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[Textförlust; pag. 1–22 saknas.]

[---]ga1 Guds Församling, och icke predika 
[---]wara sjelf straffelig.

Å andra sidan feck Comministern Widen 
[---] herr Nordholm låford såsom en besked-
lig och [---]felig man. Och ibland fruntim-
mer: en Mademo[---] Huss som bodde hos
Rector Medén. Med henne kom jag i något
närmare bekantskap derigenom 6:t [---] p: 
3[---] 5:te. [---] at jag en och annan gång spi-
sade hos denna Rector, såsom redan anmärkt
är. Wid sådana tilfällen språkade jag med
henne om hwarjehanda förefallande ämnen
hwarom hon yttrade sig ganska förnuftigt.
Ibland annat föll en gång wårt samtal på frie-
rier och fästnings gåfwor, då hon yttrade sig
som följer: ”Huru dåraktiga äro icke de frun-
timmer, som pretendera af sina fästmän
öfwer all höfwa, stora; mångfalldiga och dyr-
bara fästnings gåfwor, likasom all lycksalig-
het skulle bestå deruti, och fråga ej efter om
fästeman har råd och förmögenhet därtill
eller ej. Den är dem således mäst till behag,
som mäst kan begåfwa dem och hänga på
dem hwarjehanda glitter [---] Fästmannen al-
deles ut [---] er dock hushållet till, barnhopen
tilta [---]fterna äro många och inkomsterna
äro [---] damen måste afkläda den ena gran=
[---]en efter den andra. Bör icke en förnuftig
[---] icka sådant öfwerwäga och komma ihog,
at sällan är någon fästman förmögen; meren-
dels äro de alla fattiga, som antingen ännu äro
utan sysslor eller nyss hafwa bekommit dem,
och i sina ungdoms år haf wa kostat på sig sin
lilla förmögenhet. Är det då icke mycket klo-
kare och förnuftigare af ett fruntimmer at
hon är nögd med måttliga fästnings gåfwor.
Ty har fästman något till öfwers, så altid
kommer sådant till pass när man blir gift; har
han ock icke, så må han dock wara någor-

lunda skuldfri. Med hushållning kan man då
hjelpa sig utan at behö[---]wa frukta för at
nödgas kläda åf sig sin granlåt.” Med mera
dylikt; och lika förnuftigt resonerade hon
också i andra ämnen. Att hon aldeles icke
hade någon afsikt på min Person med detta
sitt tal, war jag fullkoml[---] om; emedan jag
aldeles säkert [---] war tro [---] och [---] så
torde jag kanske begärt henne; ty jag fattade
mycken högaktning för henne, ändock jag
just icke fa[---] ännu nå gon kärlek till henne;
men den hade säkert i det fallet icke uteblif-
wit; ty högaktning, förtroende och tilgifwen-
het för någon leder snart till kärlek. Men nu
kunde mina tankar icke syfta dit åt; icke eller
föll det mig in at hon kunde wara misnögd
med sin fästman, hwartill jag aldeles icke ha -
de den minsta anledning, och följakteligen
icke eller, at hon af denna grund önskade at
jag måtte anmäla mig i hans ställe. I medler-
tid blef hon efter några år gift med honom,
hwarefter han dog efter få år och hennes öde
sedan känner jag icke.

Nu Skref jag till min Far, at jag mådde wäl,
at jag hade skrifwit till Herr KyrkoHerden
Eurenius om kallelse, men ej fått swar, och
at jag dessutom ej hade någon utsikt om Sta-
tion; men hade dock innom mig ett godt
hopp &c: Hit hörer det som är anmärkt Pag:
45. d: B:

Som jag war blefwen god wän med Adjunc -
ten Nordholm, så kommo wi en dag öfwer -
ens at följas at fiska i Klubbsjön, belägen tätt
inwid Hernö=klubben och Gånswiken. Som
han för ämbets göromål icke straxt hade tid
at gå, så bad han mig gå förut till Gånswi-
ken, och gaf mig anwisning på en Nämnde-
man i byn derinwid, dit han lofte komma
efter före klåckan 8. Till Speckstad hade jag
förr warit, och derifrån, sade han war wägen

13

Bref
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aldeles icke willsam till Byn en half fjerdings
wäg derifrån.

Jag geck så tidigt dit at jag anlände [---] och
geck sedan till Nämndeman emel: &c: emel-
lan klåckan 6. och 7. om qwällen, och såsom
aldeles främmande anmälte jag mitt ärende;
at Nordholm hade gifwit anwisning at gå dit
och söka härberge, at han sjelf straxt skulle
komma efter, och at wi ärnade ligga där öfwer
natten. Sedan jag detta hade anmält blef jag
mycket höfligt emottagen, och språkade med
dem under det jag wäntade på Nordholms an-
komst; men jag wäntade ännu förgäfwes; Det
war qwäls dags och han kom icke; De rustade
åt mig mat och jag åt och han war ändock icke
ankommen. Jag harmades redan öfwer hans
uteblifwande och fruktade at han aldeles icke
skulle komma, hwilket förtröt mig för wärds-
folket skull, som häraf kunde tro, at jag hade
farit med osanning för at få anledning till
matwisan. Jag hade nu helt wist gått tilbaka
hem om det icke redan warit för sent och så
mycket mörkt; utom det at jag wille wänta i
det längsta. Jag geck derföre till sängs och
först omkring klåckan 10. feck jag höra Nord-
holms röst i andra stugan, där han mycket och
länge språkade med wärdsfolket, och blef jag
då, af ofwannämnde orsak, mycket glad öf-
wer hans ankomst. Änteligen kom han också
till mig, då jag feck höra, at orsaken till hans
drögs mål hade warit, at han hade gått in på
Speckstad, där han hade spisat qwäll och
kunde således icke förr komma. Wi såfwo se-
dan godt tilsammans hela natten.

Om mårgonen före klåckan 6. stego wi upp
och rustaste oss genast ut till fisket, utan at
hwarken dricka Caffe eller äta en bit. I Gåns-
wiken eller fiskare hamnen lånte wi oss en
liten julle och fingo litet strömming, så at wi
kunde sätta ut ålrefwen utanföre Hernö
klubben. Sedan drogo wi jullen öfwerlandet

cirka 50. allnar i Klubbsjön, där wi mette till
något öfwer middagen. Då säger jag: ”lätt oss
nu fara upp till byn at äta litet;” men han
swarade; ”Nu hafwa wi icke tid, wi böra
wittja ålrefwen först.” wi gjorde så; och se -
dan påminte jag åter om at gå at äta; men
Nordholm swarade: at ”nu är bästa mettiden,
wi måste icke försumma den;” och så drogo
wi åter båten upp i sjön klåckan omkring 4.
Det war sant, at middags tiden war jag wäl
något hungrig; men när jag feck äta några
lingon, som dock war obetydligt, så förswan
hungern skäligen braf. Nordholm som rökte
to bak bärgade sig ännu bättre. Emot qwällen
togo wi up ålrefwen och hade fått 8. ålar om
dagen; men metet förslog ej synnerligt. Se -
dan wi hade slutat och återlämnat wår julle
så war det redan helt mörkt; och då wi kom -
mo på åkern så mötte wi Nämndeman, som
kom at söka oss; troendes: at wi genom nå -
gon tilfällig olycks händelse hade drunknat.
Han bannade oss för wår otidiga flit, och
sade: ”Herrarna hafwa satt oss i wärkeligt be-
kymmer och bedröfwelse; ty det hade warit
mer än sorgeligt, om twenne prester skulle
hit at dränka sig, eller onödigtwis swälta, li-
kasom det ej skulle finnas mat i byn.” Klåck -
an war redan 9. när wi satte oss at äta; och
det war således 1. dygn och 1. timma, som jag
hade warit utan mat, och war detta första
gången som jag så länge hade fastat; men
dock kände jag mig icke owanligt hungrig.
Wi gingo hem dagen efter biwägar, för at ej
råka folk med wår fiskbörda.

En liten anecdot må för ro skull anföras. Jag
satt en dag wid min Bireaux och skref på
detta mitt arbete och hade fönstret uppe, då
twenne karlar gingo förbi på gatan, hwilka
när de fingo se mig, straxt formerade samtal
om mig, som jag slöt af den enas swar, som
sade: ”Åh! han sitter bara och läser Cateche-

27.  
1789. 

Augustus.

28. 
1789. 
Augustus.

Han läser 
katechesen.
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sen.” och det med en spefull ton. Jag låddes
aldeles intet hafwa hört, honom och satt stil -
la wid mitt arbete, och kunde ej annat än
något litet förtryta hans impertinence, dock
häjdade jag mig genast, och tänkte: De töra
dock tyckas hafwa något litet skäl till sitt
yttrande; ty som jag nu har så länge warit i
Staden, så at jag är till utseendet nog känd,
men utan at hafwa offänteligen uppträdt i
något presterligt göromål, utom at några
gånger hafwa gjort Altartjenst, och utan at
hafwa någon känd sysla; så torde de tycka sig
hafwa anledning, at tro, det jag, såsom en
oduglinge wore af Consistorio förgäten; och
at således blott Catechesen wore för mig det
nödigaste Studium. Härom nämnde jag icke
ett enda ord för wärdsfolket för den gången.

Ibland hälsade Nordholm på mig och mitt
wärdsfolk, då han altid kallade mästar Söder-
berg för Bror och Madame för Syster. Detta
föreföll mig i början owant; ty hittils hade jag
blott warit wan at kalla mina kamrater och
deras wederlikar för bröder; men icke handt-
wärksfolk &c: som icke woro slägt med mig.
Icke för det jag i minsta måtto föraktade dem,
utan för at, enligt Magister Sædenii lärdom
och underwisning (pag: 402. 1:sta Bok:) för
ämbetet skull iakttaga en wiss wärdighet och
icke inlåta mig i altför förtroligt omgänge
med Creti och pleti utan altid hafwa en honet
ambition om mig sjelf. Jag fant ock at andra
äfwen iaktogo samma sed med ett widlyftigt
brödraskap, hwarföre jag tänkte: Sådant lärer
wara allmänna tonen härstädes. Derföre hade
jag wäl också lust at med mitt wärdsfolk
komma i detta närmare förtroende; Men en
wiss blygsel, eller hwad jag skall kalla det,
kanske förlägenhet gjorde, at jag icke kunde
komma mig till at kalla dem för Bror och Sys-
ter. Wi hade en dag beslutit at gå på wårdkas-
berget på Hernön, och då beslöt jag at där,
som man säger, bryta isen, och göra början

därmed; men jag kunde icke eller där komma
mig dertill; ty så ofta jag öpnade munnen at
föreslå sådant, så wände sig deras samtal med
mig, så at det ej war för saken lämpeligt. Nå-
got flat öfwer mig sjelf och öfwer min ofal-
lenhet härtil geck jag med dem hem.

Detta oaktat umgeks jag med mitt wärdsfolk
ganska förtroligt och wänskapsfult, och åt-
njöt äfwen af dem tilbaka mycken tilgifwen-
het och wänskap. Och isynnerhet war wär -
dinnan så god och lagade och lappade mina
kläder, såsom hade hon warit min moder.
Med ett ord: De woro ett mycket aktnings-
wärdt folk som af alla både högre och lägre,
och ännu i denna dag (1811.) då Madamen är
andra gången gift, är huset lika högaktadt.

Det enda som jag kunde wisa dem min är-
känsla uti war, at jag, när det fordrades, ut-
skref Mästarns räkningar på hans Fordringar.
En dag då jag satt wid Hans bireau med detta
arbete, och jag behöfde någon uplysning om
något i hans räkenskaps bok; men Mästaren
sjelf war utgången, så måste jag ropa Mada-
men in ifrån köket. Hon kom straxt, tog sin
stol och satte sig bredewid mig, samt lutade
sig tätt intill mitt bröst, under det hon såg i
boken för att gifwa den nödiga uplysningen,
men dock detta likasom tilfälligt wis; jag lät
detta passera, utan at låddas märka det mins -
ta. Sådant war sedan altid Hennes upförande
och altid mera intimt och wänskapsfult. Jag
för min del uptog det för ett prof af hennes
wänskap och wälwilja för mig, hwar igenom
jag blef alt mera och mera förtrolig med
Henne. Ty som jag aldrig hade warit wan, at
så förtroligt umgås med fruntimmer, så
kunde sådant ej annat än roa och muntra
mig. Wi såto derföre ofta hand i hand och
språkade om hwarjehanda förefallande äm -
nen; isynnerhet i min kammare om qwäl-

29. 
1789. 

Augustus.
Allmänt 

Bröderskap.

Wänskap. 

30. 
1789. 
Augustus

Större 
förtrolighet.
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larna när hon hade bäddat åt mig, kunde wi
således sitta och språka en och annan timma
aldeles säkert; ty som Mästaren sjelf war
mycket qwäls sömnig, så geck han altid
straxt i säng och sof ganska hårdt tillsemot
mårgonen. Hufwudsakeliga ämnet af wårt
samtal war, hwad som hade tilldragit sig
under Hennes frieri tid, och derjämte roade
wi oss med at läsa deras kärleks bref, som de
hade wäxlat under samma tid, hwaraf hon
hade en ansenlig myckenhet. Jag war häraf
innerligen road; Hon wille wäl ej straxt wisa
mig dessa bref, men lät sig dock öfwertalas
dertill; och jag fant mycket nöje i at se och
läsa deras enfaldiga, menlösa och oskulds-
fulla kärleks joller. Och som de woro så gan -
ska många, så hade wi häraf flera qwällars
tidsfördrif. Det enda hon härwid bad mig
om, war, at icke låta Hennes man förstå, at
jag hade fått läsa hans kärleks bref till Hen -
ne, hwilket jag ock både lofte Henne, och
troget hölt. För min del hade jag innom mig
beslutit, at wid sådana enskilta förtroliga
samtal iaktaga all möjelig anständighet och
ärbarhet; Hon må, tänkte jag, hafwa haft
hwad för afsikter och ändamål som hälst
med sin wänskapsfulla tilgifwenhet emot
mig, så will jag dock, å min sida, wisa at jag
aldeles icke will öfwerskrida dygdens och är-
barhetens skrankor; och ehuru oskyldigt
mitt upförande härwid altid war, så war jag
dock mån om at ej låta Mästarn märka det
minsta häraf; ty jag fruktade före, at swart-
sjukan då lätt kunde innästla sig hos honom,
och göra både Ho nom och Henne olyckliga
för all deras återstående lefnads tid, hwilket
hade warit mig ganska mycket okärt; ty nu
lefde de rätt sält och denna deras sällhet
wille jag på intet wis störa. Om hon å sin sida
hade likaså rena afsikter är hwad jag ej så sä-
kert kan säga: Hennes oformodeliga hwi-
lande intill mitt bröst föreföll mig dock

något mistänksamt; och isynnerhet war det
en qwäll, som jag hade någon anledning at
gissa till något; ty hon satt då hos mig i min
kammare owanligt länge, wist till klåckan 11.
eller 12. och det förefölt mig, såsom hade
hon welat gifwa mig tilfälle at rycka något
närmare med min attaqve, eller åtminstone
at således oförmärkt utforska huruwida hon
hade något at hoppas eller icke. Hennes
långwariga sittande blef för mig till slut rätt
ledsamt, och jag började högeligen längta at
hon måtte taga sitt snara afträde; Ty jag fant
at jag war menniska, och at jag hade af nö -
den at anropa Gud om bistånd; ty war denna
min belägenhet rätt obehaglig; Aldraminst
wille jag afwisa Henne eller yppa det minsta
ord, som kunnat röja at jag mistänkte Hen-
nes afsikt; men fortfor, at underhålla samta-
let så godt jag kunde såsom förr, som dock
till slut blef nog tort. Änteligen bjöd hon
god natt och geck, mig till ej ringa glädje.
Och mitt första göromål war, at genast på
knä anropa Gud om nåd och kraft at kunna
segra i sådana frestelser, hwilken bön jag
med all ifwer och andakt anförde, och som
gan ska mycket tilfredsstälde mig. Men hwad
som ganska mycket bidrog dertill at härwid
underlätta min seger, war Hennes lifliga be-
rättelse om Högmäss Predikanten Strin-
holms upförande och Händelser (Se pag: 21.
denna Bok:) ty tänkte jag: med Guds hjelp
will jag wisa, at jag ej är honom lik, samt at
det ännu finnes dygd i werlden hos någon
menniska. Hwad Henne angeck, så har jag
den öfwertygelsen, at Hon denna gången en-
dast hade at tacka min återhållsamhet at
Hon icke föll; ty en annan i mitt ställe torde
annorlunda hafwa förhållit sig; Men jag kom
ihog Joseps exempel,2 och tänkte: Hwi skulle
jag så mycket ondt göra, och synda emot min
Gud, mitt samwete och min hederliga wärd,
som hafwer bewist mig så mycken wänskap

31. 
1789. 

Augustus. 

32. 
1789.  

Augustus

33. 
1789.
Augustus
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och gästfrihet. Ifrån den tiden förnyade hon
aldrig detta försöket mera; och wårt upfö-
rande emot hwarandra sedan, war lika så
wänskaps fult som förr, och ingen af oss lät
märka det minsta, likasom alsingen ting så-
dant hade passerat. Nog inser jag huru denna
tidsens ynglingar, som förakta all dygd,
kyskhet och religion, lära begabba och le åt
en sådan berättelse; men det aktar jag icke;
Jag hafwer anfört händelsen sådan som den
har förefallit och mina tankar derwid, säker
at klokt och wettigt folk döma härom helt
annorlunda.

Den 3. Septemb: träffade jag Nordholm, som
berättade, at Lector Hellzén hade sagt, at jag
skulle få blifwa Adjunct hos Prosten Holm-
berg i Resele, och fant jag mig dermed nögd,
om ej annat kunde blifwa. Och några dagar
derefter när jag war hos Lector Walanger, så
berättade han huru han i Consistorio hade
projecterat det samma och frågte mig om jag
icke war nögd dermed. Jag swarte: ”Jag är
wäl icke ohugad at emottaga den Station;
men som jag har skrifwit till Herr Prosten
Eurenius i Umeå om at få blifwa Adjunct
hos Honom och jag oförtöfwad wäntar swar
ifrån honom, så will jag först afbida detta
swaret förr än jag sluteligen kan yttra mig
om Resele.” Hwilket också Lectorn billigade.

Få dagar derefter träffade Jag Herr Magister
Olof Lindahl på Speckstad; då han sade till
mig: ”Hör Bror! jag wet at Consistorium tän-
ker skicka dig till Prosten Holmberg i Resele;
men följ mitt råd, du skall ej ångra dig, antag
icke den Station, det är icke godt ställe at
wara” &c:  Jag tackade honom för hans wän-
skapsfulla råd, och låfte följa det såwida nå -
got annat ställe wore at tilgå; men i annat fall
måtte jag wäl ändock antaga det ifall specu-
lation på Umeå skulle mislyckas. Å ena sidan

war jag häröfwer rätt glad at hafwa blifwit
warnad för en ellack Station; men å andra
sidan war det mig okärt, at icke kunna med
wälbehag emottaga en Station, som jag redan
i tankarna hade ansedt såsom förmånlig.

När jag en dag, denna tiden, war hos Rector
Medén, så war där en Mademoiselle Eleonora
Dorothea Eurenius, Brorsdotter till Prosten
Eurenius i Umeå, som jag nu första gången
såg och lärde känna; Hennes Far, som war död,
hade warit Prost i Jämtland, och bodde hon
nu hos Herr Lector Wallanger, om jag mins
rätt såsom någon slägtinge; men war nu hos
Medens för at hälsa på Demoiselle Huss. Om
Henne framdeles mera.

Ifrån Rector Sædenius i Pitheå, till hwilken
jag hade skrifwit ifrån Åbo och tillsändt
honom mina Disputationer, feck jag nu
oförmodat bref ifrån Önska Gästgifware-
gård. Det lydde som följer:

=== ”Med fördubbladd fägnad feck jag,
förra weckan, emottaga Herr Magisterns Dis-
putationer, jämte skrifwelsen, som ej litet
surprenerade mig; det förwissade mig om de
ärefulla framsteg å lärobanen som Tit: gjordt
efter mitt ringa råd och upriktiga önskan.
Och hwad än mera frapperar mig, at jag ser
mig hedradd, med en så wänfast som hed-
rande Dedication; en så hugnande, som rö-
rande belöning, för min lilla, men upriktiga
och wälmenta tjenst wid dess första handled-
ning. En ära, som både första och sista gången
torde hända mig. Jag får härmed på det ömas -
te aflägga min hjerteliga och wördsamma
tacksägelse, tills lyckan fogar at jag kunde på
bättre sätt betyga min ärkänsla. Det är mera
ett prof af Tit: Hederliga hjerta, mogna wett,
samt wänfasta sinne, än någon min wärdig-
het, till detta wänstycke, som skall förbinda
mig, at ännu ytterligare söka, genom något
wänstycke wara till tjenst och upriktigt råd.

34. 
1789. 

Septemb:

Ett godt råd.

35. 
1789. 
Septemb:

Bref.

36. 
1789. 
Septemb:
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Af hjertat får jag gratulera Tit: till alla ge-
nomgågna hederssteg och grader och fullän-
dadt lopp på lärdoms wägen! Måtte lönen bli
swarande emot ådagalagd dygd, möda och
förtjenst. Jag deltar nog nära uti den heder,
lycka och wälgång, som Eder händer och med
fägne tårar tackar, tackar höga Försynen, som
hjelper dem, som sig honom förtro. ===.

Jag har uppehållit mig här (på Önska Gäst-
gifwaregård i Grunsunda) hela sommaren i
det wigtiga ärendet, at gifta mig ånyo, som nu
skedt den 27. dennes med förra Gästgifware
Enkan Mad: Öberg. Fjorton dagar före Mi-
chaëli reser jag till Piteå; längtar nog at få om-
famna en så kär wän här på wägen, och än en
natt, wid hans hemresa, i mitt hem härber-
gera honom.

Eder Far och Mor, äfwen andra, längta at
få Eder till sin Prest hos Pastor Eurenius; han
skall ock ha bejakadt dertill, sade mig Matts
Nerpin, som ock yrkadt det samma. Och hade
jag, som nära wän med Eurenius, wäl recom-
menderadt Tit: om jag förr wetat af hem-
komsten och Edra Desseiner. Skall Adjunctur
emottagas, så fås föga bättre Station och Prin-
cipal; Han är en heders man, stor Prest, lärd
man, nöjsam och förtrolig &c: Förhasta sig
icke med en sådan Stations emottagande som
han ej känner; här är skilnad i Landsorterna
på Adjuncturer. Wästerbotten är merendels
bäst, samt Säbrå, Nora, och Nordingerå, icke
är Jämtland godt. Wid min återresa genom
Umeå skulle jag kunna tala med Past: Eure-
nius, ty Widgren flyttar till Löfånger åt wå-
ren, lät mig med några ord weta Desseinerna
medan jag är här om ej resan sker hitåt.” ===.
något om egna afairer och Hälsningar.

”Önska den 1. Sept: 89. Carl Sædenius.”

Detta brefwet war mig kärkommit, hälst för
underrättelsen om KyrkoH: Eurenii gifna
löfte, och för afrådandet ifrån at så hastigt

antaga okända Stationer, hwilket så wäl öf-
werensstämde med Cons: Not: Olof Lin-
dahls mig gifna råd, se näst förut pag: 34. Jag
skref derföre genast swar härpå; med under-
rättelse om mitt närwarande hopp, och at jag
wäntade dageligen swar ifrån Past: Eurenius,
samt anmodade om Hans förord för mig hos
honom, om han reste före min ankomst.

Nästa Post feck jag bref ifrån Herr Com-
ministern Olof Häggström i Umeå, under
hwars Couvert jag hade afsändt brefwet till
Past: Eurenius. Han skrifwer som följer.

===. ”Brefwet till Herr KyrkoHerden,
emottogs genast med försäkran at med första
afgående Post beswara, då tillika någon an-
mälan torde göras i Consistorio til Herr Ma-
gisterns förmån, såwida Herr KyrkoHerden
redan för detta Deciderat sig at antaga de för-
slag, hwilka af mig och flere Tits aflägsne
Gynnare blifwit gjorde i afseende på Mag:
Widgrens Succession. Jag får således i för-
hand felicitera Tit: till en någorlunda fördel-
aktig station och den hugnad at få i hemorten
till Herrans tjenst upoffra förstlingen af sina
krafter. Utbeder mig Tits: förtroende och
wänskap, då jag försäkrar, at aldrig fela i om-
tanka och bemödande at blifwa den wärdig.
=== jag får derföre af hjertat gratulera till
den wärdighet, som åtföljer dygd och för-
tjenst. === Hälsningar. &c: Af den 6. Sept:
Olof Häggström.”

Om detta bref war för mig hugnande, så
war följande Bref ifrån KyrkoH: Eurenius
som jag änteligen, efter så mycken wäntan,
feck 7. dagar derefter, ännu mera fägnande,
så at dessa föregående brefwen, (likasom
hade det änkom warit aftalt) i förhand gra -
de=wis ökte mitt hopp, som af detta skulle
fullkomnas. Orden äro desse:

”Då jag för egen del war i begrepp at skrif -
wa Tit: till; men ej wiste hwarest wistandet
war, hade jag det nöjet at emottaga dess kär-

37. 
1789. 

Septemb:

38. 
1789. 
Septemb: 
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komna skrifwelse; äfwen som det ärendet,
hwarom Tit: skrifwer, just war det samma,
som skulle blifwa ämnet för mitt bref. Härwid
behöfwes således ingen widlyftighet. Jag gör
med nöje mina Åhörare till wiljes, när jag äger
ett så godt hopp, at med det samma win na en
pålitlig medhjelpare i Herrans tjenst. Wilko-
ren kunna aldrig skilja oss åt; Ty jag wet, at en
trogen arbetare i Herrans win gård är wärd sin
lön. Jag och nu med denna Post skrifwit Herr
Biskoppen till härom, ehuru jag således såsom
trångbodd i en ussell Prestgård, ej genast kan
bjuda Tit: till mig; kan dock resan genast ske;
hälst möjeligit är, at Degerfors Capel Försam-
ling snart blifwer utan lärare, då Tit: interims-
wis kunde på den återstående tiden till Ma-
gister Widgrens bortflyttning besörja denna
ledighet. Föröfrigit får jag af hjertat felicitera
Tit: till dess med förtjenst wundna honores
academici.” === En Commission till Mag:
Nic: Berg stedt, och hälsningar. 

”d: 15. Sept: Jac: Eurenius.”

Jag war nu icke sen at infinna mig hos Bis-
koppen, och de öfrige Herrar Patres för at at
anmäla saken, och det blef nästa Consistorii
dag afgjordt, at jag skulle få blifwa Eurenii
Adjunct, men imedlertid skulle jag förestå
Degerfors Capell Församling, till Widgrens
bortresa till sin nya Sysla.

Nu hade jag wäl genast kunnat afresa ifrån
Hernösand; men följande twenne omständig-
heter hindrade afresan ännu någon tid. Den
ena war at jag först wille låta höra mig i Pre-
dikostolen härstädes, och därtill war icke til-
fälle förr än den 27. eller 16. Söndagen efter
Trinitatis, emedan som nyss förut pag: 18.
nämnt är, alla Prest Candidater först skul le
Predika. Den andra war denna: Jag kommer
en dag till Herr Lector Walanger, som tiltalte
mig som följer. ”Då nu Herr Magistern skall

resa till Umeå, så har jag en begäran at göra
hos honom; om han will wara god och tjena
mig i det fallet, så gör han mig en stor tjenst;
det wore, at taga Mademoiselle Eurenius med
sig till Herr KyrkoHerden Eurenius, som har
i bref loft at emottaga denna sin Brors dotter
i sitt hus; Hon är min Slägtinge och Pupile,
och jag måste hafwa omsorg om Henne; ty
önskar jag få beswära Herr Magistern at taga
Henne med sig, hwilket är så mycket lämpe-
ligare, som båda skola fara på samma ställe.
Och då jag får anförtro Henne i Herr Magis-
terns wård, så är jag wiss, at hon är i säkra
händer, och at Herr Tit: har all omsorg och
möda ospard för at wäl ledsaga Henne fram.
Men i det fallet torde Tit: nödgas dröja Här
ännu någon tid, emedan hon icke straxt är
färdig till afresan; såwida Hon först måste nå -
got litet laga om sina kläder, hwartill Made-
moiselle Huss har loft at wara Henne be-  
hjel pelig; dock mycket länge skall det wäll
icke draga ut på tiden.” Jag swarte: at jag gär -
na wille wara till tjenst i detta fall, och at jag
wille så godt jag kunde se henne till godo un -
der wägen.” &c: Jag råk te Henne sedermera
en par gångor Hos Medéns, då jag omtalte at
wi skulle blifwa reskamrater till Umeå, hwar-
med hon war mycket nögd.

Under mina Promenader emellan Herrar
Pat  res, så råkte jag en dag Consistorii Nota-
rien Olof Lindahl; och som han beklagade
sig för någon hosta så frågte han mig, såsom
något litet kännare: huruwida han kunde
hafwa Lungsot eller ej? Jag swarte Honom:
”Du har wist icke Lungsot; ty alla en lung-
siktigs kännemärken felas hos dig; utan det
är blott en annan sort hosta som du har, som
wäl går öfwer.” Hwilket ock war sant; ty än -
nu 1811. lefwer han frodig och frisk. Detta
war den första gång, som jag i medicinskt af-
seende blef consulerad.

39. 
1789. 

Septemb:

Station Fås.

40. 
1789. 

Septemb: 
Hinder för 

afresan.

41. 
1789. 
Septemb:

Har jag 
Lungsot?
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Änteligen kom min Prediko dag, då jag
skulle Duplicera i Hernösand och Säbrå.3 Jag
nyttjade samma Predikan, som jag hölt så -
som Student första gången i Umeå Lands
Kyrka år 1784. emedan jag tykte, at Hon war
så tjenlig och lämpelig äfwen här. När jag
kom i Säbrå Kyrka, där jag wäntade mig få
Biskoppen till åhörare, så blef jag honom
icke warse, hwarken förut ej eller sedan jag
kom på Predikostolen; emedan mina ögon
sökte honom blott i någon bänk nära koret.
Jag trodde då at Han icke: war i Kyrkan och
tyktes ej hafwa den Satisfaction som jag
önskade, så wäl i anseende till ämnet, (som
war: Huru Gud, bewekt af wårt elende och sin
kärlek, hafwer besökt och förlossat sitt folk.)
som ock ianseende till det bemödande jag
hade gjort mig, at wäl bereda mig. Jag war
derföre, under förberedelsen mindre upp-
märksam och aktsam, tänkandes blott bön-
derna förstå mig, så kommer det ej så noga
på ett ord. Men under det jag läste Ewange-
lium, så kastade jag ögonen på läktaren, dit
jag ej förr med någon upmärksamhet hade
sedt, och blef ej litet flat när jag feck se Bis-
koppen sitta där främst midt för mig. Man
finner lätt af sig sjelf, at jag ifrån den stun-
den återtog min attention på mitt göromål.

Efter Gudstjensten war icke allenast jag
buden till Biskoppen till middagen, utan ock -
så samteliga nyss blefna Prester, alla Lecto-
rerna och alla andra betydande Herrar i Sta-
den och i Säbrå. Och när wi alla woro samlade,
så kom LandsHöfdingen Baron Bunge och
frågte oss unga Prester: ”hwilken af Herrarna
är det, som hafwer Predikat i dag?” Man ut-
märkte mig genast wara den samma; då
LandsHöfdingen, mycket artigt tackade mig
för en så wacker Predikan. Jag bugade öd-
mjukt, utan at synnerligen kunna swara; ty
jag war helt blyg, icke allenast öfwer den sa-
ken, utan ock deröfwer at jag aldrig hade up-

waktat honom. Och orsaken till denna efter-
låtenhet war ingen annan än den, at jag icke
hade något Pass såsom resande ifrån Åbo; ty
fruktade jag någon olägenhet om det blefwe
kunnigt; derföre tänkte jag: Min wistelse blir
ej så långwarig här, det är bäst at jag ej wisar
mig hos LandsHöfdingen, till dess jag af Con-
sistorio har fått min Station, då jag derigenom
har beskydd nog. Nu fruktade jag någon fö-
rebråelse af Honom för min efterlåtenhet,
och blef mycket glad at Han ej nämnde något
härom. 

Hemkommen feck jag ej liten tacksägelse af
mitt wärdsfolk för min Predikan, som också
berättade, at alla gofwo mig derföre mycket
beröm. Jag tackade dem för deras benägna
omdöme om mitt arbete och tillade: ”Jag
undrar om Hernösands Boerne nu måga wara
öfwertygade, om jag hafwer läst Catechesen
eller ej?” Det ta mitt yttrande wäckte först en
stum och tyst förundran hos mitt wärdsfolk
och sedan frågte de: ”Hwad will detta säga
eller betyda?” ”Jo” swarte jag, ”det betyder så
och så mycket;” och berättade de karlars ytt -
rande, som är anfördt pag: 28. denna Boken.
De undrade då hwad det kun de hafwa warit
för karlar; men jag kunde ej säga det emedan
jag ej kände dem. Emedlertid tycktes jag haf -
wa den fullkomligaste Satisfaction, at hafwa
tilstoppat munnen på smädaren.

Änteligen hade Mademoiselle Eurenius blif-
wit färdig till afresan, hwarföre jag gjorde
mina afskeds visiter, och, efter at hafwa låtit
laga mina kläder, war ock jag aldeles resfärdig.
Men ett feltes mig; nämligen: respengar och
dem begärte jag få låna af min wärd, som jag
också straxt feck, och stego sig ungefär till 17.
a 20. Riksdaler. Jag liqviderade sedan min räk-
ning med wärden, som war ganska billig. Wid
samma tilfälle hade jag köpt mig ett stop win

Predikan

42. 
1789. 

Septemb:

43. 
1789. 

Septemb:

Förlägenhet.

Kan jag 
Catechesen?

44. 
1789. 
Septemb:

Afskjeds visiter. 
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och något annat obetydligt smått för at kun -
na wisa mitt hederliga wärdsfolk någon tack-
samhet och ärkänsla, wid hwilket tilfälle jag
drack bror och Systers skål med wärden och
wärdinnan. Detta war dem ganska myck et till
nöjes, och yttrade sig wärdinnan derwid: ”Ja
så! änteligen blir ock så oss bewist den hedern;
wi trodde nästan at Bror icke wille wisa oss
den äran.” ”Åh” swar te jag, ”deri ligger ej fe -
let; men jag har ej förr kommit mig före at
föreslå sa ken.” Jag in packade sedan alla mina
saker i min kista och Bireau, och anmodade
wärden, at wid första lägliga tilfälle afsända
dem sjöwägen på Umeå det han ock säkert
låfte göra.

En liten händelse, som jag på sitt rätta ställe
har förgätit at anföra, må här teknas. En
Söndag, (om jag mins rätt, så war det Ellofte
Söndagen efter Trinitatis, om Phariséen och
Publikanen,) när jag på eftermiddagen kom
in i wärdsfolkets rum, så satt mästaren och
läste i Pettersons Postilla.4 Jag afhörde ho -
nom en stund; men ämnet som deri afhand-
lades; nämligen om skrymtare, gjorde, at jag
kom ihog mina åhörare i Finland, Generalen,
Öfverste Löjtenanten och Fröken Carpelan
(Se Fjerde Boken) uppå hwilka Predikans in-
nehåll så fullkomligen tyktes wara passande.
så mycket mer påmintes jag härom, som jag
sjelf hade läst samma Predikan för dem en
Söndag då jag icke Predikade sjelf och kom
nu ihåg icke allenast mina anmärkningar
derwid utan också mitt bemödande at i mina
Predikningar söka wäcka deras hjertan, samt
hwad answar som i detta fall ålåg mig såsom
deras Själasörjare. Häraf rördes mitt hjerta
på det lifligaste och önskade mig derföre at
få wara i min ensamhet för at fritt få utgjuta
mitt hjertas känslor. Jag steg derföre upp och
geck i min kammare, hwarest jag på knä
inför Gud utgöt mina tårar och bad honom

at gifwa wälsignelse med mitt swaga bemö-
dande at föra dem på rätta wägen så at om
möjeligit wore de kunde ewigt frälste och sa-
lige blifwa. Sedan drögde jag någon längre
tid i min kammare, på det at mitt uprörda
sinnes tilstånd icke skulle märkas. Jag fant
wäl at wärdsfolket kunde hafwa anledning,
at fatta hwarjehanda tankar om mitt långa
uteblifwande och hastiga bortgång, likasom
hade jag warit misnögd med at han läste i
Postillan; men jag tänkte det får ej hjelpa.
Och i själfwa wärket; när jag kom in till
dem, så wisade Mästarn sig misnögd och
med några ord, fast på långt håll, förebrådde
mig min underliga ömtålighet, at icke kunna
fördraga at han läste Guds ord. Men jag teg
och lät honom förblifwa i sin falska tanka,
emedan jag på intet wis wille låta dem förstå
den rätta orsaken. Tänkandes: Jag will häldre
lida denna lilla oförrätt, hälst jag har det
yttre utseendet emot mig.

Jag hade nu warit 10 ./2. weckor i Hernösand
utan någon sysla eller Lön; som war minsan
kostsamt nog för en fattig karl; men jag be-
höfde dock icke anse denna tid för mig alde-
les förlorad; ty jag hade dock deraf den
nyttan at af Mina Förmän blifwa känd på
den bättre och förmånligare sidan, som jag
nog insåg, borde wara mig en god framtida
recommendation. Enligit Konung Salomos
uttryck: Ett godt rykte är bättre än guld, och
såsom friskt watten ena torstiga själ.5

III. Capitlet.
Resan ifrån Hernösand till Umeå
och Degerfors.
Nu war jag aldeles resfärdig; ty tog jag ett
höfligt och wänskapsfult afsked af wärdsfol-
ket och åkte till Rector Medén; Jag war ock
så lycklig at få i en Chaise som jag skulle få

Skål Bror!

45. 
1789.

Påstillan Läses.
Hörer till Pag: 25.

denna Boken.

46. 
1789.

October.

47. 
1789. 
October.

Afresa 
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nyttja ända till Arnäs där han borde lämnas,
hwilket kom mig ganska wäl till pass.

Mademoiselle Eurenius war också till det
närmaste Färdig. Mademoiselle Huss, som
war mycket språksam, raljerade den förra
och sade: ”Jag gratulerar Cousine till at
hafwa fått en så god och beskedlig Herre till
Reskamrat och beskyddare; om jag wore i
Hennes ställe, så skulle jag wist söka så
skicka mig, at jag måtte kunna wara till
nöjes, för at sjelf kunna hoppas at få, såsom
hans utwalda wän, åtfölja honom genom lif-
wet. Derföre upför sig nu höfligt, artigt och
beskedligt, hwem wet huru det kan lyckas
och hwad det kan wara godt för.” m:m: af
lika innehåll. Men egenteliga orden mins jag
icke. Jag för min del swarte wäl ingen ting
derpå, såwida talet ej war stält till mig, men
tänkte: Sådant skulle möjeligen kunna hän -
da; om jag annars finner flickan någorlunda
wara efter mitt lynne och tänkesätt. Made-
moiselle Eurenius åter swarte wäl icke eller
något; men Hennes upsyn gaf tillkänna, at
detta raljerie just icke behagade Henne som
jag tyckte af barnslig tyckmyckenhet, blyg-
samhet, och förlägenhet. Och ett sådant tec-
ken af Hennes barna oskuld, war mig wist
icke obehageligt. Hennes utseende war me-
delmåttigt behagligt, något kort till wäxten,
fet, och wäl ihopsatt, frodig och frisk upsyn,
trindt och fylligt ansikte och något för myc-
ket röd om kinderna; och tycktes ännu wara
något för litet wan at wara med i Sälskaper.
Jag får framdeles, efter hand, tilfälle at be-
skrifwa Hennes öfriga lynne och egenskaper.
Nu satte wi oss i Chaisen och reste bort den
12. October.

Wår resa aflopp lyckligt, och innan wi kom -
mo öfwer Ångerman Ån war det redan
mörkt; men jag wille dock nödwändigt ännu

samma dag köra ett gästgifware håll till. I
medlertid tog mörkret så till, emedan det
war i nedannet, at jag icke såg wägen fram
för hästen. Under det wi åkte började jag
känna någon elack lukt, liknande urin=lukt,
och som denna lukten ständigt åtfölgde oss
så började jag mistänka, at Mademoisellen
war så blyg och försynt, at hon ej wågade
säga till om sina behof, utan nödgades låta
komma det hon icke kunde återhålla. Jag teg
dock och låddes ej märka det minsta; men
kände mycken medömkan öfwer så mycken
blyghet hos Henne. Ankomna till Herskogs
Gästgifware gård, så geck jag efter en kort
stund oförmärkt ut för at söka få någon up-
lysning huruwida min mistanka wore grun-
dad eller falsk; Jag kände derföre efter om i
Chaisen i Hennes rum kunde kännas något
wått; men till min stora tilfridsstellelse och
fägnad kändes ingen ting wått där; i annor
händelse kunde jag icke undgå, at tänka at
det hade warit föga ursäktligt med barnslig
försynthet, om sådant hade händt, sedan hon
wore kommen till en sådan ålder. Dock war
jag ännu icke fullkomligen öfwertygad om
Hennes oskyldighet häri; emedan jag tänkte:
det torde också möjeligen hafwa stannat i
Hennes tjocka beklädning.

Nu kunde wi icke köra längre, emedan så
wäl mörkret, som den sena qwällen hindrade
det. Jag bad således om at få natthärbärge.
Då Gästgifwerskan hade oss in i ett mindre
behageligt rum, hwarest stodo twenne säng -
ar ehuru hon hade en stor wacker bygning
på den ena sidan af gården; men jag tänkte:
Det kan wäl få passera en natt. När wi skulle
till sängs så frågte gästgifwerskan: om wi
skulle ligga tillsammans? eller om hon skulle
bädda upp båda sängarna? Derpå swarte jag
genast at båda sängarna skulle upbäddas. Wi
sofwo trygt hela natten; men jag kunde icke

raillerie.

48. 
1789. 
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Lukten. 

49. 
1789. 
October.
Cit: p: 52. d: B:

Natthärbärge.
Cit: p: 84. d: B:

50. 
1789. 
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undgå at tänka: Mången annan torde ej un-
derlåta at begagna ett sådant tilfälle, eller åt-
minstone göra små försök; men ware sådant
långt ifrån mig. Jag insåg också at malisen
skulle kunna hafwa anledning at smäda om
någon wore tadelsjuk; men jag kunde ej så-
dant hjelpa; emedan där ej fans någon gosse
sådan som jag wille taga i min säng, eller nå -
gon flicka som hade kunnat ligga med Ma-
demoisellen. I medlertid tänkte jag: Will
någon prata, så må han det göra jag kan det
ej hindra; först jag sjelf har ett godt samwete.

Om mårgonen sedan wi hade kört derifrån
och reste förbi Skogs kyrka, så sade Mademoi-
sellen: ”Här lärer den och den Presten bo, som
är litet slägt med mig; och hos hwilken Far -
bror Walanger sade at wi skulle köra in och
ligga öfwer natten.” Jag swarte då straxt: ”Ja -
så; men hwarföre talte icke Mademoiselle om
det i går aftse, så hade jag mycket hälre kört
hit, och här hade wi wist legat mycket bättre.”
och äfwen, tänkte jag, undwikit anledningar
till förtal. Jag reste så förbi; ty jag wille icke
hindra mig med at fara in där, för at kunna
hinna till bestämd ort, som war Arnäs Pres -
tegård, dit wi till qwällen i någorlunda god tid
anlände. Wid inträdet i salen syntes för ett
ögnableck en Prest, som sedan förswan och
sades wara här som adjunct för en liten tid,
han for just nu till Socken bud och sades heta
Lang, om honom framdeles mera. Cit. p: 346.
7:de Boken.

Efter anmälta hälsning ar och kanske afläm-
nade bref, så blefwo wi mycket höfligt och
artigt emottagna, och budna at ligga där qwar
öfwer natten, som jag ganska gärna med
tacksamhet antog. I synnerhet woro unga
Genberg och hans fru ganska artiga och höf-
liga. När wi skulle till sängs, så blef jag plase-
rad i förstugu kammaren, och Mademoi sel -
len i kammaren, som war innanföre på sidan,

hwartill dören war i min kammare. Fruntim-
merna i gården offerede då åt Mademoiselle
Eurenius mycket artigt, at om Hon wille, så
skulle hon få någon af flickorna at ligga hos
Henne, om hon fruktade för at lig ga allena.
Denna proposition behagade mig rätt myck -
et, ty sådant hade wist förtagit alla anled-
ningar till förtal; Men Mademoisellen war
ganska wilrådig i at swara och mycket obe-
slutsam, så at hon knapt tycktes weta hwad
hon wille, och man måste likasom kö pa swar
af Henne; hwilket både förtröt och nästan
förargade mig at hon skulle wara så tölpaktig;
men jag wille aldeles icke blanda mig i Hen-
nes fria wal och gerningar. Änteligen, efter
långt betänkande till och ifrån så beslöt hon
at ligga allena, hwilket mishagade mig något.
Men tänkte jag: I en Prestegård, så må man
wäl wara fri för förtal hälst wi lig ga hwar i
sitt rum. Denna Hennes obeslutsamhet till-
skref jag hennes ungdom förlä genhet och
owana at wara med i werlden, och ansåg det
såsom en fölgd af Hennes oskuldsfulla sätt at
wara.

Wid afresan därifrån, feck jag tilstånd at
ännu få nyttja Chaisen ett gästgifware håll, så
at wi ännu åkte beqwämt. Under wägen, både
i går och denne dag, tyktes jag också ibland
känna den nyss förut pag: 49. omtalte lukten,
fastän ej så mycket; Men till min stora tilfrids-
ställelse för Mademoisellen skull, tycktes jag
förmärka at den härrörde af smutsen, som åt-
följde hjulen utaf wägen, och till bekräftelse
har jag ock sedan sådant ärfarit; ty oroade det
mig nästan at jag så oskyldigt hade mistänkt
Henne. Alt hwad som är owan ligt, fäster gärna
till sig wår upmärksamhet, ehuru det i sig
sjelft kan wara ganska obetydligt; således föllo
wi i förundran öfwer en skjutsgosses sköna
hår, hwars make jag aldrig har sedt och aldrig
får se mera; jämte det at det hade en wacker
färg, så war det äfwen på ett så wackert sätt
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krusat och det alla strån med hwarandra pa -
rallela, samt låg af sig sjelft såsom den aldra
wackraste Tuppe. O! huru öfwerträffar icke
altid naturen konstens fägring!

När jag kom så nära, at Önska gästgifware
gård började synas, så sade jag till Mademoi-
sellen: ”Denna Gästgifware gård heter Öns -
ka, och i Önska, skall man önska, at sin önskan
måtte få en önskelig framgång.” Jag fant så
mycket mera behag i detta uttryck, som jag
nu började tänka på at söka någon närmare
bekantskap med Henne. Hwartill Hennes
oskudsfulla upförande mycket upmuntrade
mig. Tänkandes denna är ännu ofördärfwad
och kan böjas till det godt är, hwem wet om
icke försynen har utsedt Hen ne till min
maka; Dock beslöt jag at intet så snart an-
mäla mig hos Henne, och icke låta henne
förstå mina tankar förr än kanskje jag kom -
me ifrån Degerfors; dock wille jag med of-
wannämnde uttryck likasom oförmärkt up -
wäcka någon sådan tanka hos Henne; Men
hon swarade icke något härpå.

Det hoppet, at på denna Gästgifwaregård
träffa min gamla Informator slog mig helt
och hållit felt; ty Rector Sædenius med sin
Nya Fru hade rest derifrån för 14. dagar se -
dan, Och hans Älsta Styson Öbergsson war
gästgifware på stället. Jag hade tänkt ligga
där hos Rector Sædenius öfwer natten; men
nu hade jag just icke mycken lust dertill. Jag
hade då endast at wälja, at antingen köra in
till Grunsunda Prestegård, men där war jag
aldeles obekant med den nya kyrkoHerden,
eller at köra till Saluböle till min Faster, som
war midt på Gästgifware hållet på skogen
Malningen. Jag begärde så häst, och tänkte:
jag får wäl se huru det will hafwa sig när jag
kommer på wägen; Men innan jag feck häst
och kom mig ut, så hade det blifwit så stick

mörkt at jag med yttersta möda kunde
skjönja wägen, och därtill med så ha de jag
fått en häst, förmodeligen gammall, som al-
deles icke såg wägen; Det war då för mig
omöjeligt at köra längre än till Prestegården,
och fast afståndet war blott ./8. dels mil, så
hade jag möda at komma fram. Nödsakad at
köra in där ursäktade jag mig så godt jag
kunde; och blef mycket höfligt emottagen.

KyrkoHerden Backlund och hans Fru woro
ålderstigit folk, som hade twenne fullwäxta
döttrar, som woro mycket muntra och artiga,
lätta at umgås med, samt fria med anständig-
het och wänskapsfulla, hälst den äldre; men
till olycka war hon mycket koppärrig. Ach
tänkte jag, hwad skada, at första åsyn af Hen-
nes ansikte skall wara mägtig at ingifwa en,
ett så widrigt tycke emot ett annars så skick-
ligt och hyggligt fruntimmer. Den yng re war
wäl ej någon skönhet, men wist icke utan
sina behag; men något efter sin Syster i um-
gänges behagen. Det kunde wist icke und-
falla mig huru mycket Mademoiselle Eure -
nius war dessa fruntimmer underlägsen i
nyssnämnde egenskaper; men i anledning af
mitt nyss fattade beslut (se pag: 53. nyss
förut) så war jag dock icke misnögd med
Henne, tänkandes: när äfwen hon får lära
folks seder, så kan hon utan twifwel blifwa
lika älskwärd, och detta gjorde, at jag ej kun -
de fästa mig wid någon af dessa Mademoisel-
ler; ty jag tycktes redan hafwa mitt fö remål
walt. I medlertid hade jag ganska nöjsamt
den aftonen hos detta Herrskapet.

Dagen efter afreste jag ej så tidigt, emedan
jag ej ärnade mig längre än till min Faster i
Sahluböle till middagen. Ganska owäntad
kom jag dit, och blef derföre så mycket mera
wälkommen. Min Farbror, eller rättare: min
Fasters man war nu aldeles blind; men föröf-
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rigit mycket frisk och ganska språksam. Han
kallade Mademoisellen altid för Jungfru,
detta förtröt jag något; sade honom derföre
flera gånger at hon war en Prost dotter; men
han fortfor dock at kalla Henne Jungfru
men aldrig Mademoiselle; ty tänkte jag: Han
talar efter fordna werldens bruk och menar
i sin enfald likawäl; ty må det få passera.

Resan fortsattes till Nordmalings Prestegård
där wi lågo öfwer natten om jag rätt mins.
Där och i Grunsunda låg Mademoiselle Eu-
renius i samma rum med Döttrarna i huset;
men jag i gästkammaren. Här beslöt jag ännu
fastare at en gång med tiden begära min res-
kamrat till min maka, Föranled mer af reso-
nementer, än wärkelig kärlek, dock tiltog
min wälwilja och tilgifwenhet för Henne
stundeligen.

Jag afreste härifrån, och som wårt åkdon på
hwar gästgifware gård skulle ombytas, så åk -
te wi ömsom på Chaise och ömsom på kärra.
Till Sörmjöle Gästgifware gård ankom jag
middags tiden. Jag geck in i Gästgifware stu-
gan och helt owäntat får jag där se min äls-
kade Far sitta och binda not; en hastig glad
känsla igenomflög hela min kropp och i det
samma utbrast min Far; med lika öm rörelse
och swäfwande på målet: ”Ach se min Son!”
Jag hälsade genast på honom med den öm -
het, som min glädje ingaf mig och sade, at
jag icke hade wäntat mig det nöjet förr än
hemma i hans hus. På min fråga hwarföre
han nu war här, feck jag höra at Han låg här
som hållkarl; och det blef då wist icke någon
fråga om hwilken som skulle skjutsa oss.

Min Far hade sjelf Chaise, och wi afreste;
men Min Far måtte sitta bakpå. Under wä -
gen, mer och mer intagen af min sidokamrat,
började jag öfwerwäga om icke jag nu borde

yttra mina tankar för Henne och wärkeligen
begära Henne, föranledd dertill dels af
twånget, som jag hittils måste iakttaga för at
dölja min känsla för Henne, som föreföll mig
beswärligt, dels ock, och förnämligast af föl-
jande skäl. Hon kommer nu at bo i Prostegår-
den, hwarest, utom kanske flera andra, isyn-
nerhet Magister Widgren, som är i hu set, da-
geligen umgås med Henne. Det torde falla
honom in at förekomma mig, ty torde det
wara nog så säkert, at jag yttrar mina tankar
för Henne, på det Hon åtminstone må känna
dem, och om Hon möjeligen har nå gon wäl-
wilja för mig, hon då lättare må kun na afslå
andra och wara mig trogen. Ty jag tyckte mig
wara mäst berättigad at få äga Henne, som
hade så troget warit Hennes ledsagare på
resan. Af denna grund aktade jag på tilfälle
när min Far ibland geck opföre backorna och
begärde Hennes hand och hjerta, så höfligt
som jag kunde; sjelfwa mina ord och uttryck
har jag förglömt. Här på swarte Hon icke ett
ord, och tycktes derwid wisa en sur och mis-
nögd upsyn, hwilket alt jag tilskref Hennes
barna blygsamhet och förlägenhet, som jag
hoppades med tiden skulle öfwerwinnas.
Ifrån denna stund började jag at mera fritt
wisa Henne min rena tilgifwenhet, såsom at
klappa henne på hand eller armen och at
linda min arm om Hennes lif; men min lilla
artighet tyktes ej wäl uptagas, utan snarare
med någon fjärhet. I medlertid utbad jag mig
Hennes tilgifwenhet och trohet.

Under det jag således, både med ord och små
artigheter, sökte at tilwinna mig Hennes
gunst och genkärlek, så tog jag min Hand
bakom Hennes rygg och märkte at hon där
hade sin högra hand, förmodeligen för at
gömma Henne undan mina små caresser; Jag
tog så Hennes hand i min och hölt Henne
mycket ömt helt tyst och stilla, hwilket Hon
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en lång stund tyktes tillåta; I medlertid war
jag med andra Hand sysselsatt med at köra på
Hästen. Men sedermera wiste jag ej ordet åf
förr än jag i stället för Hennes hand blott hölt
Hennes handske, och blef deröfwer mycket
flat, at jag långa stund hade haft blott Hen-
nes Handske till min ömhets föremål, och
harmades at jag icke hade kunnat märka när
hon igentog sin hand och lämnade handsken
i sticket. Men denna känsla lät jag aldeles ick
förmärka; utan under glättigt skämt och
muntra ord framtog jag Handsken och höf-
ligt lämnade Henne den och bad Henne för-
wara den, at Han icke måtte tappas bort.

Emot aftonen anlände wi lyckeligen till
Stöcke, Då min Mors och mina Syskons
glädje icke blef ringa. Och jag i mitt hjerta
icke kunde annat än innerligen glädjas och
tacka Gud, som så faderligen hade wårdat
och skyddat mina dagar och hört mina bö -
ner sedan den stund jag wid min sista bort-
resa hemifrån, i samma kammare bad ho-
 nom om Hans beskydd och Hjelp. (Se pag:
203. Tredje Bok:) I glädjen fjäskade min Mor
med mig icke litet.

Det war nu naturligt at wi skulle ligga öfwer
natten hemma hos Mina Föräldrar. Made-
moisellen blef plaserad i kammaren, och
sedan hon hade lagt sig geck jag intill Henne
tillika med Min Syster. Jag sökte nu, at på alt
möjeligt sätt dölja min böjelse för Mina För-
äldrar och Syskon; men jag kunde icke för-
hålla mig nöjet at gå till sängen och bjuda
Henne godnat, då jag så oförmärkt, at min
Syster ej skulle märka det, klappade Henne
på handen och sade: ”Jag önskar Henne en
rolig god natt; sof sött, och dröm godt;” om
mig mente jag. Derpå geck jag ut i Storstu-
gan och lade mig där i den ena sängen, och
min Syster Margreta i den andra, och lågo wi

länge och språkade tilsammans om natten,
Hon om sitt giftermål, med Soldaten Topp
och hans utgång i fält, samt farhåga om
Hans död; och jag om mina öden, utom mi -
na kärleks griller, som skedde med fullkom-
lig Syskon kärlek och förtroende. Jag feck då
höra at Toppen hade några år tjent hos min
Far, at de hade blifwit dödeligen kära i hwa-
randra; Men Föräldrarna hade aldeles icke
welat tilstädja ett sådant giftermål, at de
länge gått utan hopp utan at wåga se på hwa-
randra i Föräldrarnas närwaro, at älsta Gifta
Systren Anna Cathrina, när hon en gång wa -
rit hem, hade hos Föräldrana bedt för dem,
och sagt: ”Far och Mor se ju at de gå såsom
de woro uphängda, han är ju en gan ska be-
skedlig karl, kära lät dem förenas;” och såle-
des blef giftermålet beslutit, och 7. dagar
efter wigseln geck han i fält. Men, Fortfor
min Syster Margreta, ”det är mig en stor
tröst at jag feck blifwa hans maka, ehuru jag
så kort tid fick lefwa med honom; ja ännu
mer, om han dör i fält.” m:m: jag tröstade
Henne så godt jag kunde och änteligen som-
nade wi. Föröfrigit fant jag tillståndet hem -
ma wara godt och efter önskan.

Dagen derpå eller den 17. afreste wi till Pros -
tegården så tidigt, at wi skulle hinna fram
till middagen. Under wägen anhölt jag hos
Mademoisellen, at få skrifwa Henne till, och
at Hon wille wara så god och beswara mina
bref. men hon swarade, helt kort, om jag
mins rätt, at sådant torde wara onödigt. Jag
feck således icke något hopp om framgång;
men jag tänkte: det kan kanske blifwa bättre
framdeles. Wid framkomsten till Prostegår-
den blefwo wi ganska wäl emottagna; och
jag war glad och tackade Gud, som hade för-
hulpit mig till min Fädernesbygd.

Den 26. war jag lycklig nog at få ifrån Her-
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nösand min kista och Bireau &c: hwaröfwer
jag war mycket glad emedan lägenheter till
siöss ifrån Hernösand så sällan förefalla. Ef -
ter min hemkomst åtgick mäst den första
weckan, med at göra visiter hos alla Herrska-
per och bekanta, och det hugnade mig rätt
mycket, at jag allestädes blef emottagen med
wänskap aktning och tilgifwenhet. Hos
Tullskrifwaren Jonas Holmström gjorde jag
också min påhällsning, hwars hustru war
min Slägtinge eller Sysslinge. (Se 1:sta Bok:
XIII. Taflan Slägt Registret pag: 386.) De
hade nyligen återflyttat hit ifrån Gamla
Carleby. Här blef jag också lika wänligt be-
mödt; och som slägtinge kallade jag hennes
barn för Cousiner. Hennes nästan fullwäxta
döttrar, som aldeles icke kände mig, hörde
jag i nästa rum fråga sin mor: huru det kom
till, at jag som främmande, genast kallade
dem Cousiner? hwarpå hon underrättade
dem om wårt slägtskap. Jag får framdeles til-
fälle at tala om denna Familjen. Desemellan
skref jag ett eller annat bref till mina wän-
ner och förnämligast först till Min Wärd Sö-
derberg i Hernösand; hwari jag påminte om
de efterlämnade sakerna, samt ursäktade
mig, at jag jag hade ännu pengar at betala
min skuld hos honom. m:m: Härpå feck jag
nu swar tillika med de ankomna sakerna i
hwilket han ibland annat skrifwer: ”hwad K:
Bror nämner angående sin skuld, så är der-
med anstånd till sjelfs sitt goda tilfälle. P: S:
Hälsas ifrån Mademoiselle Svebilia samt Ma-
gist: Bergstedt, och Handelsman Nordlund.
P: Söderberg.”

At han icke bråskade med sin fordran war
mig mycket hugnande och tilfridsställande.
Den omnämnde Mademoisellen bodde i hu-
set i kammaren bredewid min Med dörren åt
förstugan, under sista weckan af mitt wis-
tande därstädes; Hon war något bedagad. Ma-
gister Bergstedt, war min wän ifrån Åbo ti-

den, nu kommen ifrån Åland, och Handels-
man Nordlund war en ny bekantskap.

Min afresa härifrån till Degerfors kunde
icke så snart företagas af den orsak, at Prosten
Eurenius sjelf wille resa dit upp, då wi skulle
följas; men han hade ej tilfälle, at straxt fö-
retaga denna resan. Under denna wäntnings
tid, sökte jag wäl, så godt jag kunde, at ställa
mig in hos Mademoiselle Eurenius; men hon
bemötte mig på ett sätt, som ej annat kunde
än till slut mishaga mig; ty om jag talte med
Henne så höfligt, som hälst, och påyrkade
min redan gjorda begäran, så blef hon så sur
och trumpen, och swarte föga något ord, och
de hon sade woro twära och nekande; och om
jag någon gång klappade henne på handen el-
ler på armen, så grinade hon med en fjär mine
wände bort sig under ett läte af ett obehag-
ligt: Hå.Detta kunde ej annat än på det högs -
ta stöta mig till slut; ty jag wiste med mig, at
jag icke på minsta wis hade tilbudit någon
oartighet, hwarken i ord eller åtbörder, så at
jag aldeles icke tycktes hafwa förtjent ett så-
dant bemötande. Jag wäntade åtminstone all-
män höflighet, hwartill jag war berättigad;
men den wistes mig icke. Men jag kunde dock
icke blifwa ond på Henne; ty jag tillskref alt
Hennes mindre kännedom af werlden och
isynnerhet följande gissning; emedan ingen-
ting är fintligare än wälwiljan och kärleken,
till at upfinna ursäkter till at urskulda före-
målet för den samma, då antingen inbillade
eller wärkeliga felsteg det fordra. Sannolikt
tänkte jag hafwa Hennes upfostrare alfwar-
ligen förmanat Henne, at icke lysna till Pick -
elhäringars försök och kärleks intriger, samt
at wara rädd om sin ära, dygd och goda ryckte,
samt icke för hastigt, utan noga pröfning, så-
som godt mynt antaga en mans smicker och
kärleks joller, som blott torde syfta på at för-
leda Henne; men hafwa förgätit lära henne,
at altid wisa hwar och en allmän höflighet;
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samt at göra en tilbörlig skilnad emellan en
sprätts förledande smicker och djärfwa til-
bud, och en ärlig mans Hederliga och wäl-
menta tilbud af sin hand och hjerta, hwarföre
hon nu i sin barna oskuld, tror sig upfylla sin
pligt och dygdens fordringar, när hon så här
bemöter mig. Det kan således med tiden blif -
wa bättre, när hennes egen eftertanka hinner
mogna.

Jag upgaf således icke alt hopp om en lycklig
framgång med tiden; derföre när jag den 27.
reste till Stöcke för at taga afsked af mina
Föräldrar och Syskon; så anförtrodde jag icke
allenast min kärlek åt min Syster; utan ock
bad henne, at Hon wille emottaga mina bref
och öfwerlämna dem i tysthet till Mademoi-
sellen, samt emottaga Hennes swar och öf-
wersända dem till mig. Härtill gaf hon gans -
ka willigt och benägit sitt löfte, och yttrade
sig tillika: ”Jag märkte nog Brors kärlek till
Henne när Han tog godnatt af Henne Här i
kammaren, då Han så ömt klappade Hennes
hand.” (Se nyss förut pag: 60.) derpå swarte
jag, ”war du så skarpsynt; jag tycktes dock
wakta mig, at du icke skulle märka mig.”

Under den tid jag nu war hos Herr Prosten
Eurenius, så låg jag tillsammans med Magis-
ter Widgren då wi ibland språkade med hwa-
rannan om hwarjehanda; ibland annat så
framstälte han helt oförmodat följande frå -
ga: ”Huru är det? har Bror begärt Mademoi-
selle Eurenius till sin blifwande maka? Ni
som hafwa rest så långt tilsammans böra ju
hafwa blifwit bekanta äfwen i det afseen-
det?” Nu ehuru jag ansåg honom som min
wän, så wille jag dock icke lämna honom
något förtroende i den wägen; emedan jag
kände honom för en smilus, och fant at hans
afsikt endast war at utforska mig och narra
utur mig mina hemligheter; ty sökte jag med

mitt swar at slingra mig undan at bestämt
beswara denna fråga, Dock blef swaret mera
nekande än jakande. Detta skedde qwällen
len före min bortresa. Som nu hans nyfiken-
het icke på detta sättet blef tilfredsstäld, war
han illistig nog at på ett annat sätt söka
winna sitt syftemål. Ty dagen efter när Ma-
demoiselle Eurenius, jag mins ej af hwilken
anledning, kom i wår kammare och satt en
stund där, så tog han en stol satte sig gent
emot Henne helt nära, fattade båda Hennes
händer, och curticerade rätt lifligt hans tal
war så smidigt, lismande och smickrande, at
jag just föll i förundran huru han kunde så
smila då han allsintet alfwarligt mente med
alt hwad han sade, hwarom jag war fullkom-
ligen öfwertygad; ty jag insåg tydligt at hans
afsigt endast war at utforska oss. Detta hans
upförande emot flickan förtröt mig, Då jag
såg at han hade en så liten delicatesse at han
kunde så smickra Henne, emot sin indre öf-
wertygelse, och dermedelst lätteligen icke
allenast wäcka och nära fåfängan och egen-
kärleken, utan ock möjeligen en alfwarsam-
mare känsla till Honom hos Henne, som
Han aldeles intet tänkte beswara, hwilket jag
ansåg för en nedrighet. Jag fant också huru
öfwad han war i sådana yrken. För min del
föresatte jag mig wäl, at icke låta utforska
mig, satt derföre och gluttade i avisorna, och
låddes knapt märka hans curticerande, men
det war mig nästan omöjeligt at afhålla mina
ögon ifrån at då och då observera dem; ty jag
wille gärna se huru flickan uptog alt sådant;
om Hon ansåg det för godt mynt och uptog
det med wälbehag eller ej. I början fortsatte
Han sitt förehafwande utan at sköta om mig,
likasom hade de warit blott ensamma; men
efter en lång stund, när han förmodeligen
trodde, at min passion och swartsjuka wore
nog upjagad, så kastade han då och då oför-
märkt ögonen på mig, hwaraf jag ännu tyde-
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ligare insåg hans förut nämnda afsigt. Jag
war harmsen på mig sjelf, at jag icke kunde
bibehålla en nog kall och liknögd upsyn, så -
som jag önskade, och sökte derföre at bibe-
hålla all möjelig köld; men fant dock till min
stora förträt at han, mer än jag önskade, ha -
de utforskat mig. Hwad åter flickan angår, så
tycktes hon wäl wara något förlägen, afhörde
hans joller med tystnad; men jag kunde icke
tydligt utforska Hennes tankar derwid; Hon
uptog åtminstone hans curticerande med
mera tolamod än mina wälmenta och uprik-
tiga förklaringar. Ja tänkte jag: Hans nedriga
smicker lärer wäl smaka dig wäl; men will du
föredraga honom framföre mig, så må du det
gjöra, det kan falla dig lätt då han är närwa-
rande, men jag frånwarande, och då han äger
en så utsökt talegåfwa at framföra ett smic-
ker, som han har alls ingen tanka eller alf -
ware med; men det blir en sanning: ditt
hopp blir wist bedragit, och jag torde kanske
mycket litet behöfwa ångra förlusten af dig.

Samma dag eller den 30. reste jag tillika med
Herr Prosten Eurenius till Degerfors; men
när wi kommo ett stycke på wägen, så fingo
wi ett ganska obehagligt wäder; med häftig
snö=slask, köld och blåst, men wi kunde icke
mera wända om, utan höllo fram. När wi an-
kommo till Talemannen Anders Anders son
i Tafvelsjön, så hade han nyss hemkommit
ifrån Stockholm, och hade med sig sin stora
Silfwer Kanna, som han hade fått af Konung
Gustaf III. för sin redlighet, nit och trohet för
Konung och fosterland. Och som Han, såsom
Gästgifware, hade nyss brygt öl, (ty nu war
gästgifweri inrättat emellan Umeå och De-
gerfors) så Blef Prosten Eurenius den första,
som feck dricka utur den stora Kongliga
Kannan, och jag den andra, hwilket kom oss
ganska wäl till pass, ty ölet war godt, och
wärmde oss rätt wäl i den kalla wäderleken.

Wi afreste åter och anlände utan, någon mär-
kelig händelse samma dag till Degerfors.

IV. Capitlet.
Första Halfwa winterns Händelser.

Wid wår ankomst till Degerfors blef Herr
Adjuncten Näslund mycket glad, deröfwer at
han blef Lös derifrån och feck med Herr
Prosten Eurenius återwända till sin rätta Sta-
tion hos Prosten Hofverberg i Böla. Han syn-
tes wara en mycket god och bra karl. Som
wintern tilstundade och hos Allenius ej fans
något så warmt rum at bo uti, som jag kunde
wara belåten med, så tingade jag mig in hos
en förmögen bonde Olof Eriks son, som bod -
de helt nära Prestegården. Han hade en ny
byggning med sal och 2. kamrar, med Kackel -
ugn i kammaren, och en ganska wacker ut-
sigt. Här flyttade jag genast in, och feck
äfwen mat af honom och emottog Kyrko -
böckerna. Sedan Lönewilkoren emellan mig
och Cappel Predikanten woro reglerade, så
återreste Prosten Eurenius sedan han först
hade Predikat AllHelgone dagen. Dessa Lö-
newilkor woro ganska små; emedan Allenius
Hade mycket liten Lön. Men jag war lyckelig
nog at dessutom efter hemkomsten undfå af
åtskilliga, friwilliga gåfwor, hälst utaf mina
åhörare i Degerfors Kapell Lag, hwilka, ehuru
ej betydliga, dock woro mig en god hjelp.

Nästa Söndag eller den 8. hölt jag min in-
trädes Predikan, som aflopp efter önskan.

Något om Kapell Predikanten Allenius och
hans belägenhet och hwarföre han måste
hafwa Adjunct, torde nu wara nödigt at nå -
got nämna. Han war sjelf half galen, men
blott i wissa ämnen. Han hade året förut
warit bortrest till södra orterna; ty som han
war hemma i läkare wettenskapen något, så
lärer afsigten af hans resa warit, at söka stör -
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re kunskap häruti, han hölt sig wid Medevi
brun och war då af ett muntert humeur;
emedlertid, utbrast kriget, och han kom hem
rörd till sina sinnen, och hans galenskap be-
stod deri, at Han sade sig wara en orsak till
kriget; At Han hade förtalt Kungen och
Drottningen, m:m: Derföre så snart han hör -
de nämnas kriget eller de Kungliga, så blef
han ängslig, föll då merendels på knä för at
bedja, och gret, uprepade en hop med synder,
som han sade sig hafwa begått; bland hwilka
en del blott woro foster af hans inbillning, ty
de woro sådana, at han omöjeligen hade så-
dana kunnat begå emedan han aldrig hade
warit i en sådan belägenhet. Sådant uprepade
han då för hwem som hälst han träffade, och
föll på knä at bedja utan afseende på tid eller
ställe. m:m: Men i alt annat war han likaså
klok och förnuftig, som hwar och en annan
menniska, så at om jag språkade med honom
i hwad ämne som hälst, i wettenskaper, i hus
hållningen, åker bruket i fiskande eller hwad
som hälst, så kunde man icke höra det minsta
fel i hans förstånd. Men så snart talet aldrig
så litet syftade på ofwan anförde ämnen, så
war han straxt galen, och jag hade ofta myck -
en möda för at kunna föra honom till rätta.
Min afsigt war wist icke, at förmena honom
den tilfreds ställelsen, at i bönen få öpna sitt
hjerta till Gud; men jag wille at han måtte
göra sådant med förnuft och i enslighet, och
med urwal af tid och ställe, och icke så wett-
löst för alla, hwilket ej annat kunde än wäcka
upseende och åstadkomma förargelser; Och
isynnerhet sökte jag förmå honom at inne-
hålla med, at uprepa för alla, som han träf-
fade, en hop med grofwa och ohyggliga laster.
Men han sade sådant wara sin skyldighet; ”ty”
fortfor han: ”den som offenteligen har syndat
bör ock för alla bekänna sin synd.” Jag sökte
på alt sätt öfwertyga honom om at här nu
icke gälde den slutsatsen, emedan hwarken

allmänheten wiste hans synder ej eller war
han lagligen anklagad för något. Mitt tal wär-
kade wäl ibland på honom, så at han åter war
stilla och redig någon liten tid; men han åter-
föll snart nog till sin förra galenskap, så at
han aldrig kunde förrätta sitt ämbete.

Tillståndet i huset war alldeles icke förmån-
ligt, hwilket förmodeligen också wärkade
något till hans galenskap, isynnerhet den
omständigheten, at hans Fru icke tillät ho -
nom ligga hos sig sedan han blef galen. Jag
försökte wäl flera gångor, at öfwertale Hen -
ne därtill; men hon lät ej öfwertala sig; och
de skäll hon förebar wore wäl sådana at jag
ej mycket undrade på henne; men woro dock
icke fullgiltiga. En stor orsak till detta ne-
kande war en wiss Jungfru, som länge hade
warit i huset, hwars namn jag har förgätit,
och som war född i Degerfors By; Hon låg nu
ständigt med Frun, och deras wänskap war
så fast, och de woro med hwarannan så in-
förlifwade, at Frun icke wille skilja, ett så-
dant sänglag. Detta gjorde, at om ej flickan
så wäl hade warit känd ifrån de spädaste
barna åren, af byns inwånare så hade jag
warit frestad at mistänka Henne wara en för-
klädd mans Person. HusHållningen war gan -
ska klen i huset, så at ingen ting wille räcka
till. Det war wäl sant, at hushållet war stort,
barnen många, och lönen liten; men då Frun
icke hade rätt hushåls wett, så kunde det ej
räcka till; ty alla, som kände huru därmed
tillgick intygade om sanningen häraf. För-
samlingen hade wist förut bjudit till at un-
derstödja dem med gåfwor af hwarjehanda
mat Persedlar, men då man lät sådant hop-
tals skämmas och fördärfwas, så kunde ju
ingen ting räcka till. Detta war också en
orsak, hwarföre jag icke wille bo i huset eller
spisa hos dem. Men ännu icke nog: Frun
hade ännu en börda, som ökte tyngden af
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Hennes sorgeliga belägenhet: Allenii Yngsta
Bror König, Hennes Swåger war ock blefwen
aldeles galen. Han hade nu warit i Lycksele
på någon tid på försök om han där, igenom
någon förströelse, skulle kunna förbättras;
Men som intet spårr till förbättring hos
honom förmärktes, så återsändes Han till sin
Bror, litet efter min ankomst. 

Han war aldeles galen, och hade blifwit det
af kärlek till den nyss omtalte Jungfrun, som,
medan han ännu war slug, wäl icke försköt
hans anbud om gifte med honom, men ej
lärer funnit sig wid, at så snart fullborda det,
som han önskade, emedan Han ej hade något
at lefwa af. Nu kunde Hon ännu mindre bi-
falla Hans begäran, som ännu mindre bidrog
till hans återställelse, dock war Hon den som
mäst rådde på honom, när man wille förmå
honom till något. Han war i så måtto swår, at
Han aldrig talte ett enda ord, och kunde stå
på ett ställe orörlig och se ned i gålfwet i flera
timmar. Hans ömkeliga tillstånd oroade mig
så mycket mera, som han hade warit min
skole kamrat (Se pag: 252. 1:sta. Bok:) At ge -
nom tall söka bringa honom till rätta war
nästan omöjeligt, när man aldrig feck ett ord
utur hans mun, och war således hans grub-
lande tankar okända, och jag hade således
ingen anledning, at mota hans grubbel och
igenom resonementer söka utreda hans tan-
kar, eller leda dem till någon förnuftig Series.
Det enda jag kunde göra med honom war at
med alfwarsamhet få honom till hwad man
wille när alfwarsamhet fordrades, och jag
blef flera gångor kallad till Prestegården i
detta afseende. Om honom framdeles mera.
Frun sjelf war ganska munter och språksam,
så at jag ofta hade nöjsamt hos dem när hon
språkade om sina barndoms och ungdoms
händelser.

Den 19. war jag kallad till Bröllopp i Byn, Då
Johan Nilssons (Se om Honom pag: 193. 3:d -
je Bok:) Enka gifte sig med en ung man An-
ders Anders son ifrån Botsmark. Hennes
Fader Jöran Thomæ son tyktes ej wara syn-
nerligt nögd med detta gifte: ”Man plär säga”,
sade han, ”at man Har hunnit till en hög och
begärlig ålder, när man får se sina barn wäl
försörgda; men denna gången är icke min
önskan synnerligen upfyld.” Och deri hade
han wist icke orätt.

Allenius med sin älsta dotter war också med
på Brölloppet och roade jag mig med ibland,
at så godt jag kunde spela på fiol med honom,
hwaruti han war mera wan än jag. Här för-
hölt han sig rätt beskedligt, när man således
kunde afhålla hans tankar ifrån hans griller;
och icke den minsta galenskap rögdes hos
honom. Hans dotter Brita Carolina, som war
en skäligen wacker flicka, men hade en blem -
ma på det ena ögat, som hon hade fått ige-
nom för mycket seende emot solen i barna
åren, och war ännu ej öfwer 18. år, började
blifwa mig mycket tillgifwen, så at hon mer
än tydligt röjde sin kärlek till mig; men jag
fant mig icke wid at beswara Hennes kärlek
med lika tillgifwenhet, dels för det at Made-
moiselle Eurenius ännu låg mig något i hå -
gen, ehuru hennes stötande sätt at bemöta
mig och frånwarelsen hade något swalkat
min tilgifwenhet för Denna, dels ock för det
hon war nog ung och oärfaren, och just icke
hemma hade haft någon god eftersyn i hus-
hålswägen. Mitt upförande war emot Henne,
som wanligt enligt mina tänkesätt, at näm-
ligen wäl bemöta Henne med höflighet, men
dock icke gifwa henne den minsta anledning
till något hopp. Nu då jag märkte Hennes ef-
terhängsenhet, så geck jag med flit några
gånger ifrån det ena rummet i det and ra för
at se om hon också skulle söka igen mig; och
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det slog ej felt; ty jag hade knapt hunnit sätta
mig förr än hon kom efter; hwilket altid
skedde, ehwad jag geck i kammaren eller i
Bröllopps salen; så at jag blef fullkomligen
öfwertygad, at hon å sin sida hade ett rent
alfware; Men jag låddes icke märka det min-
sta deraf. När wi om natten skulle åka hem,
så fölgdes wi alla tre på en släde; Mademoi-
sellen satt wid karmen, jag satte mig tätt
framför Henne med ryggen wänd till Henne
och Hennes Far framföre mig. Då kunde hon
icke afhålla sig ifrån at fatta mig omkring lif-
wet och slöt mig så innerligt och hjerteligt i
sin famn och knäpte till med all tilgifwen-
het, så at jag förmärkte at Hon war af ett het-
sigt temperament, som just icke eller mycket
recommenderade Henne hos mig.

I Granö= by bodde en gumma allmänt känd
under namn af Olof Olofs Mor, eller Mada -
me Granholm, en rask och tilltagsen gumma
i all ting. Hon war likasom Kapellagets full-
mägtig wid flera tilfällen, samt icke oslug i
Fältskärs konsten, som hon hade lärt utaf en
gammall tysk fältskär Funderfer, gjorde ofta
goda kurer och anwände ej okloka medel,
fastän hon wid sina kurer altid inblandade
mycken widskeppelse, dem tysken hade in-
billat Henne wara också aldeles nödiga ingre-
diensier, antingen för at synas sjelf wara
mycket klok i sådana enfaldigas ögon, eller
hade han wärkeligen sjelf trott på en sådan
widskeppelse och signerier; Med ett ord
gumman trodde med all ståndaktighet derpå.
Hon war nu en rik änka omkring 40. år; talte
altid om sina under kurer och sig sjelf, hwil-
ket gjorde Henne mycket tedieus6 och nästan
odräglig at wara med. Om Henne får jag
framdeles flera tillfällen at tala; nu får jag en-
dast nämna, at Hon den 26. kom till mig, och
frågte om icke jag wille blifwa deras ständiga
Kapel Prest? Och om jag dertill fant mig hu -

gad, så wille Hon laga så at Församlingen in -
nan kort skulle insända Ansökning derom i
Consistorio. Jag swarte, at jag kanske skulle
kunna wara Hugad dertill, om jag såge någon
möjelighet dertill eller någon förmån derwid;
men som nu ställningen war, så såg jag ingen
dager dertill; emedan Det ej wore sannolikt,
at Allenius i sitt nu warande tillstånd skulle
kunna winna befordran till ett annat ställe;
och at dela lönen med honom war alt för
litet; I medlertid tackade jag så wäl för Hen-
nes som Församlingens mig wista förtroende,
och låfte framdeles gifwa wissare swar derpå.

Ehuru Kapel Predikantens Lön här war 
mycket liten, så fant jag mig dock nästan
hugad at emottaga detta mig gjorda tilbud
om det möjeligen på något lämpeligt sätt
kunde låta sig göras; emedan jag då hade kun-
nat blifwa min egen och icke dependera af
andra, dertill med trifdes jag mycket wäl på
stället. Jag beslöt derföre, at resa ned till
Umeå för at rådgöra härom med mina wän-
ner, och den 1. Decemb: war jag hos Faster
Burgerus, för at consulera med Henne här -
om; men hon afrådde mig ifrån ett sådant
steg aldeles; med de nyss förut omnämda
ganska wigtiga skäl. Likaledes Magister Wid-
gren hos Prosten Eurenius; så at jag helt och
hållit slog den saken utur hågen, och gaf se -
dan Olof Olofs Gumman härpå ett nekande
swar.

I Prostegården träffade jag wäl åter Made-
moiselle Elis: Doroth: Eurenius; men som jag
nu med mera kall blod kunde betrackta
Henne, så fant jag nu Hennes wäsende icke
särdeles swarande emot min önskan. Jag
kom också, likasom tilfälligt wis, at tala med
Magister Widgren om Henne; som yttrade
sig ungefär som följer. ”Det är en flicka, som
aldeles intet är något wärdt med; Hon är ett
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wåp och mycket tölpaktig, som ingen ting
kan eller förstår, och har hwarken werld eller
belefwinhet; med ett ord: Hon är en oduge-
lig tåssa.” Detta gjorde ett fullkomligt afgö-
rande intryck på mig, så at jag ifrån den
stunden beslöt, at aldeles slå Henne utur ho -
gen, Hälst hon wid förra afskedet bemöt te
mig, på ett så förakteligt sätt; och af denna
grund hölt jag mig nu altid på afstånd ifrån
Henne, och stälde mig så kall emot Henne,
som möjeligt war, utan at ändock åsidosätta
den allmänna höfligheten.

Jag reste också nu till Stöcke at hälsa på
mina Föräldrar, och när jag omnämnde, at jag
innan kort skulle hålla Läsförhör med Lap -
parna i Degerfors, så blef min Mor mycket
bekymrad om mig; emedan hon fruktade, at
Lapparne skulle igenom spådom tilfoga mig
något ondt; och bad mig derföre ganska en-
trägit at jag ej måtte wara sträng emot dem.
Jag tröstade henne därmed at i det fallet war
ingen fara, at jag alsintet fruktade för dem,
emedan jag ej trodde deras spådoms förmåga,
och at jag i alla fall wille göra min skyldighet
wid examen, utan fruktan för några elaka föl-
der, och mera dylikt. Derefter reste jag hem
till Degerfors.

Den 12. hölts den omtalte examen, som förut
war pålyst enligt Allenii gifna underrättelse
om det wanliga bruket. En ibland dem hette
Pehr Enarson, som syntes mig wara mycket
full och oskicklig; så at jag fant mig befogad,
at tils widare förbättring förbjuda Honom
Nattwardens begående. Jag feck dock seder-
mera höra af dem som kände honom, at hans
naturliga fasoner och åtbörder woro sådana,
at han nästan alltid liknade en full Man,
hwarwid de wille påstå, at han icke hade wa -
rit aldeles så brottslig, som det kunde synas;
Denna underrättelsen gjorde, at jag började
ångra mitt tagna steg med Honom; men

wille dock icke så hastigt uphäfwa detta mitt
tagna beslut, för at bibehålla kraften af ett
sådant Embetes steg om det framdeles skulle
behöfwas, icke eller kunde jag nu mera ändra
saken; ty gubben hade redan rest hem.

Någon liten tid efter det nyss förut pag: 75.
omtalta Brölloppet, så kom Mademoiselle
Brita Carolina Allenius till mig på min kam-
mare en Söndags eftermiddag, Då jag hade
min wärd och klåckaren hos mig, som suto
och språkade med mig. Jag förstod mycket
wäl, at hon derigenom sökte at närmare in-
ställa hos mig och winna min wälwilja; Men
sedan jag hade hälsat på Henne och bedt
Henne sitta, så fortfor jag at språka med mitt
öfriga främmande, utan at synnerligen låddas
märka Hennes närwaro; Jag fant huru alfwar-
samt hon älskade mig, då hon ensam kunde
göra mig visite, och tyktes hon sitta trånande
på sin stol. Änteligen efter at haf wa sutit 1. a
1 ./2. timma, under hwilken tid jag ej mycket
språkade med Henne, så tog hon afsked och
geck hem. Icke långt derefter gjorde hon mig
åter en sådan visite, Då jag förhölt mig lika
kalt med Henne; hwarefter, sedan hon änte-
ligen förmärkte, at hon allsintet hade at hop-
pas, så uphörde hon med sina visiter. Och för
min del har jag redan nyss förut pag: 76.
nämt de orsaker, som afwände mitt hjerta
ifrån Henne, som ännu fortfor och äfwen
framgent oaktat jag nu mera hade uphört at
tänka på Mademoiselle Eurenius.

Wid denna tiden kom en ungkarl till mig
och begärde at få attest för sig och sin fäs-
temö, de woro båda ifrån en by kallad Buber-
get, åtminstone fästmön; Han wille sade han
fara ned till Prosten Eurenius för at taga ut
Lysning. En wandrande Skräddare Johan
Bergstedt ifrån Röbäck, som alla år war i des -
sa byar för at skrädda åt folk, fölgde honom å
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flickans wägnar. Jag frågte om flickans Far
lefde? och feck till swar; at han lefde och
hade förut warit mycket emot giftermålet.
”Men”, frågte jag, ”huru är han nu då? är han
nu nögd dermed?” ”Jo” swarte Bergstedt, ”han
är wäl ej synnerligen nögd dermed; men han
låter dock säga sig.” – ”Hwarföre kom han
icke sjelf?” fortfor jag. – ”Han kan icke” gafs
till swar; ”emedan han är så menför at han ej
kan fara så lång wäg; med möda kan han
någon enda gång komma hit åkandes till Kyr-
kan; Han har updragit mig”, sade Bergstedt,
”at resa å hans wägnar.” – ”Det är wäl och
godt” sade jag; ”men jag försäkrar Er, at utan
hennes fars skrifteliga bifall, då han ej kan
komma sjelf, så får Ni aldrig ut någon lysning
hos Prosten; det är helt wist och säkert, om
Ni wiljen den förutan resa, så försäkrar jag
Er, at det blir förgäfwes; derföre råder jag Er,
at fara tilbakas och lät någon i Fadrens när-
waro skrifwa på hans wägnar hans skrifteliga
Bifall till dottrens tillämnade giftermål med
Er, hwarunder hans namn sättes; och lät ho -
nom i wittnens närwaro rista sitt bomärke
sjelf derunder, hwilka sedan altsammans be-
wittna, med sina namns underteknande;
kommen sedan igen med ett sådant betyg, så
skolen I få attesterna; förut behöfwen I dem
icke.” ”Men Huru skall ett sådant betyg skrif-
was?” frågtes det. ”Jo det skall jag wisa Er,”
swarte jag, hwarefter jag på en lapp skref
conceptet till betyget, utan datum och utan
namn; men wiste dem; hwarest alt borde sät-
tas; Med tacksägelse emottogo de papperet
och låfte göra såsom jag hade lärt dem, hwar-
efter de foro sin wäg bort. Efter en eller twå
dagar återkommo de med Betyget aldeles så,
som det borde wara, hwarpå de fingo atestes-
terna, reste till Umeå, och återkommo med
Lysnings Sedeln. Lysningarna gingo för sig
ordenteligt, hwarefter fölgde wigseln, som
skedde i Degerfors By. Men lyckan wille det

icke bättre, än at bruden hade blifwit något
wanstäld i ansiktet, emedan hon, i en backe
emellan Byarna, hade åkt på kälken hon drog
med sig, och i skogen rifwit sig illa, några
dagar före bröllopet, wid det hon war syssel-
satt med tilredelserna. Härom framdeles nå -
got mera.

En sak måste jag ock omorda ehuru mindre
behaglig. Jag kände en ledsam och plågsam
klåda just i grepen omkring mina res arca-
nas, som blef ju längre desto olideligare. Och
då jag änteligen till slut undersökte saken
något nogare, så fant jag, at jag hade fått en
art ohyra, som jag wäl hade hört omtalas,
men aldrig förr eller sedan sedt; nämligen:
flatlöss. Wid denna uptäkt blef jag helt för-
wånad. Jag hade haft dem länge; ty jag för -
stod ej at se dem, oaktat jag flera gångor
förut undersökte; emedan de nästan aldeles
hade bitit sig in i hullet, och syntes blott
såsom små swartbruna fläckar. Nu blef
första frågan hwarifrån jag hade bekommit
ett så ellakt frö; och vid nogaste eftertanka
kunde jag ej annat finna än at jag på Här -
skogs Gästgifware Gård hade fått dem, när
jag låg där (Se pag: 49. denna Bok:) uti en ej
synnerlig snygg säng. Jag blef då helt ond
och sticken på gästgifwerskan; så at, om jag
hade nådt henne så hade jag nästan säkert
rifwit henne alt hår utur hufwudet. Jag fant
nu at den sängen måtte hafwa warit ett lä-
gerställe för allahanda sortt folk: Sjömän &c:
Men hwad uträttade jag med min wrede? jag
mås te låta den falla. Den andra frågan blef:
Huru skall jag nu blifwa detta onda fri? Jag
försökte med kam och borste men förgäf-
wes. Ett medel wiste jag wäl; men jag wille
ogärna nyttja det för den ellacka lukten
skull; ty jag war också mycket försynt, och
wille för ing en del at wärdsfolket skulle
märka det mins ta. Men jag måste dock där -
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an. I barna åren wiste jag min mor nyttjade
at smörja beck olja på hufwudsår; när ohyra
i dem wille taga öfwerhand; jag förskaffade
mig litet af den na oljan och smorde, och
innom 2. a. 3. dagar war jag aldeles befriad
ifrån dem. Lycka är i allmänhet at denna
ohyra är rar; ty wore den så allmän, som de
andra arter deraf, så wore den en förfärlig
plåga. Jag har anfört detta på det, at det säkra
medlet måt te blifwa kunnigt ifall någon af
mina efterkommande är så olycklig at tilfäl-
ligt wis råka ut för dem. Om wärdsfolket nå -
got förmärk te härom kunde jag icke märka;
men jag war nog rädd före, at de kunde mis-
tänka mig hafwa nyttjat det för någon an -
nan skamlig sjukdom; men jag tänkte de
måga tänka hwad de wilja, först jag har ett
godt samvete, jag nödgas nyttja det enda säk -
ra medlet; om linnet der af bär märke, så får
det ej hjelpa.

I Degerfors tilbragte jag min tid skäligen
nöjsamt. Mina tidsfördrif woro följande, me-
dan ännu öppet watten war så ljustrade jag
ibland i ån; men sedan is kom, så hade jag
ifrån Stöcke, förskaffat mig ifrån min Far
agnlöjor, hwarmed jag satte ut laka krokar
och feck deraf braf nog. Men wärdinnan lät
mig ej altid få äta den färsk, ty hon ville at
den äldre först skulle åtgå, hwarmed jag ej al-
tid war så nögd. Sedermera roade jag mig med
at utsätta hare snaror och andra hare giller,
hwarmed jag wäl war flitig; men feck dock
ingen ting; imedlertid hade jag derigenom
god motion och bibehöll min goda hälsa.
Dess emellan satt jag och spritte dun, som jag
hade köpt på lappmarks marknaden; ty nå-
gon ting måste jag göra på lediga stunder; och
intet hade jag något garn at binda nåt; Jag
hade då gärna welat skrifwa på detta arbetet;
men som jag hade lämnat min Byrå hos Pros-
ten Eurenius, däri jag hade alla mina papper,
så kunde det ej ske. Min dun spritte jag ganska

fin; derföre räntade det också mycket litet. 

Ibland geck jag till Allenius och hörde ho -
nom spela på sitt hackbräde, det han kallade
Symbal, hwilket han gjorde rätt wäl. Jag lär -
de också något litet fast obetydligt at spela
derpå. Ofta, hälst på eftermiddagarna gjorde
jag visiter hos grannarna i byn, hwilka i all-
mänhet woro hygliga och wänskapsfulla,
hälst hos Pehr Thomæ son och Jöran Tho mæ
son, eller hos klockaren Erik Rehn, hwil ka
alla woro mycket muntra, språksamma och
hyggliga, så at jag hos dessa, hälst hos de först-
nämnde förnötte mången förnöjsam stund.

I December 1798. feck jag bref ifrån min
Wän Reichardt i Åbo och sedermera efter
nyåret det andra. I det förra skrifwer han
ibland annat. === ”Under min Bruns kur
förwärfwade jag mig många Connoissencer,
som jag sedan haft skäl at ångra. Mina öden
utgöra en besynnerlig Roman, och kan ingen
dödlig sig dem föreställa.

Alla commissioner har jag redeligen ut-
rättadt och medföljer en nota på hwad jag har
utgifwit. Ritmästaren Schulz tog en Riksda-
ler Specie. === Jag war just i beråd, at öfwer-
sända Magister Brefwet till Öfwer Inspecto-
ren Bäck, då jag bekom din skrifwelse, som
ändrade mitt beslut. Profess: Schalberg at på
det högsta, genom bref, recommendera dig
hos Biskoppen i Hernösand; men Magister
Brefwet kunde icke för dryg post posto tillika
afsändas. === Jag får ifrån mina wänner lass -
tals, bref och Commissioner, hwilket är både
roligt och kostsamt. === Hälsningar ifrån
wänner: Justander är nu vice Botannices De-
monstrator; och G: Gadolin amanuens wid
Bibliotheket. === Med särdeles nöje får jag
nu afskicka till dig medföljande wackra och
wälförtjenta Testimonium. Hälsningar. &c: 

J: Fr: Reichardt.”
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Det Andra Brefwet innehölt det samma an-
gående Commissionerna och det dryga post-
porto. === ”Jag har Gudi lof mått wäl, ehuru
werldenes utswäfwande nöjen, hwaruti jag
beklageligen ofta deltagit, nog kunnat för -
störa min hälsa. Nästa Wår tänker jag resa till
Stockholm och engagera mig wid bergs Col-
legium. === Din Caffe Panna har jag ännu
icke fått försälja. === Alla wänner hälsa,
men i synnerhet Demoisellerne Laurbäck,
Schlyter, Seipel och Enberg. Framhärdar. &c:

J: F: Reichardt.”

Angående de honom ombetrodda Commis-
sioner se sista pag: 4. Boken; dessutom ha de
jag skrifwit honom till ifrån Hernösand de-
rom och min Caffe Panna, samt lämnat ho-
nom något litet pengar till dessa behof. Hans
sjuklighet och orsaken dertill, oroade mig,
hälst det, at han hade deltagit i utswäfningar;
ty jag hade innerligen önskat, at han, som an-
nars war en så hyglig och beskedlig karl, äf-
wen måtte haft återhållighets och kyskhets
dygden, som är så mycket at wärdera. Det om-
talta Testimonium lydde som följer.

”Philosophiæ Magistern, Ärewördige och
Höglärde Herr Petrus Stenberg, Westrobot-
niensis, som år 1779. blef Civis Academicus,
har under sitt wistande härstädes fordt ett
stilla och dygdigt lefwerne; men mycken flit
sökt förkofran, så i andra wetenskaper, som i
synnerhet uti Theologien, med beröm under-
gått både de wanliga Examina, såsom ock för-
swarat de af honom wäl utarbetade Disputa-
tioner, hwarpå han i nästledne Julii Månad
ärhölt gradum Magisterii; at ej förtiga, det
han beskedeligen och med framgång under-
wist de Hederliga Mäns Söner, hwilkas up -
fostran warit honom anförtrodd; hwilket ho-
nom Herr Magister Stenberg till wälförtjent
witsord härmedels lämnas, och han tillika hos

Respective wederbörande, för hwilka han
detta betyg upwisar, till all ynnest och bewå-
genhet ödmjukeligen och wördsamt recom-
menderes. Åbo den 31. October 1789. 

Joh: Bilmark.
Nat: SveoGoth: Inspector.” 
L: S: 

Med detta betyg war jag föröfrigit aldeles
nögd; men de orden: wäl utarbetade; hade jag
önskat ej warit där emedan mitt indre sade
mig, at det war till öfwerflöd sagt.

Dessutom feck jag äfwen några andra bref;
tid efter annan, dels före dels efter Nyåret.
Såsom ifrån Nordqvist på Åland följande. Jag
hade skrifwit till honom ifrån Hernösand.

”Ach huru glad blef jag icke då jag undfick
dit bref, === och ehuru gammalt upwäckte
det hos mig en obeskriflig fägnad, at få höra
något ifrån dig; === men så glad jag i förstone
blef, så bedröfwad blef jag åter då jag före-
stälte mig, at jag aldrig mera torde få se dig,
efter wi blifwit så långt skilde ifrån hwa-
randra, och hwarje gång jag föreställer mig
sådant, så tåras mina ögon. Jag känner nu af-
saknaden af en god, upriktig och trofast wän,
då jag wistas på en ort, hwarest jag har ingen,
eller åtminstone ganska få; Magister Ascho-
lin i Lemland, torde wara den endaste jag har,
men wi träffas sällan. === Du må tro det kos-
tade på at lämna Åbo, isynnerhet för dens
skull, som äger mitt hjerta; jag känner nu
huru swårt det är at wara skild ifrån dem som
man så ömt älskar (Se pag: 514. 515. 4. Bok:)
=== Hwad den i dit bref omnämnde Person
beträffar, så har jag nu derifrån ej haft någon
annan underrättelse, än at de alla må väl, och
så snart jag får höra något i den wägen, så war
öfwertygad, at jag derom skall lämna dig del
(denne war Mademoiselle Wallin, om hwil-
kens gifte jag wille blifwa underrättad.) De
3. R:D: som du lånte af mig har jag riktigt fått,
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Revers hade jag ej; på god tro gaf jag och feck
ärligt mitt igen. === Gud gifwe både mig och
dig min Bror lycka och en liten lägenhet, för
at i stillhet äta wårt egit bröd, så länge Gud
behagar låta oss dwäljas här i dödligheten,
och låt oss sedan råkas i den ewiga härlighe-
ten i himmelen. Förblifwer &c: 

trognaste wän och Bror 
Math: Nordqvist”

Detta brefwet gladde och muntrade mig rätt
mycket; ty det war skrifwit med en så warm,
och upriktig wänskap. Och hans sista önsk-
ningar kunde ock ej annat än muntra; ty
hwad önskade jag wäl högre än at få mitt egit
bröd i stillhet och lugn, hwarom hoppet just
häraf stärktes, som också i sinom tid fullbor-
dades.

Ifrån Magister Bergstedt ärhölt jag ock
bref som just icke innehöll något annat än
wanliga, tacksägelser, små nyheter och häls-
ningar. Han slutar med de orden: ”Tack nu tu-
sendefalt för bewisad redelig och hjertelig
wänskap; lät mig altid deri wara innesluten
såsom” &c:

Farbror Ström i sitt bref, sedan han anfört
om sitt tillstånd och de sina, samt hälsat, så
önskar han mig lycka till Magister wärdighe-
ten och Nyåret, samt tillägger: ”Herren låte
Kär:st: Cousin upstiga från den ena hedren
till den andra, till dess änteligen den största
winnes, som är härlighetens Krona.”

Således bemöttes jag af wänskap och kärlek
ifrån alla håll, som altid war mycket hugnan -
de.

Med Mina Föräldrar hade jag talt, at de
måtte förskaffa mig något ämne till kläder,
samt spinna och wäfwa åt mig; derpå swarar
mig min Far i ett litet bref, at det ej lät sig
göra, emedan både han och hans mor woro
sjukliga; ursäktar at han ej kunde komma till

mig till Jul efter löftet, men lofte komma till
13:de dagen; hwilket gladde mig; ty jag läng-
tade at få min Far till mig; Han bad mig också
köpa dun åt dem.

Ifrån Comminister Nordlund hade jag den
9. Januar: Bref i hwilket han annoncerar om
de blifwande Catechesmi förhören i Deger-
fors Församling i slutet af månaden, hwarom
jag ifrån Predikstolen i tid borde göra För-
samlingen kunnig. Dessa ordres fullgjorde jag
dagen efter. Men hwad som mäst behagade
mig war at han i Brefwet kallade mig min
kära Bror! en Heder som jag ej kunde wänta,
och så mycket mera at estimera, som han war
en gammal, wäl erfaren och klok man, som
hade goda studier, och i alla afseenden en akt-
ningswärd Man.

Handelsmännerna reste nu som bäst till Lyk-
sele Marknad, och som jag hade tilfälle der-
till så beslöt också jag at göra en lust resa dit;
ty tänkte jag: owist om jag någonsin mera får
ett slikt tilfälle, nu är jag blott 7. Mil derifrån,
och har mycken lust at se stället. Mitt hela
ärende föröfrigit bestod blott uti at köpa mig
litet dun. Jag reste den 10. på eftermiddagen
om jag mins rätt i Klåckaren Rehns sällskap.
Jag reste den dagen till Ickorträck där jag låg
öfwer natten och om qwällen war mycket
road af at höra på Länsman Lyksells Far om-
tala sina björnjakter, och det war stor lust at
se med hwad ifwer och entusiasme han här -
om talade. Dagen ef ter reste jag fram till stäl-
let och, ehuru okänd, så körde jag dock in hos
Herr Prosten Lindal bror till Herr Prosten
Lindahl i Nordmaling. Här mådde jag ganska
wäl; han hade twå af sina söner hemma Olof
och Christopher, af hwilka den förra war
Gymnasiste. Där war ock andra främmande,
såsom Comminister Rådström ifrån Sorsele
Lappmark med dess Fru. Fru Holmbom Enka
efter Post Inspectoren Holmbom i Umeå
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Stad; Och Adjuncten i huset hette Enström.
Abraham Lindahl war icke hemma; som war
älsta Son och Landtmätare. Rådström war
ganska hygglig och ägde belefwenhet wida
öfwer hwad man kunde wänta af en som
bod de 24. Mil upp i Lapska fjällen. och Fru
Holmbom war också ganska munter gladlynt
och språksam.

Dagen efter geck jag at bese marknaden
och lapparna; war i Kyrkan och såg ett Lapskt
Brudpar wigas, samt hörde en Lapsk predi-
kan. Jag sökte sedan upp alla kända Umeå
Handlande i deras Bodar, och i synnerhet min
wän Johan Bolin. På eftermiddagen geck jag
ock till honom, då det föll mig in, at åstad-
komma något litet roande oskyldigt uptåg.
”Hördu Bror”, sade jag! ”Jag har lust, at tillstäl -
la några små löjliga marknads gåfwor, hwad
skole wi hitta på, som icke just är något wärde
uti, hjelp mig fundera upp något passande
och laga ihop det åt mig.” Härtill war han
ganska willig. Wi lagade ihop och förseglade
åt hwar och en i huset, i Prostegården. Den
ena feck en flinta en annan eldstålet, den
tredje en bit fnösk, Fru Holmbom feck en ler-
pipnubb, jag som icke rökte feck litet tobak;
ty för at cagera, at jag war uphofsman till up-
tåget, wille jag icke gå mig sjelf förbi; ”men
hwad skall Enströmen få?” sade jag: ”Jo det
wet jag nog” swarte Bolin, som så lagade ihop
litet papper i ett papper; ”detta passar bäst åt
honom,” sade han, ”ty han är het och arg.”
”Nej kära du”, inföll jag, ”han torde mistycka
det, och det will jag icke.” ”Åh lappri”, swarte
han ”det gör ingen ting;” och derwid blef det. 

Åt Prosten lagades ihop en liten bok med in-
skrift: uträtta dit ämbete redeliga; ty åt en så-
dan alfwarsam och hederlig man wille jag
hafwa något alfwarsamt och intet något gäck -
eri. Åt en Gymnasist Fjällström, som for
omkring och viaticerade lades ett runstycke

i ett papper, med inskrift: Är du nögd, så wäxer
wäl summan. Med flera sådana gåfwor. Alt-
sammans lagades ihop i ett paqvet, och skic-
kades oförmärkt i Prostegården om qwällen
när wi alla woro samlade. Häröfwer blef myc-
ken glädje och alt muntert och hwar och en
roade sig åt sin gåfwa. Men tre blefwo häröf-
wer misnögda. Den ena war Fru Prostinnans
mor, en gammal Fru, som jag hade glömt; ty
jag wiste knapt at hon fans i huset, Hon mis-
tyckte högeligen at hon war förbigången, och
jag kunde ej nu mera hjelpa det utan at röja
mig wara uphofsman; ehuru gärna jag hade
önskat at göra gumman det nöjet i sin ålder-
doms barnslighet. Den andra misnögda war
Prosten sjelf, som uptog ofwanstående ord så-
som en förebråelse. Men jag sökte uttyda det
till det bästa och sade: ”Utan twifwel lärer alt
wara gjort i största oskuld, och förmodeligen
blott i afsigt at roa, Herr Prosten må derföre
icke Mistycka det.” hwarefter han blef något
blidare, men i början feck han en mörk och
mulen upsyn. Den tredje war Adjuncten En-
ström, som wäl ej straxt lät märka sig; men
jag feck dock sedan höra at han hade förtrutit
papper gåfwan, hwartil han wäl kunde hafwa
något litet skäl; men jag skötte ej stort om ho-
nom, emedan jag wiste med mig at jag egen-
teligen ej hade någon del deri; mera oroade
det mig at jag ej träffade på at kunna roa Pros-
ten sjelf. Många gisningar upstego om hwil-
ken som wore uphofsmannen härtill men
ingen träffade på den rätta, hwaröfwer jag
war ganska nögd, hälst medan jag ännu war
där; ty uptäkten häraf då hade wist förefallit
mig obehaglig; men sedan skötte jag ej de-
rom. Jag feck ock efter hemkomsten höra, at
de hade gissat på mig med mera säkerhet, så-
som den rätta uphofs mannen.

När wi spisade qwällen, så stod på bordet ett
fat med ben läggar utan det minsta kött der -
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på, och mycket wäl afskafwade; Jag undrade
hwartill de skulle tjena, och hwad deraf skul -
le blifwa för en anrättning; men ännu mera
föll jag i förundran när benena började
kringdelas på talrickar. Men jag blef snart
underwisad, at det war Renben och deras
märg, som skulle spisas, till hwilket ändamål
benen woro bräkta; och jag fant, at detta war
en ganska läcker mat, just en kunga rätt;
men de borde lindrigt kokas såsom ägg, om
märgen skulle blifwa god.

Jag hade förut en par gångor epedierat bref
till Prosten Lindahl i Lykselle, som borde Cir-
culera i Contractet, wid hwilka tilfällen jag,
för hushållningen skull, hade omslagit bref-
wen med blått men ej mycket groft papper,
som jag änkom hade köpt till Couvert papper.
Nu feck jag wid bordet om middagen höra at
sådant Criticerades såsom ohöfligt, när man
skref till någon, som man borde högakta och
hedra, likaledes criticerades det at jag ej hade
skrifwit verte nedest på sidorna af mitt bref,
hwilket alt skedde af Fruntimren och En-
ström; men Prosten sjelf sade icke ett ord hä-
rom, dock likasom i allmänhet, såsom det ej
skulle syftat på mig. Jag låddes derföre icke
förstå det, såsom det ej hade angått mig; men
tänkte: Dessa critiker äro af så ringa wärde,
at de icke en gång meritera beswaras, och för -
undrade mig at äfwen uppe i Lappmarken
finna storhet, högfärd och äredryghet. Och
hwad verte7 angår, så lära de icke en gång för -
stå, at den slingerbulten, som man plägar göra
nederst på sidan betyder det samma; ty me-
riterar det ej en gång at förtryta sådana criti-
ker, ännu mindre at beswara dem.

Om natten låg jag i en kammare i sidobygg-
ningen där Sönerna i huset äfwen lågo. Jag
låg då och läste i en bok, hwarwid hände at
äldre Son Olof likasom tilfälligt wis anmärk -
te uttalet på en par latinska eller grekiska

ord, såsom ej rätt accenterade. Detta förtröt
mig wäl; men som jag ej sjelf war så säker, så
låddes jag ej märka det; men tänkte: i ett
dödt språk är det mycket osäkert hwilken ac-
centering är den rätta, oaktat all prosodisk
kunskap; dock hörer jag wäl, at man i all-
männa skolor i sådant fall torde få säkrare
underrättelse om sådant, än jag har fått, som
så til sägandes har måst lära mig all ting sjelf.

Dagen efter gjorde wi visite hos Rector Alle-
nius Bror till den i Degerfors: på eftermidda-
gen och föremiddagen fördref jag wid mark -
naden och köpte mig 12. marker dun, och jag
kunde ej mera öfwerkomma; och som war all
den Handel, som jag där gjorde. Dagen der-
efter eller den 14. reste jag derifrån, Då Fru
Holmbom flera gångor bad mig, at wid an-
komsten till Staden hälsa på Henne, det jag
också låfte. Jag hade nu haft de nögdaste och
gladaste dagar under denna min resa, och af
mina nya bekantskaper. I synnerhet fägnade
och muntrade det mig mycket, at jag war
lycklig nog at winna allas aktning, wänskap
och tilgifwenhet, icke allenast här, utan ock
både förr och sedan i Umeå, så i staden som
på landet, hwilket icke litet gladde mig, mäst
för ämbetet skull, emedan jag insåg at jag nu
lättare skulle något godt kun na uträtta, utan
at behöfwa frukta at jag för min ringa födsell
skulle blif wa föraktad. I synnerhet utmärkte
sig nu Änkefru Holmbom, at wisa mig all
aktning och tilgifwenhet. Jag reste, låg åter
hos Länsman Lyckselle, afhörde med nöje
Gubbens björnjakts historier (Se pag: 93.
denna Bok:), hwilken fick ett nytt lif när han
derom feck språka, och kom sedan den 15.
hem till Degerfors.

Straxt efter hemkomsten skref jag tacksä-
gelse bref till Prosten Lindahl, samt compli-
ments bref till Rådström och Enström, samt
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föreslog dem båda Bröderskap, Den förra så-
wida han war så hygglig och artig, Den sed-
nare för at wisa at jag wist intet ondt hade
tänkt med hans undfågna gåfwa, utan at jag
twärtom hyste för honom aktning och til-
gifwenhet.

Den 24. en Söndag straxt på eftermiddagen
kom en man till mig ifrån Hjuken och be-
gärde at jag måtte följa med honom till ett
Sockenbud till Hjuksnoret. Ett slikt Socken-
bud, som jag då feck, tror jag knapt at någon
Prest har haft. Jag frågte straxt karlen: hwem
som wore sjuk och hwad sjukdom han hade?
Han swarte: ”Det är Nybyggaren Magnus
Pehrs son, som har ganska illa skadat sig.”
men på min fråga: huru? och hwad krops del
war skadat? wille han ej gifwa mig tydligt
swar. Änteligen feck jag, efter hand weta, me-
delst förnyade frågor, at han sjelf hade castre-
rat sig, och således afhändt sig sin naturliga
förmögenhet. Han fortfor at berätta: ”Ett bud
kom till Hjuken med berättelse härom; Och
at karlen är i yttersta lifsfara. Hans begäran
war, at jag måtte fara genast efter Herr Ma-
gistern, och han sjelf skulle hämta Olof Olofs
gumman, som till all lycka war nu i Hjuken,
och hon körde genast bort, för at söka hjelpa
honom, om han står till at hjelpas. Han hade
i dag mårse kört hem ifrån kyrkan helt en -
sam, och just under Guds tjensten och predi-
kan speculerar han på och fullbordar en så
ohygglig gärning på sig sjelf. Han har nyttjat
däro till en ganska slö och owass knif, med
hwilken han, emot kanten af släden, hade
sargat till dess han feck bort testiclarne, dem
han gömde i fickan och wid hemkomsten
kastade i elden. Och ehuru det war blott ./4.
mil hem ifrån stället där operation skedde, så
blef han dock deraf så sjuk, at de måtte bära
honom in utaf släden, när hästen, som hade
gått efter, behag kom hem på gården.” – Jag

frågte: om någon kunde weta orsaken hwar-
före han detta gjorde? och feck till swar: ”Nej
wäl icke egänteligen; men man gissar at han
har fruktat för at få mycket barn; och när han
redan har 3. stycken, så lärer han tyckt, at det
redan är för myck et.” – ”Är han då utfattig”,
frågte jag widare ”eftersom han har kunnat
utöfwa en sådan ohygglig gärning på sig
sjelf?” – ”Nej wist icke”, swartes mig, ”utan
twärtom är han rik och förmögen, samt icke
allenast har lånt ut, utan också gömt pengar,
till och med i skogen; men han är utomor-
dentligt snål och girig.” – ”Jaja”, swarte jag,
”en sådan girighet skulle det wara, för at
kunna drifwa honom till at så ohyggligt bära
händer på sig sjelf.” Jag satte mig i släden och
foråf genast, men som jag hade tre mil at
köra, så hant jag ej fram förr än sent på qwäl-
len. Wid slutet af en något stor sjö hade ope-
ration skedt, hwarest wi i månskenet sågo
mycket blod på wä gen. Wid ankomsten fant
jag honom ganska sjuk i sängen. Men Olof
Olofs mor, hade samman sydt öpningen och
med sina baddningar &c: fått det häftiga
blodflödet at stan na; Dock war stället uppöst
af utsipprat blod emellan huden, at det war
så stort, som ett barnhufwud. Jag läste up
lagen för ho nom så alfwarsamt som jag kun -
de, wiste ho nom wederstyggeligheten af hans
gärning, förestälte honom at han myck et lätt
kunde dö deraf, och förmanade honom till en
alf warlig bättring. Jag ärfor ock at orsaken
härtill war, som sagt är girigheten, jämte ett
orätt begrepp af Skriftenes språket: Om din
hand eller fot är dig till förargelse så &c:8 Han
tycktes wäl nu i nöden wara slagen och bot-
färdig, hwarföre jag ej annat kunde, än på be-
gäran ge honom Nattwarden. Som jag war
hungrig, så wille jag sedan äta något; men de
hade ej annat än mjölk, som sattes fram i ett
tråg och något tunbröd, men dåligt sådant,
som de sjelfwa nyttjade. I huset fans icke en-
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gång en trä skål eller träfat, mycket mindre
stenkäril, så at jag föll i djup förundran öf wer
en så utmärkt girighet, hos en som hade så
mycket pengar. Han war dock hedersam
emot mig i det han gaf mig 44. sk: för beswä-
ret; men därtill war han utan twifwel alf -
warsamt af Granö gumman upmanad. Hon
blef qwar hos honom för at widare kurera
honom, men jag reste hem nästan säker at
innan kort få begrafwa honom; Men huru
Granö Gumman pysslade om honom så kom
han sig före, och lefwer ännu (1812.) Efter
någon tid kom hans hustru till kyrkan då jag
kallade Henne till mig. Efter något omswep
sade jag: ”Hör Mor! enda afsikten hwarföre
jag har kallat Eder hit är endast at underrätta
Eder, at såwida Eder man har gjort sig sjelf 
oskickelig, så äger Ni frihet och rättighet at
skiljas ifrån honom när Ni will, hwilket ald-
rig kan nekas Eder så snart Ni inlämnar an-
sökning derom i Consistorio.” – Jag feck till
swar: ”Nej det will jag wist icke göra, jag wet
at jag dertill har rättighet; men jag will intet
begagna mig deraf. Owist hwad det sedan blir
bättre; nu mår jag wäl och har min goda ut-
komst, samt förliks wäl med min Man; dess -
utom har jag en gång lofwat at älska min
Man i lust och i nöd, det will jag hålla, och
will wist icke öfwergifwa honom.” Dessa sista
orden sade hon med nå gon wärma; så at jag
föll i förundran, at hon, som war en ung och
rask menniska emellan 20. och 30. år, samt
nästan en wärkelig skönhet, kunde wara så
stadig och tänka så förnuftigt och hederligt.
– Jag fortfor: ”Detta är ganska wettigt och he-
derligt tänkt utaf Er, min afsigt har wist icke
warit at öfwertala Eder till at skiljas med Eder
man; utan endast at underrätta Eder om Edra
rättigheter ifall Ni icke hade känt dem förut;
nu får Ni sjelf öfwerwäga och göra i det fallet
som Eder godt synes. Hade Ni welat skiljas,
så skulle jag hjelpt Eder dertill; men efter Ni

det icke will; så är det så mycket mera beröm-
wärdt af Eder.” Hon swarte: ”därtill behöfwer
jag icke mycket betänkande, jag har redan öf-
werwägt saken och har tagit mitt beslut.”

Ifrån Magister Widgren feck jag litet efter
hemkomsten ifrån Lycksele följande Bref.

Först Nyårs önskningar. === ”Jag får nu
bedja Kära Bror, at han med görligaste första
hitsänder Collect medlen, och Tabellen öf-
wer döde och födde för näst Förflutne år
1789.9 ===. Framhärdar” &c: Nys begynnare
i ämbetet, hade jag icke wetat af mig sjelf at
fullgöra dessa ämbets skyldigheter. Jag kal-
lade derföre Allenius till mig, som gaf mig
nödiga uplysningar, hwilket jag flera gångor
måste göra, emedan Kyrko Bockerna ej altid
woro så rediga. Den begärta Tabellen blef då
snart och lätt upgjord, som genast afsändes;
Men angående Collect medlen, swarte jag: at
som jag hwarken hade fått någon upgift på
hwilka Collecter som borde samlas, ej eller
emottagit några samlade Collect medel af
min Företrädare, så kunde jag icke några så-
dana medel öfwersända.

Den 27. om aftonen kommo Presterna, då jag
straxt hälsade på dem i deras qwarter, och
frågte Prosten huruwida ock jag skulle följa
med på läsförhören eller ej? Prosten swarade:
at som de ändock woro tre Prester, så behöf-
des icke mitt biträde, utan wore det tjenli-
gare at jag wore hemma ifall någon Presterlig
förrättning imedlertid kunde behöfwas. Jag
måste då beqwäma mig at wara hemma, ehu -
ru jag ganska gärna hade welat följa med, så
mycket mer, som Granö=Gumman hade bu -
dit mig at följa med; men jag ville icke låta
märka mig eller widare yrka på saken; utan
förblef hemma.

Den 30. woro Presterna återkomna och
Höllo examen i Degerfors By, då jag war med
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dem. Herr Prosten sade då: ”Hwarföre nämn -
de icke Herr Magistern om at han war buden
at följa med oss? hade jag det wetat, så hade
jag wist icke warit emot saken. På alla Statio-
ner war häst till mötes för Herr Magister, som
wäntades starkt. Men han har dock icke myc-
ket förlorat. Emedan inwånarena hafwa sam-
lat åt herr Magistern skopengar10 likaså wäl
som åt oss.” Dessa öfwerlämnade han mig ock
genast, hwilka jag med tacksamhet emottog,
och yttrade mig angående frågan: at såwida
icke mitt biträde behöfdes och jag hörde, at
Herr Prostens önskan war at jag måtte för-
blifwa hemma, så wille jag icke widare yrka
på någon resa för mig. At Församlingen hade
ihogkommit mig med skopenningar, war helt
owäntat och fägnade mig rätt mycket; icke
blott för pengarna skull, som jag wäl behöfde;
utan mäst för den kärlek och tilgifwenhet,
som Församlingen dermed emot mig ådaga-
lade.

I anseende till Comminister Nordlund war
jag förlägen huru jag skulle nämna honom i
anseende till Det at han i brefwet hade kal-
lat mig Kära Bror (Se näst förut pag: 92.)
Farbror tyckte jag det icke passade mig at
säga i anseende till min ringa födsell, och at
säga: Bror wiste jag icke huru det kunde up-
tagas och at aldeles icke härom något orda
torde icke eller wara till behag. Jag gjorde
derföre en gång ett litet försök, at kalla ho -
nom Bror; men han tyktes ej vilja höra det,
hwarföre jag sedan aldeles teg dermed. Här -
om framdeles mera.

Dagen efter, som war Söndag, då en af
Comministrerna Predikade, war jag också
tillsammans med Presterna till middagen, då
jag consulerade med Prosten angående Lapp-
mannen Pehr Enars son (Se pag: 80. denna
Boken.) Jag berättade omständeligen hans
upförande och det steg jag tagit och önskade

at Herr Prosten sjelf måtte afgöra saken om
icke han borde åter få blifwa frisagd ifrån
hwad jag hade ålagt honom; bymännens be-
tyg om honom efteråt förteg jag icke eller.
Han swarte: ”Det torde wara bäst at Herr Ma-
gistern frisäger honom. Och man bör altid
iaktaga en wiss tolerance med syndare, hälst
i början af sinna Presterliga förrättningar; at
man icke med ett otidigt nit mera skadar än
gagnar, och kanske oskyldigt beswärar öma
samweten.” &c: Den na påminnelse uptog jag
med tyst undergifwenhet, och tänkte den
kan äga sin goda grund; men jag mistyckte at
han icke sjelf såsom Pastor kallade mannen
till sig; utan lade answaret på mig at frisäga
honom ifall jag fant honom förbättrad, hwil-
ket jag tyckte egenteligen hörde Prosten till.
Jag kallade sedan straxt mannen till mig; och
gaf honom åter tillstånd at begå nattwarden
under alfwarsam förmaning, at derefter taga
sig tilwara för fylleri.

Presterna reste bort och jag reste straxt till
Granön till Bröllops. Wid sådana tilfällen
brukte jag sedan wi hade satt oss till bordet
förmana gästerna till Christligt upförande,
till enighet och sämja, at taga sig till wara för
swordomar, och at icke öfwerlasta sig. Men
det oaktat så woro de här denna gången
myck et bullersamma. Sådana mina förma-
ningar mistyktes af somliga. I synnerhet
Hans Jörans son i Degerfors en gång; men
jag skötte ej derom, utan gjorde min skyldig-
het såsom Prest och det i all wänlighet. På
Hans Jörans son undrade jag mycket at han
kunde blifwa så sticken häröfwer, som an-
nars war en så god och from man. Jag sade
honom det ock så en gång. Jag war på stället
till Brölloppets slut, då jag reste hem i säll-
skap med de Bröllops gäster, som woro ifrån
Degerfors; Men det war ej nog, at de söpo sig
fulla på stället och så kallade färd supar nog;
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utan de hade ock tagit bränwin med sig på
wägen och söpo midt på wägen en par
gångor, det jag aldeles icke tykte om. Ty fast
än wägen war circa 2. Mil lång så woro de
dock mycket wäl belåtna det förutan. Lars
Hans son i Degerfors war den wärsta, som
war just den, som hade försedt sig med
denna wägkost och där till med äfwen wille
truga mig at supa, så at jag till slut med
alfwarsamhet måtte afwisa honom, när ett
godt nej icke wille hjelpa.

Rector Allenius ifrån Lykselle kom nu re-
sandes, Han låg i min kammare, emedan hans
Bror ej hade något tjenligt rum åt honom;
Han beklagade sig ganska mycket öfwer sin
sjuklighet, och ärnade han sig nu till Umeå,
för at söka någon bot för honom. Han war
icke många dagar borta, och när han kom
igen låg han också hos mig. Han jämrade sig
nu nästan mera än förra gången; Hans sjuk-
dom bestod af någon trånsjuka och en häftig
mellancholie; isynnerhet beklagande han sig
deröfwer at hans mage war aldeles omstjelpt
upp och ned i lifwet på honom, och sökte
med hand utwändigt at något bringa honom
till rätta. Och när jag yttrade något twifwels-
mål härom, så blef han misnögd, och sade sig
wäl bäst känna sjelf huru det förhölt sig. Hans
tal war altid qwirande och hans upsyn dyster
och mycket triste. Han tog ett mycket ömt
afsked af mig om morgonen när han reste;
med ett ord: han war ganska ynkelig och be-
klaganswärd, och hans tillstånd ömade mig
mycket.

I dessa dagar kom änteligen min Far, som jag
så länge hade wäntat. Jag hade då en par
bönder ifrån Granön hos mig, med hwilka
jag språkade, så at jag icke såg när han körde
förbi fönstret. Och när han helt oförmodat
öppnade dörren och kom in, så blef jag gan -
ska glad, geck emot honom, tog honom i

handen och ledde honom till en stol wid
bordet. Han war så en par dagar hos mig; han
hade tagit sig ett lass glas ifrån Glasbruket
som han försålde; och när han reste köpte
han af mig 3. Tunnor korn, hwarföre jag feck
8. R:D: 32. sk: hwilket war snart sagt den
enda lön, som jag feck ifrån Allenii hus.

Wid pass den 14. eller 15. feck jag ifrån En-
ström i Lycksele följande bref.

=== ”Wid hemkomsten får jag den bedröf-
liga notice, at Magister och Rector Allenius i
går föremiddagen klåck: emellan 9. och 10.
störtat sig i en forss och där ändat sina dagar;
detta är skedt som man förmodar i hufwud
swaghet. Döm sjelf om mitt tillstånd, då jag
säger, at han warit en min förtrognaste wän.
Med tårefulla ögon berättar jag för Bror,
denna högst ängsliga händelse. Han war ut-
gången för at taga motion, och då föll det ho -
nom in at brådstörta sig. Gud inled oss icke i
frestelse! War nu God och berätta Allenii Af-
gång för Fru Allenius, och om så godt pröf-
was för Allenius sjelf, gör det straxt, på det at
ryktet ej förekommer dig. Jag behöfwer
hwarken föreskrifwa reglor ej eller bedja Bror
wara försiktig. Stackars folk, detta blir en
djup smärta för dem förstår jag. Ännu en
gång Min Bror! notificera Syskonen Allenius
detta dödsfall med all försiktighet.” === Han
beder mig Anmoda Fru Allenius at resa till
Lyckselle, för at några weckor hålla sin sorg-
bundna Swägerska sälskap. === ”Ursäkta hos
Fru Allenius, at man ej skrifwer Henne till;
och jag hoppas at hon nog finner, hwad orsa-
ker man dertill hafwer.

P: S: Förlåt! Jag har glömt tacka för brefwet
och för den Heder och wänskap Bror deruti
wisat mig, men war försäkrad at jag har ett
tacksamt hjerta. Lycks: d: 13. Febr: 1790.”
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Öfwer denna händelse blef jag helt bestört,
och påminte mig nu hans sista öma afskjed
ifrån mig det jag nu bättre förstod än då.
Hans ord woro då ungefär dessa: ”Mitt lif
warar icke länge; ty jag kan icke länge der-
med uthärda. War min wän och bedöm mig
som wän, och om jag dör, så se min Hustru
och barn något till godo om han kan.” Jag
lofte det och fant nu rätta meningen deraf,
som gifwer tilkänna, at han, någon längre
tid förut under sina plågor, som måste hafwa
warit ganska swåra, hade grubblat på något
sådant. Jag feck också sedan höra, at han, en
par dagar förut hade gedt sin penknif åt sin
Fru, med tilsägelse: ”Göm du den der wäl! jag
har mycket tänkt på honom.” men ändock
hade ingen fattat någon mistanka Härom.
Han hade nästan hwar dag gått ut ensam
samma wäg och tagit motion; men altid
kommit tilbaka; ty kunde ingen mistänka
honom om något sådant. På isbrädden hade
han lämnat något, såsom sina wantar och sin
käpp, samt med käppen skrifwit i snön: Gud
är nådig. som alt wisar, at han egenwilligt,
icke af wåda, hade hoppat i forsen. Förmo-
deligen hade han ock de förra dagarna gått
dit och funderat på det samma; men hade
häjdat sig, dels medelst den naturliga fruk-
tan för döden, dels ock genom sitt förnufts
resonementer; men genom ett ofta förnyat
försök, blef frestelsen till slut för stark.

Han hade af Gud undfått ett stort wett, och
ett djupt tänkande förstånd intygade alla som
hade känt honom. Men ty wärre, han hade
misbrukat det till mångfaldigt fritänkeri, för
hwilket han war allmänt känd och beskyld,
ända ifrån sina Student år; och Gud wet
hwad han trodde af de uppenbarade ewange-
lii sanningar; kanske föga, men naturalismen
skall hafwa warit hans sak, och han skall
hafwa drifwit sina satser med mycken spets-

fundighet. Wi böra alla bedja: Gud inled oss
icke i frestelse.Men jag är dock öfwertygad, at
om han hade haft mindre tillit till sitt för -
stånds förmåga, och mera känsla i hjertat 
af nåden i Christo och ewangelii hugnande
tröst och trons stilla hwila i Gudi, så hade
han säkert igenom Guds nåd öfwerwunnit
frestelsen. Men törhända at Gud wille wisa
honom och andra, huru litet hans naturreli-
gion kunde hjelpa honom i nödens stund.
Efter en liten tid kom Ingegneuren Abr: Lin-
dahl resandes ifrån Lyckselle; Han war ock
hos mig och talte om honom med all akt-
ning, wärma och wänskap, och påstod at
blott hufwud swaghet war orsaken till denna
hans gerning, som öfwerraskade honom uti
frestelsens och smärtans stund. Han uphög -
de hans ädla tänkesätt; och sade: ”Han är wist
han nog så salig hos Gud, som kanske mång -
en annan, som har sotdödt, och det wisar
hans skrift på snön, nämligen at han trodde
en Nådig Gud.” &c: &c: Jag wille emotsäga
honom något, och sade: ”Wi öfwerlämne Gu -
di domen, som bättre kände honom än wi;
men mig är berättat at han war en stor fri-
tänkare, och jag fruktar nog, at hans sjelf -
kloka Speculationer har förwillat honom,
och inledt honom på ett sådant oråd.” Mera
wille jag ej disputera i detta ämne; dels för
det jag märkte at Lindahl mistykte det, dels
ock och förnämligast för det jag wiste genom
andras berättelser at han icke allenast warit
hans intima wän, utan ock at Allenius hade
inpräglat i honom många af sina fritänkerier;
ty undföll jag honom och teg.

Nu ålåg mig en swår skyldighet, nämligen at
fullgöra Enströms begäran, men jag wiste
icke huru jag borde det företaga. Jag beslöt
då, at först kalla Jungfrun till mig, som jag
trodde wara stadigast till at emottaga en så -
dan underrättelse, och derföre omtalte jag
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händelsen för henne utan synnerligt om-
swep, nästan ända fram, och trodde mig se -
dan i samråd med Henne och medelst hen -
nes tillhjelp bättre kunna underrätta Hennes
Herrskap om saken. Men huru blef jag icke
förwånat, när jag såg at hon, när jag nämnde
härom, började få häftiga convulsjoner och
wille swimma bort. Jag måtte då ropa på
wärdsfolkets hjelp och genast öpna åder på
Henne. Jag ursäktade mig för wärdinnan, sä-
gandes: ”Jag kunde på långt när intet före-
ställa mig, at hon som Bondfödd skulle wara
så retlig och swag; ty Allmogen plägar sällan
wara så känsloöm, ty tyktes jag icke nu be-
höfwa göra så synnerliga omswep.” – Hon
swarte: ”nu förhåller det sig twärtom; ty
ingen är swagare i sådana fall än Jungfrun.”
Änteligen återfeck hon sansning och still-
het, hwarefter jag sedan rådgjorde med Hen -
ne om saken; geck så i Prestegården och
efterhand förberedde dem om Rectorns död
och sedan om sättet deraf. Jag började med,
at tala om hans sjukdom hos mig, huru han
sedan tiltagit m:m: Frun blef wist ganska be-
dröfwad, så at hon knapt kunde tala, men
dock icke hälften emot hwad Jungfrun blef.
Jag fant dock för godt, at äfwen på Henne
öpna åder. Allenius blef också mycket sorgse;
men han föll genast in i sina galna griller,
hwarifrån jag sedan på wanligt sätt återförde
honom. Jag lämnade Frun straxt del af Hen-
nes Swägerskas åstundan at hon måtte resa
till Henne, det hon ock genast på min up-
muntran beslöt at göra för at winna inbördes
hugswalelse i deras djupa sorg. Hon reste så
innan kort och war borta några weckor.

Jag hade nu fått kallelse ifrån Herr Prosten
Eurenius, at resa neder till honom till den 21.
eller 1. Söndagen i Adventet, emedan Biskop-
pen då wäntades dit för at inställa Prosten i
ämbetet; han bad mig derföre pålysa mässfall

till den Söndagen; Dessa Ordres feck jag
munteligen när han war här. Nu wille jag gö -
ra de härom nödiga Lyssningar på Fastelags
Söndagen. Om Lördags qwällen hade jag
bortklipt något hår, som jag tykte war för
långt och widlyftigt, och Predikan hade jag
denna gången utförlig och wäl öfwerläst. I
Kyrkan mådde jag wäl i början; men emot
slutet af Predikan började jag blifwa mycket
tankeslö, och måste anspänna alla krafter för
at någorlunda skickligt kunna sluta predikan;
men efter Pre dikan började det skimra för
mina ögon, så at jag med möda såg bokstäf-
werna när jag skulle läsa något innan till; ja
mina tankar och mitt minne woro så aldeles
borta, at jag med yttersta möda kunde läsa
Faderwår rätt. Och när jag derefter skul le på-
lysa Mässfall till nästa Söndag för Biskoppens
ankomst skull, så woro orden så aldeles borta
at jag nästan omöjligt kunde komma ihog
orden: Mässfall och Biskopp, Likaledes när jag
skulle pålysa 1. Bönedagens firande den 7.
Mars, så war namnet: Böndag aldeles borta
för mig. Begreppen härom lågo klart för mig
i mina tankar; men deras namn hade jag, yt-
tersta möda at påminna mig. Dock hjelpte
jag mig igenom alla dessa swårigheter så at
Församlingen ingenting märkte. Om så lätta
ämnen hade jag ingen pålysning skrifwen; ty
jag tyckte mig ändå lika lätt kunna påly: här -
om ex tempore. Nedkommen af Predikosto-
len hade jag ondt i hufwudet, samt swindel,
så at jag med möda kunde förrätta altar tjens-
ten, och hemkommen så måtte jag lägga mig,
dock war jag så lyckelig at innan andra dagen
wara frisk igen. Orsaken till alt detta war ing -
en annan än at jag om lördagen hade klipt
bort mitt hår; om Söndagen blef en ganska
skarp köld, som wärkade så mycket på det,
emot wanan, mera bara hufwudet, at till och
med minnet och själens tankestyrka så alde-
les wille förswinna. Hade jag illa öfwerläst
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min Predikan, så hade jag tillskrifwit det
såsom orsak, emedan bloden plägar då wilja
stocka sig i hufwudet, när man under extem-
porerande, nödgas häftigt anstränga sin tan-
kestyrka och inbillnings kraft; men nu war ej
det orsaken. Man ser häraf, hwad en liten 
tilfällig omständighet, helt oförtänkt kan
åstad komma för en swår och skadelig wär-
kan; samt huru nödigt en Predikant har at
hjerteligen sucka till Gud om hans beskydd
och andans kraft, at icke allenast uppehålla
dess hälsa och krafter, utan ock bibehålla
dess själs tanke gåfwa och utförings kraft; ty
af detta exempel lärer man wäl kun na inse
huru litet man får lita på, at man wäl har öf-
werläst ämnet, så at den sanningen al tid står
fast: utan mig kunnen I intet göra.11

I dessa dagar feck jag följande bref ifrån min
Wän Häggqvist i Finland.

=== Hälsningar och nyårsönskningar på
finska. ”du behöfwer ock höra litet finska i
Ångermanland; ty när jag war där, war fins -
ka lika rart, som swalor i Januarii månad.
Men mån du är i Ångermanland? Jo wid sis -
ta sammanwarelsen propheterade jag, at du
skulle blifwa adjunct hos Prosten Holmberg.
Har min prophetia slagit in? Har du hälsat på
mor Brita i Häxmo? hwad tycker du om den
Gumman? Hon har likwäl en Son i Finland,
som är Magister; känner du honom? Han
heter Häggqvist. Men jag skrifwer i dag alt
præpostere. ratio Cur?12 är det at Julehelgen,
olosophien, tobaco= och snusosophien ===
sitter ännu i hufwudet på mig, så at pennan
will hålla samma trall. Tack för dit bref ===
(jag hade däri nämnt at Rector Medén hade
omtalt hans ungsdoms flit, och samma up -
flyttning i Scholan, som han sjelf hade förut
nämnt om för mig.) War icke det nog at Gub-
ben Medén ännu skulle minnas omtalte His-

toria? Jag hade icke trodt det. Nå det är wäl
at mina förtjenster äro ännu i friskt minne i
Norrland, ty jag har ännu nog få i Finland.
=== Lät mig med det första få weta hwar din
philosophiska warelse har sin Station. ===
det anar mig at du är i Resele ===. Mina Dis -
ciplar skola efter en par år skickas till sin
Farbror i Strasburg; och får jag ett Rese=Sti-
pendium, så ger jag mig ut at wandra litet
omkring i werlden. (Detta blef dock icke åf)”
=== Sedan underrättelser om en och annan
af wåra promotions kamrater, och politiska
afairer &c: ”Jag innesluter mig &c: 

Er: Häggqvist.”

Då jag skref till Magister Bergstedt i Hernö-
sand, så frågte jag honom om han wiste åf
någon som wille blifwa Bruks Prest på Hör-
nefors och Strömbäck? Af den nya Inspecto-
ren Gabriel Fluur på Strömbäck, war jag
anmodad, at härom höra efter, och hade äf -
wen sjelf fått anbud derom; emedan Bruks
Patronerna hade beslutit at nu anlägga små
Bruks Kyrkor på dessa twå ställen. Sjelf hade
jag just icke synnerlig lust at emottaga till-
budet; emedan jag tyckte det wara förmån-
ligare at få komma som Adjunct till Herr
Prosten Eurenius. Nu swarar Han: ”Jag har
ej fått förslag på något ämne till Bruks Prest;
Nog äro här Studioser, som torde acceptera
Condition; men de hafwa ej de ärforderliga
åren. Brors prænumererade böcker hafwa
ännu ej ankommit.” Hälsningar ifrån Mäster
Söderberg. ”Förblifwer &c: 

Nicod: Bergstedt.”

Som sagt är reste jag nu ned till Umeå till den
21. Då Herr Prostens Inställelse i ämbetet och
Biskops visitation ganska wäl geck för sig,
hwarwid många Prester woro samlade, och
mig blef updragit at examinera på den öf-
wersta Läktaren, när alt war slut och jag kom
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ned; och Biskopp Hesselgren frågte huru jag
befant folkets Christendoms kunskap, så
swarte jag: ”Jo den är mycket förswarlig än -
nu, hwartill i fordna tider är lagt god grund.”
Dagen fördrefs sedan i ett muntert sam -
qwäm. På Prost:s Eurenii befallning afläm-
nade jag också nu en kyrko Räkning för
Degerfors sådan som jag derom fick upgifter.

Nu hade det fallit mig in, at min yngsta Sys-
ter Maria Christina, såsom af naturen qwick
och läraktig, borde få komma bort till något
Herrskap någon tid, för at lära sig at laga mat
och annat, som för henne wore tjenligt at
kunna. Ty som jag hölt mycket åf Henne, så
önskade jag, at hon måtte få lära något så-
dant, som i en framtid kunde wara ganska
nyttigt, så at hon skulle kunna wara reddeja
på Bond=Bröllop och dermed förtjena sig en
bättre utkomst och föda i en framtid. Jag
rådgjorde härom nu med Magister Widgren,
gifwandes tillika at förstå, at jag önskade få
Henne i Eurenii hus. Han swarte; at han
mycket billigade min afsikt häri; men af-
rådde mig ifrån at inlämna Henne här i hu -
set; ”ty” sade Han ”Prostinnan är icke braf i
det afseendet; Hon har icke tolamod med en
nyläring, är häftig och het när det icke straxt
går, som hon will” &c: Men han ansåg det för
Henne wara tjenligare at hon komme på ett
annat ställe längre bort. Min afsigt war icke
nu egenteligen, at så hastigt utföra denna
plan; utan sedan jag kunde få komma ned
sjelf till Prosten Eurenius. Året derpå när jag
i Bygde Prostegård trodde mig få ett tjenligt
ställe åt Henne, så yppade jag denna min af-
sigt för mina Föräldrar och för Systern; Men
hon wille omöjeligen sjelf fara hemifrån;
och som Hon war Föräldrarnas gullöga, så lät
de henne hafwa sin wilja, ehu ru de just icke
woro emot sjelfwa saken. När hon blef litet
äldre påyrkade jag åter det samma några

gångor; men det war omöjeligt at öfwertala
Henne dertill. och icke wille jag på något
sätt twinga henne; men wäl förtröt det mig
något litet at min wälmenta afsigt och tilbud
icke antogs.

Sedan jag hade hälssat på Föräldrarna och
flera wänner och bekanta i Staden, så gjorde
jag också den 23. visite hos Enke Fru Holm-
bom, på Eftermiddagen, enligit mitt gifna
löfte pag: 98. denna Boken. Wid min an-
komst blef hon ganska glad, skickade straxt
oförmärkt efter Injegneuren Abr: Lindahl
för at hålla mig sällskap, och war mycket
munter och nyter, tillät icke at jag geck bort
förr än jag hade ätit qwäll; men denna war
nog enkel, bestående af en sup en smörgås
och litet kött hwaraf jag förmärkte hennes
snäfwa wilkor; men wärderade hennes wäl-
wilja. Wid afskedet anmodades jag, at fram-
deles wid ankomsten till Staden äfwen hälsa
på henne. Framdeles får jag mycket at om
Henne orda.

Nu inlämnade jag samma dag bref på Pos-
ten till Herr Löjtenanten Finkenberg på Käll-
ding i Nagu med inneliggande 17. R:D: för at
afbetala min skuld hos hans Fru, med hjerte-
liga tacksamhets (Se pag: 812. Fjerde Bok:) be-
tygelser för ett så wänskapsfult bemötande,
samt för lånet och en så god Credit. Likaledes
affärdades nu ett likadant bref med 10. Riks-
daler till Mäster Söderberg i Hernösand till
afbetalning af min skuld, och war jag nu 
mycket glad öfwer at hafwa kunnat afbörda
mig dessa skulder.

När jag gjorde visite hos Herr Comminis-
ter Nordlund, så mins jag ej af hwad anled-
ning, som hans fru började tala om Cousine
Cajsa Maglena Burgerus, och Hennes Friare,
samt huru Hon nu trodde, at det wore alt dem
emellan. Jag mins wäl ej om hon tydeligen
gaf sådant tilkänna; men åtminstone tycktes
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hon wilja upmuntra mig at göra försök at be-
gära Henne; Men jag fann mig just icke nu
härtill hugad. Som jag nu mera icke hade nå-
got i Ume at bestyra, så reste jag lyckligt åter
hem till Degerfors.

V. Capitlet. 
Sednare halfwa winterns 
och wårens händelser.

Min tid framflöt i sitt wanliga stilla lugn,
såsom pag: 86. nämnt är Denna Boken. Hwar
Söndags och Onsdags morgon bestod jag mig
kaffe ty oftare hade jag ej råd dertill; ty woro
altid dessa dagar af mig ansedda såsom hög-
tids dagar, efter hwilkas annalkande jag wän-
tade med något större begär. Hwarje Söndag,
hade jag arbete i Kyrkan, men jag Predikade
ej alla Söndagar; men i det stället Förklarade
jag ett Capitel i Bibeln, hwaröfwer jag dagen
förut hade mediterat, och sådant skedde
isynnerhet då jag wiste at föga något folk
skulle komma ifrån yttre Byar, men blott
Degerfors Byamän, och hälst under förfallo
tiden om wåren. Och dermed war försam-
lingen ganska nögd; Ty jämte förklaringen,
sökte jag altid göra saken anwändbar för
deras hjertan, Så at de tyktes wara nog så
nögda med en sådan art Gudstjenst, som
med en Predikan. Och mitt arbete blef ock
derigenom något lindrat.

Den 7. war Böndag då den pag: 82. denna Bo -
ken omtalte Gubben ifrån Buberget äfwen
kom till Kyrkan. Jag råkte honom också se -
dan hos någon af Grannarna, då Han helt
oförmodat upkastade denna Frågan: ”Säg mig
Herr Magister: Huru har Herr Prosten Eure-
nius kunnat utfärda lysning för min dotter
utan min wettskap och samtycke? Och huru
har Herr Magistern kunnat wiga dem tilsam-
mans?” öfwer denna frågan blef jag helt för-

vånad, och insåg genast, at Brudgummen och
Skräddaren Bergstedt, hade misbrukat min
underwisning om Giftomans Betyget, samt
at de honom owetande, hade misbrukat Hen-
nes Fars namn, och skrifwit det under Bety-
get egenmägtigt, och at de således hade be -
dragit både Hennes Far, som också Herr Pros-
ten och Mig, som ej annat kunde än förtryta
mig, at de skulle kunna wara så djerfwa och
tiltagsna. På Gubbens fråga swarte jag: ”Far
har ju lämnat sitt samtycke och bifall till
deras giftermål; så sade de åtminstone; och
jag will minnas at de hade Er skrifteliga till-
låtelse.” – ”Nej”, swarte han, ”jag har aldrig
gifwit hwarken mitt bifall, eller någon skrif-
telig tillåtelse.” – ”Det är besynnerligt,” fort-
for jag; ”men om de hos Prosten hafwa up -
wist något skrifteligt bifall; så bör ni ej undra
at han har utfärdat Lysning och at jag har
sammanwigt detta brudpar.” Men Gubben
fortfor ändock at wara misnögd; hwilket ej
war at undra på, om man går till sig sjelf i så-
dant fall. Nu såsom saken war skedd och
kunde icke ändras, så wille jag icke tydeligen
underwisa honom om, at jag hade gifwit dem
underwisning om huru ett sådant skrifteligt
betyg borde wara; ty ehuru oskyldigt och wäl-
ment det än war gjort af mig, så wille jag
dock icke, at han skulle få weta at jag hade
haft någon del däri. Jag beslöt nu at härom
hålla en alfwarlig undersökning med Skräd-
daren Bergstedt när jag skulle träffa honom,
hwilket också skedde, när han emot wåren
återkom till Degerfors, Då jag genast lät kalla
honom till mig, såsom den som jag hitintill
hade känt såsom en beskedlig karl, men
brudgummen ansåg jag ej tjenlig at få någon
redig uplysning utaf, men som dock mäst
förtjente bestraffas, sedan jag hade fått säker
underrättelse om rätta tilgången med bety-
gets skrifning. – ”Hör Bergstedt”, frågte jag,
”hwilken skref Bubergs Gubbens bifals Betyg

Caffe. 

120. 
1790. 
Mars.

Capitel 
Förklaring.

Falskt Giftomans
betyg.

121.
1790. 
Mars. 

122. 
1790. 
Mars

48

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 48



till hans dotters giftermål?” – ”Jo jag skref
det” swarte han. – ”Det skedde wäl det i Hen-
nes Fars närwaro och med hans bifall och
samtycke?” Wid denna fråga rådnade han och
jag mins ej om han swarte ja eller nej. Jag
fortfor: ”Det är bäst Ni håller Eder wid san-
ningen; och säg upriktigt huru det tillgått; ty
jag wet redan mer än Ni tror, och isynnerhet,
at det aldrig har skedt i hennes Fars närwaro
eller med hans bifall.” Nu wågade han icke
mera neka; utan bekände efter hand, at han
hade skrifwit det i Degerfors By hos den och
den, at han hade underskrifwit Fadrens namn
och Bomärke, samt teknat sitt namn, och en
annans, som warit närwarande, och af Brud-
gummen dertill öfwertalad, till wittnen der -
under, samt at de i byn hade drögt så länge,
som kunde behöfwas till at resa till och ifrån
Buberget, innan de gingo till mig med bety-
get. ”Men war detta efter min lärdom och fö-
reskrift?” – ”Nej” swarte han; ”men som wi
fullkomligen säkert wiste at Hennes Far ald-
rig skulle gifwa sitt bifall till deras giftermål;
så måste wi göra så; ty wi wille förhjelpa dem
at få giftas; emedan de båda äro wärkeligen
beskedliga, och det war blott en caprice hos
Gubben, at han så enwist satte sig emot deras
åstundan, utan alt skäl och orsak.” – ”Lät
wara, alt detta,” swarte jag, ”men hade Ni der-
före rättighet, at begå ett sådant nidings
wärk; Hade icke de haft tid at wara ogifta till
en framtid och med barnslig Undergifwenhet
på ett beskedligt wis sökt Fadrens bifall eller
wäntat till hans död. Jag har ej förmodet en
sådan djerfhet och tiltagsenhet utaf Er, som
jag ifrån barna åren har ansedt wara en så red-
lig man. Wet Ni hwad Ni har förtjent för ett
sådant tiltag? Jo utom alt annat straff så
blefwe Ni alla tre Ärelösa; och det är Eder
lycka, at Prosten icke wet något härom, samt
at Gubben icke är i den belägenhet, at han
kan lagligen tiltala Eder för en sådan kupp;

men om det skulle falla honom in at lagligen
söka härå klandra, så kan jag ej annat än up-
gifwa rätta förhållandet härwid; Ty Prosten
kan fulleligen frikännas, och alt answar
måste nödwändigt drabba Eder, och wittnen
är nog tillgång på af gårdsfolket där Ni skref:
Inser Ni då i hwad wåda Ni har satt Er? Gör
nu icke något sådant mera, så will jag wäl
tiga.” Han låfte at framdeles taga sig till wara
och geck bort mycket nedslagen. Sedan gaf
jag Brudgummen en duktig skrapa om jag
rätt mins. Men detta unga äkta par, hade
mycken ringa wälsignelse eller lycka till sitt
giftermål och det tycktes som Herrans straf-
fande hand hade warit öfwer dem; ty, utom
det at Bruden, som re dan sagt är före Bröllop-
pet så illa skadade sig i ansiktet, så blef hon
eller hennes man, som jag nu ej mins också
innom året död, hwaraf ses, at man icke
ostraffad föraktar sina Föräldrar och är dem
olydig.

Nu feck jag ett compliment och tacksä-
gelse bref ifrån Comminister Rådström i Sor-
selle, som war swar på mitt. Han skrifwer:

=== ”Det smickrar mig oändeligen at hafwa
ärhållit offert af Min K: Broders upriktiga
wänskap och förtroende, och skall å min sida
intet bemödande blifwa wigtigare, än at
städse deraf göra mig wärdig och förtjent.”
===.

Detta jämte Enströms bref woro de första
och sista ifrån dessa personer.

Likaledes skref jag den 9. ett Compliment
bref till Comminister Nordlund i Umeå och
tackade honom för den wänskap och Broder-
skap; hwarmed han mig hade Hedrat.

Denna tiden feck jag tilfälle, at första gång -
en åka efter Ren, som jag då tykte war lus-
tigt; Jag körde ett litet stycke, och hade
gärna farit längre, om icke jag hade råkt en

123. 
1790. 
Mars.

124. 
1790. 
Mars.

Bref.

Man åker 
med Ren. 

49

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 49



backe, som jag icke wågade fara utföre; ty
måste jag wända om. I början hade jag wäl
swårt före at sitta uprätt i atkjean, men jag
lärde det dock snart nog.

Jag feck också denna tiden tilfälle at bese en
Lappkåta. Ty Granö Gumman war kommen
och skulle resa till en Lapp, som hade nyli-
gen lägrat sig en half mil ifrån Byn. I Hennes
sällskap jämte en annan karl ifrån Byn reste
jag dit, och fant den wara tät och warm nog
belägen mitt i Skogen; men jag fant den
dock i alla fall wara en nödfals boning; så at
jag säger upriktigt, at ehuru jag har trifdes
wäl ehwarest som hälst jag har bodt, så wille
jag dock för ingen del bo i Lapp kåtan; om
icke i nödfall; Då jag wäl finge låf at dermed
åtnöja mig utan at wantrifwas; ty göromål
och företag skulle äfwen göra ett sådant bo-
nings rum drägligt. Det war en Söndags ef-
termiddag emot qwällen. Granö Gumman
köpte par stycken Renar och wille låta slagta
dem på stället; men som det war Söndag, så
wille jag icke sådant tillåta; utan wille at hon
måtte taga dem med sig till Byn och slagta
dem där dagen efter; men Lapparna före-
båro, at otamda Renar omöjeligen låta leda
sig, eller ens wilja följa efter om man binder
dem bak i slädar; ty förr så slita de sig för-
därfwade, hwarföre jag måste låta det pas-
sera såsom ett nödfals arbete hälst det nu
war något lidit på qwällen; men innom mig
war jag ej tilfullo nögd; men mina påminnel-
ser, aktades icke af nyssanförde skäl. Jag bor -
de wäl också nu beskrifwa Lappkåtan; men
som fordna beskrifningar öfwer Lappmar-
ken, det tilräckligt förr hafwa gjort, så wore
det ett öfwerflödigt arbete.

Med fägnad feck jag nu emottaga bref ifrån
Hernösand, med underrättelse at mina af-
sända pengar woro riktigt framkomna. Dess -

utom skrifwer Söderberg, === ”äfwen får jag
fråga, om aldrig något swar är kommit på
brefwet, som skrefs till Björneborg? ===
Långrefwen skall fås till Umeå nästinstun-
dande wår.” ===.

För någon tid sedan hade jag skrifwit till
Herr Prosten Eurenius angående några för-
frågningar i ämbets wägen, såsom om plik-
ter för otidigt sänglag och för brudskrud &c:
nu feck jag derpå swar och nödiga instruc-
tioner. Dessutom skref han:

”Jag är nu ensam, sedan Mag: Widgren i
förrgår afreste till Löfånger, och lärer få wara
det till dess Capellans walet i Nysätra gått för
sig, som nu fått nytt upskof; I medlertid är
min önskan, at få Herr Magist: till mitt bi-
träde, enär han ifrån Degerfors blifwer ledig
i Consistorio insinuerad, hwarpå jag ock icke
det minsta twiflar: äfwen så litet, som på bi-
fall i mitt project till aflöning för den som be-
strider Allenii Sysla. Hälsa föröfrigit både
Com: Allenius och Fullmägtiginnan i Gra-
nön, at de ej bekymra sig om, eller söka före-
skrifwa Consistorio, hwem som skall blifwa
Herr Magisterns efterträdare; utan tacka Gud
om de på så ringa wilkor kunna få någon. De
borde helt och hållit förwisas till LandsHöf-
dingen, som hittils warit deras Kyrko=Pa-
tron, om det ej ömade mig för Församlingen.
At tilbudet af Capellans Bordets afträdande
togs tilbaka, wittnade at jag hade at göra med
en qwinna; Si nolis volunt, si velis nolunt.13”
=== något om Collecterna. &c:

At mästar Söderberg hade fått mina peng -
ar gladde mig. Och löftet om Långrefwen fäg-
nade mig också, hälst den war låft mig till
skänks. Ifrån Björneborg hade jag icke fått
något swar; Dit hade jag skrifwit om någon
Söderbergs afaire ifrån Hernösand, till någon
af mina Bekanta.

Prostens Erenii yttrande om säker för-
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hoppning at få komma till honom gladde
mig; Och at han mycket litet tyckte om
Granö Gummans såsom Sockens fullmägti-
ginna, dispositioner och fordringar synes tyd-
ligt; men deri hade jag alsingen del, emedan
jag icke antog Hennes mig gjorda tillbud. (Se
pag: 78. Denna Bok:) Jag beswarte straxt bref-
wet, med samma upgift om Collecterna, som
till Widgren, och at jag ej af min Företrädare
något hade emottagit, samt at Fru Allenius,
efter klockarens upgift, hade omhänder
hwad som hade fallit under Näslunds tid,
men derpå hade jag ej sedt någon upgift, samt
at om Andra dagarna ej något war samlat, då
wissa af dem ej någon ordentlig Gudstjenst
warit hållen, som war sagt mig. Emedlertid
walde jag några Collecter på wissa Söndagar,
som jag hade burit upp, efter den collect för-
tekning på årliga utgående collecter, som jag
hade fått kunskap om, och skickade dessa
medel till Prosten; gaf tydligt upp huru alt
förhölt sig, och at jag nu efteråt dessa Collect
medel efter fritt wal uptagit. &c: Jag frågte
också om han wiste någon tid till min befri-
else ifrån Degerfors. &c: Och i Slutet af må-
naden feck jag härpå följande swar.

=== ”den inlämnade KyrkoRäkningen
blef här qwar och återsändes nu. Det hos Fru
Allenia innestående måste med det första ut-
sökas om det ock skulle ankomma på Hennes
egen upgift. === Om Herr Magisterns resa
ifrån Degerfors är mig omöjligt at något säga,
annat än at dermed ej kan så länge utdragas
på tiden. Regeringen afgör saken genast, det
jag med säkerhet wet. Herr Magisterns ar f -
wode blifwer ock enahanda i proportion ef-
ter tiden af tjenstgöringen. At lämna Försam-
lingen innan någon efterträdare kommit,
torde ej wara wäl gjort, och behöfwer Herr
Magistern aldeles ej twifla, at wår plan kom-
mer till wärkställighet; och jag således, så fort
som ske kan, får Herr Magistern hit till oss.

Collecterna får jag wäl anteckna sådana de
äro, men delte: hälst jag ej gärna yppar, at
Gudstjenst ej blifwit hållen på 2:dra dagen i
någon Helg. === Förblifwer” &c:

Man ser häraf huru all ting war i oordning
wid min ankomst, och hade jag mycken möda
at få någon reda och ordning på Räkenska-
perna och kyrko Böckerna, som alt war i wil-
lerwalla.

Den 12. Skref jag ett tacksägelse bref till
min wän Reichardt i Åbo för alt hans beswär
med mina Commissioner; och som han i
twenne sina sista Bref klagade öfwer det
dryga Postporto för sin widlyftiga Correspon-
dens till sina wänner och allas deras Commis-
sioner, så inlade jag i brefwet 24. sk:r det jag
bad honom hålla till godo till Post porto, &c:

Ifrån den lilla stackars Modin (om hwilken
se pag: 105. 107. och följande 3:dje Boken.)
feck jag också nu bref, i hwilket han bekla-
gar sig, at Allenii Söner hade olofligen bort-
tagit ett fällbur för honom, det han bad mig
tilrättaskaffa. I Post Scripto skrifwer han:
”Mademoiselle Eurenia hälsar tusendefalt
till dig. Det är just synd med henne stackars
flicka. Hon wäntar nu at få råka dig. ===
Mademoiselle Renhorn har fått sig en dotter,
som har dödt. vale!”

Huruwida jag feck rätt på hans fällbur
mins jag nu ej mer; Men hälsningen ifrån Ma-
demoiselle Eurenius, war owäntad. Aha tänk -
te jag: Will du nu ge köp; men nu är det för
sent. Du har en gång wist mig om icke förakt
åtminstone oartighet och otacksamhet. Ma-
gister Widgrens smicker (Se pag: 63. och 66.
denna Boken.) föll dig då säkert behagligare;
men nu, när han ej mera sköter om dig och
rest bort utan at låtsa om dig, då blir jag för
dig god nog, då will du medelst hälsningar på-
minna mig min förra tilgifwenhet; nej tack
skall hon hafwa; Nu har jag bättre lärt känna
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dig, din wälwilja må derföre meddelas en an-
nan; och dertill kan Modin wara lagom. Jag
lät således aldrig märka mig at jag hade fått
dessa hälsningar, icke en gång till Modin myc-
ket mindre till Henne.

Jag hade nu en tid icke haft något föremål för
mitt hjerta, utan tänkte hit och dit på en och
annan såsom man lösligen ibland förslagswis
tänker. Dock woro Mademoisellerna Back-
lund i Grunsunda (Se pag: 54. 55. denna Bok:)
de som nu mäst fästade mina tankar hälst
den yngre; så at om jag kommer i belägenhet
at kunna gifta mig, så torde hon blifwa den
första ibland alla dem jag nu känner, hwilken
jag kan finna mig hugad at begära. Men detta
war icke något afgjort beslut hos mig.

Till Baron Carpelan hade jag skrifwit hwar -
på jag nu feck swar. Jag hade i mitt bref warit
så höflig som jag kunnat, och ursäktat at jag
omöjeligen feck tid at resa till Odensnäs
uppå Barons kallelse för den hastiga afresan
skull. Han skrifwer:

=== ”Det hade wisserligen warit mig kärt
at innan afresan fått se Herr Magistern och
fourneradt med litet resemat; men finner nu
hindret. === Jag önskar af upriktigaste hjerta
Herr Mag: all sjelf begärlig wälgång, och
hafwa wälsignelse i sitt kall, till at föra arma
själar till Frelsaren, som wid denna tid låtit,
för wår ewiga räddning, sitt dyra blod rinna!
Ach at wi alla måtte blifwa hans smärtas
lön!!!” === Sedan underrättelser om Fru Fle-
mings död samt om Barnens belägenhet. ===
At han blifwit förordnad at wara vice Lands-
Höfdinge i Cuopio. === ”Mina Söner hade i
Stockholm längtat at få se Herr Magistern i
mitt hus. den älsta rider nu på stallet och lär
sig fäkta. honom wäntar jag snart hit till
tjenstgöring, såsom Adjutant hos sin äldre
Farbror. &c: Förblifwer” &c:

Jag insåg altförwäl hans wälwilja och til -
ämnade resemat, hwilken war just den, som
jag wille undwika (Se slutet af 4:de Boken.)
Jag såg wäl hwar räfwen låg, hwarföre hans
smicker och skrymtaktiga skrifsätt ej kunde
annat än mishaga mig. Men at höra något om
hans Familles tilstånd och mina fordna Dis -
ciplars framsteg kunde ej annat än fägna mig.

Comminister Häggström skref mig nu till
med anmodan, at för hans räkning leja en
karl, som öfwerst i Burträsk Socken måtte
köpa honom en häst, jag gjorde mitt till, men
om det blef någon handel utaf mins jag ej.

För at försöka alla medel at få Comminister
Allenius fullkomligen återstäld till sina sin-
nen, så föreslog jag honom at åtaga sig en
eller annan Predikan, hwilket jag med säker-
het trodde mig kunna wåga på; emedan han
altid talte redigt i religions ämnen. Och jag
feck honom också twå gångor at predika, det
han gjorde aldeles ostraffeligt och till upp-
byggelse; men han förblef dock likafult wid
sina griller.

Nu war beslutit at König Allenius skulle
föras till Lyckselle, eftersom hans galenskap
fortfor, och Fru Allenius intet längre såg sig
istånd till at hafwa hos sig denna sin Swåger,
som ej war under, ty hon hade kors nog af
sin man. Wid det tillfället blef jag dit kallad,
då wi hade mycken möda at få reskläderna
på honom, förmodeligen wille han icke bort.
Han stod blott orörlig och såg ned i gålfwet
och sade aldrig ett ord. Lika swårt war det at
få honom ut och äfwen sedan at få honom i
Släden, som ej blef möjeligt utan med wåld.
Till slut får jag nu om honom nämna, at han
efter någon tid blef frisk och feck sitt för-
nuft igen, gifte sig med sin flicka, och blef
Nybyggare, lefwer ännu och är en snäll karl
i allahanda slögder.
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En något gammal Nybyggare ifrån Malltjäln
gifte sig denna tiden med en något gammall
flicka. Brölloppet hölts i Degerfors; och and -
ra dagen wille jag bry unghustrun och frågte
Henne, hwad Hon tyckte om at wara gift?
”Jo”, swarte hon, ”ganska braf, hade jag ej
trodt at det warit bra så hade jag aldrig gådt
och giftat mig. och just derföre giftade jag
mig, at jag också wille smaka werldsens för-
nöjjelser.” Detta swaret fritt och fryntligt
framfört, gjorde mig helt flat, emedan det
war så oförwäntadt upriktigt. Jag kunde ej
widare fortfara at bry henne, hwartill detta
fria swaret war orsaken; utan sade endast ”det
war mycket rätt swarat. hwarföre skall man
onödigt wis förställa sig.”

Granö Gumman eller Madame Granholm
hade nu warit rest till Ångermanland dels så -
som läkarinna och dels för at hälsa på Presten
Näslund, och nu war hon hemkommen med
den berättelsen, at yngsta Mamselle Back-
lund hade nyligen blifwit gift med Gästgif-
warens älsta Son Öbergson i Önska, at För-
 äldrarna hade warit ganska mycket emot det -
ta giftermål; men det hade warit omöjligt at
afhålla Henne ifrån at taga honom, som war
Sædenii Sty=Son, och wäll hade fått ett wac-
kert arf efter sin Far; men ock war känd för
ingen god karl. Denna underrättelsen war för
mig helt surprinante och nästan sorgelig i an-
ledning af mina tankar om Henne. (Se nyss
förut pag: 130.) Ach! tänkte jag, at flick orna
altid skola hafwa så brottom och intet kunna
gifwa sig något litet tolamod at wänta; nog
hade hon kunnat fått bättre man än den där
slarfwen, om hon endast hade gifwit sig nå -
got litet till tåls. Hon blef också ingenting
mindre än lycklig med honom; ty han blef
hård och sträf emot Henne; war Henne otro-
gen; på alt sätt lidderlig, söp och slogs; och sa -
des så hafwa slagit en karl så at han tog döden

deraf. Öfwer alt detta blef hon till slut något
sinnes swag; och efter 10. a 12. år så hängde
han sig sjelf: En ryslig fölgd af alt detta. Hwad
gjorde flickan så blind när alla sökte öfwer-
tyga henne om hans oseder? mån hans rik-
dom? knapt. Mån hans wackra utseende? Det
gjorde utan twifwel mycket. Men kanske jag
får tillägga: Olyckliga de flickor, som under
sin första mäst critiska tid bo så enskilt och
afsides, at de hafwa få och obetydliga föremål
för sitt hjertas nyss wäkta känslor, och icke
hafwa tilfälle till jämförelse af något bättre,
ty så förhölt det sig utan twifwel här på stäl-
let. Wid Granö Gummans berättelse om det -
ta gifte kunde jag ej annat än öma för den
stackars flickans förestående ofärd, och hon
kunde wist icke inse den oro jag i flera af -
seenden kände af hennes så fria berättelse,
hwilken jag dolde innom mitt bröst, då jag
fant, at åter ett föremål, så olyckligt för flic-
kan, hade blifwit undanrykt ifrån min för-
hoppning. Den Äldre Systren war wäl qwar;
Men oaktat alla hennes goda Manärer, och
beskedliga upförande, så kunde jag dock icke,
utan en wiss art motbjudenhet tänka på hen -
ne och Hennes af koppor så mycket skadade
ansikte. Förnuftet öfwertygade mig wäl om
orättwisan häraf; men utan synnerlig kraft.
Dock om jag hade haft tilfälle at oftare um -
gås med henne, så torde jag lättare kunnat de-
cidera mig till Hennes förmån. Men hittils
hade jag blott en enda gång warit i Hennes
Sällskap.

En annan gång kom denna Madame Gran-
holm till mig och skänkte mig en stor och
wacker hundskins muff, hwarföre jag tacka -
de Henne för denna hennes godhet och wäl-
wilja.

Nu talte hon också om huru en bonde i Gra-
nön högeligen hade berömt mig för mitt up-
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förande emot min Far när han hälsade på
mig. ”Wi åkte några stycken”, sade hon, ”ifrån
Kyrkan ej längesedan, och träffades flera wid
Kussjö wägskälet. Där stannde wi något, och
då talte han om för alla Herr Magisterns myc-
ket hederliga upförande. Jag war, sade han,
hos Magister Stenberg då hans Far helt oför-
tänkt kom in; straxt steg Magistern upp, geck
sin Far till mötes till dören; tog honom i Han-
den och ledde ho nom till bordet och satte
honom i högsätet med mycken höflighet. –
Om nu han, som har hunnit till en sådan wär-
dighet, icke hölt sig för god at bewisa sin
ringa fattiga Far, som är en ringa stackars
bonde såsom wi, en sådan heder och barnslig
wördnad, huru mycket mera böra då icke
wåra barn och wi alla efterfölja ett så wackert
och hedrande efterdöme. Och jag skulle gär -
na önskat, at wåra barn hade sedt det sjelf wa;
åtminstone böra wi förkunna det för dem, för
at upmuntra dem till efterföljd.” &c: Denna
underrättelsen kunde ej annat än fägna mig,
at jag så wäl i ord som gärningar, kunde wara
Församlingen till någon upbyggelse; Men ald -
ra minst kunde jag föreställa mig, när detta
hände; (Se pag: 108. Denna Bok:) at bonden
skulle fästa en så stor upmärksamhet härwid;
jag handlade efter känslan och icke i minsta
afsigt at winna deras bifall. Men man ser
dock häraf, huru nödigt det altid är för en lä-
rare, at föra en med Christendomen och
Ewangelio, som han förkunnar, öfwerens-
stämmande wandel, och hwad upbyggelse
han då, sig owetande kan åstadkomma. Och
man kan nästan taga för gifwit, at när en an-
märker en god handling hos Läraren till ef-
terfölgd, så är det 50. eller 100:de som an-
märka en ond handling hos honom sig till ur-
säkt och förhärdelse i lasten. Derföre kan
man ej wara nog warsam i sitt upförande.

En annan gång när Madame Granholm war

hos mig; så kunde jag ej underlåta at warna
Henne för den swagheten at så mycket sjelf
tala om sig sjelf och sina under=kurer. – ”Ni
gör Er sjelf förhatelig och odräglig hos and -
ra” sade jag. ”Ingen twiflar på Edra kunskaper
i Fältskärs konsten; hwad behöfwer Ni då
sjelf så ofta prata derom; Ni anwänder wär-
keligen goda naturliga medel för kroppens
yttre skador, men med indre sjukdomar bör
Ni icke befatta Er med den sjelf tillit som Ni
gör; ty Ni äger om dem alt för liten kunskap;
Ett och samma medel som Ni ofta brukar
kan aldrig wara tjenligt i alla sjukdomar. Och
för det andra: Hwarföre skall Ni inblanda så
mycken widskeppelse i Edra ku rer? Ni tror
at de skola wara så mycket wärkande till lä-
kedom; men kan Ni icke inse at sådant är en
dårskap. När Ni nyttjar wärkeligen goda na-
turliga medel, så äro de de som wärka till häl-
sans återställande; men icke widskeppelsen.
Hwad behöfwer Ni då så mycket spotta, mä -
ta kring wäggar och lemmar med snören, och
hwad gör det om läkedoms flaskan står i ett
rum där någon sofwer eller icke? och Gud
wet hwad Ni nyttjar alt för uptåger fler.14 Så-
dant bör Ni härefter aflägga. – Ni bör icke
mistycka, at jag warnar Eder för alt sådant; ty
Ni bör finna, at jag icke menar ondt dermed
utan snarare menar jag Eder wäl.” m:m:. Jag
fant wäl at hon ej synnerligen tykte om så-
dana påminnelser; men jag skötte ej derom;
emedan jag ansåg det för min skyldighet at
så göra. Men mina Lärdomar hade föga wär-
kan på Henne; ty hon fortfor likawäl sedan
med sina widskeppelser som förr, och sjöng
sin gamla wisa om sina kurer som förr. Och
när någon påminte om Hennes widskeppel-
ser, så swarte hon altid: – ”Jo Fältskär Funder-
fer har så sagt och så lärt mig.” Altså trodde
hon på honom så som på et orakel. Se härom
widare pag: 77. denna Boken.
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Som jag nu en lång tid ej hade funnit mig
fullkomligen frisk i min mage, som blef ju
längre ju sämre, med upstigningar och kräk-
ningar med matleda &c: så drog jag icke i be-
tänkande at nu härföre fråga Gumman till
råds. Hon låfwade at laga ihop något åt mig,
som jag borde nyttja om mårnarna någon
längre tid; och hon sände mig också i en
stops flaska någon Decoct af flera sorter ör -
ter, med hälsningar at flaskan ej borde få stå
i något rum där någon såf. Mitt onda wille
jag nästan tilskrifwa nyttjandet af Caffe,
ehuru jag feck det föga oftare än 2. gångor i
weckan, derföre uphörde jag nu en tid der-
med och nyttjade denna decocten, som jag
tyckte gjorde mig rätt godt fastän jag lät den
stå i samma rum där jag såf, hwilket jag med
flit gjorde för at med exempel kunna öfwer-
tyga gumman at medlet, men icke widskep-
pelsen, wärkade till förbättring; men hon
förblef ändock wid sin tro.

Mitt wärdsfolk hade en dreng och twå pigor,
af hwilka sednare den ena hette Lisa, den
andra Maglena. Lisa en klåckare dotter ifrån
Lyckselle war eldig, qwick och snäll i sina gö-
romål, war föröfrigt sedig och ärbar. Hon
bäddade mäst altid min säng och städade mitt
rum, hwilket hon gjorde rätt wäl, så at jag
dermed war fullkomligen nögd. Men när
gumman wärdinnan bäddade, som war gam-
mal och swag, så låg jag altid illa; så at jag ef -
ter en liten tid måste säga åt gumman, at Lisa
måtte få bädda altid, som också skedde; men
jag märkte at gumman icke just synnerligen
tyckte om, at hon blef afsatt ifrån göromålet;
det skötte jag ej mycket om, men mera der-
före, at de kunde taga någon mistanka, at jag
kunde, på något sätt ligga inne med flickan;
Men jag tänkte: det får ej hjel pa; de måga
tänka hwad som hälst, jag må så gärna få ligga
wäl, som illa. Om Henne framdeles mera.

Maglena åter war mig aldeles icke till behag,
Hon war en slyna, som hånglade med dreng -
en Johan; ty hwargång, som de skulle bära
utur höskrindan i stalslidret, som war nästan
midt emot mitt fönster, så såg jag Henne rasa
med honom i höet; om det warit blott en
eller annan gång, så hade det kunnat wara
ursäkteligt; men det skedde altid, och 3. a 4.
gångor med hwarje skrinda, så at jag blef så
ledsen at se det. Men Lisa stod då altid helt
stilla och såg på dem, utan at någonsin del-
taga i raset. När det led på wintern, så kla-
gade Maglena sig sjuk och begärde at jag
skulle åderlåta Henne, det jag också gjorde,
utan at komma ihog om det wore någon fara
derwid. Efter någon wecka så förekom hon
mig så blek och glåmiger och hängsjuk; Då
började jag at frukta, at hon hade narrat mig
at öpna åder på sig, för at blifwa qwitt någon
okär börda; Mån tänkte jag hon har warit så
djerf? och mån det kan hafwa haft den följ-
den, at hon kan hafwa lagt å lönn något? 
Häröfwer blef jag något ängslig och orolig
och gjorde det löftet, at aldrig åderlåta något
flicka, utan at först söka någon underrättelse
om dess tilstånd. Om min mistanka war
grundad eller icke feck jag ej sedan någon
underrättelse; ty jag wille icke fråga wärds-
folket derom, för at icke åstadkomma en
falsk mistanka och såra Flickans goda namn
och rykte om hon wore oskyldig.

Ifrån Magister Burman i finland feck jag nu
helt oförwäntat bref, emedan jag aldrig hade
skrifwit honom till. Han skrifwer:

===. ”För at göra mig wärdig, at få underrät-
telse om dina öden, sedan wår skilsmässa, så
skall jag berätta mina.” Han anförer så orsa-
kerna hwarföre han hade tagit Condition hos
KyrkoHerden i Rimitto. ===. ”Då jag bemö-
tes med all höflighet och wänskap, kan du

Decocten. 

138. 
1790. 
Maj. 

Tjenstefolket. 

Ras och stim. 
139. 
1790. 
Maj.

Cit: p: 149. d: B:

Bref. 

140. 
1790. 
Maj. 

55

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 55



wäl tänka hwad det måste falla mig owanligt
och fägnande i raporte på min förra Station
(hos den unga, rika Brämer i Åbo). Af Mina
gamla wänner saknas dock: En Stenberg, Ber-
gius” &c: underrättar sedan om Häggqvist
och Collin, om den sednare säger han: ”desut -
om wet du at twenne stora ej rymmas i en
posa. Strokirk är i Hofrätten. Pryss är rest
som fält Medicus till Uhleåborg. Från Åbo
utresa följande såsom fältskärs Gesäller; Ma-
gistrarne Lindebäck, Laurell, Candit: Avellan,
Monzelius, Deuthch, Lund, &c: ===. Mag:
Castren och Kreander äro blefna ordinarie
Bat: Predikanter, Lilius är Prest. Rosenback
och Mellenius blifwa det snart. Boxström,
Fabritius, Rosenbom äro Prester. === Jag
wäntar ett långt bref ifrån dig fult med rebus
hwarjehandis. === jag lefwer och dör &c: 

Abr: Burman.

P: S: Baron Lybäcker din fordna Discipel är
blefwen Leutenant wid en Fri Corps.” ===
Om krigs rustningar och godt hopp om kri-
get.

Härpå swarade jag med ett långt bref om de
allmännaste mina händelser; men förtrogna
saker skref jag ej till honom, och Brefwet
skickades under Couverte till Nordqvist på
Åland när sommaren kom, och jag med sjö-
farande Åländningar för intet feck afsända
flera Bref.

Ifrån Prosten Eurenius hade jag bref med ett
circularie och en Stambok, som expediera-
des, då jag gaf 24. sk: till Hernösand Gymna-
sii Byggnad. === ”De hos Allenius inne -
stående Collecter böra för ingen del löpa in
i Concurs Massan, ty det är ett sjelftaget De-
positum. === förblifwer.” &c:

Om jag ur Allenii hus feck ut dessa Col-
lecter mins jag nu ej mera; men mycken för-

argelse hade jag derföre. Han hade ock nu
skrifwit om anskaffande af Kyrkista; men
som min wistelse därstädes skulle blifwa så
kort, så kunde jag den ej anskaffa.

En Morgon denna tiden då jag waknade fant
jag mig hafwa haft följande märkeliga dröm.
Jag tykte mig ligga i min säng helt waken och
feck se, at wid min säng stodo twenne ganska
wackra trän, det ena wid hufwudgärdet, det
andra wid fötterna, de woro i full blomma
och hade ganska wackra blommor, hwaröf-
wer jag war mycket glad och när jag i det
samma såg till, så såg jag omkring mitt bord
3. a 4. smärre men lika wackra trän, äfwen
ganska härligt blomstrande, öfwer hwilka jag
kände mig hafwa lika fägnad. Hwarefter jag
waknade. Mina tankar om drömmar, se i syn-
nerhet pag: 492. 493. 2:dra Boken, Hwem kan
altid hejda sina tankar? Så hände mig också
nu. mig föreföll det, som denna dröm skulle
betyda något om mitt tillkommande gifter-
mål, som således låfwade något godt både om
maka och barn. Mitt sinne war nu utan twif-
wel, åtminstone ibland, något misnögt öfwer
mitt felslagna hopp angående Mademoiselle
Backlund (Se pag: 133. Denna Bok:) Mån,
tänkte jag, at Gud, medelst denna drömen,
will muntra mitt sinne och stärka mitt hopp
om en lycklig framtid i detta fall? Och man
lärer finna, at jag af sådana tankar ej annat
kunde än blifwa myket munter och tilfreds-
stäld.

Sedan det började wåras och alfwarsamt tina
bort snön, så blef jag underwist om huru jag
borde meta Harr under isen. Jag war derföre
icke sen at försöka saken, hälst detta roade
mig. Jag slog så flera hål på isen ock feck
någon då och då; Men besynnerligt war,
twenne särskilta mårnar, ty detta fisket dug -
de blott på morgon stund, så hant jag föga be-
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gynna metet förr än det ringde i Kyrkklåck -
an. Jag förstod då at eldswåda måtte wara på
färde och skyndade hemåt; men som landet
är så beläget, at det är mycket uppföre ända
ifrån ån till gårdarna, så geck det ej så fort för
mig, som jag wille; och när jag kom så högt
at jag kunde se, så märkte jag icke något teck -
en till eldswåda någorstädes, och undrade så-
ledes, hwarföre de ringde. Men jag feck wid
hemkomsten weta båda gångorna, at eldswå-
dor hade wärkeligen warit på färde; men at
de lyckligt wis hade blifwit släkte i deras bör-
jan. Detta förekom mig likasom Försynen på
detta sätt hade welat kalla mig ifrån isen,
som kanske efter solens högre upkomst på
himmelen och starkare wärkan, hade kunnat
blifwa altför swag. Jag uphörde derföre at gå
dit; ty ännu förstod jag mig ganska litet på
stark eller swag wåris.

Den 3. Junii reste jag ned till Umeå, hwad
egenteliga ärendet war mins jag nu ej mer.
Jag besökte då alla Presterna; och befant mig
i samma förlägenhet i anseende till Commi-
nister Nordlund och huru jag borde benäm -
na honom, såwida jag fruktade at han kunde
mistycka om jag kallade honom Comminis-
ter, sedan han i ett bref hade kallat mig Bror,
At kalla honom Farbror hade wäl annars
warit tjenligt; men som min Far war blott en
ringa Bonde, så tykte jag at en sådan benäm-
ning ej passade, till en sådan aktningswärd
man, som Nordlund war och at kalla honom
Bror wågade jag icke eller af orsak at jag ej
wiste huruwida det wore till behag eller ej.
Jag beslöt derföre, at härom Consulera med
Comminister Häggström, med hwilken jag
redan förut war kommen till mera förtro-
ende och bröderskap. Jag geck så till denne
sistnämnde och efter någon stund, sökte jag
yppa denna Frågan. – ”War god”, sade jag
”och underrätta mig, huru jag bör förhålla

mig i anseende till Comminister Nordlund,
så och så har han kallat mig i sitt bref, jag har
tykt at han har antingen glömt det eller ej
tycker om at jag kallar honom Bror. Jag är nu
förlägen huru jag bör förhålla mig härwid;
ty” ===. Jag hant ej uttala min mening till
slut innan Häggström swarade: Med en för-
trytsam ton och min: – ”Det är Nordlund
mycket likt det där, han är en sådan besyn-
nerlig och sjelfdryg man” &c: ”Nej”, swarte
jag, utan at låta honom fortfara; emedan det
aldeles icke war min afsigt at tadla honom
på minsta sätt, och detta Häggströms swar
behagade mig icke: ”Nej wi skole icke taga
saken på denna eller en sådan sida; ty han är
===. jag wille säga en aktningswärd man,
och både för hans ålder och talanger bör han
wördas; deruti består blott min förlägenhet
at &c:” och tänkte uprepa de å andra sidan
nämnde orsaker; men i det samma sade han,
half hwiskande; – ”Tyst, tyst han kommer nu
sjelf, han hörer oss.” Och då jag wände mig
om, så war han redan inne i rummet. Hans
ankomst hade aldrig kunnat wara mig oläg-
ligare; ty, utom det at jag ej hant utreda mina
tankar eller hinna få ett godt råd, det jag så
gärna önskade så fruktade jag mäst för at
han hade hört något af wåra ord, hwaraf han
hälst utaf Häggströms uttryck kunde få den
mistankan, at wi förtalte honom, hwilket
war himmelswida skild ifrån min afsigt. Se-
dermera kom jag i det förtroende med ho -
nom, at jag kallade honom Bror. Och han
war wettig nog at aldrig nånsin låta märka
det minsta om han hade hört något af wårt
samtal eller ej. 

Jag drögde i Ume till den 9. och feck höra, i
bref ifrån Consistorio, at innan kort skulle
jag få aflösning ifrån Degerfors, emedan en
Fredrich Tingval ifrån norra Wästerbotten
redan ifrån Consistorio hade fått ordres der -
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om, och jag feck ordres, at så snart han wore
ankommen, skulle jag flytta till Prosten Eu-
renius, som mycket fägnade mig. Sedan jag
hade köpt mig met=krokar och refwar, som
utan twifwel war ett af mina hufwud ärender
till Umeå, så reste jag åter upp till Degerfors.

Sedan öppet watten blef, så roade jag mig
med, at dels skjuta foglar, dels ock at fiska
med nät, eller at meta harr i forsen. En Lör-
dag geck jag med bössan och tappade bort
flintan, men sökte mig en kiselsten som jag
slog sönder till flinta, och med den sköt jag
på en hop sjöfoglar på isbrädden med hagel-
bössan mera än på 110. steg; alla flögo de wäl
bort; men en föll straxt ned i strömmen och
sam åt andra sidan, där han kräkte sig upp på
en isklink, på hwilken syntes blod utur ho -
nom, jag wille derföre för ingen del lämna
honom där; men måste derföre gå mera än en
half fjerndels mil längre upp för at slippa öf -
wer ån på isen. När jag hade hunnit till sellet
där jag ämnade gå öfwer ån, så råkte jag Ma-
dame Granholm med några andra, som kom -
mo till Kyrkan. Hon skickade sin måg ifrån
Hjuken med mig, till biträde och för at se till
at jag icke måtte gå ned i isen. Ankomna till
stället, hade fogeln, fallit af isstycket ned i
strömmen, där han ännu war lefwande sim-
mande ned i en smal iswik, hwarifrån han
omöjeligen, för den starka strömmen skull,
kunde komma. Wi hade mycket arbete innan
wi feck wår fogel, ty isen näst derintill war
swag; jag måste först skjuta ett skott till; men
nu wille ej kisellsten gifwa eld, som dock än-
teligen skedde och med mycket broande,
fingo wi änteligen fogeln, hwarefter wi gingo
lyckligt hem. Jag war ock en par nätter ute
för at söka tjäderlek; men fan icke, hörde ock
en morkulla på sitt tåg, men såg henne icke.
En stor fogel satte sig i ett träd straxt brede-
wid mig. Jag kröp dit, såg blott litet under

stjerten af honom, trodde det war en stor
hök, smälde till och blef mycket gladt öfwer-
raskad öfwer at hafwa skjutit en tjäderhona.
Således går det ofta i werlden mäst lyckligt
när man det minst förmodar. Med nät fisket
geck det merendels lyckligt; Näten ägde wär-
den, och jag nyttjade dem; men behöfde altid
en til biträde och till at ro i Elfwen; wärden
och hans Son gåfwo sig icke tid dertill för
andra arbeten; drengen feck jag också sällan
med mig; men i det stället blef pigan Lisa be-
falt, at följa mig, hwarmed jag ej war synner-
ligen nögd; icke för det at hon icke rodde
likaså wäl som drengen; utan för det, at jag
fruktade för folks förtal, när wi så ofta en-
samna skulle följas och wara borta länge nog.
Och merendels träffade det så, at när hon
följde med, så war det altid mera at göra med
at reda ut näten, och at gildra upp slagjärnen,
hwarmed jag fångade sjöfoglar, som jag ock
här feck lära af drengen, än som när drengen
war med mig, så at detta längre drögsmålet
äfwen möjeligen kunde gifwa anledning till
mistankar. Häröfwer något ledsen lät jag
wärdsfolket förstå, at jag häldre wille hafwa
drengen med mig än Pigan Lisa; men de wille
ej taga honom ifrån andra angelägna arbeten;
och det feck således passera, som förr. När jag
lade ut mina nät så, träffade jag på ett ställe
mitt under kyrkan där jag altid feck fisk;
men där war så mycket stockar och lågor på
botten hwaraf altid följde med nätet en eller
twå som jag altid lade upp twärt öfwer hå -
pen15 för at rensa stället; och rodde sedan
midt på Elfwen, där jag kastade bort dem. En
dag feck jag upp en stor låga, som jag med
möda feck öfwer håpen; men när jag kom ut
på strömmen med honom, så war jag i yt-
tersta bekymmer huru jag skulle blifwa af
med ho nom utan at håpen skulle kantra, som
war ganska wålter; jag insåg då ganska tyd-
ligt, at om jag icke iaktog den yttersta war-
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samhet, så skulle wi kunna wara om lifwet.
Efter no ga öfwerwägande om sättet at blifwa
honom qwitt, tog jag uti med alla krafter,
wräkte ho nom ut, så at han, så litet som mö-
jeligt, feck tynga på suden; det geck änteligen
lyckligt, hwaröfwer jag war ganska glad, men
föga feltes, at icke håpen intog watten. Och
jag tack ade Gud i mitt sinne, at wi icke rå-
kade i lifsfara.

Här i byn war en hustru, som ofta hade swå -
ra Convulsiviska häftiga anfall. Hon war wid
de åren då de så kallade käring badden in-
finna sig. Jag blef ofta kallad till henne för
at åderlåta henne, som merendels helpte; ty
jag tog aldrig mycken blod i sänder ej eller
åderlät jag henne alt för tätt, och dermedelst
hade detta medlet en förmånlig werkan, så
at hon till slut började blifwa fri ifrån dessa
swåra attaker, som ibland woro mycket rys-
liga at påse.

När det nu led till slut med min wistelse här
i Degerfors, så feck jag igenom klåckaren hö -
ra, at ryktet geck ibland folket, at Pigan Lisa
wore min Fästemö, samt at hon war kär i mig.
Jag swarte: ”Folket må prata hwad det will jag
kan ej hindra det; och at hon är kär i mig kan
wara möjeligt, jag har icke märkt det, ty jag
har ej kommit ihåg så tokigt, och derföre ej
kommit ihog at gifwa akt på Hen ne; men det
kan jag säkert säga, at jag ej har gifwit Henne
den minsta anledning hwarken med ord eller
åtbörder, till at fatta en sådan känsla till mig,
och ännu mindre har jag sjelf tänkt på at taga
Henne till ma ka.” Jag började nu at närmare
gifwa akt på henne, och tyktes finna, at hon
war wärkeligen pinkär i mig. Och nu när hon
hörde, at jag snart skulle resa bort, så började
hon blifwa sjuk. Sonhustrun i gården bad
mig derföre öpna åder på Henne, det jag
också låfte göra; hon kom då med Henne i

min kammare, då jag först, enligt min före-
sats pag: 139. wille wara försiktig, ehuru jag
om Henne i alla fall hade godt hopp, som
också Son Hustrun förut försäkrade, och der-
före frågte: om Hennes renings tid wore or-
dentlig eller förhanden? Men som flickan
war blyg och försynt så wille hon icke swara
här på. Derföre sade Sonhustrun: ”Du bör
icke blygas för det; ty sådant är något, som
nödwändigt wara skall, och om wi i det fallet
hafwa wårt, så hafwa karlarna sitt, derföre
säg upriktigt.” Då yttrade hon sig om saken
och jag åderlät Henne; Men hon blef ej deraf
bättre, utan de sista dagarna af min warelse
där blef hon wärkeligen sängliggande. Nu för
at utröna wärdsfolkets tanka härom, så frågte
jag wärdinnan en dag. – ”Är nu Lisa sänglig -
gande?” – ”Ja”, swarte Hon. – ”Jag undrar
hwad hon kan hafwa för sjukdom?” – ”Åh jag
wet intet,” sade hon, ”men jag tror at hon är
sjuk blott derföre at herr Magistern nu skall
resa bort; hon lärer hafwa inbillat sig, at få
Herr Magistern och är kär, derföre lärer hon
nu wara sjuk af sorg.” –Jag swarte: ”Har hon
gjort sig en sådan inbillning så har hon gjort
tokigt; ty jag har icke ens tänkt ditåt, mycket
mindre gett henne den minsta anledning
dertill.” &c: Härigenom trodde jag mig hafwa
den förmån, at allmänheten skulle blifwa öf-
wertygat om falskheten, af det utspridda
ryktet, samt den arma Flickan hwars belä-
genhet oroade och ömmade mig, skulle blif -
wa af Gumman säkert underrättad, at hon
intet hade något at hoppas. Flickan hade ett
hetsigt temperament, och som hon ofta pas-
sade upp mig, så torde jag wäl språkat med
henne om Hennes Föräldrar tjenster &c:, el -
ler ock kanske någon gång raillerat helt
oskyldigt, (Ty jag kunde wäl icke altid sitta
som en stum stock) och af något sådant lärer
hon tagit sig anledning till sina inbillningar.
Ty man wet huru ett kärt sinne förstår at räk -
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na det aldraminsta sig till förmån och efter
sin önskan; ty kunde jag icke eller alt för
mycket undra på Flickan.

Emot slutet af wintern och wåren, kom Son
i gården Erik Olofsson och begärde at af mig
få underwisning i räkne konsten på Söndags
eftermiddagarna; ty andra tider hade han ej
tid dertil. Jag började så underwisningarna,
men som han ej hade synnerlig fallenhet och
tiden kort, så gjorde han ej stora framsteg.
Och när jag reste, så gaf han mig litet pengar
för beswäret; om jag mins rätt ett 32. sk:
stycke; men som han war rik, så tykte jag wäl
at gåfwan ej war stor; men teg och war dock
nögd dermed.

I huset hade de en lefwande ickorre, som war
mycket tam, och hwar gång jag kom in i stu-
gan till wärdsfolket, så kom han genast till
mig, och sprang rundt omkring mig och på
axlarna ja; jag geck flera gångor öfwer gården
med honom och han skildes aldrig ifrån mig,
så at jag hade mycken ro af honom. Jag feck
honom också till skänks af wärdsfolket när
jag reste, och hade jag honom där i Proste -
gården en tid; men en dag då jag war borta,
så hade han kommit ut och syntes ej mera,
utan återtog sin frihet; men det är jag säker:
hade jag warit hemma medan han än nu war
wid gården, så hade han wist på mitt låckan -
de kommit till mig och fölgt mig in. Men nu
förlorade jag honom.

Änteligen ankom Herr Thingvall Lördagen
den 12. med hustru och barn, och så mycket,
som min Företrädare Herr Näslund förekom
mig hyglig och beskedlig, så mycket förekom
Thingvall mig besynnerlig; och egen. Han
war intagen af Hernhutiska Sektens tänke-
sätt, och talade stort om sig &c: Frun, som
sedan röntes, war als ingen hushållerska och

ellack med folket och han icke mycket
bättre, som sedan blef kunnigt. Om Sönda-
gen, gjorde jag min afskeds Predikan, och
måndagen eller den 14. war utsatt till min re-
sedag, Då öfwerlämnade jag i Klåckarens och
Kyrkowärdens närvaro, Kyrkoböckerna, samt
räkenskaperna, och Cassorna, hwarwid jag
af Tingvall feck at fordra nära 5. R:D:, hwilka
jag, wid ankomsten till Umeå feck utaf Pros-
ten Eurenius, hwars Fru war Cousine med
Fru Thingvall, och hade jag wist aldrig fått
dessa pengar af Thingvall sjelf; ty war jag nu
så mycket mera glad deröfwer.

Sedan gjorde jag räkning med wärden för
kost och husrum då jag feck en tilbörlig af-
räkning för fisk, lakor och fågel, som jag ha -
de skaffat hem till gården. Och sist gaf jag
litet drikspengar åt tjenstefolket; och just
när jag war färdig till afresan och tagit af -
sked af alla i byn, så geck jag in till Pigan
Lisa; ty förut wille jag icke gå till Henne för
at icke stärka henne i sin inbillning; men at
aldeles icke taga afsked af henne tyckte jag
war för hårdt. Hon låg i en liten kammare
wänd till wäggen. Jag wille gifwa henne litet
drikspengar; men hon wille icke emottaga
dem. Jag sade då med en låssad misnögd och
kärf ton: ”Ja så gör du som du will, jag skall
icke truga dem på dig: Farwäl med dig, och
må wäl!” och detta helt kort, och endast för
at oförmärkt förtaga henne det sista hoppet;
Och derefter reste jag med allone lyckeligen
ned till Umeå Prostegård.

VI. Capitlet.
Sommar Händelser.

Ibland mina första Förrättningar, war at den
21. 22. och 23. bereda Nattwards barnen till
deras första Nattwards gång, hwartill jag ha -
de Herr Prostens biträde; jag på Föremidda-
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gen, och han På eftermiddagen. Min yngs ta
Syster Maria Christina war ock ibland dessa
barn. Midsommar dagen hölt jag min inträ-
des Predikan, som Adjunct i Umeå, duppli-
cerade i Staden. Wid slutet af Predikan hölt
jag ett ömt tal till Nattwards barnen mäst ex-
tempore; men det föll mig ändock denna
gången så lätt, och helt pathetiskt, så at både
jag, Församlingen och isynnerhet Nattwards
barnen woro på det ömmaste rör da.

Straxt efter min nedkomst till Umeå, så feck
jag följande bref ifrån Fru Allenius i Deger-
fors.

=== ”Har Herr Magistern fått rätt på sina
kragar och lång halsduken, härom frågar
Lisa? === Lisa wet jag ej huru hon mår, hon
är så ostadig till sinnes. Hon bad mig skrifwa
Herr Magistern till, hwilket jag låfte. ===
Gud wet hwad, som blir af Lisa, hon har nu
åter flyttat och är denna wecka hos Lars Hans
son, få se huru länge det warar; men skulle
hon komma utföre, så måste Herr Magistern
säga sig fått 2:ne bref af Henne. ===. Lef altid
wäl önskar &c: 

Ewa Maria Fluur.”

Det oroade mig, at Lisa skulle wara intagen
af en så häftig kärlek; ty af detta bref insåg
jag tydeligen, at hon omöjeligen kunde wara
längre qwar hos Olof Eriks son, där all ting
påminte henne om min Person. Af orden:
åter flyttat, synes såsom hon först skulle haf -
wa flyttat ifrån Olof Eriksson till något an -
nat ställe och sedan till Lars Hansson hwil ket
alt bewisar Hennes häftiga sinnes=rörelse,
som ej kunde hafwa någon ro på något ställe.
Af brefwet synes ock tydligt, at hon hade
flera gångor bedt Fru Allenius skrifwa mig
till, i afsigt at få något swar, som kunde an-
tingen tilfredsställa eller omkullslå Hennes
hopp. Och, om jag rätt mins så swar te jag Fru

Allenius på brefwet på ett sätt at hon tydeli-
gen skulle inse, at jag aldeles icke tänkte fästa
mig med Lisa, hwilket skedde med likaså för-
täckta ord, som Fruns anförda bref, Hwilket
sistnämnde war ganska klokt styliserat; ty
dess innehåll är en fråga på långt håll huru-
wida jag hade någon afsikt på Flickan till gif-
termål eller ej; men som hon icke wille såra
min granlagenhet, eller på nå got sätt stöta
mig ifall Flickan wore mig likgiltig, så fant
hon det göra tilfyllest at blott tekna Flickans
närwarande tilstånd. Detta bref war också i
det afseendet märkwärdigt, at det war det
första bref som jag någonsin har fått ifrån
något fruntimmer.

Näst före min afresa ifrån Degerfors, så råd -
de mig Fru Allenius, at söka få blifwa Batal-
jons Prest wid Wästerbottens Regemente;
”det är en förmånlig Sysla”, sade hon, ”hälst
nu under krigs tider, så och så stor är lönen,
samt så och så mycket består Kronan i må-
naden, och som denna Sysslan nu är ledig, så
bör Herr Magistern söka den, skrif derföre
genast till General Pauli derom, hwem wet
om icke det kan lyckas, det är i alla fall bättre
än at wara Adjunct i Umeå, och om freden
blir så kan man wäl wara det ändock; ty man
är då ledig och har ingen annan tjenstgöring
än blott under Mötes tiden.”

Detta rådet föll mig till behag; ty beslöt
jag, at skrifwa till General Pauli derom med
det första: tänkandes: Jag hafwer länge sedan
beslutit at willigt emottaga hwad Prestelä-
genhet som hälst och redligt gå till den ort
dit Gud mig sända wille; ty må jag då åtmin-
stone göra försöket, ehuru ett sådant försök
en gång har slagit felt (Se pag: 702. Fjerde
Bok:) och oaktat den främmande Herrens af-
rådande, som är nämnt pag: 768. 770. Dito
Bok. Gud må sedan styra saken såsom honom
sjelf bäst behagar, och jag will wara nögd.
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Derföre så snart jag kom ned till Umeå, så
skref jag ett bref till General Pauli af den 16.
med anhållan härom, lade det i Couvert till
Baron Carl Ephr: Carpelan, som nu war i Cuo-
pio, med bref äfwen till honom, med ödmju-
kaste begäran, så wäl at afsända det till Ge-
neralen, såwida han kände hans wistelse ort
i kriget, som ock förnämligast, at med några
ord recommendera min begäran hos Genera-
len, såsom den som bäst kände mig, och äf-
wen wäl kände Generalen; Jag gjorde mig
också nu det glada hoppet, at Baron skulle
wara ädeltänkt nog, at, oaktat alt hwad som
hade händt oss emellan, likwäl orda något till
mitt bästa.

Jag fullfölgde nu mitt fattade beslut angå-
ende Mademoiselle Elis: Dor: Eurenius, at
icke widare påyrka min förra begäran till
Henne, sedan jag så wäl hade lärt känna
Henne; Jag bemötte Henne dock med all-
män wanlig höflighet. Men Hon å sin sida,
war nu mera icke likgiltig ianseende till min
Person; ty den 18. då wi råkade wara allena i
rummet, så gjorde hon ett märkeligt försök,
at med ömma ögonkast och en mycket mild
upsyn söka wäcka min förra tilgifwenhet till
Henne; men jag låddes icke förstå det; men
bemötte henne med allmän wänlighet, och
hittade på något taleämne, som aldeles icke
syftade ditåt. Och orsaken till ett sådant
mitt förhållande se pag: 129. denna Boken.

I slutet af denna månaden eller i början af
den följande bekom jag följande bref: Näm-
ligen ett ifrån Justander i Åbo, till hwilken
jag hade skrifwit d:n 12. April med begäran
at han, såsom Botannices Demonstrator,
måtte tilsända mig några örter. Han swarar
härpå.

”Af alt hwad brefwet innehölt fägnar det
mig mäst at du altid mått wäl. ===. Såwida

tid och tilfälle tillåter skall jag söka at upfylla
din önskan, hwad förökandet af din örtsam-
ling angår.” === och små nyheter.

Men oaktat detta hans löfte, så feck jag
dock inga örter af honom; ty detta war det
sista brefwet, som jag feck ifrån hans hand.

Ifrån min wän Reichardt hade jag också nu
bref, hwilket äfwen war det sista ifrån ho-
nom, och lydde sålunda.

”Om du wore wistande midt under norra
Polen och jag wore din antipod wid den södra,
skulle ingen ting mindre än jordens axel
kunna förminska den stora och öma wänskap
jag beständigt hyser för dig. För den godhet
du bewisatt mig framför många af mina öf-
riga wänner (som jag med större kostnad haft
all möda ospard at tjena) aflägger jag ödmjuka
tacksägelser.” (Han syftar härmed på den lilla
penninge summan, som jag sände till honom
se pag: 128. Denna Bok: som ehuru liten dock
wäl uptogs.) Han fortfar: ”Om Gud will tän-
ker jag resa efter en Månad (nämligen till
Stockholm), då jag tillika skall taga med mig
alt hwad, som kan och bör till dig afsändas.
===.

Föröfrigt finner du nu den begärta beskrif-
ningen på Mjödbryggning, som Mademoi-
selle Charlotta Laurbäck, med egen hand
tecknat. Näst kärliga hälsningar ifrån alla
Mademoisellerne Laurbäck, framhärdar” &c:

Beskrifningen på denna brygd är täknat på
samma papper som brefwet.

Farbror Ström i Torneå skref mig också till
utom complimenter och hälsningar som föl-
jer.

”Min käraste Cousin när jag skildes ifrån
Umeå lämnades för mig obetalt Fyra Riksda-
ler hos Rådman Olof Grahn för Twå Tunnor
salt; Min söta Cousin om det låter sig göra så
war god och godtgör honom dessa 4. R:D:”
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Han skrifwer något om sina snäfwa wilkor
och sina förhoppningar, och fortfar: ”När jag
får litet rota mig här, skall jag med ett tack-
samt hjerta betala Cousin.” ===. och i Post
Scripto: ”Käraste Cousin hjelp mig uti den
ombedda saken, så är jag fri från all min skuld
i Umeå.”

Denna hans begäran fullgjorde jag straxt och
skref Farbror till derom. Jag bad hoom också
uphandla strumpor åt mig. 

Nu hade jag också ifrån Mademoiselle
Callmar i Åbo följande bref. Se om Henne
ifrån pag: 739. till pag: 749. Fjerde Boken. 

”Wänskapen leder min hand och san-
ningen gör min penna dristig, at såsom hjer-
tats tolk nedlägga en öm och wördnadsfull
tacksägelse för all bewist ömhet och förtro-
ende Herr Magistern behagade under sin wa-
relse i mina Föräldrars hus meddela mig, Jag
kan ej uraktlåta ännu wid Herr Magisterns
frånwaro äga samma förtroende som förr. Jag
har haft den äran, at i Påskas bli hedrat af Bror
Hylgrens närwarelse här i Åbo på en 8. dagars
tid, då jag förut wid hans frånwaro lämnat
honom tilhanda det brefwet, som Herr Ma-
gistern behagade skrifwa honom till på mina
wägnar, Han emottog det ganska ömt, alt
hwad Herr Magistern täktes som okänd ho-
nom påminna, och genast på brefwet skref
mina Föräldrar till, ock nu sedermera munte-
ligen förklarat både för mig och mina Föräld-
rar om sin upriktiga kärlek in i döden. Efter
aflagda prof och många wänskaps öfwerty-
gelser om sin trohet är han nu rest till Svea-
borg som Fendrick wid Armeens flotta och
om Gud förlänar lif och hälsa tänker han i
höst fullborda sitt löfte, fortsättning härnäst,
nu måste jag tiga. Gudi befalt, Lefwer Min
Nådiga Herr Magisters ödmjuka tjenarinna.

Ulr: Lovisa Rönbäck född Callmar.”

I Post Scripto önskar hon få bref ifrån mig;
men jag kom aldrig at skrifwa henne till
mera icke eller feck jag något bref sedan
ifrån Henne; Men det gladde mig högeligen,
at mitt bref till Hyllgren å hennes wägnar,
hade haft en så god fölgd, och jag har också
sedan igenom resande fått höra at de hafwa
blifwit gifta med hwarandra; samt at de bo i
Hennes Föräldrars gård.

Icke långt efter min ankomst till Prosten Eu-
renius feck jag se, at Prostinnan hade någ ra
små taflor, hwilkas ramar, igenom flyttning -
en, hade blifwit något bristfälliga; Jag bad
derföre Fru Prostinnan at få dem omhänder
för at försöka at laga dem, det hon ock tillät.
Ty jag wille på alt oskyldigt sätt wara herr-
skapet till nöjes och tilwinna mig deras wän-
skap och tilgifwenhet. När jag feck dem
färdiga, så återbar jag dem till Fru Prostin-
nan, då Prosten äfwen sjelf war inne; Men
Herr Prosten uptog en sådan min tjenstak -
tighet med mishag och yttrade sig med en
misnögd ton: ”En sådan tjenstfärdighet äskas
icke af en Adjunct, och den är aldeles onödig
och kommer ej at fortfara.” eller något dylikt;
men hwaken Prostinnan eller jag swarte här -
på ett enda ord; men jag tänk te: Är du så
sjwag at du mistänker mig för några hemliga
otilbörliga afsikter till Frun, Dem du i god tid
således will förekomma, så må du det göra;
jag skall wist icke wara dig i wägen eller i
minsta måtto förfördela dig; min tjenstaktig-
het skedde i största wälmening och oskuld;
och jag skall wist icke befatta mig med något
sådant framdeles. Dock förtröt det mig något
litet at min wälmening skulle så illa anses,
och jag hade ej förmodat, at swartsjukan hos
honom skulle winna insteg, och ännu mind -
re wille jag då tro, at han i anseende till Frun
kunde hafwa någon anledning dertill. Jag be-
slöt dock, ifrån denna stunden, at undwika
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alt, som på något sätt hitåt kunde uttydas,
och framdeles hörde jag icke eller ett enda
ord ifrån hans mun, som syftade hitåt.

Till Prostegården war nu ankommen en
unger Herre wid namn Lange Brors Son, till
Prostens förra Fru, som nästa termin skulle
blifwa Student; Han war en mycket hygglig
och beskedlig gosse, och gjorde wi också
hwarannan sälskap ofta, när wi wille roa oss
med fiskande. En dag skulle wi i sällskap,
med Herr Comministern Olof Häggström
gå till Frösjön för at fiska som låg en half mil
öfwanföre Klabböle By. Och som hit endast
war en gångstig, så blef unga Herr Lange,
ganska trött, emedan han war mycket owan
at gå och hade en något swag krops läggning,
hwarföre wi något brydde honom. Ankom -
na till stället så gjorde wi försök; men det
wille ej lyckas; och innan kort öfwerföll oss
ett så häftigt rängn at wi måste taga wår till-
flygt till en gammal fäbod stuga där wi nöd-
gades wara icke allenast det öfriga af dagen,
utan också hela nattten; ty rägnet fortfor
utan uppehör. Om qwällen steckte wi de få
abborrar, som wi hade fått, på glöden och
serverade anrättningen på ett långsäte; ty
här fans intet bord eller stolar. Om natten
wille wi hwila; men i sängen war icke ett
halmstrå; men jag fant i en lada några löf-
kärfwar, dem boro wi upp och bäddade der-
med wår säng, på hwilken wi sofwo rätt
godt; och roade oss således med oskyldigt,
men muntert skämt, under dessa wåra an-
rättningar. Om morgonen ehuru det blef
wackert wäder, så nödgades wi dock genast
gå hem; ty såwida wi woro gåendes, så hade
wi ej kunnat bära ett så stort mat förråd, at
wi längre hade kunnat wara där. Altså gjor-
des denna resan förgäfwes.

Lyckligare aflopp en annan resa för mig till
Stöcke med samma Herr Lange, där wi mette

i Storafwan och hade ganska nöjsamt, ty ab-
borrarne nappade ibland så fort wi hunno
draga upp, Ja så, at jag ej feck tid at se på kloc-
kan en gång, och wi woro i en sådan ifwer, at
då jag tog upp klåckan en gång och wärkeli-
gen såg på Henne, så observerade jag ändock
icke hwad hon war. Men när jag kom hem ef-
ter en par dagars frånwaro, så lät Prosten höra,
at han icke war synnerligen nögd med sådana
fiskare resor, derföre at jag då altid måste
wara så länge hemifrån ifall mitt biträde
skulle behöfwas, och fisken sade han får jag
ändock i alla fall icke färsk utan måste påsal-
tas; när jag sådant hörde reste jag icke mera
bort till något fiske; utan roade mig endast
med, at meta i Elfwen efter någon Harr, som
dock föga förslog.

Nu will jag återkomma till Mamselle Eure-
nius, med hwilken jag bodde; Hon war, som
redan anmärkt är, oförfaren och ägde als -
ingen belefwenhet, hwilket alt jag förut ha -
de teknat på oskuldens räkning, likasåsom
Comminister Olof Häggström också en gång
i Prostegården när främmande war där och
hon gaf ett orätt och tokigt swar, förmodeli-
gen hade hon då hört orätt, och derföre swa-
rade det som aldeles icke passade; då han
sade: ”Detta är sjelfwa oskulden, som talar;”
Men jag fant nu, at icke alt härrörde af en så -
dan orsak. Ty om jag någon gång wille bewi -
sa henne någon artighet, så blef jag meren -
dels oartigt bemött, ungefär som sagt är pag:
63. Denna Boken. Till exempel: En Söndags
afton hade Prosten och Prostinnan rest till
Staden; och när jag såg at hon geck ut för at
spassera i det gröna, så gjorde jag henne säll-
skap. Wägen togs till den nya Prostegården,
som stod under byggnad på backen. Under
wägen sökte jag at wäcka samtalet; men fek
föga swar af henne; när wi kommo till diket
som är under backen bakom kyrkan, öfwer
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hwilket war en spång, så wille jag wara artig
och gaf henne handen för at leda Henne öf -
wer spången; men hon afslog det på ett stö-
tande och förakteligit sätt, som ej annat
kunde än mishaga mig; men jag tålde det än-
dock och teg dermed. Sedan wi hade besedt
den nya byggnaden, så föreslog jag Henne, at
tillsammans gå at göra en visite hos någon af
Capellanerna; men hon afslog det ganska
twärt; jag sökte på alt sätt at öfwertala henne
med all möjelig höflighet; men det war dock
förgäfwes. ”Kan icke”, sade Hon, ”Herr Ma-
gistern gå hwart han will och behagar, jag
kommer aldeles icke med.” &c: Stött öfwer
ett sådant bemötande, geck jag ifrån Henne
ännu mera befästad i mitt beslut, at aldrig
mera sköta om Henne. Jag geck så till en af
Comministrarne och fördref där en stund på
eftermiddagen, hwarefter jag geck hemåt;
men under hemgåendet feck jag se Made-
moiselle Eurenius bredewid Major Langman
sitta och språka på den gröna backen under
Klåckar gården. Och såg jag Henne äfwen se -
dan flera gångor således sitta och språka med
honom. Ja ja tänkte jag, denne kan wara en
lagom curtisan för dig, Han är säkert dig be -
hagligare än jag, och jag misunnar honom
icke det nöjet. Denne Major Langman war en
gammal ungkarl nära 70. år, som gärna wille
språka med någon. Han war en god ärlig gub -
be, aktningswärd, såsom Militere och för sitt
glada lynne; men ägde inga kunskaper; utan
war aldeles efter den fordna ärliga werlden,
och antog folk just sådana, som han såg dem,
och hade föga werlds kännedom. Han bodde
i en liten kammare hos Skräddaren Wester -
gren, och blef ganska glad när någon hälsade
på honom; Af denna grund, såsom ock såsom
gammal ungkarl fant han sig förmodeligen
road af, att sitta och språka med henne, och
kunde således aldeles icke hafwa någon an -
nan afsikt dermed; ty han war i alt afseen de

för gammal. Och flickan åter war utan twif-
wel äfwen road af at höra hans små artighe-
ter och smiker, då ingen annan skötte om
Henne, ja föga någon af de med Henne jämn -
åriga flickor; ty war det ej under, at hon war
road af sådana samtal. Majorn talte om henne
ibland för mig, och berömde henne såsom en
god, beskedlig, artig och wettig flicka, och
jag hölt då altid med honom; ty det har altid
warit min principe, at aldrig blotta dens fel,
om hwilken någon hafwer ett godt omdöme;
ty det är altid behagligare at tro menniskor
wa ra goda än känna deras swagheter, och
hwarföre skall man i onödighet förtaga men-
niskor deras goda omdöme om andra? och
hwarföre skall jag, medelst ett sådant blot-
tande, skada den, som äger dessa fel, som jag
kanske ensamt känner, då icke omständighe-
ter och samwetet det fordrar.

Detta Hennes sätt at bemöta mig, kunde jag
aldeles icke förena med Hennes öma häls-
ningar igenom Modin i hans bref (Se pag:
129. Denna Bok:) ej eller med Hennes försök,
som är nämnt pagina 157. Denna Boken;
Men förmodeligen war detta någon mellan
stund då hon lät sina nycker råda, Jag får
framdeles tilfälle, at tydeligen nog wisa, at
hon war ingenting mindre än aldeles kallsin-
nig för mig. Unga Herr Lange, som ännu war
i Prostegården, talte så en dag, som han skul -
le hafwa önskat få mitt förtroende om huru -
wida jag tänkte begära Hennes Person eller
ej; men jag låddes icke förstå honom, utan
wände talet till ett annat ämne; ty jag mis-
tänkte nästan, at hon hade anmodat honom
at oförmärkt söka utforska mina tankar här -
om; emedan jag annars aldeles icke kun de
inse huru han kunde falla på en sådan tanka,
eller hos mig söka få ett sådant förtroende.

Nu war Prosten Eurenius bortrest en liten
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tid, och öfwerlämnade Kyrkoböckerna till
mig, med anmodan at jag skulle expediera de
göromål som kunde förefalla. Då kom Lör-
dagen derpå Bonden Nils Hans son på Wes-
ter Teg och begärde Lysning till äktenskap
för sig. Hwaremot jag intet hade at anmärka
och ärnade sätta mig at skrifwa den; då jag
kom ihog, at han war Enklinge; och sade:
”men hwarest har Ni Bouptekningen och
Boafwittringen?” Han swarte at Han hade
den hemma. – ”Ja då”, fortfor jag, ”kan jag
icke skrifwa någon Lysning förr än jag får se
den.” Han bad då enträget at jag måtte göra
det, och lofte wäl betala mig blott han slapp
gå, fram och åter; men jag swarte nej det kan
jag omöjligt icke. Han måtte gå hem och
kom igen om qwällen. Sedan jag då hade gil-
lat den, så frågte jag Fästmöns namn, och
feck höra Henne också wara Enka. – ”Nå”,
frågte jag, ”Ni har wäl då också nu Hennes
Boupteknings instrument med Eder?” –
”Nej”, swarte Han. – ”Har Hon då någon
sådan” frågte jag? – ”Jo” swartes. – ”Ja då
måste Ni äfwen gå efter den; eller också up-
skjuta med Lysningen till nästa Söndag.” Det
wille han aldeles icke. – Jag tillade: ”det är
underligt at Ni icke kände at Enklingar och
Enkor först måste upwisa dessa Documen-
ter, innan någon Lysning kan utfås.” Detta
sade jag med flit för at icke låta Honom mär -
ka, at jag sjelf så när hade förglömt saken och
äfwen förra gången hade förgätit at frå ga
honom äfwen om fästmön, på det det skulle
synas at hela skulden och felet war hos ho -
nom sjelf. Och således hjelpte jag mig utur
förlägenheten, såsom begynnare i Sa ken.
Det blef då derwid: Han måste för 2:dra
gången gå hem och kom igen klåckan 4. om
Söndags mårgon, då Lysningen skrefs, och
war jag hjertligt glad innom mig sjelf, at jag
icke häruti mistog mig, som så när hade
händt af ren owana och glömska. 

En Lördag war jag utgången i det gröna för
at läsa öfwer min Predikan, som jag altid om
sommaren gärna har gjort; Jag satt ett stycke
ned i åbacken; midt under kyrkan. Men när
jag kom hem, så feck jag höra, at Rector Sæ-
denius ifrån Pitheå hade warit här och sökt
mig, Han sjelf jämte en piga hade gått och
sökt och ropat efter mig; men ej funnit, och
han hade mycket harmats at icke få träffa
mig, och som han icke hade tid at dröja, så
hade han straxt åter rest bort, utan af hafwa
haft det nöjet at få se mig. Jag för min del
war icke mindre misnögd dermed och mäst
öfwer det at jag ej kunde höra deras rop,
hwartill wädret och forsens ljud war orsa-
ken; ty jag hade ganska gärna welat råka min
fordna Informator, som jag, på en så lång tid,
ej hade sedt.

Under Min frånwaro i Åbo sednare gången,
så hade mina Cousiner Margreta Christina
Norström och Anna Brita Norström, så he-
derligen skickat sig, at de båda hade förskaf-
fat sig arfwingar på extra stat, Den ena en,
den andra twänne stycken; hwilket nog oroa -
de mig mäst för deras Föräldrar skull. En dag
i denna Månaden råkte jag den förstnämnde
af dem, då jag gjorde henne några tjenliga fö-
reställningar, öfwer Hennes upförande; men
de blefwo icke uptagne med den blödighet
och botfärdighet som jag önskade; utan sna-
rare beswarades de med oginhet och så at det
just icke angeck mig; som ej annat kunde än
förtryta mig. Men när jag märkte at mina
för maningar woro fruktlösa, så geck jag ifrån
Henne.

Den 25. war Prostens namnsdag; ty han hette
Jacob, då det föll mig in at skrifwa en liten
gratulation till honom på wers, som är N:o
42. i mina poëtiska arbeten. När jag då wäl-
ment framlämnade det, så emottog han det
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wäl icke med en misnögd upsyn; men ytt-
rade sig blott: ”Det är onödigt, at Herr Ma-
gistern således skall beswära sig.” Jag wiste
således icke om det war wäl eller illa gjordt.
Må hända at mitt arbete blott war medel-
måttans; men jag hade dock icke wäntat, at
det skolat blifwit föraktat förr än han åt-
minstone hade sedt på det först. Detta up-
muntrade mig wist icke at göra nya försök.

Herr Prosten war af Consistorio utnämnd at
hålla Comminister wal i Bygde den 1. Augusti
hwarwid Han tog mig med såsom Notarius.
Wi reste dit dagen förut. I Kyrkan hölt Herr
Prosten först ett wackert Ewangeliskt tal
ifrån altaret. Under walet satt också Prosten
Nortman Församlingens KyrkoHerde derin-
wid i Choret, som mer än mycket blandade
sig i walets gång, som aldeles icke kom ho -
nom till. Om det blott hade warit att tilsäga
Allmogen at framträda skickligt och i sin
ordning, så hade ej derwid warit något at på-
minna; men han blandade sig också i at gran -
ska wal fullmagter &c: så at jag högeligen
undrade at Herr Prosten Eurenius kunde det
fördraga; föga skulle jag hafwa tålt det om jag
hade warit i i hans ställe; Men nu när han teg
och tålde det, så war det icke mig tilständigt
at yttra mig deröfwer.

Men det war icke blott detta, som mishagade
mig på denna resan; utan Fru Prostinnan
wille också wid bordet wisa sig literat och
beläsen under middags måltiden; Hon bör-
jade klandra Herr Prostens Eurenii tal ifrån
Altaret, såsom mycket stötande på Hernhu-
tismen &c:, hwaröfwer hon mycket idisslade
och länge nog grälade. Men Prosten förswa-
rade sig så långt som tilfället och anständig-
heten at tala om sig sjelf det tillät. Jag kunde
ej annat än med förargelse afhöra henne; så-
wida jag war öfwertygad, at Prostens Eurenii

tal war just sådant, som en rättskaffens
Ewangelii lärare borde det hålla. Men det är
at anmärka, at detta Nortmans Herrskapet,
så wäl Prosten som Prostinnan icke woro
mycket Ewangelii predikan tilgifwne, utan
det skulle wara om moral, pligter, dygder, &c:
och Bättring. Men kära säg: hwad är bättring
utan Ewangelii Predikan? Jag blandade mig
icke i discursen; ty jag ansåg det mig icke til -
ständigt, hälst när Prosten sjelf war närwa-
rande, som det egänteligen angeck.

Walet aflopp så at Herr Prosten Nortmans
Adjunct Erik Widmark feck rösterna, som
wäl behöfde det, ty han war kommen något
till åren. At Prosten Nortman wille honom
wäl war wäl hederligt; men derföre hade han
icke rättighet at så blanda sig i walet; som han
gjorde. Hade klandrare warit å färde, så hade
kanske walet ånyo blifwit uphäfwit, såsom
det förra, då Lundström ifrån Ångermanland
hade fått de flästa rösterna. Men denna gång -
en då dennes anhängare sågo, at de skulle öf-
werröstas, så togo de flästa det beslutet at
wara absentes. Wi reste sedan hem under
muntert och skämtsamt samtal, hwarwid det
war mig något owant at så ständiga prata;
emedan jag snarare altid har warit tystlåten
än som talför; Men Prosten hade en outtöm-
melig språklåda.

Men han ägde också en ganska god hörsell;
Och till bewis derpå får jag anföra följande
lilla anecdot. Jag blef kallad in at äta middag;
Och som jag nu redan tycktes wara så bekant
i huset, så tyckte jag mig icke behöfwa, at alt
för mycket krusa; utan såsom boende på lan-
det och i hwardags lag, så hade jag icke klädt
mig ordenteligt; utan tagit min Surtout på
mig. Wid utgången i salen träffade jag Pros-
ten, som geck ut och öfwer förstugan före
mig, och sade med en art förundrans ton:
”Och i Surtouten.” Något mislynt öfwer den -
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na anmärkning, hwiskade jag helt tyst innom
tänderna för mig sjelf: ungefärligen dessa
orden: ”Hå så förnämt, at man på landet i
hwardagslag ej skall få bruka så pass frihet.”
Genast swarte han: ”Ja ja hwarföre icke om
så behagas.” eller något sådant. Jag blef flat
öfwer at han hade hört mig, som knapt sjelf
hörde hwad jag hade sagt; ty mina ord woro
nästan blott tanka. Såsom Rector i Scholan i
Pithe hade han öfwat sig at höra gossarnas
hwiskningar; så at de aldrig wåga de prata i
hans närwaro.

Ifrån min wän Bergstedt som nu under som-
maren war i Botha, hade jag denna tiden
bref, som mäst innehöll blott botaniska för-
frågningar; Men till slut skrifwer han: ”Min
sällhet wore större om jag hade dig i gran-
skapet; men det måste så wara här i tiden:
nulla felicitas omni ex parte perfecta.16 Sö-
derbergs hälsa dig oändeligen, och tala altid
hjerteligt om dig, hwar gång jag är hos dem.”
===.

Nu feck jag också swar ifrån Baron Carpe-
lan på min begäran om recommendation till
General Pauli at få blifwa at få blifwa Batal-
jons Prest; det lyder sålunda.

”Posten efter det jag ärhöll Herr Magis-
terns bref, afsände jag brefwet till Herr Ge-
neral Majoren Pauli, jämte min föreskrift, jag
will önska at det wärkade till Herr Mag: be-
fordran: dertill hade bort wara en ordentelig
ansökning på stämplat papper och ej ett
bref.” === några underrättelser om hans an-
höriga, om hans Systers FriHerrinnan Flem-
mings död, samt at hennes 3:ne yngsta barn
nu woro hos hans Fru på Odensnäs samt
complimenter &c:

Nästan i det samma feck jag också swar ifrån
General Maj: Pauli; det lyder sålunda.

”Innan Herr Magisterns benägna skrif-

welse till mig ankom, har jag redan för 3. a 4.
år sedan tilbakas på fleres recommendation,
lämnat Preste Mannen Schmaltz, som är Ad-
junct hos KyrkoHerden Örnberg i Neder Ca-
lix, löfte om befordran till Bataljon Predi-
kants Sysslan wid Wästerbottens Regemente;
då den en gång kunde blifwa ledig. Detta löfte
är jag nu sinnad upfylla, så mycket snarare,
som mera nämnde Presteman Schmaltz re-
dan i början af detta år sig, här wid Regemen:
instält och alt sedan, under nu mera Kyrko-
Herden Häggströms frånwaro hemma i Lan-
det, wid Regementet härstädes för honom vi-
carierat. Herr Magistern torde således finna,
at jag, wid det nu i fråga warande tilfälle, ser
mig händerna bundna och hwarom jag äfwen
nu med Posten underrättar Herr Tit: Carl
Ephr: Carpelan, under addrese på Cuopio. Så
okärt det mig är, at icke nu hafwa kunnat up-
fylla Herr Baron Carpelans recommendation
för Herr Mag: och Herr Magisterns önskan,
så angenämt blir det mig deremot, om wid
något annat förefallande tilfälle jag kan wisa
min beredwillighet, som jag ock imedlertid
med nöje är Tits ödmjuke tjenare. 

Wilh: Pauli.”

Ett så höfligt bref hade jag ej förwäntat mig
ifrån en sådan man såsom okänd, som wär-
keligen gladde mig, äfwen i det afseendet at
jag fant häraf, at Baron Carpelan till det bästa
hade recommenderat mig hos Generalen.
Brefwet blott af Generalen underskrifwit
med egen hand, war dock säkert af Genera-
len dicterat, som ock sedan hade rättat några
Secreterarens små skriffel. Baron Carpelans
anmärkning om den bristande ordenteliga
ansökningen, fant jag wälgrundat och har-
mades på mig sjelf at jag ej sådant kom ihog;
men jag war owan wid ansökningar om be-
fordran, och fant nu till min tilfredställelse,
at det i alla fall hade warit förgäfwes, som ses
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af Brefwets innehåll. Jag beslöt då at aldrig
mera söka någon befordran som krigs Prest.

En dag denna tiden fant jag åter ett nytt we-
dermäle af at Mademoiselle Eurenius ej utan
sorg såg sig af mig wara öfwergifwen; ty när
jag en gång höfligt krusade för Caffe kop-
pen, som hon tilböd mig, så såg jag at Hen-
nes ögon woro fulla af tårar, hwilkas orsak
jag ej tyktes hafwa swårt at gissa till, hwilket
wäl något ömade mig; men jag kunde dock
nu mera icke hjelpa saken.

Herr Prosten Eurenius war en dag rest in till
Staden där han drögde något länge på qwäl-
len, så at jag war gången till sängs wid hans
hemkomst; men jag hant icke somna förr än
han wid hemkomsten aldraförst kom in till
mig, ganska glad och munter, med den glada
och hugneliga tidningen, at nu war freden af-
slutad och ratificerad emellan Swerige och
Ryssland,17 med hwilken tidning en Curir
sam ma dag änkom hade rest igenom Staden,
och kunde jag ej annat än blifwa hjerteligen
glad öfwer en sådan hugnelig tidning. Bittida
om morgonen feck jag Sockenbud ända upp
till Nyby nära 3. Mil upp i Socken, då jag ha -
de den hugnaden at wara en wälkommen
freds budbärare hela wägen som jag reste,
hwilken glada tidning af alla med mycken
fägnad emottogs. I synnerhet war det en
gammal gubbe i Bråns by som körde i sin
åker på ud den wid ånäset, till hwilken jag
ropte ifrån båten; ty jag rodde upföre älfwen;
Han wille först icke tro för glädje skull; men
sedan jag hade öfwertygat honom om san-
ningen häraf, så tog han af sig mössan sam-
manknäpte sina händer och innerligen
tackade Gud som hade gifwit oss freden,
hwilken syn ömt rörde mig, och war mycket
hugnelig at påse.

Som det nu war länge sedan jag hade skrifwit
till Löjtenant Finkenberg och dess Fru och
afsändt de af mig lånta penningar, utan at
hafwa fått något swar huruwida de woro
framkomna eller ej, så beslöt jag nu, för at få
någon säkerhet härom, at skrifwa till Herr
Magister Gottskalk, såsom Prest i Försam-
lingen, med anmodan at höra efter härom
och skrifwa mig sedan till. Tillika afsände jag
också nu en liten bok, som jag i Åbo hade
lånt af en Student wid namn Strotkirk, och
hwarom Reichardt hade skrifwit och påmint.

Wid lediga stunder roade jag mig at fiska i
sällskap med Comminister Häggström; och
en dag hade wi gått upp åt Elfwen på klab-
böle sidan för at meta börting18 och harr.
Fångsten war föga betydande. Wi gingo stör -
re delen af dagen; och jag hade ej någon mat
med mig; men Häggström war försedd både
med mat och äfwen med litet bränwin, så at
jag feck mat med honom när han åt afton-
vard. Hwarwid han gaf mig det rådet at be-
gära mat med mig när jag wille gå ut; – ”Jag
är säker” sade han, ”at Fru Prostinnan aldrig
nekar dig det.” – Jag swarte: ”Jag twiflar icke
uppå at icke jag får mat med mig när jag be -
gär; men jag säger som sanningen är: Jag har
icke ens kommit ihog maten; och föröfrigit
trodde jag ej, at jag skulle blifwa så länge bor -
ta.” Muntrad af Aftonwarden började wi åter
wårt mete under gåendet hemåt wi skildes så
åt, hwar och en åt sitt håll med öfwerens-
kommelse, at wi skulle mötas wid wår båt.
Straxt efter wår skilsmässa, så feck jag en
skäligen stor och wacker börting. Häraf up-
muntrad och äfwen af aftonwarden än nu
mera muntrad, ty, som jag war hungrig så
rände bränwinet mig i hufwudet, så feck jag
nytt humeur, geck dristigare ned i wattnet
och blef ganska flitig at försöka på alla håll,
så at då jag kom till båten så feck jag bannor
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af Häggström för det jag hade warit så länge
borta. ”Jag har nu wäntat öfwer en timma,”
sade han, ”och klåckan är snart 10.” Jag ursäk-
tade mig med min flit, och sade: ”hwad bety-
der det at wi äro borta en timma mer eller
mindre?” – ”Ja du säger så du”, swarte han,
”som icke har någon hustru, som sitter hem -
ma och är ängslig öfwer wår långa bortowaro,
och tror oss wara förgågna i ån.” – ”Åh” swar -
te jag; ”jag kom wäl icke ihog din Fru; men
hwad behöfwer hon wara rädd om dig: wi äro
ju inga barn mera, och mästedels äro wi stad -
da på fasta landet; at så wara rädd är ju blott
en fåfänga och dårskap. Hon bör ju kunna
gifwa sig till tåls till dess du kommer; hon
bör ju såsom förnuftig och äfwen af erfaren-
het finna at man ej altid kan komma på sag-
dan tid, och at omständigheter ibland kunna
göra hemkomsten omöjlig så snart man will.”
”Ja Bror! du tycker så du, men du känner icke
Fruntimren i detta fall”, swarte han, ”de fråga
ej gärna förnuftet i en sådan belägenhet, utan
blott känslan och föreställningen; ja ja, wänta
bara till dess du blir gift, skall du wäl få se;
det är ej så roligt at komma hem och finna
sin maka bittert sörjande.” Jag har också se -
dan funnit sanningen af hans ord ehuru, jag
är lycklig nog at hafwa en hustru som är skä-
ligen förnuftig i detta afseendet. När wi se -
dan woro komna öfwer Elfwen och skulle
skiljas, så sade jag: – ”Nu skola wi byta fis-
ken.” hwilket jag åtog mig at göra, Då jag gaf
honom min stora börting utom lotten. – Då
sade Herr Häggström: ”detta går ej an kära
Bror du ger mig för mycket.” – Jag swarte:
”nej det skall nu wara så; ty först will jag
godtgöra hwad jag förut har fått för mycket
när wi rodde gäddrag; och för det andra så
will jag at du med denna börtingen skall mu -
ta din fru när du kommer hem, at hon icke
må wara misnögd öfwer din långa bortowa -
ro.” Derpå geck hwar och en hem till sitt.

Oförtänkt feck jag höra, om jag rätt mins
denna tiden, den obehagliga underrättelsen,
at min förr omnände Cousine Anna Brita
Nordström (Se pag: 168. näst förut) hade
blifwit häktad såsom den som hade lagt å
Lönn ett foster på Röbäcks ängen, hwilket
oroade mig mycket. Jag for derföre in till
Staden och besökte henne i sitt fängelserum.
Jag fant henne wäl sörjande och bedröfwad
öfwer sin olyckliga belägenhet; men hon
wille ej ärkänna at hon med något ondt up -
såt hade lagt fostret å Lönn; utan hon påstod
at under det hon war gången ett ärende till
Röbäck, så hade en häftig sjukdom öfwerfal-
lit Henne och fostret således föddes dödt i
förtid, det hon sedan måste lägga ifrån sig,
då hon swårligen orkade gå hem sjelf. &c:;
hwilket åtminstone kunde wara sannoligt.
Jag förmanade henne så godt jag kunde, at
upriktigt bekänna sanningen inför rätten
och intet dölja någon omständighet, ty wid
samwetet och inför Gud ålåge henne det, så
framt hon wille af Gud till nåde uptagas. &c:
Hon betygade wist sin ånger och botfärdig-
het öfwer sitt brott; men jag tyckte mig inse,
at grunden härtill ej war annan än den skam
och wanära, som hon hade ådragit sig ibland
allmänheten, samt den sorg, som hon hade
ådragit sina Föräldrar, Men en rätt bättrings
sorg egänteligen för brottets skull, för sam-
vetets skull, för Guds och frälsaren skull
wäkt af Ewangelii och nådens kraft det tyk-
tes jag sakna hos Henne; derföre sökte jag at
öfwertyga henne härom och underwisa hen -
ne så tydligt som möjligt huru hon rätt bor -
de söka Guds nåd och inför honom wisa en
sann bättring. &c: Hurudan domen sedan ut-
föll mins jag wäl ej; Men emot hennes påstå-
enden funnos inga bindande skäl, så at hon
omsider kom på fri=fot sedan hon förmode-
ligen hade undergått ett lindrigt straff på
watten och bröd; eller något sådant.
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Icke långt derefter feck jag höra, at min Fas-
ter Nordström i Staden hade blifwit sjuk. Jag
geck derföre till henne och fant henne tillika
något ängslig öfwer sin dotter Anna Britas
olyckliga belängenhet och oartiga upförande,
som ej annat kunde än gräma och innerligen
smärta en en öm moder. Jag fant henne till-
lika om icke oredig, så dock med en felande
tanke=styrka, som jag tilskref dels ålderdo-
men, dels också sjukomens häftighet. Ty un -
der sorgen öfwer sin dotter sade hon: ”Folket
säger at jag är skulden till Anna Britas brott;”
men derwid frågte hon mig straxt derpå:
”Men Bror: är det då sant at jag rår derför?”
Jag frågte henne då; om hon hade wetat af,
eller känt något af hennes upförande; men
derpå swarte hon: ”Nej; jag har wist icke we -
tat af någon ting; men de säga så folket.” Jag
sökte då så tydligt och enfaldigt som möjligt
utreda för Hennes swaga fattnings gåfwa, at
folkets prat aldrig kunde göra Henne med sin
dotter medbrottslig, om hon säkert, på sitt
samwete wiste med sig, at hon ingen ting
wiste af sin dotters upförande; utan twärt om
warnat och förmanat henne för lasten; men
i annat fall, antingen om hon warit efterlåten
i barna upfostran eller sedt igenom fingren
med, eller dolt med henne kända laster, så
wore hon icke utan answar för gud. &c: Jag
geck till henne några gångor, och tröstade
henne så godt jag kunde; och efter någon tid
dog hon.

Jag har förut omtalt huru jag förslags wis, fö-
regående winter, tänkte än hit och än dit på
någon blifwande maka; och ibland alla andra
war äfwen Mademoiselle Cajsa Maglena Bur-
gerus i Staden, den som jag redan ifrån bör-
jan af året hade i tankarna, hälst sedan den
yngre Mademoiselle Backlund blef gift. Här-
till föranleddes jag ifrån början endast af för-
nuftets och eftertankans föreskrift, såsom

en Person, som för mig kunde wara passan -
de, Jämlik i stånd &c: och hwilkens humeur
och tänkesätt tyktes wara goda; men någon
synnerlig hjertas böjelse för henne kunde jag
icke fatta, förr än denna tiden sedan jag of-
tare kunde få träffa Henne; ty började jag nu
önska Hennes förening med mig; och beslöt
äfwen at göra försök dertill; men tilfället at
träffa Henne allena yppades ej så snart.

Den 19. war bestämd till fredens ordenteliga
firande offenteligen så i kyrkan, som medelst
annan högtidlighet i Staden. I god tid reste
wi före Gudstjensten till Staden. Men när
Prosten, Prostinnan och jag hade satt oss i
Chaisarne, så stod Mademoiselle Eurenius på
Förstugu trappan, då jag åter feck se at hen-
nes ögon woro upfylda med återhållna tårar,
hwilkas uphof säkert icke blott war at hon
måste wara hemma; emedan hon icke war
wan at wara i stora sällskaper; Jag fant således
at hon war djupt sårad af min långwariga
tystnad; som nu mera icke kunde ändras. I
Stads Kyrkan gjorde jag altartjenst och sjöng
jag där Te Deum &c: med mycken känsla
wänd till altaret, så at jag således fri ifrån allas
observationer helt och hållet kun de öfwer-
lämna mig åt andakten, och fälde de ljufwas -
te tacksamhets tårar. Till middagen samlades
alla Herrskaperna till Herr Bruks Patron
Åberg, där wi njöto ett stor dundrande Calas.
Cousine Cajsa Maglena Burgerus war ibland
wärdinnorna, som bjöd om kring, hon war
ung, snäll och mycket rörlig, röd och wacker
som en blomma, hwilken rodnad ännu mera
uphöjdes af wärman och hennes starka Mo-
tion. Och som jag, såsom nyss förut anmärkt
är, redan hade någon tilgifwenhet för Henne
och beslutit at begära Henne, så öktes nu
min böjelse af Hennes åskådande, till den
grade, at jag fant mig för den dagen pinkär i
Henne, hwartill utan twifwel bidrog, at jag
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hade druckit några glas ehuru, efter min
wanliga föresats rätt måtteligt. Men at nu
yttra mina tankar för Henne war aldeles icke
tilfälle till. Och man fin ner at beslutet, at
med det första göra det, nu så mycket mera
hos mig stadgades.

Någon liten tid derefter när Krigsfolket
hemkom sjöwägen så gjordes ett tacksamhets
Calas åt samteliga officerarne, som hade land-
stigit i Umeå. Man hölt då hus wid Kyrko=tor-
get i gården bredewid Prestegården, där In-
spector Thalin hade föranstaltat om Transpa-
renter19 syftande på freden och en eller annan
krigshändelse för wästerbottniska Regemen-
tet; Isynnerhet afairen wid Korrois där Capi-
tén Niflander20 förestäldes stupad &c: Denna
sista Transparente frapperade mycket en
Fendrick Hoffstedt, som fant sig ganska myc-
ket solagerad af detta tacksamhets bewis. Ef-
teråt gafs oförmärk tilkänna, at kostnaden till
detta Calas skulle reparticeras på samte:e
Herrskaperna i orten, hwarföre jag sedan ytt-
rade mig för Prosten härom och sade: – ”Jag
hwarken will eller kan undandraga mig at nå-
got deltaga i denna kostnaden; Men jag will
aldeles icke deltaga häri med lika lott, som
blott har en Adjuncts lön, hwar och en finner
at sådant wore obilligt, men hwad billigt är
proportionaliter emot de förmögnare will jag
icke undandraga mig.” Härpå swarte ej Pros-
ten något synnerligt. Och som jag innan kort
kom at oförtänkt resa ifrån Socken så hörde
jag icke widare åf denna frågan.

Angående min tilgifwenhet för Cousine Bur-
gerus så får jag nämna, at jag den 6. October
geck änkom till Staden i afsigt at under
skämt söka gifwa henne mina tankar tilkän -
na, och blef nu af föga betydenhet sagt af
bristande tilfälle, dock yttrade jag mig så
mycket, at hon borde hafwa förstått min me-
ning. Jag geck så hem; men dagen efter reste

jag åter till Staden, Då det föll mig in at för
ro skull hälsa på Faster Burman för at låta
Henne spå i Caffe för min del, hwarmed hon
merendels fjollade. Jag satte wäl icke tro till
sådant narreri; Men ho kan säga sig aldeles fri
ifrån alla barnsligheter och ho är som icke
någon gång kan wara road af at höra på så-
dant fjåll tal. Hon pratade hwarjehanda det
jag ej nu mera så noga mins; isynnerhet sade
hon: at den flickan som jag nu tänkte på ej
skulle blifwa min maka, och det wore aldrig
wärdt at jag tänkte derpå. &c: Förmodeligen
kände hon mera än jag, och kanske redan
wiste mitt yttrande till Cousine Burgerus da -
gen förut; och jag får framdeles tilfälle at wi -
sa, at Cousine Burgerus hade mycket för -
troende i den wägen till sin Moster; ty Bur-
manskan war Hennes rätta Moster; Derföre
som hon wäl kände sin Systerdotters alla
hemligheter; så föranleddes hon deraf at
framställa för mig ofwanstående spådom.
Nu, ehuru jag om alt detta war fullkomligen
okunnig, så gjorde dock Faster Burmans fjåll-
tal så mycket, at jag beslöt at icke förhasta
mig i en så wigtig sak, utan dröja till en fram-
tid med förklaringen af mina tankar till Cou-
sine Burgerus. Och icke det allenast, utan jag
tyktes också finna, at min böjelse för henne
nästan på en gång likasom utslocknade, hwa-
raf jag tycktes inse at denna böjelse ej war
annat än en hastigt upblossande känsla wäkt
på= och föranledd af Calaset (Se föregående
blad p: 182.) Det förtröt mig något at finna
denna erfarenhet hos mig och ångrade at jag
hade anmodat Faster Burman härom nästan
likaså mycket, som jag i början icke tykte om
spådomens innehåll, då jag fant den hafwa en
sådan wärkan på min känsla i en sak där mitt
förstånd och eftertanka med så goda skäl
rådde till fortfarande, som jag dock ännu in -
nom mig beslöt oaktat denna min obehage-
liga erfarenhet. Men förmodeligen röjer sig
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äfwen häruti en märkelig guds Försyn, som
wille anwända just detta, i sig sjelft, ringa
medel at hindra min framtida olycka eller åt-
minstone uppehålla mig ifrån ett afgörande
steg till dess den rätta tiden och Person skulle
träffas; och det i så rättan tid; ty utom detta
caffe joller torde jag säkert hafwa gjort ett
alfwarligt försök, som också kanske hade
wunnit framgång.

En dag denna sommar emot hösten fölgde jag
Comminister Häggström till Stöcksjön och
sedan till Bussjön at fiska med nät; men fis-
ket blef ej betydande. Men i Stöcksjön träf-
fade wi en ogifter Bonde Zachris Pehrs son,
som sades wara mästare at fånga foglar med
snaror; honom anmodade wi at underwisa oss
i denna konst, det han också redligt gjorde.
När wi reste hem och kommo till Elf wen; 
så war ingen annan båt än färjan wid södra
landet; men en flicka känd under namnet
Lamp=Stina Cajsa satt wid Elfwen och wän-
tade på öfwerfart; som wi således ledes woro
tre, så beslöto wi at ro öfwer med färjan utan
at ropa färjekarlen. Wädret war ganska stilt
och wackert. Och när wi woro komne li tet ut
på strömmen blefwo wi war se något i wat-
tubrynet som swäfwade hit och dit. Wi trod -
de först at det war någon sjöfogel; men när wi
kommo närmare så sågo wi at det war twenne
stora laxar, som lekte med hwarannan i wat-
tenbrynet, och gingo med öppen ryggfena
utur wattnet. Man kan föreställa sig med
hwad ifwer och omhugsan wi funderade huru
wi skulle möjligt wis kunna få Någon af dem.
Comminister Häggström tog då den ena åran
och stälde sig i förstäfwen i afsigt at få slå
någon af dem med årans kant; ty wi ha de icke
något annat tillhugg; flickan skulle ro blott
med ena åran och jag styrde med den tredje
åran i akter stäfwen på det sättet kom mo wi
med lagom sakta fart till laxarna; Men när wi

kommo dem så nära at han borde slå till, så
kunde han det icke; emedan de då icke alle-
nast sänkte sig en aln ned i wattnet utan ock
wände hufwuden nedåt och stjärten upp. På
det sättet arbetade wi med laxarna wid pass
en hel timma och ingen kan tro med hwad
ifwer wi fäktade; men alt wårt arbete blef
dock förjäfwes; ty till slut förswunno de al-
deles, och wi måste fara hem helt snopna
öfwer wårt mislyckade försök. Sedan woro wi
nyfikna, at efter nyss undfången underwis-
ning, försöka at sätta ut fogelsnaror. Med
mycken flit snodde wi wåra snaror och i twå
dagar satte wi ut dem, med lika flit och ifwer,
och Modin hade wi med oss till at bära wåra
tilbehör; ty han dugde ej till annat, utan han
stod altid såsom en orörlig stubbe och såg på
oss. Icke desto mindre beskref han wårt arbe -
te för fru Häggström med åtlöje när han kom
hem; sägandes: ”De krypa, ligga och wälta
under träna och buskarna såsom barn och
narrar.” Ehuru wi föraktade detta hans ytt-
rande, såsom sagt af en som icke bättre för -
stod; så war det dock icke utan at det icke
något litet förtröt mig. Af alt detta mitt arbe -
te hant jag icke inhämta någon frukt och nyt -
ta af den orsak som innan kort skall anföras.

Nu först den 8. i denna Månad feck jag mitt
Magister bref mig tillsändt ifrån Åbo, tillika
med afskriften af Min Fars afskjeds bref till
mig &c: (Se pag: 408. Första Bok: samt pag:
732 till 735. 4:de Bok:) och det igenom min
Wäns Magister Reichards föranstaltande,
som nu war öfwerrest till Stockholm; Men
intet bref ifrån honom medfölde, hwilket
jag så ansåg, at han ej widare wille fortsätta
wår correspondence af fruktan för öfwerho-
pade commissioner, hwaröfwer han i sina
förra bref hade klagat, och hwilket något
oroade mig; hälst jag nu icke hade någon
addresse till honom.
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Ett bref ifrån Baron Carpelan inhändigades
nu, hwilket war af samma innehåll som hans
och General Maj: Paulis bref teknade pagina
173. denna Boken.

Ibland alla andra bref som jag denna som-
mar bekom war också ett aldeles owäntat
ifrån en gammal bonde Pehr Thomæ son i
Degerfors, upfylt af de ömaste och lifligaste
tacksägelser, och som äfwen i så måtto war
märkeligt, at det war med pennan präntad li-
kasom hade det warit trykt; ty will jag också
bifoga det härhos.21Och man ser häraf i hwad
öm och wänskapsfull åtanka jag war hos dem,
som mycket fägnade mig ej mindre än hans
kloka och förnuftiga önskningar i slutet af
hans bref. 

”Hederwärde och Högwällärde Magister Gud
ware med eder, wälsigne eder och låte eder
wälgå.

Jag och min K: hustru hälsar nu mycket
wänligen til eder, och tackar eder för all den
godhet som ni har oss bewist, och för alla de
wakra lärdommar warningar och förman-
ningar, hwar med ni hafwen underwist oss och
wåra barn, Swän Pärsson hälsar och mycket,
men i synnerhet hans K: hustru som siuklig
och swag är, hon saknar eder aldramäst. så at
hon intet kunde tala med eder som hon borde,
när i toge afsked, men hon hälsar nu i största
wänlighet til eder och tackar eder för all den
underwisning och alla de wakra Prädikningar
och alt det myckna Guds ord som ni har kåstat
på en så liten och ringa församlig som här är.
wi kunna intet betala eder för al er flit och
hafda beswär. Men wi befalle eder i Guss
trogna bestod, och iag tror at han lönar eder
wäl.– 

En mycket werldsig menniskia som är så
inbegrepen i det werldsliga at hon littet eller
intet, tänker på andra sidan om grafwen, huru
så skall gå, han har god hälsa och honom felar

ingen ting, derförre bryr han sig och littet om
prästen eller hwad Präst thet är, han kan wäl
höra på när han Prädikar, men han sitter så
och såfwer så at han littet hörer hwad som
Prädikas. men en menniskia som altid är
siuck ig och hafwer många krämpor eller gam-
mal och skröplig och hafwer här inttet bättre
til at håppas eller wänta. för henne är thet godt
och nöijsamt at få hafwa en sådan Lärare som
ni. Den lilla tid ni har warit när oss, hafwer i
altid warit benägen at besöka os och warit
mycket angelägen om wåra siälars salighet.
Wi kuna derförre, nu ingen ting mera än öns -
ka eder alt godt. Och eder lön skal blifwa stor
i Himmelen

Gud låte oss altid komma ihog thet löftet
som är at wi skalle få ingå i hans rolighet, så
at då ingen af oss må tilbaka blifwa.

Pär Thomason i degerfors”

Den 10. om Söndags mårgonen kom Min
Bror Anders wid första gångs ringnings ti -
den till Prosten Eurenius. I sin enfald och 
oskuld framträdde han och rätt fram fram -
stälte denna frågan: ”Herr Prost! huru är det,
skall wi få lösa tionde fåret i år?” Här öfwer
blef Prosten mycket stött och började utfara
med hårda ord, bannor och tilwitelser; sä-
gandes: ”Du kommer nu på Söndags mårgon
och will lösa tionde fåret; det är din gudak-
tighet och Gudsfruktan du will öfwa i dag;
du har kanske i wägen mer tänkt på dit tion -
de får än på Gudstjensten eller hwarföre du
skall gå till Kyrkan, &c: åh packa dig din
wäg.” Min bror sökte wäl at i början förswara
sig; men som han ej feck säga ett ord utan at
snäsas, så måste han gå sin wäg. Ehuru detta
Prostens nit på wist sätt kunde wara rätt och
tilförligit, och fast jag wäl märkte, at han al-
deles icke kände min bror, så tyckte jag dock
at detta nitet denna gången aldeles war för-
hastadt, och min bror oskyldig; ty förtröt jag
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det högeligen, hwartill ock utan twifwel
mycket bidrog at han war min bror; ty sade
jag genast efter hans utgång med en förtryt-
sam ton: ”Säkert äro sådana bannor och til-
witelser denna gången otilbörliga: ty först är
icke han bonde eller den, som skall betala
tionde fåret; utan han är skickad af sin Far,
hwars befallning han fullgör; och för det
andra så war hans afsigt at blott fråga härom
det han gjorde i sin enfald ända fram; men
icke för at just nu betala det.” – ”Hwem är
han då?” frågte Prosten harmsen; och lika
harmsen swarte jag: ”det är min bror;” och så
geck jag ut; Men jag ångrade straxt, at jag
sade hwem han war, det Prosten i sådant fall
aldrig hade bordt få weta; När jag i förstugan
råkte min Bror, så sade jag honom: – ”Hwar-
före talte du icke med mig om saken först,
så hade det säkert gått bättre.” ”Jag tänkte
wäl så göra,” swarte han, ”men som jag ej
råkte dig annars än tillika med Prosten så
kunde jag ej annat än straxt wända mig till
honom sjelf, och kom wist icke något ondt
ihog.” ”Nu är det bäst” fortfor jag, ”at Ni med
det första skaffar hit tionde fåret in natura.”
Det han också låfte göra.

Ifrån Consistorio, fingo wi, både Herr Pros-
ten Eurenius och jag, den 11. ett bref, som
ganska mycket mishagade oss båda. Det in-
nehölt, at såwida Adjuncten Widmark nu
skulle emottaga sin Syssla i Nysätra, och
Consistorium för det närwarande ej hade
någon annan at sända i hans ställe, så beord-
rades jag, at genast och tils widare infinna
mig hos Herr Prosten Nortman i Bygde så -
som hans Adjunct till dess at Consistorium
finge en annan at sända dit i mitt ställe, då
jag skulle få återkomma till Prosten Eure-
nius, min rätta Station. Till Prosten war det -
ta bref skrifwit i form af en mycket höflig
och wänlig anmodan, såwida de icke hade

rättighet at, utan hans bifall fråntaga honom
hans Adjunct: Hwad wille wi härwid annat
göra än lyda; ty måste jag genast bereda mig
till afresan. 

I den afsigten reste jag först till Stöcke för at
taga afsked af mina Föräldrar och Syskon.
Där träffade jag Min Syster Margreta uti djup
sorg och bedröfwelse; emedan hon nyligen
med säkerhet blifwit underrättad därom, at
Hennes man Soldaten Lars Topp hade blifwit
död i fält någon tid före det freden afslöts.
Hon fälde häröfwer bittra tårar, och jag sökte
trösta Henne så godt jag kunde, ibland annat
därmed at hon ännu i en framtid kunde haf -
wa utsigter till bärgning och utkomst; ja ock -
så at blifwa försörgd. Härpå swarte hon ge -
nast med mycken säkerhet icke en utan flera
gångor: – ”Jag gifter mig aldrig mer; jag hade
en så god man som jag aldrig kan glömma
och hans like får jag ej mer.” &c: När jag hör -
de at hennes fattade upsåt i detta fall tycktes
wara så säkert och bestämdt; motsade jag
henne häruti; dels för at förekomma, at hon
icke måtte göra ett obetänksamt löfte i sin
sorg och först fattade tankar, det hon icke
kunde hålla eller i all sin lefnad få ordsak at
ångra; dels ock för at öfwertyga henne, at
både förnuftet och religion fordrade ett helt
annat upförande. ”Kom ihog”, sade jag, ”at du
af Gud är kallad till werlden icke för at här
wara en half onyttig warelse för det allmänna
eller blott för din egen skull; utan det åligger
dig en förbindelse, at blifwa en nyttig hus-
moder, och at frambringa inwånare icke blott
för denna werlden utan förnämligast för
himmelens salighet. Betänk,” sade jag, ”hwad
sällhet du har at förwänta då du här i werlden
ser dina barn upwäxa omkring dig, sediga,
dygdiga och välartade! hwad tilfredsställelse
på din ålderdom och i dödsstunden, at weta
dig hafwa upfostrat dem för himmelens sa-
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lighet! Och hwad frögd i himmelens glädje
för dig då du där får omfamna dina barn i den
största möjeliga lycksalighet! All denna lyck-
salighet går du förlustig, om du utan skäl och
fåfängligt enwist afhåller dig ifrån en förbin-
delse som dig åligger, och hwartill du af Gud
är bestämd; och måste twärtom hafwa den
förebråelsen i dit samwete at hafwa handlat
twärtemot guds inrättning och hindrat hans
wisa afsigter.” &c: Min Mor instämde med
mig i samma påstående för at söka öfwertyga
henne. Hon tyktes dock wilja förblifwa wid
sitt fattade upsåt. Men jag tänkte: lät wara at
det för det närwarande är alfware, och at hon
nu, i den häftigaste sorgen, så tänker; men
hon får wäl framdeles andra tankar när hon
hinner besinna sig, ingen fara; det kan för det
närwarande wara nog at hafwa gifwit henne
anwisning på motskälen i denna sak; och så
geck det äfwen.

Härifrån reste jag till Staden dels för at taga
afsked, och dels ock för at förskaffa mig
hwad jag nödwändigt behöfde till resan.
Hwarefter jag reste till Prostegården. Som
jag trodde, at min warelse i Bygde ej skulle
blifwa så långwarig, så kunde jag icke taga
min Byreaux med mig, utan jag tog blott i
kappsäcken hwad jag nödwändigast behöf -
de. Jag reste den 18. men så sent, at jag ej
hant längre än till Säfvar, och dagen efter
kom jag till bestämd ort.

VII. Capitlet.
Winter Händelser m:m:

Såsom förwäntad war jag wälkommen af
Herr Prosten och Prostinnan Nortman, så
mycket mer, som han sjelf war aldeles utur
stånd till någon den minsta tjenstgöring,
utom at förestå Kyrko= och Räkenskaps böc-
kerna, Alla andra Presterliga göromål hade

jag helt ensam at förrätta; på hela den tid
som jag där war, så feck jag icke mera hjelp
än fem Predikningar af Prosten sjelf. Orsa-
ken war; at han nu aldeles hade förlorat sin
munterhet och humeur, så at i honom war
hwarken mod eller blod. Han satt derföre al -
tid mycket tyst och talte föga äfwen då man
talte honom till. Och sådan hade han blifwit
sedan jag sist war hos honom då Comminis-
ter walet hölts. Anledningen till denna hans
swårmodighet war den, at när han i Nysätra
eller Nybyn granskade Kyrkans räkenskaper
och Inventarium, hade han ej funnit dem i
den ordning, som de borde wara; emedan den
afledne Comministern Häggmark, som war
efter den gamla god=ärliga werlden, ej hade
förstått, at ställa dem i den ordning, som we-
derbordt; eller at wissa lån fordom woro
skedda utur båda Kyrkorna, som nu, genom
falissementer,22 hade blifwit ganska osäkra,
hwilket alt han ansåg skulle komma på hans
answar, som, såsom Pastor på stället, icke
bättre hade wårdat Kyrkornas räkenskaper
och angelägenheter, ty gjorde han sig den
swåra föreställningen, at han icke allenast
hade at upbära skrapor af Biskoppen och
Consistorio, utan också at han sjelf skul le
nödgas betala till Kyrkorna de i fråga wa-
rande summor. Och som han innerligen äls-
kade sina penningar och hans böjelse åt-  
minstone ganska nära gränsade till girighet,
så smärtade detta honom in i själen; hälst den
galna tankan då tillika intog honom, at hans
Fru, som han ömt älskade, härigenom efter
hans död, skulle råka, icke allenast i fattig-
dom, utan också i misere och elände. Detta
alt war hufwudsakeligen blott ett onödigt
tankegriller hos honom. Ty saken war på
långt när aldeles icke sådan, som han före-
stälde sig den; emedan lån Summorna ännu
möjeligen stodo at återfås, och lät wara: at
om han än hade nödgats betala dessa Sum-
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mor, så hade det för honom warit af ringa be-
tydenhet; emedan han likafult hade så myck -
en rikedom och pengar öfriga, så at, utom
några Guds besynnerliga straffdomar och
owäntade händelser, kunnde hwarken han
eller hans Fru, nånsin råka i brist och elände,
om hon också hade lefwat 100:de år efter
honom. Men detta kunde han nu omöjeligen
inse eller låta öfwertyga sig om; Derföre öf-
werlämnade han sig åt sin sorg och smärta,
den han mäst tyst innom sig sjelf fördrog.
För öfrigit war han af naturen, och sedan han
änteligen öfwerwan denna sin swårmodig-
het, ganska munter och mycket skämtsam,
och det nästan för mycket. Såsom Prost war
han ganska myndig och stor och wille föra en
Hierarkisk och Påfwisk Spira, (jag talar nu
om hans wälstånds tid) Han war gästfri emot
främmande som kommo till honom; men
böd sällan någon; i Sällskaper wille han gärna
hafwa högsta ordet. At lysa med sina rikedo-
mar war honom icke emot: Med ett ord: Han
sannade ordspråket: Pengar ger mod.Hans Fru
tänkte i alt nästan altid lika med honom.
Hon syntes i Sällskaper dryg och hög; men
detta war mera hennes sätt at wara, eller
Hennes naturell, än som wärkelig högdra-
genhet i tänkesätt, och kom deraf at hon ej
kunde meddela sig åt sälskapet; utan satt
orörlig och språkade något, som åter härörde
af någon wiss blyghet, som lådade wid henne,
som ingen kunde märka, och som ingen kun -
de tro henne wara beswärad af. De woro båda
antirojalistiskt sinnade; tadlade och häcklade
alt hwad Konungen gjorde (Gustaf III.), så -
som kriget, regeringen, hushållningen i Riket
&c: med ett ord intet war wäl gjordt. Detta
war aldeles emot mitt tänkesätt, ty föreföll
det mig så mycket ledsammare, at höra; men
jag låddes ej märka något, teg stilla när sådant
tal kom på bane, och undrade så mycket me -
ra derpå at de kunde wara så sinnade, som

knapt någon i Hela Riket, fans på hwilken
Konungen hade mera slösat sin wälwilja, sitt
förtroende, avancementer och äretittlar &c:
än som just på Prostinnans Bröder Lands-
Höfdingen Af Nordin och då Lectoren, se-
dermera Biskoppen Nordin. Dessutom woro
de mycket mistänksamma i små och lappris
saker, så at de kunde sitta och döma hela half
timen öfwer ett strunt, som knapt war wärdt
at lyfta upp foten före; så at om aldrig så litet
owant föreföll, de sågo igenom fönstret eller
hörde något; så gjorde de deröfwer så många
gissningar, så många förestälningar, så många
strunt uttydningar, så at jag både lesnade och
ibland måtte hemligt le deröfwer. Om deras
tänkesätt i religion se pag: 170. denna Boken,
och framdeles får jag tilfälle at något mera
derom nämna. De woro barnlöst folk; ty de -
ras twå enda Söner hade dödt små. De tålde
derföre aldrig barn när de icke uti alt woro så
stilla och sediga, som de sjelfwa woro. Alt
deras upförande skulle altid wara så circlat,
och all ting i huset i sin noggrannaste ord-
ning, så at om aldrig så litet war deremot, så
war det till döds. Sådan war deras Charactere,
såwida jag, i längden af min warelse i huset
kunde den utgrunda. Prostinnans Mor, en
Enka efter Prosten Nordin omkring 70. år,
bodde också i huset, och war en ganska god
och mycket aktningswärd Fru, ja en så be-
skedlig och hyglig gumma, at jag fant knapt
något, hos henne, som förtjenar at anmärkas,
såsom mindre rätt eller wärd något klander.
och jag undrade at Hennes dotter war henne
så mycket olik både till utseende, sinnelag
och tänkesätt. Men förmodeligen brådde
hon på sin far, i lifstiden Fält Prosten Nordin.

Så wida jag nu hade ändrat Station, så skref
jag till mina wänner för at underrätta dem
derom. Till Min Far skref jag den 4. och an-
hölt, at få mig tillsände några angnlöjor för
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at sätta ut krokar åt lakor, Det jag också in -
nan kort feck; och hade jag en tid före Jul
ute krokar och feck wäl ej mycket, dock nå -
got litet. Föröfrigit innehölt mitt bref blott
underrättelser om at jag redan hade warit på
ett Bröllopp i Bäcks by, samt till Sockenbud,
jämte hälsningar.

I afsigt at så mycket förr få slippa tillbaka till
min rätta Station, så frågte jag Herrskapet
om de icke skulle willja vocera min Wän
Häggqvist till sin Adjunct, ”Han är”, sade jag,
”en ganska beskedlig och honet man och
bättre karl kan Herrskapet knapt få i sitt hus,
och om Herrskapet finna sig häruti, så will
jag genast skrifwa honom till härom, och om
han antager tilbudet, så kan han snart resa till
Hernösand för at ordineras.” Härtill lämnade
de mig sitt bifall, och jag skref den 11. till ho -
nom och sökte på alt sätt at förmå honom at
emottaga tilbudet, som wärkeligen war för-
månligt; beskref tydligt alla omständigheter
på stället; och alt detta så wäl för at om mö-
jeligt wore få en så god wän i mitt granskap,
som också at befordra hans wäl. Sjelf hade jag
annars ganska gärna förblifwit på stället; men
jag wille icke rygga det löftet, som jag hade
gifwit Prosten Eurenius om min återkomst.

Som jag wiste at Baron och öfwerste Löj-
tenanten Carl Ephr: Carpelan nu icke war
hemma, så wille jag skrifwa till hans FriHer-
rinna ett tacksägelse och förtroende bref,
som jag icke wille skulle komma i Barons
händer ehuru jag icke hade något at skrifwa,
som jag egenteligen war rädd om, och nu un-
der hans frånwaro kunde jag wara mera säker,
at det icke tilfälligt wis skulle falla i hans hän-
der. Jag skref också tillika ett tacksägelse bref
till Baron sjelf för hans recommendation till
General Pauli, och inneslöt det i Couvertet
till FriHerrinnan. Brefwet till denna sednare
lyder så:

”Min Nådiga Friherrinna!”
=== Anhölts om brefwets fortkomst till

Baron. ===. ”O! huru högeligen önskade jag
icke at hafwa kunnat få träffa Tit: före min
afresa ifrån Finland; men det kunde ej ske:
Herr Baron lärer utan twifwel sagt orsaken.
Förgäfwes lärer jag nu mera få till Tit: munte -
ligen aflägga min wördnadsfullaste, ödmju-
kaste och förbindtligaste tacksägelse, för all
mig bewist nåd i sitt hus. O! huru woro icke
de ögnableck nöjsamma, då jag feck lämna
min hjertfrätande sorg och mitt bekymmer
uti Tits: förtroende, som wiste så wäl, at med
sin ömhet deruti deltaga och med sina förnuf-
tiga raisonementer, bygde på egen ärfarenhet,
aftorka mina tårar. Så ofta jag detta kommer
ihog likaså ofta önskar jag, at all sorg måtte
uteblifwa ifrån Tit: och då han kommer, all
hugswalelse frögda dess hjerta, och likaså ofta
föreställer jag mig Tits, ömma afsaknad och
förlust af en wän, en Swägerska i FriHerrin-
nan Flemming, den jag wet är så mycket
större, som jag känner hwad wänskap och för-
troende war Fruarne emellan. Af Ba ron har
jag fått weta om hela det husets och alla barn-
ens nu warande ställning. Ach! hwad för ett
ombyte! hwad ostadighet i werlden! Små
Flemmingarna på Odensnäs? Hwad nytt be-
swär, hwad bekymmer och hwad nytt answar
för Tit:! Men huru ser jag icke förut, huru wär-
digt Tit: lärer upfylla de ras mors ställe. Hwad
lycka för dem! och hwad för en tilkommande
belöning För FriHerrinnan!

Hittils har jag warit lycklig, Gudi lof, fast
Adjunct hos Herr Prosten Eurenius i Umeå,
men är nu för det närwarande likasom på lån
här tils Prosten Nortman får någon annan då
jag straxt far tilbaka. Ödet har welat, at min
hand och till det närmaste äfwen mitt hjerta
ännu äro frie. Skulle lyckan framdeles gynna
mig med någon öm förening, så skall jag
straxt lämna Tit: del deraf; Tit: har gjort sig
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berättigad till ett sådant förtroende. De twå
Personer, som Tit: wet at jag den tiden tänkte
på ber jag ödmjukeligen måtte hälsas, samt
önskar dem alt godt, det skulle wist mycket
roa mig, at få höra om deras lycka undergår
någon märkelig förändring på ett eller annat
sätt. Icke för det at jag will oroa någon him-
melsk brud, eller har glömt den stora afskyn
för prester och Biskoppar; utan blott för at
känna deras öde. Skulle Tit: wilja hafwa den
wisan, som jag wiste Henne angående den an-
dra, så will jag framdeles skicka Henne, öf-
wertygad om, at Tit:, om den wisas åt någon,
ej säger hwem den angår, eller hwilken som
är auctor. Nu får jag ock det nöjet at gratulera
Tit: till den lyckan at hafwa fått se en skicklig
och wälartad Son, med beröm träda i Kong:
Ma:t:s och Kronans tjenst, en sak, som mig
äfwen oändeligen fägnar. Och det skulle icke
litet glädja mig, om jag någon gång ifrån ho-
nom eller Baron Carl blefwe ihugkommen
med några rader. Framhärdar” &c:

Den som har läst och påminner sig mina
händelser och öden på Odensnäs han förstår
också säkert wissa uttryck i detta brefwet;
på hwilket jag aldrig feck något swar, icke
eller kunde det förwänta.

Icke långt efter min ankomst till Bygde, så
kom Skräddaren Bröms hustru till mig och
war mycket sorgse och bedröfwad. Hon be-
klagade sig, at en hennes Son Carl Jacob hade
för ett eller ett halft år tilbaka farit till Umeå,
och at hon aldrig sedan hade hört utaf ho -
nom; hon fruktade således at något ondt hade
händt honom, eller at han wore död, el ler at
han, som blott war ett 12. a. 13. a. 14 års gam-
malt barn kunde hafwa gått wilse och dödt i
ödemarker &c: Och man kan föreställa sig
huru smärtande sådana föreställningar woro
för det ömma moders hjertat. Efter nogare

undersökningar och frågor till Henne härom,
sade hon, at hon flera gångor och på flera håll
låtit fråga efter honom i Umeå; men ej fått
någon annan underrättelse om honom, än en
mycket osäker och obestämd; nämligen den,
at han skulle hafwa farit upp åt Degerfors
och Lyckselle wägarne. Anledningen till hans
utwandring hade warit, at gå och begära fö -
dan åt sig, såwida de icke hade mat hemma åt
alla barnen. Hon bad nu mig at jag, som kän -
de ställen och folket där uppe, måtte skrifwa
till någon, som jag kunde anmoda at göra ef-
terspaningar och förfrågning ar efter honom,
hwilket jag också genast gjorde, och skref till
Klåckaren Erik Rehn i Degerfors, ifrån hwil-
ken jag nu feck följande swar:

=== ”Gossen Carl Jacob Bröms lefwer och
mår wäl. Han har haft tjenst förut hos en Ny-
byggare i Lappstrycksellet, och i Höst tagit
tjenst hos en bonde i Ickorsellet, och har nu
en god och beskedlig husbonde. Hans förra
husbonde ger honom ett godt låford för sin
tjenst; jag har nu så föranstaltat, at gossen
skall med det första skrifwa sina föräldrar
till”. Hälsningar och höfligheter. ===. ”Så
ofta jag går till eller ifrån Kyrkan, så saknar
jag Herr Magisterns goda Lärdomar och um-
gänge i sammanlefnaden; jag kan icke utan
tårar sluta mitt bref. === förblifwer” &c:

För Min del kunde jag ej annat än glädja
mig öfwer den hjerteliga tilgifwenhet, wän-
skap och åtanka, som jag fant mig således
wara lycklig nog, at hafwa tilwunit mig hos
mina förra åhörare. Så snart jag feck detta
brefwet, så skickade jag efter Skräddare hust-
run, som också kom genast; med mycken oro-
lig längtan at få höra något om sin Son. Men
at beskrifwa med hwad glädje hon emottog
underrättelsen om sin Son och hans lyckliga
belägenhet det kan jag ej. Hennes upsyn up -
klarnade med en hast och hon fälde ymniga
glädje tårar. Och den som wil se moders hjer-
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tat teknat i ens anlette, han bör wara närwa-
rande wid en sådan händelse. Gumman war
nu ganska nögd med sin Sons tjenst, och jag
förstälte henne om sanningen af mina ord,
som jag förra gången tröstade Henne med;
nämligen, at Gossens tillstånd torde wara
långt lyckligare än hon kunde föreställa sig,
och at man i en sådan sorg snarare bör hoppas
det bästa än at föreställa sig det wärsta och
dermedelst sjelf föröka sin smärta.

Som jag war nyfiken, at höra huru mitt ar-
bete med fogelsnarorna hade lyckats (Se pag:
187. denna Boken.) så skref jag till Commi-
nister Häggström härom, och bad honom
om underrättelse huruwida fångsten hade
lyckats. Härpå feck jag nu swar.

At fångsten hade warit ringa, den han dock
omständeligen beskrifwer, at största winsten
har warit motion och skonötning. Fägnar sig,
at Prosten Nortmans tillstånd, hwarom jag
hade något skrifwit, war bättre än allmänna
ryktet sade. === ”K: Bror saknas för mycket,
att jag ej skulle upriktigt önska en snar åter-
komst. Utom en fidel Conversation, som el-
jest ej är så godt efter, få wi Prester och i syn-
nerhet jag kännas wid en hop arbeten, som
Herr Prosten ej hinner med. Det berättas för-
wisso at Anders Allenius skall få Lyckselle
Schola. Dina flickor jämte alla bekanta, isyn-
nerhet min hustru hälsa rätt hjerteligen, och
längta, at åter få se din Person, eller åtmin-
stone få höra af dig, och hwarmed du roar dig.
En ung och behaglig Fru är något som jag gra-
tulerar dig, at få conversera med. All ting är
förändring underkastadt. Det är ej förbudit
at tänka för framtiden. Tänk huru du will ef-
ter hjertats böjelse, men tänk aldrig at jag för-
ändrar mig i min föresats och böjelse at lefwa
med nöje och estime” &c:

At rätt förklara mina tankar i anledning af
detta brefwet wet jag ej om jag kan eller ens

så noga nu mera minnes dem. Det war obe-
hagligt at höra at fågel fångsten ej war lö-
nande; men det war högst fägnande, at Alle-
nius skulle få blifwa Rector wid Lappmarks
Scholan, som jag war fullkomligen öfwerty-
gad om at han wäll skulle kunna förestå om
han också skulle fortfara i sina griller (Se pag:
70. &c: den: Bok:) då man kunde äga hopp fast
swagt at hans hushållning kunde förbättras.
Han hade ock nu blifwit nästan fullkomligen
återstäld. Hälsningen ifrån mina flickor, war
antingen ett blott skämt, eller war det af blott
förmodan at sådana hälsningar borde wara
mig behagliga; ty sjelf wäntade jag mig icke
några hälsningar ifrån någon flicka nu för ti-
den. Angående den unga Frun &c: och tan-
kefriheten; så ser hwar och en at han dermed
syftade på Prostinnan, som war endast om -
kring 30. år, wärkeligen behaglig och ännu
icke utan skönhet, fast hon hade en något för
stor näsa; Men Prosten war emellan 50. och
60. år; Hans mening war således: Prosten kan
snart dö, och det är ej emedlertid förbudit at
tänka på någon lycklig förening med den blif-
wande rika Enkan; som är barnlös. Ehuru jag
just icke gillade sådana tankar, och fast jag al-
deles icke wille tänka dit åt, at nånsin önska
någons död, aldraminst i någon sådan afsikt,
så insåg jag dock sakens möjelighet. Fölgden
häraf war dock den, at det icke war utan at ju
icke min wänskap, aktning och tilgifwenhet
för Henne tiltog, som dock i alt grundade sig
på dygden och dess fordringar, hälst hon i
många fall war ett wettigt och artigt fruntim-
mer; Detta alt dock så, at jag just icke fästade
något hopp till denna möjeligheten eller ens
hade den i någon wärkelig åtanka; utan blott
såsom andra förflugna tankar. ware nu nog
för denna gången.

Ifrån min wän Bergius feck jag nu ett länge
efterlängtat bref och war mig så mycket mera
kärkommit. Mitt Förra hade han icke fått
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emedan jag hade orätt adresserat det; näm:n
på Norrköping i stället för Nyköping och
Björkvik, och feck jag nu härom säker Add-
resse. Hans bref war af följande innehåll.

=== ”Jag feck ej mer se dig i Stockholm;
Lundmark kom till Staden, om jag mins rätt
samma dagen wi skildes åt nere wid skjeps -
bron, då wi bägge dagen derefter wäntade dig,
efter löfte i mitt qwarter.”

=== Sedan beskrifwer han sina små hän-
delser och warelse dels hemma och dels i Up-
sala, där han ärnade speciminera men hant ej
den Termin få sin Disputation färdig. Upger
dess ämne i grekiskan &c: ===. ”Burman är-
nar söka sig in wid Hernösands Schola; för-
modeligen bör du äfwen komma dig in där,
och det är i dessa tider det säkraste och mäst
meriterande i Prestwägen. Jag tänker äfwen
söka mig in i någon Schola. ===. Nöjen ha in-
tet trutit mig i fiskande &c: === Men i Frun-
timmers wägen kommer jag här ej fort; I
Socknen är så godt som inga jämnåriga Da-
mer at conversera med utom mina Systrar,
hwilket du kan förstå kostar på. Lundmark är
ännu qwar hos min Far.

P: S: Lät mig weta om du kommit dig till
något med Fruntimmer eller har Fästemö?”
omtalar sedan at Burman ifrån Finland hade
skickadt till honom ett bref adresseradt till
mig på Åbo ifrån en Bruks Inspector, som in-
nehölt, skrifwer han, tillbud för mig at få bli -
wa Bruks prest. det war ifrån Inspector Gab -
riel Fluur på Strömbäcks Glasbruk i Umeå.

Jag harmades nog, at Lundmark som jag så
gärna hade welat råka och lära känna, hade
warit mig så nära, och ödet skulle förneka mig
detta nöjet. (Se pag: 5. denna Bok:) Men hade
jag wetat at han war ankommen, så hade jag
säkert i största hast sprungit dit. Hwad frågan
om at söka Scholæ Sysslor angår, så war det
aldeles icke efter min hog; dels derföre at jag
icke äger den säkerhet i språken, som fordras

att med framgång och bibehållande af akt-
ning underwisa barn, dels ock, och förnäm-
ligast derföre at min hog och lust war egen-
teligen för Predikostolen, hwartill jag fant
mig äga en indre naturlig kallelse. Angående
Frågan om Fästmö, så skref jag, när jag swarte
honom, At jag ännu icke hade någon ehuru
jag nog hittils förgäfwes sökt en sådan ljuf
förening. ”Wore jag dig närmare”, fortfor jag,
”och finge lära känna dina tre Systrar, så
skulle jag wist begära någon af dem; ty då de
hafwa en så beskedlig och wänskapsfull Bror,
som du är, så försäkrar det mig, at äfwen de
måste wara likaså, hwarföre en hederlig karl
ej annat kunde än med dem förenad blifwa
lycklig.” Detta skref jag i afsigt, at i swaret få
höra, om han skulle önska det samma och up-
muntra mig dertill eller ej; då jag tänkte, at i
förra fallet skulle jag wäl kunna få göra en så-
dan resa; ty Gud allena wet hwarest min til-
komande maka kan bo och wistas; mig till-
hörer åtminstone at tänka mig om och göra
försök.

Nu war Kong: Räntmästaren och Löjtenan-
ten Moritz ifrån Umeå, Prostinnans Swåger,
ankommen hit till Bygde Prostegård. En
man, som icke allenast war munter; utan äf -
wen som jag tykte alt för fritänkande och
kanske liknögd i religions ämnen. Wid ett
tilfälle då jag, om jag mins rätt, uptog hans
ned på gålfwet falna näsduk och höfligt åter-
lämnade honom den, så yttrade han sig, som
jag tykte, med en gäckande ton: ”Han kan
wäl duga till att torka barn i st==n med.” Ett
så owäntat och ohöfligt uttryck kunde jag ej
annat än anse såsom syftande på mig och wa -
ra en smädelse, dels såsom ung och dels så -
som Prest, som i Predikningar häcklade alla
laster. Men tänkte jag lät honom smäda; jag
bör bedja Gud, at wärdigt och tåligt kunna
lida förakt och smädelser för Guds namns
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bekännelse skull; jag geck så stilla tigande
ifrån honom och tänkte: du föraktar mig nu;
men Gud allena wet hwilken af oss mera för-
tjenar at föraktas du eller jag. Om honom
torde jag framdeles få tilfälle at något mera
tala.

Af Prostinnan, som hade ett rikt förråd af
Romaner och Belle Lettres, feck jag seder-
mera flera böcker till låns; Men nu till en
början d:n 24. gaf hon mig sjelfmant en
Roman at läsa kallad: Kärleken och fattigdo-
men.23 Och därom talte hon både om qwällen
och om mårgonen, som jag tyckte med nå -
gon afsigt eller eftertryck. Jag kunde derföre
ej annat, än deraf göra den slutsats, at hon
gjorde det antingen för at oförmärkt gifwa
mig en warning, eller en lärdom, eller at wisa
mig olämpeligheten af, at såsom fattig och
utan Sysla, tänka på giftas. Jag undrade huru
hon kom sig till at drifwa ett sådant ämne.
Förmodeligen, tänkte jag, torde någon hafwa
berättadt henne något om mina fruktlösa
försök i den wägen; eller mån det kan wara
möjeligt, at hon kan hafwa märkt hos mig
någon större wördnad för henne wäkt hos
mig af Häggströms Bref? (Se pag: 205. föl-
jande denna Bok:) Men detta föll mig icke
sannolikt, emedan jag ej tycktes hafwa gif-
wit henne den minsta anledning till en så -
dan uptäkt; Fast Fruntimmers ögat är skarp -
synt i den wägen. Emedlertid beslöt jag nu,
att på det nogaste taga mig tilwara at icke
röja det minsta af någon sådan böjelse hos
mig; och detta gjorde at jag snart kunde wara
likaså kall för henne såsom för någon annan.

Sedan jag hade anwändt dagen till andra gö-
romål antingen ute eller på min kammare,
(hwarom nedanföre) så geck jag klåckan 6.
eft: middagen ned till Herrskapet och läste
Romaner för dem, af hwilken läsning jag all-

tid warit fjållig nog at wara road. Dermed
fortfors altid till klåckan slog åtta, då wi ge-
nast satte oss at äta, och efter måltiden fort-
satte jag läsningen, och Fruntimmerna sitt
arbete, (Prosten war en syslolös åhörare,) till
dess klåckan slog 10. då hwar och en på sam -
ma minut, så Herrskapet, som ock tjenste-
folket i köket satte bortt sitt arbete och geck
till sängs, och jag lade ihop min bok och
geck på min kammare till hwilo. Detta sked -
de en qwäll och alla; emedan all ting här
skul le skje punctuelte och högst metho-
diskt. Klåckan 6. war således en af Herrska-
pet efterlängtad timma, då de skulle få höra
min föreläsning. Men jag bandt mig icke så
härwid, at jag icke ibland roade mig med
något annat, eller geck till någon af gran-
narna, eller kom något sednare eller ock förr,
efter mitt eget godtycko; men andra stunder
på dagen wille jag icke anwända härtill, eller
wändja dem derwid; utom wid middags
stunden ibland, så kunde jag läsa för dem ny-
komna afwisor. Frukosten åts klåckan 9.
Caffe dracks klåckan 8. och Middagen spisa-
des klåckan 1. Öfwer denne sena Caffe tiden
war jag ej mycket nögd, som ibland war bit-
tida nog uppe och geck till min jagt, eller fis-
keri göromål &c: och för samma orsak skull,
hade jag mången gång önskat at få frukosten
förr; då jag ibland geck fastande hela före-
middagen, som dock war min egen skuld; ty
en sådan gång war sällan nödwändig. Men
Herrskapet stego ej förr upp; ja icke en gång
när främmande låg där; ty frukosten blef då
ännu sednare eller omkring klåckan 10. eme-
dan denne då skulle mera wäl tillagas, så at
en resande, som wille eller måste ligga där,
om han också hade aldrig så brottom, aldrig
kunde slippa dädan före klåckan 10. a. 11,
hwilket altid war ledsamt för hwar och en
som icke hade mycken tid at förlora. Men at
de någonsin, för främmande skull skulle af-
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wikit ifrån sin wanliga ordning, det stod icke
en gång at tänka, mycket mindre begära; För
hwilka all ting skulle wara så punctuelt, at
till och med, at fullgöra naturens kraf
skedde på sin wissa timma eller klåckan 8.
om mårgonen då de altid den ena efter den
andra defilerade öfwer gården. För min del
wille jag således icke begära at särskilt få
Caffe bittigare på mårogonen på min kam-
mare eller frukost enskilt något förr, emedan
jag wiste at sådant icke skulle wara till behag
utan twärtom skulle blifwit mycket illa
tagit. Men om Söndags mårnarna så begärde
jag Caffe på min kammare klåckan 4. då jag
hade at bereda mig till Predikan, och som jag
då hade en så god förewändning, så kunde
det icke nekas mig. Då köks pigan altid kom
upp med Caffe åt mig på sagder tid eller,
som jag hwarje gång begärde det.

Det war denna tiden ett mod, at Scharader
eller gåtor på wers tryktes hwar Post i Stock-
holms Posten, När jag en dag läste sådana i
awiserna, så föreslog Prostinnan at också jag
måtte skrifwa några sådana, det jag också da-
gen efter gjorde och framlämnade, men de
kunde ej förklara dem; skyllandes på at de
woro något för långa; men jag skref dem så,
att det skulle blifwa så mycket tydligare. De
finnas bland mina Poëtiska arbeten under
N:ris 43. 44. och 45.

Medan jag talar om werser, så får jag an-
föra, at som jag denna tiden hörde omtalas en
Fattig Under Offisers Enka en Madame von
Ahn i Umeå, med flera barn, hwars man hade
dödt i kriget, så beslöt jag skicka henne i bref
litet pengar; men jag wille göra det på ett så-
dant sätt, at hon ej skulle kunna få weta hwar-
ifrån det kom. Jag skref derföre några rader
på wers, som är N:o 46. i mina Poëtiska arbe-
ten, som innehöllo en upmuntran, at altid
förtrösta på Guds försyn i sin fattigdom, som
likaså wäl kunde gifwa oförtänkt mera som

hos följande gåfwa, som jag nu ej mins om
den war ./2. eller en hel Riksdaler. Och i stället
för namnet, så skref jag: ”Du kan tro at det
wist Någon är.” Detta skedde den 15.

För at återkomma till Roman läsningen, så
hände den 7. at då jag läste om en som hette
Lucie om 20. år huru hon ömt älskade sin
Man Villeneuve om 45. år,24 så yttrade Pros -
tinnan, som wärkeligen älskade sin Man och
i det hon ömt klappade honom på handen:
”Jag håller mig wid min Villeneuve och är
med honom bäst nögd.” Jag, som genast på-
minte mig händelsen om kärleken och fattig-
domen (Se pag: 210. Denna Bok:) och som
wille gifwa mina tankar tilkänna och förtaga
henne mistankarna härom ifall hon hade
några, swarade: ”ja hwart och ett Fruntim-
mer som har en Villeneuve till Man har ald-
rastörsta skäl at wara nögd med honom.”
Och härmed slutades samtalet härom. Föröf-
rigit gjorde wi ofta wåra reflectioner öfwer
de Romaner, som wi läste.

En sådan läsning fortsattes också om Lördags
och Söndags qwällarna ända till klåckan 10.
Ty äfwen då skulle man sitta tills klåckan
slog; men jag geck ibland förr på min kam-
mare och ofta så snart jag hade ätit för at wisa
at jag icke war, eller wille wara bunden af
deras punctuella lefnads sätt. Så snart klåck -
an slog 10. sådana qwällar, så började drengen
at sjunga en Psalm eller wers i kö ket, hwari
alla instämde och äfwen wi i kammaren,
hwarefter han tätt inwid kammar dörren,
som war igen, hölt en ordentlig bön, som
mycket wäl hördes, då äfwen wi på knä woro
hans åhörare. Den första Lördags=qwäll jag
war i huset, så blef jag häraf helt oförmodat
öfwerraskad, då jag utan at weta deraf det
minsta förut feck höra en skarp och hög röst
börja sjunga en Psalm tätt backom mig. Så
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snart Herrskapet instämde i sången, så för -
stod jag straxt afsikten dermed, och fölgde
deras exempel. Jag hafwer förut yttrat mina
tankar angående bönen; nämligen at jag hälst
will wara helt ensam när jag håller min bön,
hälst på sådana stunder, Då mina känslor till
Gud woro wäckta och jag då, ostörd af alt
yttre, feck utgjuta hela mitt hjertas fullhet;
derföre fant jag mig icke så tilfredsstäld af så-
dana bönstunder som jag önskade och aldra -
minst behagade det mig, at de så punctuelt
skulle anställas; men på det jag icke måtte
synas besynnerlig eller at jag föraktade deras
bönstunder, som för tjenstefolket kunde wa -
ra af stor nytta, hwil ka icke kunna höja sina
tankar öfwer de föreskrefna orden, i bönefor-
mulären, så afbidade jag me rendels deras
bönstund, ändock, som sagt är, jag någon
gång då och då förut geck på min kammare.

En något till åren kommen Commissarii
Enka allmänt känd under namnet Madame
Degerström bodde på Skinnarbyn; Hon war
fattig; men mycket hygglig och beskedlig,
och isynnerhet ganska munter och glad, oak-
tat all sin fattigdom. Hon ägde gåfwan at
med sitt oskyldiga ofta qwicka skämt kunna
roa och muntra andra, derföre war hon också
altid wälkommen i Prostegården, där wi ofta
hade mycken ro utaf Henne. Några dagar fö -
re Jul war hon också i Prostegården, då hon
om qwällen afhörde min Läsning för Herr-
skapet. Och då jag derwid råkade stanna en
liten stund, så sade hon helt skalkaktigt och
muntert: ”Läs nu Herr Magister Flitigt; ty om
Herr Magistern läser nu snält och beskedligt,
så skall han få gå i kyrkan om jul mårån och
se Jul ljusena.” Detta föll så löjligt, at häröf-
wer upkom ett allmänt skratt; och yttrycket
roade oss så mycket mera, som det icke alle-
nast war ett wanligt joller, hwarmed man plä-
gar upmuntra barn; utan också derföre, at

som jag war den enda Presten på stället, så
war det en nödwändig fölgd, at jag då måtte
gå i kyrkan ehwad jag wille eller icke.

Som den ena Comminister Syslan i Skällefte
nu war ledig så föll det mig in at göra försök,
at få missive dertill. Jag skref derföre en in-
laga derom till Consistorium, den jag af -
skickade i bref till min wän Nicodemus
Berg stedt i Hernösand litet förr än jag reste
till Bygdeå, tillika med några örter. Härpå
feck jag nu swar ifrån honom, i hwilket han
först tackar för örterna, och sedan skrifwer
han: ”Hwad din ansökning anbelangar, så har
jag inlämnat den samma, sedan det blifwit
kunnigt at Bror går medsökande något nära,
som äro ===. Blir utslaget för Bror favorabelt,
så kommer det snart till din kunskap.” ===
Hälsningar &c:

Ifrån min Far feck jag nu swar på mitt bref
skrifwit den 4. November, samt underrättade
mig at han efter min begäran hade låtit göra
åt mig utanpå skor af sälskin till winteren
och afsändt till mig, dem jag också feck. 
Dessutom skrifwer han: ”Din syster Greta
war till Tafvelsjön för några weckor sedan
(näm:n at bese en tilbuden lägenhet.) men
det blir intet gifte åf före hösten om så skul -
le wara. Din Syster Anna Cajsa har fått sig en
dotter, och du är som dess Fadder upskrifwen.
Din Syster Greta tänker resa till Bygdeå till
20:de dagen och kan hända jag följer med för
at sälja litet Lin.”

Wid underrättelsen om min Syster Gretas
tilärnade giftermål, tänkte jag: aha gissade jag
icke at det skulle så gå med hennes fasta be-
slut at aldrig mera gifta sig (Se pag: 191. 192.
denna Boken) mina föreställningar hafwa
gjort sin wärkan och det förr än jag trodde.
Den tilämnade Brudgummen hette Matts Is-
raelsson.
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Näst för Jul war marknad i Kyrkostaden, då
jag upsökte min wän unga handelsman Jo-
hannes Bolin, och under det jag med honom
språkade, så lämnade jag honom mera för-
troende än förut, så wäl om mina förr hafda
kärleks händelser, som också om mina när-
warande tankar angående Mademoisellerna
Eurenius och Burgerus, om hwilka se pag:
165. och 182. 183. och följande. &c: d: B:

Den 2. kom General Löjtenanten Pauli till
Prostegården, Då jag, ehuru blyg, fant mig
förbunden, at hos honom aflägga tacksägelse
för hans utmärkta höfliga bref (Se pag: 173.
Denna Boken) som jag också gjorde fast nog
ofullkomligt. Han tycktes derwid föga fästa
sin upmärksamhet; förmodeligen hade han
glömt hela saken.

Mitt sätt at fördrifwa tiden war fiske med
krokar och ryssjor åt lakor, samt slagjärn och
snaror åt harar, och med skytte ibland, med
mera. En hare hade i slagjärnet wridit af sig
båda framfötterna och sluppit lös, och då jag
efter spåren sökte upp honom, så hoppade
han på stumparna så fort at jag ej hant upp
honom, till dess han kom ned på isen där
han hoppade så ganska besynnerligt; men
stannade tidt och ofta; jag försökte wäl at
skjuta honom, men bössan klickade flera
gånger, till dess han lade sig under en buske
då änteligen skottet till slut bran af och jag
efter mycket beswär feck honom. Klåcka-
rens Son jonas körde ock sin häst i mitt slag-
järn i skogen, där jag hade lagt det på en liten
stig; men till lycka, förmådde icke järnet slå
af hästbenet.

För at hafwa något att sysselsätta mig med
så köpte jag litet lin, och lät spinna för at för-
söka at binda mig ett nät, eller som den här
heter, en lagn; men som jag ej tykte om gar-

net, som en gumma spann åt mig, så bant jag
deraf ett trång nät eller agn=lagn, för at der -
på få agn och bete på gäddkrokar, och detta
war det första nät som jag hade bundit. Men
at binda not och ryssjor hade jag i barndo-
men lärt.

En bonde kom före jul till mig med begäran,
at jag måtte emottaga hans Son för at lära ho -
nom skrifwa och läsa. Gossen, som hette
Marcus, war några weckor hos mig; men up-
hörde sedan at gå till mig; förmodeligen an-
sågo hans Föräldrar det för kostsamt, at hålla
honom mat, såwida han skulle lefwa på mat-
säcken. Det samma hände också med en an -
nan bonde Son, som strax efter Nyåret war
hos mig, han war ifrån Åckulla by och hette
Erik, och kallade sig sedan Åberg. Honom lär -
de jag något räkna och skrifwa, samt läsa in-
nantill lattinsk stil. Men han geck icke eller
länge hos mig. Sedermera kom en Underoffi -
sers Enka von Ahn, som bodde i Skinnarbyn
nära intill Prestegården, med anmodan, at
hennes äldre Son25 v: Ahn måtte få gå hos
mig, som jag också lofte han geck hos mig he -
la den öfriga tid, som jag bodde i Bygde. Ho -
nom lärde jag icke allenast skrifwa och räkna,
samt läsa latinsk stil innantil; utan också nå -
got i Euclides &c: Så at jag ej gärna hade led-
samt. Altför gärna hade jag då welat skrif wa
på denna min Lefwernes beskrifning; men
kunde det icke af samma skäl, som i Deger-
fors; Ty som jag icke wiste huru länge jag
skulle här förblifwa, så kunde jag icke flytta
min Bireau hit, i hwilken jag hade mi na pap-
per.

Jag blef denna tiden kallad på ett Sockeno
bud långt up i Socken och hwad ännu wärre
war emot natten, och derjämte snö och ur-
wäder och ganska kalt. Äfwen också hade
bonden en klen och ussel häst, så at all ting
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bidrog till at göra resan högst obehaglig. Så-
länge wi hade Landswägen och till Roberts-
fors Bruk geck det någorlunda; Men sedan
geck det ganska usselt; ty hästen orkade
knapt trefwa sig fram i snön; så at han än
geck några steg och än stod han. Och som
jag blott hade en liten fårskins päls, så frös
jag ganska mycket om natten. Ty war jag
mycket förargat och wresiger emot Bonden
och trätte på honom, at han ej hade tagit
bättre häst. Till slut måtte jag lägga mig i slä-
den och bädda mig ned så godt jag kunde; då
bonden i fred feck köra så godt han kunde;
ty hwad hjelpte det at jag trätte på honom,
wi stodo dock på stället; ty måtte jag gripa
till tolamod. Först emot måron, hunno wi
fram och mådde rätt illa på den resan. Hem
kommen ångrade jag mycket at jag hade
warit så wresig emot bond; ty han torde icke
hafwa bättre häst, och wägen war någorlun -
da god när han reste och icke kunde han rå
före urwädret. Ty, insåg jag med blygd at jag
hade warit alt för sträf. 

Ett upträde war också en gång i Kyrkan: ty
midt under Predikan, steg en bonde ifrån
Rickleå Anders Olofs son upp, började kasta
och häfwa sig, som en galninge, och ropade
med full hals: Herre förbarma dig. Herre förbar -
ma dig. Herre &c: och det utan uppehör, så at
jag måste stanna med Predikan och bedja fol-
ket leda ut honom, som också skedde, hwar-
efter jag fortfor med Predikan. Denna händel-
sen gjorde stort upseende ibland församling -
en. Och han war sedermera en långan tid ga-
len.

När jag någon gång wille roa mig med prat,
så geck jag ut och satt och språkade, antingen
hos Klåckaren Högströms, som war ett myck -
et beskedligt folk; eller hos Fältwäbeln Mar-
cus Sundström, eller hos Madame von Ahn
och hennes gamla mor, som woro mycket

språksamma; eller hos Krono Länds man Flo-
din efter hans ankomst; eller hos Madame
Degerström. Andra Herrskaper fans icke i
Granskapet. Wille jag någon gång roa mig i
bättre Sälskaper, så reste jag till Robertsfors
bruk, till Inspector Fernborg, med hwilken
jag blef god wän, såsom ock med hans Bok-
hållare Stenqvist. Sällan reste jag ned till Ra -
than till Directeuren och Tullförwaltaren
Tillé; emedan det Herrskapet upförde sig så
förnämt och högt, så at jag där altid saknade
det förtroliga och fria i umgänget; utom den
anecdot, som jag framdeles får tilfälle at om-
nämna, som förtog mig all lust till at besöka
dem.

Denna tiden läste jag för Herrskapet den
namnkunniga boken Sebaldus Notanker.26
Och när deri, på ett ställe, resonerades om,
huruwida Gud har afseende på menniskors
gerningar wid rättfärdiggörelsen; så yttrade
Prosten sig: At det war ett delicat ämne, och
det på ett sätt likasom hade han welat påmin -
na mig något. Jag låddes icke förstå hans me-
ning utan fortfor at läsa; Men jag får in nan
kort tilfälle at omtala hans syftemål härwid.

Denna tiden kom ett bref ifrån Hernösand
till mig, i hwilket war ett annat till Made-
moiselle Eurenius i Umeå.27 ty beslöt jag at
skrifwa Henne till, dels för at afsända hen-
nes ankomna bref, dels ock och förnämligast
för at tydeligen låta Henne förstå mina wär-
keliga tankar ianseende till Henne, samt at
jag alsingen afsigt hade till Henne mera,
hwilket jag gjorde i följande ordalag.

Först om brefwet ifrån Hernösand, och
Nyårsönskan till Henne. Sedan: ”Längesedan
hade jag bordt aflägga min ödmjukaste tack-
sägelse för den wänliga hälsning, som jag i
fjol wåras war så lycklig, at genom Modin be-
komma i dess bref till mig till Degerfors; men
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som Mademoiselle wiste mig en så utmärkt
höflighet, när jag om hösten 1789. reste up
till Degerfors (såsom Mademoiselle bäst sjelf
torde minnas) så hafwer jag alt sedan beslutit,
at aldrig mera på det sättet, som den hösten
wara Mademoiselle till minsta förargelse oro
och beswär; Men på det jag ej måtte synas
wara aldeles otacksam hafwer jag ej kunnat
underlåta, at, efter tilfället gifwes, afbörda
mig denna min skyldighet, hwilket jag wis-
serligen aldrig gjordt eller wågat, af fruktan
at wara Mademoisells ömtålighet till förar-
gelse och förtret, om icke hosgående bref ha -
de påmint mig min oundwikeliga skyldighet.
Jag hoppas, Mademoiselle förstår en halfqwä-
den wisa. – I medlertid försäkrar jag, at jag
dock, oaktat alt det förbiflutna, hyser all wän-
skap och högaktning, som möjelig är, samt at
jag icke allenast med glädje altid skall afhöra
Mademoisellens sällhet och wälgång berättas;
utan det skall ock wara mitt nöje, om jag i nå-
gor måtto dertill skulle kunna bidraga. Om
jag med dessa rader i någor måtto har förtör-
nat Mademoiselle, så beder jag ödmjukast om
förlåtelse, hwarom Mademoisells ädelmod
gör mig försäkrad, eftersom min afsigt endast
warit at gifwa mina tankar tillkänna, hwaraf
tydeligen kan finnas, at jag med all wördnad
framhärdar. Tits 

ödmjukaste Tjenare 
P: Stenberg.”

Med lindrigare ord kunde jag icke skrifwa
ett sådant bref; hwilket at göra jag ansåg
wara min skyldighet, på det hon ej måtte
nära ett fåfängt hopp, och derigenom råka i
någon sorglig och olycklig belägenhet. 

Nu feck jag swar på mitt bref till Häggqvist,
angående min tillbudna vocation i Prosten
Nortmans namn (Se pag: 198. denna Boken.)
det lyder således.

”För dit bref === får jag aflägga hjerteligaste
tacksägelse. Jag bör med en innerlig ärkänsla
räkna det ibland de stora wänskaps prof, som
du behagat bewisa mig ända från den stunden
jag fick den lyckan at lära känna dig; och jag
skulle räkna den stunden för den gladaste,
den skyldigheten för den angenämaste på
hwilken jag kunde blifwa så lycklig at bewisa
dig en gentjenst för din rena wänskap. Tusen -
de gångor har jag önskat mig wara så lycklig
at kunna emottaga den af Herr Prosten Nort-
man mig tilbudna vocation, men sedan jag
nu öfwerwägat saken måste jag med oro
gifwa följande swar. Då både årstiden och
mitt finance wärk förbjuder mig at komma
till Hernösand för at ordineras förr än i slutet
af nästkommande Junii Månad, så torde Herr
Prosten ej kunna wänta så lång tid, utan lärer
dessförinnan hafwa erhållit någon annan;
men i widrigt fall wågar jag ej eller gifwa ho-
nom wiss försäkran för den påtänkta utrikes
resan skull.” === Han wisar sedan sina anled-
ningar at med sina Disciplar få resa till Strass-
burg. ”Dessutom har det afskräkt mig såsom
Ny begynnare, at jag blefwe ensam tjenstgö-
rande wid Församlingen. Det blefwe en nöd-
wändighet för mig at begynna slurfwa, och
sluteligen en wana, som ej så lätt kunde änd-
ras, at förtiga, det jag för det trägna arbetet,
skulle förlora alla mina små Philosophiska
kunskaper, och i och med det sam ma hoppet
om framtida upkomst och widare lycka.” ===
Han säger sedan det wara hans plan at komma
till någon Schola &c: beskrifwer några Aca-
demiæ kamraters nuwarande ställning, och
utsigter. ”Blir ej Utrikes resa åf, så reser jag på
nämnde tid till Hernösand === kanske det
blir min enda utwäg at antaga den nu mig til-
budna vocation ifall den då stode mig till
buds. ===. Jag wäntar såleds längre fram ett
bref af dig både härom och om dit eget till-
stånd. Har Herr Prosten några barn? kunde
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jag få några sällskaper på denna okän da or-
ten? &c:? Men ach! Det war ju det tilräckeli-
gaste ja det angenämaste Sällskap, at någon
gång då och då få se dig! Huru önskeligt! Du
får ej bref ifrån mig förr än ifrån Hernösand
eller Frankrike.” === Jul= och Nyårs önsk-
ningar. ”Jag innesluter mig” &c:

Detta brefwet läste jag upp för Herrska-
pet, som mycket harmades och ännu mera jag
deröfwer, at han icke nu kunde antaga tilbu-
det; som jag i dubbelt afseende så gärna hade
önskat, så wäl för wänskapen skull, som så lif-
lig och ren i brefwet tolkades, som ock för at
få återkomma till min rätta Station.

Ifrån unga Herr Joh: Lange hade jag ock
nu bref. Han reste till Hernösand ifrån Umeå
wid samma tid som jag reste till Bygdeå; med
honom hade jag afsändt ett paqvet med örter
till Herr Magister Bergstedt. Han skrifwer:

=== ”Jag får tacka ödmjukeligen för den
mykna wänskap hwarmed jag altid blef be-
mött, de trogna råd och förmaningar som jag
städse feck åtnjuta, samt det nöjet at få wara
i Herr Magisterns sällskap. === Wid fram-
komsten feck jag genast råka Magister Berg -
stedt, som blef så intagen af en innerlig glädje
öfwer det medföljande paqvetet.” ===. Sedan
wakkra Jul= och Nyårs önskningar samt häls-
ningar och höfligheter. &c:

Det war mig fägnande at få ett bref så fult
af tacksamhet ifrån honom så mycket mera,
som han war en ganska beskedlig yngling och
aldeles efter mitt tycke. Men det war också
det enda brefwet, som jag feck ifrån honom;
ty wi hade sedan inga relationer till hwa-
randra.

Comminister Erik Widmark wid Nybyn
skref mig till några rader, med anhållan om
tjenstebyte till 3:dje Sönd: ef: Trettonde da -
gen; det jag genast med Herr Prostens bi fal i
bref samtykte. 

Om Fredagen före den nämnde Söndagen
kom Comminister Widmark till Prostegår-
den, och då han war hos mig i min kammare,
så gäckades han med mig och skämtade,
hwartill han war mycket fallen, i det han
gratulerade mig till min resa till Nybyn, för
at bese alla flickor och Enkor som där woro
&c: och förespådde at jag lätt skulle blifwa
kär i någon utaf dem m:m: som han kunde
narras med. Jag swarte och skämtade med
honom, samt tänkte, at det wist wore önske-
ligt om jag kunde träffa någon lycklig för-
ening; isynnerhet önskade jag nog at få lära
känna Mademoisellerna Turdfjäll, om hwil -
ka jag hade hört mycket godt talas. Jag reste
så om Lördagen. Och sedan jag om Söndagen
hade Predikat och spisat middag, så fölgde
jag Fru Widmark på visite till Major Turd-
fjälls. Majorn och Frun woro bortresta, så at
blott ungdomen war hemma; Här hade jag
mycket nöjsamt och roligt, i sällskap med tre
unga hygliga flickor, af hwilka den älsta i
mitt tycke war den wackraste; wist en eller
kanske 2. af deras Bröder war också hemma,
och wi roade oss en stund på eftermiddagen,
dels med at spela durack och slika spel, dels
också roade jag sällskapet med at göra åtskil-
liga små kort=konster, och taskspelare=
konster, som fordrade blott någon wighet
och fermité wid handgreppen. Men jag för-
blef dock ännu främmande för dem. Midt på
eftermiddagen tog jag afskjed tillika med
Fru Widmark och geck derifrån emedan jag
samma dag måste resa hem. Och det war
icke utan, at icke en hemlig önskan hos mig
fans at blifwa så lycklig at winna någon när-
mare bekantskap med den äldsta Demoiselle
Elisabeth Cathrina Turdfjäll; men dertill såg
jag ännu icke något hopp. Ty fästade jag icke
eller widare mina tankar derwid.

Hemkommen och sedan jag hade spisat
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qwäll begärde jag af Fru Prostinnan at få låna
någon bok på min kammare; och hon geck
då straxt efter 2. a. 3. stycken, som jag tog
med mig utan at se på dem; men när jag kom
på min kammare fant jag, at en af dem hand-
lade om Herrnhutiska Sectens pröfning. Jag
fant då straxt, at Prostinnan med flit hade ut-
sökt denna boken åt mig. Ty dels af ett eller
annat Prostens och Prostinnans yttrande då
och då, dels ock och förnämligast ianledning
af Prostinnans granskning af Prostens Eure-
nii tal (Se pag: 170. denna Boken.) fant jag at
mitt predikosätt war dem aldeles icke till
behag; ty en rätt Ewangelisk predikan war
icke af dem tåld, utan den feck straxt namn
af Herrnhutisme. Det war också just härpå,
som Prosten syftade, när han om Notankers
resonement sade, at det war ett delicat ämne.
(Se pag: 221. denna boken.) ty wille Prostin-
nan nu med denna boken likasom warna och
rätta mig. Jag läste igenom boken, gjorde der -
öfwer mina betraktelser, bekräftades ännu
mera i mina tänkesätt, såsom wida skilde
ifrån Hernhutismen; Återlämnade boken
med tacksägelse, lät ej märka mig det minsta
at jag hade förstådt hennes mening, och fort-
for at predika Ewangelium, och bättringens
och försoningens nåd i Christo Jesu, full-
komligen efter min indre öfwertygelse och
samwettets känsla, på sätt som jag hade för -
stådt Guds ord; utan at sköta om Mitt Herr-
skaps misnöje, tal, och anmärkningar.

I Dessa dagar blef mig af någon berättadt
at Cousine Cajsa Maglena Burgerus wore
mycket sjuk, hwilket oroade mig något, och
man wet af pag: 181. och till 185. denna Boken
mina tänkesätt ianseende till Henne; Men det
hade dock inga widare fölgder på mig.

Den 26. feck jag bref ifrån min Farbror
Ström i Torneå. Hans bref lyder som följer.

===. ”Hjertelig tacksägelse för det Cousin

warit så god och betalt min skuld hos Rådman
Grahn, hwilket jag med tacksamhet skall
återbetala så fort jag kan; men i år är här en
så dyr tid at det är swårt at hjelpa sig fram
med ett stort hushåll. De begärta strumporna
skola icke förglömmas; ===. At Cousin nu
wistas i Bygde är en underlig Guds styrelse,
hwilken man altid bör wörda, och torde med
tiden för Cousin leda till någon för oss nu för-
dold förmån. Prostinnan Rydman lät i för-
ledne sommar föra en spinråck till Rathan,
hon är angelägen at få weta om den ännu är
där qwar, och har bedt mig flera gånger
skrifwa till Cousin derom. Underrätta Henne
derom genast; och skrif då äfwen till Fru Call-
mejer, hon förtryter, at intet Cousin skrifwit
Henne till, Hon tänker till wintern resa till
Åbo. === Jag hörer at Syster Nordström har
sluppit sin jämmer och elände, Gudi ware
derföre lof och ära. Men huru nu tilstår med
flickorna är oss obekant. Ett rykte har berät-
tat oss ganska ondt om Anna Brita; lät oss de-
rom wid tilfälle få weta. === Jag förblifwer
altid en” &c:

Jag swarte genast på detta brefwet, och
beskref med så lindriga termer som möjligt,
Nordströms Flickornas upförande. &c: (Se
pag: 168. och 179. Denna Bok:) Till Faster Call-
mejer skref jag tilfölje af Farbror Ströms of-
wanstående anmaning följande bref.

”Så kärt som det hade warit mig at med
bref upwakta min Kära Faster, så har jag dock
tils nu nödgats dröja dermed, under hopp, at
jämte denna min skyldighets afbördande –
äfwen få hugna Faster med någon glad under-
rättelse om mitt öde, eller at jag wore kom-
men på någon fast fot; men som dertill ännu
ej syns någon dager, så kan jag ej längre be-
röfwa mig detta nöjet, så mycket mindre, som
detta mitt långa stilla tigande allaredan torde
hafwa gjordt mig brottslig i Fasters ögon.”
=== En kort lefwernes beskrifning ifrån det

Secten.

228. 
1791.

Januarius.  

Bref.

229. 
1791. 
Januarius.

230. 
1791. 
Januarius 

91

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 91



jag reste ifrån Åbo 1789. Ehuru === Nyårs
önskan; ”Med ett ord min tunga kan ej uttala
alla mina hjertats känslor, ej eller min penna
uttolka eller afskildra all den ärkänsla, som
mitt bröst hyser emot alla de wälgerningar
och den wänskap och ömhet, hwarmed Faster
altid och oafbrutit mig omfattat i sitt hus. Jag
är öfwertygad om at Gud derföre blir Fasters
rika lön, jag kan det wisserligen icke weder-
gälla. Med sådana tänkesätt har jag äran.” &c:

Till Cousine Rydman skref jag också med
det samma således.

”Det är mig ett utwalt nöje at få tilfälle at
aflägga min upriktigaste tacksägelse för all
den wänskap och ömhet, som Cousine fram-
för sina Systrar mig bewiste under den tid jag
hade den lyckan at i Cousines Högtärade För-
äldrars hus åtnjuta deras Fäderliga protection
och omwårdnad, hwilket alt så länge jag lef-
wer aldrig skall utur mitt minne utplånas.”
=== Sedan om Spinråcken, det jag nu icke
mins hu: med honom förehade sig; Nyårs
önskningar och hälsningar.

Den 6. när jag war i Herrskapets hwardags
rum, så sågo wi igenom fönstret, at någon
kom körandes inpå gården, de undrade
hwem det kunde wara; men då jag såg efter,
så igenkände jag min Far och Syster Marg-
reta; Jag geck då genast ut till dem, och bad
dem wara wälkomna, samt bad dem stiga in
i köket det de också gjorde; men jag geck
sedan in till Herrskapet, och underrättade
dem at det war min Far och Syster, som
reste, den förra för at sälja glas, och den sed-
nare för at hälsa på mig och at med mig
något rådgöra. Bordet war nu dukat och man
war färdig at spisa; Prosten och Prostinnan
hade gått i indre kammaren; men gamla Fru
Prostinnan och jag suto i hwardags rummet;
Hon frågte då mig med sin wanliga godhet

och mildhet: ”Hwar äro då nu Herr Magis-
terns Far och Syster?” Hwarpå jag genast
swarte: ”de äro i köket.” Men just i det sam -
ma kom unga Prostinnan ifrån indre kam-
maren och hörde mitt swar. Hon trodde då
at jag war misnögd öfwer, at de icke woro in-
kallade och sade: ”Ja hwarföre kunna de icke
få komma in och äta med oss!” Hon öpnade
straxt dörren till köket och bad dem stiga in,
och äta med Herrskapet, hwilket jag ej annat
kunde, än wara ganska nögd med; men det
war aldeles icke min afsikt med mitt swar; ty
jag kunde aldrig begära at de skulle få spisa
wid Herrskapets bord; utan både de och jag
hade wist warit ganska nögda med at de hade
fått spisa i köket; Men jag teg och lät det pas-
sera, utan at förklara meningen af mitt ytt-
rande; tänkandes: när du så will hafwa det,
och du sjelf kallar in dem friwilligt, så är jag
wist icke deremot; du må imedlertid tro om
mitt yttrande hwad du will. Nu som min Far
och syster en gång hade blifwit inkallade at
spisa med Herrskapet, så gingo de sedan
sjelfmante in när hwar och en måltids tim -
ma kom; och de förblefwo där i 2. a. 3. dagar.
Men andra målet såg jag, at de icke widare
wille hafwa dem wid sitt bord, ty det war
icke dukat för dem, men när de kommo in
så kunde icke eller Herrskapet wisa ut dem;
utan måste söka fram servietter och knifwar
äfwen för dem; detta skedde alt framgent så
länge de woro qwar; Jag fant då, at deras af-
sigt härmed war, antingen at de sjelfmante
skulle finna och förstå at de icke borde gå in
utan förblifwa i köket och spisa där, hwilket
de, såsom owane bondefolk, aldeles icke för -
stodo eller begrepo, eller wille de anmana
mig, at tilsäga dem, at icke gå in utan förblif -
wa i köket; men sedan de en gång hade blif-
wit inkallade så hade jag icke hjerta till at
säga min Far till härom, ty dertill hade jag
för mycken aktning och wördnad för ho -
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nom; utan tänkte: den som har en gång kal-
lat in dem, hon må också tilsäga dem at för-
blifwa ute om hon så will, derföre teg jag
och låddes wara likaså tanklös i detta fall
som min Far och Syster. Men hade det blott
warit min Syster, så hade jag wist sagt henne
till härom; men min Far wille jag icke göra
den obehageliga känslan, at finna sig wara
utestött, ifrån spisningen med herrskapet,
sedan han en gång af dem sjelfwa hade blif-
wit inkallat. Af denna orsak geck jag ej förr
in i spisnings rummet, än jag blef kallad, och
aldrig i min Fars och Systers sällskap, utan
antingen straxt efter deras inträde eller för -
ut, och om wi råkte tillika gå in i köket, så
gjorde jag mig altid något ärende at dröja, till
dess de hade gått in, hwarmed jag wille wisa,
at jag åtminstone icke för hwarje gång inkal-
lade dem. Orsaken till detta Herrskapets up-
förande må hafwa warit, hwilken som hälst,
antingen högmodet, eller at de tykte at min
far och Syster ej åto så snygt, som de woro
wana at se, eller at de af Gamla Prostinnan
hade fått höra at jag aldeles icke hade gjort
något påstående om deras inkallande, så war
det dock förargeligt för mig at se och märka
Herrskapets misnöje härwid, och jag hade
långt häldre sedt at de sjelfwa hade sagt dem
till at de skulle spisa i köket; Och detta gjor -
de at jag började önska min Fars och Systers
snara bortresa; Men min Far wille först låta
sin häst hwila ut något och min Syster wille
icke eller gå bort så länge min Far war qwar.
Men aldraminst kunde jag påminna dem om
bortresan.

I medlertid woro Min Far och Syster ofta hos
mig i min Kammare, och hufwudärendet för
deras resa war, at Min Syster wille rådfråga
mig om sitt giftermål. Jag feck då höra, at
frågan nu mera icke angeck tillbudet hon
hade fått i Tafvelsjön, af Matts Israëls son

derstädes; ty det stället hade min Syster al-
deles icke tykt om, när hon war dit at bese
det; utan nu war frågan om twänne andra
tillbud; Det ena af en skräddare Hörnsten i
Hörne, och det andra af en ung bonde Lars
Nathanaëlsson i Stöcke. Ehuru jag just icke
tykte om något af dessa tilbud, så dock, om
ett skulle wara, så rådde jag henne häldre till
at taga Skräddaren; ty han såg hygglig och
beskedlig ut, fast jag ej kände honom widare,
och jag hade ej annat emot honom, än at han
hade nog litet at föda hustru och barn med;
men Lars Nathanaëls son tyckte jag aldeles
icke om: Jag sade och Henne derföre min
upriktiga mening derom: ”Jag afråder dig
ifrån at taga honom; jag kan wäll icke hindra
dig om du så will; men det är mig aldeles
emot; jag kan wäl ej så noga säga hwarföre;
men jag är rädd han super, och ser mig icke
ut at wara en god karl.” – ”Ja” swarade min
Far: ”det är mycket sant at han super, och
derföre är detta giftermål aldeles emot både
min och Modrens samt de öfriga Hennes
Syskons wilja; Jag lämnar wäl henne frihet
at följa sin öfwertygelse och sitt fria wal;
men jag har afrådt henne derifrån äfwen
såwäl, som de andra.” Jag Hörde dock på min
Syster, at hon war något hugad för at antaga
tilbudet, hwartill hon anförde såsom skäl: At
han nu hade på Hennes begäran uphört at
supa och således bättrat sig, ”ty så och så
länge har han ej warit plägad; utan troget
hållit sitt löfte. Och för det andra så har han
ett godt Hemman ehuru ej så stort, och i
samma by, som Föräldrarna bo, det kan
mången gång wara godt, at få gå till dem när
något felar; utom det at jag trifs bäst i min
födelse by, samt tror och hoppas at jag wäl
skall kunna rå på honom, så at han kommer
at göra mig någorlunda till wiljes.” &c: – Jag
swarte: ”Lita du aldrig på hans bränwins
löfte; ty då blir du säkert bedragen: emedan
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under frieri tiden torde han någorlunda wara
återhållsam, och hans löfte kan wara uprik-
tigt; men lät honom först få dig om händer,
så är jag rädd at löftet snart förglömmes, och
du blir olycklig; och at bo nära Föräldrarnas
hus, är wäl godt; men de kunna ej hjelpa dig
i din swåraste omständighet; Och wänta
icke, at han skall altid så låta leda sig af dig,
som nu under frieri tiden; så at jag råder dig
nu upriktigt, at icke antaga detta tilbudet;
dock pålägger jag dig häri icke något twång;
men säg icke om du blifwer olycklig, at icke
wi alla hafwa sagt dig det förut.” Änteligen
reste min Far norrut i byarna, at försälja sitt
glas, och min Syster geck söderut hem.

Någon tid härförut kom Unga Fru Prostin-
nan en dag till mig i min kammare, som ock
war den enda gången hon war hos mig när
jag war hemma, under hela den tid som jag
war hos dem. Hennes ärende war at Consu-
lera något med mig angående Prostens sjuk-
dom och ängsliga belägenhet. Det war då
först af Henne, som jag feck höra hans sjuk-
doms och ängslighets egenteliga art. Ty då
hwarken Han eller Frun förut hade welat
lämna mig något det minsta förtroende
härom, så wille icke eller jag wisa mig nyfi-
ken eller likasom truga eller lisma mig till
något förtroende, eller emot deras wilja söka
utforska honom; tänkandes: skulle de önska
något sådant, så kunna de wäl tala om sin
åstundan; Utom det, at jag ganska gärna såg
at få slippa tala med honom i den wägen; wäl
wetandes af erfarenheten, huru swårt det
war, at trösta, och rätta sådana menniskors
tankar, hwartill äfwen min blyghet något bi-
drog, såwida han war min högsta Förman
och Prost, hwilken, såsom sjelf Prest och
kännare af religionens tröste=grunder bäst
borde kunna trösta sig sjelf. Och som Fru
Prostinnan icke eller nu bad mig derom, så

tilböd jag icke eller härom min tjenst; men
sökte blott gifwa henne sådana råd, som jag
tykte kunna wara tjenliga, hwarefter hon
geck ifrån mig; Och jag fortfor, likasom förr,
at ianseende till denna frågan, lämna honom
åt sig sjelf.

Före mina Läsförhörs resor skref jag till
Herr Prosten Eurenius i hopp om at i swaret
få någon underrättelse, om han wiste när jag
skulle få återkomma till honom; dock hade
jag icke i brefwet frågt derom.

I början af detta år blef jag af en bonde kal-
lad till hans stuga i Kyrkostaden för at der-
ifrån åtfölja ett lik till grafwen. Jag geck så
dit och förhölt mig så, som jag war wan i
Umeå, at wid bogårds porten börja sången;
men jag feck sedan höra, at de, som hade kal-
lat mig icke hade tyckt derom, utan hade
wäntat at jag ända ifrån stugan och hela
wägen skulle hafwa sjungit. När jag sedan
talte med Prosten och frågte om det wanliga
bruket härstädes i detta fall, så swarte Han:
”det har wäl fordom warit wanligt, at man
har sjungit hela wägen när man således blif-
wer kallad till deras Kyrkobys stuga; men en
sådan kallelse har så sällan händt.” Också
war detta den enda gången som jag så blef
kallad, under hela den tid som jag war i Byg-
deå. – Härpå swarte jag: ”Detta bruket war
mig obekant och om Herr Prosten endast
hade nämnt derom, så torde jag kanske för
denna gången hafwa gjort det och lika myc-
ket war det också nu; ty jag har icke fått
något för beswäret; men jag säger uprigtigt:
wäl kan jag gå och åtfölja deras lik ifrån
deras stugor om jag blir anmodat derom;
men aldrig kommer jag at gå och sjunga för
deras lik hela den wägen. Jag will icke en-
gång utan betalning sjunga ifrån bogårds
porten, som här brukligt är för alla lik, stora
och små, hwarföre jag ännu ej har fått ett
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runstycke ej eller har jag begärt det; men så-
wida jag ej har trodt mig wara här så länge,
så har jag ej welat göra någon förändring i
det wanliga bruket, tänker icke eller fram-
deles förändra det, så länge jag är här på den
belägenhet, som jag nu är; men det säger jag:
at om jag blir här med allone och här blefwe
min rätta Station, jag sjunger då icke mera
för intet.” När herrskapet härwid smålogo
och således, utan at säga något, gåfwo tilkän -
na, at de ej särdeles gillade detta mitt påstå-
ende; så fortfor jag: ”Det skulle wäl den och
den stå där och råma i ellakt wäder och godt
för alla små barn för intet, om det dock wore
blott för storlik, så kunde det tyckas wara
något skäl; Nej jag har icke så starkt bröst,
jag bör nog förwara och skona det.” När jag
kom på Läsförhören så feck jag dock sedan
min betalning.

Den 2. i denne Månad kom en bonde ifrån
Burträsk, till mig för at hälsa på mig; såsom
gammal bekant med mig ifrån mina barna
år; ty han bodde i Stöcke by den tiden, och
hette Anders Olofs son. Han berättade hwar-
jehanda för mig om folkets och Grannarnas
deromkring afwund öfwer min framgång
och deras yttranden om min Studering, och
det allmännaste talet under mitt första wis-
tande i Åbo, war at det wist och säkert icke
skulle blifwa något af mig, hälst sedan jag
började wara borta öfwer förmodan länge
och i flera år. Men ibland andra hade en wiss
gammal man där i byn Pehr Pehr son (En
ellak man och en stor fyllbult) ganska obe-
tänksamt yttrat sig, förmodeligen i fyllan; at:
Om han blir Prest så skall jag blifwa en helfwe-
tes eldbrand. Ett ryswärdt och ohyggeligt ut-
trycke, som ej annat kunde än wäcka fasa
hos mig, och som säkert icke en hedning
hade yttrat om han blott hade förstådt dess
innehåll och wigt. Också hant icke Pehr

Pehrs son öfwerlefwa min återkomst såsom
Prest; utan dog någon tid förut. O! måtte
detta wara tecknadt till ett warnande exem-
pel för hwar och en som detta läser!

Omkring den 8. reste Prosten och jag på Läs-
förhörs resor, hwilka börjades i Ultervattnet.
Wid dessa war det trenne sedwänjor här, som
jag ej synnerligen tyckte om. Den ena war,
at Examen icke börjades med bön; utan bön
hölts först efteråt, twärt emot bruket i
Umeå, där de först höllo bön, och till slut
söngs en wers. Den andra war, at all ungdo-
men och ogift folk skildes ifrån ålderdomen
och woro med barnen hos mig; där de hade
liten upbyggelse; ty då jag länge måste sys-
selsätta mig med barnens innan och utanläs-
ning, så kunde imedlertid de äldre icke
hämta deraf någon lärdom och upbyggelse,
då jag sällan feck tid at framställa några frå-
gor efter begreppet; men om de hade fått
wara i samma rum med ålderdomen, så hade
åtminstone alla fått afhöra förklaringar, om
just icke man hade medhunnit at fråga alla
utur Catechesen. Häraf hände också at jag
hörde alla i innanläsningen, således äfwen
fullwäxta personer; dels för det jag just icke
wille göra någon skilnad eller manna mån,
dels äfwen för det jag just ej så wäl kunde
säga gräntsen emellan de yngre och äldre och
dels ock och förnämligast därföre, at såwida
jag war nysskommen och främmande, så
wille jag nu pröfwa deras innan läsning, och
lära känna folket i grund. Och i allmänhet
fant jag dem mera swaga och klena än färma:
Jag war derföre litet lagran och noggrann,
och häcklade och tadlade åtskilliga deras ola-
ter wid innanläsningen, samt underwiste
dem om stafnings grunderna. Härigenom
förwärfwade jag mig namnet af at wara myc-
ket sträng wid Examen, som jag snart feck
höra, samt huru de efterhärmade gäckewis
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mina härmningar af deras olater i uttalet
m:m: men sådant aktade jag allsintet, utan
fortfor öfwer alt med hwad jag hade begynt.
Derefter Examinerade jag ock ålderdomen
sedan Prosten hade slutat, då den äldre ung-
domen äfwen woro till dem inkallade. Den
tredje war, at Prosten af en och annan upbar
sina resterande pastoralier under det jag Ex-
aminerade ålderdomen, hwarigenom folket
utdrogs ifrån Examen. At det nu kunde wara
lägligt både för Prosten och Allmogen war
wäl sant; men jag hade blott önskat, at han
hade upskjutit därmed till dess Examen hade
warit förbi. I medlertid wille jag icke propo-
nera någon förändring i någon af dessa sed-
wänjor; utan lät alt passera.

Andra dagen kommo wi till Nysätra Socken
där Comminister Widmark altid war med
oss, så länge som norra Socken räkte. Nu
som han på sitt egit wis altid war munter och
skämtsam, så tog han sig före at ofta bry mig
för Mademoiselle Barbru Margreta Turdfjäll.
Den yngsta Systern Eva Christina war ännu
ung, och tycktes wilja upmuntra mig at be-
gära Henne, dock alt under skämt. Men han
gjorde det så ofta, at det föreföll mig te-
dieust, hwarigenom jag mera afwändes ifrån
försöket än upmuntrades. I synnerhet, lika-
som at påminna mig saken, sade han tidt och
ofta: blott: ”Babba, Babba, Babba”. Och jag
fant at han hade wärkeligt alfware dermed
och önskade, at jag måtte fria till denna hans
Syster dotter. I byn Kohlabodan där jag låg i
samma säng med honom, waknade jag midt
i natten och befant mig mycket illa mående,
förmodeligen af någon förkylning eller af
owanlig mat, ja så at jag fant mig nödsakad
at skynda mig ut för at vomera; Men just när
jag wille stiga upp och han det märkte, så
hölt han fast mig och började åter på med
sitt: ”Babba, Babba, Babba, Bab ba”, som aldrig

kunde komma olägligare än nu. Då jag med
möda kunde säga: ”släpp mig lös!” och änte-
ligen efter något stretande släptes, och ru-
sade genast ut på dörren. Han, som icke
kände min belägenhet, undrade på hwad
som kom åt mig, och jag, war wid inkomsten
misnögd, och således ännu mindre bögd för
at tänka på hans Babba, för hwilken jag i alla
fall ej fant något synnerligt tycke. Och aldra -
minst war detta upträdet tjenligt at wäcka
sådana öma känslor hos mig.

I Brände By war en Soldat Orre, som hölt
ett stort owäsende i fyllan, jag mins nu ej
mera på hwad sätt; men jag måste förundra
mig på Prostens tolamod med honom, som
säkert kom af hans nedslagna humeur; ty
hade han warit i sitt muntra lynne, så hade
han wäl annars bemött honom.

Den 12. Lördagen Woro wi på Nybyn, där
jag åter råkte min Far, som nu återwände fö-
rut till Prostegården wid Skinnarbyn, sedan
han nästan hade afsålt sitt lass. Och samma
dag reste jag efter för at predika om Söndagen
i Moderkyrkan, där jag åter råkade min Far,
hwilken om Söndags middagen reste därifrån
hem till Umeå.

Men jag reste åter norrut straxt på efter-
middagen emedan jag till qwällen borde wara
i Gunsmark längst norr i Nysätra Socken, dit
Prosten och Comminister Widmark skulle
resa förut ifrån Nybyn. Men jag kunde icke
resa förbi Nybyn, emedan jag dels wille höra
om Presterna ännu woro afresta eller ej, dels
också önskade jag at få göra en liten visite hos
Majorens, för at få råka flickorna; ty fast än
Comminister Widmarks skjämt, just icke
gjorde hos mig någon wärkan till faveur för
Mademoiselle Babba, så wäcktes dock derige-
nom något min åtanka på Mademoiselle Lisa
Cajsa, för hwilken jag redan förut tyktes sna-
rare finna mig hugad at fatta något tycke. Jag
körde så in där och afgjorde min visite unge-

242. 
1791. 

Februarius

Babba.

243. 
1791. 

Februarius

244. 
1791. 
Februarius.
En märkelig 
visite.

96

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 96



fär på en timma; ty jag hade icke tid at dröja
längre. Men denna korta tiden war där för
mig af mycken wigt; ty Mademoiselle Lisa
Cajsa förekom mig nu långt behagligare och
mycket mera älskwärd än förr, och ju mera
jag betraktade Henne desto mera intogs jag
af Hennes behag. Jag kunde knapt släppa
ögonen ifrån Henne, hälst då jag märkte at
hon också ibland såg på mig; hon satt wid
sängen och jag nästan gent emot, så at ej an-
nat kunde ske, än at wåra ögon då och då skul -
le träffas; men jag wille dock gärna tro at hen-
nes ögonkast betydde någon wälwilja för mig,
och jag war af dessa tankar så upfyld, at jag
knapt hörde hwad som sades, och ännu mind -
re kunde jag underhålla samtalet; utan swa-
rade blott ja och nej, utan at så noga weta hu-
ruwida det passade eller ej. Gamla Herrskapet
woro också nu borta, så at jag derföre bättre
wågade, at uplyfta mina ögon på dottren. Än-
teligen reste jag derifrån med själen och sin-
net helt och hållit upfylt med åtankan af
Henne. Jag feck ock sedan höra, af henne
sjelf, (men efter flera år först,) at hon höge-
ligen hade undrat på hwarföre jag så mycket
såg på henne, och syntes så tanksprid, och ef-
ter min bortresa, sade hon åt sin Syster Babba:
”Intet wet jag hwarföre Herr Magister Sten-
berg så mycket såg på mig i dag, eller hwad
som feltes honom; Han tycktes wara så
tankspridd, och satt och jamade och jamade
något ord då och då, och hwart jag geck så
fölgde han mig alltid med ögonen.” – Barbru
Swarade: ”Jag märkte det också, men wet icke
hwarföre han såg på dig; kanske han noga
wille bese din nya ridklädning.” Hon bar då
en wacker sådan klädning af grönt kläde. Men
aldraminst kunde hon då komma ihog, at jag
hade fattat någon kärlek för Henne. Och
hade hon kunnat gissa något sådant, så hade
hon wist aldrig talat med sin Syster härom,
hwilken hon tycktes finna wara mindre nögd;

förmodeligen förstod hon bättre at gissa till
min böjelse och afsikt.

Jag afreste till min bestämda ort. Och dagen
efter när wi om qwällen återkommo till
Grimsmarks Gästgifwaregård, så frågte jag:
huru långt det war derifrån till Magister
Widgren i Löfånger? – Mig swartes: ”1 3/4.
mil.” Jag fortfor: ”Jag har mycken lust at resa
till honom och göra honom en liten kort vi-
site; jag kommer honom aldrig närmare än
nu; dessutom har jag ett litet ärende till
honom; om Herr Comministern will följa
med mig, och Herr Prosten tillåter det, så lät
oss nu göra en snipp=resa till honom.” – ”Ja
dermed är jag nögd.” swarte Comminister
Widmark, Och Prosten sade: ”Om Herrarna
inställa sig i mårgon i Ånäset i rättan tid till
sina göromål, så måga de gärna resa för mig.”
Detta låfte wi säkert, och afreste genast. Wår
ankomst war aldeles oförmodat, och skedde
omkring klåckan 10. Mitt ärende till Honom
war, at åter rådgöra med honom angående
min Systers Maria Christinas tilämnade
tjenst och lärdom i matlagning, och frågte
om han wiste af något tjenligt ställe för Hen -
ne; men han sade sig icke weta något sådant
ställe för det närwarande. Se Härom pag: 117.
118. denna Boken. Sedan, efter en god timmas
drögsmål, så reste wi åter tilbaka, och kom -
mo i god tid till wår bestämda ort.

Dagen efter wäntade jag med mycken läng-
tan, at här få träffa Mademoiselle Lisa Cajsa;
ty om hon just icke kom till sjelfwa Examen,
som nu äfwen war Nybys Boernas dag, så
förmodade jag, at samtelige Herrskapet skul -
le wara budit af Prest wärden till at spisa
med oss; Men detta hoppet slog mig aldeles
felt; mig till mycken oro. Det enda hopp,
som mig nu för denna gången återstod, war,
at hon dagen derpå torde komma till Gum-

245. 
1791. 

Februarius.

246. 
1791. 

Februarius

Resa till 
Löfånger.

247. 
1791. 
Februarius.

Cit: p: 519. 
7:de B: 

Hoppet slog felt. 

97

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 97



boda; Ty Majorens andra Son Johan Petter
hade där Fendriks Bostället och hade altid en
af sina Systrar där för at hushålla för sig.

Men dagen efter slog mitt hopp likaså wäl
felt, som den förra; Ty Mademoiselle Barbru,
men icke Lisa Cajsa war där; denna förra war
också med i Examen; men jag wågade icke
sätta på henne någon fråga, fast jag nog deli-
bererade derom hos mig sjelf, samt at jag ej
borde göra någon mannamån; men jag war
dock alt för blyg dertill för Henne. Sedan alt
war förbi, och wi hade ätit, så fortfor Commi-
nistern med sitt wanliga skämt, dock ej gärna
i Mademoisellens närwaro. Och när wi höllo
på at dricka någon ting, så wille han, at jag
skulle dricka Mademoiselle Babbas Skål. Jag
tänkte då: Nu måste jag på långt håll låta ho-
nom förstå mina tänkesätt i detta fallet, och
swarte derföre: ”Hwarföre icke Mademoiselle
Lisa Cajsas så gärna?” – Han swarte: ”Nej; hon
blir nog gift ändock hon, hon gifter sig wäl
sjelf hon; nej Babbas bör det wara.” Ty han
wiste något det jag ännu icke kände. Jag drack
så först Mademoiselle Lisa Cajsas Skål och se-
dan Babbas. Men jag märkte at han ej tykte
mycket om detta mitt förhållande, och at hans
bemödande och hopp skulle wara fåfängt och
förgäfwes. – Denna gången wille jag icke mer
yttra mig för honom i detta ämnet. Sedan
skedde hemresan härifrån samma dag.

Weckan derpå om måndagen hade wi åter
läsförhör i Åckulsjön. Där war icke Commi-
nister Widmark med oss. Jag med barnen
och ungdomen war uti grangården, hwarest
hände mig följande upträde. Där war en gam-
mal Man Anders Arvids son, som hade supit
sig full, som ej kunde naturligt wis underlåtas
då Sonen war Prestwärd. Denne kom till mig
och blandade sig i min Examen: Jag befalte
honom tiga flera gångor; men han lydde in -
tet, utan han fortfor at gräla om mitt sätt at

Examinera, och det ganska otidigt. Till slut
sade jag till honom helt alfwarsamt: – at om
han icke skulle tiga, så skulle jag kasta
honom ut på dörren. Men han teg icke länge
derföre för at wisa, at mina ord icke woro
blotta hotelser, så steg jag upp, utan at säga
något, fattade gubben i kragen, och kastade
honom ut, ehuru han stretade något emot,
samt hakade igen dörren at han icke måtte
åter slippa in. Men sedan blef ett förfärligt
buller af honom i Förstugan: Han ropte och
skrek, swor, och sparkade på dörren med all
magt; och sedan feck han sig en liten yxa,
med hwilken han började hugga på dörren
med all magt. Jag började då frukta at han
skulle förderfwa dörren om han orubbad
finge fortfara, som han hade börjat; och ännu
mer: om han skulle splittra sönder dörren
och oförtänkt komma in, så torde han i sitt
raseri göra någon obotelig skada på nå gon
med ett sådant gewär; hälst jag såg at barnen
började blifwa rädda. Derföre: ehuru jag war
säker, at han aldrig skulle slippa in sålänge
dörren hölt, så geck jag dock till dörren, och
låfte at han skulle slippa in om han wille
sitta, tyst och beskedlig. Han sökte då få yxan
emellan dörren för at bryta up ho nom. Jag
fattade så i haken med wänstra hand och hölt
den högra tilreds; öpnade så dörren, fattade i
yxan rykte den utur händerna på honom som
alt skedde i ett ögnableck, och lade så yxan
under bordet under mina fötter; färdig till
mitt förswar om han hade welat anfalla mig.
Gubben kom in satte sig på bänken och war
mycket skamlig och flat, men helt tyst och
stilla och efter en par minuter geck han bort
då jag aldrig såg ho nom mer, och glad war jag
at han geck sin wäg. Sedan teknade jag upp
namnen på de wittnes gilla af ungdomen och
bad dem noga lägga på minnet huru alt hade
gått till under denna kalabaliken. Jag talte
sedan om för Prosten hela händelsen ifall
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han wid tinget hade welat anmäla en sådan
tiltagsenhet och otidighet, och underrättade
ock flera om det straff, som han säkert kunde
förwänta sig mäst för at skräma honom. Men
när tinget kom, så blef han dock icke lagförd
och då Prosten, såsom KyrkoHerde lät en
sådan händelse onäpts få passera, så wille
icke jag wäcka frågan; emedan det skulle
synas så som wore det blott af hämndgirighet
som jag gjorde det.

Under dessa få mellan dagar hade jag nu no-
gare öfwerwägt saken angående Mademoi-
selle Lisa Caisa Turdfjäll och beslutit, at åt -
minstone närmare, wid första tilfälle, råd-
göra härom med Herr Comminister Wid-
mark; ty eftersom han så tydligt hade låtit
mig Förstå sin önskan, at jag måtte blifwa
den ena Systerdottrens man, så bör han ju
också wara nögd med och önska at jag måtte
blifwa den andras, när det förra icke kan ske.
Ifrån Åckulla reste wi dagen efter till Ro-
bertsfors dit Inspectorn Fernborg äfwen
hade budit Comministern Widmark; men
jag fick aldrig tilfälle därstädes, at tala ensam
med honom om min angelägenhet.

Denna och följande månad hade jag utlagt
en ryssja i Dalkarså fjärden under isen för at
fånga lakor, jag wittjade 1. a. 2. gånger i wec-
kan och feck ibland braf nog. En dag kom jag
dit med drengen i huset, och sedan sista
wittjningen hade icke waken för ryssjan fru-
sit till, utan war upfyld och igenblåst med lös
snö lika med andra ställen. Jag geck då och
sökte waken med skåfweln i hand; men wis -
te icke ordet af förrän jag for ned i hålet med
båda benen; men till lycka hant jag kasta mig
på sidan på is brädden, så at jag ej for ned
längre än till midjan, och slapp således at
blifwa längre wåt. Wädret war wack ert och
medelst arbete hölt jag mig warm, så at jag

ej tog någon skada deraf till hälsan. Samma
dag om jag rätt mins, eller war det en annan,
så hände oss en annan icke mindre obehage-
lig händelse. Wi hade af Herrskapet fått till-
stånd at taga Lilla Brunte en liten, men god
och wacker häst, som Prostinnan war myc-
ket rädd om. När wi nu skulle åka hem, så
tyckte wi at det war mera oföre nere på sjelf -
wa fjerden än på sjelfwa strand, som war up-
högd och hölgd af mera kahl is, under hwil -
ken wist icke war någon wattendroppe, och
kunde wi således icke en gång drömma om
någon fara. Och för at wara så mycket säk-
rare, så åkte wi nästan tätt inwid skogsrand;
men det war just det, som förde oss i faran;
ty wi wiste intet ordet af förr än hästen låg
nere hel och hållen i en springe källa, som
war hölgd blott med en tun isskorpa. Hästen
hjelpte wäl upp sig sjelf genast; men imed-
lertid blef han helt wåt, och hwad wärre war,
full med ockra. Wi sökte wäl at torka honom
så godt wi kunde med hö, men han kunde
dock icke blifwa ren; Och på det hästen icke
måtte taga skada, så måste wi köra honom
helt warm. Men mäst woro wi bekymrade
om huru wi skulle få hästen i stallet, utan at
Herrskapet skulle se det, ty de hade sitt kam-
mar fönster gent emot stalldören. Beslutet
blef, at man skulle betsla af hästen utanföre
inkörds grind, och sedan leda honom i hast
in i stallet, och imedlertid skulle jag gå in
med fisken och med tal och prat söka at af-
hålla deras upmärksamhet ifrån hästen; men
deras åhåga om hästen war så stor, at ingen
ting war mägtigt at skingra deras åtanka
derpå, och de blefwo helt storögda när de
sågo, at hästen war wåt och at det rökte af
honom; och första frågan war om wi hade
kört ned? Som jag fant det wara både owär-
digt och utan alt ändamål at wika ifrån san-
ningen, och aldraminst wille jag, at de skulle
tro det wi af wårdslöshet, på en så kortt wäg,
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hade kört hästen så wåt; ty berättade jag til-
gången sådan, som den hade händt, och at
det war orsaken hwarföre wi måste köra häs-
ten warm, hwilket de wäl icke wille tro; men
jag öfwertygade dem därom. Misnögda woro
de och så war äfwen jag, och sedan feck jag
icke gärna hästen dit.

Ifrån min wän Bergstedt i Hernösand feck
jag nu åter bref. Sedan han hade ordat om
sitt drögsmål at swara på mitt bref så skrif-
wer han.

===. Om ansökningen. ”Dina Competito-
rer som fingo förslaget woro: Renhorn, An-
senius och Lange. Aldeles ingen olägenhet
deraf at du hållit dig framme. Huru snart du
blir dimitterad ifrån din post har jag ej fått
weta; förmodeligen wet Prosten Eurenius
det, som haft tilfälle conferera derom med
Herr Biskoppen. Dina sända örter har Assess:
Salberg examinerat, samt derwid ingen ting
ägt at påminna. Mästar Söderbergs låta hälsa
K: Bror mångfaldigt; du hafwer där trofast
wänskap.” === Angående hans wistelse un-
der ferien hos Pastor Hofverberg i Bothea. &c:
===.

Sedan feck jag ifrån nämnde Mästar Söder-
berg ett Bref deri han skrifwer.

=== ”Intet swar är ifrån Björneborg an-
ländt. (jag hade i hans namn skrifwit dit till
någon, i någon hans angelägenhet.) Derföre
får det wara, så at Bror icke widare gör sig der-
med beswär; ty mente han det wore förgäf-
wes. Wi må wäl, och lyckligt wis har hushållet
ökats med en liten Son, efter Kära Brors bort-
resa.” === &c:

På Robbertsfors Bruk war en utmärkt be-
skedlig bokhållare wid namn Gust: Ad: Sten -
qvist, som nu, jämte ett bref, återsände mig
något som jag hade glömt där. Jag hade ock
bedt honom afskrifwa några Charader åt mig.

Och nu swarte han i brefwet, at han det ej
kunde förr än avisorna återkommo ifrån Ny-
byn.

Nu hade jag behof af at resa till Umeå, dels
för at af Prosten Eurenius få höra hwad hopp
jag hade om snar återkomst till honom, dels
ock för at utur min Bureua få hämta kläder
och papper, som jag nödwändigt behöfde,
samt at göra små nödiga uphandlingar. Jag
reste den 2:dra Mars. Men Prostens swar på
min fråga om snar återkomst war twetydig,
så at det tycktes nästan såsom han ej sjelf
wiste om han önskade min återkomst eller
ej, hwaröfwer jag fant mig föga nögd; Dock
hade det warit för mig aldeles det samma,
blott saken hade blifwit afgjord; ty jag både
trifdes och mådde ganska wäl där jag war.
Mademoiselle Elis: Dorth: Eurenius wiste sig
ganska twär och butter, när jag wid ankoms-
ten hälsade på Henne, hwilket öfwertygade
mig derom, att hon hade fått mitt sista Bref,
samt at det hade förtörnat henne (Se pag:
221. Denna Bok:) Jag låddes icke märka det
minsta utan bemötte Henne såsom wanligt
med allmän aktning.

Här feck jag nu del af Enke Fördelningen,
och at jag skulle betala min lilla skärf till
Enke=fru Fluur. Jag blygdes at gifwa henne
endast det lilla som war min skyldighet; men
då jag ökte summan wille jag icke eller at
hon säkert skulle få weta at hon kom ifrån
mig; det kan göra tilfyllest om hon något så
när kan gissa dertill. Derföre lade jag sedeln
i ett Couvert tillika med en liten anonym
wers, som är N:o 47. i mina Poëtiska arbeten,
och som hade till underskrift: 

Din egen
Gäldenär 

hwilket jag addresserade till fru Fluur och
afsände med någon, som jag träffade.

254. 
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Den 5. återreste jag till Bygdeå, då jag ifrån
Staden feck en liten Man, Matts Gerding
Mätare i Rathan, till rese sällskap, han bad at
få följa mig det jag gärna bewiljade. Han war
mycket pratsam; och ibland annat började
han tala om min första Predikan som jag,
såsom Student, hölt i Umeå Stad, Hwarom
se pag: 71. 3:dje Boken. Han reciterade åtskil-
ligt af dess innehåll; och naturligwis feltes
icke beröm så wäl af honom, som också an-
dras omdömen derom, som han ej sparde at
omtala. Hwilket beröm jag sökte uptaga så -
som jag borde, utan at dock låta märka mig,
wara hwarken stött eller flaterad. Jag för -
undrade mig öfwer hans goda minne, och
fant med hugnad, at det wist icke är förgäf-
wes, at för en allmänhet Predika Guds ord;
utan om man endast är lycklig nog, at lifli-
gen kunna föreställa det, hälst wid wigtigare
och besynnerligare tilfällen, så måste det
wisserligen wäcka upmärksamhet hos några,
upmärksamheten fäster det djupt i minnet
och begreppet i långan tid, och då måste det
säkert någon gång bära en hälsosam frukt
och nytta i menniskornas hjertan förr eller
sednare, ja kanske sist på åldren, åtminstone
hos några om icke hos alla. Jag har warit
lycklig nog, at utom detta, äfwen hafwa haft
ett eller annat wedermäle härpå. Och den
sanningen har ofta tröstat mig, när man näs-
tan altid tyckes finna, at man sällan ser nå -
gon frukt och nytta af Guds ords predi -
kande; utan at man nödgas predika för döf -
wa öron och tilslutna hjertan; samt at de
ömaste förmaningar och de alfwarsammaste
bestrafningar föga tyckas uträtta.

Jag hafwer pag: 196. denna Boken omtalt
Prostens Nortmans och Prostinnans tänke-
sätt emot Kungen och Regeringen, huru de
bittert häcklade och tadlade alt hwad han
gjorde. Wid sådana tilfällen tog jag altid det

partiet, at tiga stilla, hwilket altid har warit
min wana eller snarare min naturelle när nå -
got har warit på bane, som har mishagat mig,
då tiger jag altid först till dess tålamodet är
uttröttadt; men när jag kommer mig före till
at tala i saken så säger jag min upriktiga me-
ning ofta rätt alfwarsamt. I detta ämnet fant
jag mig aldrig hugad at med dem resonera;
ty jag wiste at mina ord alsintet skulle förmå
till at öfwertyga dem om min menings san-
ning, eller ens förmå at ändra deras tänke-
sätt. Derföre, ehuru obehagligt det ofta war
för mig at höra, så lät jag dock ej det minsta
märka, om jag tykte wäl eller illa derom. En
dag denna tiden började Fru Prostinnan sin
gamla wisa i detta ämnet och jag förhölt mig
derwid såsom förr. Men det war icke eller
tillags, at jag teg, hwilket jag för denna gång -
en så mycket häldre gjorde, som jag tydeli-
gen märkte at hon nu änkom hade föresatt
sig, at med listigt tal söka utforska mig och
med snärjande frågor söka oförmärkt utleta
mina tänkesätt. Så snart jag förstod Hennes
afsikt, så tänkte jag: Förgäfwes bränner du
dina kohl; du skall finna, at jag icke såsom
barn låter låcka utur mig mina tankar eller
hwad jag will hafwa hemligt om jag icke
sjelfmant will yttra mig. När hon såg at Hen-
nes försök icke lyckades, så blef hon half el-
lack, som jag tydeligen märkte, ehuru Hon
omtänksamt sökte dölja sitt sinne och sin
stickenhet, och sade med en förtrytsam ton:
ungefär således: ”Jag finner icke hwarföre
icke Herr Magistern också ibland skulle
kunna resonera härom; Det är altid obehag-
ligt at icke weta om man har en wän eller
owän at tala med, och följakteligen om, och
huruwida man säkert kan yttra sina tankar i
sin oskuld för sitt husfolk.” m:m: Ogärna
wille jag wäl låta dem förstå mina tankar;
dock till slut yttrade jag mig ungefär med
följande ord: – så facilte, som mig möjligt
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war: ”Det är ondt at döma om det man intet
förstår och känner; wore man altid med och
kände alla omständigheter, som föranleda
Konungens företag i sin regering och i hwar -
je fall, så tänkte wi kanske annorlunda om
saken, än som den nu kan förekomma oss.
Det är swårt at wara Kung och göra alla till
nöjes. Föröfrigt: hwarföre må icke Herrska-
pet få hafwa sina tänkesätt härom och jag
mina, utan at wänskapen skulle störas. Och
jag tror icke, at mitt upförande hittils här -
städes har warit sådant, at Herrskapet haft
skäl at frukta något misbruk af det mig läm-
nade förtroendet.” &c: Men härwid tänkte
jag: Det wore för dig rådeligast, at aldrig tala
något som du behöfwer wara rädd om. Och
härmed slutades detta samtalet.

Den 15. kom Comminister Widmark till Pros -
tegården, då jag beslöt at lämna honom det
förtroende som jag pag. 251. denna Boken har
omnämt. När han kom på min kammare, 
så yttrade jag mig ungefär således: – ”Herr
Comministern, har flera gånger i winter, un -
der sitt skämt, tykts hafwa welat upmunt ra
mig, att begära Mademoiselle Barbru Marg-
reta Turdfjäll till min maka; men ehuru Hon
är ett ganska aktningswärd Fruntimmer så
måste jag tillstå, at jag har mycket mera tycke
för Mademoiselle Lisa Cajsa Hennes Syster.
Min ödmjuka begäran är derföre nu, at Com-
ministern, såsom hennes morbror, wille wara
af den godheten, at så wäl hos flickan, som
Hennes Föräldrar, söka befordra mitt bästa i
hwad han kan. Jag hoppas, at Herr Commi-
nistern icke misbilligar min begäran; ty om
Han har önskat den ena Syster dottrens för-
ening med mig, så hoppas jag at han icke är
emot den andras; ty båda böra ju wara honom
lika nära.” m:m: Han swarade: – ”Jag will wist
icke wara emot Herr Magisterns begäran;
utan twärtom understödja honom i alt hwad

jag kan, äfwen i anseende till Henne, ehuru
jag gärna tilstår, at jag häldre hade önskat at
Herr Magistern hade wändt sig till Mademoi-
selle Babba än som till Lisa Cajsa. Orsaken är
den at jag wiste at den sednare har i flera år
warit trolofwad med Bataljons Predikanten
Schmaltz, men nu har jag sedan fått höra, at
det nu skall wara alt dem emellan, så at det
icke mera kan hindra.” Detta war för mig en
oroande uptäkt, fast den på andra sidan war
tilfredsställande i det at denna trolofning
wore uphäfwen. Jag fråg te honom derföre:
om han säkert wiste här om? – Men han
swarte: ”aldeles säker kan jag wäl icke wara;
men det säges dock så, at det wist skall wara
slut dem emellan.” I medlertid lofte han, at
till en början söka utforska Majorens tänke-
sätt ianseende till min Person och mitt till-
bud, samt äfwen flickans om han så kunde
komma åt.

Efter wåra Husförhörs resor blef Herr Pros-
ten Nortman något muntrare och bättre till
humeuret, hwarföre jag öfwertalte honom,
at försöka predika en gång, det han också
gjorde 3:dje Söndagen i Fastan, och aflopp
det för honom ganska braf; och hoppades
jag, at igenom sådana företag efter hand
kunna muntra honom, så at han med tiden
skulle kunna blifwa fullkomligen återstäld.

Som det nu war Marknads tiden och jag
träffade Farbror Burgerus, så öfwerlämnade
jag honom 9. Riksdaler at dermed betala min
skuld hos Madame Granholm i Granön, hwa-
rom jag war mycket angelägen; men ej förr
hade kunnat wärkställa.

Nu feck jag ett bref ifrån Herr Prosten Eu-
renius, som jämte hwarjehanda muntert
skämt, skref som följer.

===. ”Twenne Herr Magisterns obligeanta
bref får jag nu ärkänna med tilgifnaste är-
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känsla. Herr Magisterns deruti yttrade wän-
skap för mig, faller som den bör i god jord.”
Han begärde sedan en afskrift af en par Cir-
culaire och Enke fördelningen &c:

Den 1. April satte jag mig ned en stund på
förstugu trappans ena sido=bänk, och som
derpå war något rimfrost, så föll det mig in,
at med fingret i rimfrosten skrifwa något, då
jag ristasta följande lilla wers, som föll mig i
tankarna:

Nögd i mot= och medgång lefwa, 
Utgör lyckan i wår tid:
At för döden aldrig bäfwa, 
Utgör själens ädla frid.

Som jag ibland, under åtankan af mitt trägna
Prediko arbete, ofta låg waken om nätterna,
så kom jag at tänka på mina åtskilliga lefnads
händelser i Finland, då mig en natt isynner-
het föll i tankarna händelserna angående
Herr Capiten Käplers qvittence (Se pag: 46.
och 440. Fjerde Bok:) Och ju mera jag tänkte
härpå desto mera blef jag öfwertygad att den
sednare händelsen angeck samma qvittence,
som den förra händelsen omtalar, Och då jag
påminte mig Fröken Carpelans berättelse om
Comministerns i Åbo Herr Ignatii processe
med Capitén Käpplers arfwigar angående
Cajala Köpeskillingen, så började jag ångra at
jag icke förr eller straxt efter Löjtenant Möl-
lers begäran, hade gifwit Ignatius tilkänna
hwad jag wiste i saken. Jag beslöt derföre nu,
för at fullkomligen freda mitt samwete och
för at kunna lefwa nögd i en framtid, at skrif-
teligen upsätta ett attestatum härom och
skicka till Herr Comministern Ignatius, för
at kunna begagna sig deraf om det ännu wore
tid dertill. Jag skref derföre hwad jag wiste
härom just såsom händelserna äro anteknade
på nyss citerade ställen, och orsakerna hwar-

före jag ej förr hade underrättadt härom och
beslöt mitt attestatum med förbindelse af lif-
lig Ed om så påfordras skulle, Jag skref så
namn och datum derunder. I Post Scripto
wiste jag qvittencets utseende med sådana
prickar för gamla skriften: =====, och med
streck:  ______ för förändringen och tillägg-
ningen, och afsände det sedan med första
omgående Post. Men derpå feck jag aldrig
något swar, så at jag aldrig wet om det har
framkommit eller ej; eller om han kunde be-
gagna sig deraf eller icke. Men glad war jag,
at jag hade härmedelst fredat mitt samwete.

Jag feck nu swar på ett mitt bref till min Far
om några hushåls ärender, till min bekläd-
ning. Dessutom skrifwer han äfwen:

”Hwad Gretas giftermål angår, så låter det
så, at det skall skje till midsommars tiden; wi
få wäl skrifwa en gång till, när det lider längre
på wåren, härom.”

Mina tankar om detta min Systers gifter-
mål, se pag: 235. följ: denna Boken.

Ifrån Bokhållaren Stenqvist på Roberts-
fors feck jag ett ralljerande swar på ett mitt
bref i hwilket jag anmälte 900. Billjoner Häls-
ningar hälften till delnings emellan honom
och Inspectors Herrskapet. Han ådagalade
deri sitt wänskapsfulla tänkesätt.

Som jag wid Påska högtiden hade ganska
mycket arbete, så öfwertalte jag Herr Prosten
Nortman at hålla en Predikan det han också
gjorde och det aflopp skäligen braf. Han an-
wände mycket mera arbete, at läsa öfwer en
predikan än jag, och undrade derföre, at det
så lätt kunde aflöpa för mig. ”Felar det icke
ord”, sade han, ”för Herr Magistern ibland:
jag tycker at de skulle brista när han blott an-
wänder morgonstund ofta både till att skrif -
wa och läsa öfwer?” – Jag swarte: ”Nej; orden
komma likasom af sig sjelf i tankarna, och
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om ibland någon halt märkes, så kan saken
hjelpas at meningen med andra ord uttalas.”
Minna tankars lopp war ibland så lätt, att det
mången gång föll mig mycket lättare at tala
efter min indre känsla i det ämnet som jag
afhandlade, än när jag bemödade mig, at no-
gare följa Conceptet. Och det hade annars
warit omöjeligt ty med Långfredagen inbe-
räknad, så hade jag denna högtid 5. Predik-
ningar. Ja i Julhelgen när lika arbete wan -
kades predikade jag 2:dra dags aftonsången
aldeles utan concept, då jag analytice afhand-
lade texten. och förklarade henne i sitt hela
sammanhang, hwarwid jag anförde de lärdo-
mar och tillämpningar som textens ord
gåfwo anledning till; Och det aflopp lika wäl.

Under Påska Högtiden så bodde Major Turd-
fjäll på Bostället på Skinnarbyn; och då han
så wäl den 23. som 25. war i Prostegården, så,
jämte det han bewiste mig mycken höflig-
het, böd han mig, at oftare hälsa på sig på
Nybyn. Huru angenäm en sådan bjudning
för mig war, det kan hwar och en lätt före-
ställa sig, i anledning af hwad förut berättat
är om min fattade kärlek till hans äldsta dot-
ter. Jag tackade derföre höfligt för bjud-
ningen och låfte at wist icke underlåta at
göra mina visiter så snart tilfällen det kunde
tillåta.

Straxt efter Helgen kom äfwen Comminis-
ter Widmark till Prostegården, då jag feck
tilfälle at fråga honom angående det updrag,
som jag sist öfwerlämnade honom (Se pag:
261. Denna Bok:). Han swarte: ”Jag har talt
med Majorn om Herr Magisterns begäran;
och han hade wist icke något emot Herr Ma-
gisterns Person; men han sade: det är ännu
för tidigt så wäl för honom som min dotter
at tänka på giftermål; Han har ju ännu ingen
Sysla, hwad will Han föda hustru och barn

med? – Och hwad angår Schmaltzen,” fort-
for Widmark, ”så sade Majorn at det wäl icke
ännu war aldeles alt emellan dem, ehuru det
war kommit litet halt i saken. – Men Herr
Magistern kan ju ändock försöka, hwem wet
huru det kan lyckas.” Denna underrättelsen
war både hugnande och oroande, det sednare
ianseende till Schmaltzens ännu fortfarande
frieri; men Hugnande ianseende dertil at
Majorn icke aldeles hade afslagit min begä-
ran. Och hwad angick min tjenstlöshet och
brödlöshet så swarte jag: ”Jag hoppas också,
at framdeles få någon Syssla, så at jag kan
föda hustru och barn; och det har aldrig wa -
rit min tanka at förut gifta mig; men imed-
lertid är det icke ur wägen at utse sin blif -
wande maka och derom med någon wisshet
hafwa öfwerens kommit, man får wäl söka
då at med tolamod wänta på så mycket godt.”

Detta mitt nu wäxande hopp gjorde at jag
med mera åtrå önskade få snart afgjordt, om
jag skulle återkomma till Prosten Eurenius i
Umeå, eller om jag finge med allone blifwa
i Bygde, hwilket jag nu så gärna önskade,
som hwar och en kan finna. Ty skref jag till
Herr Prosten Eurenius följande bref.

=== angående hans begärta circulaire. 
”Nu anhåller jag på det ödmjukaste, at få för-
fråga mig angående min återkomst till Umeå.
Då jag sist hade den lyckan at träffa Tit: wet
jag icke om jag orätt har förstått Tits: mening
i denna sak: meningen af Tits: ord tog jag så,
som skulle Tit: ej widare behöfwa eller wilja
hafwa någon Adjunct, och om så wore, är min
ödmjukaste begäran, at med det första derom
få Tits: wissa yttrande, på det jag må weta om
jag äger frihet, at söka någon ny Station där
jag finner tjenligt och ingå accord med någon
annan, hwilket nu mitt gifna löfte, at framför
någon annan biträda Tit: i Dess ämbete för-
bjuder mig at göra, såwida jag ej will swika
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Tit: ifall min lilla hjelp ännu skulle åstundas.
Detta är mig så mycket nödigare at snart få
weta, som jag, på den owaraktiga fot jag nu är
satt, på hwarjehanda sätt är mycket lidande,
dels derigenom, at det lilla jag äger är somt
här och somt där, så at jag ej kan sköta det
som sig wederbör; dels ock, eftersom jag ej
med någon wisshet kan anställa min lilla hus-
hållning såsom mina många och torftiga be-
hof kräfwa.”

En dag kom en fattig Bondehustru till mig på
min Kammare och begärte få wäxla åt sig en
Riksdaler Specie emot sedlar: ”Jag är skyldig
åt Kyrkan den i Interesse och Herr Prosten
Nortman tager ej emot annat; utan han skall
nödwändigt hafwa en blank Riksdaler, och
har befalt mig at gå ut och skaffa mig en
sådan.” Detta förtröt mig at Prosten skulle
wara så sträf emot den fattiga bondehustrun,
at icke emottaga andra pengar af Henne, och
om det änteligen war nödigt at för Kyrkans
räkning iaktaga skilnaden af myntet, som nu
hade tagit sin början och som jag tyckte war
mindre rättwist, så förtröt det mig, at han
icke sjelf wäxlade med Henne, då han hade
en så stor myckenhet af dem, utan skulle åda-
galägga en sådan nitskhet och snålhet. Der-
före, just för at wisa ofoget af Prostens för -
hållande, så wäxlade jag Riksdalern åt Henne,
utan uppgäld, ehuru han war den enda blan -
ka Riksdalern, som jag hade; ty Hustruns
snara återkomst skulle nödwändigt öfwertyga
Prosten om at hon hade fått den af mig, om
hon ock icke sade det. Men om sådant wäkte
någon upmärksamhet hos Prosten kun de jag
sedan icke utröna.

Ett annat drag af snålhet hos Prostinnan war
likaså owärdigt. Jag hade ett bref, som jag
wille hafwa burit till brefsamlings stället,
blott 5. a 6. hundrade alnar ifrån Prostegår-

den; En halfwuxen flicka war i huset, dotter
åt lagårds gumman; Henne bad jag gå bort
med mitt bref, som blef mycket illa tagit af
Prostinnan; – ”Nej hon har intet tid,” sade
hon, ”ty hon skall spola.” &c: Detta förargade
mig på det högsta, men bet mig i läppen och
teg; tänkandes: Du är icke en gång wärd at få
höra min förtrytsamhet. Jag beswärade icke
eller flickan mer dermed; utan antingen
geck jag sjelf eller också sände jag lilla von
Ahn när han war hos mig.

Denne Månad roade jag mig mycket med
skytte och fiske, samt at gildra sparfwar. En
dag skjöt jag en sjöfogel, som sedan fölgde
med strömmen neder åt Prostnybruket. Jag
sprang då i wattnet och snön alt upp till
knäet, för at skynda mig till en fors i hopp at
där få fast fogeln. Men som wägen war lång
och min bråska häftig, så feck jag hastigt håll
och styng i ryggen, så häftigt at jag med yt-
tersta möda kunde gå. Ifwern och bråskan
twang mig dock at skynda, och jag handt wäl
till forsen med feck icke eller där fast fogeln,
som änteligen stannade wid isbrädden litet
nederom Prost sjöbodan. Jag måtte då ropa
åt Johan Sundströms barn, hwars gård war
gent emot på Dalkarså landet, at de måtte
komma med båt till mig, det de också gjorde,
då jag änteligen feck min fogel, som jag hade
slitit så mycket ondt före, at jag nästan måste
ligga till sängs några dagar innan min rygg
kunde blifwa hälbrägda. Dock war jag sedan
lika ifrig i mitt skytte.

Fältwäbeln Marcus Sundström fölgde mig
en natt till en tjäderlek, där wi wäl träffade
tjäder men fingo ej skjuta någon; jag geck se-
dan dit en par gångor ensammen och en gång
hade jag lilla von Ahn med mig, Då jag änte-
ligen feck skjuta en tjäder, som war om jag
mins rätt den första, som jag har skjutit. Wi
lågo wid elden på stället förut en liten stund,
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och sedan jag hade wäkt upp, min gosse, som
war mycket omornad, och skjutit min tjäder,
så hölt solen på at gå upp. Gossen frågte mig
då: ”Huru kommer det till, Herr Magister, at
solen går upp i wäster i dag?” Jag kunde ej an-
nat än le åt en sådan fråga, och förstod straxt
at gossen war will blefwen. Jag swarte då: ”du
wet ju, at solen altid går upp i öster och går
neder i wäster; men när du nu tycker, at det
är twärt om, så kan du wara wiss at du är will
i hufwudet, och just af denna omständighe-
ten kan du rätta dig när sådant händer en an-
nan gång, ty när du ser solen och wet ungefär
hwad det lider på dagen så bör du aldrig blifwa
will; emedan, utom upp och nedergången, så
är solen klåckan 9. i sydost, 12. i full syd och
4. i sydwäst. Men ser du icke solen, så kan du
af trädens qwistar rätta dig, som merendels
äro flera på södra sidan; eller ock af landets
läge det du förr känner: såsom tilstötande
bäckar, berg, sjöar, ängar, wägar, dalar” &c:
Wid hemgåendet feck jag ock i en insjö skjuta
en sjöfogel. Men när jag kom hem så hade jag
tappat bort min urnyckel, som jag nästan
wille anse såsom ett straff för det jag skjöt
foglar på förbuden tid; man ser häraf, at sam-
wetet altid talar och wäcker wid minsta om-
ständighet. Med fiske hände ej något märke-
ligt. Jag nyttjade Prostens ryssjor och nät,
dem jag sjelf bygde när de gingo sönder.

Ifrån Herr Prosten Eurenius feck jag följan -
de swar på mitt pag: 269. anförda bref.

”Jag will ej önska at Herr Magistern så
skulle mistaga sig på den flickans uttryck, till
hwilken han någon gång komme at fria, som
det skedt med mitt utlåtande wid wårt sista
samtal; ty då kunde han lätteligen sjelf oskyl-
digt skapa sig en korg. Jag har altid tagit för
afgjordt at fram för någon annan både äga rät-
tighet till och hälst nyttja Herr Magisterns
goda biträde i ämbetet, såsom den med hwil-

ken jag ej annat kan, än wara wäl och bäst be-
låten. Häruti hade jag ej eller tillåtit någon
ändring, om ej ömheten för en gammal wän
H: Prosten Nortman förmådt mig dertill.
Denna Perioden är nu förbi, hwarföre jag ock
skrifwit honom till, at draga omsorg om en
annans anskaffande. För öfrigit war mitt ut-
låtande ej annat än at såwida jag warit utan
biträde den tiden då jag det bäst behöft; kun -
de jag till instundande sommar naturligt wis
fast lättare bärga mig utan; at det war Prosten
Nortmans egen men ej min skyldighet, at
skaffa honom hjelp; at H: Magistern i alla fall
wore ju förr dess häldre wälkommen, och at
jag i alt hänseende ej låter derivera ifrån mig
den, med hwilken jag funnit mig i allone så
wäl belåten. Sat sapienti! Må wäl och war öf-
wertygad om den wänskap hwarmed” &c:

Detta brefwet war mig både wäl= och icke
behagligt. Jag war glad öfwer Prostens wän-
skap och hoppet at få återkomma, Men at åter
längre blifwa skild ifrån min flicka war åter
något oroande; dock är det bäst, tänkte jag, at
finna sig i alt, samt at snart få komma på min
rätta Station.

Ifrån min Wän Nordqvist i Jomala feck jag
ock nu följande bref.

=== ”Får således berätta dig at jag straxt
efter Påsk, will Gud, tänker resa till Åbo, at
hålla Bröllop med min älskade Jeana Stadigh
Gud förläne oss därtill sin nåd!” === Han
önskar sedan få en bättre lägenhet; men glä-
der sig öfwer en god KyrkoHerde och Försam-
lingens wälwilja. ”Lät mig nu min Bror weta
dina händelser sedan dit sista bref. Jag tänker
under resan till Åbo hälsa på Mamselle Gus-
tafva Wallin. === Jag har förlorat 2. Systrar i
barnsäng, min Mor lefwer. Jag önskar dig all
lycka och wälgång.” &c:

Som jag för mina Jagt utwandringar ej altid
kom mig till at raka mig så ofta och på de
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wanliga tiderna, så kunde det wäl hända at
jag ibland war mycket skäggig. En dag kom
Fru Prostinnan in med rakwatten skålen när
jag ännu satt qwar hos dem efter middags
måltiden, och sade skämtande och leende:
”Se här tag nu och gå på sin kammare och
skrapa åf sig litet skägg, at han icke ibland må
se ut som en buse.” &c: Jag log och swar te: le-
ende och lika skämtande: ”Hwad är det wärdt
at raka mig så flitigt, jag får dock icke någon
belöning för beswäret.” Jag mente: jag får
dock icke någon rakkyss. Gamla Fru Prostin-
nan frågte då: ”Hwad är det för en belöning?
som herr Magistern då wäntar?” Då jag nu
märkte at hon icke förstod min mening så
swarte jag: ”Man plär ju wanligen få en wiss
belöning för det man rakar sig, har jag hört
ibland hända.” – ”Jaså”, swarte Hon med sin
wanliga utmärkta godhet, ”nu förstår jag och
kommer ihog hwad Herr Magistern menar:
Han får wäl han också den belöningen alle-
nast han wäntar någon liten tid, han får sä-
kert samma belöning hwad det lider.” Till
någon ursäkt anförde jag, at när det började
lida emot Söndagen, så gjorde det at jag tyck -
te det wara mislagomt at raka, när jag åter
skulle raka mig om lördagen; ty drögde jag
för at åter komma på den wanliga turen. Jag
tog så skålen och geck på min kammare och
fullgjorde begäran, under förnyat hopp om
framtida belöning; Ty gamla Prostinnans
goda löfte war dock ljuft och behagligt at på-
tänka.

Denna tiden sköt jag en pracka28 och för at
bättre lyckas med mitt skytte så flådde jag
henne för at af skinnet göra mig en wätta,
och lämnade sedan kroppen i köket såsom
wanligt till at förbrukas. Men straxt skicka -
de Fru Prostinnan honom tilbakas med häls-
ning, at hon icke kunde anwända till mats en
så illa hanterad fågel, och at det war mindre

wettigt af mig gjordt, at så misfirma och mis -
akta Herrskapet. Detta förtröt jag högeli gen,
dels at de så skulle mistyda mitt oskuldfull-
laste göromål, och dels wara så fina at fågeln
icke skulle duga för deras bord för det han
råkte wara flådd; ty derigenom war han icke
på minsta wis misshandlad el ler oren. Häröf-
wer harmsen och öfwer deras otacksamhet
för all den fågel och fisk, som jag hade hem -
dragit till deras kök, hwartill jag sjelf hölt
både ammunition krokar och refwar, med
beswäret &c:, som aldrig med ett ord ärkän-
des, så gaf jag fågeln åt lilla von Ahn at gifwa
åt sin mor, hwilken den med all tacksamhet
emottog, ty hon wiste mera at sätta wärde på
maten än den fullproppade Proststinnan,
som i alla sina dagar aldrig haft någon brist
deraf, eller föga någon gång warit hungrig.
Må detta tillika med hwad som är sagt pag:
269–271. denna Boken wara små nya drag af
detta Herrskaps Caractere.

VIII. Capitlet.
Hoppet tyckes wilja upklarna. 

Den 3. Junii under wårt samtal wid bordet
feck jag höra at Mademoiselle Carolina Ness-
ler förwäntades till Bygdeå, som också snart
anlände; hon war Prostinnans Systerdotter
och Stydotter till Löjtenanten och Kongl:
Räntmästaren C: A: Moritz i Umeå, hon war
en ung och skäligen wacker flicka. Huru talet
en dag widare föll mins jag nu icke; men
Prosten yttrade sig till Henne med dessa
orden: ”wore du rik kära Syster, så behöfde
du icke resa, för at wisa dig i landet.” Om
Herr Prosten med dessa orden önskade, at
wäcka min upmärksamhet på Henne, är
hwad jag icke kan utreda, men på mig hade
de nu alsingen wärkan; ty mina tankar och
önskningar woro wända altid till min flicka
på Nybyn.
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Som fiskandet altid låg mig i hågen, och jag
wiste at Prosten hade en Ena=not,29 som jag
aldrig hade sedt huru man den nyttjade, så
wille jag ut at också försöka det fisket. Jag
begärde och feck drengen Erik Olofs son
med mig. Första warpet som drogs för at lära
mig, rodde jag efter hans commando och
han drog; men ingen fisk wankades. Sedan
drog jag och han rodde och i mitt första
warp feck jag en wacker börting och sedan
mera fisk. Som jag af detta fisket war myc-
ket road så for jag ut merendels en gång i
weckan. Under slåtter anden föll också ho -
gen på mig, at jag wille nödwändigt ut at
draga enan, men drengen war nu mycket
ohugad dertill; änteligen så feck jag honom
med mig; men jag ångrade sedan at jag den -
na gången twang honom ut; hälst när jag
började betänka, at han war trött af slåttern,
som alla dagar war bittida uppe, och arbe-
tade med höet hela dagen, och nu skulle wa -
ka och arbeta om natten; ty for jag snart åter
hem, och sedan undwek jag at fara ut när
han war mycket trött af arbetet.

I Pingnst högtiden hade jag mycket trägit ar-
bete, jag geck derföre ut om lördagen, i
åkern och satte mig där at läsa och fundera
något på mina predikningar, jag satt än här
och än där, och geck till slut neder till fjer-
den för at wittja några jädd krokar, som jag
hade där. Men om mårgonen när jag skulle i
Kyrkan, så war mitt Concept borta; jag sökte
men det war och förblef borta. Jag måtte så
gå i Kyrkan utan Concept; men som jag skä-
ligen wäl kände dess innehåll och tur, så af-
lopp predikan lika braf. Dagen efter när jag
wittjade mina krokar så fant jag conceptet
liggande helt wått på den sanka tufwan där
jag hade stått, jag hade tappat det ur fickan
när jag hade bockat mig ned till krokarna.
Jag war dock glad at jag fant igen det ehuru

det blott bestod af några momenter på ett
qvart ark papper.

I dessa dagar feck jag ett bref ifrån min
Wän Johan Bolin upfylt med lifliga wänskaps
betygelser; men ej af någon widare betyden-
het.

Så snart Pingst Högtiden war förbi, så reste
jag den 14. till Robertsfors Bruk i afsigt at
höra efter om icke min Syster Maria Chris-
tina kunde få komma i tjenst hos Fru Fern-
borg för at lära sig matlagning; Men hon war
icke sade hon i behof af någon sådan, hälst
så länge hon hade sin Mans Syster dotter
Jungfru Fernborg hos sig. Så at denna min
favorit plan och afsigt aldeles icke wille lyc-
kas. Men jag hade wist med mera omtanka
hört mig om härom, om min Syster sjelf
warit hugad derför; men när hon ej gärna
wille det, så måtte jag låta det så wara och slå
saken utur hågen och tankarna.

Men hit war icke det förnämsta syftemålet
för min resa, utan jag reste samma dag till
Nybyn i afsikt, at få träffa min flicka, och om
möjeligt wore för henne yppa mitt hjertas
tankar och min kärlek till Henne. Jag träf-
fade i wägen Herr Comminister Widmark,
för hwilken jag yppade mitt ärende, och som
berättade at Majorskan och Mamselle Lisa
Cajsa nu wore i Gumboda; Wi reste derföre
in där, men jag feck ej då tilfälle at yppa för
Henne mina tankar. Wid första hälsningen
frågte Widmark först mig och sedan Made-
moisellen: ”Will du hafwa denna förestälta
Personen?” helt surprinerad tänk te jag ja;
men wågade ej säga det. Sedan reste wi till
Nybyn och dagen efter förde han mig till alla
flickor och änkor som funnos i byn. Först
kommo wi till Fru Sundelius, En ung Enka
efter en Adjunct i församlingen, hon hade en
nyss fullwäxt blefwen dotter, och hennes
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gamla Mor lefde äfwen samt bodde hos Hen -
ne. Så snart wi kommo in, huru flat blef jag
icke, när Herr Comminister Widmark, just
wid påhälsningen, i stället för all annan præ-
sentation, (wi kände hwarandra förut, ehuru
jag ej förr hade warit hos dem) äfwen här
framstälte först till mig, pekande på den
unga Enkan, på sitt eget skämtsamma sätt
och muntra lynne, följande helt oförtänkta
fråga: ”Will du hafwa denna förestälta Perso-
nen?” och sedan feck Enkan samma fråga pe-
kande på mig. Samma fråga framstälte han
också i anseende till dottren aldeles på sam -
ma sätt, och likaledes till den gamla Enkan;
alt detta så fort han hant utan at wänta på
något swar af någon. Den unga En kan och
flickan tyktes härwid blifwa också något fla -
ta; öfwer en så oförwäntad fråga; men de
hade säkert blifwit det ännu mera om icke
de förut så wäl hade känt Comministerns
sätt at ralljera, och förmodeligen war det icke
första gången som de af honom hörde sam -
ma fråga. Derpå gingo wi till Majorens, där
han åter framstälte samma fråga i anseende
till båda de yngre Mademoisellerna; men nu
gjorde det mig ingen ting, ty jag war nu der-
med wan och wäntade den frågan, äfwenså
war det med flickorna. Majorn log och sade:
”Du är altid lika tokig och galen swåger, som
du altid warit har.” Här stannade wi och spi-
sade middag om jag mins rätt. 

Jag trifdes nu icke länge där; utan, som jag
önskade, at samma dag återresa till Gumbo-
dan, så tog jag straxt afsked när jag hade
druckit Caffe och geck derifrån. Men Com-
minister Widmark skulle nödwändigt först
ledsaga mig in till Skräddaren Hertsberg,
som war rik och hade en enda dotter, som
wäl ej war wacker, men dock war aktnings-
wärd; Här framstälde han åter sin wanliga
fråga åt oss båda. Och sedan han det hade

gjort så geck han med sin wanliga skalkak-
tiga mine och öppnade ett skåp fullsatt med
silfwer bägare, pokaler, skedar &c: Likasom
wille han säga: se huru mycket godt här är at
fria till. Men sådant war icke någon låckemat
som wärkade på mitt sinne, utom det at flic-
kan, som jag nu såg för första gången, ej fö-
reföll mig synnerligen behaglig; Hon skall
dock hafwa warit en beskedlig flicka, som jag
sedan feck höra berättas. Han förde mig ock
sedan in på en par andra mindre betydande
ställen, hwarefter wi kommo till hans hem
där jag ej drögde länge utan afreste snart till
Gumbodan samma dag.

Icke utan oro nalkades jag till Fendriks bo-
stället i Gumboda; och ankommen till stället
så lämnade jag hästen utanföre; ty jag hade
icke tid, at där länge dröja, emedan jag ej feck
wara länge hemifrån, såwida jag war ensam-
men Prest på stället. Jag steg in i salen där
ingen war inne; men innan kort kom fru Ma-
jorskan in och strax derpå Mademoisellen.
Jag språkade en stund om de ämnen, som
kunde förefalla hwarefter Fru Majorskan
geck ut. Nu såg jag änteligen det önskade till-
fället; men geck dock ännu ett eller annat
slag ängslig och orolig öfwer gålfwet. Men
genast tänkte jag: nej detta går ej an; jag mås -
te nu taga mod till mig och gripa mig an; nu
är tilfället, Gud wet när det nästa gång bju-
des mig; snart kan Frun åter komma in och
låter jag nu tilfället af blyghet och farhoga gå
mig utur händerna; så torde jag länge få
wänta till nästa gång. Jag steg derföre till Ma-
demoisellen, knapt wågande andas, tog Hen-
nes hand, på hwilkens ena finger satt en liten
guldring, och sade halft hwiskande: ”Denna
ringen torde förmodeligen wara en gåfwa af
någon lycklig fästman, som kanske är så
lycklig at hafwa wunnit Mademoisellens kär-
lek och hjerta.” – Hon swarte: ”Nej aldeles
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icke; utan jag har fått denna ringen af ingen
annan än min Far.” Jag fortfor: ”Ach om jag
wågade tilbjuda Mademoiselle min hand och
mitt hjerta; Jag älskar henne gan ska högt och
skulle skatta mig högst lycklig om jag wågade
hoppas hennes kärlek och ömhet tilbaka,
samt framdeles få blifwa dess maka; det är
sant: jag är ännu en fattig och brödlöser man
och af ringa härkomst; men jag hoppas at
Gud ock i sinom tid gifwer mig min lott och
utkomst, så at jag med äran må kunna föda
mig och de mina.” – Hon swarte: ”Jag tackar
Herr Magistern för den goda tan ka, som han
behagar hysa för mig; men jag kan icke nu
lämna något swar härpå; imedlertid har jag
wist icke något afseende på hans härkomst.”
Härwid stodo tårarna Hen ne i ögonen, och
jag war sjelf så rörd, at jag ej förmådde tala
mera; utan måste för at dölja mina egna tårar
gå ifrån henne och gö ra ett slag till andra
ändan af rummet. Så upphörde wårt samtal.
Och strax derpå kom Fru Majorskan åter in,
och Mademoisellen skyndade sig ut, för at
lämna sina tårar och känslor fritt lopp och
utrymme. Jag återhämtade mig genast och
började något samtal med Frun, glad at änte-
ligen hafwa kunnat förklara för Madedemoi-
sellen min kärlek och dermedelst lyftat en
tung börda ifrån mitt hjerta. Efter någon
stund kom Mademoisellen åter in, som tyck-
tes wara något blyg och förlägen, såsom be-
skedliga och blygsamma flickor wid sådana
tilfällen merendels äro. Jag tog så afskjed och
reste bort, icke utan någorlunda godt hopp
om en lycklig framgång. Under mitt samtal
med Frun fant jag wäl, at jag äf wen hade
bordt underrätta Henne om min begäran till
Hennes dotter, samt utbedja mig Hennes
wälwilja och bifall; men jag war så blyg, at jag
ej feck fram ett ord härom; utan måste resa,
och öfwerlämna saken till framtiden.

När jag kom hem, så fant jag där före mig
följande bref ifrån min Far.

”Jag måste låta dig weta, at din Syster skall
nu gifta sig med Lars Nathanaelsson, === och
brölloppet kommer at stå Midsommars da-
gen, då wi hoppas, at du kommer hem på de-
ras bröllops dag om det är möjeligt om du den
Helgen slipper ifrån Bygdeå. Din Mor ber för
all ting at du må komma; ty om du är borta,
så hafwa wi litet nöje af altsammans. Kunde
du komma några dagar förut wore det ganska
braf; ty wi behöfwa rådgöra om något. ===
Lät mig weta om du kommer, och om du har
några penningar, så wore jag nödig derom.
Och om du ej kommer, så får du aldrig någon
hjelp med kläder.” === hälsningar &c:

Så skall hon ändock gifta sig med denna
slarfwen tänkte jag; förgäfwes har jag då för-
modat at det skulle blifwa om intet. Nu
ehuru detta giftet ej war mig till behag, så
hade jag dock nog lust at wara på Hennes
Bröllopp; Men nu blef frågan: Huru skall jag
få någon som predikar för mig här Midsom-
mars dagen? Jag uttänkte då följande utwäg:
Jag reser om Söndags eftermiddagen till
Umeå och söker at öfwertala Comminister
Häggström eller någon annan Prest i Umeå
at resa hit och Predika; lyckades ej det, så får
jag wäl sjelf återkomma till rätter tid emed-
lertid får jag dock med det samma resa till
Föräldrarna och rådgöra om hwad de hafwa
at anförtro mig. Detta alt föredrog jag hos
Prosten med begäran at få tilstånd härtill,
hwilket han biföll med uttryckeligt förbe-
håll, at om jag ej finge någon som reste hit,
så skulle jag sjelf ofelbart komma hem till
Midsommars dagen, och i alla fall skulle jag
wara hemma till Lördags afton för at Predika
om Söndagen. N:B: Midsommars dagen war
på Fredagen. Detta alt låfte jag till pricka ef-
terkomma, och således blef resan besluten.

1791. 
Junius.

285. 
1791. 

Junius.

Bref

286. 

1791. 
Junius. 

110

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 110



Men jag må ännu något litet imedlertid åter-
komma till min Flicka, och wisa at hon ej
war aldeles okunnig om afsikten af min nyss
omtalte resa till Henne. Hwilket jag flera år
derefter feck höra, och således wäl borde hö -
ra till det årets historia; men för samman-
hanget skull will jag det här anföra. – Com -
minister Widmark hade redan förut under -
rättat Fru Majorskan om Mina tankar till
Hennes dotter, och hon hade också då, när
talet war om Schmaltzen en gång frågt Hen -
ne: ”Men om Magister Stenberg skulle begära
dig, skulle du wäl wilja taga honom?” hwarpå
Hon då hade swarat: ”Jag tror knapt det. Men
huru kommer min Mor på den frågan?”
frågte Hon. ”Jo” swarade Hon, ”Bror Wid-
mark har sagt mig, at han skall hafwa tankar
till dig.” Nu när jag på resan till Nybyn först
war in på Gumbodan, så hade också Wid-
mark sagt för Majorskan, at jag just nu egen-
teligen war ditrest i afsikt at begära Henne.
Derföre; så snart wi hade farit bort till Ny -
byn, så hade Hon åter framstält samma fråga,
och fått nästan samma swar eller, at hon ej
kunde yttra sig derom, hwarefter hon fortfor:
”Men nu är han just rest hit för at begära dig;
ty så sade Bror Widmark straxt förr än de
reste bort, och han kommer säkert hit in på
återresan.” – När jag nu wärkeligen kom, så
satt Mademoisellen i Förstugu kammaren
och wäfde, och så snart hon hörde ljudet af
min gång och klangen af min urkjed, så för -
stod hon at det war jag och då kläckte det i
Hennes bröst. – Derefter sedan de en stund,
som sagt är båda språkat med mig; så hade
Fru Majorskan med flit gått ut för at lämna
mig tilfälle at få tala med Henne allena. Men
alt sådant wiste jag icke då, och om jag det
wetat så hade jag säkert warit frimodigare
wid min anmälan.

Jag feck dock förr än jag trodde det nöjet at

åter se min älskade flicka; Ty om Söndagen
kom Hennes Far och Bror Löjtenant Nils Ja -
cob Turdfjäll i Kyrkan. De hade kommit till
Capitens Bostället tillika med Mademoiselle
Lisa Cajsa, emedan där skulle hållas hu -
se=syn efter en par dagar. – På eftermidda-
gen kommo de samteligen på wisit i Pros -
tegården, där jag feck det nöjet at wara i
Hennes sällskap utan at dock få tilfälle at
tala med Henne om mitt hjertas angelägen-
het. Jag hade dock all anledning at hoppas
det bästa angående Hennes tänkesätt till
mig; ty sjelfwa Hennes bemödande at icke
låta någon märka, at oss emellan war något
godt förstånd, aldraminst Prost Herrskapet,
det jag allena kunde inse, öfwertygade mig
derom, utom det at Hennes god öga icke un-
derlät någon gång då och då, at söka mig.
Och när jag märkte Hennes warsamhet, så
iaktog jag samma försiktighet och satte mig
så i rummet, at wi ej kunde wara hwarandra
till beswär. At tala med Majorn om saken
hade jag wäl kunnat få tilfälle; men jag war
dock dertill för blyg och timide ännu. För
Hennes Bror Nils Jacob yppade jag min
åstundan och utbad mig hans wänskap i
saken; den han lofte mig.

Visiten uphörde och främmande gingo hem
till Bostället. Men jag måste genast begifwa
mig på resan till Umeå; och lilla von Ahn tog
jag med mig till sälskap och något biträde.
Wid förbifarten kunde jag ej annat än gå in
på bostället; ty jag wille icke så resa, at ju jag
skulle låta min Flicka weta deraf, och at jag
hade angeläget at resa; emedan det annars
hade sedt mycket kalt, ja till och med förakt-
ligt ut, at just nu, när hon war nyss ankom-
men, resa bort utan at låta märka det, och det
wille jag för ingen del at hon skulle tänka om
mig. Hwad mig sjelf angår, så hade jag wäl
mycket gärna welat wara qwar, för at åtmin-

Hwad flickan
wiste.

287. 
1791. 

Junius.

288. 
1791. 

Junius

Nytt möte.

289.
1791. 
Junius. 

Bröllops resa 
till Umeå.

111

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 111



stone stundtals få njuta Hennes behagliga
sällskap; men å andra sidan åter gjorde min
wanliga blyghet, at jag fruktade för at blifwa
förlägen och at på något sätt förgå mig; hwar-
före jag just icke eller war aldeles misnögd
med at resa. Jag feck wäl ej tilfälle, at ensam
tala med min Mademoiselle, emedan där war
flera främmande och hon geck ut och in i sitt
hushåls bestyr; men jag aktade på när Hon
war inne at för Majorn högt förklara, at jag
hade angeläget at resa till Umeå, tänkande:
hon förstår wäl min mening härmed, hwar-
efter jag straxt tog afsked och reste och då
war klockan öfwer 6. Sedermera feck jag ef -
ter flera år höra af Mademoisellen at hon näs-
tan mistyckt, at jag just nu så hastigt reste
bortt, Hälst dagen efter då samtelige Herr-
skapet hade rest till Rathan till Directeuren
Tillé, hwarest wi hade kunnat hafwa ett nöj-
samt och friare umgänge, om jag hade warit
qwar och rest med dem dit. Men hon fant
dock, at någon wiktig omständighet hade 
förorsakat min resa, hwarföre Hon ursäktade
mig hos sig sjelf.

Dagen efter ankom jag till Umeå och
körde först om jag mins rätt till Herr Prosten
Eurenius, och geck sedan till Comminister
Häggström, af hwilken jag feck det löftet, at
Han till Midsommar=dagen skulle resa till
Bygde för at i mitt ställe förrätta Kyrkotjens-
ten hwartill Prosten Eurenius äfwen sam-
tyckte, Men at påföljande Söndagen äfwen
biträda mig därstädes det hade han omöjligt
tilfälle till; så at jag såg mig nödsakad, at om
Lördags morgonen återresa. Med detta löftet
tryggad reste jag omsider till Stöcke till Mina
Föräldrar, som mycket gladde sig öfwer min
hemkomst; men mistykte mycket, at jag ej
skulle få wara hemma längre än blott första
bröllops qwällen. ”Ja” swarte jag: ”Hwarföre
har Ni satt brölloppet på Midsommardagen
som är Fredagen och icke så gärna på Sönda-

gen, så hade jag kunnat få wara hela bröllopet
öfwer. Och Ni må wara glad at jag får wara
qwar första dagen; ty om icke Comminister
Häggström hade åtagit sig at nu resa till Bygde
så hade jag genast måst resa sjelf tilbaka ifrån
hela bröllopet.”

Jag hjelpte till at utsira bröllops salen det
bästa jag kunde, isynnerhet upsatte jag en hop
med sammanlånta taflor i den bästa symetri,
som jag kunde. Prosten Eurenius wig de Brud-
paret och Prostinnan hade klädt Bruden, så
at jag hälst af deras sällskap hade rätt nöjsamt,
och alt war muntert och till behag; Men brud-
gummen, min blefna Swåger tyckte jag alde-
les icke om. Sedan alt war slut om natten och
gästerna hade gått till sängs, då klåckan war
emot 5. om mårgonen, så måste jag genast
rusta mig till resan och satte mig i Chaisen
klockan 6. om Lördags Mårgonen, utan at få
sofwa en enda blund. Min Chaise war ensit-
sig, så at lilla von Ahn måste sitta bakpå sätet.
Och som han icke eller hade sofwit något, så
blef han så ganska sömnig at solhettan om
dagen, at han med mycken möda kunde hålla
sig fast på sätet, hwarföre jag måste wara i en
ständig åhåga och bekymmer för hans skull,
så at jag icke en gång feck köra så fort jag wille
af fruktan, at han skulle falla ned och skada
sig. Jag kom dock så tidigt fram at jag feck til-
fälle at riktigt sofwa och hwila ut på Lördags
eftermiddagen.

Så snart jag feck ledigt, så satte jag mig at
skrifwa följande trenne bref, ett till min
Flicka och de andra till Hennes Far och mor.

Till Mademoisellen.
”Med hwad åstundan har jag icke wäntat

efter at åter blifwa så lycklig och få conversera
med min så högt älskade Mademoiselle (men
jag ber: tillåt mig at få ombyta denna titteln
till en mera ömm och för mitt hjerta mera be-
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haglig, angenäm och tilfredsställande; näm-
ligen min utwalda och ömma Wän) Och då
min älskade Wän war här på Skinnarbyn, så
dels feck jag ej tilfälle at betyga huru högt min
Wäns intagande skönhet och artiga manairer
har upeldat mitt hjerta till en den ömmaste
den renaste kärlek, dels ock måste jag beröfwa
mig min ömma Wäns högst angenäma säll-
skap genom en angelägen resa till Umeå; ty
jag kunde icke neka till Mina Föräldrars och
Min Systers begäran, at wara med på Denne
Sednares Bröllopp. O! huru mångdubbelt gla-
dare hade icke detta tilfället warit för mig, om
den som mitt hjer ta så högt wördar äfwen
hade kunnat wara där. Och tänkte jag under
wigseln: När skall den lyckliga stunden in-
träffa, då jag med detta Kyrkans heliga band
finge för ewigt förenas med min utwalda
Wän. Ach Min älskwärda Wän! tillslut icke
sitt ömma hjer ta för mig, förneka mig icke
Dess genkärlek, och då blir jag wisserligen den
sällaste i werlden. Nej jag hoppas at Min Lilla
Engel ej kan wara så hård, at dess lilla täcka
mun skulle kunna utsäga ett hårdt nej; ty dess
ädla physionomie tyks åtminstone utwisa ett
ädelt och ömt hjerta. At Min Älskade Wän til-
förene har warit trolåfwad med Herr Batall-
jons Predikanten Schmaltz har jag hört; men
jag har ock låtit mig berrätta, at det skall wara
till intet gjordt, och den öfwertygelsen har
för orsakat, at jag har wågat hos Min älskwärda
Wän andraga Min begäran; måtte den hörd
warda! Nådige Herr Majorns och Fruns sam-
tycke till min lycka har jag i bref nu begärt;
skulle jag det winna, ach så undandrag mig då
icke; Min älskade Wän, sin kärlek och sitt
hjerta, som jag öfwer alt wärderar. – Törs jag
begära, at Min Lilla Wäns wackra hand täktes
rista några rader till at föröka mitt lilla hopp
om Dess ömhet emot mig; så will jag imedler-
tid, uti den tärande owisshet jag är, trösta mig
med den gratieusa utlåtelsen Min Ömma

Wän mig först lämnade, at nämligen, det än-
dock med tiden kan ske. – Ach! omkullslå icke
detta mitt swaga hopp, så skall det wisserligen
upmuntra mig, at uti alt så upföra mig, at jag
måtte blifwa wärdig den oskattbara lyckan, at
in i döden få framhärda Min Utwalda, Ömma
och älskwärdaste Wäns ömmaste och uprik-
tigaste Wän och älskare. 

P: Stenberg.
af d:n 29. Junii”

Till Majoren af samma dag.
”I djupaste ödmjukhet wågar hos Nådige

Herr Majorn jag framställa en ödmjuk bön,
hwilken om den hörd warder, helt säkert lärer
lägga grunden till Min framtida wälfärd. Jag
finner wäl, at jag, en så ringa och fattig man
kan synas förmäten och inbilsk, som wågar
sådant begära; men Tits allmänt kända ädel-
mod, honetta och ädla tänkesätt, samt förakt
för fåfänga fördomar gifwer mig dristighet
nog, at den framföra. – Under mina få resor
till Nybyn och åtnjutandet af så mycken höf-
lighet i Tits hus har jag för mycket sedt Tits
Älsta Dotter Elisabeth Cathrina för at kunna
wara känslolös för Dess behagligheter och se-
diga, dygdiga och förnuftiga upförande. Tit:
finner då, at jag skulle skatta mig wara den
sällaste i werlden, om jag blefwe så lycklig, at
få wörda Tit: såsom min Swärfar. – Tits Fa-
derliga ömhet, kärlek, gunst och bewågenhet
är derföre det, hwarom jag nu på det ömmaste
beder, ifall jag skulle wara så lycklig at kunna
winna Mademoisellens ömhet och genkärlek,
Dess hand och hjerta; samt om Tits: gällande
förbön för mig hos Henne. Det är wäl sant, at
jag ännu är en brölös Prest, och min afsikt är
wäl icke, at gifta mig med twå aldeles toma
händer, och derigenom göra en så älskwärd
flicka med mig olycklig men jag har dock den
fasta öfwertygelsen, at Gud som mig så un-
derligen hittils fört och wälsignat hafwer, är
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ännu lika rik, som förr, och at han wisserligen
gifwer mig, kanske snart nog, min afskilda
del, som jag hoppas; ty jag får nu räkna 8. Pres -
te=år, och tänker snart söka någon tjenlig lä-
genhet. Med det glada hopp, at medelst detta
steg icke hafwa ådragit mig Tits wrede och
owänskap, samt at min begäran gunstigt, eller
åtminstone med urskuldande uptages, smick-
rar jag mig; hwilket hopp skall wara mig ett
nytt motive, at uti alt mitt upförande söka at
göra mig en sådan grace wärdig: I hwilket be-
slut jag lefwer och dör. 

Tits: &c:
P: Stenberg.”

Till Majorskan af samma dag.
”Den godhet, hwarmed Fru Majorskan mig

altid har bemött, wärderar jag på det högsta,
och under hopp om den sammas ytterligare
fortfarande, wågar hos Tit: jag andraga sam -
ma ödmjukaste och wördnadsfullaste bön,
som till Herr Majoren; nämligen: at i Tits Per-
son få med tiden wörda en ömm och älskad
Swärmor; ty min lycka wore wist fullkom-
men, om jag med Mademoiselle Elisabeth
Cathrina, under äkta förening, finge dela
mitt öde i ondt och godt. – Måtte jag då i detta
afseende wara så lycklig at winna Tits ynnest
och bewågenhet! O! med hwad nöje skulle jag
icke då söka, at upfylla mina barna pligter,
och huru nögd skall jag då icke med djupaste
wördnad framhärda Tits &c: 

P: Stenberg.”

Dessa bref förseglade jag och lade dem alla i
couvert till Majoren, och som hans yngsta
Son Jonas Gustaf Turdfjäll just i det samma
råkade komma resandes ifrån Upsala Acade-
mie och körde in på Prostegården för at göra
sin påhälsning, så feck jag skicka brefwet
med honom till hans Far.

Sedan jag en tid hade warit i Bygdeå, så för-
märkte jag, at Herr Prosten aldrig skref någ -
ra tacksägelser efter lik utan nyttjades altid
ett och samma formulaire, i hwilket fästades
en papperlapp, på hwilken de dödas namn
skrefwos. Ett sådant bruk, tykte jag war för
mycket enformigt; derföre, ehuru det egen-
teligen ej hörde mig till, och fast jag ogärna
blandade mig i Prostens göromål, så skref jag
dock fyra särskilta tacksägelse formulaire;
ett för ålderdomen, ett för små barn, ett för
manna åldern, och ett passande för alla åld-
rar tillika, för att nyttjas efter omständighe-
terna; ty jag tänkte: Prosten må tycka hwad
han will, så får det ej hjelpa; detta är i alla
fall tjenligare, och wi nyttja ändock bestän-
diga formulairer, blott med nämnde nödiga
förändring. Och detta feck sedan altid pas-
sera utan at Prosten lät märka något misnöje
derwid.

Den 4. Julii war unga Fru Prostinnans namns
dag; ty wille jag gifwa ett wedermäle af min
aktning och tillgifwenhet, och sammanskref
ett litet poëtiskt arbete, som är N:o 49. af
mina poëtiska arbeten. Hwar wers hade en
särskilt ton eller melodie, eftersom särskilta
Personer i hwarje wers förestältes talande. i
1:sta wersen talar Prosten såsom Hennes Ma -
ka. Den 2:dra i Drengarnas namn en Chorus.
Den 3:dje i Hennes Fru Mors namn. Den 4.
En Chorus af Pigorna i huset. Den 5:te i Hen-
nes Bröders i Stockholm Fahlun och Släg-
tingarnas i Umeå namn. 6:o I Socknens
Kyrko= och Civil Betjenternas Namn. 7:de I
mitt namn. 8:de Chorus ifrån Socknens All-
moge. 9:de Ifrån Socknens Herrskaper. 10:de
Ifrån Bond hustrurna, 11:te Dito Flickorna.
12:te Chorus af Socknens Ungkarlar. Detta
afsändes bittida på Morgonen, och blef wäl
uptagit. De werser som woro skrefna i det
ringare folkets namn hade jag skrifwit på
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Bygde bondspråket, som war swårt at rätt ut-
trycka.30

Samma dag feck jag helt oförwäntat ett gan -
ska kärt möte. Jag satt hos Herrskapet om
qwällen, då Pigan kom in och berättade, at
en främmande Herre wore i förstugan i and -
ra byggningen, som wille tala med mig; jag
går så genast dit, och si jag inneslutes i Ma-
gister Nicodem: Bergsteds öma famn och det
med den warmaste wänskaps känsla, och
hwarwid en ljuf glädje igenomströmade mitt
bröst. O! huru fast war icke hans wänskap
och huru säkert kunde jag icke lita på ho -
nom. Jag hade honom in till Herrskapet, och
blef qwarliggandes öfwer natten, så at wi
fingo språka något tilsammans. Han war
stadd på resan till Pitheå för at hälsa på sin
mor. Och mig kunde han icke resa förbi:
Huru fägnande war det icke för mig at äga
en sådan öm wän.

Lika oförmodat kom också Major Turdfjäll
till Prostegården den 8. Då jag war så lycke-
lig, at få tala med honom utan wittnen om
mitt hjertats angelägenhet. Jag bad då först
om förlåtelse at jag hade wågat beswära ho -
nom i ett sådant ärende och utbad mig hans
bifall och faderliga wänskap. Och utslaget
blef sådant, som påföljande bref utwisar,
hwilket jag utbad mig få med Majoren af-
sända till min älskade Wän, det han också
lofte. Och som han följande dagen war res -
färdig hem, så hade jag också då brefwet fär-
digt. Det lydde som följer.

”Så lycklig har jag warit, at jag med få ord har
fått språka med Herr Majorn, samt derwid
blifwit öfwertygad om, at han icke ogunstigt
har uptagit mitt bref och min begäran. –
Och då han förklarade sig nu icke kunna
lämna mig swar; så förtog han mig dock icke

förmånen at hoppas, at på framtiden winna
ett så mycket mera gynnande. – Min Älska -
de wän har wäl ock wist mig samma gunst,
hwarföre jag på det ömaste och förbintligaste
tackar; Men huru längtar jag icke efter at
ärnå större wisshet och ett fast hopp igenom
Min Öma Wäns friwilliga och fullkomliga Ja
och samtycke till min lycka. I medlertid öns-
kar jag, at Herren måtte utgjuta sin Wälsig-
nelse öfwer Min Älskade Wän! och städse
uppehålla Henne med en fullkomlig hälsa
och ett muntert sinne, så skall det säkert bi-
behålla mig wid samma ädla förmåner, hälst
om Min Älskade Wän täktes skänka mig den
oskattbara gåfwan: sin kärlek och sitt hjerta,
hwilket är oumgängeligt för dens lycka, som
aldrig skall uphöra, at älska och wörda Min
Älskade wän, och wara Min Älskade Wäns
Ömaste och upriktigaste Wän och älskare.

P: Stenberg.”

Dagen derpå reste jag till Norums By sjöledes
at wiga ett Brudpar, dit Jungfru Högström
Klockarens dotter war rester förut till at klä -
da Bruden. Dagen efter wille Jungfrun straxt
hem; ty sade Hon: ”Prostinnan har befalt mig
at wara Hemma klåckan 12.” N:B: Hon tjente
som Jungfru i Prostegården. Men folket i byn
bad Henne dröja till dess jag skulle fara; ”ty”,
sade de: ”Hästarna gå i skogen och innan man
får igen dem, så torde det draga lika så länge
ut på tiden, som till dess Herr Magistern far.”
Jag söckte också, at öfwertala Henne till det
samma, och lofte taga skulden på mig för
drögsmålet om Herrskapet skulle tala derpå;
tilläggandes: ”en twå eller 3. timmar sednare
eller förr må wäl icke komma så mycket an
på, som jag nu för de eller de orsaker, skull
måste dröja.” Hon lät härtill öfwertala sig
och wäntade till dess jag reste hem, som
skedde sjöwägen. Men dagen efter feck jag
höra, at Prostinnan ganska hårdt hade bannat
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Jungfrun för Hennes drögsmål, som högeli-
gen förtröt mig. Jungfrun beklagade sig wäl
icke för mig utan min städerska, och jag satte
mig i sinnet, at om jag skulle få höra ett halft
ord härom af Herrskapets mun, så skulle jag
säga dem rena sanningen rätt alfwarsamt och
upriktigt. Men till mig sades icke ett ord och
icke eller wille jag änkom wäcka fråga här -
om. Sådana drag af nitskhet och snålhet kun -
de jag ej gärna fördraga. At hon borde ly da
war wäl rätt; men denna gången hade det
icke bordt räknas Henne till last, när jag war
skulden till drögsmålet om det war något, ty
at fara landwägen efter 1. a. 2. timmars wän-
tan på hästen ifrån skogen och en den sämsta
ridwäg, hade föga gått fortare.

Prosten drack utländskt watten31 denna som-
mar, i stället för annan bruns Cur; men jag
feck honom aldrig till at taga motion i fria
luften; utan hela hans motion bestod uti at
gå af och till i kammaren, eller gunga litet på
ett bräde. Det war sant; hans ben woro klena
och han hade någon swårighet at gå; men de
woro dock ej ännu så swaga at icke han geck
någorlunda. Änteligen så feck wi honom en
gång ut i åkern en eftermiddag där wi satte
oss en stund i det gröna i skuggan. Båda Pros -
tinnorna, jag och Jungfrun fölgde honom.
Efter någon stunds hwila och någon liten
förfriskning, så skulle wi åter gå hem; Men
då hade unga Fru Prostinnan tappat bort en
gull nål eller örslef, som wi länge förgäfwes
sökte i gräset, ty guldet medelst sin tyngd,
gräfwer sig likasom ned i jorden. Man ansåg
henne förlorad och ärnade gå hem; Men som
jag så ganska wäl kände Prostens och Prostin-
nans subsoneusa32 och misstänksamma lyn -
ne, så wille jag söka med dem ännu bättre; ty
om just icke jag blefwe föremålet för deras
mistanka, hwilket dock kunde wara dem
mycket likt, så torde säkert den stackars be-

skedliga Jungfrun, ej undgå den samma, som
jag säkert wiste war likaså oskyldig; ty an -
ledning ar, rimm och raisoner till deras mis-
tankar behöfdes wanligen ganska små och
obetydliga och saken togs straxt för wiss och
sann; ty lät jag dem icke gå förr än wi ännu
en gång måtte med alfware söka; då, om jag
mins rätt, jag till slut änteligen fan nålen.
Och Gud wet, at fast än jag inför deras ögon
sökte och fann gull nålen, om jag ändock ens
undgeck den mistankan i deras sinne, at
hafwa smutslat nålen i mina händer, fält
neder den och låtsatt finna den, när hon så
alfwarligt saknades; ty sådan war deras carac-
tere och så smutsigt deras tänkesätt i slika
fall. Jag säger icke at detta just nu säkert in-
träffade; men at göra mig säkert hopp at
undgå det kunde jag icke.

En vice Sjötuls Besökare Pehr Åberg född i
Bygde i Åkulla By hade en Fästemö i Näs by i
samma Socken. Nu hade han fått anbud
ifrån Herr Tullförwaltaren Pihlson i Hell-
singfors (förr Tullförw: i Rathan) at få blifwa
Ordinarie Besökare därstädes, hwilket anbud
han beslöt, at antaga. Och wid afresan gaf
han mig förtroendet om sin fästmö, med öd-
mjuk anhållan, at få skicka sina bref till Hen -
ne under Couvert till mig, samt at jag måtte
afsända dem till Henne det jag också lofte
göra. Ett sådant förtroende war mig altid be-
hageligt; men min principe war at aldrig
lisma mig till ett sådant förtroende eller på
konstigt wis innässla mig dertill, ja icke ett
ord talte jag till någon i sådant ämne, som
icke friwilligt anförtrodde mig saken, och
ännu mindre sökte jag at copla ihop folk, och
derföre war det ock ganska sällan, som nå gon
anförtrodde mig en sådan hemlighet. Jag lä -
rer förut hafwa yttrat mig i detta arbete, om
mina tänkesatt härom. Nu feck jag första
brefwet ifrån honom ifrån Stockholm, af in -
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tet märkeligt innehåll, blott anmodan om
brefwets afsändande till hans Fästemö, som
snart skedde.

Straxt efter min Hemkomst ifrån Min Sys-
ters bröllopp, skref jag till Herr Comminister
Häggström och tackade honom för bindtligt
för hans hafda beswär med at resa till Bygde
at predika för mig Midsommar dagen, och i
brefwet sände jag honom skutts pengar för
Resan. Nu feck jag ifrån Honom följande
swar.

”At säga sanningen har jag så mycket tjent
mig sjelf, som någon min medmenniska med
resan och arbetet i Bygdeå; hälst jag feck tala
om den behageliga tiden och salighetens dag;
som jag både i åtnjutande och hoppet ärfor;
jag har fölgt min af kärleken helgade inclina-
tion, och således står du icke i stor förbindel -
se. Jag har kunnat skutsa mig sjelf och såleds
icke behöft skjutspengar ifrån Bygde Proste-
gård, men at åter neka dem at emottaga wore
at bedröfwa wänskapen, så slutar jag ifrån
mig sjelf. Jag är rikeligen belönt för beswäret
om mitt arbete i Bygde kunnat skaffa åsyftad
wärkan till Herrans Jesu pris. – Således tala
ej mer om annan skuld än kärleks och alliance
skulden. ===. Jag önskar dig emedlertid ock
derjämte nåd, at där och hwarest försynen ut-
stakat för dig rum at arbeta, at föra icke bok-
stafwens utan andans ämbete, at predika
Ewangelium om Christo i sin widd, at icke
tröttna, utan för hwar gång du kallas i Her-
rans tjenst, lifwas af Hans kärlek, at nitälska
för syndares wäl. Gud med oss på alla wägar!
wälsignelse i de fotspår, som wi gå efter wår
och allas frälsare! === sum Tuus &c:

P: S: Herr Magister Stecksén är hemkommen
med krantsen och tyckes wara en städad Karl.

Så när förgätit. Du ber mig hälsa Min älsk-
wärda Fru utan at blifwa jaloux: Hon niger

och tackar. Men får wäl jag reciprocera den -
na Compliment utan at derwid risqvera?”

Detta brefwet war mig wälkommit för den
lifliga wänskap, som det innehölt, hwaröfwer
jag ej annat kunde än glädjas.

Med samma tilfälle hade jag också skrifwit
min Far till, med begäran; at de måtte yttra sig
huruwida Min Syster Maria Christina kunde
få komma hemifrån till någon tjenst för at få
lära sig matredning, så kunde jag kanske ännu
få något ställe åt Henne. &c: Nu feck jag jag
ock härpå följande swar.

=== ”Hwad Maria Christina angår, så kan
Hon icke komma hemifrån det här året; ty då
måste wi leja piga, och de äro sällan trogne nu
för tiden, och för det 2:dra så grufwar Mor, at
hon skall icke bli skötter om Hon Far hem-
ifrån och sedan har hon så litet kläder at hon
kan illa bärga sig, at wara hos andra. Och så-
ledes slutas det bort för denna gången. ===
Förblifwer” &c:

Jag slöt också detta ärendet aldeles utur
hogen efter jag nu märkte at Min mors ömma
tilgifwenhet för yngsta barnet war hufwud
orsaken, hwarföre hon icke kunde lämna sin
dotter ifrån sig. Detta brefwet war det sista,
som jag feck ifrån min Far. Icke för det, at icke
han ännu länge lefde; utan för det at jag ej
mera bodde så långt ifrån honom at han nå-
gonsin mera behöfde skrifwa mig till.

En dag såg jag, at Fru Prostinnan geck i Herr
Prostens bokkammare; ty kom jag ihog at jag
gärna wille låna S: Belters Kyrko=Ceremo-
nier,33 jag tänkte derföre: jag will nu akta på
tillfället; och geck derföre dit neder i denna
afsikt; men när jag kom dit in, så tyktes jag
märka at Prostinnan blef något förlägen, så-
wida jag kom helt owäntad, jag omtalte der-
före straxt mitt ärende, och tänkte: dina
tankar kan jag wäll ej gissa; men du skall dock
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straxt få höra, at jag i oskyldig afsikt har
kommit; om jag mins rätt, så feck jag icke
boken, af hwad skähl mins jag icke, hwilket
förtröt mig.

Den 13. kom Herr Comminister Widmark
till Prostegården, och då han reste åter hem,
så bad han mig snart hälsa på honom och kö -
ra in hos honom. Jag tackade och sade: ”det
skall jag wist icke underlåta, så snart det sig
göra låter.” Och hwar och en finner, hwad
som nu wäkte min hog till en sådan resa, och
som han det kände, så lärer han också af
samma orsak bjudit mig.

För at förr ju häldre få göra en sådan resa, och
begagna bjudningen, så skref jag den 25. till
Comminister Widmark och frågte om icke
han hade lust at göra arbets byte till påföljan -
de Söndag, och resa till moderkyrkan för at
predika, så wille jag resa till Nybyn och där
förestå Gudstjensten. Och twå dagar derefter
feck jag följande swar derpå.

=== ”En sådan resa förekom mig nog
owäntat, hälst jag nu nyss warit till Roberts-
fors och mina många göromål nog afhålla mig
denna gången at efterkomma min Brors
åstundan; dock om jag kan få häst ifrån hö-
ladningen, så skall jag komma; men om jag ej
är ankommen om fredags qwällen till Proste-
gården, så får Bror ej wänta mig. ===

E Widmark.”

Detta swar gjorde mitt hopp om tjenstebyte,
till intet; men jag beslöt dock, at straxt efter
Söndagen resa dit. 

Emedlertid hade jag fått höra, at Commi-
nister Widén i Hernösand war död och at an-
söknings tiden till samma ledighet war också
kunnig; ty fant jag mig hugad at söka Försla-
get till denna ledighet, skref derföre inlagan
och afsände den på Umeå PostContoire för

at derifrån afgå widare.

Enligit mitt beslut så reste jag Måndagen den
1. Aug: till Nybyn, emedan jag önskade, at få
något säkrare löfte och swar af min älskade
Flicka till min Fördel. Jag war också så lycklig
at träffa Henne ensam på Gumboda där jag
hade alt önskat tilfälle at få tala med henne
om mitt ärende. Hon tackade först för bref-
wen, som jag hade skrifwit till Henne och ur-
säktade sig at hon icke hade swarat derpå.
Hon war, till min glädje, förtrolig och uprik-
tig, och berättade: ”at då brefwet ankom så
kastade Min Far det” sade hon ”på Salsbordet;
och sade: Jag tror icke at jag upbryter detta
brefwet. och det med en half misnögd ton.
Men”, fortfor Hon, ”som jag gissade, at jag
äfwen hade bref inneliggande i Fars couvert,
så bröt jag upp couvertet och tog ut mitt bref
och gaf min Mor sitt.” Denna berättelsen
gladde och roade mig rätt mycket, ty jag
tänkte: tack och prisad ware qwinnors nyfi -
kenhet, en gång war den nu nyttig och kom
wäl till pass. ty den förutan hade Hon kanske
aldrig fått mitt bref. Då jag begärte Hennes
yttrande angående min anhållan så swarte
hon: ”Jag kan ännu icke yttra mig något der -
om; ty jag måste säga upriktigt, at det icke
ännu är aldeles slut emellan Schmaltzen och
mig, och jag will icke rygga mitt löfte som jag
en gång har gifwit honom, ifall han ännu
skulle påstå sin rätt; men det har nu en tid
icke warit så aldeles öfwerens oss emellan.”
&c: Nu som det började lida på eftermidda-
gen, och det ej passade at jag skulle ligga där
när Hon war ensam där boende, och jag bor -
de wara likaså mån om hennes som mitt goda
rykte, så måste jag taga afsked för at resa till
Nybyn för att ligga där, dit jag icke eller wille
komma så alt för sent. Jag hade min häst på
Landswägen och hon fölgde mig ut igenom
porten. Under gåendet hand i hand, började
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jag något oroas öfwer Hennes ännu fortfa-
rande förbindelse med Schmallzen, och un -
der wårt samtal yttrade jag mig med oro:
”Ach jag fruktar, at jag ingen ting har at hop-
pas och min begäran torde winna ingen
framgång efter Schmaltzen ännu har rättmä-
tiga fordringar och påståenden.” Härpå swa-
rade Hon genast helt muntert och wänligt
under det hon trykte min hand: ”Åh! nog
kan det bli för det, om det så will eller skickar
sig.” Dessa orden ingöto en ljuf hugswalelse i
mitt hjerta och de lågo i min hog icke alle-
nast hela wägen till Nybyn, utan ock sedan
alt framgent, och så ofta jag någon gång bör-
jade blifwa orolig blott jag påminte mig dessa
orden, så blef jag åter munter och glad.

Jag körde så till Nybyn till Comminister
Widmark där jag låg om natten. Jag begärde
där om morgonen penna bläck och papper;
ty såsom den 2. Augusti war Catharina, min
älskade flickas namnsdag, så wille jag på nå-
got sätt wisa min artighet och skrifwa en par
werser till Henne; men det wille icke flyta
synnerligen lätt; dock efter något funderande
feck jag änteligen tilsammans följande rader,
addresserade till Henne.

Melodien: Nå så farwäl &c:

”Tillåt mig nu, at jag må få förklara
De känslor, som mitt Hjerta glädje ger, 
Deraf at se Min Wän i dag säll wara,
En dag hwars ädla wackra namn hon bär. 
Blifwe hon lycklig förnögder och säller 
Till dess Hon äntelig ser lefnads qwäller, 
Gud hör min bön min önskan fylle Han! :,: 

Men ett jag ber at min Wän wille skänka
Sin wackra hand, sitt hjerta och sin Tro
Till mig, som städs skall ömt på Henne tänka,
Skall älska, wörda; det mig gifwer ro.
Då skall dess namns dagar mig dubbelt glädja 

Och jag kan trygt emot all werlden wädja,
At Hennes wäl min högsta lycka är! :,: P: St:”

Sedan jag hade gjort min visite hos Majorn
begaf jag mig på återresan till Gumboda till
min flicka gratulerade Henne på Namns da -
gen, och öfwerlämnade Henne mina werser,
dem hon höfligt med tacksägelse emottog.
Derefter språkade wi tilsammans skäligen
förtroligt, och isynnerhet talte Hon om det
närwarande förhållande Hon war uti; ianse-
ende till Schmaltzen, började berätta Huru
hans bref rögde hans ostadighet, samt at han
icke tyktes weta hwad han wille, hwilket alt
Hon började berätta, såsom det händt war;
men Hon handt icke långt i berättelsen förr
än någon kom in och afbröt Henne, jag mins
nu icke mera hwilken, men ledsen war jag at
Hon icke feck fortfara; så hade jag kanske ty-
deligare insedt, hwilka grunder jag kunnat
hafwa till mitt framtida hopp.

Tiden påskyndade, at jag måste resa ifrån
Henne, hwarföre jag utbad mig så godt jag
kunde, hennes kärleksfulla åtanka, tog af sked
och reste. Men jag reste icke straxt hem utan
till Robertsfors bruk, om jag rätt mins, åt-
minstone war jag flera gångor där hos Inspec-
tor Fernborg; ty så ofta som jag for något nära
där förbi, så reste jag altid dit; ty så wäl In-
spectoren som BokHållaren Sten qvist wo ro
mina goda wänner, så at jag altid war där wäl-
kommen. Där war också en Syster dotter till
Inspectoren, som Han hade tagit till sig och
upfostrat; Hon kallade sig Fernborg efter sin
Morbror, och wiste icke af någon Far, Hon
war ung och något windögd, och just icke af
något synnerligt recommenderande utseen -
de. Denna kom upp i Contoiret om qwällen,
där jag skulle ligga om natten med dricka åt
mig eller i något annat ärende, när hon tog
god natt och geck, så tog jag ljuset för at wara
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höflig och lysa Henne ut, emedan det war re -
dan blifwit mörkt, då Hon i dörren ömt klap-
pade mig på Handen och wiste sig utmärkt
glad öfwer denna min Höflighet på samma
sätt som Mademoiselle Nordin, (Se Tredje
Boken pag: 85. 86.) Jag blef något flat öfwer
denna Hennes wänlighet, som kom för mig
så helt oförwäntat, och fant huru ganska orätt
hon uttydde min höflighet; ty Hennes Person
war mig i alla fall aldeles icke till be hag och
ännu mindre nu när jag hade så godt hopp
om min Flicka på Nybyn. Jag tyktes aldrig
hafwa gifwit Henne den minsta anledning
till at hon skulle kunnat tro sig wara älskad
af mig och ännu mera war jag sedan warsam,
at icke på något sätt stärka Henne i en sådan
inbillning. Men kärleken tager sig nog anled-
ningar sjelf, och så lärer det warit med Henne.

Dagen efter geck jag med Herr BokHållaren
Stenqvist på harjagt, då jag war så lycklig at
få skjuta en Hare. Och sedan, under det jag
wandrade på en gångstig i skogen och wän-
tade på ett nytt skall, så feck jag se i en sten
wissa wackra granat körtlar, Men jag hade
allsingen ting i händerna hwarmed jag skulle
kunnat bryta löst den, dock feck jag med
fingrana löst en liten bit så stort som ett
korn, den jag inwicklade i ett papper och
gömde med beslut at låta slipa den och infat -
ta honom i en guldring. Wi gingo sedan hem
och spisade middag. Jag mins ej om det war
denna, eller en annan gång, som jag spisade
hos dem som de hade en rätt som jag ej hade
smak för at äta, jag tror det war surkål. Frun
märkte det och frågte: ”kanske Herr Magis-
tern intet äter denna rätten.” Jag wille då ej
annat än säga at jag någorlunda kunde äta
den, men uttryckte mig på ortens sätt med
dessa orden: ”Jo nog äter jag litet” hwilket,
med en wiss accent på ordet litet, betyder det
samma som at jag åt någotlitet deraf, det will

säga, någorlunda; men som de woro Söder-
ländningar, så förstodo de icke detta talesät-
tet, utan togo det så, at jag kunde äta mycket
litet deraf, derföre började de at små le och
sade: ”Herr Magistern är då mycket upriktig
och säger som det är.” Häröfwer blef jag nå -
got flat, så at jag ej kunde komma mig till at
ytterligare förklara mig, och harmades något
deröfwer innom mig sjelf. Der på reste jag
samma dag derifrån hem till Prostegården.

Få dagar efter min hemkomst kunde jag ej
underlåta at skrifwa till min Flicka, som war
af den 8. så lydande.

”Tit:
Tack, outsägelig tack för det sista mer än

nöjsamma umgänget, hwars behaglighet in-
tog hela min själ, och hwilka timmar före-
kommo mig som få minuter, i det jag war så
lycklig at åtnjuta en skymt af Tits wänskap,
dess ömhet. Dessa ljufwa ögnablick jämte
Tits älskwärda Person är det första, som sys-
selsätter mina tankar när jag waknar, intager
hela min inbilning under alla mina förrätt-
ningar, gör mig sälskap när jag insomnar,
samt förljufwar mina drömmar. Huru gläds
jag icke öfwer det förtroende som Tit: mig
wiste angående Herr Bat: Pred: Schmalz och
huru nöjsamt hade det icke warit, om det ej
blifwit afbrutit; men jag hoppas at Tit: i få
rader meddelar mig slutet deraf och hurudant
swar han har gifwit på det sista brefwet. Är
detta för mycket begärt, så beder jag ödmju-
kast om förlåtelse och är fullkomligen nögd
med betygandet om Dess ömhet och kärlek
(ach kunde jag få detta uttrycket från Dess
penna eller mun) samt om Dess dyra hälsas
fortfarande. Och huru kan jag då annat än
wara lyckelig, som öfwer alt annat wärderar
det nöjet at städse förblifwa &c:

P: Stenberg.” 

313. 

1791. 
Augustus.

Harjagt och 
granaten.

Fortsätt: pag:
398. denna Bok:

Surkohlen.

314.
1791. 
Augustus.

Bref.

120

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 120



Detta brefwet afsände jag med Rector
Unæus ifrån Pithe, som nu reste norrut och
war in på Prostegården wid förbifarten. Dock
war couvertet addresserat till Hennes Bror
emedan jag icke wille at någon skulle förstå
något.

Den 15. hände mig den förträten, at mitt
bref till Hernösand med ansökningen om
Förslaget efter Comminister Widén kom
tillbaka ifrån Umeå med påskrift: återsändes
efter resten af Post porto. af Post Inspectoren
Schåltz påskrifwit; som war mig till stor
harm; hälst jag i couvertet hade riktig post
porto ett 2. skillings stycke och några lös-
styfwer inlagda; Men som brefwet hade af-
gått blott i löswäskan, så hade förmodeligen
en del af penningarna, antingen halkat ut ur
Couvertet emellan papperet, eller någon ill -
snigtig Postförare,34 som märkt dem skakat
dem ut; ty jag hade ej warit så försiktig, at
hafwa lindat något papper omkring dem.
Men i alla fall hade jag dock wäntat ut af Post
Inspectoren så myck en tjenstwillighet och
wälwilja, at han hade afsändt bref wet; ty nog
hade han sedan kunnat få den lilla återsto-
den, som blott war högst en skilling; Men
han war aldrig en så dan man, som någonsin,
war willig till någon tjenstwillighet, utan
blott den yttersta noggranna skyldigheten.
Jag afsände brefwet ånyo, med ytterligare
anstalt om sä ker betalning af Postporto; så-
wida ansöknings tiden det ännu tillät.

Den 26. Ankom Majorens yngsta Son Jonas
Gustaf Turdfjäll, till Prostegården och an-
hölt at såsom Student få Predika i Nybys
Kyrka; Men det föll Prosten in at icke tillåta
det, såwida han icke hade Biskoppens ve-
niam concionandi, hwilket förtröt mig icke
blott för det at han war min Flickas Bror;
utan ock för det jag tykte at det war en onö-

dig noggranhet emot en Person, som han alt
för wäl kände förut; hälst man ej förr hade
warit så nogran i detta fall; utan merendels
hade KyrkoHerdarna gifwit sitt bifall dertill
när Personen warit wäl känd och utan at af-
wakta Biskoppens tillåtelse.

Jag hade nu så föranstaltat, at jag feck göra
tjenstebyte med Herr Comministern Wid-
mark, som om Lördagen den 27. war ankom-
men till Skinnarbyn, och jag reste samma
dag till Nybyn. Denna gången, om jag mins
rätt så bodde jag i Prestegården och min
Flicka war då hemma ej i Gumboda; åtmin-
stone om Söndagen. Det war mig ett nöje at
se Henne i Kyrkan, och min egenkärlek war
icke utan hopp, at min Predikan ju skulle
göra något intryck på Henne till min Fördel,
och gjorde mig således glad at denna gången
få hafwa Henne till Min åhörare.

Efter spisad middag wille Majoren resa ned
till Gumbodaholmen, emedan Umeå Hand-
lande woro där för at följande dagen hålla
marknad, som war 3/4 Mil ifrån Nybyn. Han
föreslog mig då at göra honom sällskap dit,
hwilket jag ej kunde wägra, icke eller war jag
dermed misnögd, emedan jag aldrig hade wa -
rit där förr och wille nog se denna så ofta om-
talta marknads plats; men jag hade dock
häldre welat wara hemma hos min flicka, åt-
minstone denna gången, hälst jag ännu ej ha -
de fått tilfälle at något tala med Henne. Wi
reste; och råkte jag där alla Umeå Handlande,
hos hwilka redan Bönderna höllo på at infin -
na sig för at få gästa. Farbror Burgerus och
Johan Bolin woro de hos hwilka jag förnäm-
ligast för Min del gjorde visite. Den förra
fråg te mig: Om jag hade sedt Hans dotter nå -
got i wägen? hwarpå jag swarte nej. Han bad
mig sedan, ifall jag skulle träffa Henne på
återresan till Skynnarbyn, at bedja Henne på -

315. 
1791. 

Augustus

Brefwets första
återkomst.

Cit: p: 447. d: B:

316. 

1791. 
Augustus.

Afslås.

Predikan.

317. 
1791. 
Augustus.
Marknads resa.

121

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 121



skyn da sin resa; emedan han ej, under mark-
naden, kunde wara Hennes biträde förutan;
Hwilket jag också lofte göra. Wid pass klåck -
an 4. a. 5. reste wi åter Hem; men när wi ha -
de åkt ungefär ./2. fjärdings wäg så mötte wi
Cousine Burgerus. Jag sade då: ”Si god afton
Cousine; Farbror wäntar Henne rätt mycket;
Han bad mig at bedja Henne påskynda sin
resa, således är Hon mycket wälkommen.” ”Ja
så”, swarte Hon, ”jag har ej förr Hunnit kom -
ma.” Och detta skedde i hast under det wi
kör de förbi hwarandra. Majoren frågte se dan
”Hwad war detta för en Mademoiselle?” och
det som jag tyckte med en icke blott nyfiken
utan derjämte med en förundransfull ton, li-
kasom han tyktes willa säga: Hwad är detta
för en Mademoiselle, som Ni Cousine lägger
med så mycken bekantskap och förtroende;
Har Herrn många sådana Cousinage med alla
kända flickor och will nu tillika engagera sig
hos min dotter, så torde Min Herre icke wara
af synnerlig conduite och förtjenar då få ett
kort afsked. Derföre, eftersom jag tyckte at
denna fråga war half förtrytsam, så, för at
mota all sådan mistanka om han hade någon,
swarte jag genast: ”Det är Mademoiselle Bur-
gerus med hwilken jag är så och så mycket i
skylskap och slägt.” Hwarefter Han syntes
wara tilfreds.

Åter hemkommen feck jag dock icke något
tilfälle at ensam få språka med Min älskade
Flicka; emedan där war främmande ankom-
mit på gården, som war Herr Injegneuren
Abraham Lindahl, och en till; men jag mins
nu mera icke hwilken. Desse qwarblefwo äf -
wen till qwällen, och wårt tillhåll war mäst i
Salen med Majoren. Frun och Demoisellerna
gingo ut och in i sina oeconomiska bestyr,
hwarunder jag och Min Flicka stälde oss så -
som hade wi warit helt främmande för hwa-
randra; emedan wi aldeles icke wille på något

sätt låta någon märka at wi hade någon wäl-
wilja för hwarandra; och just det war ock så
orsaken, hwarföre jag icke wille gå i de andra
rummena för at söka Henne, emedan jag
fruktade, at de främmande Herrarna deraf
skulle fatta någon mistanka om saken. Såle-
des ehuru god wän jag war med Injegneuren
Lindahl, så hade jag dock gärna sedt denna
gången, at Han hade rest sin wäg till sin äm-
bets Station i Socknen. När det sedan led till
klåckan 7. om qwällen, så hände det tillfälligt
wis, at jag råkade wara ensammen med Injeg-
neuren Lindahl i Salen ett ögnableck, då han
helt oförtänkt förwånade mig med följande
oförmodliga tiltal. ”Hör du Bror hwarföre
agerar du så främmande emot din Flicka? och
icke söker at insinuera dig hos Henne? Wore
jag i dit ställe nog skulle jag bättre söka at in-
ställa mig hos Henne.” Och som jag icke kom
mig at något swara härpå, dels af någon för-
wåning, dels ock derföre at jag icke gärna
wille lämna honom något förtroende, samt
war brydd och willrådig om hwad jag borde
swara, emedan frågan kom mig så aldeles
oförmodat uppå, så fortfor Han ännu ytterli-
gare: ”Säg Bror, friar du icke till Mademoiselle
Lisa Cajsa? Och om du icke will göra det, så
gör wäl jag det men jag har icke welat anmäla
mig såwida jag har hört at Bror skall fria till
Henne, och jag har icke welat wara Bror i wä -
gen, som förut har anmält sig.” I det sam ma
kom någon in och frälste mig ifrån min
brydsamma belägenhet at swara, hwaröfwer
jag war rätt glad. Gärna hade jag wäl unnat
Honom mitt förtroende; ty han war det
wärd; men jag fruktade at min Flicka skulle
mistycka det om Hon finge weta det; ty war
jag mera nögd at jag undslapp at swara Ho -
nom härpå. Hans sista tal oroade mig wäl
något; men jag gaf mig dock skäligen wäl til-
freds, dels emedan jag trodde mig wara skä-
ligen wäl skrifwen hos Min Flicka och hafwa
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företräde hos Henne framför honom; dels
ock tröstade hans ädelmodiga yttrande mig,
at han icke wille wara mig i wägen.

Änteligen efter aftonmåltiden feck jag som
hastigast träffa Min Flicka i förstugan och
språkade med Henne där några ord, betygade
för Henne min öm het, samt ursäktade mig
för det jag agerat så främmande med Henne
denna afton, hwilket har skedt, sade jag, för
främmande skull at de icke skulle förstå nå -
got, hwilket Hon också ganska mycket billi-
gade, och bad mig at framdeles iaktaga sam -
ma warsamhet när det skulle behöfwas. Jag
låg öfwer natten i Prestegården; och om Mor-
gonen geck jag upp i Flickornas kammare,
där jag till slut träffade Min Flicka allena,
sedan Hennes Systrar warit nog höfliga at li-
kasom oförmärkt afträda. Jag förnyade då
min förra begäran, och bad om at få något
wissare och säkrare swar. Jag tilböd Henne
min lilla guldring, som ej fullo wägde en Du -
kat, Han war den samma som jag hade låtit
göra åt mig i Åbo, hwarom se pag: 615. och
616. Fjerde Boken, hafwandes samma tanka
nu som då; nämligen: är min Person till behag
så lärer Hon wist icke försmå min lilla gåfwa,
och mina tankar om friare gåfwor se widare
pagina 23. och 24. Denna Boken. Men Hon
wille aldeles icke emottaga ringen. Jag lät då
förstå, at jag fruktade det gåfwans ringa wär -
de wore orsaken till afslaget; men Hon swa-
rade: ”nej aldeles icke det, derföre gör jag det
wist icke; ty en wälment gåfwa äger altid sitt
wärde; men jag är ännu icke i den belägenhet
at emottaga några fästnings gåfwor; men
man får wäl se hwad framtiden kan gö ra.” Jag
wille då icke widare falla Henne beswärlig
med min enträgenhet, och tackade för Hen-
nes godhet at få hoppas på framtiden. I med-
lertid lekte jag med Hennes hand och med en
papper lapp, likasom under skämt tog mått

af Hennes ringfingers tjoklek i afsigt at fram-
deles låta göra en större fästningsring åt Hen -
ne. Hon tillät mig at taga detta mått och utan
twifwel förstod Hon min afsigt dermed. Se-
dermera reste jag samma dag åter Hem till
Prostegården.

Under min warelse på Ny byn blef mig af
Majoren berättat, at Herr Bruks Patron
Åberg i Umeå tänkte taga en bruksPräst på
sina Bruk Hörnefors och Strömbäck, at Han
wille gifwa 100. Riksdalers årlig Lön, samt at
Han wäl hade tänkt at kalla en Student i
Ångermanland &c: &c: Jag fant mig wäl här-
till skäligen hugad; men war i någon fruktan
Huruwida Bruks Patron Åberg wille emot-
taga mig, af hwilken jag just aldrig hade rönt
någon synnerlig wänskap eller wälwilja; och
för det andra, så wille jag intet något före-
taga i detta fall förr än jag först hade consu-
lerat med min Flicka och Majoren härom.
Jag skref derföre genast följande bref af den
sista i Månaden. Det till Min flicka lydde så-
lunda.

”Saknaden af Min Älskade Wäns ljufwa um-
gänge är mig för känbar för at icke straxt
söka at mildra den genom det öfriga medlet
at conversera; Jag kan åtminstone då, fast
frånwarande, få tolka min öma kärlek och
mina tankar för Tit:. Jag hade säkert blifwit
sorgse deröfwer at Tit: ej ännu tyktes anse
mig wärdig, at med Henne närmare förenas
med en wärkelig trolofning, om icke jag ha -
de en gnista hopp öfrig at med tiden blif wa
lyckligare. Kan hända at Tit: fruktar at för
andra gång en blifwa beswiken; men jag för-
säkrar heligt, at den fruktan är ogrundad; ty
å min sida skall wist icke tro och beständig-
het fela, eller ord och löften brytas, ja om än
tunnor guld stode mig till buds. Ach lätt oss
då swärja hwarannan en ewig trohet! Men
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Min egen Wän torde icke wilja binda sig för
at icke stå sin egen lycka i wägen; en sådan
försiktighet törs jag icke klandra; men finner
nog hwad den kommer at kosta mig. Den
tanken at jag kunde wara ett hinder för min
älskade Wäns lycka, hwars dygd, om det sto -
de i min magt, jag wille belöna med all jor-
disk sällhet, bedröfwar mig, och wisar mig
huru jag borde upoffra min egen sällhet om
Tits wäl derpå berodde; men jag finner huru
litet jag är i stånd at friwilligt frambära ett
så swårt offer så länge Tit: lämnar mig den
minsta gnista af hopp. Men till tröst för så-
dana bedröfliga föreställningar beder jag på
det enträgnaste at Tit: täktes skrifwa mig
några rader till: ach neka mig icke denna
hugswalelsen! Min Älskade Wän säger sig ej
wåga wisa mig sin klena styl; men kan Min
Wän, med en sådan swag ursäkt, förolämpa
min rena upriktiga kärlek; ty när Tit: är så
ädelmodig och öfwerser med mina bref, tror
Hon då, at jag skulle wara mindre ädelmodig.
Jag har skrifwit till Majoren och frågt om
han skulle tycka at det wore tjenligt, at blif -
wa Bruks Prest i Umeå, hwarest säges skall
bjudas 100. Riksdalers Lön; Jag önskar ock at
få höra Min öma Wäns tanka i den wägen,
på det jag må weta om jag skall hos weder-
börande begära det. Min Käraste Elisabeth
Cathrina förglöm aldrig den, som in i bleka
döden framhärdar, Dess ömaste, trognaste
och upriktigaste wän och älskare. 

P: St:”

Till Majoren. ”Tit:
För all åtnjuten grace och utmärkta wän-

skap, hwarmed Tit mig omfattat, är både min
mun och penna för swag at tilbörligen min
ömaste tacksägelse aflägga, som mitt hjerta
hyser. Och om jag i någor måtto har felat, så
hoppas jag at Tit: icke tilskrifwer det mitt up-
såt, utan snarare anser det såsom en fölgd af

min försynthet, som mig motwiljandes skedt
är, och då hoppas jag, at Tits ädelmod mig det
förlåter. I anledning af Majorens berättelse
om den tilämnade BruksPredikants syslan i
Umeå, får i djupaste ödmjukhet hos Tit: jag
förfråga mig och consulera, om Tit: skulle
tycka, at den lönen kunde någorlunda göra til-
fyllest för at dermed börja en liten hushåll-
ning, så will jag straxt höra mig om at få den,
hwilket jag hoppas lätteligen torde låta sig gö-
ras, om det är sant, som säges, at den påtänkta
Ångermanländningen är minderårig. Det tor -
de falla lättare at bo på Landet än i någon stad
och man ock kunde få några små sportlar ge-
nom barndop, Sockenbud &c: Jag utbeder mig
i några rader Tits yttrande. Hälsningar &c: 

P: St:”

Jag feck också nu denna tiden bref ifrån
Comminister Häggström i Umeå. Jag hade
förut swarat honom på Hans sista bref och
deri yttrat följande. – ”Jag har sökt Hernö-
sands &c: === Jag mins wäl dina sista trogna
råd; men du bör ej undra at jag har sökt, då
Du får höra, at jag af en wiss har (per literas)
fått följande underrättelse. – Den och den
har nu blifwit det och det. Det will säga med
andra ord: laga ock så at du blir något, så kan
du få det du begär, annars kommer den sam -
ma och tager bort det för dig. Bror torde kun -
na uplösa denna gåtan.” Härmed påsyftade
jag min belägenhet i anseende till min Flicka
och Schmalzen, icke at hon hwarken hade
skrifwit detta; ty de orden satte jag endast för
at förwilla hans gissningar, ej eller sagt mer
än at han war blefwen Batallijons Predikant;
men min gåtas slutsats borde ändock wara en
naturlig fölgd af Hennes eller åtminstone
mina tankar; Jag wille gifwa och wisa honom
ett giltigt skäl hwarföre jag hade sökt Hernö-
sands Comminister Sysla, twärt emot hans
råd; men jag wille icke eller wara tydligare.
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Detta hans råd war, at jag, såsom ung Prest ej
borde wara så snar at söka något, emedan jag
derigenom kunde i Consistorio wäcka något
misnöje emot mig. &c: Hans swar härpå war
detta.

=== ”I anledning af noticen swarar jag en-
dast: gif lycka Gud till all god wärk &c:35 och
det för bägges wår räkning; Gud låte oss altid
se och följa Herrans wink och wara trogne
skaffare! hjelp oss ock alla söka, Guds &c:36Om
Herren behagar gifwa friare fält, ledigare ar-
mar at göra fångst för Herrans Räkning, så
gifwer han ock derefter proportionerad wis-
het, kärlek och styrka!!! Med annat wilkor må
wi aldrig löpa åstad; men kallelsen måste ly-
das för Herrans skull. Stackare de som löpa
utan at wara kallade! Wille någon fråga mig:
Hurudan är kallelsen at jag kan den förstå?
så hade jag mycket at swara, owiss om han det
förstode; men en fattig bedjande får både ljus
och drift at se och gå dit Herren will hafwa
honom. – Herren wårdar sig ganska hjerteliga
och troliga om dem, som honom rätt åkalla.
Sat: &c: 

I anseende till det gåtlika har jag lärt och
lärer dageligen at stafwa och lägga ihop så at
det till slut blir läsligt. Gud gifwe oss sin nåd,
at aldrig förledas till owissa steg af inbillning -
en!!!

Du wäntas snart hit och torde med första
kallas af den som har rätt at kalla: war hjerte-
ligen wälkommen. Jag fiskar i flera wägar och
wälsignelsen följer mitt arbete; men alt står
för dens räkning, som gifwit hog och krafter
och låter arbetet icke wara utan frukt.” 

=== Beslutet &c: 
”O: Häggström”.

Man ser af detta bref, at han wille oförmärkt
gifwa mig anledning at pröfwa mig sjelf, och
icke söka en Sysla, som jag såsom ung och
utan ärfarenhet icke wore wuxen, och aldra

minst löpa åstad drifwen af kitslighet eller
lystnad at avancera &c: Derföre för at wisa
at icke eller jag war aldeles utan ärfarenhet
om hwad inwärtes kallelse will säga så swar -
te jag honom som följer af den 1. September.

=== Fägne betygelser öfwer at få återkom -
ma. ”För at swara dig på dina reflectioner har
jag ej mera säga, än at mina tankesätt uti alt
öfwerensstämma med dina, hwilka du wida -
re finner förklarade uti N:ris 264. 265. Sw: Ps:
B: jämförda med 272. då Min bön altid skall
blifwa 323.37 Du har rätt at ingen kan begripa
beskrifningen på den andeliga kallelsen till
Herda ämbetet, som ej äger ärfarenhet; Men
om jag den samma skulle beskrifwa, så
blefwe det som följer. At den har Andans kal-
lelse, som under det och sedan han noga har
öfwerwägat alla möjeliga hinder och swårig-
heter; det myckna arbete, som förestår; de
många frestelser som möta; det hat och för-
akt som man af werlden måste upbära; men
förnämligast det swåra answar, som Herdar,
men isynnerhet legoherdar åligger; långt
ifrån, at då afskräckas ifrån ämbetet, twärt -
om just af detta öfwerwägandet finner hos
sig en ny hog och ny lust dertill och får lika-
som en häftig längtan at träda i Herrans
tjenst. Den samma kan då med godt samwete
säga med Esaias cap: 6: 8. Här är jag Herre,
sändt mig. och det icke af någon högmodig
tanka om sin förmenta skicklighet framför
andra; utan af ödmjuk beredwillighet at, ef -
ter den lilla förmåga, som Gud gifwer, wilja
wara nyttig i Guds Församling. Men detta
bör man hafwa ärfarit förr än man träder i
Ståndet, annars torde det blifwa för sendt,
och sedan altid wara willig at lyda Herrans
befallning i Jerem: 1: 7. (Se pag: 401. 402. samt
pag: 167. 168. Andra Boken)

Jag förstår ej så noga hwad du menar med
dit uttryck: Gud gifwe oss sin nåd at aldrig för-
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ledas till owissa steg af inbillningen. Antingen
har du ej förstått min gåta, eller begriper jag
icke rätt hwad du menar med inbilningen. Ty
jag är försäkrad om, at äfwen Du min wärda
Bror och alla redeliga Lärare, sedan alt det fö-
regående war till grund lagt icke hafwer un-
derlåtit at anwända alla möjeliga lofliga och
oskyldiga medel för at winna den skatt, som
nu utgör din jordiska lycksalighet, och du war
säkerligen icke litet bedröfwad när du war på
wägen at icke få den du så ömt älskade om jag
får döma af dit melancholiska humeur. Och
säger du annat så är du icke upriktig. Nu har
du gåtan uplöst. – Jag wet icke då hwad jag
har at förebrå mig för owissa steg af inbill-
ningen i anseende till at jag har sökt Hernö-
sand. Hälsningar &c:

P: Stenberg.”

Wid denna tiden kom jag en Söndags efter-
middag at gå i dreng stugan ett ärende till
den ena drengen Erik Olofs son, då jag fant
honom liggande i sängen med en af Pigorna;
De stego straxt upp något flata ehuru de lågo
ganska beskedligt och sedigt för den gången.
Jag blef häröfwer något flat sjelf, så at jag
icke då kom mig före at säga något åt dem
till bestraffning eller warning; men några
dagar derefter, så fölgdes wi ut till hafs för
at draga enan, då jag gjorde honom påminel -
se härom, dock på ett saktmodigt och läm-
peligt sätt; då han swarte: at det war skedt
blott för en liten stund i all beskedlighet
klädda ofwanpå sängen. – ”Jaja”, swarte jag,
”det kan wäl så wara; men det bör icke wara
det en gång; man bör icke öfwerlämna sig
sjelf i frestelsen; man är menniska, och man
har så ofta sedt fölgderna deraf; det ena leder
till det andra, och huru mången har icke der -
igenom blifwit högst olycklig, jämte det
man har fått ett sårat samwete, och sådana
anledningar till giftermål, om det dock än-

teligen skulle slutas dermed, äro sällan lyck-
liga; man kan ju fria ändock om man så will
på ett beskedligare wis, och då är jag öfwer-
tygad om at det blir lyckligare. Denna ose-
den tycker jag icke om, derföre låt bli med
sådant.” Han fant sanningen af hwad jag ha -
de sagt och lofte at icke så göra mera.

En annan gång war jag ock ut at draga enan,
men hade då fältwäbelen Marcus Sundström
med mig; sedan wi om qwällen hade fiskat
till dess det blef mörkt, så foro wi upp på en
udde, och gjorde där eld för at afbida morgo-
nen, då wi åter wille fortfara med fiskandet.
Wi lade oss wid stockelden för at såfwa, och
som natten war kall så makade jag mig så
nära elden som jag kunde tro mig och som-
nade, jag waknade då och då och kände wäl
at det war något warmt om knäna; men wän -
de mig än på den ena sidan och än på den
andra, och om mårgonen kände jag wäl at det
ena knäet war något ömt; men jag skötte ej
något derom; utan wi fortforo med fiskandet,
som föga wille lyckas och foro sedan hem.
Men då undersökte jag mitt knä, och fant at
jag hade fått mig ett bränsår derpå, som i
början ej tyktes betyda något, men blef sedan
swårare. Detta gjorde at jag sedan ej kom mig
at fara ut at fiska denna hösten ehuru, det
war bästa tiden. Och undrade jag högeligen
derpå at hettan kunde så skada knäet, utan at
byxorna hade tagit någon skada; men hettan
geck wäl igenom dem och stötte emot, samt
concentrerades emot knäet, hwarmedelst
wärkan blef större och skadan förorsakades.

Den 5. war jag rest till Rathan i något ärende
antingen för Prostens räkning eller för mina
egna angelägenheter; där råkte också då wara
andra främmande om jag mins rätt Capitén
Tuné och hans fru &c: och alla blefwo wi
budna af Director Thilé till middagen, som
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den tiden war där Tulförwaltare, så at wi wo -
ro omkring 5. a 6. främmande. Under målti-
den lät han också slå i win; och när drengen
kom till mig, så framstälte han den wanliga
frågan: ”Behagas det rödt eller hwitt?” Jag
swarte i min oskuld; ”hwitt.” utan at jag hade
derwid den minsta afsigt annat än at jag efter
wanligheten fölgde min smak, ty rödt win
hade jag altid en degout före, och såwida frå-
gan förestältes, och således lämnades frihet at
wälja, så måste jag swara något, och gjorde
det i all som största oskuld. Men hastigt ut-
brast Directeuren med mycken hetta och
wrede; huru det war högst oanständigt af
mig, at så snålas och rata och förakta det som
bjudes, och jag wet icke hwad alt han utfor
uppå mig med största hetta och stickenhet:
orden mins jag ej; men han war högst otidig
och impertinent emot mig, och det en lång
stund. Jag wet icke huru Han hade antingen
hört orätt mitt swar, eller icke observerat
drengens fråga; eller kanske tog saken så som
hade jag förskjutit det röda winet, som kan-
ske drengen redan hölt tillreds at slå i glaset,
utan at jag det märkte; eller han trodde at jag
ilfänades efter det andra winet såsom något
rarare och bättre slag, summa hwad som re-
tade honom egänteligen wet jag icke; men
med ett ord han hanterade mig icke som en
hederlig wärd, som hade budit mig till sitt
bord; utan som en, som ansåg mig som en
slyngel, som icke wiste at lefwa. Detta alt up -
tog jag med yttersta tolamod och saktmod,
och swarte icke ett ord; ty jag wille icke, dels
för de närwarande främmande skull, dels ock,
och isynnerhet för hans Hederliga fru skull,
som tykte ganska illa wara öfwer sin mans
otidiga hetta, och tog mitt partie och förswa-
rade mig med wärma, men med sakt mod och
köld, för dessa orsaker wille jag icke åstad-
komma något gräl, wid bordet; ty om jag
blott hade sagt ett ord, så hade det ena fölgt

det andra, hwilket hade warit oanstendigt af
mig och det hade kunnat blifwa ett storman -
de wäsende åf; derföre ehuru sinnet ytterst
stack mig, så beslöt jag för denna gången at
tiga och wara nögd med at frun förswarade
mig; jag satt derföre och bet ihop läpparna
och kämpade med sinnet för at kunna iak-
taga den möjeligaste köld, och tänkte: jag får
wäl sedan tilfälle at på twå man hand förklara
mig och wisa min oskuld. Jag war också näs-
tan ärnadt at stiga upp ifrån bordet och ge-
nast gå bort eller at hwarken dricka det islag -
na winet eller äta något; men då jag besin-
nade, at sådant hade warit at för mycket såra
den ömsinta frun, och tillika utmärkt så
myck et capricer hos mig; så stillade jag mig,
nej tänkte jag: Jag bör wisa, at jag äger mera
wett, och tog derföre det partiet, at sitta och
förtära alt likasom ingen ting hade förefallit.
Efter måltiden gingo wi i sa len, hwarest Di-
recteuren hade så träget samtal med det öf-
riga främmande, så at jag ej feck tilfälle, at
tala med honom enskilt, hwarföre jag tog af -
sked och geck min wäg; satte mig i Chaisen
och reste hem.

När jag kom till Dalkarså på Landswägen så
började det rägna, hwarföre jag spände upp
parapluen, och Prostens lilla brunte, som jag
körde med, lopp derwid saktmodigt länge
nog. Men till slut blef han hastigt warse pa-
raplyn och satte till at skena ytterst häftigt.
Jag kom i full åhåga, och lycka war, at lands-
wägen war jämn och bred. Jag hade mycken
swårighet, at både hålla hästen midt efter
wägen och tillika få neder parapluen, hwilket
sednare änteligen lyckades för mig, hwarefter
det icke länge drog ut innan jag kunde häjda
hästen. Men sedan wågade jag ej taga upp pa-
rapluen mera. Och ganska glad war jag, at
detta icke skedde på den usla rata wägen; ty
då hade det aldrig gått wäl.
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Den 10. hade jag åter den förträten, at mitt
bref till Hernösand återkom för andra gång -
en ifrån Umeå; och nu war det för sendt at
afsända det för tredje gången. Mycket harm-
sen häröfwer skref jag ett bref till Post=In-
spectoren Schåltz för at fråga orsaken just
icke i så lena ordalag; men jag feck icke nå -
got swar. få dagar derefter kom Major Turd-
fjäll till Prostegården, då jag beklagade min
olycka angående detta brefwet, som också
han mycket mistykte. Mina egenteliga tän-
kesätt om den na händelsen skola nedanföre
anföras.

Änteligen war jag så lycklig at i dessa dagar
få bref ifrån min älskade Flicka; som wäl war
hugnande och glädjande men ej fullkomli-
gen tilfredsställande. Det lyder som följer.

”Höglärde Herr Magister!
Herr Magisterns ömma bref har jag haft

nöjet ej utan hjertans känslor igenomläsa, det
lågar af samma häftiga eld som Herr Magis-
terns munteliga samtal så tydeligen förut för-
klarat emot mig. Jag wore känslolös om jag
skulle bemöta dem med köld, jag är för öm
dertil; Men det oaktat måste jag dock än nu
hålla mig wid hwad jag förut sagt, at ännu in-
tet kunna ingå uti någon wärkelig trolofning,
intet af fruktan at blifwa beswiken, som Tit:
tror, jag är ganska wäl öfwertygad om motsat-
sen; utan mitt indre förbjuder mig at at lämna
mitt hjerta åt någon annan, in nan jag först är
öfwertygad om, at den trohets ed är bruten,
som jag en gång swurit; jag känner innom mig
något, som förbjuder mig at dela mitt hjerta
åt twänne, hwarföre Herr Mag: måste tils wi-
dare förwänta ödets skick else, om det har be-
slutit at mitt hjerta framdeles skall tilhöra Tit:
eller ej.

Hwad Bruks Syslan angår, är det en sak,
som helt och hållit öfwerlämnas i Tits behag,

det blifwer för mig nog at säga det jag ej gärna
will dependera utaf en Bruks Patron i Umeå,
dock gör Tit: som han behagar, som bättre
känner den saken. Förblifwer Tits: 

ödmjukaste tjenarinna 
Elisab: C: Turdfjäll.”

Det fägnade mig at finna Henne äga så pass
goda concepter, och fast mitt hopp war
myck et ringa, så måste jag dock ganska myck -
et högakta Hennes nobla och ädla tänkesätt;
jag såg nu häraf hwad wärde jag borde sätta
på en Person, hwars grundsatser woro så ädla
och fasta och huru lycklig jag skulle blifwa
om jag en gång finge, som maka, förenas med
Henne. Jag beswarte derföre genast Hennes
bref med följande ord.

”Tit: 
Det är för mig omöjligt at beskrifwa de

ljufwa känslor, som i mitt hjerta föregingo
under igemläsandet af Min Tits bref. Ach! jag
wara så lycklig at få bref ifrån den mitt hjerta
så ömt tilbeder, och i så öma uttryck! ach hwar
finner jag ord, som woro nog lämpeliga nog
lifliga at tolka min tacksamhet; Men som de
fela, så afsänder jag i det stället (om jag wågar)
1000:de ömma kyssar. Med hwad ädelt skäl
rättfärdigar icke Tit: sitt drögsmål at närmare
förwissa mig om min lycka! skulle jag det då
icke gilla? Nej jag will wist icke wara den, som
skall skilja twenne ömma hjertan åt, hälst Tit:
förut loft och swurit honom sin tro; jag finner
i det fallet min skyldighet wara, at då förbyta
min kärlek i en obrottslig wänskap, ehwad
det må kosta på mig, samt wara dens uprik-
tiga wän, som Tit: bewärdigar med sin kärlek.
Ty at bära ilwilja till sin rival anser jag för ett
tecken till en lågtänkt och nedrig menniska.
Men skulle ödet åter wilja gynna mig så at
detta ädla och ömma hjertat skulle höra mig
till, huru finner jag då icke af dessa ädla tän-
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kesätt, at jag fullkomligen får förlita mig på
Tits: lofwen och at då hela dess ömhet skall
för altid blifwa min oskattbara lott. Skulle jag
då icke willigt öfwerlämna saken tils widare
i ödets skickelse, så mycket mera som jag altid
har sökt lära mig, at nögd och med tacksam-
het kyssa Försynens hand både i mot och med.
Detta beder jag ock Tit: måtte göra ianseende
till den efterföljande motgång och förträt,
som mig händt. Tit: wet at jag har sökt Her-
nösands Sacellanie; men en fatal omständig-
het, som jag en annan gång skall berätta, har
gjordt, at mitt bref till Consistorium ej har
hunnit längre än till Umeå, och återsändes
till mig för andra gången, nu då det är för sent
at åter afsända det. Jag anser detta som För-
synens wink, som där icke har utsedt min
lott. Jag sätter nu mitt hopp till Umeå om
HofPredikanten kommer bort. Hwad Bruks
Predikants Syslan angår, så har antingen ryk-
tet sagt för mycket eller jag hört miste; ty lön
är endast 50. R:D:, då jag finner otilräklighe-
ten utom det jag sjelf dertill har liten lust.
Medföljande lilla Marknads gåfwa hoppas jag
Tit: håller till godo. Jag förstår mig litet på
hwad som kan passa, men så fans där icke eller
stort at wälja på; men skulle det någorlunda
wara i smaken, så skall det hjerteligen fägna
mig. Framhärdar &c: 

P: St:”

Den omtalta lilla gåfwan bestod uti en liten
röd Silkes halsduk, som jag hade köpt på
Marknaden, som höls i Rathan, om jag mins
rätt, den dagen som jag war där. På samma
Marknad råkte jag Guldsmeden Carlson,
som jag medtalte at göra mig ett litet email-
lerat guldkors, och det med det aldra första
mig tillsända, det han också lofte, och hwil-
ket jag ärnade gifwa åt min älskade Flicka.
Och hwad Bruks Prest Syslan angår så war
det icke allenast den lilla lönen som afwände

min hog därifrån, och hwarom jag imedler-
tid hade fått kunskap; utan förnämligast
min Flickas yttrande at icke wilja dependera
af en Bruks Patron i Umeå; ty det wärkade
mäst hos mig.

I denna Månad feck jag på en gång hoptals
bref ifrån alla håll och woro dessa. Commi-
nister Häggström swarade mig sålunda.

=== ”Wåra tänkesätt accordera i alla delar.
Jag har ej rätt fattat gåtan, det är wist: nu är
den uplyst. Gif lycko Gud till all god wärk &c:
Men i medlertid skref jag om inbillningen
mera i afseende på mitt än dit temperament;
ty för mig är den mera beswärande än för dig.
Ljufliga drömmar om dagen eller wakande
hafwa ofta narrat mig, äfwen som qwal och
lidande fölgt af inbillningen på de melancho-
liske stunder. Moralen således för mig ===.

Nu börjar du för alfware at saknas. Berlin
är borta: Nordlund trögkörd; jämte Herr Pros-
ten måste jag åtaga mig arbetet === fisklek
och fågelfänge, mina Nybruk ===. När kan
du blifwa lös? Din nya kammare är logiable,
Prostinnan efter barnsängen beredd at emot-
taga med all grace; se på motiverna; Men säg
aldrig eller tänk at jag will tubba. Jag unnar
af alt hjerta det hus där du nu wistas, en man
af dina egenskaper, unnar äfwen dig at wara
i ett Hus där jag, om jag ej hade hustru och
famille, med största nöje wore sjelf.” === Be-
slutet &c: 

”O: Häggström.”

Mitt bref afgick till honom förr än detta
kom så lydande.

=== Berättelse om Hindret för brefwet till
Hernösand. ”Se Försynens wink och faderliga
styrelse, den jag altid wördar. Jag är nog så nögd
med detta hinder, så mycket mera, som jag
sjelf ej hade synnerlig lust för Hernösand; men
måste ändock söka af de skäl du redan känner.
Nu kan jag ock hafwa större apparence at få

Cit: p: 447. d: B: 
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Förslag till Umeå Stads Församling, ifall Herr
HofPredikanten Berlin får Rödön. Du ser at
jag wäl tänker fram; men war ock derjämte
förwissad at jag helt och hållit underkastar
mig Försynens wilja; ty jag är helt förwissad,
at han skickar hwad mig nyttigt är; jag har sjelf
redan för stora prof derpå för at kunna twifla.
Du skall derföre wid sådana apparenta mot-
gångar aldrig finna mig modfält eller nedsla-
gen; mitt glättiga humeur lider der af ingen
bräck. Tro mig derföre ej wara känslolös ty wet
at jag också har ärfarit hwad en djup sorg will
säga; och Herren afwände, efter min önskan,
det jag hade så stort skäl at frukta.

I wårt ämbete, min Wän! wore ianseende
till answaret, ingenting bättre än at wara Ad-
junct; men du känner sjelf af ärfarenheten,
hwilka swårigheter det har med sig, och huru
menniskan altid tänker framåt; utom det
man altid bör wara willig, at i den widd man
kan, wara Guds Församling till tjenst. Men
at genom swek, wåld och list, samt mindre
samwetsgranna uptåg tränga mig till ett, med
stort answar åtfölgt ämbete, ware långt ifrån
mig och hwar redlig. Alt detta förklarar wida -
re mitt sista bref; och om Bror har några an-
märkningar at göra häremot, så utbeder jag
at få del deraf. Sum tuus” &c:

Som jag således så nyss hade skrifwit, så
wille jag ej så hastig beswara Hans nyss an-
förda bref. 

Strax derefter feck jag ifrån Prosten Eure-
nius följande Bref.

”Enligit wår öfwerenskommelse får jag nu
invitera Tit: till at återtaga sin förra Station
här i Umeå, försäkrad, at det sker med äfwen
lika redebogenhet å Tits sida, som han hit är
wälkommen. Reqvisitionen är å min sida så
mycket pressantare, som Berlin rest till Rödön
för at profwa ===. Således wäntar jag Tit: till
Michaelis; emedan, sådana collisiones officio-
rum inträffa, som swårligen af nu här warande

Prester kunna afhjelpas: hwarom jag nu äfwen
tilskrifwer Herr Prosten Nortman, öfwerty-
gad, at han ej kan forcera mig at anlita Con-
sistorium.” === Beslutet. &c:

”Jac: Eurenius.”

At jag så alfwarsamt återfodrades war wäl
ganska wäl; men at komma till Michaeli såg
jag då wist war en ren omöjelighet, ty så
länge Prosten Nortman ej hade någon i mitt
ställe, så war det fåfängt at jag kunde få
slippa lös. Han hade wäl skrifwit till Hernö-
sand och begärt Nordholm; men ej fått nå -
got swar; och härom skref Prosten Nortman
Herr Prosten Eurenius till och jag beswarade
brefwet med samma innehåll.

Ifrån Cousin Svanström i Umeå hade jag
bref, som wille at jag skulle efterlysa en hans
förlorade häst; berättade ock at Faster Burge-
rus hölt på at tilfriskna &c: Jag swarte at jag
hade efterkommit hans begäran; men at
ingen häst hade där funnits sådan som hans
beskrefs.

Ifrån min Wän Bergius fick jag ett långt
bref; Han skrifwer således:

=== ”Några giftes griller lär du wäl ha i
hufwudet; men så kan wäl sådant ej ha för
mycken och skadelig influence på ett så sta-
digt subject, som min Bror. Jag bär annars
mycken respect och söker afhålla mig från ett
dylikt engagement, ehuru frestelser dertill ej
sällan påkommit, men ock lika tappert blif-
wit tilbaka hålne. De olägenheter som med-
följa en dylik förbindelse ses ej förr än efteråt,
alt representerar sig för momenten på den lät-
taste sidan. Men detta kära Bror ej för at af-
råda; twärtom önska lycka ifall å din sida nå-
gon ting härutinnan kan wara å bane.”

=== Berättar om at han har speciminerat
i Upsala ===. ”Som det är altid min lott at
repræsentera mig saker på den swåraste sidan,
(se pag: 711. och följande 4:de Bok:) hände äf-
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wen det wid detta tilfälle. Jag trodde förut at
allting skulle gå till min nackdel; men, som
andra efteråt sade (kan hända till min favœur
i hög grade) aflopp alt till min eloge. Dagarne
förut arbetade jag och swettades grufweligen,
===. Den dagen war jag dock, Gudi lof, wid
godt humeur och besteg Cathedren oför-
skräkt. ===. Jag torde framdeles söka at
blifwa Docens i Theologien i Upsala; men då
måste jag gripa mig an med Theologiæ Can-
didat examen.” === Han talar om sin bruns -
cur. och at han till October reser till Upsala
för den omtalte examen ===.

=== Talar om sin Far och Lundmark. ===. 
”Du afråder mig från at bli Prest. Jag har

wäl ej ännu fullkomligen deciderat detta. Jag
kan just ej eller säga, at jag har eller känner
egäntelig så kallad vocatio interna.38 Menni -
skor äro af den beskaffenheten, at de förnäm-
ligast drifwas af utwärtes omständigheter
och behof; så är det med mig; Slår ej det Aca -
demiska an blir jag Prest, och kan hända i alla
fall för mera utsigt skull för framtiden. ===
Jag hoppas at all möda derwid ej måtte bli
fruktlös, hälst jag har Gudi lof, goda naturliga
gåfwor härtill. ===. ===. Lät mig weta huru
din Fästmö mår, jag, nu som förr, Converserar
gärna med Damer; men har ännu ej welat sagt
åt någon härom. Det är en sak, som ej kan om-
göras, af största wigt för en framtid och ford-
rar således mogen öfwerläggning. Såsom ung
wille jag ha hwar flicka, som såg wäl ut, utan
at inse fölgderna; nu förswinner detta alt mer
och mer. Lefwer &c:

P: S: Min Medlersta Syster blef förleden som-
mar gift med Med: Doct: Segerstedt. Jag kan
ej säga wist om ej något engagement är å
bane med den yngsta och Lundmark, om så
är äro de mästare at cachera sig.”

Detta Post Scriptum war, utan twifwel swar

på hwad jag sist hade skrifwit till honom an-
gående hans Systrar (Se pag: 208. Denna Bo -
ken.) och wille wisa, at twenne woro redan
engagerade, men den 3:dje talte han ej om
och ännu mindre gaf mig någon wink, at sö -
ka Henne, och det war ej utan at icke jag sto -
ra hopen förtröt det, hälst framdeles då mina
hopp slogo felt; ty jag förklarade det så, at
han för ingen del önskade få mig till swåger,
men bör jag wäl undra derpå då han wiste at
jag war så fattig, eller ock trodde jag at han
hade glömt hwad jag hade skrifwit i detta
ämnet. Jag önskade ock nästan at få kunna
wara kall och ståndaktig emot cupidos anfall,
som han. Deremot gladde det mig gan ska
mycket, at han wid sitt Specimen, hade öf-
werwunnit sin stora fruktan och räddhoga;
och hoppades at han hädan efter kunde taga
mod till sig då han såg at saken lycka des så
wäl. Jag skref honom derföre till på Upsala
gratulerade honom och upmuntrade honom
hwad jag kunde. &c:

Min Wän Häggqvist skref mig till således.

”När jag sist skref dig till så war jag finne nu
är jag Swensk i Hernösand === Jag får innan
kort kappa och krage på mig såsom Prosten
Holmbergs Adjunct.” === beskrifwer at han
ej tänkte på en så hastig förwandling; Men
Biskoppen och Holmberg genast hade för-
mådt honom dertill. === ”Men hade jag fått
betänke tid, så hade jag säkert walt at blifwa
Prosten Nortmans Adjunct i dit ställe” ===
berättar om några wänners i Finland Speci-
mina === och beslutet. 

”Er: Häggqvist.”

Följande Klåckaren Rehns i Degerfors bref
kan wara den tjenligaste Characters målning
på Thingvall min efterträdare i Syslan därstä -
des.

===. ”Hwad Thingval angår, så är han till-
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lika med sin Fru släta hushållare: ibland äter
de för mycket när de ha något, och så får de
swälta när det blir alt. Hans Predikningar äro
ostraffande; men mäst alla af lika innehåll
och endast om Christi lidande. Öfwer ewan-
gelium om rika Mannen och Lazarus, så Pre-
dikade han öfwer 2:dra Acten af Christi Pinos
Historia och Passions Psalmer måste jag
sjunga. Blir här något Prestewal, så blir wist
han utan röster.” === Hälsningar ifrån För-
samlingen, som önskade mig tilbaka. ”Sist
hjertinnerliga ifrån mig och min Hustru, jag
kan ej utan tårar skrifwa den sista raden, när
jag påminner mig Herr Magisterns goda lär-
domar och lefnad.” Beslutit:

”P: S: Thingvalls lefnadsätt är ganska oan-
ständigt. Han talar illa altid om Prosten
Nortman och andra Herrskaper i Bygdeå,
och säger det är Swenska Ryssar, och andra
oanständigheter och utlåtelser.”

Änteligen feck jag också swar ifrån Fru Löj-
tenanskan Finkenberg i Nagu, sedan jag, dels
till Hennes Man och Henne och dels till Min
Wän Magister Gottskalk hade skrifwit och
frågt om pengarna hade riktigt framkommit.
Hon skrifwer.

”Jag beklagar hjerteligen, at mina bref,
som icke framkommit försatt Tit: till äfwen-
tyrs uti en ganska bekymmerfull owisshet.
Jag får då berätta at jag riktigt bekommit de
16. R:D: 32. sk:, dem Tit: tillskickat mig den
23. Febr: 1790. Likaledes länder till underrät-
telse, at reversen genast blifwit sönderrifwen.
Då jag med nämnde lån kunnat soulagera Tit:
war öfwertygelsen om at hafwa tjent en rätt-
skaffens Man mig tilräckelig, och den är-
känsla Tit: wisar mig häröfwer, så mycket den
wittnar om Dess goda hjertelag, så mycket
gör den mig flat öfwer at hafwa utöfwat en
Christelig skyldighet. 3:ne af Tits: bref har

jag bekommit, och fägnar det mig och Min
man upriktigt, det Försynen behagat tildela
Er tilräckelig bärgning till lifs uppehållet och
det hos ganska hederligt folk. Jag hoppas at
den gode Guden lärer framdeles hafwa sin
Nådiga hand öfwer en dess trogna tjenare.
Min Systers dödsfall war ganska ömt för wår
hela slägt; men som den högste blandar sorg
och glädje, och det till wår sällhet i detta lif-
wet, så har han gifwit mig för ett år sedan en
wälskapad Son till tröst och fägnad för mig
och min Man i de bedröfliga och farliga tider
wi lefwat. Den wackra Fröken Finkenberg är
gift med Professor Schultén och flere föränd-
ringar hafwa här föregådt; dock icke uti Herr-
skapernas tänkesätt emot Herr Magistern,
hwilka tänka på Er med all wänskap och hög-
aktning. 1000. Hälsningar tillskickas Er af oss
och alla Edra bekanta och wänner. 

Med all Högaktning lefwer Tits 
ödmjuka tjenarinna
A: E: Finkenberg.”

Icke långt derefter feck jag ett bref också
ifrån Gottskalk, som jämte wanliga höflig-
heter äfwen berättar om de nyss nämde
pengarnas framkomst, hwarom jag i bref
hade frågt honom när jag så länge icke fick
bref ifrån Finkenbergs.

Jag hade nu säker underrättelse at pengarna
woro framkomna och min revers förstörd,
som gladde mig at jag kunde wara trygg i det
afseendet. Men jag fant at Fru Finkenbergs
glädje öfwer sin lilla Son måtte wara mycket
större. Läsaren bör påminna sig hwad jag har
sagt om detta Herrskapet pag: 634. 4:de Bo -
ken, så finner han straxt sanningen häraf.
Tadlet och malicen hade nu säkert fått sitt
ämne; men jag finner ingen orimlighet uti
at Löjtenanten Hennes man Finkenberg war
dess Far, som ehuru gammal ändock war ro-
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bust, med all vigeur och hade god hälsa. En
art anmärkning föll mig i tankarna wid un-
derättelsen om Hennes Son; Nämligen: mäst
allastädes där jag hade warit, där de hade wa -
rit barnlösa och gärna önskat sig arfwingar,
hände det merendels, at, året efter min bort-
resa, så finngo de en arfwinge likasom denna
wälsignelsen hade kommit ifrån mig, eller
genom min åtgärd, hwilken sednare omstän-
dighet hade warit förargelig om andra hade
kändt det, och således trodt sig finna anled-
ning till mistankar; men lyckligt wis war det
blott jag sjelf som insåg denna anmärkning -
en, och således kunde wara trygg i min 
oskuld. Dock om någon hade fått en sådan
tanka och allenast hade gett sig tid, at öfwer-
wäga tiden, så hade min oskuld genast blif-
wit updagad; ty så mycken mellantid war
altid, ifrån min bortfart at sådant, ej kunde
äga rum. Så förhölt det sig med Fru Ceder-
vald (Se pag: 22. 4:de Bok:) Likaledes med
Madame Söderberg i Hernösand, (Se pag:
255. denna Boken) och nu med Fru Finken-
berg. Men det såg dock så ut som wälsignel-
sen i detta afseende hade åtfölgt mig wid
min ankomst till dem, såsom en belöning
för deras godhet emot mig. Sådana flögo tan-
karna mig i hågen, utan at derföre antaga
saken för wärkelig i min öfwertygelse; ty ho
kan altid häjda sina tankar, hälst om deras
föremål eller ämne smickrar wår egenkärlek.

IX. Capitlet.
Hoppet förswinner en gång.

Om fredags qwällen den sista i månaden sit-
ter jag hos Herrskapet och läser efter wan-
ligheten, då någon kom till mig med ett helt
litet paket, något tjokt. Jag började då at
bryta up det ena omslaget efter det andra,
innom hwilka woro ihopwicklade pappers
klunsar och blår &c: så at det såg ut såsom

det ej hade innehållit något annat; så at jag
sjelf föll i någon förundran häröfwer, hwar-
ifrån det war kommit? och hwad det wille
betyda? och ännu mera wäxte Herrskapets
förundran och nyfikenhet Hälst den unga
Fru Prostinnans, som också mycket skäm-
tade öfwer dessa omslag och klunsar. Änte-
ligen feck jag till slut se en liten trä låda då
jag straxt förstod at det war ifrån guldsme-
den, hwarföre jag genast stoppade det i min
ficka; ty jag wille för ingen del låta dem se
det minsta deraf. Men nu war deraf nyfiken-
het jagad till sin högd, och de blefwo helt
långa i synen när jag stoppade ned det utan
at tilfredsställa den; Prostinnan wille at jag
skulle fortsätta upwicklingen; men jag
swarte: ”jag behöfwer icke nu mera se der
efter, emedan jag nu wet hwarifrån det är
och hwad det är.” Och jag märkte huru det
kostade på dem. Emedlertid fortsatte jag läs-
ningen ehuru jag war något nyfiken at se om
jag icke gissade rätt; men jag fördrog det tå-
ligt utan at gå i min kammare förr än jag, på
wanligt klåckslag, tog god natt; ty om jag nu
går bort, tänkte jag, så torde de kunna gissa
till saken; men wisar jag mig liknögd, så får
deras subsoneusa lynne mindre anledningar.
Jag insåg nu tydligt, at pappers klunsarne &c:
endast woro ditlagda till fyllning emot trä-
lådan på det paketet måtte få någon form af
bref. Upkommen på min kammare war jag
ej sen at upwickla det, och fant, enligt min
förmodan, det af mig bestälta lilla emaille-
rade guldkorset, som wäl ej war stort; men
ganska wackert. Häröfwer blef jag ganska
glad, isynnerhet at jag nu hade något af wär -
de, at gifwa min Älskade flicka, det jag wå-
gade hoppas at Hon icke skulle wägra at
emottaga; och jag önskade endast nu at få
snart tillfälle, at få öfwerlämna Henne det.

Dagen efter, som war lördag, kom Jonas
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Gustaf Turdfjäll, Majorens yngsta Son, till
Prostegården för at taga afsked; emedan han
nu war stadd på sin resa till Upsala. Efter
något drögsmål tog han afsked och wi fölgde
honom ut; Men på förstugu trappan smyger
han ett bref i min hand; lika oförmärkt tog
jag det emot, helt glad, at nu få bref ifrån
min Flicka, det jag förmodade, och gömmer
det helt oförmärkt hos mig. Det war nu ef-
termiddagen. Och så snart han hade stigit i
Chaisen och rest så sprang jag dubbelt, glad
upför trappan i min kammare, så för bref-
wet= som guldkorset skull. Brefwet war wär-
keligen ifrån min älskade Flicka och mitt
hopp blef härigenom som aldra störst; jag
bryter brefwet i största glädje; men min lä-
sare må sjelf döma och föreställa sig min be-
störtning, då jag läste däri följande rader.

”Tit:
Jag får nu den äran, at med några få rader,

aflägga min ödmjukaste tacksägelse för Tits
öma skrifwelse, samt för den inneliggande
halsduken. Jag blyges sannerligen wid at
emottaga den, för den är aldeles oförtjent,
hälst som jag nu intet ser mig kunna bewilja
Tits: begäran. Jag fick för 8. dagar sedan bref
från Bataillons Predikanten Schmaltz, hwar -
uti han föredrar sin oskuld, och yrkar på sin
sak på det ifrigaste, han har tilförene skrifwit
derom, men, efter wanligheten, har bref wet
blifwit upsnappat under wägen; jag har intet
hjerta till annat än hålla hwad jag har låfwat,
då Han bewisar sin beständiga trohet. Jag ber
nu på det ömaste at Tit: intet tillräknar mig,
at jag drögt så länge och intet lämnat något
swar, hälst som jag nu måste afslå Tits, så en-
trägna begäran; jag är så öfwertygad om Tits
upriktiga kärlek; war nu så gratieuce och
dämpa ner den till en upriktig wänskap, jag
försäkrar at för mig skall intet wara fägnesam-
mare ämne än at få höra Tits wäl. Undfly nu

intet Nybyn; Tit: är altid wälkommen. Lef be-
ständigt wäl önskar den som aldrig uphör at
wara Tits: 

ödmjukaste tjenarinna
E: C: T:==l”

Stum och orörlig satt jag en lång stund, med
sorgen i hjertat, en så mycket mera smär-
tande sorg, som mitt hopp nyss förut war så
mycket lifligt, och jag aldrig förr hade wun-
nit så mycket förtroende, wänskap och tilgif-
wenhet af någon flicka, som af denna. Min
sorg war smärtande äfwen deraf, at jag nöd-
gades så mycket dölja honom för alla, som jag
nu lefde med, och wisa mig så munter som
förr. Och dertill med war det lördags qwällen
då mig ålåg at å söndagen icke allenast pre-
dika; utan också helt ensam förrätta hela
Kyrkotjensten. Jag wiste icke huru jag skulle
kunna det igenomgå, och fruktade för något
förseende eller fel, som kunde wäcka försam-
lingens upmärksamhet. Det enda, som något
litet hugnade mig war, den wänskapsfulla ton
som detta, annars olyckliga brefwet innehölt
och den ömhet och wälwilja emot mig som
deri lyste. Desutom; så mycket som jag förut
war misnögd öfwer at guldkorset icke kom
ifrån guldsmeden så hastigt, som jag hade be-
stält det, så mycket war jag nu nögd öfwer
drögsmålet; ty om det förr hade kommit och
jag hade hunnit gifwa bort det, så hade jag
haft swårt före, at återbegära det; ty jag wille
högst ogärna at någon annan skulle bära det
än min blifwande maka, utom det at jag i
min fattigdom, ej hade råd at ofta råda till så-
dana dyrbara waror. Och tyktes jag härutin-
nan finna spår af Guds Försyn, som wille
mitt bästa. Derefter gjorde jag också den an-
märkningen, at yngsta Herr Turdfjäll till-
fällgtwis hade warit brefbärare, så wäl af mitt
första bref, då mitt hopp nyss war uptändt,
som ock af detta Hennes sista, som aldeles
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omkulslog mitt hopp. som jag ock ansåg för
något eget och besynnerligt. ty all ting wäkte
nu någon upmärksamhet hos mig, emedan
min känsla war uprörd.

Om natten sof jag ganska litet, men grub-
lade mycket; dock predikan, som jag måste
fundera på skingrade något mina tankar,
hwilket således war mig mera till förmån än
skada, fast jag i början trodde twärtom. Ja
dess innehåll war mig till mycken tröst och
hugswalelse; den war den samma som jag hölt
som Student år 1784. i Umeå Stad, och war
min första där. Den innehölt: En Christens
skyldighet at städse kasta sin omsorg på Herran,
1:o Huru det bör ske. 2:o Sällheten deraf. Sön-
dagen kom och mina uprörda känslor bidroga
ganska mycket dertill at icke allenast alt af-
lopp wäl; utan också kanske i någon bättre
mån än wanligt. Jag hämtade sjelf deraf en
utmärkt tröst och lindring i min sorg, och det
war mig en utwald förnöjelse at sluta predi-
kan med denna wersen: Nu all sorg jag kastar,
som mitt &c:39 och det icke blott för dess in-
nehåll skull; utan också för Min Flickas äldre
bröder Officerarena skull, som också woro
den dagen komna dit i kyrkan, för hwilka jag
således, likasom gaf till känna, så wäl min
swåra sorg, som också hwad som war min
tröst, ifall de hade sig bekant, at jag nyss hade
fått afslag af deras Syster.

Så snart jag kom utur Kyrkan så måste jag
genast resa på ett bröllopp till Junkeboda by,
./4. Mil ifrån Kyrkan. Men föreställe sig mina
tan kar, under det jag förrättade brudwigseln,
hwarwid jag hade swårt wid at återhålla mina
tårar. Åtankan af det glada hopp, som jag nyss
hade haft, at en gång wara så lycklig at få för-
enas med samma heliga band, med ett så
hyggligt, wettigt och ädelt frumtimmer, som
Mademoiselle El: C: Turdfjäll war, och det
smärtande afslag, som jag nyss hade fått, con-
trasterade så mycket emot hwartannat, at ej

annat kunde ske än at min oro skulle wäckas.
Min bön och suck war till Gud om hans alt -
styrande försyn till mitt bästa, hwarom mitt
hopp fant en ljuf och fast öfwertygelse. Till
min så mycket större glädje woro också Her-
rarna Turdfjäll på brölloppet, så at deras Säl-
skap jämte det öfriga bröllops lagets ej litet
skingrade min sorg; så at just det som jag först
ansåg för det swåraste; nämligen at detta
olyckliga brefwet kom om Lördags qwällen,
war just det som war mig till förmån i min
sorgeliga belägenhet, ty alt, åhågan om Sön-
dagens förestående arbete, predikans inne-
håll, brölloppet &c: alt bidrog till at skingra
och lindra min sorg. Ach wördom då häruti
Guds godhet i hans Försyn; ty om brefwet
hade kommit i början af weckan när jag war
i stillhet, så torde det för mig hafwa warit
mycket swårare. Nu hade jag mycken åtrå och
längtan at få allena tala med Herrarna Turd-
fjäll, om denna min stora olycka, i förmodan
at de kände den förut; men det stora sällska-
pet hindrade ett sådant samtal; till dess jag
när det led på eftermiddagen utbad mig at de
måtte följa mig utt, först Löjtenanten och se-
dan Fendricken och tillåta mig ett enskilt
samtal. Wädret war wackert och wi prome-
nerade under samtalet på trösklogen. Jag be-
klagade min olycka, som war dem okunnig.
”Mitt hopp”, sade jag ”har warit som Tit: wäl
wet, at en gång få blifwa så lycklig och blifwa
Tits Swåger; men i går kom det olyckliga
brefwet, som helt och hållit nedslog mitt
hopp.” – ”Så”, swarte Fendricken, ”har Hon
skrifwit och gifwit afslag? det war oartigt af
Henne.” – ”Ja ty wärre” fortfor jag; ”men jag
måste wörda hennes skäl” och så anförde jag
de orsaker, som Hon i brefwet upgifwit der-
till. Båda yttrade sig at de gärna hade önskat
at saken hade aflupit efter min önskan som
de wist icke hade warit emot; men då hon icke
war fri så war det ej under, och hon hade sjelf
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frihet at wälja om sin framtid i detta fall, &c:
Till slut bad jag, at fast jag icke war lycklig
nog at få blifwa deras Swåger, så hoppades jag
dock få den lyckan at äga deras wänskap,
hwilket de med känsla försäkrade mig. och
hwilken försäkran stadfästades med warma
och lifliga wänskaps kyssar. Äfwen bad jag
Johan Petter at om trolofningen emellan
Schmaltzen och hans Syster oförtänkt blef -
we framdeles uphäfwen, det Han då i bref
wille avertera mig derom, det Han lofte,
hwarefter wi åter gingo in i bröllops Salen;
och ifrån den stunden war det likasom en
tung börda hade blifwit lyftat ifrån mitt
hjerta; jag war mera tilfredsstäld sedan jag
feck öpna mitt hjerta, och war säker om deras
wänskap, samt at icke de hade någon del i det
afslag, som jag hade fått, Och detta samtal bi-
drog mäst till at stilla min sorg, som sedan ef-
ter hand alt mera och mera stillades.

Efter hemkomsten wille jag beswara Made-
moiselle Turdfjälls bref, hwilket nu föreföll
mig så tungt och swårt, som det förut hade
warit mig behagligt at skrifwa Henne till.
Det afgeck den 4. i följande ordalydelse.

”Så skulle jag ändock wara så olycklig at för
altid förlora Tits hand; och nödgas upfylla de
swåra skyldigheter, som jag sjelf i sista bref-
wet har ålagt mig. O! hwilken förlust! O!
hwad stort offer! Ja jag will då bjuda till at
lyda, eftersom min Wän det befaller. Huru
mycket regreterar jag icke denna stora förlus-
ten, som på en gång omkullslår mitt glada och
förtjusande hopp, när det som bäst något litet
hade upklarnat! Olyckeliga öde! Mån du ännu
står till at förändras? Ach kunde jag det hop-
pas! Det fägnar mig ändock, at Tit: ej försmått
min lilla wälmenta gåfwa. Lät den wara en
hugkomst af en upriktig wän, som wet at
högt wärdera dess behagligheter och dess
öma wänskap. Jag smickrar mig af, at ännu

en gång, före min afresa till Umeå, få det för-
tjusande nöjet at omfamna Tit: på Nybyn och
Tit: upmuntrar mig ock at det icke fly. Men
kan hon gifwa ett sådant råd, då Tit: befaller,
at jag skall dämpa min rena låga! Nej jag har
icke mera hjerta, åtminstone ej så snart, till
at se detta förr så angenäma stället, som nu
mera endast skulle föröka, om det wore mö-
jeligt, min sorg. Farwäll då Min Wän! far för
ewigt wäl! måtte Herren utgjuta sin rika wäl-
signelse öfwer Tit: och den Hon utwalt!
Måtte Eder förening så mycket göra Eder
lycka, som den nu gör mig sorg; tro derföre
icke at jag afundas honom den. Ännu en gång
farwäl! med tårar i ögonen; jag skall bjuda till
at lefwa så wäl, som ett sorgbundit hjerta till-
låter. Förblifwer, såwida Tit: det önskar, Dess
upriktige Wän. 

P: Stenberg.”

Altså war detta mitt hopp till intet gjordt
helt hastigt och oförtänkt. Och såwida det
hörer till saken så will jag nu nämna at efter
några weckor, så sände Hon mig till skänks
en grön wirkad wacker silkesbeurce, dels
såsom en souvenire, dels ock såsom en liten
ärsättning för halsduken som hon hade fått
af mig den hon ej wille återsända, och det
war just det som fägnade mig; nämligen at
hon behölt halsduken; ty jag kunde deraf
sluta till Hennes rena och upriktiga wänskap
för mig, och at min person war af Henne
högt aktad, och för samma orsakskull war
gåfwan, som jag feck mycket kärkommen.
Men om Hon hade återsändt halsduken, så
hade det wist mycket oroat mig och lagt sten
på min börda. Och så slöts detta mitt förr så
ljufwa hopp.

Jag wiste nu icke huru jag skulle fördrifwa
min sorg. Och nu kom mig Directör Tillés
bjudning ganska wäl till pass. Han hade flera
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gångor anmodat mig för at tilsammans gå ut
på harejagt; och isynnerhet icke länge sedan
bjöd han mig enträgit härtill, då jag swarade:
”jag skulle wäl annars ganska gärna komma,
ty det är min högsta lust; men jag har så 
otjenliga kläder, at springa i skogen med;
emedan jag ej har annat än mina Prestkläder,
som äro för skadliga till at rifwa sönder i sko-
gen; Men om Herr Directeuren och Frun till-
låter, at jag får komma i denna hwardags
walmars tröjan, och sådant ursäktas, så will
jag alt för gärna komma någon gång när jag
får tilfälle dertill.” – Han swarte: ”ja alt för
gärna; kom man i denna tröjan så skola wi
jaga tilsammans.” Och det lofte jag. Nu wille
jag begagna denna bjudning eftersom jag ha -
de tid dertill. Jag tog derföre bössan på ryggen
den 5. på morgonstunden och geck till Ra -
than. När jag kom nära Rathan så mötte jag
Carl Eriks son därifrån. En ungkarl om kring
30. år, som ingen ting kunde läsa. När han
igenkände mig blef han nog häpen; men han
war mig så nära at han icke kunde undwika.
Jag gaf mig då i samtal med honom, dock helt
wänligt, för at icke skräma honom, och sade:
”Hwarföre har du icke kommit till mig? Du
har ju fått bud ifrån mig?” Det kunde han
icke neka, ”jag will dig wist icke illa; min af-
sigt har endast warit och är, at sjelf försöka at
lära Eder läsa. jag tycker at det är synd om dig,
at du som annars är en så beskedlig karl skall
wara i denna olyckliga belägenheten; Och du,
som är så snäll och flink i alla andra dina gö-
romål, tycker jag äfwen skulle kunna lära lä -
sa. &c: Nu måste du kom ma till mig; rusta dig
på en liten matsäck och kom en wecka åt-
minstone på försök; intet behöfwer du wara
rädd för mig; jag skall wist icke bemöta dig
hårdt” &c: Han ursäktade sig på sådanas wan-
liga wis för det han icke hade kommit och
lofte nu innan kort komma; men det geck
som jag förmodade: han kom aldrig.

Jag ankom till Rathan så tidigt, at wi hade
god tid at gå på jagt. Jag ursäktade mig at haf -
wa kommit i grå tröjan; ”men efter Herr Di-
rectörens förut gifna tillåtelse är jag så klädd,
emedan jag nu änkom hade gått dit för at fara
ut på jagt”, sade jag, ”hwilket jag således hop-
pas gunstigt ursäktas.” Han swarade: At jag
war wälkommen, och på kläderna hades intet
afseende; ”men jag beklagar”, fortfor han, ”at
Tit: råkte komma just i dag; ty i dag har jag
aldeles icke tid at gå på jagt; emedan jag har
de och de angelägna göromål, som omöjeli-
gen tåla upskåf. – Men på det Herr Mag: ej
må aldeles förgäfwes hafwa gått en sådan
wäg, så skall han få taga mina hundar och gå
ut på försök, och ursäkta mig at jag icke har
tid, at få det nöjet at göra honom sällskap.”
Jag tackade för detta tilbudet; tog hundarna
med mig och geck ut, half misnögd deröfwer
at icke han kunde komma med; då han så ofta
och enträgit hade bjudit mig dertill, hälst jag
icke med säkerhet kunde inse om hans före-
burna ursäkter och förhinder woro wärkeliga
eller blott undanflyckter. – Jag wankade i
skogen hela föremiddagen, utan at hundarna
ens kunde få upp en enda hare, ja icke det
minsta skall. Jag hade således för ingen del
roligt; utan geck och grubblade så wäl öfwer
min nyss undfångna sorg, som Directörens
motwillighet at följa mig på jagt, samt ock
om=? och huru jag borde samtala med ho -
nom om det sätt, hwarmed han bemötte mig
när jag sist war bjuden till middagen af ho -
nom, och det swåra förolämpandet som jag
då så tåligt måste upbära och fördraga. (Se
pag: 332. den na Boken.) Men Jag gissar nu, at
enda orsaken, hwarföre han icke wille gå med
mig torde möjeligen warit fruktan för ett så-
dant samtal, hwarföre han kanske icke wille
gå ut med mig på twå man hand, när han icke
hade någon tredje Person med.
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Uppå förut, wid utgåendet, skedd bjudning
infant jag mig hos Directören till middagen.
Där war äfwen Fru Lind också bjuden till
middagen. Wid bordet hade han också win
denna gången, Men jag föresatte mig at icke
dricka deraf; När det därföre bjöds mig, så ur-
säktade mig, at jag icke wille dricka win. Men
han war enträgen och slog i glaset åt mig. Jag
wille icke gärna gå ifrån min föresats åtmin-
stone hade jag önskat at förut komma i nå -
gon förklaring med Directören angående
hans förra bemötande emot mig när jag sist
war kallad till Hans bord. Men ett sådant
samtal wille jag för ingen del nu yppa för Fru
Linds närwaro skull, som jag wiste war den
största sqwallerkäring i hela Umeå Stad, och
som i det fallet af wår dispute hade fått den
förträffeligaste text at widlyftigt utlägga och
kringbära. Med stilhet och sakt mod wägrade
jag ännu en stund; men när jag märkte at han
mycket förtröt mitt wägrande; så tänkte jag:
kanske han sjelf nu har insett sitt förhas-
tande och sin otidighet förra gången, som
han nu will godtgöra; Och af detta skäl och
äfwen för at förekomma ett nytt utbrott af
hans wrede, så tog jag glaset och drack; tän-
kandes: när han nu tyckes wil ja förnya wän-
skapen och derföre på detta sätt wisa sin
wälwilja, så bör jag foga mig derefter och
icke wisa några capriser aldraminst i denna
sqwallerbyttans närwaro; som icke känner
anledningen till mitt förhållande. Så snart jag
gjorde honom till wiljes lugnades hans sinne
straxt; men det förtröt mig at han ännu långa
stund pratade i detta ämnet, om sin wälme-
ning, och at han icke misunnade &c: Fru
Lind satt och gapade öfwer hwad hon hörde,
utan at rätt förstå det, och säkert förundrade
hon sig öfwer wårt ömsesidiga förhållande.
Efter måltiden tog jag afsked och geck hem,
helt ledsen öfwer hela resan i flera afseenden.

Hit hörer hwad som är anmärkt pag: 270.
den: Bok:

Som förut nämnt är, hade Prosten skrifwit
till Nordholm i Hernösand, och begärt ho nom
till Adjunct i mitt ställe, hwarmed han också
hade förklarat sig nögd; Men nu feck Prosten
Nortman bref ifrån honom, at han icke kunde
komma förr än han hade fått nå gon i sitt ställe.
Således såg jag ännu icke någon utsigt eller ter-
min till min återresa till Umeå.

Ifrån Comminist: Häggström feck jag föl-
jande bref.

=== ”Det lider till slut med wår correspon-
dence, ty dels wäntas du hit hwar dag, dels är
sådant accord i wåra tänkesätt, at jag intet har
at tillägga.

Så obilligt det är at Herr Prosten Nortman
skall wara utan Adjunct, äfwen så obilligt at
Herr Prosten Eurenius skall sakna honom.”
=== Han föreslår Unæus från Löfånger, som
Herr Prosten Hamrén lättare kunde sakna.
===. ”Men du Min Bror kan nu i höst ej wara
ifrån Umeå, utan känbar olägenhet.” ===
Han räknar up de trägna göromålen och slu-
tar med Socknebud och Bröllopp till; ”är det
wäl möjeligt at krafter skola räcka till &:c
===. Kom derföre straxt beder din &c: 

O: Häggström.”

Jag fant huru mycket jag war efterlängtad af
Presterna i Umeå. Föröfrigit fästade jag min
upmärksamhet på hans klagan öfwer Hans
trägna Bröllops resor. Och det föll mig in at
roa mig häröfwer, och skrifwa honom till ett
skämtsamt bref på wers, det jag också gjorde,
i det jag på ett comiskt och irroniskt sätt
beskref hans Bröllops nöjen. Den finnes
ibland Mina Poëtiska arbeten under N:o 51.

För någon liten tid tilbaka hade Gamla Fru
Prostinnan Nordin rest till Umeå till sin dot-
ter och Måg K:gl: Räntemästaren, Moritz
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och nu i dessa dagar återkom hon med denna
sin måg och dotter dotter Mademoiselle
Nessler, sty=dotter till nyssnämnde ränte-
mästare. Mademoisellen sade sig hafwa spe-
ciela Hälsningar till mig ifrån Mademoiselle
El: Dor: Eurenius, som hon anmälte med
något löje. Jag förstod då straxt Hennes me-
ning; nämligen at Hon ansåg Henne för en
Person, hwars hälsningar hos mig ej borde
mycket betyda eller särdeles wärderas; jag
swarte ock Henne med lika löje och skämt-
samma ton och tackade för Hälsningarnas
riktiga anmälande. Och så feck Hon ej mera
tilfälle at bry mig för Henne. Min afsigt war
ock at dermed wisa, at jag ej satte stort wär -
de på Hennes hälsningar.

Sedan om qwällen raillerade K: Räntemästa-
ren Moritz med sin Stydotter; Huru hon
måtte se till at rätt artigt kunna skicka sig,
för at kunna inställa sig hos landets ungkarlar
&c: Detta kunde jag för min del ej annat än
uptaga såsom et wanligt raillerie, icke fin-
nandes någon liknelse till at tro det han wil -
le syfta på min Person, det jag för ingen del
ansåg för sannolikt, såwida jag kände honom
rätt; Men om det dock så hade warit, så war
dock min nyss gjorda stora förlust så ny, och
hugkomsten deraf ännu så liflig, at det ännu
ej för mig war möjeligt at fatta någon känsla
eller tycke för någon annan Person. En par
Dagar efter reste Kgl: Räntemästaren hem;
men Hans Stydotter blef dock qwar ännu nå -
gon tid.

Ett annat resande sälskap hwilade ock en
natt öfwer i Prostegården; Det war General
Pauli med Hans Dame, en Fru Moback född
Schåltz. Om deras resa skedde denna tiden
eller förut eller efteråt mins jag icke så noga;
men det war när han med allone reste ifrån
Wästerbotten, sedan han hade tagit afsked

ifrån Öfwerste Syslan wid Landets Rege-
mente. Det war ej nog at deras lefnad war
allmänt känd, at hon, Herr Capitain Mo-
backs Fru, med hwilken hon hade twänne
döttrar, lefde hos Generalen så, at Hon med
honom hade flera barn, dem hon älskade;
men sina barn med Moback ansåg hon som
Stybarn, dem Han allena feck wårda; utan
det war ock, i mina ögon en stor Scandal och
största wederstyggelse at se, det de icke det
minsta skydde för allmänheten, eller iakttog
synnerlig anständighet; ty Sänglaget där på
stället undantagit, så upförde de sig emot
hwarandra utan sky, såsom de hade warit
Man och hustru. Jag för min del kunde föga
tåla at se dem, och war det under; om man
annars har aldrig så liten känsla af dygd och
Religion. Hon war snart sagt odrägelig, Hon
upförde sig emot Gubben så drygt, spåtskt
och befallande, så at, om Hon hade warit
hans äkta hustru, så hade hon ej kunnat wara
fjerdedelen så befallande öfwer honom; Ja:
hon bemötte honom nästan som en betjent;
och Generalen war ytterst höflig, artig, kry-
pande och tjenstaktig emot Henne, så at om
han såg det minsta misnöje hos Henne, så
sökte han på alt sätt at tilfredsställa Henne,
och göra Henne till wiljes, och detta alt of-
fenteligen och uppenbarligen å ömse sidor.
Med ett ord: Han war Hennes ordenteliga
Slaf i ordets sanna bemärkelse, och Hon
skröt ej sällan deröfwer at Hennes barnungar
woro Generalens, och tålde ej höra sin Man
nämnas. Omsider blef hon skild ifrån sin
Man, och änteligen sades det at Hon till slut
blef gift i södra Swerige med Generalen.

Sedan Mademoiselle Nessler några dagar ha -
de warit i Huset, så märkte jag, när jag en
qwäll hade lagt mig, at något smått stack mig.
Och som jag ofta hade hördt skalkstycket
med klipt tagel, så mistänkte jag genast något
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sådant, och steg på ögnablecket upp; tog lju-
set och undersökte, och fant som jag förmo-
dade klipt tagel på lakanet. Jag förstod då
straxt, hwem som war uphofwet dertill, isyn-
nerhet då jag tillika påminte mig, at Made-
moisellen om qwällen hade warit ute någon
stund, under det jag läste för Herrskapet. Jag
skrattade godt åt hela tilställningen, hälst då
nu deras uptåg ej hade all den framgång som
Hon förmodat. Jag wicklade blott ihop laka-
net wäl och lade det på en stol, och blef icke
det minsta förargad öfwer Hennes försök;
utan twärtom roade det mig, och gladde mig
i någon mån deröfwer, at Hon tyktes derige-
nom hafwa eller söka någon närmare bekant-
skap med mig och hafwa aktning för min
Person. Jag geck åter till sängs, såf ganska
godt om natten och beslöt at aldrig låta mär -
ka det minsta härom för någon, på det Hon
ej måtte få det nöjet at tro sig hafwa gjordt
mig någon moleste. Således hade hon icke
den minsta Satisfaction för sitt skalkstycke;
ty det war som det aldrig hade händt. Hon
reste hem någon tid derefter.

Wid denna tiden dog också en Herr Lag-
man Qvist, som bodde på Dalkarså, och ofta
hade warit i Prostegården. Och på Auction
efter Honom köpte jag ett brädspel med ter-
ningar och brickor samt en dertill hörande
bleck ljusstake för 12. sk: hwilket war ibland
mina första möbbler. Men jag tykte at det wäl
dugde äga, för at kunna få roa mig någon
stund, om någon god wän skulle komma till
mig.

Den 27. kom Inspector Fernborg till Proste-
gården och sade sig hafwa angeläget at resa
till Rathan, samt anmodade mig at göra ho -
nom sällskap. Och som jag war ledig så fölg -
de jag honom. Wi blefwo af Directören Tillé
och hans Fru emottagna med all höflighet.
Och äfwen emot mig war Directören denna

gången på alt sätt höflig och artig. Jag tänkte
derföre derwid: Jag ser nu tydedeligen at han
har sedt och ärkänner, at Han har förfördelat
mig, samt at han på alt sätt söker, fast oför-
märkt, at godtgöra det; Jag bör derföre ur-
säkta och förlåta honom, och icke förwänta
at han sjelf skall tala derom eller bedja om ur-
säkt; ty sådant torde för mycket kosta på hans
egenkärlek och storhet och det wore således
för mycket begärt. Följakteligen så beslöt jag,
at bemöta honom med lika höflighet och
wänskap tilbaka, utan at widare tala om Hän-
delsen. Wi reste sedan samma dag Hem.

Jag hade ofta hört omtalas, at samma Inspec-
tor hade den olyckliga swagheten, at supa sig
full ofta; men oaktad jag ofta war i hans hus
och annars i sällskap med honom, så hade jag
dock ännu aldrig sedt honom plägad. Men nu
hände det en gång denna tiden, som jag anfö-
rer hufwudsakeligen för at wisa ett märkligt
drag af Herr Bokhållaren Stenqvists ädla och
honetta tänkesätt. Jag hade warit rest på Soc-
kenbud upp i Socken och på återresan stan-
nade jag på Robertsfors Bruk. Inspectoren war
ej hemma; utan sades wara nere wid Sikåfjär-
den. Jag satt imedlertid på Contoiret och språ-
kade med Bokhållaren; ty det war sent på
qwällen och jag skulle ligga där öfwer natten.
Wid pass efter en timmas samtal öpnades dör-
ren och jag får se Inspectoren inkomma på det
högsta beskänkter och med bränwins flaskan
under armen. I samma ögnableck som dörren
togs opp så rykte BockHållaren till i hela sin
kropp af häpenhet och förtrytelse, och jag såg
på hans upsyn huru innerligen och hjerteligen
det chagrinerade honom, at jag skulle få se
Hans Herres bedröfliga belägenhet; Och jag
såg huru innerligen gärna han hade önskat at
kunna dölja honom för min åsyn, och at Han
säkert hade welat gifwa ut mycket om han
hade kunnat undanrödja denna händelsen. Så
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mycket som den enas tilstånd oroade mig, så
mycket fägnade mig den andras ädla tänkesätt
och upförande. Jag älskade och högaktade
denna BokHållaren förut ganska mycket för
hans ädla hjerta; men af detta drag blef min
Högaktning och wänskap för honom icke li-
tet förökt. Ty at finna en yngling med så stad-
gade tänkesätt war både rart och glädjande.
Hwad Inspectorn Fernborg angår; så war han,
när man undantager nämnde swaghet, en
ganska ädel man och en ibland de bättre kar-
lar. Han war dock så klok, at han altid tog sig
tilwara i sällskaper och när han hade någon
främmande hos sig, samt när han hade ange-
lägna göromål; men när han tyktes wara ledig
och fri hemma, så kunde han icke häjda sig.
Ja Han hade också den klokheten, under så-
dana sina beskänkta stunder, at med sorgfäl-
lighet gömma och wårda sina nycklar och bru-
kets angelägna papper &c: Och som han altid
hade bewist mig mycken wänskap, så kunde
hans tillstånd ej annat än oroa mig. Mången
torde anse händelsen för obetydlig för at å
Stenqvists wägnar förtjena så mycket beröm;
jag medger det i en wiss mån; men man be-
sinne, at mången BokHållare, utan at kunna
tadlas derföre, hade anset en sådan sin Herres
belägenhet med största liknögdhet och likgil-
tighet, och mången sådan torde dertill med
begrinat och gäckat honom och funnit nöje
uti at widt kunnigt göra sin Herres dårskaper;
skulle icke då Stenqvistens upförande mycket
wärderas och han högaktas, hälst han altid i
sitt upförande röjde sådana tänkesätt.

Några små djurfångster och jagt nöjen måste
jag också omtala. Efter wanligheten hade jag
ute harsnaror och slagjärnet i hwilka jag feck
en eller annan hare. Jag hade en gång lagt
mitt slagjärn på en liten wäg i skogen, och när
jag en dag wittjade så hade en räf gått alt intil
järnet och så gått förbi det på sidan några

steg, och åter genast gått på stigen igen; Man
kan tänka hwad det war harmeligt at se, och
häraf syntes huru starkt wäder korn han ha -
de. Några dagar derefter så kom Klåckarens
Son hem med järnet till mig och sade at en
af Grannarnas häst hade stigit uti det, och det
war lycka at icke hästbenet geck åf; Men jag
mistänkte at klåckarens Son sjelf hade kört
sin häst, deri det han icke wille tilstå; kanske
för det at han utan tilstånd hade kört wed
ifrån Prestegårds skogen.

At räfwen geck fri mitt järn wäckte min håg,
at göra försök at fånga någon sådan; Jag hade
Capiténs de La Myles beskrifning at fånga
räfwar; den jag flitigt studerade, som också
ganska mycket wäkte min lust dertill. Jag be-
gärde och feck af Prostinnan något fett, ister,
och annat fett afskräde för at dermed smörja
järnet och tilreda låckematen. Men som
detta war nätt tillagit och jag ej war så wan
at koka och steka sådant, så blef det för litet
för mig och jag måste en, a. twå gånger till
begära mera af sådana feta waror, så at Pros -
tinnan blef något misnögd öfwer at jag för -
störde så mycket feta waror för Henne. Jag
lade ut järnet enligt beskrifningen; geck och
drog och kastade ut låckemat widt och bredt;
men ingen räf kom i järnet, fast det hade le -
gat ute några dagar. Jag tog så upp järnet;
men 7. dagar derefter geck jag förbi plattsen.
Då där war en den wackraste brandräf. Nu
wäktes åter hogen, och jag tog till at fräsa och
steka och lade åter ut järnet; det låg ute en
natt men ingen räf kom; andra natten kom
ett hiskeligt urwäder, som war ganska tjen-
ligt för min fångst; men då war det Söndag
och jag feck ej tilfälle för trägna ämbets gö-
romål skull at se derefter förr än om qwällen
i mörkret då jag tog drengen med mig med
ljus i lyktan. När wi kommo till stället så war
järnet borta derifrån; wi sökte i mörkret med
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lyktan widt omkring men funno, hwarken
järnet eller räfwen. Mårgonen derpå war jag
icke sen at gå dit, och efter något sökande
fant jag järnet en par gårdstomters längd
ifrån stället, blodigt men räfwen hade sluppit
lös. Min harm deröfwer war stor. Det hade
blott tagit öfwer hans kindben utan at nå up -
om öronen, hwartill ställtråns slakhet, eme-
dan ingen pipa, hwarigenom han skolat gå,
war i järnet, war orsaken. At ånyo lägga ut
järnet ansåg jag förgäfwes, då jag icke hade
tjenlig ställning däri utan blått ställtrå åt
haren. Prostinnan feck således tilfälle, at bry
mig för mitt mislyckade försök, som jag ej
annat kunde än med raillerie och skämt be-
swara; men när Hon sedan, om jag mins rätt
i någon främmandes närwaro, sade, när talet
war om något stekande: ”Man får wäl steka
och fräsa, som Magistern åt räfwen”, så kun -
de jag ej annat än förtryta det; så wäl för
sjelfwa uttrycket, som förnämligast, at hon
icke otalad skulle unna mig något litet rosk40

fett, om det också steg till 2. Marker, hälst jag
tyktes hafwa dragit hem till gården så myc-
ket både fågel och fisk, då jag likwist sjelf ha -
de hållit hagel och krut, samt refwar och
krokar &c: och dertill med alt beswäret; ty
kunde det ej annat än förarga mig at Hon
skulle så hårdt räkna på några ussla talgbitar.
Dock teg jag och lät ej märka någon ting.

När fjärden frös geck jag ut för at slå lakor
och feck twå små stycken, som woro de enda,
som jag har slagit; ehuru jag både förr och se-
dan har försökt några gånger; men det har då
ej welat lyckas.

Sedermera en dag geck jag för at wittja ha-
regiller, då jag tog min Discipel lilla von Ahn
med mig. Det hade fallit något litet ny snö
och förut hade det warit blidt, så at det war
under=halt. I en backe där Näs wägen löper
ned till Prestegårds ängen geck jag något

owarsamt och bar bössan på wänstra axeln;
då i ett ögnableck båda mina fötter slintade
undan mig, och jag föll, med hela min tyngd
tillika med bössans, som icke litet wägde till,
så at öfre delen af högra låret föll twärt öf -
wer en ganska hwass och kantig sten, utan at
jag det minsta hant taga emot mig med hän-
derna. Detta fallet gjorde mig så ondt, at jag
fruktade at lårbenet war skadadt, och jag
kunde ej stiga upp på en lång stund. Änteli-
gen medelst gossens tillhjelp kom jag upp på
fötterna; men jag förmådde icke gå; utan at
få stödja mig på gossens axel, och så kom jag
änteligen hem under mycket haltande i bör-
jan. Haltandet fortfor i några dagar, men jag
blef dock till min stora glädje åter frisk igen
och geck raskt, som förr; men i 2. a. 3. år hade
jag känning af wärk i det skadade stället, när
gikten som war i kroppen slog sig dit. Se så
lätt kan man skadas till sina lemmar, om
icke en wakande Guds Försyn i alla faror be-
warade menniskan, hwarföre wi ej nog kun -
na tacka honom.

Jag hade nu haft denna nyss nämnde gosse
hos mig omkring ett år wissa timmar om
dagen och lärt honom, läsa, skrifwa, räkna
och något litet i Euclides &c: och för beswäret
feck jag wid denna tiden ett par nya hund-
skins handskar, som kommo mig, till winte-
ren, mycket wäl till pass och woro således
wälkomna, hälst jag als ingenting wäntade af
denna fattiga Enkan. Men at se wälwiljan war
ändock altid hugnande.

Nu Hade Prosten Nortman åter fått bref
ifrån Hernösand ifrån Hussen, med under-
rätelse at en nyss blefwen Prest wid namn
Hörnell hade fått förordnande, at komma till
Bygde i mitt ställe i stället för Nordholm.
Men om tiden till hans ankomst war ingen
ting skrifwit. Jag hade således änteligen sä -
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ker utsigt at sent omsider få återflytta till
Umeå; och ProstHerrskapet woro ock deröf-
wer nögda i alt annat afseende; men såwida
Hörnell war en aldeles okänd Person, så för
dem som för mig; så fruktade De, at de i nå -
got afseende kunde wara mindre belåtna
med honom.

Nu feck jag åter bref ifrån Comminister
Olof Häggström så lydande.

”Jag war ej sinnad at beswara dit Poëtiska
bref, dels för det at jag ej kan höja min anda
till Gudarnas språk, dels ock för det at jag
blifwit förledd at tro ett ryckte === at du
snart skulle komma hit. === men nu fattar
jag pennan för at gratulera till en ärfarenhet,
som lifwar din sång=Gudinna, och förmode-
ligen äger den tjusnings kraft, at du icke ens
finner skäl at beswara någon rad, som widrö-
rer din återflyttning. Nu skall en oegennyttig
wänskap ensam få råda, då jag, i stället för at
påskynda din återkomst gratulerar dig till
wett och förstånd at blifwa på stället. Wore
jag i dina kläder så gjorde jag det samma; ty
jag inser den wällust, som den ena orten skän-
ker framför den andra åt wåra af wishet up-
lifwade känslor. Bygde får äro ock mera ulrika
än Ume=får. Frågar du mig alfwarsamt hwad
Jag menar; så swarar jag med wishet: dit
Poëme ger mig anledning till tankan; ty
hwem älskar icke en sådan gästabuds lefnad
som du bildar? och den saknas i wår stora
werld. Derföre blif och njut på stället hwad
jag saknar här.” === Klagar öfwer sitt myckna
arbete, hwilken klagan han slutar med dessa
ord: === ”det kostar på en fattig fiskare, som
icke en gång får sig ett rus, men wäl snus af
Suss === om man ej är willig midt der fuss
Sat:. – Får jag ej se dig förr så kom hit när du
skrifwer till Patres i Hernösand. ===. Hwad
nu? frågar din nyfikenhet. – Will du ej lära
dig pliera för de stora? Tala höfligt för en
Stappel Stads Församling? och winna de

Högmögendes Nåd? Berlin qvitterar sin Post
till Maj. Will du ej succedera hans lycka, så
tager wäl Unæus emot den. Tänk på saken.
det går an at få transport ifrån hans innehafda
Station till bättre Sacellanie, om man ej skul -
le trifwas så länge tils man är en mognad Pas-
tor. Är Förslaget behagligt så torde närwarel-
sen wara nödig; men Du gör som du will. Her-
ren går sina wägar ändå. === Jag är &c:” och
i P: Scripto. En commission till Inspector
Fernborg.

Hans yttrande om snus af Suss === syftade
på Fru Prostinnan Eurenius,41 hwars Capricer
ej woro honom behageliga. Projectet at suc-
cedera Berlin war mig mycket till behag och
jag beslöt at med det första förfärdiga min
inlaga och sjelf resa med Henne in till Umeå
för at säkert lämna henne på Posten, at det
icke måtte gå så olyckligt med Henne; som
med den förra.

Jag war nu kallad till ett bröllopp i Skinnar-
byn i en gård på så kallade gök=backen. Dit
woro kallade gamla Fru Prostinnan och äf -
wen Directeur Tilé ifrån Rathan. Wid bordet
började gästerna icke allenast stoja, utan äf -
wen at swärja kifwa och gräla; och sådant
kunde jag icke lämna otalat. Jag sade dem till
härom; men som det icke wille hjelpa, så
måtte jag med all stränghet banna dem der-
före och qwäfwa ett så ondt frö; ty jag wille
icke at de i min närwaro skulle få låta som de
wille; men om jag straxt qwäfde sådant så
kunde man sedan lättare leda dem till det
som godt och sedigt wore. Sedan wi woro
upstegna ifrån bordet, så kom en eller annan
och frågte: Om icke de skulle få låf at tala. Jag
swarte då: – ”Hör god wänner! jag nekar eder
wist aldrig at tala eller på annat sätt at roa
Eder; nej twärt om skall det wara mitt nöje
om I kunnen hafwa en menlös ro och nöje;
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men jag förbehåller mig blott at slippa få
höra swordomar och bannor, samt kif trätor
och oenigheter; ty sådant anstår icke Christ -
na; men hwarföre skulle wi icke annars i all
som största wänskap roa oss, prata och jolra
med hwarannan, wi äro ju derföre hitkallade,
at wi: på det sättet skole hedra brudparet,”
med mera. Detta sade jag så wäl för folket
skull, som för Directeuren och Prostinnan
skull, på det de sednare måtte få höra, at jag
aldeles icke wille på oförnuftigt wis förmena
folket en oskyldig och menlös ro.

Straxt derefter så sade Directeuren sig
wilja fara hem, och brudparet sökte at öfwer-
tala honom at wara qwar. När jag det feck
höra, så geck äfwen jag till honom och sökte
öfwertala honom at wara qwar; Men han
swar te: ”Jag måste nödwändigt hem; ty jag har
nyligen fått bud at min Hustru är blefwen
sjuk.” Jag fortfor då: ”Herr Directeur! War så
god och dröj här ännu någon tid; Brudparet
skulle wist mycket mistycka om Herr Direct:
nu reser bort; de skulle anse det för en skymf,
ja de skulle hafwa torte deraf af allmänheten,
som skulle fälla det omdömet deröfwer, at
brudparet icke hade förstått at rätt bemöta
Herr Direct:, och hwem wet hwilka historier
de kunna hitta på, som alt lägges brudparet
till last; derföre ber jag på deras wägnar, om
Herr Direct: kan, så blif qwar; om icke för min
så dock för Brudparets skull.” – Han swarte:
”De böra icke förtryta at jag reser hem då de
få Höra at min Hustru är sjuker.” ”Ja” swarte
jag, ”Herr Direct: har wäl rätt deri; men jag
hoppas at Fruns sjukdom ej är af någon farlig
art så hastigt, jag inser wäl at Herr Directeu-
ren har skäl at resa; men om Herr Directeuren,
möjeligen kan, så blif åtminstone qwar några
timmar hälst till närmare qwällen, då må Herr
Direct: resa, blott Herr Direct: ej nu straxt på
måltiden, reser bort.” Änteligen lät han öf-
wertala sig at dröja några timmar. Hwilket

mycket gladde mig äfwen för min del; ty jag
fant deraf at han wille göra mig till wiljes; Det
fägnade mig så mycket mera, som jag nästan
mistänkte, at Han endast förebar sin hustrus
sjukdom till ursäkt och kanske ej trifdes med
mig, eller hade på något sätt mistyckt at jag så
alfwarsamt hade tiltalt de stojande. Men jag
feck sedan efter en par dagar höra, at han hade
största skäl at resa hem straxt; emedan hans
Fru hade fått misfall. Då ångrade jag med wär-
kelig oro, at jag hade hindrat honom; ty om
han blott sagt ett enda ord om Hans Frus sjuk-
doms art, så, långt ifrån, at hindra ho nom, så
skulle jag twärtom, hafwa anmanat Honom
at resa; men nu trodde jag, at det blott wore
en wanlig fruntimmers opasslighet. När jag
dagen efter spisade middag hem ma så sade
Gamla Fru Prostinnan, när talet war om bröl-
loppet: ”Herr Magistern war rätt alfwarsam
och sträng i går.” ”Ja” swarte jag och log: ”man
måste nog wara det om man skall kunna hålla
folket i styr wid sådana tilfällen; när bränwi-
net talar hos dem och icke wettet.” ”Jaja” sade
Hon ”men emedlertid war Herr Magistern
rätt alfwarsam.” ”Jaja”, mente jag, ”sådant war
en nödwändighet.” Men Prosten och Unga
Fru Prostinnan sade ingenting härom.

Jag will ännu något orda om Prosten Nort-
man och Hans Fru. De hyste en wärkelig äk -
ta tilgifwenhet och kärlek till hwarandra, och
när de sutto wid bordet bredewid hwarandra
så war det deras nöje at klappa hwarandras
händer. En dag wid ett sådant tilfälle sade
Prostinnan till sin Man: ”Hör Min wän: du är
ändå en ängel du, fast du är en Bängel42 nertill.”
Åt detta egna twetydiga uttryck kunde jag ej
annat än hjerteligen le innom mig sjelf. Utan
twifwel sade hon det blott i afsigt at litet nar-
ras med honom och raillera öfwer hans swa -
ga ben, som woro sådana, at han med mö da
kunde gå öfwer rummet; och i sina tankar
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gjorde Hon knapt någon annan application;
men när man betänker at Han war omkring
60. år, och Hon 2. a 3. och 30. så lärer man ej
undra, at jag genast insåg det twetydiga i ut-
trycket. Dock teg jag och log för mig sjelf,
och tänkte: om någon annan hade hördt det -
ta uttrycket, så nog hade det kunnat blifwa
en tjenlig text till förklaring och utläggning
ibland allmänheten; Nu war du litet owar-
sam, oskuldsfult war wäl förmodeligen dit
tal; men det må hafwa warit huru som hälst,
så borde du ej hafwa yttrat det i andras när-
waro. Dock för mig må du säga hwad du will;
jag skall åtminstone icke bära omkring det.
Som sagt är: jag teg; men nog war jag frestad,
at fortsätta railleriet och under skämt fram-
ställa det twetydiga i uttrycket; men jag
tänkte: det torde uptagas illa; ty är det bättre
at jag tiger.

Deras omdömen om andras göromål och för-
rättningar woro sällan milda, och hälst om
någon icke hade gjordt efter deras tycke och
dem till behag, eller enligit deras sätt at tän -
ka och se sakerna; isynnerhet om någon äm-
betsman icke hade sedt på deras förmån,
såsom de hade wäntat, eller förbrutit sig
emot deras högmod och egenkärlek. Då het -
te det altid af Fru Prostinnan: ”Ingen gör rätt
utan bara Du Nortman.” och detta med den
största assurence och öfwertygelse hos Hen -
ne; äfwen som hans egenkärlek uptog det
altid såsom ett fullkomligen godt mynt, och
såsom en den owedersägeligaste sanning.
Hon blygdes icke wid at yttra samma ord äf -
wen flera gånger när någon främman de war
hos dem; så at det till slut blef ett allmänt
ordspråk i landet. Ingen gör rätt utan bara du
Nortman. Wid sådana tilfällen när hon sådant
yttrade eller fråga war om andras förhållan-
den, så spardes inga gissningar, hela långa
tiden öfwer det samma och samma, än hette

det: ”Det är blott af hat och ilwilja emot oss,
som han har gjordt så; han will blott skada
oss;” och än åter: ”jag wet intet hwad wi
hafwa gjordt honom emot, at han skall så be-
möta oss? Der hafwa wi tacken för wåra
tjenster emot honom då och då.” ytterligare:
”tänkte han på Jesu regel: alt hwad i icke wil-
jen menniskorna &c: så förhölt han sig icke
så och så” &c:; så at det ofta war högst tedieu-
ste at höra. Ja ibland woro deras gissningar så
bakwända och absurda, at jag kunde wara
fullkomligen säker, at en sådan tanka omöje-
ligen kunde upstiga hos den, om hwilken de
talade. Om man då wille söka wisa dem sa -
ken på en bättre sida, och framkasta någon
anledning at tro den i fråga warande hafwa
handlat af en ädlare afsigt, efter sin ämbets
pligt och öfwertygelse, så lät sådant aldeles
icke säga= eller tänka sig det war icke sanno-
ligt, och således icke antageligt. Och således
förbittrade de sjelfwa mången stund af sin
lefnad, som de hade kunnat förnöta i största
förnöjelse.

Som förr är omtalat, så satt jag ofta inne hos
Herrskapet och läste Romaner och aviser &c:
och denna tiden läste jag Olof von Dalins
skrifter och i synhet hans skämtsamma arbe-
ten, i hwilka han än kallade sig Nicopom-
pus,43 och än med något annat namn, hwar -
öfwer wi woro mycket roade. En qwäll hände
det, som ofta händer i hwarje hus, at ljuset
war kort i staken omlindat med en liten blår
sudd, för at fästa det och som det hade runnit
så hängde på alla sidor talg piggar. Under det
wi som bäst då roade oss och skrattade åt Da-
lins fjålligheter, så började Fru Prostinnan
sjelf at skämta öfwer sina ljus, ty twå sådana
brunno, och sade skrattande: ”Det wore artigt
om någon främmande skulle komma in nu
och se hwilka förträffliga och wackra ljus jag
har. De äro sådana, at Nicopompus om han
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lefde och wore här, wäl skul le kunna göra
wers öfwer dem.” &c: Des sa ord woro wäl
hwarken en uttryckelig begäran och än nu
mindre en befallning till mig; men jag tog
dem dock ad notam såsom en önskan, och
beslöt, at försöka skrifwa något öfwer detta
ämnet, hwartill jag icke litet föranleddes, så
wäl nu, som då jag skref mitt bref på wers till
Häggström (Se N:o 51 i mina Poet: Arbeten)
af de myckna werser som jag denna tiden
läste, hwilka just wäkte min hog dertill och
kom min wers ådra at öfwerflöda. Men jag
kom mig icke dertill förr än ungefär efter en
wecka, då jag skref följande rader och läm-
nade dem den 12. oförmärkt på bordet i Herr-
skapets kammare sedan jag hade spisat och
geck så på min kammare.

Melod: Sist på hafwets willa wåg pirum &c:44

”V: 1.
Tänk Hur’ modet ändrar sig: pirum.
Jag det will förkunna dig. Cum colleri &c:

V: 2. 
Ljusastakar fordna dar’. pir:
Wor’ af rofwor flera par. cum &c:

V: 3. 
Nu blår sudd i pipan täck. pir: 
Utaf blankaste järn=bläck cum. &c:

V: 4. 
Ljus war fordom en smal dank. pir:
Nu så tjockt, som stör i hank. cum &c:

V: 5. 
Danken rann förr ingenting. pir: 
Nu det dryper rundt omkring. cum &c:

V: 6. 
Droppar staken pryda wäl. pir: 
Såsom pipskägg på en träl. cum. &c:

V: 7. 
Takdropp gör ispiggar lång. pir: 
Talgdropp gör pipskägger mång. cum &c:

V: 8. 
Sådant öfwerflöd i år pir: 
Gör at werlden snart förgår. cum &c:

Ljusknekt.”

Men det war ej möjligt för mig at lyckas uti,
at söka roa dem, utan deras mistänksamma
lynne skulle först råda; Ty när jag om qwäl-
len kom neder efter wanligheten, så i stället,
at såsom förr möta glada och muntra ansik-
ten, så sågo de surmulna och buttra ut, woro
tysta; och Prostinnan hade uptändt twänne
nya ljus i silfwerstakar. Jag satte mig at läsa
såsom wanligt; och låddes icke märka det
minsta; men fant tydligt, at de ej rätt hade
förstått min mening, at Prostinnan hade
glömt sina ord om Nicopompi beredwillig-
het at skrifwa wers öfwer talg pipskägget,
samt at de högeligen hade förtrutit mina
werser, såsom hade jag welat begabba deras
klena qwäls ljus i hwardags lag, Och man
kan föreställa sig huru mycket de hade idiss-
lat häröfwer för sig sjelf. Men om sjelfwa
saken iaktogo så wäl de som jag en djup tyst-
nad. Jag för min del tänkte: Lät dem fritt
bränna stats=ljus det ger sig wäl snart med
tiden. Men då jag såg, at det andra qwellen
och tredje qwällen fortfor på samma sätt, så
beslöt jag, at förbarma mig öfwer dem och
at söka taga dem utur deras griller, och skref
samt den 15. skickade med pigan ned till dem
följande

”Afbön.

V: 1. 
Dem jag här städs wördar mäst, 
Jag i wers har råkt mishaga, 
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Då jag trodt mig aldrabäst, 
Deras wilja lydigt draga: 
Sådan är mitt ödes lott. 
Men om lyda är ett brott, 
Jag då brottet straxt ärkänner
Mina wänner
Och derför’
Jag en ödmjuk afbön gör.

V: 2. 
At så är det märker jag 
Utaf det jag ser här hända, 
Hwarför annars hwarje dag 
Altid nya ljus uptända; 
Häri tar jag wist ej del. 
Men om lyda är et fel, 
Jag då felet straxt ärkänner &c:

V: 3.
Om blårsudd och talj=pipskägg,
Liten wers, hwad lust at äga:
Nicopompi pennelägg
Lät med bönen sig ej wäga.
Så jag Fruar tala hör.
Om mig lydnad brottslig gör, 
Jag då brottet straxt &c:

V: 4. 
Slik befallning lydig bli, 
Har jag wågat litet skämta, 
Med det hoppet at deri, 
Åt dem ro och nöje hämta. 
Jag då lämnad’ detta fynd. 
Men om lyda är en synd, 
Jag då synden straxt &c:

V: 5. 
Om jag blott på mitt bewåg, 
En slik wers har welat måla, 
Jag tilstår med själ och hog, 
Jag bordt skam och nesa tåla. 
Nu jag endast hörsam wast. 
Men om lyda är en last, 
Jag då lasten straxt &c:

V: 6. 
Ämnet hade jag undfått, 
Åt nån sida skull det wändas.
Namnet Ljusknekt fant jag godt;
Med ett namn det borde ändas.
Tänka ondt jag ej förstått.
Men om lyda är ett brott, 
Jag då brottet straxt &c:

V: 7. 
Men mitt Herrskap hafwer fog, 
För min wers at sig beklaga, 
Då De såg mig djerfwer nog, 
Nicopompi rum intaga.
Utaf blygd jag är snart stel. 
Men om skrifwa är ett fel, 
Jag då felet straxt ärkänner
Mina Wänner
Och derför’
Jag en dubbel afbön gör.

V: 8.
Men wäl wärre fel minsann, 
Än at endast skrifwa bara: 
Slätt Poët som intet kan
Så sin mening rätt förklara, 
At den straxt må bli förstådt: 
Hwad kan wara större brott?
Jag det brottet straxt ärkänner
Mina Wänner
Och derför’
Jag tredubbel afbön gör!
Ljusknekt.”

Dessa werser mildrade dem åter; Men härom
taltes sedan icke ett ord, hwarken af dem
eller Mig; Och wi kommo åter snart i wårt
wanliga wänskapsfulla lynne. Och orsaken
till detta deras mistänksamma lynne, lärer
förmodeligen, utom deras natur anlag, warit
den, at de såtto där utan sällskaper, sågo säl-
lan främmande, och woro likasom i en bur
inneslutna, där de grublade öfwer dagens
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händelser i sitt griller, så godt de kunde.

Oaktat sådana små händelser, så lefde jag
dock här ett lyckligt lif. Jag war lycklig nog
at hafwa wunnit deras wänskap och förtrode,
de woro altid glada och muntra isynnerhet
Prostinnorna. Unga Fru Prostinnan war för -
öfrigit, och då jag undantager de förr anförda
små swagheter, ett wärkeligen wettigt, klokt
och aktnings wärdt Fruntimmer, och hade
stadgat sina tänkesätt igenom en god och
wald Fruntimmers läsning. Hon war icke
utan werld och belefwenhet; Hennes com-
portement45 syntes wid första påseendet
drygt och högt, men Hon war dock icke i
sjelfwa wärket högdragen. Jag har Pag: 196.
denna Boken wisat Hennes Caractere och at
en wiss dold blyghet rådde hos Henne; men
med den hon war wäl bekant war hon förtro-
lig och tilgifwen, dock lådade wid Hennes
sätt at wara, en wiss stelhet, som kanske hen-
nes myckna stilla sittande och den omnämn -
da blygheten förorsakade. Hennes behaglig -
 heter som Fruntimmer woro nästan ännu i
bästa flor, och wist icke at förakta. Som sagt
är jag kun de ej annat än lefwa nögd i ett så-
dant sällskap, hälst Prostinnans wänskap
emot mig blef i längden alt mera och mera
förtrolig och liflig; och jag tillstår, at också
jag förmärkte, at en warmare wänskap hos
mig för henne tiltog, och at den lifwades med
någon ömmare tilgifwenhet, dock i all oskuld
och renhet, just såsom jag redan har beskrif-
wit den pag: 206. Denna Boken. Om Commi-
nister Häggströms yttrande i hans bref om,
at det ej är förbudet at tänka (Se pag: 205.
denna Bok:) något bidrog at lifwa denna min
böjelse, är hwad jag ej så noga kan göra redo
före; men någon kärleks passion war det wist
icke; Min högsta afsigt och bemödande war,
at min wänskap och tilgifwenhet för Henne
måtte wara ren och enlig med dygden, reli-

gion och ett ömt samtwete, följakteligen war
den utan alla uträkningar och anspråk, hälst
jag aldrig såg någon dager till sådant; ty at
önska eller wänta ens död för min framtida
utsikt skull kunde och wille jag icke. Det war
just denna tiden och emot slutet af min wa-
relse härstädes, som denna wår wänskap war
lifligast. Wi språkade förtroligt och glättigt,
och när wi någon gång råkade sitta bredewid
hwarandra, som sällan hände, så kunde wi
wäl ock taga hwarannan i hand och detta så
wäl i Prostens, som Hennes Mors närwaro; ty
som mina afsikter woro rena och oskuldsful -
la så behöfde wi icke Cachera oss. Och om
Hennes känslor emot mig Hyste jag samma
tanka, och at föreställa mig något an nat war
nu mig icke möjligt.

Men en gång föll Hennes förhållande mig be-
synnerligt före, som jag ej rätt har kunnat ut-
reda; Jag geck efter wanligheten ned i mat -
kammaren på wanlig tid för at äta frukost.
Den Gamla Fru Prostinnan war nu icke hem -
ma om jag mins rätt; åtminstone icke inkom-
men utur sin kammare wid förstugan. Pros - 
ten syntes icke eller till; förmodeligen war
han i inre rummena för at se efter elden i
kackelugnarna, som ibland war hans göromål
om mårnarna. Men unga Fru Prostinnan war
i sängkammaren och hade uppe mällan dör-
ren till matkammaren; Hon war nyss upsti-
gen och hade blott litet under kläder på sig.
Jag satte mig på min wanliga stol i matkam-
maren; men så snart Fru Prostinnan feck se
min inkomst, så geck hon tidt och ofta till
mellan dörren och formerade samtal med
mig, dock om likgiltiga och wanliga ting.
Hon war helt legert klädd och jag blygdes nå -
got at se Henne så i deshabillje. Hon fortfor
at så språka med mig i dörren med all frihet
under det hon klädde på sig; alt till dess hon
blef till fullo klädd, så at emellanåt hwarje
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gång Hon geck inåt rummet för at fortsätta
klädseln, så war hon åter straxt i dörren för
at språka med mig, till dess hon war fullklädd
och kom i mitt rum. Detta hände aldeles lika
twenne mårnar efter hwarandra. Och före-
föll detta mig nu så mycket owanligare, som
Prosten och Prostinnan annars altid hade
mellan dörren igen medan de klädde sig. Jag
kunde ej annat än göra anmärkningar häröf-
wer hos mig sjelf; ty Hennes förhållande fö-
reföll mig, såsom hade Hon welat säga: Kom
nu in till mig, wi äro nu på twå man hand och
skulle kunna blifwa något mera bekanta och
förtroliga med hwarandra &c: och jag kunde
ej annat än komma ihåg Hennes yttrande om
Bängeln. (Se pag: 379. denna Bok:) Men Här -
om stannade jag hufwudsakeligen i följande
tankar och gissningar. Utan twifwel will Hon
i någon afsigt pröfwa mig, och kanske är ock -
så Prosten sjelf i samråd härom; ty Hans ute-
waro tyckes wara tillstäld med flit. Och eme -
dan de båda hafwa sedt min wänskapsfulla
tilgifwenhet till Henne, så lära de wilja ut-
röna mina afsigter derwid och huru långt jag
har lust at gå; och om jag skulle gå in och
wåga något djerft steg, så torde han sitta wid
förmaks dörren, färdig at wid minsta gifwit
och öfwerens kommit tecken öfwerrumpla
mig. Nej! tänkte jag: jag skall icke falla i dina
snaror; dina afsikter måga wara hwilka som
hälst, så skall du dock förgäfwes hafwa lagt
ut dina nät, och du skall finna at mina wägar
icke ligga deråt, och du skall träf fa mig likaså
ståndaktig, som du sjelf tror dig willja wara
om jag wågade försöket. Derföre satt jag
också helt stilla på min stol, språkade med
Henne i de likgiltiga ämnen, som hon upkas-
tade, och låddes icke märka eller förstå det
aldraminsta. Sedan hände icke något sådant
mera. Förmodeligen hade hon trodt sig haf -
wa pröfwat mig nog och funnit mig antingen
alt för mycket eller också till nöjes ståndak-

tig. Wårt sätt at sammanlefwa fortfor ock
sedan på samma sätt som förr.

På ett annat sätt satte hon mig flera gångor i
någon förlägenhet; utan at Hon sjelf wiste
deraf ännu mindre tänkte ditåt. Saken war
den. När främmande kommo så emottogos de
i förmaket; utom de man ansåg för hwardags
främmande, som igenom köket infördes i
hwardags kammaren. Detta Förmak war
långt och smalt, så at då flere främman de på
en gång woro där, så uptogo de tillika med
Prosten de bästa rummen, så at det sällan war
rum för mig at sitta åt den ändan af förmaket,
hwarföre jag merendels satte mig nära kakel -
ugn. Prostinnan, såsom wärdinna, feck för
samma orsak skull icke eller rum åt bättre
ändan af rummet, utan hon satt merendels
wid fönstret närmast Sängkammar dörren,
och nästan gent emot mig. Härigenom woro
wi likasom afskilda ifrån den öfriga conver-
sation; Men at gående eller stående conver-
sera war här icke i bruk. Af denna anledning
formerade Prostinnan samtal och conversa-
tion med mig hälst de sista Månaderna af
min warelse på stället, och jag kunde ej annat
än beswara Hennes tal. Detta Härrörde af den
föga gåfwa hon hade at meddela sig åt främ-
mande eller at underhål la någon liflig conver-
sation; med ett ord hon kunde ej lätt blifwa
förtrolig och lifligt umgängssam med någon,
hwartill Hennes dolda blyghet war orsaken;
men med mig, som hon wäl kände föll det
henne lätt at samtala. Detta war wäl i och för
sig sjelf af ingen betydenhet, och skedde af
Prostinnan i största oskuld, och jag är full-
komligen öfwertygad, utan minsta afsigt.
Men som detta, hälst denna tiden, skedde
nästan altid, ja så myck et at hon tyktes till
och med förglömma och negligera sitt Främ-
mande, så fruktade jag, at Främmande torde
göra någon anmärkning härwid. Ja till och
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med tro, at oss emellan wore något otjenligt
förtroende, eller som man säger: låge inne
med hwarandra; Men en sådan farhåga kunde
aldeles icke wäckas hos Prostinnan; ty hade
Hon insedt den, så hade hon säkert warit me -
ra warsam; Men jag, som insåg, at sådant lätt
kunde hända, och wille wara mån om mitt
och Hennes goda rykte, undwek så ofta jag
kunde, at sätta mig på sagde ställe, och äfwen
at samtala; men det lyckades ej altid; Och at
särskilt påminna Henne härom war jag för
mycket försynt, ianseende till ett så klokt
Fruntimmer.

X. Capit: Hoppet förswinner. 
Andra gången. 

Nu war så mycken tid förfluten sedan Pros-
ten feck sista brefwet ifrån Hernösand, at wi
hwarje dag wäntade Hörnels ankomst, som
skulle efterträda mig på stället; men i stället
för at komma sjelf, så feck Prosten den 2. ett
bref ifrån honom, i hwilket han skref at han
omöjeligen kunde komma förr än till Ny -
året, hwilket jag ej mycket tykte om; eme-
dan hela Jule=arbetet skulle blifwa min lott.
Men för at få någon lindring, så öfwertalte
jag Prosten at åtaga sig en Predikan, och jag
mins ej annat än det war till andra dag Jul
eller någon annan dag.

Nu hade jag mitt bref färdigt till Consistorii
vice Notarien Ol: Lindahl med inlaga om
Missive till Comminister i Umeå Stad. Jag
slutade brefwet med en liten wers innehål-
lande en Prophetia at hans vice snart skulle
förswinna: Och är N:o 54. i mina Poëtiska ar-
beten.

Förr än den 4. feck jag ej tilfälle at resa till
Umeå; då jag tog qwarter hos Prosten Eure-
nius. Dagen derpå woro där åtskilliga främ-

mande; såsom Befallningsman Forsell, som
tyktes bemöta mig nog kalt, och jag wiste
icke huru jag någonsin hade förtjent ett så-
dant bemötande; men låddes icke förmärka
eller förstå något sådant. Directeuren Tillé
med dess Fru war också där, nyss före mig
resta till Umeå. När han feck se mig, så sade
han: ”Se den dygdiga Magister Stenberg.” Ett
så owanligt uttryck kom så owäntat, at jag ej
wiste huru jag skulle taga det antingen såsom
wäl ment eller på spe sagt; ty kunde jag icke
swara honom något derpå; det sednare torde
dock wara sannolikare. – Ännu will jag litet
orda om Hans förhållande; då han angående
winet, så mycket mishandlade mig i sitt hus.
(Se pag: 332. Denna Bok:) När jag war ensam
och jag påminte mig händelsen, så chagrene-
rade det mig på det högsta, och jag beslöt då
at en gång förklara mig inför honom och wisa
min fulla oskuld; men när jag åter war i hans
sällskap och såg hans wänskaps= och akt-
ningsfulla bemötande emot mig så tilfreds-
stäldes jag och tänkte så som jag, pag: 361. och
367. denna Boken har yttratt mig. Men ofta
hade jag rätt swårt at smälta denna oförrätt,
och det widhängde mig nästan hela året; Ja
till och med efter detta Herrskaps bortresa
till Stockholm, som skedde nästa wår om jag
rätt mins. Jag låg då en natt wakande, då
samma händelse helt lifligt låg mig i hågen,
och beslöt jag då at genast om mårgonen
skrifwa honom till härom och förklara mig.
Men upstigen började jag at med mera kall
blod öfwerwäga saken till och ifrån. Hågen
och lusten war wäll at skrif wa; men förnuftet
motsade det. Nej tänkte jag: när det ej förr
har skedt, så bör jag ej eller nu göra det. Jag
bör ej wara försonlig eller förlåta blott till
hälften. Jesu regel bör jag söka at fullkomli-
gen följa och icke wisa mig äga capricer eller
hysa någon hemlig ilwilja emot honom. Ifrån
den stunden slog jag hela den saken utur
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hågen och öfwerwant min obehagliga känsla
härom och lät den komma aldeles i glömska.
Detta hörer wäl till följande året, men för
sammanhanget skull må det stå här.

I dessa dagar råkte jag också min ungdoms
wän och Läs kamrat Läne Bokhållaren Fred-
rik Bergstedt förmodeligen i Staden. Efter
något samtal yttrade Han sig ungefär med
följande ord. ”Huru är det Bror: de säga at du
ligger inne med Prostinnan i Bygde?” Nu
hörde jag hwad klåckan war slagen; ty swarte
jag straxt: ”hwad säger du; huru ligger inne?”
– ”Ja” sade han: ”så säges det.” ”Tror du” swar -
te jag då, ”sqwaller och så oförnuftigt förtal;
jag hoppas at du är klokare än så.” Och så af-
stannade talet om den frågan. Och fant jag
at min farhåga, yttrad pag: 393. och 394. den -
na Boken, ej war utan grund, samt at Prostin-
nans samtal med mig ej hade fått wara oan -
märkt. Men hwad wille jag göra däråt; Jag
feck wara glad nu, som mången gång förr, at
jag kunde trösta mig med mitt goda samwete.

Jag försummade icke at hälsa på Herr Com-
minister Häggström, Där wi språkade helt
muntert och gladt om hwarjehanda ämnen.
Ibland annat sade Han: ”Hör Bror! Du har
wunnit dit Herrskaps i Bygde fullkomliga
wänskap och grace; Ty när jag Predikade där
för dig i Midsommars dagen, så talte de om
dig och gåfwo dig mycket beröm i alt dit up-
förande. Han är sade de: klok och försigtig,
samt mycket Caute46 i förtroende” &c: Detta
kunde ej annat än fägna mig, hälst at få höra
det af en så klok och wettig man, hwars af-
sigt aldrig kunde wara at smickra mig. Jag
kunde ock nu wara aldeles säker, at deras
emot mig wisade wänskap och tilgifwenhet
war aldeles upriktig och icke förstäld. Des-
utom föreslog Häggström mig at söka en le-
dighet i Calix; hwartill han också i förwäg

hade upsatt ett concept åt mig. Jag tackade
för hans wänskapsfulla wälmening; men in-
wände, at utom det at jag ej gärna will kom -
ma så långt norrut, så har jag nu inlämnat
min inlaga på Posten at få Succedera Berlin
i Umeå Stad; ty kan jag det icke göra.

I comminister Häggströms sälskap reste jag
d:n 6. till Stöcke, at hälsa på mina Föräldrar,
som blefwo mycket glada öfwer min an-
komst och sedan wi någon stund hade språ-
kat med dem, så reste wi samma dag till
Strömbäcks Glasbruk, där wi lågo öfwer nat-
ten hos min ungdomswän Inspector Fluur.
Till bruket hade ankommit en glasslipare
wid namn Opits och som jag wiste det förut,
så hade jag tagit med mig, min på Robertsfors
skogen fundna granat, (Se pag: 313. denna
Bok:) i afsigt at anmoda Opits at slipa honom
åt mig för at sedan kunna infatta honom i en
guldring, som sedan kanske, någon gång,
kunde anwändas till en fästnings gåfwa. Ehu -
ru han ännu såsom Tysk, mycket litet talte
Swenska, så förstod jag dock så mycket, af
hans dels Tyska och dels Swenska tal, at
utom det at granaten war mycket liten, så
war han därtillmed icke eller tät, så at han
föga godt kunde göra utaf honom. Jag anhölt
at Han dock måtte göra försöket, och efter
någon trägnare anmodan, så tog han änteli-
gen, fast ogärna emot honom och låfwade
försöka. Den 7. reste wi åter tillbaka hem och
jag till Prostegården till Prosten Eurenius.

Där träffade jag Fru Fluur, som tackade mig
för den till Henne sända Enke=hjelpen, hwa-
rom se pag: 256. denna Boken. Jag hade
emedlertid af Prosten Nortman blifwit på-
mint om denna min skyldighets fullgörande,
hwarpå jag swarte At Hon hade fått sin del
af mig; men när och huru Hon hade fått det
wille jag icke nämna. Han sade at hon i bref
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till Prosten Nortman hade sagt at Hon ej
hade fått det; men då jag påstod twärtom, så
hade han skrifwit till Henne mitt swar. Och
då först hade hon förstådt at pengarna och
werserna woro ifrån mig, hwilket jag wän-
tade at hon af underskriften: din egen gälde-
när, hade skolat förstå. Jag hade annars öns -
kat, at Hon ej skolat få weta hwarifrån den
hjelpen kom; Men som jag icke wille för
andra gången betala; ty dertill war jag för fat-
tig; så måtte jag ge mig tilkänna, som sagt är,
och hade nödgats göra det tydligare om hon
ej hade kunnat utleta saken. Jag swarte Hen -
ne på tacksägelsen at det ej war mera än we-
derborde och bad Henne hålla till godo. Wid
tacksägelsen uprepade hon något af werserna
för at wisa anledningen till sin gissning,
hwartill jag hwarken jakade eller nekade.
Men war glad at hon hade förstått saken.

Någro ord måste jag också nämna om Made-
moiselle El: Dor: Eurenius, hwilken jag den -
na dag fant wara nog sorgse, ty när hon nal -
kades mig såg jag at tårrarna åter stodo Hen -
ne i ögonen; men jag kunde icke förändra
mitt upförande emot Henne eller hjelpa sa -
ken. och min läsare känner af föregående or-
saken dertill.

Under min fart af och till stannade jag en
dag någon stund i Staden. Där gjorde jag visite
hos Burgerus och satt där en stund i lilla kam-
maren hos Cousine Cajsa Maglena, som satt
wid en båge och sydde tambur=söm. Med
Henne språkade jag och jolrade muntert, på
twå man hand; men blott i allmänna saker;
Mina tänkesätt i anseende till Henne finnes
teknade styckewis ifrån pag: 180. till 185. Den -
na Boken. Men helt oförtänkt märkte jag, at
Hennes ögon woro fulla af tårar, och hon satt
och såg ned i sin sömm och hade mycken
möda at swara mig. Jag förstod då, at hon hade
förstådt mitt halfwa yttrande på anförda stäl-

let, samt nu oroades öfwer at jag icke förnyade
en sådan begäran. Det gjorde mig ondt, at se
Hennes tårar; men jag fant mig dock icke wid
at denna gången göra ett sådant försök. Hade
mitt hjertas känslor warit likaså williga och
bögda dertill, som mitt förnuft och efter-
tanka, så hade det säkert skedt; men nu war
jag stadd på min resa, instigen blott för ett
ögonbleck och aldeles icke beredd eller ens
påtänkt, at göra en sådan förklaring. Wist
ömmade mig Hennes tårar mycket; men jag
kunde dock icke nu öfwertala mig till något
wist beslut härom denna gången; men
tänkte: jag får se hwad en framtid kan göra
när jag återkommer med allone hit till Umeå.
Jag kunde då sedan icke länge trifwas där,
utan tog afsked och geck, helt orolig i mitt
sinne och suckande för mig sjelf öfwer min
belägenhet, som icke såg någon utsigt för en
framtid, hwarken i ett eller annat afseende. 

Jag mins icke af hwad orsak jag den 8, som
war min resedag till Bygde, kom at dröja så
länge på qwällen, at när jag kom till Staden,
så hade de gått till sängs hos Handelsman
Matts Nerpin, där jag wid ankomsten ifrån
Bygdeå hade kört in, och på Contoiret inläm-
nat mitt lilla rese=pack i förwar tills jag åter
skulle resa norrut. Nu när jag kom så sent
fant jag alla dörrar stängda. Jag bultade på
Contoire dörren men ingen swarade. Jag
gjorde det samma på drengstugu och köks-
dörren, då jag änteligen feck en Piga waken,
som steg upp och försäkrade, at Handels Bok-
Hållaren Olof Rets låg på Contoiret; hon kom
med mig för at söka wäcka honom. Wi bul-
tade och ropte länge men alsintet ljud hördes
därinne, så at jag till slut blef helt brydd,
hwad jag skulle taga mig före. At resa war nu
för mig hög tid; ty det började lida på weck -
an; men at resa utan at igenfå mitt, kunde jag
omöjeligt, och ogärna wille jag lå ta wäcka
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Handelsman Nerpin; icke eller kunde jag
ligga där öfwer natten; ty jag slapp ej in i
något rum. Änteligen efter en half timmas
wäntan och bultande, så hördes folk i Con-
toiret och dörren öpnades, och när jag in-
trädde i rummet, så fant jag icke allenast Olof
Rets, utan också en piga med Honom där wa-
rande på twå man hand, likawist fullklädda
och uppe warande. Öfwer denna owäntade
syn blef jag på det högsta flat, ja så at jag blef
stum och kunde ej säga ett ord om denna
deras icke twetydiga belägenhet. Hastigt tog
jag hwad mig tilhörde och reste; samt insåg,
at då han icke hade utwäg at gömma flickan,
och efter långwariga öfwerwäganden, så war
ej annat råd än at stiga upp och kläda sig full-
klädda, och förebära något göromål; Och si
detta war orsaken hwarföre jag måste så länge
wänta. Jag ångrade dock sedan at jag icke be-
straffade dem härföre, hwilket jag såsom
Prest wäl hade kunnat göra; Men som sagt är:
jag blef så flat at jag ej kunde det, och dess -
utom tänkte jag de äro icke mina åhörare;
och war glad at slippa förr ju häldre derifrån. 

I Umeå war jag så lycklig at få följande hug-
nande bref ifrån Min Wän Nordqvist i Ju-
mala på Åland.

=== ”Dit sista bref gladde mig af innersta
hjertat. Du wet at du äger ett fast och ömt rum
i mitt hjerta; derföre kunde det ej annat än
fägna mig at få höra en Wäns tilstånd, som jag
wärkeligen älskat och än älskar. Lät derföre,
åtminstone en gång om året, oss hälsa, genom
bref, på hwarandra, för at kunna taga en öm
del i hwarandras omständigheter, så länge wi
här lefwa i wanskligheten. – Du tror näppe-
ligen huru ofta jag tänker på dig= på de ställen
där wi woro tilsammans, aldrig reser jag förbi
Lemsjöholm, utan at komma ihåg at du warit
där åtminstone en Jule=hälg. – Men den tan-
ken at aldrig här i werlden få träffa dig är mig

alt för swår, så at jag aldrig törs tänka derpå;
men mån det ej än en gång kan blifwa möje-
ligt? === Jag är gift och är nögd med min söta
Jeana. ===. Neppius Enka skall blifwa gift
med Slotts KyrkoHerden Floman. === Gus-
tafva Wallin är gift med Lands Kammereraren
och Krono=Befallnings Man nen Jung här på
Landet. Brölloppet hölts den 24. sistledne
Maj.” === Beslutet.

”M: Nordqvist.”

Ifrån Tull besökaren Åberg i Lovisa feck jag
ock så nu bref af lika innehåll som det förra
se pag: 302. Denna Boken. Dessutom skrif-
wer han om sin process med en Öfwer In-
spector Peron som hade, säger han, uteslutit
twenne wittnesmål utur protocollet, mot-
parten till faveur, hwilket må anteknas en så
orättwis mans namn till wanära.

För den tilstundande Jule Högtiden skull
skref jag till Studiosus Olof Lindfors, som war
Informator, hos Comminist: Nordlund i
Umeå; med begäran at han måtte komma till
Bygde för at hjelpa mig en Predikan i Jule=
högtiden, hwarpå jag näst före jul feck det
swaret, at han hade loft sin gamla Far Com-
ministern i Nordmaling, at resa hem för at
hjelpa honom. Således blef jag utan hjelp.

Bokhållaren Stenqvist på Robertsfors Bruk
war hos mig en och annan gång. Och som
avisorna stannade på Robertsfors så anmo-
dade jag honom at afskrifwa derutur de Cha-
rader som däri funnos, ty denna tiden woro
de i mod och infördes hwar postdag i Stock-
holms Posten. jag hade lust at äga dem; men
hant ej skrifwa åf dem sjelf utom det at up-
lösningen altid kom den påföljande Posten.
Detta lofte han göra och hölt också ord. Och
när han emot slutet af min warelse här städes
kom till mig med Charaderna, så förtrodde
han mig, at han säkert wiste, at In spector
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Fernborg innan kort skulle bort ifrån Bru-
ket. Wi beklagade honom båda rätt mycket;
”Jag hafwer warnat honom förut; men han
har ej welat tro mig”, sade Han. På tilfrågan
om orsaken härtil swarte han. ”Jo! här war i
fjol en Masmästare, med hwilken han ej wäl
kom öfwerens. Denne blef ej så aktad, som
han wäntade &c: Derföre när han kom dit
söder till Patron, så har han så belackat In-
spectorn med lögner och mångfaldiga ihop -
spundna intriger, och så blandat lögner och
sanning ihop, at Patron intet har något för-
troende mera för Fernborg. Jag får innankort
förordnande at emottaga Detaillen till dess
en Ny Inspector hinner ankomma. Men jag
har ej welat omtala detta för honom för at
icke i förtid bedröfwa Honom. Och hwad
som mäst har fält honom har warit hans
swaghet för bränwinet, hwaraf Masmästaren
har fått en så lämpelig och önskelig anled-
ning till at fälla honom.” Denna underrättel-
sen gjorde mig mycket ondt, ty han och hans
Fru hade wist mig så mycken wänskap och
förtroende at det ej annat kunde än smärta
mig. Således sannades ordspråket: swaga och
ringa fiender skall man icke förakta ännu
mindre reta.

Den 20. war Marknad wid Kyrkan då jag up-
sökte mina bekanta och wänner ibland de
handlande, isynnerhet Bolin och Burgerus,
På en af dessa bodar träffade jag Fältwäbeln
Marcus Sundström, som hade fått litet
marknads os i hufwudet. Han, som altid för -
ut hade warit höflig och wist sig mig tilgif-
wen tykte sig nu kunna skända; ty hwad gör
och wågar man icke när man är full, då har
man mod at tala alt hwad man tänker, som
man annars aldrig skulle göra. Hans ord woro
ungefär dessa: ”Hwilken tänker Herr Magis-
tern gifta sig med, eller är hans Fäst mö; Pros -
tinnan eller pigan Maria.” Häröfwer blef jag

stött och frågte huru det passade honom at
löpa med sqwaller. Jag hade nu häruti det
andra wedermälet af den fölgd som Prostin-
nans samtal hade haft just såsom jag hade
fruktat det. (Se pag: 392 = 94. denna Boken.)
Jag mistänkte också at tjenstefolket, som
kanske märkte wår wänskapliga sammanlef-
nad, hade pratat och utspridt något rykte.
Men hans yttrande om Pigan begriper jag
icke hwarifrån han det tog; ty Hon war ut-
märkt ful; men det war wäl för det hon war
min kammar piga, som bäddade och städade
och om Söndags mårnarna bar ljus och caffe
till mig klåckan 4. Men at oroa mig häröfwer
gjorde jag icke; utan tryggagade mig wid
mitt goda samwette.

Samma dag berättades at Mademoiselle Ness-
ler åter skulle komma till Bygde Prostgård,
hwilket ej war mig synnerligen till behag; ty
jag fruktade, at mitt sinne skulle af Hennes
närwaro oroas och störas under mitt sista wis-
tande därstädes. Hon kom också dagen efter,
mig till wärkelig oro. Och jag märkte straxt
at hon war sig aldeles icke lik emot hwad hon
förr hade warit; ty i stället för at wara glad
och munter, så war Hon tyst och nedslagen,
och det war ej sällan, som jag såg återhållna
tårar i Hennes ögon, hwilket blef alt sämre
hwar dag, som sednare kom. Med ett ord: Jag
märkte at en djup fördold sorg smärtade
Hennes hjerta. Detta wäkte hos mig först
medlidande sedan ett ömt deltagande; och
som hon war i sin skönaste ålder och ägande
en icke blott medelmåttig fägring, som icke
litet blef uphögd och wärkande igenom hen-
nes hjerteliga sorg, så fattade jag snart en
warm kärlek för Henne; ty hwem kan emot-
stå en gråtande skönhets kraft, sedan man
redan förut ömt deltager deri! Således, hwad
som Hennes skönhet, och flera wistanden i
Bygde Prostegård, tillikamed en och annan
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sammanwaro i Umeå icke hade kunnat åstad-
komma, det wärkade nu Hennes sorg och
återhållna tårar innom få dagar, så at jag Jul -
afton beslöt, at begära Hen ne till min Maka,
dertill upmuntrad, utom af min kärleks käns -
la, äfwen af Hennes Styfars raillerie. (Se pag:
364. den: Bok:) at artigt kunna ställa sig in hos
landets ungkarlar, såsom ock anseende Hen -
ne så till ålder som annat någorlunda jämlik
med mig. Men jag fant icke något tilfälle
under juldagarna at få förklara mig för Hen -
ne. I medlertid tilltog min tilgifwenhet för
Henne alt mer och mer, så mycket mer som
Hennes sorg alt framgent war den samma.

Jag har redan nämnt, at Prosten hade åtagit
sig at Predika, jag mins ej hwilken Sön= eller
högtidsdag denna tiden. Hans humeur war
nu åter sämre än förr och på det högsta ned-
slagit; men jag förmodade at om han komme
sig åter till at predika, så kunde det förbätt-
ras, och han något upmuntras när han fant,
at det aflopp bättre än han, i sin försaghet,
sjelf förmodade; utom det at jag gärna wille
hafwa hjelp till de täta Predikningar som nu
föreföllo. Han hade haft 3. weckors tid at be-
reda sig på; men när dagen kom, så war han
högst nedslagen; När han om morgonen
skulle dricka kaffe, så war han högst ängslig,
war helt mörk i ansiktet, skalf och darrade i
hela kroppen &c: Jag såg då at det war omö-
jeligt för honom at predika; Prostinnan och
jag sökte wäl i början at upmuntra honom;
men då jag såg, at det aldeles icke wille hjel -
pa, så tänkte jag: hwarföre skall jag läng re
plåga och martera honom; Om han kommer
upp uti ett sådant tillstånd, så wore det en-
dast till at oroa och förskräcka Församlingen,
samt underkasta honom sjelf ett så mycket
hårdare slag, om det aflopp olyckligt för ho -
nom. Derföre, som jag redan förut hade
wäntat en sådan utgång af saken och jag för-

denskull lösligen, hade påtänkt ett ämne till
Predikan för dagen, så sade jag: ”det torde
wara bäst at Herr Prosten icke gör något för-
sök i dag at predika; utan jag får wäl gå upp
och predika så godt jag kan, så får Herr Pros-
ten wara fri ifrån Predikan och alt bekym-
mer; jag hoppas dock, med Guds hjelp, at det
alt skall gå för sig.” Ingen lifsfånge som på
sista timman och ögnablicket af sin wäntade
wissa död, oförtänkt blifwer benådad, kan
blifwa så glad, som Prosten nu blef; det föll
af honom såsom en tung börda, hans ansigte
upklarnade i en hast och glädjen lyste i ögo-
nen, och hans tacksägelse war liflig.

Som sagt är: Jag predikade om dagen och det
aflopp såsom wanligt, så at ingen kunde höra
någon skilnad. Efter Gudstjensten, så bör-
jade klåckaren Högström; at berömma min
Predikan; ty han wiste at jag föga hade läst
öfwer denna gången. Han war en stilla, from,
beskedlig och mycket aktningswärd man,
upriktig och utan all list eller flärd; Således
woro i hans ord, hwarken fördoldt spe eller
smicker; utan hwad han i själ och hjerta
tänkte. Det war icke blott nu utan ock flera
gångor förr, som han af sig sjelf yttrade så-
dant beröm om mina predikningar. Hans ord
woro ungefär dessa: – ”Intet wet jag hwar-
ifrån Herr Magistern tager alt det wackra
Guds ord, som han förkunnar för oss, hälst i
dag, då jag wet, at han war så tilsägandes näs-
tan aldeles oberedd, och likafult går det så
jämt och med alt sammanhang. Det är så in-
nerligen behagligt, at höra Herr Magisterns
Predikan, ty både rösten och orden, och äm -
net äro så mycket intagande, at man ej kan
annat än med största nöje afhöra dem.” &c:
Detta war yttrat af honom i Hans wälmenta
enfald, och derföre uptog jag det också såsom
sådant utan at låta min egenkärlek synnerli-
gen lyssna till sådant beröm, och på samma
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sätt uptog jag äfwen allmogens beröm; ty jag
wiste at deras omdömes gåfwa i detta fall ej
sträkte sig synnerligen långt; Men när folk af
bättre kännedom härom äfwen yttrade ett
sådant beröm, då war det swårare at bornera
min egenkärleks sjelfkära höga tankar. Så
war det ock nu när Bokhållaren Stenqvist
yttrade sig äfwen nästan på lika sätt öfwer
mina Predikningar. ”Jag förundrar mig”, sade
han, ”huru Bror kan så wäl och lämpeligt pre-
dika; då du har så mycket och trägit prediko
arbete. Brors Predikningar äro så rikhaltiga,
och sammanhängande och oaktat så täta pre-
dikningar skall man dock sällan höra samma
saker förekomma, så at man ej annat kan än
altid med behag afhöra dem.” &c: Nu war
han wäl min wärkeliga goda Wän; men jag
war dock wiss, at det icke blott war wänska-
pen, som talte hos honom, utan hans rena öf-
wertygelse. Jag kunde således ej annat än fat -
ta högsta wälwilja för honom, icke blott af
denna grund, utan för hans ädelmodiga tän-
kesätt och wackra upförande skull. Ty ju när-
mare jag lärde känna honom desto mera feck
jag orsak at högakta och älska honom; Också
war wår wänskap ganska liflig till slut; Men
när den hade blifwit som warmast, så måste
wi skiljas. Och denna wår skilsmässa och sis -
ta afsked, som nu innan kort inföll, skedde
icke; utan blödighet och ömm saknad för oss
båda.

Angående min lätthet för mig ibland at pre-
dika, har jag förut något yttrat mig pag: 266.
denna Boken och kanske på något annat
ställe. Och får också nu anföra, at jag war i
min bästa ålder, då min tanke=gåfwa och
deras Series war liflig; ty war det wäl ej un -
der at då jag annars war munter, och hade
wäl fått hwila= och såfwa ut (och det war
också nödigt) det då föll mig lättare at pre-
dika. Dertill torde också mitt sätt at arbeta

hafwa bidragit något, som war följande: jag
tänkte först ut ämnet och dess fördelning.
Skref sedan på en lös lapp till minnes alla
särskilta tankar, språk, och wärser som jag
tyckte på något sätt passade till ämnet, och
det om hwartannat. Deraf utwalde jag sedan
först ingångs språket, skref det på conceptet
och fortfor så at wälja de tankar &c:, som
passade till Förberedelsen. därnäst de som
passade till 1:sta eller 2:dra Delen, sist dem
som passade till application. Detta satte jag
sedan i conceptet ofta med korta momenter,
merendels under 1:o 2:o 3:o &c: eller med a.)
b.) c.) &c: När jag då läste öfwer så lade jag
först på minet alla momenternas inhåll efter
hwarandra; utan at just verbotim läsa dem,
och sedan mediterade jag i tankarna öfwer
hwart moment och läste efter orden så långt
tiden tillät. Och då kunde det ej annat än
blifwa någorlunda systematiskt, och följak-
teligen falla lättare at utföra, hälst när jag
nyligen hade upstält denna Series och såle-
des hade honom i friskare minne.47

Så snart Jule=Högtiden war förbi, så feck jag
mera tid at tänka på det beslut, som jag Jule-
Afton hade tagit, nämligen at begära den nu
i gården warande Mademoisellen Nessler;
men tilfället wille icke yppa sig; emedan hon
altid war inne hos Herrskapet. Tredjedags
mårgonen funderade jag styft huru jag der-
med skulle komma tilrätta. Och stannade i
det beslutet, at först begära at få tala med
Prostinnan ensam för at anmoda Henne, at
förhjelpa mig till ett enskilt samtal med
flick an; och det medelst en liten billjet till
Prostinnan. Jag skref derföre på en liten lapp
följande ord: Törs jag anhålla at få tala med
Fru Prostinnan få ord i enrum.Och denna läm-
nade jag oförmärkt i Prostinnans händer när
jag war nere at äta frukost. Jag hölt nu på at
frukostera som bäst, och så snart Prostinnan
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hade ögnat på billjetten, sade hon: jo alt för
gärna; men just i det samma hade jag blifwit
så torr i mun at maten fastnade mig i swaljet,
så at jag icke kunde säga ett enda ord; jag geck
derföre genast i köket för at söka något at
dricka. Men Prostinnan, som trodde at jag nu
geck för at få tala med Henne, kom straxt ef -
ter mig och sade kom med mig, under det
hon geck i förstugan. Jag feck således icke tid,
at söka något at dricka, utan fölgde efter
Henne. Hon öpnade sals dörren; men jag
måste nödwändigt gå på förstugu trappan för
at hosta ut, emedan jag annars ej kunde tala;
så at detta tyktes wara likasom ett förebud,
eller omen, at icke fullfölja en sådan min fö-
resatts. Då Hon såg at jag geck ut, så sade
Hon: ”Nej kom hit.” troendes at jag ärnade gå
upp i min kammare. Så snart jag således hade
fått hämta andan, så geck jag i salen till Pros -
tinnan, och war i början något förlägen huru
jag skulle börja samtalet. – Änteligen började
jag: ”Känner Fru Prostinnan hwad Mademoi-
selle Nessler har för en sorg?” – ”Nej” swarte
Hon: ”jag wet aldeles icke at Hon har någon
sorg.” – ”Jo säkert”, fortfor jag, ”måste hon
hafwa en hemlig hjertfrätande sorg; ty så fö-
rekommer hon mig; och jag kan ej annat än
taga en ömm del i Hennes djupa bedröf-
welse.” – ”Det kan wara möjeligt,” swarte
Hon, ”men jag har icke märkt något sådant.”
Hwilket säkert war sant; ty Mademoisellen
satt sällan så, at Hennes Moster kunde se
Henne i ögonen, och då hon icke hade någon
mistanka derom, så wiste hon icke göra nå -
gon observation derpå. Till slut sade jag:
”Täktes Fru Prostinnan wara så god och för-
hjelpa mig dertill, at jag finge tala med Ma-
demoisellen för mig sjelf; jag har något wig -
tigt at tala med henne om.” – ”Ja så”, swarte
Hon, ”jag förstår: Jo, alt för gärna; det kan lätt
ske; blif endast här en liten stund; jag skall
straxt skicka Henne hit.” Och så geck Hon

bort för at fullgöra sitt löfte, och tyktes wara
ganska nögd med min begäran; ty säkert för -
stod hon mitt ärende till Hennes Syster dot-
ter.

Efter en kort stund kom Mademoisellen in
till mig. Jag tog då Hennes hand ledde henne
till en stol at sitta och satte mig bredewid. –
”Förlåt”, sade jag, ”at jag beswärar Henne; Jag
har en wigtig anhållan hos Henne at andraga;
jag har ej kunnat se Mademoiselle; utan ömm
känsla, jag älskar Henne lifligt, och begär om
möjeligit är at blifwa så lycklig at winna
Hennes genkärlek tilbaka, samt at winna
Hennes hand och hjerta, såsom min Maka
och beständiga wän till döden.” – ”Kan det -
ta”, swarte Hon, ”wara Herr Magisterns wär-
keliga alfware?” – ”Ja” sade jag: ”jag försäkrar
helt upriktigt, at det är mitt fulla och rena
alfware. Det wore ju annars högst nedrigt af
mig, om jag hos en så ädel flicka skul le an-
draga en så wigtig och betydande sak och
icke hafwa alfware dermed; nej så låg sinnad
kan jag ej wara. – Det är sant jag är en fattig
och ringa man; men hoppas dock at en gång
få ett brödstycke, hwarmed jag må kunna
föda mig och de mina. Min begäran är således
aldeles upriktig.” Jag feck då till swar: – ”Om
så är, så will jag också wara lika upriktig emot
Herr Magistern och gifwa honom tilkänna,
at jag är redan trolåfwad, och det är mig
omöjeligt, at gifwa honom något bifal på
Hans begäran.” Slagen såsom af åskan, satt
jag helt stum öfwer ett så oväntat swar.
”Men”, sade jag, ”är wäl detta sant? har jag då
alsintet at hoppas? och hwem är den lycklige,
som har fått Hennes tro och låfwen?” – ”Ja”,
fortfor Hon, ”det är wist, jag kan omöjeligen
bifalla Herr Magisterns begäran, jag är förut
bunden.” Båda dessa Hennes swar uttalte hon
med en swäfwande röst, och likasom med en
smärtsam känsla, likasom hade det oroat
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Henne at Hon icke nu war fri. Men hwilken
som war Hennes Fästman feck jag nu icke
weta. Wi skildes åt och jag geck ängslig och
orolig upp på min kammare. – Ach tänkte
jag: skall jag då altid wara så olyklig, at blott
träffa sådana Flickor, som förut äro trolåf-
wade! Herre Gud när skall den dagen up -
klarna, då jag skall finna en dygdig och Gud -
fruktig Flicka, som will blif wa min maka!
Slika tankar och denna Händelse wäkte nu
min sorg, som åter blef rätt liflig, och hug-
komsten af Mademoiselle Turdfjäll förökte
den i icke ringa mån.

Jag förmådde nu icke at företaga något ar-
bete på min kammare; utan för at något för-
skingra min oro, så beslöt jag at gå ut i
skogen för at se på mina Hare=giller. Under
denna min wandring hälst hem åt, sökte jag
at i mina tankar upmuntra mig, samman-
satte en wers, som nu föll mig så lätt före,
emedan mina känslor woro upprörda, lade
den på minnet med fult upsåt at hemkom-
men genast skrifwa upp den, det jag också
gjorde. Och om qwällen lämnade den i Ma-
demoisellens händer. Den lydde som följer.

”Dölj sorgse hjerta! dölj din plåga! 
Qwäf suckars ras uti dit bröst!
Hämm tårars flod! släck ut din låga! 
Qwäf matta tungans brutna röst! 
Förmätna öga fly! jag beder!
Fly ömma blickars föremål!
Du egen sällhet du bereder,
Som intet någon minskning tål.
Fly klämda bröst! fly ömma hjerta! 
Fly den som nu din sällhet stör! 
Hon blott begabba lär din smärta!
Hon spe af din förwirring gör.
Lät manlig styrka återtaga
Sitt förra wälde i din själ!
På ödets nycker aldrig klaga! 

Förtro din Gud dit hela wäl!
Nögd i mot och med.”

Sådant war nu för ögnablecket mitt beslut
och dessa tankar lände mig både till upmun-
tran och tröst. Om natten låg jag och tänkte
på det afslag som jag hade fått och den smär-
tande ton hwarmed hon utsade det. En liten
gnista af hopp upsteg då hos mig; tänkandes:
Må hända, at min Person icke är Henne lik-
giltig, och den hon är trolåfwad med ej alde-
les bättre ansedd. Mån icke det är möjeligt
at Hennes omtalta trolofning ännu kan häf-
was? Jag will i mårgon åtminstone åter tala
med Henne något härom; ho wet hwad som
står at winna? Wid tilfälle dagen efter bad
jag om at än få tala med Henne i enrum
några ord. Jag geck så i salen och Hon kom
strax efter mig dit. ”Hör”, sade Hon, ”hwad
är det för Jeremiæ Klagowisor, som Herr Ma-
gistern i går aftse lämnade mig?” ”Det är
blott uttrycket af min sorg öfwer afslaget,
som jag feck i går;” swarte jag. – ”Hwad be-
höfwer Han sörja deröfwer”, fortfor Hon,
”Min person behöfwer Han icke sörja; nog
finner han andra flickor, som Han kan kan-
ske wara nog så lycklig med, som med mig.”
– ”Det twiflar jag mycket på; men min ädla
Mademoiselle, är det icke ännu möjeligt för
mig at hoppas? kanske Hennes omtalta tro-
lofning ej ännu är så wist afgjord at den ju
ännu skulle kunna Häfwas?” – ”Nej”, swarte
Hon: ”det är så wist afgjordt, at det ej mera
låter ändra sig.” ”Ja ja”, fortfor jag, ”jag finner
nog at den fattiga och ringa ses förbi och för-
aktas.” – ”Nej Herr Magister”, swarte Hon
Hastigt och lifligt, ”tro ingalunda det, at jag
föraktar honom; Han gör mig mycken orätt
om han så tror.” Och hon lade mycken ton=
wigt på det ordet: mycken. Wi skildes då åter
för denna gången; men Hennes Fästmans
namn feck jag icke weta ehuru jag fråg te
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derom. Hennes lifliga försäkran om, at Hon
icke föraktade mig, gjorde mig nästan försäk-
radd, at om Hon hade warit fri, så hade jag
fått ett gynnande swar, hwilket, i min mot-
gång, ganska mycket gladde mig. Ty jag war
nu säker at äga Hennes fullkomliga aktning
och wänskap.

Jag underlät nu icke at grubla öfwer dessa
samtal och fant wäl at jag alsintet hade at
hoppas; men som jag såg at Hennes sorg fort-
for at wara lika häftig och smärtande, så
kunde jag ej annat än deri taga den ömmaste
del. Det war mig icke möjligt at längre för-
draga at se Hennes smärta; ty beslöt jag at
söka lindra den om jag kunde. Derföre öns-
kade jag att medelst ytterligare samtal såsom
wän winna Hennes förtroende, utforska
Hennes hemliga sorg och söka bibringa Hen -
ne om möjeligt wore någon tröst och hug -
  s walelse. Jag begärde derföre den 30. at äf -
wen nu få tala med Henne såsom förr och
Hon war så god och lämnade sitt bifall der-
till. Jag började samtalet ungefär som följer
”Min ädla Mademoiselle! Jag finner wäl at
jag icke får göra mig något hopp i anseende
till Min förra begäran; men jag har en annan
bön at andraga hos Henne, den at få anses
och wara Hennes wän. I en sådan egenskap
försäkrar jag, at ingen kan mera önska Hen-
nes wälstånd än jag, och icke blott önska,
utan också om möjeligt är befordra Hennes
wälgång; det är i ett sådant afseende som jag
wågar utbedja mig samma wänskapsfulla
tänkesätt af Henne emot mig, jämte Hennes
förtroende.” Hon swarade: – ”Herr Magis-
tern må wara försäkrad, at han allaredan äger
min wänskap, och hans wälgång skall altid
wara min glädje.” – Jag fortfor sedan: ”Jag
tackar aldra ödmjukast för en sådan försäk-
ran, Och i egenskap af wän wågar jag anhålla
om ett litet förtroende i en sak som jag nu

will anföra; wägra mig icke ett sådant förtro-
ende; det är ej af nyfikenhet jag det åstundar,
utan för Hennes eget bästa skull.” Hon
frågte derföre: ”Hwad kan det wara för en
sak, som jag skulle kunna uplysa?” ”Jo”, fort-
for jag: ”Ifrån Mademoisellens första hit-
komst har jag med oro funnit, at Hennes
hjerta täres af en djup och hemlig sorg, jag
hafwer tagit och än tager den ömmaste del
deruti; säg mig nu hwari Hennes sorg består,
det skulle fägna mig om jag i någor måtto
skulle kunna lindra den samma.” Hon skif-
tade härwid något färg, och jag fant deraf at
Hon icke wäntade en sådan fråga. – Hon gaf
till swar: ”Intet har jag någon hemlig sorg;
huru kan Herr Magistern säga eller weta
det?” ”Jo!” swarte jag; ”jag har tydeligen in-
sedt det, och den har till och med tiltagit alt
mera och mera efter Hennes hitkomst, så at
den är swårare alt mera det lider; Ja den
dagen smärtesammare som sednare kom-
mer; derföre dölj den icke för mig. jag önskar
endast befordra Hennes bästa.” – ”Nej” swar -
te Hon, ”Herr Magistern tager felt och miste:
det är endast en naturlig medfödd trumpen-
het, som ger mig ett sorgse utseende.” Dessa
båda Hennes sista swar utsade hon med nå -
got hemligt hesiterande och jag öfwertyga-
des så mycket mera derom, at hon icke war
upriktig, at jag hade rätt; men at Hon icke
wille uptäcka det. Jag swarte derföre: ”Det
är en så ny bekantskap, som jag nu har warit
så lycklig at göra med Henne för at kunna så
hastigt wåga hoppas ett sådant förtroende. I
medlertid har min afsigt warit god och ädel;
och då Mademoiselle icke finner för godt at
anförtro mig sin hemlighet, så will jag icke
widare wara trötsam med någon enträgnare
begäran.” Och dermed uphörde detta wårt
samtal. Men jag wille dock icke hwila här-
med emedan jag wille skaffa Henne någon
lindring i Hennes smärta. ty beslöt jag at i
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bref söka förmå Henne at yppa sin hemlig-
het för någon. Detta brefwet skref jag sista
dagen i året; men det war först den 2. Janua-
rii, som det igenom Prostinnans händer kom
Mademoisellen tilhanda.

Brefwet lydde som följer.
”Nej på intet sätt bedrager jag mig, Min ädla

Wän (Tillåt mig nämna Henne så, fast icke i
kärlekens, som Hon mig så strängt förbudit,
så dock i den rena, den upriktiga nitfulla wän-
skapens namn.) Jag tager på intet sätt felt. Det
är icke ett medfödt trumpet utseende, som
Min ädla wän behagar kalla det; det är den
aldra häftigaste, smärtefullaste sorg djupt - -
djupt rotat i dess hjerta, som med järnstil är
ingrafwit i Hennes ansikte, och som endast
några ögnableck då och då tillåter Hennes
medfödda glättighet at återtaga sitt wälde;
men trycker ock sedan så mycket häftigare.
Men ach! hwad uphöjer den icke Min Ädla
Wäns behagligheter och skönhet, som med
detta wapen gör långt häftigare och warakti-
gare intryck. O! hwad Hennes smärta skär mig
i hjertat; jag bär hemligen där Hennes plåga
med Henne, ändock jag icke känner dess or-
sak. O! måtte Hennes derigenom lindras! Törs
jag på det ömmaste bedja Min Ädla Wän i
samma wänskapens namn, (och wänskapen
är ju dertill berättigad.) törs jag bedja Henne
om dess förtroende: Ach kas ta sitt bekymmer
i mitt sköt, det må wara aldrig så underliga, så
besynnerliga eller olyckliga hemligheter. Ho
wet: jag torde kunna häfwa Hennes sorg, jag
torde kunna skingra, åtminstone lindra den.
Blygs icke för mig; jag försäkrar dyrt=heligt
bedyrar jag, at icke dess egen Far, Mor eller
Bror skall kunna ömmare och häftigare be-
möda sig härom. Och om Min Ädla Wän icke
törs lita på min wänskap, så bör Hon tro mitt
ämbete och dess helgd; Min tystlåtenhet skall
wara bergfast. Det är icke någon högdragen

inbillning om mina talanger, at framför någon
annan kunna trösta Henne, utan det är endast
hennes egen sällhet, som har förmått mig at
uptäcka Henne, det jag ifrån första ankoms-
tens ögnableck såg dess smärta, och at önska
Dess förtroende; ty jag wet af egen ärfarenhet,
hwad det är för en märkelig lindring, då man
får lämna den i en wäns sköt. Dock will eller
kan Min Ädla Wän på intet sätt friwilleligen
gifwa mig del af sin plåga, det jag swårligen
wågar hoppas; så will jag ej mer yrka derpå,
förtryter det icke eller. Skulle jag åter blifwa
hedrad med ett smickrande förtroende; så om
det ej kan ske munteligen af brist på tilfälle,
så torde det kunna ske skrifteligen igenom
dess Bror. Emedlertid följ mitt wälmenta råd;
qwäf icke sin smärta hemligen innom sitt
bröst, den blir då till slut en odräglig börda.
Min Ädla Wän har ju en ömm Mor, en moster
en Bror eller hwem Hon annars har förtroende
till; men det måste wara en, som har känslor
och kan deltaga, som har klokhet och kan rå -
da; men förnämligast dygd och Gudsfruktan
i hjertat. Jag lärer ej behöfwa nämna, at det
aldrabästa medlet är, at med barnslig förtrös-
tan anförtro Gudi sin sak; ty han allena är den,
som med faderlig godhet bereder och full-
komnar äfwen wår timmeliga wälfärd, då man
har lärt, at kasta alt sitt hopp på honom. Anse
icke detta wälmenta rådet såsom en wanlig,
torr och obetydlig Preste=moral; jag försäkrar,
at det är ett bepröfwadt och af mången god-
känt medel. På Min Ädla Wäns befallning
måste jag lyda: jag will qwäfwa min rena låga,
fast det ej går så lätt, märker jag, som jag i wer-
sen trodde. Den tanken will jag skingra, 
eh wad den är falsk eller sann, at Min Ädla
Wäns swar är endast en undanflykt, då Hon
ej frågar efter en brödlöser Prest, som, om Han
ock får Umeå, har så litet at bjuda på, eller, som
Hon af någon annan orsak ej finner wärdig at
blifwa sin make. Jag will dock tro Min Ädla
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Wän wara upriktig; och icke wara efterhäng-
sen, hwarigenom jag blott gör mig mera för-
hatelig och tröttsam. Jag will då aldrig mer
emot Min Ädla Wäns wilja nämna om min
kärlek, han är förbytt i en ren wänskap, och
skall än mera förbytas. Jag känner redan at
Hennes utwalde äfwen är min Wän; ty jag är
ej så nedrig, at hata min Rival; men skall med
wänskapsfull förnöjelse bese och besjunga
Eder framtida Sällhet och förnöjelse. Förlåt at
jag har uprördt Dess sorg; jag hade bordt tiga
då den ej angeck mig; men kunde jag wäl det?
Mitt hjerta smickrar mig med det glada hop-
pet at hafwa wunnit dess ädla wänskap; och
at dertill blifwa och wara wärdig will jag oup-
hörligen beflita mig om. Framhärdar så länge
jag lefwer &c: 

trogna wän och tjenare
P: Stenberg.”

Som redan twå dagar af Nyåret woro förbi
och ingen Hörnell hördes till, så började wi
at miströsta om Hans ankomst, och icke el -
ler war något bref ifrån honom; men när wi
minst trodde det, så ankom han och glad war
jag, at jag änteligen skulle blifwa ledig ifrån
stället.

Samma dag d:n 2. Januar: fick jag bref ifrån
Comminister Häggström skickat med Hör-
nell. Det lydde således.

=== ”Hörnell wäntar dit biträde med Pre-
dikan om Trettonde dagen. === Och som
Prosten Eurenius beredt sig till at med Nyårs
Dagen få lämna Curam Ecclesia i dina händer,
och derföre ej besörgt om Trettonde dagens
predikan här. (Han skulle resa bort) så torde
du wara god och underrätta Comminister
Nordlund om dit drögsmål, hwilken såsom
sjelfskrefwen Curator rerum Eccles: ad inte-
rims äger at besörja om Predikan. Jag är, så-
som förr, benägen till all Församlingens

tjenst; men satt i nödwändighet, at ej företaga
något utan ordres. === ty skynda med bref
till honom härom. Dig tilönskas alt godt af
den öfwerste Herden på detta Nya året. Wäl-
kommen” === Beslutet.

Således Nödgades jag ännu dröja; ty jag
kunde icke lämna Hörnell utan biträde, 13:de
Dagen och Söndagen tätt derpå, såsom aldeles
ny begynare och owan; utan jag måste Pre-
dika båda dagarna. Hälst tiden war alt för kort
för honom at bereda sig på sin inträdes Pre-
dikan. Jag skref derföre genast till Commi-
nist: Nordlund om mitt drögsmål, och äfwen
till Herr HofPredikanten Berlin i Umeå Stad
om Predikan där 1. Sönd: efter 13. dagen. Och
efter några dagar före min afresa feck jag swar
ifrån Berlin, af innehåll: at han gärna wille
answara för Predikan. === ”och ser jag gärna
at Herr Hörnell nu i början får njuta Herr Ma-
gisterns Sällskap och underrättelse om hwar-
jehanda; hwarom han, såsom nybegynnare
måste wara okunnig.” Beslutet.

”Magn: Berlin.”

Så wälkommen och wäntad, som Hörnell än
war, så war han dock mig till hinders i anse-
ende till tilfällen at råka min Flicka, och just
derföre måste jag igenom Fru Prostinnan til-
ställa Henne det sista brefwet. Hwarpå jag
den 3:dje begärde och feck ett samtal med
Henne. Jag bad då först om förlåtelse för det
jag hade skrifwit Henne till och fortfor: –
”Men det är en ren wänskap, som hafwer för-
mått mig dertill, emedan jag ej har kunnat
fördraga, at se hennes dolda smärta; ach! om
jag kunde få förtroende om Hennes hemlig-
het! Huru gärna wille jag icke lindra den om
det står i min Förmåga! – Är det nu icke sant,
Min Ädla Wän, och har jag icke rätt, at hon
täres af en hjertfrätande sorg?” – ”Jo”, swarte
Hon med tårar i ögönen, ”det är ty wärre
sant.” – ”Men wågar jag bedja”, frågte jag, ”at
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få weta dess orsak?” – ”Jo”, sade hon ”den är
den at mina Föräldrar och hälst min Styfar
wilja twinga mig at gifta mig med en, som
jag aldeles icke will hafwa till Man.” – ”Men
hwem är då den, som de wilja truga Henne
at taga?” – ”Jo” swarte hon, ”det är Rector
Unæus i Pitheå, han är nu rest till Ånger-
manland at upbära sin lön, och när han war
stadd på ditresan, så kom han till oss i detta
ärendet; och hans begäran blef af mina För-
äldrar så wäl ansedt, at min Styfar och mor
för sin del hafwa gifwit honom säkert löfte
derpå, derföre at han är rik; men jag kan al-
deles icke fördraga honom. I medlertid wän-
tas han nu snart åter, hwarföre Mina För -
äldrar hafwa nu, just för den orsaken skull,
sändt mig hit, på det, at när han kommer hit,
at äfwen här bära up sin lön, Han här må haf -
wa bättre tilfälle, at söka ställa sig in hos mig
och öfwertala mig, än som hemma hos oss
hwarest är mycket främmande. Men jag kan
icke öfwertala mig at godwilligt taga den där
Träbergen eller det Träbelätet. Men jag fruk-
tar nog at jag nödgas göra det.” – Jag swarte:
”det är ganska illa at Hennes Styfader, så will
twinga Henne emot sin wilja, och jag billigar
ganska mycket Hennes wederwilja för den
mannen; ty när man undantager hans pen-
ningar, så är wist detta ett ganska olämpeligt
partie.” – Och jag tillstår, at, när Hon härom
nämnde, jag föll i förundran deröfwer, så wäl
huru han hade kunnat komma ihog Made-
moiselle Nessler, den jag tror at han knapt
kände, som ock förnämligast huru Hennes
föräldrar kunde förmå sig at wilja twinga
Henne, at äkta en man, som aldrig någonsin
kunde fal la en ung flicka till behag. Ty utom
det at han wist war 20. år äldre än Hon, så
woro dock Hans fasoner, och sätt at wara näs-
tan högst osmakeliga. Det war sant at Han,
när hans ansigte war stilla och upklarnat, ej
egänteligen war ful, men så snart han talade

eller skrattade eller hans Lineamenter kom -
mo i den aldraminsta rörelse, så blef hans
upsyn högst triste och obehaglig. Han häfde
sin kropp wågwis när han skrattade; och
hade då, när andras upsyn wanligen under
löje plägar wara behagligast, nästan kunnat
tjena, at skräma barn med; så mycket war
han i detta afseendet af naturen wanlottad.
Dertill med war Han också mycket girig och
snål, så at det wist icke war underligt, at Han
icke kunde behaga flickan. Det war således
af ren öfwertygelse, som jag gaf flickan det
nyss anförda sista swaret, och icke blott för
det at jag önskade, at en gång få blifwa Hen-
nes maka. Nu efter jag märkte denna Hennes
wederwilja för Rector Unæus, så wäktes åter
mitt hopp om at kunna winna min önskan;
ty fortsatte jag samtalet ungefär, som följer.
– ”Efter Min Ädla Wäns belägenhet är sådan,
at Hon aldeles icke tiltror sig kunna förmå
sig till at äkta Unæus, så wågar jag åter förnya
min förra begäran; Ach skänk mig sin hand
och sitt hjerta, och lät mig i en framtid hop-
pas; jag kan wäl icke så snart, som Unæus
wara i den belägenhet, at träda i äktenskap
och ännu mindre är jag så rik, som Han; men
jag tiltror mig nog så mycket kun na älska och
wörda Henne som Han, och beständighet
skall wist icke hos mig fela.” – Härpå swarte
Hon: ”Denna Herr Magisterns begäran är jag
wist icke emot om det skulle låta sig göras;
men jag ser icke huru jag skall kunna und -
slippa den där Träbergen Unæus; ty jag fruk-
tar at jag icke kan emotstå min Styfars alf- 
warsamma wilja.” – Derpå swarte jag: ”Lät
oss hoppas alt af framtiden, har Gud utsedt
oss för hwarandra, så hittar han nog medel at
bistå oss, så at wår önskan winner en gång ett
godt slut.” – ”Ja ja”, swarte Hon, ”jag får bjuda
till; men jag twiflar mycket på om mitt be-
mödande winner framgång.” &c: Således
språkade wi en god stund tilsammans i all 
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oskuld och under alt mer och mer tiltagande
förtroende, så at jag till slut skildes ifrån
Henne med ett ganska godt hopp. Och ifrån
denna stund hade sorgens stämpel i hennes
upsyn i en märkelig mån förswunnit. Angå-
ende huru Unæus kom sig till at begära Ma-
demoiselle Nessler, feck jag höra 20. år der- 
efter af då blefna Prosten Sædenius i Deger-
fors, at Han hade gedt honom anwisning på
denna Flickan och upmuntrat honom at fria
till Henne, hwilket han annars aldrig hade
kommit sig till. Och hwilken omständighet
Prosten Sædenius tilfälligtwis kom at om-
tala.

Som nu tiden led at jag skulle resa ifrån Byg -
de, så återstod den frågan at utbekomma min
Lön af Prosten, samt huru stor den skulle
blifwa; ty derom war icke något wist öfwer -
ens kommit, och jag war nu i någon willrå-
dighet hwad jag skulle begära. 

Jag hade wäl likasom på långt håll consulerat
härom med mina Wänner på Robertsfors
Bruk &c: och alla instämde däruti at jag wist
icke borde wara nögd med en hittils wanlig
Adjuncts Lön; utan ianseende till det myck -
na arbetet som jag helt ensamt bestridt och
med afseende på Prostens Stora inkomster
och ansenliga rikedom, så borde jag wist få
1000:de Daler, eller åtminstone 900. Daler.
(50. R:D:) på året. Ja en bonde, som af sig
sjelf wäkte denna frågan, påstod at jag borde
få 2000:de Daler det minsta, eller 111. R:D: 5.
sk: 4. på året. ”Nej Kära Ni” swarte jag, ”det
blir wäl för mycket; jag will icke wara obillig;
jag är fullkomligt nögd om jag får hälften så
mycket eller 55. R:D: 29. sk: 4. [öre] Ty jag bör
också komma ihåg, at jag såsom lön får 2. sk:
af hwar bonde i Socken, som också gör nå -
got.” – ”Ja lät wara det” swarte han; ”Derföre
tackar han oss och icke Prosten: och med så

mycket arbete, som Herr Magistern ensam
har haft så har Han rätt wäl fått göra rätt
derföre; och han har nog råd at gifwa det;
Han tager ej så djupt efter dem.” &c: Såwida
detta war alt för mycket tiltagit, så kunde jag
icke lyssna till detta rådet. Men som jag hade
mycket förtroende till Herr Comministern
Häggström, såsom en klok förnuftig och ho -
net tänkande Man, så hade jag mycken lust,
at höra hans yttrande i detta ämnet. Jag
skref honom derföre till redan en god tid
före Jul, och förfrågte mig härom; men jag
hade alt hittils förgäfwes wäntat på swar, och
i sista brefwet, som jag den 2:dra feck af ho -
nom, nämnde han icke ett ord härom, det
jag högeligen undrade öfwer, då han annars
hade warit flitig at beswara mina frågor;
men i denna, som för mig war af så mycken
wigt, teg han. Jag satte mig derföre nu, och
skref en räkning efter 900.de Daler eller 50.
R:D: på året, som för 1. år och 11. weckor gör
62. R:D: 28. sk: på några runstycken när.

Det war den 4. om qwällen som jag geck i
Prostens kammare på hans kallelse för at liq -
videra, hwilket aflopp som följer. Efter wäkt
fråga derom säger Prosten: ”Jag har är nat
Herr Magistern 1000:de Daler om Herr Ma-
gistern är nögd med det?” Jag som icke wän-
tade en sådan generosité af honom at Han
sjelfmant skulle bjuda så mycket, swarade
straxt med nöje: ”Åh ja dermed är jag full-
komligen nögd;” tänkandes därwid; Då är det
wist icke wärdt at jag wisar min räkning.
Derpå framstälte jag denna fråga: ”Men huru
mycket gör det för hela tiden, som jag har
warit här?” Wid denna frågan blef Herr Pros-
ten storögd och sade: –”Jag har tänkt den
summan i ett för alt.” – ”Ja så”, swarte jag,
”jag trodde at Herr Prosten mente 1000:de D:
om året. men hwad må det då gör på året om
det tages för ett för alt?” Hwilken fråga jag
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framstälde i afsigt at få weta om det ibetydlig
mån geck under min räkning. Men då Pros-
ten började räkna derefter, så tänkte jag:
denna skilnaden måste wara obetydlig; jag
will wisa Honom min räkning, så at jag får
höra om Han är nögd med Den. Jag tog så
handen i fickan i fult upsåt at taga upp räk-
ningen, och i det samma sade jag: ”Jag will
wara nögd” === här blef jag af Herr Prostens
med nedanskrefne swar afbruten; men är-
nade säga: jag will wara nögd om jag får efter
denna min upsatta räkning; och hant icke
uptaga räkningen. Men Prosten, som nu, som
ofta sagt är, war i sitt nedslagna humeur, och
således ej fallen för motsägelser, hwartill han
icke hade mod; och nu dertill med trodde
mig wara aldeles misnögd med sitt gjorda
anbud, afbröt genast mitt nyss omrörda til-
tänkta yttrande med Dessa orden: – ”Jag will
wist icke at Herr Magistern skall wara mis-
nögd: Jag är derföre willig, at gifwa honom
1000:de daler på året.” När jag det hörde så
tänkte jag: är du nögd at gifwa det, så hwar-
före må jag icke emottaga det; Min räkning
må derföre förblifwa i fickan, jag kan med
godt samwete emottaga dem: jag har nog fått
göra rätt derföre och goda råd har Han der-
till, jag har derföre icke misbrukat hans ti-
midité. Nu återstod då endast at räkna efter
huru mycket hela summan utgjorde för ett år
och 11. weckor. Och under räknandet, såwida
jag nogsamt fant at Prosten med sina båda
anbud hade trodt sig wara ganska hedersam,
och jag tillika fruktade, at han kunde wara
misnögd och anse mig för att för strängt
hafwa påstått min rätt, emedan han icke
kände min upsatta räkning eller mitt tiläm-
nade tal, som han med sitt sednare Anbud
afbröt, så wille jag också i det lilla jag kunde
wara eftergifwen; utan at ändock gå ifrån de
nu Stipulerade grunderna; ty eftergaf jag al -
tid så snart wid räknandet skilling tal öfwer-

sköt jämna Riksdaler tal. När Lönen af Pros-
ten war afgjord, så sade Jag: ”Jag skulle nog
också nu wilja få ut min andel, som jag bör
hafwa af Socknen för den tid, som jag har
warit här sedan 1. Maj det är i 8. Månader.”
Wid detta påstående blef åter Prosten stor -
ögd och swarte: – ”Jag bör wäl icke betala det
jag.” – ”Det är mycket rätt Herr Prost,” swarte
jag; ”men skulle icke Herr Prosten wilja wara
god och gå nu i förskott för den lilla Summan
till dess Hörnell wid läsförhören bär upp
denna inkomst af Socknen; så får jag det
lämpeligast, och Herr Prosten kan då lika lätt
återfå den Summan af Hörnel.” Nu, ehuru
han ej war så nögd, härtill, så biföll han dock
min begäran; hwarefter Summan efter tiden
uträknades; Hwarpå jag genast feck ut alt-
sammans. Altså gjorde denna tillfälliga hän-
delsen, at wi i början icke förstodo hwar -
andra, så mycket at jag feck litet större Lön
än jag sjelf tänkte begära. Och hwad den om-
nämde Socken Lön beträffar, så tyktes jag
wist icke behöfwa at skänka eller eftergifwa
det åt Hörnell, som jag hade fått så mycket
träla före. Dömme nu härom hwar och en
opartisk och wettig, som noga har observerat
på föregående samtal om jag i något afseende
war straffwärd, hälst hela tillökningen besteg
sig blott till 5. a. 6. Riksdaler. Men denna Liq -
videns widare fölgder får jag straxt anföra.

Morgonen derpå eller den 5. wid Frukosten
märkte jag alt för wäl at Prosten och Prostin-
nan woro något trumpna och surmulna till
utseendet, hwars orsak jag alt för wäl kunde
gissa; men låddes ej märka något. Men jag
feck också höra at Mademoiselle Nessler
samma dag skulle resa hem till Umeå, hwil-
ken underrättelse föreföll mig helt och hållit
owäntat, hälst i anseende till Hennes yttran -
de förut at hon här borde förwänta Rector
Unæi ankomst. Jag war derföre mån om at få
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ett enskilt samtal med Henne före Hennes
afresa, som ock bewiljades. Wi träffades i
Salen som wanligt. Samtalet öpnade jag med
ungefär denna fråga: ”Jag hoppas, at jag, en-
ligit min Ömma Wäns sista löfte, får hoppas
på en framtids gynnande utslag; och at jag
imedlertid får äga Hennes Hjertas öm het,
kärlek och tilgifwenhet?” – Härpå swar te
hon helt kalt: ”Nej Herr Magister, jag kan
icke lofwa det; jag har nu närmare besinnat
mig.” – Jag: ”Men är wäl detta min Wäns ful -
la och wärkeliga alfware? narras Hon icke nu
med mig? – Hon gaf mig ju här om dagen ett
så godt hopp?” – Hon: ”Ja det är wäl sant at
jag gjorde det; men jag har nu närmare besin-
nat mig; och will icke wara mina Föräldrar
olydig. Och jag är öfwertygad at Rector
Unæus bär en så ömm och liflig kärlek till
mig at jag ej annat kan än högakta honom;
och det wore oartigt af mig at ej ärkänna det;
föröfrigit kan jag ej annat än wara mina För-
äldrar lydig; altså är detta mitt swar, mitt full-
komliga alfware.” – Jag: ”Jag har således als -
intet at hoppas och förwänta af Henne i an-
seende till min begäran?” – ”Ja så är det”,
swarte hon, ”jag kan icke gifwa honom nå -
got hopp och för öfrigit få wi wäl råkas i
Umeå.” Och härmed slutades wårt samtal
och jag förfogade mig i hast på min kamma -
re. Och Hon reste hem samma dag.

Man föreställe sig min förwåning och för -
undran öfwer ett så oförwäntat swar, på en
tid då hon twå dagar förut gaf mig så godt
hopp och bemötte mig med så mycken wän-
skap &c: Min första känsla härwid jämte för-
wåning, war ingalunda någon sorg, sådan
som wid Hennes första afslag på min begä-
ran. (Se pag: 414. och 415. denna Boken.) och
ännu mindre sådan som wid Mademoiselle
Turdfjälls afslag; utan det war ett fullkomli-
git förakt för Henne, som döfwade all annan

känsla hos mig. Förakt för en Person, som,
på en så kort tid, hade wisat så mycken osta-
dighet; Hwad bör jag wäl tänka om en
Flicka, tänkte jag, som icke allenast nyss
förut så wänligt emottog mina ömhets be -
tyg, och gillade min kärlek och sjelf önskade
wår förening; utan ock och förnämligast
sedan hon hade wisat en så smärtsam och
djup sorg öfwer ett tilämnat och twunget
giftermål, och sedan hon hade nyss förklarat
så mycken wederwilja emot den hon då kal-
lade Träberg, nu så hastigt och oförmodat
kunde förändra sina tankar, fråntaga mig sitt
löfte; förklara honom för aktnings och älsk-
wärd, och med ett ifrån all sorg upklarnat
ansikte med nöje genast resa hem för at så
mycket förr råka Unæus wid hans återkomst
ifrån Ångermanland! War hon då wärd min
ömma och lifliga kärlek och tilgifwenhet!
och kunde jag wäl annat än förakta Henne.
Derföre tänkte jag res du alt för gärna jag
skall ej sakna dig; du åtföljes af mitt förakt,
som du wäl förtjent, oaktat at du är öfwer-
talad härtill.

Jag sade at Hon war öfwertalad härtill; ty det
insåg jag mer än tydligt. Man påminne sig
endast Prostens och Prostinnans ofta tek-
nade Charactere och isynnerhet hans Pen-
ninge snålhet och begär, hwilken egente -
ligen war deras afgud; man föreställe sig då
huru det smärtade deras sinne, at jag, efter
deras tanka, för hårdt klappade på deras pen-
ning Cassa, och huru nedrig jag ansågs i deras
ögon, som, såsom de trodde, ej ägde wett att
wara nögd med Prostens första hederliga an -
bud. Och säkert hade Prosten omtalat för sin
Fru Liqvidens gång helt annorlunda än den
föreföll; såsom: at jag ej war nögd med det
första anbudet utan at han nödgades öka på
mera; då jag likwist aldrig sade; at jag ej war
nögd; utan blott at jag wille weta hwad det
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gjorde för året. Nog väntade jag någon owilja
hos dem; men aldrig så stor at den just skulle
sträcka sig till hämngirighet. Ty af denna an-
ledning såg jag ganska klart, at isynnerhet
Prostinnan och kanske äfwen Prosten må-
lade mig för Mademoiselle Nessler med de
fulaste och nedrigaste färgor; men Unæus
och isynnerhet hans penningar på den bästa
sidan, samt huru lycklig hon skulle blifwa om
hon toge honom, och huru olycklig med mig
i min Fattigdom hwars sista upförande, i
deras tanka ej gjorde mig Henne wärd. Si
detta war orsaken hwarföre Mademoiselle
qwällen förut wiste mig wänskap och ömhet;
men om mårgonen derpå så hastigt föränd-
rade sitt tänkesätt emot mig. Men detta war
utan twifwel Guds allwisa skickelse så wäl,
at jag skulle blifwa ett medel tilfälligt wis, till
at böja Mademoisellens hjerta at med willig-
het emottaga Unæus, åt hwilken hon för-
träffligt passade, som ock at jag, just igenom
detta omtalta tilfälliga misförstånd i Prostens
och mitt Liqvidations samtal, skulle blifwa
beröfwad Hennes ömhet och kärlek och så-
ledes hindras ifrån föreningen med Henne,
med hwilken jag till äfwentyrs aldrig hade
kunnat blifwa lycklig. Jag feck nu härigenom
min dröm upfyld, som jag drömde natten
före liqvidations qwällen; nämligen at jag
ifrån ett tak hoppade ned på en gödnings
hög; utan at dock smutsa ned mig. Altså för-
lorade jag på en gång Herrskapets högakt -
ning, fast helt oskyldigt, och föll djupt, i
deras tanka, ned ifrån mina annars hittils
kända ädla tänkesätt, och det, de sista dagar -
na af min warelse hos dem; men det oroade
icke mitt samwete, ehuru jag tilstår at jag
gärna hade önskat at beständigt hafwa kun-
nat bibehålla deras högaktning. Men när det
nu icke kunde ske, så hölt jag likwäl god mi -
ne med dem, låddes ingen ting märka af de -
ras trumpenhet, och war lika munter och

glad ibland dem som förr. Ej eller skadade
mig deras nedstämda omdöme om mig
ibland allmänheten, ehuru de för Major Turd-
fjäll och flera andra mycket illa hade afmålat
min förmenta otacksamhet emot dem wid
liqviden &c:; Men till lycka för mig, war det
ingen, som så lifligt och ömt behjertade deras
Cassas skada, som de sjelfwa.

Efter Hörnels ankomst, bodde wi i lag i sam -
ma kammare, och för honom talte jag om at
jag af Prosten Nortman i förwäg hade upbu-
rit min Andel af Lönen som wid Läsförhö-
ren borde falla af Socken, samt påminte at
Han borde godtgöra Prosten derföre, hwilket
han billigade, och fant rätt wara. Jag talte
ock om för honom min Liqvid med Prosten,
samt huru jag tilfälligtwis kom at få 5. a 6.
R:D: mera än som jag tänkte begära. – Jag
fortfor: ”Bror är mig nu tack skyldig, som har
brutit isen; men jag har också derföre råkat
i onåd, som jag dock icke så mycket fruktar
före; Men Bror får draga nytta deraf; ty Han
kan icke gifwa dig mycket mindre i Lön än
mig, hälst så länge du kommer at hafwa li-
kaså mycket och träget arbete som jag.” –
”Ja”, swarte han: ”det har Bror rätt uti. Det
har hittils warit skam huru litet de rika Pas-
torerna hafwa betalat åt sina Adjuncter, som
dock sitta med så dryga inkomster, och än-
dock wilja de at man skall wara belåten med
20. a 30. R:D: högst, sådant är oförswarligt;
Man talar icke om de smärre Pastorer, som
icke hafwa råd dertill.” – Han tillade: ”nu
war Bror i en sådan belägenhet, at han med
mycket skäl kunde begära en skälig ärsätt-
ning för alt sitt trägna arbete.” – Jag swarte:
”Så har jag wäl också gjordt, hwad jag bordt:
å ena sidan wille jag wäl icke wara obillig och
orimlig; men å andra sidan önskade jag få
min möda någorlunda ärsatt; Derföre har jag
också här och där hört mig något före; och

Forts: p: 553. 
d: B:

439. 
1792. 

Januarius.

Resonementer
öfwer Liqviden.
440. 
1792. 
Januarius.

441. 
1792. 
Januarius.

166

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 166



som jag, som sanning war, feck höra, at Pros-
ten Rydman i Torneå betalte 1000:de D: på
året, så tykte jag, at jag alt för wäl behöfde
50. R:D: som hade haft åtminstone lika, om
icke mera arbete.” &c:

Sedermera grufwade sig Hörnell nog mycket
för det myckna arbete som honom, såsom en
aldeles nybegynnare nu förestod. – ”Men”, sa -
de han: ”då Consistorium har skickat mig hit
och ansedt mig skicklig på en sådan arbetsam
Post, så må det gå huru det kan, de få skylla
sig sjelfwa om något brister. &c: – Emedlertid
har jag arbetat något i förwäg under den mel-
lantid jag har haft sedan jag reste ifrån Her-
nösand, så at jag har några Söndagars arbete
färdigt, och under den tiden får jag wäl också
något arbeta till dess jag kommer i farten
med saken.” Jag åter upmuntrade honom så
godt jag kunde, och underrättade honom om
alt som jag trodde honom wara okunnig uti
och Han borde närmare känna.

Qwällen före Trettonde dagen inföll, och se -
dan jag hade lagt mig, tog jag mitt Concept
och började at fundera derpå på mitt wanliga
wis: det will säga: jag såg i det en liten stund,
lade så ned det på täcket och lade hwad jag
deri hade sedt på minnet och mediterade
der öfwer; hwilket när Hörnel såg, så tyckte
han det wara ett förunderligt sätt at läsa öf -
wer, och åt hwilket Han hjerteligen log. Och
se dan jag hade förklarat honom sättet deraf,
så swarte han: ”så skulle jag wäl aldrig kunna
lä sa öfwer; nej nog måste jag hafwa hwart ord
skrifwit och läsa öfwer i svite.” &c:

Sedan jag hade Predikat Trettonde dagen
och Söndagen derpå så war jag änteligen
ledig och fri at resa derifrån när jag wille,
som skulle ske Måndagen den 9. Men wid af-
resan wille jag wisa min wärkeliga tacksam-

het och ärkänsla för all åtnjuten godhet; ty
skref jag följande afskeds werser.

Melodien: Ach. Mitt hus är tomt och öde:
&c:48

”V: 1.
Är då stunden redan inne, 
Då jag hädan skiljas bör! 
Jag mig sluter i Ert minne 
I Er wänskap, den ej dör.
Ach mitt Herrskap! wärda Wänner! 
Ömma själar af behag!
Tro den saknad, som jag känner 
Den ej dör med denna dag.

V: 2.
Den skall mig städs tacksam göra,
Rota wördnad’n i mitt bröst;
Också mig till tårar röra 
då för Er höjs bönröst.
Tack för godhet då jag felat 
Tack för hwar en nöjsam stund! 
Tack för hwar gång som jag delat 
Med Er fjoller, toker mun!

V: 3.
Jag nu Edert sälskap mister 
Som war mig så ljuft, så sött.
Wist jag tror mitt hjerta brister 
Om ej mig den trösten mött,
I Er wänskap bli insluten, 
så härefter såsom förr: 
Såsom jag till döds minuten 
Tacksam lefwer, tacksam dör.

P: Stenberg.”

Detta skref jag enligit wärkelig inre känsla;
ty deras mig wista wänskap wärderade jag.
Och fastän jag nu tilfälligt wis hade utbrutit
mig hos dem, så hoppades jag dock at deras
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fordna wänskap emot mig ej war aldeles ut-
slocknad. Ty wille jag med dessa werser för-
söka, dels at i någon mån häfwa deras owilja
och blidka dem, dels ock wäcka fordna wän-
skap emot mig. Men på intet wis lät jag mär -
ka, hwarken wid afskedet eller annars at jag
kände eller förstod deras misnöje eller dess
orsak; men wäl bad jag i allmänhet om för-
låtelse om jag i något hade felat emot dem.
Jag gaf sedan werserna åt Pigan med befall-
ning, at ej lämna fram dem förr än jag wore
borta; och så reste jag.

XI. Capitlet. 
Sista Adjuncturen. 

Min ankomst till Umeå war så mycket mera
wälkommen, som Herr Prosten Eurenius
war redan med sin Fru rest till Torneå. och
råkte jag dem i Bygde Prostgård om Söndags
eftermiddagen. Och som han twiflade at jag
så snart skulle hinna ankomma, så hade Han
straxt före sin afresa aflämnat Kyrkoböc-
kerna och Pastoral wården till Herr Commi-
nister Nordlund; men när jag träffade ho -
nom i Bygde så befalte han mig at genast
återtaga Kyrkoböckerna ifrån Comminister
Nordlund och följakteligen öfwerlämnade
mig Pastoral wården; ”ty jag will icke”, sade
Han, ”at de skola wara ifrån Huset när jag är
borta och har Adjunct i gården;” Och härom
påminte Han 2. a 3. gångor. Så snart Jag kom
till Umea, så geck jag at hälsa på Herrar
Comministrarne, hos hwilka jag bemöttes
med all wälwilja. Hos Comminister Nord-
lund anmälte jag Prostens befallning, så höf-
ligt som jag kunde: Sägandes: ”Bror torde
wara god och ursäkta at jag återbegär Kyrko
Böckerna; ty det sker endast af det skäl at
Prosten uttryckeligen befalte mig det när
han reste. Jag skulle wist annars wara lik-
nögd derom.” &c: Hwilket ock i sanning war,

ehuru jag ej kan undgå at ärkänna, at det
smickrade mig något litet, at Herr Prosten
hyste ett sådant förtroende till mig. Commi-
nister Nordlund swarte också höfligt: at han
af sig sjelf hade warit ärnad återsända böc-
kerna; och ursäktade at det icke genast hade
skedt; Men nog märkte jag at han häldre
hade welat hafwa qwar dem.

Nu war också tiden inne då årsTabellen
borde förfärdigas och afsändas, hwartill Her-
rar Comministrarne woro Hederlige nog, at
af sig sjelfwa tilbjuda mig sin hjelp, såwida
jag war owan wid sådant göromål, för hwil-
ken godhet jag tackade dem, och låfte de
komma till mig på samma dags eftermiddag.
I medlertid geck jag genast hem och satte
mig at arbeta på Tabellen med all flit; Eme-
dan jag wille wisa at jag war arbetet wuxen,
och för ingen del wille nu mankera något, då
jag hade återfordrat Kyrko böckerna ifrån en
så Capabel Man och älsta Comministern.
Och som de drögde nog länge på eftermidda -
gen eller till omkring klåckan 4. a. 5. så hant
jag till det närmaste få Tabellen i concept fär-
dig innan de kommo. De hade derwid ingen-
ting at påminna, och förundrade sig at det så
snart war gjordt; och äfwen deröfwer at jag
så noggrarnt hade uptagit barnaföderskornas
ålder, hwilket de fordom mäst hade uptagit
efter ungefärligt öfwerslag. De roade sig der-
före en stund med brädspelet, såwida intet
war at göra annat än at införa utur conceptet
i Tabellen, hwilket jag snart sedan gjorde.
Wid hemgåendet låfte Comminister Hägg-
ström at göra mig sälskap till Staden dagen
efter. I medlertid förfärdigade jag Tabellen
om qwällen och couverterade brefwet till
Prosten Nortman i Bygde. Wid början af Ta-
bellens uprättande blef jag något wilrådig, då
jag fant twenne dopsedlar skref na med Pros-
tens Eurenii egen hand, på hwi lka intet åratal

444. 
1792. 

Januarius

Kyrkoböckerna.

445. 
1792. 

Januarius.

Års Tabellen.

446. 
1792. 
Januarius. 

168

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 168



war skrifwit, men wäl at de woro föd da i Ja-
nuarii Månad; jag wiste således icke om de
hörde förra året till eller det nyss ingångna;
och hwarom jag consulerade med Commi-
nistrarna, när de, som sagt är, ankommo, då
de förmente at de hörde till Nya året, och at
jag hade gjordt rätt som ej hade uptagit dem
i Tabellen. Äfwen feltes Föräldrarnas namn
på dessa dopsedlar, hwarwid Comminister
Häggström yttrade sig, som jag också tänkte:
”Man ser at de myndige, klo ka och lärda fela
också.”

Jag har förut pag: 315. och 337. denna Boken
omtalt huru ett mitt bref till Hernösand 2:ne
särskilta gångor återkom till Bygdeå. För at
framdeles kunna undwika en sådan förar-
gelse fant jag mig nödsakad, at begära i ett
bref det Inspector Schåltz wille hålla Påst -
räkning med mig. Och något litet före Jul
skref jag till någon af mina wänner, det jag
skickade till Post Contoiret utan Påst porto.
Men sista dagen jag war i Bygde kom en med
en papper lapp till mig, som jag fant wara
öppen utan all försegling, och den som fram-
bar honom war ifrån Gumboda, sägandes at
Rector Sædenius i Pitheå hade haft honom
med sig ifrån Umeå; men hade, wid förbi re -
san, glömt at lämna honom på skinnarbyn;
utan hade haft honom med sig ett långt
stycke norråt landet, och derifrån återsändt
honom med wägfarande. Och då jag såg på
Honom war det ej annat än Påst Inspector
Schåltzes bref=räkning på det enda brefwet,
som jag näst före Jul hade skickat till Ho -
nom. Jag kunde då ej annat än i dubbelt af-
seende blifwa förträtad på Honom: Först
derföre at han, för ett enda bref, skulle ut-
skrifwa Räkning, och icke kunde wänta till
dess de blefwo flere; ty fast jag insåg at han
det hade gjordt derföre at det war hans wana
at wid årets slut utskrifwa sina Påst Räkning -

ar, Emedan han war en penninge Jude och
ytterst noggran i penninge afärer, så förtröt
det mig dock at han för ett enda bref skull
genast skulle utskrifwa Påst räkning det jag
ansåg för inhonet; och då han wiste at jag
innan kort skulle komma till Umeå, så hade
han altför wäl kunnat wänta tilldess; Och för
det andra kunde det ej annat än förarga mig
at han skickade en sådan räkning aldeles öp -
pen kring landet, likasom jag hade warit en
man, som icke kunde wara betrodd på några
skillingar, som borde allmänt kunnigt göras.
Detta alt berättade jag nu för Herr Commi-
nister Häggström, under det wi den 11. rus-
tade oss färdiga at fara till Staden, och han
gillade ganska mycket min billiga harm, samt
mitt nu för Honom omnämnda beslut at till-
tala Inspector Schåltz härföre. Wi fölgdes till
Påst Contoiret, emedan jag hade Tabellen,
och han andra bref at inlämna; och så snart
det war gjordt så förebrådde jag honom hans
inhonetta upförande i ofwan anförde sak; wi-
sandes huru lätt han hade kunnat wänta på
nårgra skillingar till och med till detta årets
slut, och ännu mera blott till min ankomst
till Umeå; samt at det hade warit hederligare
om han hade nänts bestå en dråppa lack till
räkningens försegling m:m: Men han började
på sitt wanliga sträf wa wis at bjäbba här
emot, åberopandes sig på sin accuratesse, den
andra borde lära, som med ho nom wille haf -
wa at göra. &c: Som jag icke fant nöje häruti
så swarte jag: ”lät oss nu lämna den saken, det
som är gjordt är skedt; expediera oss nu blott,
at wi få gå wår wäg, jag will dock icke aldeles
upsäga all wänskap med dig.” Under bortgå-
endet därifrån sade Comminister Hägg-
ström: ”Hwarföre gaf du så snart efter Bror,
han hade alt för wäl tålt at du hade sagt ho -
nom sanningen litet bätt re.” – ”Det hade wäl
så kunnat wara” swarte jag; ”men ett war det,
at jag ej tyckte det wara wärdt eller löna mö -
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dan, at längre gräla med honom och för det
andra, så tykte jag at det icke passade för mig
eller wore anständigt at stå på gatan wid hans
Påst=lucka och träta med Honom när folket
geck af och till och hörde derpå.” Denna hän-
delsen gjorde så mycket, at jag beslöt, at ald-
rig därefter hålla någon Påst=räkning med
honom; hwilket jag ganska lätt kunde und-
komma, emedan min correspondence aldeles
icke war widlyftig.

Derifrån geck jag till Burgerus och fant
Cousine Cathrina Maglena sjuk och sänglig-
gande, och som det war mig okunnigt, så
oroade det mig och jag tog mycken del der -
utid. Jag språkade med Henne något litet,
som som wi woro allena så tog jag till slut mod
till mig och begärde af Henne en kyss den jag
också feck. Och kan jag wist säga, såwida jag
mins at detta war hittils den enda kyss, som
jag har fått af någon fullwäxt flicka, sedan jag
som barn lekte pant lekar.

Nu feck jag börja at äfwen här resa på bond
bröllop, först till Degernäs och så till Stöck -
sjön. På sednare stället Hette Brudgummen
Anders Pehrs son, som ibland började språka
med mig om skrifning och räkning, samt om
Lagboken och Kungliga Förordningar, hwar -
uti Han af sig sjelf hade något öfwat sig, och
isynnerhet hade det warit hans fors, at samla
och känna de sistnämnde, hwari han war skä-
ligen hemma och kunnig, så widt som man
af en sådan kunde wänta. Detta tykte jag gan -
ska wäl om och upmuntrade honom at häri
fortfara tänkandes: Han kan med tiden blif -
wa ett godt Riksdagsmans äm ne om han fort-
far och håller sig beskedlig och kanske en an- 
nan Anders Anders son. (Se pag: 263. 1. Boken,
p: 749. blad: 4. Boken, samt pag: 69. 5. Bo ken.)
Men ty wärre sedan han blef bonde och äld -
re så började han supa och blef fördärfwad.

I dessa dagar feck jag ett sockenbud till Had-
dingen halfannan mil bort, det war ock nu
sådan köld, owäder och oföre, som wid det
omtalte Sockenbudet pag: 220. bladet Denna
Boken, och äfwen nattetid; Jag frös rätt myc-
ket hälst om högra axeln; ty jag hade wäl en
någorlunda god fårskinspäls; men förmode-
ligen hade han brustit upp i skin sömmarna,
och jag kom ej ihåg at se efter sådant. I med-
lertid hade jag känning af den resan i lång-
liga tider.

Dessutom wille jag också här roa mig med
fågelfänge såsom förr och satte ut några Ryp -
snaror i Prest Myran långt upp i Wäster Hiske
Ängen och rände på skid ofta dit; men jag
feck dock icke något den wintern.

Efter Prostens och Prostinnans bortresa feck
jag utaf Herrar Comministrar och deras Fru -
ar höra, at Prosten nu war ärnad taga hem sin
dotter med förra giftet, som war fullväxt,
och hittils hade warit i Luleå hos någon släg-
tinge. Hon beskrefs wara en mycket beske-
delig, stilla och sedig flicka, och i sådant fall
sin Mor, som hade hetat Lang, mycket lik.
Denna underrättelsen fägnade mig ganska
mycket; ty jag tänkte: Ho wet om icke Her-
ren Min Gud will göra mig så lycklig at få en
så beskedlig flicka, och han torde hafwa ut-
sedt henne till min lott. Jag will förbida
Hennes ankomst, och imedlertid icke göra
mig något annat förslag, eller anmäla mig
hos någon annan, tils Hennes ankomst, och
jag får lära känna Henne, och se om jag kan
fatta något tycke till Henne, eller jag skulle
finna mig uti till at begära Henne, hwarpå
jag dock icke twiflade i anledning af det syn-
nerligen goda rykte, som jag hade hördt om
Henne. Fördenskull ju mera det led, med
desto mera längtan, förbidade jag Prostens
hemkomst.
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Den 24. war jag inrest till Staden, och geck
till Burgerus för at höra huru Cousine Cath-
rina Magdalena, mådde, då jag fant Henne
något litet bättre än förra gången, dock hölts
hon ännu wid sängen. Och enligt mitt nyss
tagna beslut, så hade jag ingen annan afsigt
med min påhälsning än som sagt är, och lät
nu icke eller något märka. och derpå reste jag
Hem.

Den 29. war jag hos Comminister Nordlund,
då Frun började tala om Mademoiselle Bur-
geri sjukdom, hwarom hon yttrade sig unge-
fär således: – ”Hennes sjukdom måste säkert
hafwa någon egenorsak, som måste wara an-
tingen en djup sorg, eller något sort twång i
giftes wägen, och det slår aldrig felt.” Jag för
min del tyckte, at detta war ett nog förhastat
omdöme om Henne; ty jag tänkte: Hwar och
en kan ju alt för lätt blifwa sjuk ändock,
utan någon sådan orsak. Och dessutom kun -
de jag icke inse hwad för en sorg eller twång
i gifteswägen hon kunde wara underkastad,
då jag ej hade hört omtalas någon friare hos
Henne; Och hwad mig sjelf angeck, så hade
jag ännu föga annat, än något litet tänkt dit -
åt, och deraf kunde hon så mycket mindre
hafwa sorg eller twång, som Föräldrarna än -
nu icke wiste det minsta deraf; dock kom jag
ihog Hennes tårar, (se pag: 400. denna Bo -
ken.) men hade dock swårt at tro at mitt
halfwa yttrande pag: 183. Denna Boken, skul -
le hafwa en så swår wärkan. Men denna Frun
wiste Förmodeligen något mera i denna wä -
gen än jag. Och at fråga Henne widare här -
om och såmedelst söka någon underrättelse,
det kom jag aldeles icke ihåg; således förblef
jag okunnig härom.

Änu har jag icke något nämnt om Mademoi-
selle Eurenius efter min ankomst till Umeå;
ty jag har med flit spart det tills nu. Mitt up-

förande emot henne war det samma som förr,
wäl med allmän höflighet; men kalt. Hon
åter war merendels sur och twär och butter,
och någon gång sorgse, hwilket alt jag aldeles
icke låddes märka. Hon war nu hushållerska
i huset under Prostinnans frånwaro; och En-
kefru Fluur war ock ofta i Prostegården, eme-
dan hon war af Fru Prostinnan ombeden at
hafwa upsigt på hushållningen och pigornas
upförande, hwilket hon också fullgjorde un -
der sken at wara Mademoisellen till sällskap
i Hennes ensamhet. De öfriga Fruntimmerna
på Prestebordet hälsade också en och annan
gång på Mademoiselle Eurenius, och isynner-
het en eftermiddag woro de allmänt tilstädes.
Då Mademoisellen emottog dem såsom wär-
dinna och jag som wärd. Men härwid bar hon
sig så tölpaktigt åt, hälst när hon skulle Ser-
vera caffe at jag å hennes wägnar skämdes på
det högsta; Jag sökte wäl at skyla det felaktiga
så godt som jag kunde; men det wille föga
förslå; Hon geck och styrde och hasade med
ett par stora lappskor, och bar sig uti alt 
mycket slamsaktigt åt, så at främmande
skrattade åt Henne i mjugg hwar och en i sin
wrå. Och när Hon geck ut, så logo de så myc-
ket friare och sade: ”Hon är då förskräck eligt
tossaktig; Herr Magistern får för mycket göra
om han will öfwerskyla alt.” Jag kunde då ej
annat än le med dem, och sade: ”Jag ser nog,
at det blifwer för mig omöjeligt.” För at roa
främman de, så satte jag mig och läste för dem
Joseph Andrews Historia eller Roman;49 De
som kän na honom weta, at däri talas om en
Mademoiselle Slipslop, som på sitt wis får en
alt för artig beskrifning och egen charactere.
Och sedan främmande woro bortgågna, så
sade Fru Fluur till mig; när Mademoiselle Eu-
renius geck ut; ”Se där hafwa wi Mademoiselle
Slipslop; twå så lika efter beskrifning, och ett
så tjenligt namn har jag aldrig förr hördt.”
Och ifrån den tiden feck hon af Fru Fluur oss
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emellan ej heta annat än Mademoiselle Slip -
slop.

Några dagar derefter, wid Mademoisellens
utewaro, sade Fru Fluur åt mig: – ”Kära Herr
Magister war god och trösta Mademoiselle
Eurenius; Hon är så förskräckligt bedröfwad
och sorgse ibland.” Jag gissade då at Made-
moisellen hade gedt Henne något förtroende
angående min förra begäran till Mademoisel-
len, hwarom jag dock icke wille fråga Fru
Fluur, på det hon icke skulle kunna gissa nå -
got härom ifall hon derom ännu wore okun-
nig. Jag mistänkte också at Mademoisellen
sjelf hade bedt Fru Fluur at framställa nyss
anförde begäran, för at igenom henne få höra
mina tankar om sig. Men det war dock san-
nolikare at Fru Fluur af sig sjelf framstälte
denna begäran, då hon kanske ofta nog såg
Henne wara så sörjande. Derföre och emedan
jag kände Fru Fluur för den, som ganska gär -
na meddelte åt sina wänner sina små samlade
kunskaper, så swarte jag blott: ”Jag kan icke
trösta Henne; jag skulle gärna göra det; men
jag kan icke.” Således blef Fru Fluur i detta
fall aldeles icke slugare, eller kunnigare.

En annan dag mins jag wäl icke huru samta-
let föll; Men Fru Fluur, yttrade sig på skämt
till Mademoisellen: at hon borde wara artig
och ställa sig in hos mig såsom ungkarl; ”man
kan icke weta hwad goda fölgder sådant kun -
de hafwa.” &c: Härpå swarte då Mademoisel-
len genast, helt fritt och med en hånlig ton:
– ”Håh! Han må wist icke wara någon säker
man till at lita på.” Jag kunde då ej an nat än
le åt detta hennes frimodiga yttrande; eme-
dan jag insåg, at hon efter sin tanka trod de
sig hafwa rätt, såsom härom öfwertygad af
egen ärfarenhet; ty kunde jag icke blifwa ond
på Henne öfwer ett sådant tillmäle.

Helt oförmodat feck jag först den 24. bref
ifrån Comminister Häggström, som war
swar uppå Min fråga angående hwad jag bor -
de begära till Lön af Prosten Nortman, Se
pag: 431. Denna Boken och skrifwit redan
den 22. December 1791. Det hade gått många
krokwägar till och ifrån Bygde och kom nu
änteligen i mina händer. Det lydde sålunda.

”Resandes in till Staden får jag dit bref, och
resandes därutur beswarar jag det. – En arbe-
tare är sin Lön wärd; En förmögen löngifware
bör gifwa hederligen. I förewarande fråga sä-
ger jag min tanka, enligit med en wänskap af-
skild ifrån denna werldenes. Herr Prosten Eu-
renius gifwer enligit egit widgående 600. da-
ler om året, då han sjelf arbetar. Af Bygdeå
Församling bestås något åt Pastoris Adjunct;
qvam multum nescis. I anseende hwartill och
hwad du arbetat, och hwad du på inkomstens
wägnar förlorat, då bägge Församlingars wäl-
wilja jämföres, ser du sjelf hwad du har at
wänta eller förmoda. 

Men kan du ej discursive låta detta komma
till wederbörandes kunskap, med lämpa half -
mening förstås, så wet jag ej hwad jag bör råda
efter omständigheter. Ett wettigt Herrskap
skiljer sig ej ifrån nobla tänkesätt. Du är fat-
tig, De förmögna. I Prostehus wäntas raiso-
nabilité sjelfmant: Detta min tanka. Gör ef-
ter omständigheter; och annat swar kan ej
gifwas.” === Jule önskan. Beslutet. ”O: H:”

Wid inhändigandet af detta bref, kunde jag
ej annat än falla i en djup förundran öfwer
Guds fördolda försyns wägar, hwilka nu så
klart lågo mig förögonen. Ty igenom tilfälliga
Händelser, dem jag ännu i denna stund icke
känner, skulle detta bref, som dock i så god tid
war skrifwit, omöjeligen kunna komma mig
tillhanda, i rättan tid, på det; at Guds afsikter
med mig &c: hwarom något är ordat pagina
438. denna Boken, och kanske flera, skulle
winna framgång; Ty om jag i rätter tid hade

Trösta Flickan.

455. 
1792. 

Januarius

Ingen karl till at
lita på.

456. 
1792. 

Januarius.

Det för sent
komna brefwet.

457. 
1792. 
Januarius.

172

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 172



fått detta brefwet, så torde jag säkert förhållit
mig något annorlunda wid liqviden och då
torde jag wäl bibehållit både Nortmans Herr-
skapets som också Mademoiselle Nesslers
wänskap och tilgifwenhet; men också kanske
blifwit så mycket mera olyckelig.

Den 4. Februarius, feck jag höra ett både
owäntat, och mindre trowärdigt rykte, som
war det, at Prostens Älsta dotter Mademoi-
selle Eurenius, som Han wid återresan ärna -
de taga hem med sig, såsom redan nämnt är,
skulle hafwa dödt under Prostens Eurenii
warelse där norr i landet. Jag ansåg detta
först såsom ett wanligt löst rykte, som intet
ägde någon grund. Men följande dagen feck
jag följande bref ifrån Prosten Eurenius.

”En oförmodad, men nådefull Herrans sty-
relse, har gjordt, at min återkomst till Luleå
just skulle inträffa på de stunder, då jag skulle
se min älskade dotter både sjuk och död. –
Herrans milda nåd, som så uppenbarligen
teknat sig till Hennes frälsning och oförgäng-
liga salighet bör wara och är en kraftig mild-
ring i de ömma känslor, dem en Fader ärfar
wid ett älskat barns bortgång.” === Om ut-
delande af medsända notifications billetter.
– ”Min resa har wäl igenom denna oförtänkta
händelse blifwit något upskuten; likväl for-
cerar jag den, om möjeligt är till utsatt Ter-
min.” Beslutet: ”Jac: Eurenius.”

Denna säkra noticen om Mademoiselle
Eurenii död gjorde mig helt nedslagen; ty den
gjorde mitt hittils glada och wäntande hopp
aldeles till intet; hwarom se pag: 451. denna
Boken. Ty sörgde jag innom mig wärkeligen
henne, hälst som hon beskrefs wara så myc-
ket beskedlig; Ach tänkte jag: huru lyckelig
hade jag icke kanske warit om jag hälst hade
fått njuta hennes sällskap och umgänge. Men
Hon är nu, Gud ske lof! ewigt lyckelig. Jag
feck sedermera höra af någon som kände om-

ständigheterna, at Denna Mademoisellen
Prostens dotter, ingen ting hade mera fruktat
före än at blifwa hemkallad till sin far; icke
derföre at icke Hon älskade och wördade ho-
nom; utan för sty modren skull, hwars kati -
ga50 och gnagande sinnelag, hennes saktmo-
diga och blödig humeur, ej fant sig mägtigt at
fördraga, utan at duka under. Derföre när
Hennes Far och Stymor wid förbi resan till
Torneå, hade tilsagt Henne at till deras åter-
komst wara resefärdig för at åtfölja dem till
Umeå i afsigt, at sedan ständigt hos dem för-
blifwa, så hade Hon deraf tagit en så stark,
fast hemlig alteration, at hon snart hade in-
sjuknat; och ifrån sjukdomens första början
hade hon innerligen och hjerteligen bedt sin
Gud, at Hon måtte i samma sjukdom få dö,
och Herren war så nådig och bönhörde
Henne. Hon dog straxt efter sin Fars åter-
komst ifrån Torneå, och Hennes död, ehuru
jag icke kände Henne, kostade äfwen mig
några tårar.

Det war sant, at jag wäl ändock hade en
Mademoiselle Eurenius i huset; men huru li-
tet nöje jag hade af Hennes sällskap lärer Lä-
saren redan funnit, och ännu mera skall finna
af hwad som näst härpå följer.

Den utsatta tiden till Herrskapets återkomst
war ungefär i dessa dagar, och som Prosten i
brefwet skref at han till utsatt termin wille
söka komma hem; ty wille jag at rummen
skulle eldas så at de wid deras hemkomst
måtte wara warma hälst säng=kammaren
och hwardags matsalen. Kölden war den 6.
ganska stark. och när jag på eftermiddagen
kom neder i hwardags matsalen, så war där så
kalt som i ett wedlider, och Fru Fluur satt och
frös. Då sade jag: ”Mamselle! här måste göras
eld.” – Hon swarte: ”Nej här får nu icke göras
eld.” Detta började samtal fortsattes således
– Jag: ”Hwarföre det då?” – Hon: ”Jo derföre

Februarius.
Flickan dör. 

458.
1792. 

Februarius.

459. 
1792. 
Februar:

Brasan. 

460. 
1792. 
Februarius.

173

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 173



at det blir för warmt här till natten för mig
som skall ligga här, så at jag försmäktar.” Man
bör weta at hon war tjock och fet som en
gödd oxe och således het och warm. – Jag:
”Men det oaktakt måste wi ändock nu hafwa
eld här; känner hon icke huru kalt här är?
Herrskapet wäntas ju i dag hem; och när de i
en sådan köld komma hem utfrussna och
kylda, så bör rummet wara warmt, at de måga
åtminstone få värma sig när de komma af
resan.” Hon: ”Nej det skall ej ske at här nu
skall göras någon eld.” – Jag: ”jo det måste
ske; tycker wäl Mamselle at det är tjenligt, at
om Herrskapet kommer hem i qwäl, de då
skola finna rummet utkyld; då de så mycket
wäl behöfwa at få warma sig när de komma
in utur en så sträng köld.” Fru Fluur hölt med
mig i detta fall. Samtalet fortfor. – Hon: ”Jag
har sagt at här nu ej skall göras någon eld;
Herr Magistern må i sin kammare låta göra
eld så ofta han hälst behagar; men här har
Han i det fallet alsintet at säga. Farbror och
Faster må komma så mycket de wilja i qwäll;
jag är ej pligtig derföre, at smälta upp af
swett i natt.” Nu började sinnet at något litet
infinna sig hos mig. – Jag: ”Mamsellen må
säga hwad hon will så skall det nu göras eld;”
Jag öpnade köksdören, och fortfor; ”Hör Lisa;
bär in en börda wed och gör eld här inne!” I
det samma kommer också Mamsellen rusan-
des till dören, helt blodröd i ansiktet af arg-
het och säger: ”Om du understår dig Lisa, at
nu bära in wed, så skall du minnas, at du har
warit åstad.” – Jag: ”Hör ej efter Hwad Mam-
sellen säger, utan kom du och gör eld.” – Hon:
”Du skall låta bli, säger jag.” Flickan wildrådig
hwem hon skulle lyda, wisade sig ganska wil-
lig at göra mig till wiljes; men wågade dock
icke ännu för mamsellens hot skull. – Jag
sade därföre: ”Den här gången skall du lyda
mig; gör du som jag säger och jag answarar
för fölgder na.” Flickan skyndade sig i wed-

wrån, och Mamsellen ämnade rusa dit för at
med wåld hindra Henne; Men då jag det
märkte, så stälde jag mig emellan och skyd-
dade flickan; och då Mamsellen såg, at hon
icke något förmådde, så sprang hon åter in i
matsalen ytterst arg, och satte sig i wrån
längst in i rummet; och jag mins ej om hon
gjorde nå got widare försök till at hindra bra-
sans upsättande; Men emedlertid stod jag
bredewid kackelugn till wärn icke allenast
under brasans upsättande; utan ock till dess
hon kom sig wäl till at brinna, hwarefter jag
satte mig wid bordet och fortfor at läsa i Jo-
seph Andrews för Fru Fluur, såsom den, som
nu hade wunnit seger. Men när jag det minst
förmodade, så geck Mamsellen ut i köket,
och på ögonblicket kom hon igen dragandes
med sig ett watten ämbare, hwarmed hon ru-
sade till kackelugn, hwarföre, så snart jag
märkte hennes afsigt, så kastade jag bort bo -
ken och sprang och tog af Henne wattenäm-
baret, just i det hon skulle slå det i kackelugn;
men Hon hant icke få många droppar på bra-
san. När hon nu såg, at Hon icke eller nu feck
sin wilja fram, så sprang Hon ut i köket och
derifrån i kammaren innanföre, slog igen
dörrarna så at hela byggningen skalf, och
satte sig där at gråta i argheten. Och tjenste-
folket i köket begrinade Henne innerligen.
Och Fru Fluur, högst förwånad öfwer upträ-
det; skämdes och blygdes på Mamsellens
wägnar på det högsta, som hon sedan sade
flera år derefter. Sedermera feck jag fritt an-
ordna om eldningen i rummen alt eftersom
jag tykte wintern det fordrade till dess Herr-
skapet kommo hem. Och förmodeligen hade
Fru Fluur sedermera skämt om Mamsellen
för hennes sista upförande, så at hon sedan
icke wågade något nytt försök.

Sedan mitt hopp, i anseende till Mamselle
Eurenii förwäntade hitkomst, igenom Hen-
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nes oförmodade död, så plötsligen blef till
intet, så började jag åter wända mina tankar
till Cousine Cathrina Maglena Burgerus, så -
som den, som efter min öfwertygelse wore
mäst tjenlig för mig. Jag fant mig så mycket
mera befogad, at göra försök, som jag redan
af ärfarenhet hade funnit, at om jag wille
dröja till dess jag finge bröd och sysla, så skul -
le alla något när med mig jämnåriga flickor
hinna förlåfwa sig åt någon annan eller åt-
minstone wara till sina hjertan intagna för
någon annan; derföre wille jag nu söka så taga
tiden i akt, at äfwen jag måtte kunna til-
winna mig ett hjerta, som funne sig hugadt,
at med mig dela ljuft och ledt, och wore wil-
ligt at wänta till dess äfwen jag finge ett
brödstycke; och en sådan trodde jag Cousine
Burgerus wara, och förmodade Henne ännu
wara till sitt hjerta något så när fri eller icke
intagen af kärlek till någon annan. Jag fattade
så mycket mera hopp om at winna Hennes
hjerta, som jag den 5. när jag war dit at tilse
huru Hon mådde, och hwarom jag förut äf -
wen hade låtit fråga, icke allenast fant Henne
såwida återstäld, at Hon war uppe; utan ock
at Hennes ögnakast till mig icke woro mis-
gynnande; Men som Fru Grahn war hos Hen -
ne, så kunde wi icke komma i något samtal.

Wid det jag, samma dag, geck emellan går-
darna i Staden i mina ärender, så träffade jag
Mademoiselle Nessler wid Hennes Fars Port.
Jag hälsade på Henne, och stannade en kort
stund och språkade några ord med Henne.
Kölden war då ganska stark; och derföre
wille Mademoisellen sluta samtalet, och
sade; ”Det är kalt som fan.” hwarwid hon neg
och geck. Nu har swordom altid warit mig
högst obehaglig och widrig at höra; fast jag
ofta har nödgats tåla den af karlar, såsom
mera want; men at nu höra dessa orden ut-
talta med en fin och jäll Fruntimmers röst,

det skar mig djupt i själen och wäkte en rys-
ning hos mig; Ja detta uttrycket ljudade
länge i mina öron; Och man kan lätt före-
ställa sig huru litet detta bidrog till at öka
min, redan till en del förlorade Högaktning
för Henne (Se pag: 436. Denna Boken.) Med
afsky kom jag altid ihåg dessa Hennes ord.

Samma dag geck jag också at hälsa på Maga-
zins Inspectorn Holst, och Hade han flera
Herrar hos sig, wid hwilkas påhälsning ett
litet mistag hände ianseende till Herr Han-
dels Bokhållaren Löfroth; jag mins nu icke
mera tilgången, men han blef misnögd, och
jag ursäktade mig så godt som jag kunde, och
Han tyktes blifwa något blidkad, och hwad
Han icke nu blef, så feck han sedan efter
hand tilfälle at förgäta och förglömma Hän-
delsen.

Den 8. war jag i sällskap med Herr Befall-
ningsman Pehr Forsell, hemma hos honom
eller annorstädes mins jag nu icke. Han ytt-
rade då något för at piqvera mig likasom på
långt håll angående kärleken; men jag har nu
förgätit ordena derwid; och har jag anfört
detta för at wisa at hans tänkesätt emot mig
denna tiden ej war mig synnerligen till fa-
veur, af hwad anledning wet jag icke.

Ifrån Farbror Ström i Torneå hade jag nu fått
bref, det han med en resande hade skickat
tillika med 2. par ullstrumpor till mig till af-
betalning på hans skuld, se pag: 159. Denna
Boken. Föröfrigit innehölt det blott häls-
ningar &c:

I dessa dagar dog en liten dotter för Befall-
ningsman Forsell, som den 12. skulle begraf-
was. Herr LäneBokHållaren Fredr: Bergstedt
war bjudare, som också tillika anmodade mig
å Forsells wägnar at jordfästa liket, förmode-
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ligen såsom den, som nu war i Prostens stad
och ställe. På kallad timma körde jag dit och
fant där en ansenlig samling, och ibland
andra HofPredikanten Berlin ifrån Staden.
Jag tyks minnas at Herrar Comministrar på
Landet icke woro där, Herr Hof Predikanten
Berlins närwaro war mig oförmodad eftersom
jag war anmodad at jordfästa liket; derföre
när jag såg honom så blef jag willrådig om jag
enligit kallelsen borde jordfästa liket eller om
icke Hof Predikanten Berlin, såsom äldre och
mera meriterad man borde få den hedern,
och Mån icke Forsell sjelf så skulle wilja
hafwa det tänkte jag; Men jag war nå got för
blyg at fråga Forsell sjelf härom; och aldeles
icke wille jag synas tilwälla mig en sådan
heder, om Han icke sjelf så wille hafwat. Der-
före; för at blifwa wiss härom frågte jag Lä-
nebokHållaren Bergstedt, om och huruwida
Forsell wille at Berlin skulle jordfästa liket
eller jag såsom han wid bjudningen yttrade
sig? – Han swarte: ”nej, Bror är ju en gång
derom anmodad, derföre skall du också göra
det, så är Forsellns wilja.” Och med detta swar
war jag tilfreds. Och wid farten till Kyrkan
körde jag något när ibland de främste, för at
icke wara alt för långt efter wid framkoms-
ten. Ankomna till Kyrkan så befalte jag min
skjutskarl at ställa min häst ibland de sista i
raden; och det för twenne orsaker skull; först
för at wisa, at det icke hade warit af storhet,
som jag på framresan hade hållit mig något
framme, och at det icke hade skedt för at otil-
börligen tränga mig fram och för det andra
derföre, at jag så mycket lättare måtte oför-
märkt kunna skilja mig ifrån processionen
wid wägen till Prostegården, såwida jag icke
hade tid at medfölja alt till Forsells gård; eme-
dan jag war kallad till at wiga ett brudpar i
Kåddis by. Wid grafwen sökte jag mig fram
förbi Hof Predikanten Berlin, jag tilstår med
någon åhåga och skyndsamhet för at före-

komma Berlin ifall han ärnade förrätta jord-
fästningen; och så förrättade jag hwad som
en Prest wid sådana tilfällen tilhörer; tänkan-
des: Berlin och alla andra måga tänka härom
hwad de wilja, när jag dertill är anmodad, så
gör jag hwad mig tilhörer. Komna ifrån graf-
wen satte jag mig i min släde efterst i raden,
hwarefter, när HofPredikanten Berlin geck
mig förbi, så sade Han: – ”Skall icke weder-
börande köra främst.” Och straxt derpå kom
Capitén Tuné, och sade: – ”Så warda de yt-
tersta de sista.” – ”Ja så bör det nu wara” swar -
te jag. Häraf fant jag at mitt framträde, hade
förtrutit många; och tänkte jag: kanske höf-
ligheten hade fordrat at jag först hade bordt
tilbjuda Berlin detta göromålet; Men så
tänkte jag åter straxt: När jag härtill war ut-
tryckeligen anmodad; så tyktes det icke eller
passa at öfwerlämna det åt en annan. Wid
wägskelet skilde jag mig ifrån skaran och kör -
de till Prostegården, hwarom jag i tysthet ha -
de underrättat Forsells Wärd Bergstedt, til lika
med anförandet af orsaken dertill.

Jag reste derpå genast till bondbrölloppet,
där jag träffade Fru Fluur, som war Brudsäta,
eller som den här heter: Brudframma;51 och
äfwen Fru Holmbom, som war en munter
Enka, redan nämnd pag: 93. och 118. denna
Boken, så at jag där hade mycket mera nöj-
samt än ibland Herrarna hos Forsell; ty där
hade jag måst wara twungen; men här feck
jag såsom den förnämsta wara Fri. Men när
wi skulle emot mårgonen resa derifrån, så
hade Brudgummen Hans Nathanaëls son
icke mera än en häst åt Fru Fluur och mig,
så at jag skulle sitta frampå samma släde med
Henne på brud=kläder skrinet. Detta För -
tröt Fru Fluur; och som hon war af ett häf-
tigt humeur, så beskärmade hon sig mycket
öf wer denna tiggar skutsen, han ärnade oss.
Men brudgummen, som war en förmögen;
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men snål Enklinge, swarte: ”Åh nog går det:
det är ej så lång wäg.” Jag för min det mis-
tykte det wäl också något, men föga i början,
och tänkte: det får wäl passera, satte mig så
på skrinet på försök; men då jag fant obe-
kämligheten, så började jag också med alf -
war påstå en särskilt häst för min del; sä -
gandes: ”alt för wäl kan ni bestå mig en an -
nan häst det är ej så lång wäg; och råd har ni
dertill.” När han det hörde så sade han: ”Åh
Herrskapet skall till samma ställe, nog går
det.” Och i det samma gaf han hästen ett
dugtigt rapp af piskan, så at wi i hast och
helt oförtänkt befunno oss långt ifrån går-
den. Detta sista hans upförande stack mitt
sinne ansenligen, så at jag blef wärkeligen
ond; Men det feck nu gå som det kunde hem.
När jag på Hemgården skildes wid skjutskar-
len, så bad jag honom ”hälsa Brudgummen
och tacka Honom för den Hederliga tiggare
skjutsen, som han hade bestådt oss.”

En eller twå dagar derefter kom Prosten Eu-
renius hem med sin Fru, och hwad som se-
dermera hade hindradt deras snarare åter -
komst war en förskräckelig häftig ur, som
medförde så mycken snö natten emot den 12.
at jag med mycken möda kunde köra en half
Mil till Staden för at predika därstädes. Och
när jag kom dit woro nästan alla fönster och
portar öfwersnögade, så at blott en eller han-
nan hade måkat ett litet hål igenom drif-
worna, för at kunna komma ut. Och mins jag
aldrig, hwarken förr eller sedan, at jag har
sedt så mycken snö hafwa fallit på en gång.

På det nyss omtalta bröllopet nämde Fru
Holmbom om något Prostens Eurenii ytt-
rande angående den blifwande Stads Pres -
ten, hwars sammanhang jag då icke hörde ej
eller feck tilfälle at särskilt fråga Henne
derom. Derföre, när jag den 20. reste in till

Staden, så geck jag till Henne för at fråga
Henne derom. Hon yttrade då, at Prosten
hade sagt, det han alt för gärna önskade, at
jag måtte få efterträda Berlin i Staden; Altså
hade jag orsak at fägna mig öfwer Prostens
röst om jag finge Förslaget.

Samma dag geck jag till Cousin Burgerus,
men fan der åter samma Fru som förra gång -
en, (Se pag: 463. 464. Denna Bok:) så at icke
eller nu gafs tilfälle till något samtal; men
wåra ögons språk tyktes å ömse sidor förstås.
Sex dagar derefter war jag åter där; då wåra
ögon åter tyktes tolka wåra inbördes tankar
och känslor, såsom mig tyktes; men i huf-
wudsaken feck jag helt obetydligt tala med
henne af bristande tilfälle.

Den 28. reste jag till Glasbruket med Ingeg-
neuren Håkansons. Där war förut Notarien
Stenberg ifrån Staden. Hos Ritmästaren
Opits Hörde jag efter min granat, (Se pag:
398. denna Boken) som nu war färdig; men ej
större än ett stort gryn=korn; men ganska
wacker. Han wille icke eller taga något betalt
för sitt beswär emedan han sade det warit af
ringa betydenhet. Honom gömde jag nu med
mycken sorgfällighet, för at wid lägligt tilfälle
anwändas. Sedan bestälte jag ritningar på
några glas åt Prosten och Prostinnan Nort-
man, med deras Namn på, hwarom jag, af
dem war anmodad wid afresan ifrån Bygdeå;
och då jag upgaf Prostinnans initial bok -
stäfwer U: C: N: så yttrade sig Notarien Sten-
berg derom på ett spefult sätt, syftande på det
samma, hwarom LänebokHållaren Bergstedt
hade frågt mig se pag: 396. denna Boken. På
Hans spe glosor, så hwarken wille eller kunde
jag stort swara; men fant med någon harm, at
sqwaller ryktet ännu icke hade lagt sig. Dock
tilfredsstältes jag af min oskuld. Denne Sten-
berg war nyss kommen ifrån Stockholm och
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blefwen Stads Notarie i Umeå, en ganska
konstig och elack man, hwarföre han också
fick heta: den onda Stenberg.

Min wersådra hade för denna tid, til det när-
maste afstannat, det war blott några rader
som jag tecknade i mina Systrars Psalm=
och andra böcker och äro N:ris 57. 58. och 59.
i mina Poëtiska arbeten.

Som det för menniskan ofta är en hugnad
och lättnad, så wid glada tilfällen som wid
motgångs öden, at hafwa någon förtrogen åt
hwilken man kan anförtro så wäll sitt be-
kymmer, som också sin glädje och förhopp-
ningar, så sökte jag också nu en sådan wän åt
hwilken jag kunde anförtro mina hjertans
tankar. Jag war nu långt skild ifrån mina för -
ra förtroliga wänner; och unga Johan Bolin
hade wäl mitt förtroende i hög grade äfwen
ock Comminister Häggström, men i Kärleks
wägen wille jag dock icke lämna dem något
synnerligt förtroende. Jag hade då ingen
annan än Min Syster Margreta at wända mig
till såsom den, som jag ansåg pålitligast i för-
tegenhet; hälst jag redan hade anförtrodt
Henne något sådant, (Se pag: 64. denna Bo -
ken.) hwilket också mycket bidrog till at äf -
wen sedan wälja Henne till min förtrogna.
Hwar gång jag derföre war hemma hos För-
äldrarna, så hade jag med Henne ett enskilt
samtal; i dessa ämnen; då jag altid förtrodde
Henne mitt hopp och motgångar i mina frie-
rier; med förbehåll at icke omtala det för nå -
gon icke en gång för Föräldrarna; ty jag wille
icke at de i förwäg skulle weta något; emedan
om saken icke lyckades, så war det, efter min
tanka, bättre, at de icke wiste något derom.
Detta förtroende fortfor ungefär än da till
denna tiden hälst medan hon ännu war Enka
och war hemma hos Föräldrarna. Men nu up-
hörde det af följande anledning: Jag war en

gång hos Föräldrarna, efterwanligheten i
kammaren med nämnde min Syster i afsigt,
at såsom förr, lätta mitt hjerta, medelst at öf-
werlämna mitt bekymmer i en älskad Systers
sköte. Då före början af samtalet, så sjöng
hon, ur någon wanlig wisa några få ord, lika-
som tilfälligt wis och i tankarna men helt
owanligt högt. Denna owanligt höga sången
wäckte min upmärksamhet, så at följande
tanka föll mig in: detta måste wara ett öfwer -
ens kommit tecken, antingen med Föräld-
rarna eller ock med mina yngre Systrar, åt
hwilka hon förmodeligen hade förut anför-
trodt mina hemligheter, och åt hwilka hon
nu wille lämna tilfälle, at sjelfwa få höra nå -
got medelst lyssnande wid wäggen eller dör-
ren. Detta min Systers upförande och afsigt,
den jag ansåg såsom otwifwelaktig, kunde ej
annat än högeligen förtryta mig; Men jag
wille icke på minsta wis låta märka at jag in -
såg deras list, utan började ett sort samtal wäl
i sådana ämnen som förr; men dock blott de,
som woro af föga wigt och betydenhet och
det helt tyst så at ingen annan skulle kunna
höra något om någon också stode på lur; men
med det fasta beslut, at jag aldrig mera wille
anförtro henne mina hemligheter, efter som
jag nu insåg huru litet jag kunde förlita på
Hennes förtegenhet; Men jag wille fullgöra
detta mitt beslut så omärkeligt, at hon hwar-
ken skulle rätt märka när jag återtog mitt för-
troende, ej eller låta Henne förstå at jag hade
begripit hennes Signal. At blifwa wärkeligen
ond på Henne kunde jag icke eller; emedan
jag nogsamt insåg, at både Föräldrarnas och
de yngre Systrarnas nyfikenhet war naturlig,
som utan twifwel hade fattat mistankar af
wåra hemliga samtal, Och såsom mina Syst-
rar och hälst min Mor, kunde det ej annat än
högst interessera dem at känna mina förhop-
ningar i den wägen; derföre kun de också min
Syster Margreta warit lätt öfwertalad at up-
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penbara, hwad jag hade anförtrodt Henne;
Dock war jag öfwertygad, at hon hade warit
fullkomligen förtegen i anseende till alla and -
ra. Detta gjorde nu, at jag slöt samtalet så
snart jag lämpeligen kunde, och ifrån den
dagen, så feck hon ej andra än helt obetydliga
förtroenden af mig; Och fant jag nu den san-
ningen bekräftad; at den som lämnar sitt för-
troende åt qwinnor af ringare Classen, och
hälst domestiker, han blifwer ofta ganska
mycket beswiken och kanske olycklig.

Mina visiter på lediga stunder skedde, dels
till Major Langman, en gammal god ärlig Un-
karl, aldeles efter fordna werlden, och myck -
et språksam och munter, och hwilken i sin
enslighet alt för gärna såg, at någon wille häl -
sa på honom. Honom besökte jag flera gång -
or årligen så länge han lefde; Emedan han
war nöjsam at påhöra, när han kom sig till at
politicera. Dels ock geck jag till Herrar Com-
ministrar och roade mig där med at för ro
skull spela i bräde; isynnerhet hos Commi-
nister Häggström för hwilken jag denna ti -
den hade mycket förtroende, och som be -
mötte mig med mycken wänskap. Ibland
annat raillerade han flera gånger, hälst när,
någon gång, samtalet blef om döden, och han
med sin Fru språkade om hwilken som först
skulle få dö och slippa sörja den andra, at jag
i sådant fall borde succedera honom i äkten-
skapet; – ”ty”, sade han, ”det är kära Bror, wär-
keligen min önskan, at, om jag skulle dö så
snart, at det kan falla dig lägligt, du då wille
äkta min efterlämnade Enka.” &c: Jag tacka -
de för ett så utmärkt stort förtroende, och
härmed ådagalagde goda tanka och omdöme
om min Person, det jag önskade rätt kunna
förtjena; Men ehuru hans Fru war ett mycket
hyggligt och aktningswärdt Fruntimmer, och
i alt sitt wäsende wettig samt en god hushål-
lerska i sitt hus, så at Hennes Person i intet

afseende för sin del kunde wara mig misha-
gelig, icke en gång på utseendets och fägring-
ens wägnar, som war ibland de bättre, och
nära skönheten, som också mycket förhöjdes
af Hennes munterhet; så war jag dock aldeles
icke hugad för en sådan förening, ifall den
någon gång skulle stå mig till buds; Dels der-
före at jag ej fant mig hugad, at blifwa Styfa-
der, för så många små barn, dels också war
det nästan en oryggelig föresats hos mig at
endast gifta mig med en flicka, men aldrig
med en Enka, af orsak at, om möjeligt wore,
få utrönt det som jag har önskat pag: 322. 323.
4:de Boken. Derföre swarte jag altid Hägg-
ström på sådant Hans raillerie, så, at jag öns-
kade dem båda en lång sammanlefnad, den
jag tog såsom säker, och at det således wore
en fåfäng wäntan för mig, som också å min
sida ej kunde afbidas. m:m:

Men jag må återkomma till mina griller. Som
sagt är: jag hade nu beslutit, at göra alfware
med, at begära Cousine Cathrina Maglena
Burgerus; ty reste jag in till Staden fult sin-
nad, så wäl at tala med Henne Härom, som
också at köpa något, till en liten gåfwa åt
Henne till en början. Men hwad det war som
jag ärnade köpa mins jag nu icke mer. An-
kommen till Burgerus så war där åter ett
främmande Fruntimmer, så at det war omö-
jeligt, at få tilfälle at tala med min Cousine
ett enda ord; ty blef icke eller någon gåfwa
köpt; emedan jag först något så när wille höra
hwad hopp jag kunde få och hurudant swar
hon kunde gifwa mig på min begäran. Sam -
ma dag tog jag också en lott sedel på Num-
mer Lotteriet, tänkandes: ho wet om jag ej
kan winna någon liten Summa till någon
fästnings gåf wa; men sådant lyckades icke.
Derföre, när jag nu efter så många försök såg
at det war förgäfwes, at få tala med Henne
under 4. ögon, så grep jag till min wanliga ut -
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wäg, som war at skrifwa Hen ne till efterföl-
jande bref.

”Titul:
Då jag nu 3. a 4. gångor haft den lyckan at

söka Tits angenäma sällskap i afsigt at under
4. ögon få tilfälle at tala med Tit: uti en wigtig
sak, men blifwit hindrad deraf, at någon
främmande altid warit tilstädes; så tager jag
nu min tillflygt till pennan för at låta Henne
tolka för Tit: mitt Hjertas ömma känslor, som
Dess fägring, men förnämligast Dess besked-
lighet och Dygd där hafwa upwäkt, som har
gjordt at jag skulle skatta mig för den lyckli-
gaste, om mitt hjerta och min hand wore i
Tits ögon, så mycket betydande, at hon täktes
denna ringa gåfwan emottaga, och betala den
med lika ömhet och genkärlek; så at jag finge
äga det hopp, at med tiden med Henne såsom
en älskad maka få dela både ondt och godt.
Ach Min Cousine! Mistro icke min upriktig-
het; ty jag försäkrar heligt och dyrt, at mitt
samwete är för ömt till at skämta med en så
wigtig sak. Jag har kanske länge nog, tänkt,
at icke yttra mig härom förr än jag fått se huru
det aflöper med min ansökning till Stads-
Prest; Men fruktan at dessförinnan aldeles
förlora Tit:, gör at jag icke längre kan tiga. –
Det är sant, at jag är fattig och ännu en bröd-
lös Prest; men Herren är rik, Han gifwer mig
wisserligen min afskilda del. Ach Cousine
tillåt mig få nämna och anse Henne för min
utwalda wän; ach lät Dess ömma hjerta och
ädelmod något tala till min fördel. Lät några
rader till swar förkunna mig hwad jag har at
hoppas, hwarefter jag wäntar med största otå-
lighet. Hålt detta imedlertid någon tid tyst
äfwen för Farbror och Faster; icke derföre, at
jag ju äfwen straxt för dem kunde uptäcka sa-
ken; utan för en orsak, den jag sedan skall
nämna. Dock om min ömma Wän will straxt
lämna sin Fru Mor deraf del så will jag icke

wara deremot. Ord och papper fela mig för at
kunna tilbörligen uttrycka, med hwad öm het
jag lefwer och dör Tits:” &c:

Orsaken hwarföre jag icke wille at Hon
icke ens för sina Föräldrar måtte uptäcka den -
na min begäran till Henne, war, Min åstundan
at hålla saken tyst och hemlig till dess walet
hade för sig gått om jag finge Förslaget till
Comminister Syslan i Staden, på det at ingen
måtte kunna säga om jag finge syslan, at jag
igenom mina blifwande Swärföräldrars åt-
gärd eller igenom Fruntimmers wägen hade
fått rösterna, ty häri wille jag hafwa ett godt
och fredat samwete, och war derföre mån om,
at på alt sätt söka undwika alla anledningar
till en sådan mistanka; och hwarom jag tilfö -
rene så lifligen hade bedt Gud at bistå och
hjelpa mig, såsom nämnt är pag: 796. Fjerde
Boken. Ty jag hade altid den fasta öfwertygel-
sen, at Gud altid ägde medel och utwägar, at
föra mig till den ort där han i sin Allwishet så -
ge mig kunna göra största nyttan. Härpå satte
jag mitt hopp, och beslöt fast och oryggeligt
at med Guds hjelp gå igenom den rätta wägen
till fårahuset; men aldrig igenom syndiga bi-
wägar.

Det war den 4. som jag affärdade detta bref
till Cousine Burgerus med någon säker; eme-
dan jag då sjelf icke hade tilfälle at fara in till
Staden; Men dagen efter war jag icke sen at
infinna mig Personligen; Och feck så mycket
språka med Henne, at jag feck höra det Hon
hade fått mitt bref; men något ytterligare
swar, hwarken till min förmån eller afslag,
sade Hon sig icke nu kunna gifwa mig.

Nu will jag något orda, om min belägenhet i
det hus, som jag nu bodde, som wist icke war
så trefligt, ehuru jag icke eller otrifdes. Pros-
ten sjelf war wist ganska munter och god, och
Prostinnan war wist tillika mer än munter
och glad; Men hon war också ofta ganska ka-
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tiger, elack, och knarriger; och wiste sig
mången gång fnurriger emot sin man; så at
det ofta oroade mig at höra med hwad otidig-
het och hwad köld hon bemötte Honom;
Hälst en dag då främman de wäntades och
hon hade mycket at stöka med; Då Hon, när
Prosten och jag kommo in i hwardags matsa -
len, förebrådde oss; at wi icke så mycket kun -
de biträde Henne i Hennes trägna göromål,
som at wi skulle kunna brygga punche och
Bischoff, då likwist främmande minutligen
wäntades. &c: och detta på ett sätt, som ut-
märkte all arghet, under det hon sprang af
och till och smälde i alla dörrar. Prorsten
swarte blott: ”hå hå, nånå, hålpå, rättså, det
kläder dig alt wäl.” &c: Jag för min del teg
stilla och hade alldrig tänkt, at härmed taga
någon befattning, dels för det jag så litet för -
stod mig på sådana brygder, det jag gan ska
litet war wan; dels också derföre at jag så wäl
mindes läxan, som är teknadd pagina 161.
Denna Boken; ty wille jag icke blanda mig i
något sådant göromål. När wi nu således
fingo en sådan förebråelse, så begärde wi at
få fram ingredientierna, för at förrätta bryg-
den; Men då hette det: ”När Ni intet hafwen
gjordt det förr, så kunna Ni låta blifwa det nu
också. jag behöfwer ej tigga Eder derom; det
skall blifwa färdigt innan det behöfs.” &c:.
När jag således hörde at hon war som käring -
en mot strömmen, så tog jag mitt tysta afträ -
de och retrette upp i min kammare, såsom
ock Prosten i sin, där wi förblefwo till dess
främmande började komma. Således röjde
hon ofta sin ringa kärlek och tilgifwenhet för
sin Man, icke blott i hwardagslag, utan ock ej
sällan i främmandes öfwerwaro, så at Prosten
mång en gång war mycket at beklaga. Hwad
som härtill mycket bidrog, war utan twifwel,
den omständigheten, utom hennes hastiga
lynne och naturliga anlag till katighet, at hon
i ungdoms åren älskade en annan; men blef

af Föräldrarna twungen at gifta sig med Eu-
renius, då Rector i Torneå. Detta lärer haf wa
gjordt, at, ehuru wäl i allmänhet Hon be-
mötte sin Man någorlunda artigt, så lärer
Hon dock aldrig hafwa kunnat öfwerwinna
sin kallsinnighet emot Honom fullkomligen.
Dessutom, (som jag nu må nämna, ehuru det
mäst hörer til de följande åren) så war säkert
det allmänna ryktet wist icke ogrundat, som
förmälte, at Hon icke war sin man trogen,
utan äfwen hade Andra, i synnerhet började
Löjtenant af Donner wa ra i Prostegården bit-
tida och sent, hälst se dan han blef Capitén
Här wid Compagniet. Hans Far, då Afskedad
Lands Höfdinge, bod de då på sin Sons Capi-
tens Boställe i Grisbacka By. Där war en dag
ganska mycket främmande om jag mins rätt,
så war det Nyårs dagen på eftermiddagen, då
äfwen jag med många andra war där. Men
Prosten, hindrad af göromål war icke med.
Då kunde jag ej annat än med största förar-
gelse åse, icke allenast; at hon swäfwade som
en yrhätta emellan unga Herrarna därstädes,
utan också, det jag ej utan styggelse kunde
åse, wid afresan derifrån, sedan hon hade satt
sig i släden, så stod Denna Löjtenant af Don-
ner och språkade med Henne på fransyska,
half hwiskande en lång stund, hwarmed hon,
såsom warande främst, uphölt oss andra,
hwilket tisslande och tasslande hela fjerde-
dels timmen förekom mig, såsom wille de öf-
werenskomma om ett: rendes vous; Och ehu -
ru offenteligheten häraf, efter deras tanka,
borde förtaga all sådan mistanka, så tyktes
dock mig, at om Hon hade warit ett fruntim-
mer, som hade warit rädd och ömm om ett
godt namn och rykte, så aldrig hade hon så
suttit och sladdrat med en petit mait re. Ja det
sades också sedan såsom wist at Herr Prosten
sjelf med hans dreng hade, en eller twå gång -
or funnit dem tilsammans up pe på wind i
Prostegården; samt at Prosten med smärta
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hade beklagat sig för någon sin wän. Sådant
med mera lärar hafwa wållat, at Prosten bör-
jade supa något, dock sällan så at icke han war
någorlunda sig lik. Men de twå hans sista lef-
nadsår förbättrade han sig häruti ganska
mycket. Imedlertid war han dock altid en
ganska aktningswärd man, icke allenast en
lärd man och en mästare i Predikostolen,
samt fullkomlig i all stycke, utan också ädel-
sinnad, tänkte ömt, och war altid munter och
mycket språksam, och wille gärna tala, hwar-
med han dock någon gång kunde skräf la nå -
got; men dessa hans små fel bortskymdes så
till sägandes helt och hålligt igenom hans
många goda och stora egenskaper och gåfwor.

En Söndags eftermiddag hände något, som
något litet förargade mig här war nu främ-
mande, om jag mins rätt Doctor Näzén och
hans Fru och någon annan. Wi suto efter
wanligheten i förmaket och roade oss, med at
spela Lotteri. Men omkring klockan 5. så
gingo den ena efter den andra in i Prostin-
nans kammare, och kommo åter en efter an -
nan snart ut igen, då jag märkte at hela deras
ärende hade warit at taga aftonwards brän-
win, med droppar eller bilsten52 uti, som jag
och kanske Fru Fluur eller någon annan icke
borde få weta, emedan wi icke borde få nå -
gon del deraf. Detta förhållande förtröt mig;
icke derföre, at jag hade något begär efter
bränwinet eller dropparna; ty jag har aldrig
haft någon smak för sådana mellem supar,
utan det förargade mig, at finna det de gjorde
en så tydelig skillnad emellan mig och dem,
och aldramäst at de gjorde det så plumpt och
påtageligt; ty om de hade gjordt det så fint at
jag ingen ting hade förstådt så hade det ingen
ting betydt. Men för at ej wara dem olik, så
steg jag upp, geck i matsalen och utur skåpet
tog mig en god aftonwards sup och en smör-
gås, hwilket jag aldrig annars någonsin gjorde,

och derpå geck jag i förmaket tilbaka, och
utan at synnerligen dölja mig, således wille
låta dem förstå at jag hade förstått ändamålet
af deras kammar visite.

En annan Söndags eftermiddag war också
något mindre betydande främmande på pres -
tegården; jag geck också neder i Förmaket,
Men som då ingen war där; utan alla woro in-
gångna i Prostinnans kammare, och jag altid
har warit försynt och timide, så tänkte jag:
De torde nu wilja wara för sig sjelfwa ostörda,
efter de hafwa gådt in, och så wäl tilslutit
dörren efter sig hwarwid jag ihogkom Bil-
stens dropparna; jag bör derföre icke oroa
dem; ty geck jag åter upp på min kammare
igen, ehuru min afsigt war, wid nedgåendet,
at njuta deras sällskap. Jag hade här något
ledsamt, men satte mig at skrifwa, hwartill
jag icke eller hade någon lust, icke eller wille
jag den dagen gå ut till någon annan. Efter
ett långt drögsmål geck jag åter ned och fant
dem ännu lika wäl inneslutna, hwarföre, ef -
ter några gjorda slag öfwer kammar gålf wet,
jag tog det partiet at gå i Matsalen, där jag
promenerade af och till under det jag kunde
språka något ord med Mademois: Eurenius
eller någon af Pigorna som kunde gå ut och
in. Till slut kom änteligen Fru Fluur ut till
mig och började ungefär ett sådant samtal
med mig: ”Rätt nu, Herr Magister, är det la-
gomt, at han må få komma härifrån.” – ”hu-
ruså?” swarte jag. – ”Jo”, fortfor hon; ”Han
har haft äran at wara ämnet för Herrskapets
tal och deras tandtugg och ro hela eftermid-
dagen; det är mycket tadlat at han har hål lit
sig i sin enslighet i dag, och mycket och
mångt annat, som har blifwit granskat.” Nu
wiste jag wäl at Fru Fluur i sina berättelser
mycket lätt kunde göra sandkorn till berg,
samt war af det lynnet at hålla med den hon
sist talte med och gärna berättade hwad hon

Bilstens droppar.

484. 
1792. 
Mars

Lagomt at fara
bort.
485. 
1792. 
Mars.

486. 
1792. 
Mars

182

Inl. PSL bok 5 _PSL 3  2015-10-14  12:29  Sida 182



wiste; Men jag fant dock at hon tog mycken
del i mitt oskyldiga lidande och yttrade för
mig mycken tilgifwenhet, som likaså mycket
tilfredsstälde mig, som de andras tadel för-
tröt mig; hälst jag hade det medwetandet
med mig, at det war i en god afsigt, som jag
hade gjordt det för at icke störa dem; och det
sade jag också tydeligen åt Fru Fluur; tänkan-
des: Du må underrätta dem om du behagar.
Men om Hon det sedan gjorde wet jag icke.
– Imedlertid började jag ifrån den dagen, at
nästan wantrifwas därstädes och at längta
därifrån, hwarom jag också hade något hopp.

I Prostegården woro twenne pigor, Den ena
hette Lisa och den andra kallades lilla Stina,
som woro mig ganska mycket tilgifna. Den
förra war af ett melancoliskt humeur och af
ett tungt sinnelag, och jag måste ofta nog
språka med Henne i Hennes själa bekymmer,
för at bibringa henne någon tröst, och det
lyckades mig at förmå Henne at fatta hopp
till Gud och Hans nådelöften, och hon blef
till slut skäligen tilfredsstäld. Den andra war
stor älskare af Guds ord och gjorde fult alf -
ware af en sann Gudsfruktan och dygd, och
båda woro de mycket beskedliga flickor, den
sednare war altid glad när hon feck tala med
mig om guds ord &c: och derwid röjde jag
icke något spår af skrymtaktigt wäsende eller
förställning; utan hon tänkte derwid redligt
i sin enfaldighet. Desse wisade mig mycken
kärlek och tilgifwenhet, på det oskuldsfulla
sätt, som allmogen ofta plägar älska sina lära -
re, och Lilla Stina gaf mig en knuten silkes
penning beurce som war något brukt. Om
dessa framdeles mera.

Nu började Herr HofPredikanten Berlin tän -
ka på sin Flyttning; ty till Maj i högsta förfal-
let kunde han icke tänka på at flytta ända till
Rödön; Han kom derföre upp till Herr Pros-

ten Eurenius med begäran, det han måtte till-
låta at jag finge vicariera för honom den lilla
tid som återstod till Maj, hwilket bewiljades.
Jag mins nu ej så noga; men förmode:n söktes
härtill tilstånd hos Consistorium som bewil-
jades och mitt vicariat förlängdes ock sedan
efter Maj till dess Syslan åter skulle blifwa
besat. Och öfwer den na blifwande flyttning
war jag mycket nögd och gladde mig deråt i
förwäg.

Några dagar derafter reste jag in till Staden i
afsigt at få träffa Cousine Burgerus, men det
war ej möjeligt at få tala med Henne mer än
några få ord i förstugan; wid min bortgång;
men detta samtal war af ringa betydenhet
och föga hopp gifwande, hwarefter jag åter
reste hem.

I dessa dagar feck jag en billjet ifrån Faster
Burman, så lydande.

”Min Kära Cousin Stenberg, war nu så god
och låna mig 6. daler; jag är utan både till wed
och mat; jag wäntar mig litet penningar ifrån
Torne nu när Rådman Dyhr kommer tillba-
kas, som blir till nästa hälg, då skall jag betala
Cousin. Söta Cousin undsätt mig denna gång.
Lämna åt den som bär dessa rader. &c:

Umeå d:n 15. Mars. Margreta Norberg.”

Detta bref war icke wälkommit; Summan
war wäl icke stor, som begärdes, men dels
hade jag ej så stort capital, och dels wiste jag
altför wäl at jag aldrig skulle återfå ett sådant
lån, hwarpå jag förut hade haft en alt för på-
tagelig ärfarenhet, och jag tyktes ej hafwa
mycket penningar at bortgifwa. Men hwad
wille jag dock göra annat än låta henne få
det som begärtes ännu på ett försök. Men
det geck som jag förmodade; det lånet är
ännu obetalt /1813./ och hon ligger länge
sedan i grafwen.
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Som min flyttning till Staden snart nog
borde ske, så borde jag i tid wara omtänkt
om, hwar och hos hwilka jag kunde få bo
och få spisning. hälst önskade jag få altsam-
mans hos Burgerus; ty anhölt jag hos Faster
Burgerus härom på det enträgnaste, så myck -
et mer, som jag då hoppades at få bättre till-
fälle at tala med Cousine Cajsa Maglena om
mitt hjertas angelägenhet; men det war få-
fängt. förmodeligen hade hon någon mis-
tanka eller också kanske full kunskap om
min afsigt på Hennes dotter, den hon wille
hindra och förekomma. I medlertid, när jag
hörde at det war förgäfwes at få där rum och
spisning, så bad jag Henne gifwa mig förslag
på, hwarest jag skulle möjeligen kunna få
tinga in mig. Hwarpå Hon swarte: ”Bästa rå -
det är det jag will gifwa Honom: Sätt sig i
Prestegården, och bo där; skaffa sig litet mat
och håll sig sjelf, det går bäst och lindrigast
åf, och altid får Cousin i en menniska, som
kan hushålla för honom, som är ensam per-
son. Gör han som jag säger: det är det bästa.”
Men detta tykte jag ej om, at sätta hushåll
för min egen del såsom vicarius och kanske
för en ganska kort tid; Nej aldrahälst wille
jag intinga mig i något hus, i min nu warande
belägenhet; ty då hade jag minsta bekymret
dageligen. Jag reste så hem för at litet nogare
öfwerwäga saken.

Dagen derpå d:n 17. war den högst sårgefulla,
och för Swerige i alla blifwande tider högst
beklagansfulla dag, då wår Kung Gustaf III.
blef skuten, och första Postdag derefter fecks
derom första kunskapen, som wäkte en så all-
män bestörtning ibland folket, hälst under-
rättelsen härom war så oredig och ofullstän - 
dig. Icke kände wi om Han hade dödt genast
af skottet eller ännu lefde? om det war upror
i eller om kring Hufwudstaden? &c:? med ett
ord Man förestälte sig alla möje:a ryswärda

upträden; och jag kan aldrig glömma huru
ångestfulla dessa wäntningsdagar woro, till
dess man med Posten feck officiel underrät-
telse om saken. Då först, mins jag, uplifwades
mitt hjerta och hopp, deraf at jag feck höra:
icke allenast at Kung en ännu lefde, som gaf
oss hopp at Han möjeligen ännu kunde til -
friskna; utan ock och förnämligast, at Han
ha de redan anordnat om Regeringen ifall
Han skulle dö, hwarigenom inbördes krig war
förebygdt. Men, ty wärr, wårt hopp om Hans
tilfrisknande slog felt, emedan de förs ta da-
garna i April kom underrättelsen om hans
död.

Den 20. och 21. woro flere Herrar samlade,
den förra dagen i Prostegården och den sed-
nare hos Herr befallningsMan Forsell. Då
man efter wanligheten skulle spela pott i brä -
de. Och ehuru jag föga kände spelet så nöd-
gade de mig, aldeles emot min wilja, at wara
med. Spelet war för mig högst wederwärdigt
och motbjudande; ty så hafwa alla spel i alla
tider förekommit mig, när det war om peng -
ar, såsom stridande emot en sund och god
moral och goda seder, samt religion och ett
godt samwete. Då ansåg jag det endast för nå-
gorlunda förlåtligt och oskyldigt när spel
skedde utan pengar, blott för at roa sig och
drygta tiden i ett sällskap, ehuru det äfwen
då, när man det noga granskar, är mindre til-
börligt, såsom ett onyttigt förslösande af ti -
den och hälst om det skedde på Sabbaten; ty
då, hälst om pengar, kunde jag ej annat än
anse det för syndigt. Det war derföre nu i fle -
ra afseenden, som jag war högst misnögd öf -
wer at nödgas wara med, isynnerhet som jag
aldrig derwid kunde wara dem till nöjes; der-
före war jag högst glad när nå gon wille taga
min lott. Så blef jag också sednare dagen när
HofPredikanten Berlin begärde köpa mitt
spel. När han derwid frågte hwad jag derföre
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wille hafwa, så nämnde jag något som jag
tykte på måfå, utan at förstå mig på saken;
men då började han gräla och grongdera sig
öfwer det jag begärde så myck et, ”då det”, sa -
de han, ”är nu först, som hundspelet går.” &c:
Häröfwer blef jag åter ånyo ledsen ännu me -
ra, och bad honom taga det på hwad wilkar
han wille blott jag kunde komma ifrån det.
Och kunde jag ej annat än med mycken för-
argelse se huru de ilfänades om hwarannan at
få spela och köpa ut hwarannan och ingen
war wärre än HofPredikanten Berlin, och
Comminister Nordlund. Ty beslöt jag innom
mig sjelf at aldrig spela om pengar. Hwarföre
jag altid i sällskaper hölt mig ibland Fruntim-
merna när de spelte durrack och slika spel.

D:n 23. ankom bref ifrån Stenqvist, som
skrifwer som följer.

=== Han medskickade de afskrifna cha-
raderna, Sedan: ”Då nu alt hopp blir mig be-
tagit at mera här å orten, och förmodeligen
här i tiden få äran träffa Bror, hoppas jag Min
Bror tillåter mig härmed aflägga min öd-
mjuka och hjerteliga tacksägelse för all mig,
under det korta wistandet i Församlingen,
wisade wänskap; Hwaraf åtankan hos mig al-
tid skall förwaras i ett kärt och wördat minne,
tils wi i en sällare werld få den samma förnya”
=== Slutet &c: och at Han flyttade till Rånäs
Bruk 5. a. 6. Mil nära Stockholm.

Hans häri förklarade warma wänskap fäg-
nade mig ganska mycket; men min glädje blef
fördubblad när jag samma dag war lycklig nog
at få omfamna honom sjelf i Staden, stadd på
sin i brefwet omnämnde bortresa. Sedan wi
hade ordat om ställningen på Robertsfors, at
Fernborg innan kort skulle derifrån, ehuru
han det själf ännu icke wiste, &c: så hade han
den nyheten at berätta, at Mademoiselle Nes-
lers tillämnade giftermål med Rector Unæus
nu wore om intet gjordt. Detta sade han sig

hafwa hördt wara wist och säkert, och wille
förmodeligen, likasom tillfälligt wis under-
rätta mig härom, på det jag åter, om jag så fant
för godt, kunde förnya min begäran till Hen -
ne. Härom gjorde jag icke något synnerligt
samtal med honom, ty såwida jag ej förr hade
gjordt något förtroende åt honom härom, så
wille jag icke eller nu meddela honom mina
tänkesätt; Dock fant jag häraf, at han hade
fått höra något om min förra begäran till
Henne. Jag tog sedan ett ömt afsked af Ho-
nom, och reste sjelf hem till Prostegården; se-
dan jag dock först hade afhämtat nedan-
nämde Bok.

Tillfälligt wis råkte jag Mademoiselle Ness-
ler, samma dag som bad mig komma till Dem
för at afhämta en bok, som ifrån Prostinnan
Nortman war sänd till mig; Ty ännu feck jag
då och då låna någon roande bok derifrån. Jag
war således icke sen at komma och afhämta
den omtalta Boken; wid hwilket tilfälle ja
feck så mycket rådrum, at jag feck fråga Ma-
demoisellen: Huru länge wi skulle få äga den
lyckan at få hafwa Henne qwar i Umeå?
Hwarpå Hon swarte: At Hon wist icke så
snart skulle komma till at lämna Umeå;
Hwaraf jag fant, at Hon icke allenast hade
förstått min fråga; utan också tyktes jag här-
medelst få bekräftelse på Herr Stenqvists ny-
ligen mig gifna berättelse. Men jag wille
dock icke nu yttra mig något widare till Ma-
demoisellen, emedan jag war i något sort för-
hållande med Cousine Burgerus, i anseende
till det brefwet, som jag nyligen hade skrif-
wit till Henne. (Se pag: 477. Denna Bo ken.)

Dagen efter eller den 24. kom Min Syster
Margreta till Mig på min kammare; då, efter
något språkande om annat, wårt samtal blef
om Cousine Cajsa Maglena Burgerus; ty utan
at härom gifwa Henne förtroende, såsom
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förr, så sökte jag at likasom tilfälligt wis få
ett sådant samtal å bane; Då wiste Hon om
Henne Gifwa mig följande underrättelse. –
”Det säges och är wist, at Hon har twenne
Friare; den ena är Handels BokHållaren Bo-
ström, men den andra wet jag icke hwem det
är. Den förra eller Boström, will Flickan alde-
les icke hafwa; Men Föräldrarna wilja nöd-
vändigt at Hon skall taga Honom, och torde
nog twinga henne dertill; ty Bror torde nog
känna, at handeln hos Burgerus skall wara på
uphällningen; Farbror har warit ensam och ej
har haft den minsta hjelp; och på ålderdo-
men önskar Han få Boström till hjelp, som
både är ganska beskedlig och en skicklig
Handels bokhållare; igenom hwars åtgärd de
hoppas at husets afairer torde något kunna
upphjelpas. Men den andra skall flickan gan -
ska gärna wilja hafwa; men Föräldrarna åter
wilja det omöjligt.” Denna berättelse war för
mig aldeles ny och helt oförwäntad; och gjor -
de någon förändring i mina tänkesätt, i så
måtto at jag blef högst wilrådig huru jag mig
sedan förhålla borde. Jag insåg nog at Farbror
och Faster Burgerus högst swårligen skulle gå
ifrån sina påståenden om jag annars kände
dem rätt; och äfwen så tydligt insåg jag huru
högst nödigt Boströms biträde war i huset, så
at här företedde sig nästan en fullkomlig
omöjelighet at winna framgång i mitt försök
om jag wille fortfara. Min egenkärlek wille
wäl smickra mig dermed, at jag wore den
andra friaren, hwarom min Syster hade talt,
och som wore mera älskad af Flickan än Bo-
ström; ty jag kunde omöjeligen in se hwilken
annan det kunde wara, som kunde hafwa
friat till Henne. Och i alla fall sade mig sam -
ma min egenkärlek, at jag så i Föräldrarnas
som Flickans ögon wist icke kunde stå efter
någon annan i anseende; Men det oaktat fant
jag, at Boströms biträde i Huset war så högst
nödigt och ett så wigtigt skäl, i Husets när-

warande ställning, at mitt widare försök ald-
rig skulle kunna lyckas. Den kärlek och den
wälwilja, som jag hyste för huset gjorde at jag
icke allenast gärna unnade dem detta biträde;
utan till och med nästan önskade det. När nu
därtill kommer, som jag förut en par gånger
nämnt hafwer, at icke såmycket hjertats
känslor, ehuru de mig icke eller aldeles feltes,
som icke mera mitt förstånds öfwertygelse
och öfwertalande hade förmått mig at begära
Henne; så kunde jag också i sanning wärke-
ligen Unna Flickan åt Boström, och war, i det
fallet, så mycket me ra tilfredsstäld, som jag
kände Boström för at wara en ganska besked-
lig och honette Man; med hwilken Hon bor -
de kunna blifwa Lycklig eller åtminstone
icke olycklig. Men det säger jag också uprik-
tigt, at åt hwar och en annan hade jag säkert
misunnat Flickan och i sådant fall hade jag
säkert gjordt mera alf wara med påståendet af
min företrädes rätt och kanske icke så lätt
lämnat Flickan, hälst, som jag trodde mig
nog så mycket wara af Henne aktad och äls-
kadd, som någon annan. Sådana woro nu mi -
na tänkesätt i det ta afseendet, icke så mycket
de första dagarna efter min Systers nyss an-
förda berättelse; ty då war jag mera sorgse
och orolig; utan under det följande af wåren
och sommaren. Jag beslöt imedlertid, at låta
tiden göra alt och utweckla saken tydligare,
då jag derefter kunde taga mina mått och
steg. Nu i samma mån som mitt hopp här -
städes aftog i samma mån wille min förra bö-
jelse till Mademoiselle Nessler åter wäckas,
hälst efter underrättelsen af Stenqvist, at
Hennes tillämnade giftermål med Unæus nu
wore om intet. Och detta alt gjorde, at hwar
gång jag geck förbi Burgeruses eller Moritses
Gårdar; så kunde jag ej afhålla mig at djupt
sucka, i min wilrådighet, och i mitt innersta
anropa Gud, at han måtte styra mitt öde i
detta fall, i sin allwisa försyn, till det bästa.
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Och jag kunde, under dessa mina sorgeliga
känslor och stunder, ej annat än harmas och
förundra mig deröfwer, huru jag kunde
känna mindre warm böjelse för den Flickan,
som min öfwertygelse ansåg wara bättre, och
likaså skön, som den andra; men deremot
den, som föreföll mig wara mindre efter min
önskan till nöjes, den fant jag mig mera käns-
lofull före; Men orsaken war wäll den, at min
kärlek till den sednare blef på ett så märke-
ligt och lifligt sätt första gången wäckt. (Se
pag: 405. och följande denna Bo ken.) Nu in -
såg jag till en del, at Fru Nordlunds yttrande
om orsaken till Cousine Burgeruses sjukdom
ägde sin riktighet; och framdeles blef den för
mig ännu tydeligare; och hwarom på sitt
ställe. p: 533. d: B:

Af avisorna fant jag med fägnad, at Fröknar -
na Albert: Eleon: Gripenberg och Antoinet
Christ: Fleming hade blifwit gifta. Se om
dem 2:dra Bok: ifrån Pag: 271. följ: till 687.
och 4. Bok: ifrån pag: 325. följ: till pag: 482.

Den 1. April eller Palm Söndagen hölt Herr
HofPredikanten Berlin sin Afskeds Predikan,
och jag reste också till Staden för at Skrifta.
Sedan jag hade spisat middag, anwände jag
eftermiddagen till at höra mig om efter
qwarter, och spisning till min skeende in-
flyttning. Jag hörde efter först hos alla Herr-
skaper, och sedan i alla Handels gårdar; men
öfweralt swarades mig nej, hwad spisningen
angick, så at jag till slut blef både misnögd
och orolig öfwer så mycken ogenhet och af-
slag, at jag i en hel Stad icke skulle i något he-
derligt hus få Spisning emot betalning. Än -
teligen tillslut feck jag löfte af HandelsMan
Johan Häggström, at få bo hos Honom och
äfwen spisa där, till dess Herr HofPredikan-
ten Berlin hade rest bort, hwarefter jag beslöt
at flytta och bo i Prestegården; och imedler-

tid kunde jag få tilfälle at höra mig om, om
spisning på något tjenligt ställe.

Ibland andra ställen geck jag också in till
HandelsMan Jacob Forsell i nyssnämnde
ärende. Men helt oförmodat träffade jag där
Herr Majorn Turdfjäll med dess twå älsta
döttrar Lisa Cajsa och Babba samt De twå
älsta Sönerna Nils Jacob och Johan Petter.
Wid ett så owäntat möte blef jag något sur -
prenerad; Dock wid det jag hälsade på min
förra fästmö, så beklagade jag den stora för-
lust jag hade lidit, medelst hennes afslag, (Se
pag: 350. följ: den: Bok:) samt gratulerade
Henne till Hennes tillämnade giftermål med
Schmaltzen, det jag nu ansåg såsom säkert
och wist; Men såwida hon ej swarte något
härpå, så föreföll det mig såsom Hon ej hade
förstått mig: Förmodeligen hade jag ej mod
at tala härom så synnerligen högt. Dock jag
får framdeles or da om Hennes tankar wid
denna gratulation.

Det war redan nära qwällen då jag reste Hem;
ty mitt spring hade uptagit hela eftermidda-
gen. Wid Hemkomsten förebrådde Prosten
Eurenius mig, något misnögd, min långa bor-
towaro: Och förtrytsam öfwer en sådan före-
bråelse, såwida jag, ehuru hans Adjunct, tykte
at jag ej derföre war just skyldig, at göra Ho -
nom redo för hwar stund, när jag intet för-
summade något i Embets göromålen, swarte
jag: ”Jag har ej före kunnat Hinna, emedan
jag hela eftermiddagen har luppit i alla gårdar
för at höra mig om rum och Spisning, och jag
har dock icke kunnat på något enda ställe få
löfte derom; utom at blott några dagar få bo
och spisa Hos HandelsMan Johan Hägg-
ström.” Derpå swarte Han: – ”Har icke Berlin
derom anstaltat, som är hans skyldighet så-
wida Herr Magistern är hans Vicarius denna
Månaden” – ”Härom” swarte jag ”bekymrar
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han sig alls intet; ty Han har nog at göra med
sina afskeds visiter, för at Han skulle hinna
tänka på mig, och hwarest jag skall få mat;
nej derom får jag nog låf och sjelf hafwa be-
kymmer.” Och dermed slutades wårt samtal.

Den 3. gjorde Major Turdfjäll med sina Söner
och döttrar visite i Prostegården, då jag wäl
hela eftermiddagen war i deras Sällskap, men
derwid föreföll dock icke något anmärknings
wärdt samtal med någon af dem. 

Den 5. skulle jag flytta in till Staden och wid
liqviden med Herr Prosten Eurenius, så be-
gärde jag 5. R:D: för den tid, som jag nu hade
warit hos honom. Detta tyckte han war för
mycket; men Jag swarte: ”Det är ej mera än i
proportion aldeles lika med hwad Herr Pros-
ten sjelf friwilligt och sjelfmant gaf mig när
jag om hösten reste bort härifrån till Byg-
deå.” hwarefter han gaf mig hwad jag hade
begärt, men kanske något misnögd, hwaref-
ter jag tog afsked och flyttade till Staden;
dock lämnade jag ännu större delen af mina
saker qwar i Prostegården, i tanka at om jag
icke finge efterträda Berlin, så kunde jag
kanske åter få komma tilbaka i Prostegården.
I medlertid war jag nu nog så glad, at få fara
derifrån, som at blifwa där qwar.

XII. Capitlet. 
Vicariatet. 

Jag intog nu min kammare, som jag hade be-
tingat, och inträdde deri icke utan en synner-
lig rörelse och känsla när jag påminte mig,
huru jag war till mods när jag i samma rum
första gången med min Far war till Herr Ma-
gister Sædenius, när jag skulle intagas i Sko-
lan. (Se pag: 102. 1:sta Boken) Ho skulle wäl
då hafwa trodt, at jag nu sjelf skulle bo i sam -
ma rum såsom Prest på stället. Och huru

mycket hade jag icke nu anledning at wörda
den allgode Gudens synnerliga och utmärkta
försyn och skickelse med mig alt härtils,
hwarföre jag icke eller underlät, at i mitt
hjerta tacka och Prisa honom derföre.

Påsklördagen, ehuru brottom jag än hade
med mina Prediko arbeten, måste jag dock
anwända till at biwista den auction, som
HofPredikanten Berlin hölt uppå de möbler,
som han icke kunde taga med sig till sin nya
Station, hwaraf jag inropte åtskilliga, som
nödwändigast woro, för mig, i fall jag wore
lycklig nog at få efterträda honom; i annor
händelse gjorde jag mig säker at få sälja dem
åt efterträdaren, i hwilket fall jag helt wist
trodde mig göra honom en stor och reel
tjenst.

Efter Aftonsången på Andra dag Påska,
geck jag till Burgerus, i afsigt at finna någon
anledning till mitt framtida förhållande i min
willrådighet angående mitt hjertas angelä-
genhet. (Se nyss förut pag: 495.) Där fant jag
före mig Herr HandelsBokHållaren Boström;
Aha tänkte jag äro wi nu här twenne Rivaler!
Det lärer då för mig wara förgäfwes. Emed-
lertid önskade jag honom i själ och sinne alt
godt. Och tilfölje af hwad jag på nyss anförda
pag: följ: sagt hafwer, fant jag at jag nu borde
wara den, som, i anseende till hufwudfrågan,
borde afträda. Emedlertid tror jag icke at han
nu wiste, det jag war hans Rival och jag wet
icke om han någonsin fick weta det.

Dagen efter geck jag också dit, för at om mö-
jeligt wore få tala några ord med Flickan en -
sam. Och änteligen war jag så lycklig at få tala
med henne. Jag mins nu icke huru samtalet
föll; men som jag tyks minnas, så stälde jag så
orden, at jag likasom frågade: huruwida det
wore möjeligt för mig at wänta något gyn-
nande swar af Cousine, sedan jag har fått
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höra, at jag redan torde wara förekommen af
en annan? Hon swarte blott: ”Min Cousin,
Ach om jag hade wetat det förut; men” &c:
Likasom wille hon säga: men nu torde det
wara för sent. Och när jag äskade förklaring
öfwer detta men, så swarte Hon blott: ”Jag
wore kanske lyckligare om jag ägde ett mind -
re ömt hjerta.” Jag feck således hwarken löfte
eller afslag, och jag måste gå min wäg.

Samma dag reste Hof Predikanten Berlin
bort till sitt Pastorat, hwarefter jag inflyttade
i Prestegården; Feck dertill nödiga Sängkläder
(ni fallor) ifrån mina Föräldrar. Men hwad
spisningen angick; så hade jag intingat mig,
hos Rådmannen och Målaren Dyhr, för mid-
dag och qwäll; men till frukost hade jag skaf-
fat mig litet torrmat på min kammare. En
gammal Piga omkring 60. år tog jag till mig,
som feck bo fritt i gården, emot det hon stä-
dade rummet och passade upp mig något
litet, samt war en säker gårds wård under min
frånwaro. Detta war en utmärkt beskedlig
och trogen menniska; och kallades allmänt
Stor Maglena. Så at om aldrig så mycken
egendom war framme, så rörde hon icke det
minsta, och war högst mån om at förwara all
ting, at ingen ting måtte fördärfwas eller taga
skada. Hwad hugnad wore det icke, om alt
tjenstefolk wore så sinnat.

Men rummet där jag bodde war wäl rymligt;
men war för det närwarande föga trefligt;
emedan en hustru på Teg en Berlins fordna
piga hade, samma dag HofPredikanten reste,
borttagit tapeterna, dem hon hade fått till
skänks af sagde herrskap. Men hon hade icke
allenast tagit dessa, som hon således hade rät-
tighet till; utan också de gamla tapeter, som
suto under de förra, hwilka af ålder hade hört
Prestegården till, och hwilka Fru Berlin ägde
likaså liten rätt till at skänka bort, som hust-

run till at taga. Detta förargade mig rätt myc-
ket; icke för det at dessa gamla tapeter woro
något wärda; utan dels för det at det war ett
obehörigt tiltag, och dels och isynnerhet der-
före at rummet blef så ganska fult och otref-
ligt deraf, wäggarna swarta, gråa, leriga, och
kalkiga, så at det såg ut som en arrest. Jag
skickade derföre bud efter hustrun och före-
hölt henne detta ofog, och befalte Henne
återbära dessa gamla tapeter; det hon låfte;
och ursäktade sig dermed, at Hon icke wiste
annat, än at Berlins hade ägt altsammans.
Änteligen feck jag igen några trasor deraf,
dem jag spikade öfwer de fulaste fläckarna af
wäggen. I mellankammaren och i salen woro
wäl också tapeter; de förra hörde Prestegår-
den till och woro i behåll; men de i Salen
ägde wäl Berlin; men kunde icke borttagas;
emedan de woro fast klistrade på wäggen och
sedan målade. I något af dessa rummen kun -
de jag dock icke bo; emedan de woro så kalla,
och kackelugnen i salen war ofärdig. Kam-
maren war något trång och aflägsnare ifrån
köket; ty fant jag dock beqwämare at bo i
Sängkammaren, ehuru ful han än såg ut.

Som nu wår nya Kung Gustaf IV. Adolph
war upsatt på Thronen ehuru omyndig, så
woro wi samtelige Presterskapet kallade till
Herr Prosten Nortman i Bygdeå till den 12.
för at gemensamt aflägga tro och huldhets
Eden. Wi anlände på utsatt tid och aflade
Eden; men Comminister Widgren i Löf -
ånger kom några timmar för sent, och feck
derföre af Prosten Nortman ganska hårda
bannor och tiltal.

Här underrättade mig Adjuncten Hörnell det
han hade hört såsom säkert, at Rector Unæi
och Mademoiselle Nesslers Bröllop skulle
hållas och firas till Midsommars tiden. Men
Comminister Widmark åter berättade äfwen
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samma dag, at han hade hört Prostinnan
Nortman säga, det Rector Unæi och Made-
moiselle Nesslers trolofning nu wore till intet
gjord och uphäfwen. Jag wiste således icke
hwad jag skulle tro af dessa stridiga berättel-
ser. Denne sednare, som äfwen war enlig med
Stenqvists berättelse (Se pag: 492. denna Bo -
ken) önskade jag nog måtte wara sann; eme-
dan jag då åter kunde få anmäla mig med
nå got hopp om framgång, hwilken tanka jag
nu mera började bifalla, sedan mitt förhål-
lande ianseende till Cousine Burgerus bör-
jade blif wa så wacklande, såsom nyss förut
berättat är pag: 494. följande.

Men detta war icke den enda underrättelse,
som Comminister Widmark nu hade at med-
dela mig; utan han wiste äfwen berätta at
Hans Syster dotter Mademoiselle Elisab:
Cathrina Turdfjäll, nu war aldeles fri och le -
dig ifrån sin förbindelse med Schmaltsen;
och wille dermed likasom på långt håll up-
muntra mig at förnya min begäran till Hen -
ne. – Jag swarte, mäst för at undwika widare
samtal härom: ”Det kan wäl wara wäl och
godt; men jag wet icke huru jag sjelf nu kan
wara aldeles fri och ledig at wända mig till
Hen ne?” Denna underrättelsen torde kanske
warit mig mera behaglig om jag hade fått den
förr; men nu så dels tänkte jag: Ho wet huru
säker du kan wara på din sak? kanske det är
ett likaså falskt rykte som förra gången; Dels
ock kunde jag tycka, at då jag en gång hade
fått afslag, så wille min ambition förbjuda
mig, at andra gången utsätta mig för det sam -
ma; dock wille mitt hjerta likasom i hemlig-
het öfwertyga mig, at Demoiselle Turdfjäll
ingalunda af något förakt för min Person war
föranledd at gifwa mig detta afslag. Dessut -
om war hon nu ifrån mig frånwarande; men
Mademoiselle Nessler och Cousine Burgerus
såg jag ofta nog. Och man wet at den frånwa-

rande altid är mindre påtänkt än den närwa -
ran de. Wi reste sedan alla hem hwar och en
till sitt.

Ifrån Magister Sædenius i Pithe feck jag nu
ett bref af följande hufwudsakliga innehåll.

=== Han tackar för någon Commission,
som jag lyckligt hade uträttat åt honom. Se-
dan om sina trägna göromål i Qvinta Clas -
sen.53 – Widare: ”Nog andas jag efter Pastorat;
men det står icke på något skrifwit: tag.” – Se-
dermera: ”Mitt hushåll är nu ock nog drygt.
2. Söner och fyra flickor, af hwilka jag redan
wille plantera ut några, at försöka werlden.
Må min fordna Gynnare och Wän Herr Pros-
ten Eurenius icke kunna emploiera min älsta
dotter Anna Malona, som nog älskar Ume sin
Födelse ort? Hon talar och tänker nog om at
få flyga ut; men hwart? Jag har låtit dem öfwa
de fruntimmers slögder, som Henne kan wi-
sas af en husagtig Mor och i wår Bygd idkas,
dertil fingra litet på Claver. De ha at wänta
Morfars Egendom i Ume när Swärmor Sun-
din afgår, genom Testamente af Gubben, de-
raf torde ock hågen leka tyst. 

Hälsningar &c: 
C: Sædenius.” 

Här förstod jag nu mycket wäl en halfqwäden
wisa; Ty under sken af at hos Prosten fråga
om hans dotters emploie, war hufwud ända-
målet och afsigten at gifwa mig en wink at
begära hans dotter till maka. Detta war i san-
ning ett stort förtroende och ett wedermäle
af mycken wälwilja och tilgifwenhet af ho-
nom för min Person, hwarföre jag ej annat
kunde än hysa en wärkelig ärkänsla för ho -
nom tilbaka. Men utom det, at jag ej fant mig
synnerligen hugad at få Sedænius till Swärfar,
så undrade jag högeligen på, at han kunde in-
vitera mig härtill, så länge jag ej hade sedt
någon af hans flickor. Anna Maglena den han
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likasom tyktes föreslå hade jag ej sedt sedan
hon war 3. år; Hon war då hygglig nog som
barn, och kunde äfwen nu wara hygglig och
mycket älskwärd; men det war äfwen lika
möjligt at hon kunde wara wåpig, tafatt och
i sitt sätt at wara, wäckande degou emot sig;
kanske behagelig för en annan, och ägan de i
sjelfwa wärket goda egenskaper; men kanske
i mitt tycke, som ofta är, utan at weta hwar-
före, motbjudande. Om jag derföre nu ger til-
känna at jag skulle wilja emottaga anbudet
eller reste dit i afsigt at begära Henne, som
aldrig kunde wara Flickan och Föräldrarna
obekant, och jag då kunde finna flick an så -
dan at jag omöjeligen wille med Henne för-
enas, så wore det at på det ömmaste såra dem
alla, at gäcka och chicanera dem och göra
dem till en wisa och åtlöje i alla tadelmunnar,
twärt emot min önskan, som äfwen lika 
mycket skulle oroa mig för deras skull, och
wore högst inhonette af mig emot en Lärare
handlat. Ja till och med harmades jag mycket
deröfwer at jag ej hade sedt Flickan, jag kun -
de kanske då med alt behag antaga tilbudet,
hälst detta ställe låfwar en säker framgång
och jag wore då befriat ifrån all den willrå-
dighet och bekymmer, hwari jag nu är; Men
af dessa anförda skäl kunde jag ej antaga den -
na wink, Derföre låddes jag ej förstå hans mig
härom gifna wink annorlunda än efter bok-
stafwen, och sedan jag wärkeligen hade talt
med Prosten om någon emploie för Flick an,
så swarte jag honom härpå som följer.

=== ”Förlåt drögsmålet ===; men saken är
den at jag först wille akta på ett tjenligt til-
fälle, at få tala med Herr Prosten angående
den Commission, som Tit: i brefwet mig an-
förtrodt; Men han swarte, at som han har sin
Brorsdotter hos sig, så kunde han ej äga det
nöjet at emottaga Mademoiselle Anna Ma-
lona, ehuru gärna han annars wille tjena sin

wän.” === beslutet.
Sådant war mitt swar och grunderna där-

till, Men alsintet wärkade Hennes förwän-
tade arf på mitt beslut, och ännu mindre
Hennes fingrerande på Claveret. Ty sådant
woro saker hwarpå jag hade minsta afseendet,
wid mitt blifwande giftermål.

I medlertid gjorde underrälsen om uphäf-
wandet af Rector Unæi tilärnade giftermål,
at mina tankar på Mademoiselle Nessler åter
mer och mer började lifwas och hwar gång
jag såg Henne, hemma, på Promenader eller
gående utur Kyrkan, så blef jag orolig, dock
war jag ännu osäker och wilrådig om jag
ånyo skulle begära Henne eller ej.

Den 10. war Calas hos Burgerus dit också jag
war buden, och infant mig äfwen där jämte
många andra: Förmodeligen syftade det på
någon närmare öfwerens kommelse, emellan
Handels BokHållaren Boström och Cousine
Burgerus angående det tiltänkta giftermålet,
som antingen nyss war afslutat eller snart
skulle afgöras ehuru jag icke wiste något der -
om. När wi hade hunnit blifwa något muntra
så draks brorskålar öfweralt och jag drack
äfwen med Boström Brorskål, hwarwid jag i
mitt hjerta redeligen och warmt önskade ho -
nom alt godt till den lycka, som han war på
wägen at winna. Sedan föll det oss in, at wi
några ogifta ungkarlar skulle för ru skull kas -
ta lott om, hwilken som af oss först skulle
blifwa gift, hwaribland äfwen Boström war,
som, om han just icke fick första lotten, så
war han dock ibland de första, men min tour
kom nog långt efter i raden; Och det war
narraktigt, at de följande åren finna, huru det
merendels aflopp ungefär såsom lotten hade
förut spådt.

I dessa dagar feck jag ifrån Hörnel följande
bref.
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=== ”Jag wågar nu upwakta min Bror och
gratulera till förslaget, som jag enligit rykte
hört lyckligen hafwa gått för sig; så at Bror
får wara med; Denna punct har jag wäl an-
sedt för den swåraste; Lät mig === weta när
profdagarna infalla; – Bror fick wäl intet så
swåra Compeditores, eller huru? Jag hoppas
och önskar af hjertat, at det blefwe Brors
lott! Nog lärer Stads boer hafwa mycket stri-
diga tänkesätt, Bror bör ställa sig helt kall-
sinnig under all deras öfwerläggning, och
wisa dermed at intet alt hopp är förloradt
fast detta skulle gå ur händerna. Jag tror wäl
intet at de kunna så bära sig åt med en deras
närmaste kännare: Så mycket jag hört skall
Bror wara sjelftagen. Nästa gång jag skrifwer
så tilltror jag mig få gratulera Bror till Com-
minister. Herrskapet hälsar Bror mycket. Till
mycken fägnad får jag berätta at Prosten
blifwit mycket munter nu en tid.” === Be-
slutet: &c: 

”J: Hörnell.

P: S:.=== En gång i sommar skall jag wäl
med Guds hjelp stjäla mig på Bror en dag i
Ume. Valeas, vigeas semperqve floreas.”54

Detta war för mig ett kärkommit bref, som
gaf mig ett så god hopp om Missivet, ty ännu
hade jag ej sjelf fått någon underrättelse
derom; jag wågade dock icke sätta fullkomlig
tro till denna underrättelsen såsom ännu
osäker och möjeligen ogrundad. I medlertid
wäxte dock mitt hopp häraf ansenligt. Hans
råd wille jag så mycket häldre följa, som det
så fullkomligen stämde öfwerens med mina
egna tänkesätt. Likaledes gladde det mig hö-
geligen, at Prosten Nortman, så lyckligen ha -
de blifwit befriad ifrån sin långwariga swår -
modighet.

Änteligen war jag sjelf så lycklig den 17. at få

emottaga Missivet till Comminister Syslan i
Umeå daterat den 14. Maj, och Prediko=da -
gen war utsatt till den 10. Jun: eller 1. Sönd:
Efter Trinitatis. Och blef jag deröfwer så glad
och nögd, som hwar och en annan i samma
belägenhet wara kan.

Den 18. som war Eriks dagen, geck jag till
Herr Handelsmannen och Såg Patron Herr
Erik Forsell, för at gratulera honom på
Namnsdagen. Dit kommo äfwen flera, så at
wi woro där en hel samling Herrar. Med flit
frågte jag då Herr Handels BokHållaren Bo-
ström, som här i huset hade sin Station: om
icke han också i wår, såsom förr, skulle resa
till Stockholm; likasom hade jag welat anför-
tro honom någon commission, men i sjelfwa
werket för at på långt håll utröna något om
hans förhållande med Burgerii hus. Jag feck
då till swar: – ”Nej jag lärer komma till at
blifwa hemma i sommar.” Af detta swaret
slöt jag, at Han antingen redan war säker om
sin platts hos Burgerus, eller åtminstone wille
wara Hemma, för at så mycket bättre bewaka
och förswara sin rätt hos Cousine Burgerus.

För någon tid tilbaka war Gullsmeden Carl-
son hos mig och feck se min lilla Snäcksam-
ling, då han nödgade utaf mig några de
wackraste, för at göra snusdosor af dem, och
betalte mig något litet för den; Nu berättade
han (ty han war också hos Erik Forsell.) at
Faster Burgerus hade köpt den wackraste och
största af dessa snäckor, hwilket fägnade
mig; ty jag unnade henne mäst åt Henne.

Wid bordet om qwällen, sade en af mina sido
kamrater till mig:  – ”Man borde nu hafwa
en wersstump wid detta tilfället, wår Wärd
Erik till Heder;” jag begärde så af honom en
blyerts penna, och på en liten papperlapp
wid bordet in promtu skref en liten wers,
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som är N:o 60. i mina Poetiska arbeten,
hwarefter min sido kamrat upläste honom;
och Löjtenant af Donner, träffade på en
känd melodie af den tiden brukliga wisor,
som aldeles råkte passa för min Wers, så at
han också straxt blef sjungen offenteligen.

När nu wåren och såningstiden tilstundade
så drog jag så mycket häldre omsorg om at
beså kryddgården på gården, samt at låta
stänga de små gärden, som tilhörde Stads Ca-
pellan, som jag ägde något hopp om, at sjelf
få begagna dem; och i widrig händelse skulle
efterträdaren i alla fall ärsätta mig kostnaden
derföre; utom det, at sådant åsidosätta hade
warit en tadelwärd uraktlåtenhet. 

Den tiden Elfwen ref upp och isen flöt, så
war jag mycket road af at stå på åbacken för
at skåda ett sådant natur Scen; den 20. stod
jag också där, då Mademoiselle Nessler, För-
modeligen af en händelse, äfwen kom dit. Wi
språkade där en stund om isens gång, och
hwarjehanda andra förefallande likgiltiga
ämnen; Men min förr omtalta wilrådighet af-
hölt mig ifrån at något orda med Henne om
Mitt hjertas angelägenhet; Men detta samtal
bidrog icke litet till at ånyo wäcka min kärlek
till Henne, och föga feltes at icke jag hade
ordat något därom med Henne; ty bätt re til-
fälle dertill kunde jag föga få; Dock häj dade
jag mig denna gången. Och änteligen gingo
wi hwar och en hem till sitt. Men där åter-
kommen i min enslighet wäktes först min
oro fullkomligt, och ångrade jag högeligen at
jag icke beganade tilfället och begärde henne;
ty tänkte jag: hwem wet om icke Widmarks
och Stenqvists underrättelser äro sanna och
om så är; Ho wet om Hon icke med flit geck
ut för at råka mig och gifwa mig tilfälle at
tala med Henne härom under wårt promene-
rande tilsamman; och jag arme dåre war

oklok nog at aldrig säga ett ord der om. Detta
gjorde nu dock så mycket, at jag för det när-
warande beslöt at ånyo begära Henne så snart
som jag finge tilfälle dertill. Dagen efter geck
jag till Hennes Bror Adjunct Morits* då jag
träffade Henne i Hans kammare: men feck
intet tilfälle at tala med Henne, emedan han
war närwarande och Hon snart lämnade oss.
och ännu mindre när jag dagen efter träffade
Henne hos Borgmästar Nortmans. Dock stad-
fästades jag häraf ganska mycket i mitt nu
fattade beslut.

I följe häraf önskade jag nu at blifwa full-
komligen ledig och fri ifrån Cousine Burge-
rus; det war wäl sant, at jag wist icke war i
någor måtto bunden, emedan jag aldrig ännu
hade fått något löfte; men så hade jag icke
eller fått afslag. Och sedan jag så tydeligen
hade begärt Henne, så wille jag wist icke wa -
ra den, som utan ringaste skäl, skulle synas
först bryta. Men som jag säkert insåg at Bo-
ström hos Hennes Föräldrar hade ett oswi-
keligt företräde och jag förmodade at Hans
Förening med Flickan kunde wara närmare
än jag trodde; så wille jag hitta på något sätt
at något wist utröna härom, och trodde intet
något tjenligare wara än at gifwa Henne nå -
gon liten skänk; förmodandes, at om Hon re -
dan wore med honom trolåfwad så kunde
Hon icke emottaga någon skänk af mig; eller
om Hon det gjorde, så skulle Hon nödwän-
digt yttra sig, at jag derföre aldrig kunde til-
höra Henne. I en sådan tanka köpte jag en
par små skänker, men jag mins nu icke mera
hwad det war, geck så dit och feck också til-
fälle at begåfwa Henne dermed, med anhål-
lan at Hon icke måtte försmå det eller se på
dess ringa wärde, utan häldre på min wäl-
wilja och wälmening. Men emot min förmo-
dan tog Hon det med tacksägelse emot; och
sade icke eller ett ord om sitt förhållande
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med Boström. Flat öfwer denna min misräk-
ning, fant jag efter min hemkomst, at jag
härmedelst emot min förmodan och afsigt,
ännu mera hade inwicklat mig i en laby-
rinth, ur hwilken jag icke wiste huru jag
skulle utweckla mig. Jag blef åter wilrådig,
om icke jag ännu med alfware skulle begära
Henne och låta mitt beslut angående Made-
moiselle Nessler fara, hälst som jag nu tyck-
tes kunna sluta, at Cousine Burgerus sådant
önskade, och jag hade för ömt samwete till,
sedan jag hade gifwit Henne ett sådant hopp,
at då emot Hennes wilja och samtycke, åter
afstå ifrån min en gång gjorda begäran och
således alt för ömt såra Hennes hjerta och
kanske blifwa en orsak till Hennes framtida
sorg och smärta. Altså stod jag nu åter på
samma punkt såsom förr.

Igenom Circulaire ifrån Consistorium Hade
Biskoppen strängeligen förbudit, at äkta
Hustrur någonsin annorstädes än i Kyrkan
skulle kyrkotagas, samt at det nu så mycket
inrotade misbruket, at de Kyrkotagas hemma
i sina hus aldeles icke fick tillåtas.55 I detta fall
såsom ock i många andra hade HofPredikan-
ten Berlin warit ganska efterlåten; emedan
hans sak war hufwudsakeligen, at wäl kunna
ställa sig in i alla hus, samt göra ständiga visi-
ter och spela och wara allom till lags, hwar-
före sådant i Kyrko disciplin ansågs af honom
såsom små saker och nästan likgiltigt; åtmin-
stone war han icke så nogräknad. Nu war
också Prosten Eurenius ganska nitisk at ful-
göra denna Biskoppens befallning och hade
derföre strängeligen anbefalt mig at noga och
stricte följa Biskoppens befallning. Detta
kom mig nu ganska illa till pass i den belä-
genhet jag nu war i anseende till Förslaget.
Jag insåg mer än wäl, at jag härigenom skulle
ådraga mig alla Herrskapens och isynnerhet
alla Fruars ogunst, hat och illwilja, hälst detta

war ett så märkbart afbrott emot den förra
wanan; men det halp icke; jag war nödtwung -
en at lyda mina förmäns befallning enligit
Min Preste=Ed. Och det blef ett faseligt alar -
me häröfwer i Staden; Det war förut ing en
Handtwärkare hustru som icke lät sig kyrko-
tagas i sitt hus; och jag ansågs för onödigt
enwis, sträf, och egensinnig; och när jag nu
blott såsom vicarius kunde wara så oböjelig,
hwad skulle jag då icke blifwa om jag blefwe
ordinarius. Ganska få insåg min oskuld, och
at jag aldeles war nödtwungen, huru gärna jag
än hade welat lämpa mig efter deras åstun-
dan. Skäl och raisoner gälde aldeles icke at
anföra till min oskuld. De åberopade sig Ber-
lins exempel de sista månaderna af hans tid,
då redan förstnämnde Consistorii bref war
ankommit. Då han kunde göra det oaktadt
Biskoppens stränga Befallning, hwarföre ock
icke jag? – Då jag swarade: at jag måste an-
swara för mitt samwete och icke för Hans, så
Hette det: ”det war intet samwets mål, utan
en små sak och en onödig Scrupel af mig.”
&c: Det Hette: ”De, eller wi äro äkta hustrur,
och hafwa intet ondt eller wanhederligt
gjordt, wi hafwa ej förtjent någon skampall
eller at wi inför hela Församlingen skola stäl-
las derföre; horor och skökor hafwa sådant
förtjent.” Och när man sökte at öfwertyga
dem om det höga, wigtiga och religeusa i
denna förrättning, samt skilnaden emella
denna och skökors aflösning; så antogs icke
sådant för nog giltigt. Och om jag då änteli-
gen feck dem at gå i Kyrkan, hwartill de nöd-
gades, så war det fåfängt för de flästa af dem,
at förmå dem falla på knä på den framsatta
pallen. Detta war wäl ej af den or sak at de ej
wille knäböja för Gud, utan deraf at de här-
med i sina begrepp förblandade plikte=pal-
len med denna. Jag måste derföre ej låddas
märka denna omständighet; glad at jag åt-
minstone kunde förmå dem, at gå i Kyrkan,
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hwarigenom den stränga befallningen i det
hufwudsakliga war åtlydd. Jag stälde mig der-
före så, som jag ej såg denna omständighet,
hållandes handboken så högt at jag ej såg pal-
len. Det sårade wist ganska mycket mitt hjer -
ta, at se det de ej tycktes wilja knäböja inför
sin Gud i hans tempel; men jag wille aldeles
icke, igenom något alfwarsammare påstå-
ende, åstadkomma något obehagligt upträde
och någon allmän upmärksamhet i Guds hus
och inför Herrans altare, hwarigenom blott
en allmän förargelse skulle uppwäckas, hwars
påfölgder kunde wara långt farligare och
skadligare. Ty ansåg jag det för bättre at öf-
werse med ett mindre ondt, för at icke åstad-
komma något wärre; under förhoppning, at
detta framdeles; igenom lämpa och under-
wisning, lättare kunde hjelpas. Jag fant ock
en par Fruar, som wid detta tilfället ådagalade
mycken känsla och blödighet, och hjertats
känslofulla tacksägelse för guds hjelp, me-
delst ymniga tårar som röjde sådant, oaktat
de ej knäböjde på pallen, hwilket ganska
mycket gladde och tilfredsstälde mig; ibland
dessa må isynnerhet nämnas Fru Borgmästa-
rinnan Nortman; hwaraf jag insåg at det hade
warit at alt för ömt såra mångens ömma hjer -
ta om jag hade welat twinga dem med alfwar-
samhet at knäböja; tänkandes: Gud ser dock
till hjertat och icke blott efter yttre åtbörder;
och dessutom: skall man twinga någon till
gudaktighets öfningar, O! huru litet uträttar
man icke då; nej om menniskan icke af fri-
willig inre drift gör det, så uträttar man föga
med twång; dock är nödigt at troget söka
wårda en allmänt påbuden och antagen ord-
ning och skick i Guds Hus och gudstjensten.
För min del tyckte jag dock, at denna sträng-
het i detta fall war något olämpelig; at icke
man åtminstone hade kunnat tillåta någon
mildring och dispensation i det ta fall, wid
wissa påkallande eller trängande omständig-

heter; det war en ceremonie som ock utan
förakt af Gud och religionen hem ma kunde
förrättas, som till och med kunde wara och
icke wara; Ty i Nya Testamentets skrifter fins
den icke anbefalt; och Mosis Ceremonialiska
lag härom angår hufwudsakeligen Israëli-
terne. Det är sant, at det är något högtidligt
at det sker i Guds Tempel, och en gång all-
männeligen antaget och påbudet, så bör det
iakttagas. Men dock tycker jag, at wåra Tros-
förwanters i Tyskland förhållande i detta af-
seende, är mycket lämpeligare och tjenligare.
Näm:n at sedan Hustrun den föreskrifna ti -
den warit hemma, och war frisk at kunna gå
i Guds hus, så anmältes sådant för Presten,
som ifrån Predikostolen förkunnade Hennes
första ankomst i kyrkan, samt upmanade bå -
de Henne och Församlingen at tacka och
lofwa Gud för den hjelp hon åtnjutit och för
återwunnen Helsa; Hwarwid hustrun sjelf
satt i sin bänk ibland Församlingen. At så sker
där, omtalte LandsHöfdingen af Donner.
Man öfwerwäge endast (hwilket Herrar Pat-
res icke hafwa besinnat) och besinne hwil-
ken obehaglig och förwirrande känsla hos ett
lättrördt och blödigt Fruntimmer måste up-
komma, när hon skall offenteligen ensam
framträda, ett mål för allas blickar och up-
märksamhet; sättom oss blott i deras belägen-
het, och bedömmom dem icke efter wåra
manliga nervers styrka, och wår ofta uprepa -
de wana at offänteligen framträda och tala
för en allmänhet; utan efter deras qwinliga
swaghet, och jag försäkrar, at mången af dem
derwid har rönt mera smärta och ångest, än
mången timide yngling och begynnare, när
han skal upträda på Predikostolen; med bäf-
wan och darrande steg har jag sedt dem fram-
komma; och jag frågar: huru skickliga hafwa
de wäl då warit at låfwa Gud, när de knapt
hafwa wetat till sig sjelfwa, och blott med
ång est hafwa afbidat förlossnings minuten at
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få återgå i bänken? Men nog härom.
Af detta anförda begriper man bättre detta

följande upträde. Herr Bruks Patron och Han-
delsmannen Zach: Åberg kom den 27. eller
Pingnst dagen till mig; med begäran, at jag, på
eftermiddagen efter Aftonsången, måtte
komma till Honom och hemma i hans hus
Kyrkotaga Hans Fru. Jag kunde ej annat än na-
turligtwis beswara en sådan begäran med:
Nej! Men Han war enwis i sitt påstående, at
Hans Fru hwarken kunde eller wille gå i Kyr-
kan m:m: Men jag fortfor i mitt nekande och
androg mina Förmäns stränga befallning, min
Presta Ed at wara dem lydig &c: Men Han an-
tog inga skäl och raisoner. Häröfwer kommo
wi i en alfwarsam dispute med hwarandra och
icke långt ifrån i wärkelig träta. Wi talade så-
ledes häftigt och högt, under promenerande
på gålfwet, hwilket utan twifwel dels min
Gamla piga, och dels de förbigående och gran-
narna hade hört. Ibland annat yttrade Han sig:
– ”Jag struntar på Eder Ed och Edert samwete;
Jag struntar på hela ceremonien, hwartill tje-
nar den? wåra Hustrur kunna altför wäl wara
den förutan, och kunna likawäl afla barn; och
I sanning gode Herrar, om Ni så härmed fort-
faren och gören Eder till öfwer strunt så skall
Ni finna at I misten mer för mindre, I misten
wår aktning och wåra hustrur sköta ej om
Eder Kyrkotagning. – Och jag skulle i sanning
nu aldeles icke fråga derefter om icke min
hustru sjelf wille Kyrkotagas; ty Hon will icke
wara andra olik i det fallet.” Och ho kan min-
nas alt hwad han parlerade. – Jag swarte: ”så-
dant alt må Herr Bruks Patron säga åt Biskop-
pen och Prosten mina Förmän; jag kan icke
göra något deråt. och om Min Herre wid nå-
gon Riksdag eller allmänt Riksmöte kan
åstad komma någon ändring i Kyrkolagen i
detta fall, så är jag icke deremot; men tilldes
efterfölja wi den gamla Kyrkolagens Stadga
härutinnan.” &c: Till slut sade Han: ”kommer

Herr Magister till mig i Afton at fullgöra
denna förrättning, eller huru?” Jag swarte:
”Det kan jag omöjeligt, så framt icke Herr B:
Patr: skaffar mig skriftelig tillåtelse dertill af
Prosten Eurenius, då först kan jag göra det
men ej förr; eller kanske Prosten sjelf kan göra
det?” ”Ja” sade Han ”det will jag göra.” Och
dermed geck Han bort. Hwem som detta år
Kyrkotog mins jag ej. Året derpå wid samma
fråga återkom han med en liten skrifwen lapp
ifrån Prosten; men när jag såg på Honom, så
war det hwarken tillåtelse eller förbud, och i
sjelfwa wärket hade jag af den samma als intet
stöd. Förträtad häröfwer kastade jag den på
bordet, och sade mislynt: ”hwartill duger
denne? Detta är det samma som intet, det är
ett fult narri och intet alfware. Jag wäntade
ett bestämt ja eller nej, och får detta, som är
lagomt till; jag wet ej hwad!” – ”till at remittera
till Norenius”, (En half galen Prest i Lappmar-
ken.) sade Åberg. ”Ja just dertill är han lagom”
swarte jag, och fortfor: ”Men jag kan ock wisa
at jag kan göra Herr Bruks Patron till wiljes,
de må säga och göra hwad de wilja mina För-
män.” Jag lofte således komma till Honom;
och wid nogare öfwerwägande i mera kallsin-
nighet fant jag, at jag nu swårligen kunde
neka, då Han tycktes hafwa skaffat mig en art
tillåtelse därtill ifrån Prosten, ehuru jag ännu
hade lika skäl som förr dertill; En liten harm
determinerade ock något litet mitt beslut,
dessutom insåg jag mer än klart at Prosten wäl
war hugad at den na gången gifwa tillåtelse till
Kyrkotagningen hemma hos Åberg, men han
wille för ingen del, såsom Pastor, hafwa något
band på sig för en framtid; för at icke handla
emot sin en gång gifna stränga befallning; och
för at icke gifwa anledning till nya Försök af
andra för at kunna säga, at han hwarken hade
gifwit tillstånd eller nekat. Och för min del
fant jag mig härigenom fullkomligen säker
för tiltal af Prosten härföre. På utsatt timma
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geck jag dit och förrättade hwad jag borde, och
när jag skulle gå därifrån, så betalte han mig
för beswäret; någorlunda hederligt; men jag
fant också at han just med flit hade utsökt alla
de sämsta och mäst slarfwiga små sedlar han
kunde finna för at gäcka och förarga mig. Men
jag låddes aldeles icke märka sådant, ej eller
wäckte detta någon obehaglig sensation hos
mig, utan jag war glad at hafwa fått pengarna,
liknögd hurudana de woro, blott de woro gäl-
lande; ty jag behöfde dem så ganska wäl, och
föraktade hans spegörande härutinnan, så at
han ej fick det nöjet at se det han hade förargat
mig, som han förmodeligen wäntade. 

Jag blef en dag kallad till En Enka (Madame
Bure) i Staden för at skrifta Henne. Jag kom
dit, och, enligit bruket på Lands bygden, så
företog jag Skriftermålet utan kappa. Men
just som jag började skrifta, så märkte jag, at
Fru Holst, som, såsom Slägtinge war närwa-
rande, med ganska märkeliga åtbörder tyck-
tes förtryta någon ting, och likasom hade
hon någon anmärkning at gjöra på företaget.
Jag undersökte då hos mig sjelf, hwarutinnan
jag kunde hafwa felat, och kunde ej något an -
nat finna, än at jag war utan kappa. Och ifrån
den stunden skriftade jag ingen i Staden utan
at hafwa kappan på; ty jag tänkte: de äro för-
modeligen med sådant wana; och hwarföre
skulle jag icke göra dem tilwiljes för at und-
wika åtal. Dock hörde jag ingen anmärkning
häröfwer, hwarken efter denna förrättningen
ej eller sedan.

Men ett annat åtal, wid mina Socken-
bud=Skriftningar i Staden war, at jag war för
widlyftig och noggran i mina samtal med de
sjuka. – ”Hwarföre?” hette det, ”behöfwes en
så alfwarsam och widlöftig examen? när
man är så nära döden, hwad uträttar man
dermed? den som ej förut är beredd blir det
icke eller sedan när döden sitter på läppar -

na.” m:m: Men detta oaktat fölgde jag mitt
samwete och fortfor med mina samtal efter
min öfwertygelse. 

Till widlyftigheten och nogranheten bi-
drog också först at intet hos unga Prester mer-
endels är lifligast i början. För det andra: så-
som nyss kommen Prest i Församlingen så
känner man icke folket, hwarken till kunska-
pen eller seder; ty är det nödigt at igenom
samtal utröna deras religions begrepp och
tänkesätt. För det Tredje, så fordrade mitt
samwete, at till det sista söka uplysa menni -
skor om den rätta salighets wägen; och då är
nödigt at först igenom samtal utröna deras
tro och grunden till deras hopp, för at så
myck et lättare kunna öfwertyga dem om de-
ras emot salighetens tros grunder stridande
irriga tankar om sådana hos dem finnas, och
at öfwerbewisa dem om deras lefnads afwi-
kelser ifrån den sanna Gudsfruktan, när så-
dant äger rum. Och änteligen för det sista är
själen på sotesängen mäst öppen och bögd till
at emottaga så wäl lärdomar, som påminnel-
ser, rättelser, förmaningar och bestraffningar,
m:m: då man altid kan hoppas, at ehuru sent,
de dock ej aldeles altid skola wara utan frugt
och nytta, hwarom Gud sjelf wist drager om-
sorg, och som på den yttersta dagen skall
blifwa uppenbart. Dessutom, ehuru olikt det
ibland synes, så kommer dock mången till
hälsan igen; då säkert sådana påminnelser i
rättan tid gifwa, i deras framtida lefwad icke
blifwa utan frukt. ty må man i tid och otid
förmana och sista stunden arbeta. 

Men jag återkommer till mit hjertas angelä-
genheter. Som mina tankar nu mäst woro
riktade på Mademoiselle Nessler, och jag ej
wiste huru jag åter skulle kunna komma i
närmare förtroende med Henne så beslöt jag
at ånyo göra försök hos Hennes Mor och Sty-
far at få spisa hos dem förebärandes, at det
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war närmare beläget än till Rådman Dyhr
eller hwad annan swep orsak jag kunde före-
bära; tänkandes: i sådant fall finge jag läm-
peligare tilfällen, at få tala med flickan; Men
oaktat mitt nog enträgna försök så war det
dock fåfängt, at få spisa där. Jag råkte wäl
Flickan samma dag och äfwen dagen derpå i
Hennes Brors kammare, men jag feck dock
ej tilfälle at få tala med Henne; Icke eller när
jag sökte Henne dessa dagar på promena-
derna.

Min belägenhet war således rätt brydsam
och ängslig, och hwad swårare war; jag hade
just icke någon förtrogen för hwilken jag
kunde yppa mitt hjerta, Min förtrognaste
wän Nordqvist war på Åland, och jag hade
fått höra at han nyligen hade giftat sig med
sin Jeana. (Se pag: 514. 515. 4:de Boken) Jag
beslöt derföre at skrifwa honom till för at
dermedelst i någor måtto lätta mitt be-
klämda hjerta. brefwet är en kort målning
af min själs tilstånd och mitt hjertas käns-
lors historia och lydde som Följer.

=== Gratulation till giftermålet. ”För min
del är jag ännu lika långt kommen som förr,
och mitt öde är för besynnerligt i den wägen.
Jag war först på god wäg med A. (Du förstår
mig) ty jag åtnjöt mycken wänskap, så af För-
äldrarna, som flickan; men som Hon war
förut trolofwad, och mitt hopp som bäst bör-
jade klarna, såwida förra fästman tyktes al-
deles hafwa öfwergifwit Henne; så i det  sam -
 ma får Hon ett bref ifrån Honom, och han
yrkar på sin rätt på det ifrigaste, hwarigenom
mitt hopp förswan. Sedan kom jag, af en be-
synnerlig händelse, at söka B. sistledne Jul
och Hon gaf mig något hopp, fast Hennes
Föräldrar wille twinga Henne at taga en an -
nan, som Hon omöjeligen wille hafwa; i det
samma kullslog Hon mitt hopp och sade sig

hafwa besinnat sig till at lyda Föräldrarna. –
Något litet förträtad öfwer en sådan ostadig-
het beslöt jag at aldeles slå Henne ur hågen,
hwilket gjorde at jag begärde C., ehuru mitt
hjerta ej synnerligen war till Henne bögdt;
men såwida Hon är ganska beskedlig, trodde
jag mig med Henne blifwa lycklig; men där
mötte mig samma öde; ty Hennes Far will,
för sitt interesse, at Hon skall taga en annan,
som också förr har anmält sig: Flickan har jag
på min sida. Men i det samma får jag höra af
en säker hand, at Fästman till A. har aldeles
öfwergifwit sin Fästmö, och inviterte mig dit
igen. Och just wid samma hwefwan blir ock
mig bekant, at det ej är något mera emellan
B. och dess Fästman, och at Hennes Bröllop
med honom, ej såsom allmänt tros, kommer
at hållas i sommar. Lägg det därtill at B. tyks,
genom åtskilliga tecken, åstunda at jag måtte
förnya min begäran. Tänk då i hwad bryderi
jag är, som mycket lågar för B. och önskar at
på ett honet sätt skiljas från C., som tror mig
om godt, och som är för beskedelig at swikas.
Icke eller har jag fått tilfälle at tala med B. at
förnya min begäran; som jag wärkeligen
längtar ef ter. Ach! Min Bror! bed Gud för
mig, at jag ej råkar i någon olycka.”

Nu war jag en dag antingen hos eller i sälskap
med Inspector Holst och Hans Fru, då talet
blef om mitt undfångna Missive till Commi-
nister i Staden, då Fru Holst, likasom under
skämt, yttrade sig: – ”Jag skulle just önska at
Herr Magistern blefwe wår Prest, och Han då
sedan wille wända sig till Mademoiselle Zim-
merman, så finge wi också en braf Prestfru.”
&c: Denna war en ung Mademoiselle, som nu
några månader hade warit hos Inspector
Holst, en skäligen wacker flicka, hemma
ifrån Finland, men fattig såsom många andra
Flickor. Öfwer detta skämt blef jag något för-
lägen och kunde föga swara derpå, om icke
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någon tacksägelse öfwer den goda önskan i
första fallet. Flickan kände jag nu för litet
och war med Henne så föga bekant, at jag
wist icke hade tänkt på Henne, och för det
närwarande tycktes jag wara altför mycket
inweklad i bryderi och bekymmer förut,
förat tänka på nya föremål eller fästa mig wid
en sådan invite.

Jag hade nu beslutit at änteligen göra ett
alfwarligt försök hos Mademoiselle Nessler,
för at kommo på något sätt utur min bryd-
samma belägenhet, igenom ett bestämt swar
till eller ifrån; ty skref jag d:n 5. till Henne
följande bref.

”Min Öma utwalda Wän!
Ännu en gång wågar jag bruka detta så

smickrande uttrycket, det må uptagas huru
det kan. Det swaret, som Tit: i sistens på
Åbacken gaf mig, nämligen; at Hon ej så snart
tänker resa ifrån Umeå, ger mig det hopp, at
Rector Unæus ej lärer wara så nära sin lycka,
som allmänheten tror; men Mån jag kan hop-
pas, at min kan deremot upklar na? – Ach om
ännu är någon möjlighet öfrig, så tilslut icke
sitt öma hjerta för mig! O! huru längtar jag ej
efter at få tala några ord med Tit: men när och
hwar skulle wäl det nöjet kunna ske? Hwi lät
jag en besynnerlig sak hindra min tunga, at
tolka mina hjertats känslor och önskningar,
på Åbacken! och när blir Åbacken en sådan
Åbacka mera? (Se pag 513. 514. Denna Boken.)
Men hwad hör jag för ett åskeslag! Herr Kong:
Räntemästaren (Hennes Styfar) sade at sam-
telige Herrskapet skall resa till Bygdeå i som-
mar; förmodeligen at fira Tits: Bröllopp. Och
hwi har jag då icke, oaktat alt mitt bemö-
dande och all min flygt förmått at qwäfwa
min låga. Om alt hopp för mig är ute, så lät
mig då få några rader, och kalla mig inbilsk,
förmäten; med ett ord: ös ut emot mig alt

owett, så torde jag blifwa läkt; eller ock: förlåt
mig, och öpna för mig sitt hjerta. Men hwad
är jag fattig man emot en hel Rector med sin
stora Lön, och huru skulle jag wåga en sådan
begäran af dess Föräldrar, åtminstone ej utan
Tits: bifall. Ach! Tit: lämna mig ej utan tröst,
eller straffa mig, som jag förtjenar, som aldrig
uphörer at wara” &c:

Jag hade, som i brefwet nämnt är, af Hen-
nes Styfar sjelf hördt at de innan kort alla är-
nade resa till Bygdeå, hwaraf jag fattade det
beslutet at äfwen skrifwa till Fru Prostinnan
Nortman i Bygdeå med en enträgen anhållan,
at Hon måtte söka förmå sin Syster dotter, at
om möjeligt wore gifwa mig ett gynnande
swar; ty jag hoppades, at då jag lämnade
hänne ett öppet och fullkomligt förtroende,
skulle Hon, smickrad deraf, och om någon
gnista af den fordna wänskapen wore öfrig,
gå på min sida och befordra mitt bästa. Ett så-
dant bref skref jag också samma dag upfylt
af det fullkomligaste förtroende. Brefwet till
Mademoisellen lämnades säkert samma dag
i Hennes händer.

Dagen derpå geck jag så tidigt, som jag kunde
till Hennes Bror, i den dubbla afsikten at
både anmoda Honom, som samma dag förut
skulle resa, at emottaga brefwet till Fru Pros -
tinnan Nortman, men alls intet förtroende
lämnade jag honom om saken; och äfwen få
om möjeligit wore träffa hans Syster, för at
få emottaga något swar. Lyckan gynnade mig
också, at hon kom till sin Bror, och wid bort-
gåendet, utbad jag mig Hennes benägna ytt-
rande på min begäran. Hon gaf detta swaret
af följande innehåll:  – ”Det är icke möjeligt
at gifwa Herr Magistern annat swar än hwad
jag förut sagt: Rector Unæus älskar mig för
ömt, at icke jag troget skulle hålla den låfwen
som jag honom gifwit.” – ”Är det då icke mö-
jeligt, at något hoppas för framtiden?” frågte
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jag. – ”Nej”, swarade Hon, ”tänk aldrig derpå;
Han finner säkert någon annan wärdigare än
jag.” Och så åtskildes wi. Flat, förwirrad och
orolig geck jag hem; men som jag icke trifdes
där geck jag ut at promenera för at förströ
mina sinnen och war något länge borta. Mitt
sinne upfyldes af följande tankar, såwida jag,
af hwad förr händt war, tyktes funnit, at hon
åtminstone ibland, likasom hade önskat för-
nyandet af min begäran; nämligen jag gjorde,
wid detta swaret, jämfört med det nyss-
nämda, den slutsatsen: at antingen har hon
ej warit utan ömhet för mig, eller söker Hen-
nes fåfänga at göra ärröfringar, eller har Hon
blifwit förargat af något falskt rykte om mig.
Altså fant jag mig nu fri ifrån grubblet angå-
ende Hennes Person, som war mig mycket
till winst. Men Cousine Burgerus stod mig
ännu qwar, där icke eller något grundat hopp
stod öfrigt, utom kanske något swagt hos
Flickan. När jag kom hem hade Adjutant
Morits warit hos mig för at emottaga brefwet
till Fru Prostinnan Nortman, och redan rest
bort; men som jag nu hade fått ofwan an-
förde munteliga swar af Flickan sjelf, så fant
jag det aldeles utan ändamål at afsända detta
bref.

En middag hos Rådman Dyhr kom en liten
flicka dit in i något ärende, då jag öfwer
henne gjorde en liten wers som är N:o 61. i
mina poëtiska arbeten

Gustafs dagen den 6. war förordnad at wara
en allmän klagodag, öfwer Konung Gustaf
III:s död, då jag Predikade Aftonsången. Men
Prosten Eurenius hade Predikat Högmässan.
Min Predikan slöt jag med följande lilla wers
af mig författad och är N:o 62. i mina Poë-
tiska arbeten.

”Sörj! Sorgse Swen sörj! sörj sakna’n af 
Din Konung! 

Blöd ömma Hjerta! blöd! du derför känslor fått;
Sök tröst i Herrans ord, den söta ljufwa Honung! 
Gud ännu ej uphördt at göra men’skor godt!”

Denna min Predikan behagade Allmänheten
mycket berömma, och det sades, at till och
med Bruks Patron Åberg, om icke min fien -
de? så åtminstone min motståndare, skall
hafwa yttratt sig At Min predikan den na
gången war mycket bättre än Prostens. Detta
gladde och tilfredsstälde mig mycket; icke
för berömmet skull; utan derföre at Han
dock måste ärkänna några talenger hos mig,
och följakteligen äfwen hysa någon aktning
för mig. Söndagen derpå hölt jag min Prof
Predikan, som aflopp efter wanligheten. Jag
war den 1. på Förslaget; och mina Competi-
torer woro: Herr Ansenius, Adjunct i Skällef-
teå, En ganska beskedlig och äfwen snäller
karl, men hade låg röst; samt Herr Unæus
Adjunct i Löfånger, likaledes en mycket be-
skedlig karl; dock mera osynlig, och upnådde
wist icke den förra i lärdom. Båda woro ogra-
duerade, och det lä rer bidragit dertill at jag
feck rummet före Ansenius, ehuru han war
en par år äldre.

På eftermiddagen samma dag kom min Släg-
tinge Lars Svanström till mig och efter något
språkande blef wårt samtal om Cousine Bur-
gerus och hennes tilämnade giftermål. Då
han berättade för mig nya omständigheter
derwid ungefär med följande ord. – ”Jo det
lärer dock blifwa giftermål åf med Boström
efter mycket späntande emellan Föräldrarna
och Flickan; Och Morbror Burgerus är wist
högst i behof af en sådan hjelp. Moster Bur-
man, har i denna saken upfört sig mycket illa
och oartigt emot sin Syster och Swåger Bur-
gerus, hwarföre Hon också helt och hållit har
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förlorat deras wänskap, och jag undrar wist
icke derpå; man går bara hwar och en till sig
sjelf.” – ”Huru har hon då för hållit sig?”
frågte jag: ”och hwad har hon med den saken
haft at göra?” – ”Wet intet Cousin det?” fort-
for han; – ”Hon har warit Copplerska, emel-
lan sin Syster dotter och Post Inspectoren
Schjåltz.” – ”Nå hwad hör jag”, frågte jag,
”har Han friat till Henne?” – ”Ja”, swarte han,
”och Flickan har warit tokig nog, at nödwän-
digt wilja hafwa honom. De hafwa nu snart
i 2. år haft sina sammanträden hos Moster
Burman som också fortskaffat brefwen dem
emellan, utan Hennes Föräldrars wettskap,
dock naturligt wis föröfrigt på beskedligt
wis, och för at i frihet få samtala. Och det
blef först kunnigt sedan Boström, anmälte
sig. Men Föräldrarna wilja omöjligt hafwa
Schjåltzen till måg, och de hafwa strängt för-
budit flickan, någonsin gå till Moster Bur-
man, eller Hon at komma till dem; hwar -
öfwer de nu nog hålla waksamt öga.” &c: 

Denna berättelsen gjorde mig helt förwå-
nad, isynnerhet öfwer Faster Burmans förhål-
lande härwid. Och Nu begrep jag mycket wäl,
Faster Burmans spådom för mig, sidan 183.
184. Denna Boken, så wäl som Fru Norlunds
tal pag: 452. Denna Bok: samt min Systers
Dito pag 494. d: B: Något undrade jag wäl
också på Flickan, som war blind nog, at icke
inse, at han aldrig kunde blifwa en rätt god
Man; ty han war kärf och sträf, och i Hans
sätt at wara, war något oangenämt, som man
ej kan beskrifwa; Dock war det i en wiss mån
icke underligt, ty han såg någorlunda wäl ut,
och kunde imponerande tala; lägg dertill
skriftwäxlingen, och de täta samtalen hos
hennes moster, och man inser, at en oförfaren
Flickas hjerta, lätt och snart måste blifwa
kärt. Såwida jag förut, så som berättat är, både
hade ringa hopp om at kunna Få Cousine Bur-
gerus för Föräldrarna; som ock föga indre bö-

jelse för Henne, utom hwad mitt förnuft
kunde mig gifwa såsom en mycket beskedlig
flicka; så gjorde nu denna berättelsen slut på
all min afsigt at någonsin mera begära Henne.
En fullkomlig högaktning för Flickan förlo-
rade jag wist icke; Men den tankan, at om jag
än kunde winna Flickans tilgifwenhet fram-
före Boström, och Föräldrarnas samtycke till
giftermålet, så kunde jag dock aldrig wänta,
at Hennes gamla kärlek till Schjåltzen så
snart skulle förswinna, hälst som han bodde
så nära, och jag wore således icke säker om
Hennes hela hjerta för mig. Altså slog jag hela
saken utur hogen. Och war således åter full-
komligen fri. Det hade också sannerligen
oroat mig om hon hade giftat sig med Schjålt-
zen, för Flickans skull; ty hon hade då säkert
aldrig blifwit lycklig; och i sådant fall wet jag
icke om jag icke hade gjordt alfware med mitt
frieri hos Föräldrarna; ty nog unnade jag
Henne åt Boström, men aldrig åt Inspector
Schjåltz.

På eftermiddagarna geck jag ofta ut at pro-
menera för at taga motion när jag hade tid.
Så gjorde jag också nu dagen efter, då jag träf-
fade Post Inspectoren Schjåltz, som äf wen
hade gått ut i samma afsigt; Då wi gjor de
hwarannan sälskap något stycke utom Sta-
den. Jag lät icke det minsta märka hwad jag
hade hört dagen förut, eller at jag wiste något
om Hans frieri. Men efter någon stunds sam-
tal, så wäckte han sjelf frågan härom ungefär
sålunda. – ”En ärlig och braf karl blir icke an-
sedd nu förtiden, hälst när man råkar utför
folk, som icke hafwa nog urskillning.” ”Huru
så?” frågte jag. – ”Jo”, fortfor han, ”jag har
sjelf en altför smärtande ärfarenhet härom;
Jag tycker at en stadgad man med en alfwar-
sam caracter bör mera skattas, än hwart och
ett annat interresse.” – Jag frågte: ”hwaruti
eller hwarifrån har Bror denna ärfarenhe-
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ten?” – Han: ”Har icke Bror hört at Herr Råd-
man Burgerus och hans Fru wilja twinga sin
dotter, at gifta sig emot Hennes wilja med
HandelsBokhållaren Boström?” – Jag: ”Nog
har jag wäl hört, at han skall fria där; men om
derwid är något twång för Flickan, det har
jag ej så säkert hört.” – Han: ”Jo, ty wärre, alt
för mycket twång; ty jag, som långt före Bo-
ström har anmält mig hos Flickan, och som
icke allenast äger Hennes kärlek, utan också
längesedan fått Hennes säkra löfte och tilsä-
gelse om en oryggelig trohet; jag blir af Hen-
nes Föräldrar uttstött; och om jag icke wore
en Man af caracter och stadga, så skulle jag ej
nämna derom; men nu skola Handels interes-
sen gälla mera, och flickan skall derföre
twingas at taga Boström emot sin wilja; är det
skäl i sådant? Jag tycker at Föräldrarna aldeles
icke äga någon rättighet at twinga sina barn
till Giftermål; Och i alla fall; en gång gifna
ord och löften böra ju oryggeligen hållas af
Flickan, och hon handlar owärdigt om hon
låter twinga sig.” Jag mins ej så noga hwad jag
härpå swarte; men han fortfor. – ”Bror är ju
Slägt i Burgeri Hus?” – ”Ja” swarte jag; ”men
blott Tremänning med flickan.” ”Altså”, fort-
for han, ”skulle Bror kunna, såsom slägtinge,
wärka något på Föräldrarna till mitt bästa?
Will icke Bror det eller Hur? Han kan ju fö-
reställa dem obilligheten och orimligheten af
deras förhållande; jag tycker när de hafwa en
Man som önskar blifwa deras måg, som har
styrka och stadga i caracteren, och som nog-
grant och punctuelt för sin sysla, så böra de
finna rättwisan och billigheten, af min begä-
ran, samt förmån för Flickan; utom det at jag
har Hennes wissa löfte, m:m: Alt sådant kan
ju Bror wara god och föredraga, dels såsom
Slägtinge och dels såsom Prest.” &c: – ”Nej”,
swarte jag, ”det kan jag ej åtaga mig.” Han: –
”hwarföre icke det?” – Jag: ”Jo dels derföre at
jag aldrig will blanda mig i andras giftermåls

afairer, dels ock derföre at jag wet at jag als -
intet kan uträtta med ett sådant försök.” –
Han: ”Ingen ting uträtta: Håå å, ha ha ha. (ett
hån skratt, som han wanligen tidt och ofta
inblandade i sitt tal, när talet aldrig så litet
war honom till mishag.) Ja wore jag slägt i ett
hus och ej skulle kunna något uträtta hos
dem till en wäns bästa, ha ha ha. Då wore det
ej wärdt at wara Slägt eller.” m:m: Härmed
ungefär slöts wårt samtal och wi gingo hwar
till sitt hem. Man inser, utan twifwel, det lö-
jeliga i hans skryt om sin stadga i Caracteren,
åt hwilket egenkärlekens språk jag ej annat
kunde än le innom mig sjelf. Ty han såg icke
at just denna hans så mycket åberopade dygd,
war den, som gjorde honom sträf och kärf i
umgänget. Ty onekeligt war det, at han war
punctuele i sina göromål och manqverade
aldrig något i sin Syssla; men denna dygd,
såsom all annan för långt drifwen, åstadkom
en wiss oböjelighet hos honom, ogenhet, och
en wiss stelhet i umgänget, ja sjelfwa hans
sätt at tala röjde sådant, äfwen wid wänligare
tal. Jag undrar då icke at Burgerus aldeles icke
wille samtycka hans begäran, och jag kände
för wäl deras tänkesätt för at tro mig kunna
wärka på dem något till hans förmån; och om
jag också hade kunnat det, så ser man dock
af föregående stycke huru litet jag wille det.

Min barndoms Wän Johan Bolin, war nu den
enda för hwilken jag hade något förtroende,
wi woro rätt goda wänner, och jag fördref
mången förnöjsam stund hos honom. Dock
feck han sällan mera än ett halft förtroende
af mig, och denna tiden endast mitt förhål-
lande ianseende till Mademoiselle Nessler.
Jag beskref för honom sakens början och for-
gång, och isynnerhet i hwad för bryderi och
hjertats känslor jag war stadd, när jag prome-
nerade med Henne på Åbacken, då jag icke
wiste hwad beslut jag borde taga (Se pag: 513.
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514. Denna Boken) samt i hwad oro jag war
&c: och han för sin del anförtrodde mig sin
kärlek till en Mademoiselle i Stockholm,
samt sitt hjertas nästan lika belägenhet, då
han fölgde Henne på ett Fartyg och skulle
förhjelpa Henne derifrån ned i båten. &c:
Häraf formerade wi oss ett odspråk oss emel-
lan, det ingen annan förstod än wi båda, som
ofta roade oss rätt hjerteligen; ty blott wi
sade: ”Pehr på Åbacken och Johan i båten,”
så förstodo wi wäl hwarandra, och hade deraf
mången nöjsam stund äfwen i sälskaper.

Ifrån Adjutant Moritz, stadd på mötet i Byg-
deå och Gumboda, feck jag bref; i hwilket
han begärde at jag hos Apothekaren Frejer i
hans namn, skulle begära 6. stycken Kron es-
sence flaskor, för Bataillons Predikanten
Schmaltz, som då war på mötet; pengarna
skulle sedan komma ifrån Schmaltz. Jag geck
ock till Apothekaren; men om jag rätt mins
så swarte Han: ”Jag lämnar aldrig ut någon
ting åt Adjutant Moritz förr än han skickar
pengar.” Och ännu mindre wille jag betala
för honom. Jag skref derföre till honom och
underrättade Honom om Apothekarens swar.

Med Ålänningar, som woro med skutor an-
komna, feck jag bref ifrån min Wän Nord -
qvist på Åland, som war swar på mitt sista (Se
pag: 525. &c: Denna Boken.) det lyder sålunda.

”Med innerlig glädje emottog jag dit bref
=== jag blef så mycket mera glad, som jag en
lång tid både längtat och wäntat få höra något
ifrån dig. – af dit bref finner jag dit wälstånd;
fast några små motgångar och bryderier mött
dig i den sak du behagar omnämna. Följ nu,
med mycken försiktighet, dit hjertas böjelse,
men fäll dit hjertas ankare ej för djupt wid
någondera, at det icke åter lätt kan lyftas, ifall
någon motgångs storm än widare skulle
komma öfwer dig, så at du då icke kommer
at lida skeppsbrott till dit goda samwete,

rykte, namn, heder och ära.” === gratulerar
till Förslaget och önskar mig Syslan. === Nå-
got om hans egna afairer; at Han hade fått en
Son, som åter dödt, samt Hans stora sorg der -
öfwer. &c: Sedermera: ”Min Kära Hustru låter
rätt mycket hälsa dig; Hon roade sig (som du
wäl kan tänka at fruntimren göra.) åt dina
små förträtligheter och bryderier: Hon hade
af nyfikenhet öpnat brefwet, emedan jag, un-
der dess ankomst, war ute på åkern, och wid
min hemkomst war hon mig till mötes med
det, och sade at jag hade bref ifrån en kär wän.
Lät mig framdeles weta huru dina afairer, så
i det ena som andra sluta sig, och hwartill jag
=== önskar dig ett godt slut, och ett sådant
som länder till din sanna wälfärd. === Gud
hjelpe dig jag ser, at dit hjerta är i mycken
wälfning, och emellan twenne eldar, samt i
wal och qwal.” === beslutet. &c:

Detta brefwet hugswalade mig rätt myck -
et, hälst jag nu mera, såsom berättat är, imed-
lertid åter war kommen utur det swåraste bry-
deriet för denna gången. Men at Hans Fru
hade upbrutit och läst mitt bref det förtröt
mig något litet; dock gaf jag mig dermed till-
freds, wäl finnandes, at det ingen ting betyd -
de, såwida hon bodde så långt borta, at intet
sqwaller härom gärna kunde hinna hit; dertill
med war jag nögd öfwer min brukade försik-
tighet i at ej hafwa utsatt flikornas namn,
utan blott wissa bokstäfwer.

Prosten Nortman skickade mig i bref en
kungörelse angående skeende Förfrågan till
Stads Församlingen om de woro nögda med
de Missiverade, och om den förestående wal-
dagen, som skulle upläsas Midsommars da-
gen; samt 2. bref till Herrar Comministrar på
landet af hwilka Norlund, war kallad at göra
förfrågan, och Häggström at föra Protocollet
wid walet. &c: Hwilket alt jag expedierade,
och sedan till Prosten inraporterade.
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Den 21. på eftermiddagen geck jag ut med
några bekanta Herrar och Fruntimmer at
promenera, ibland hwilka äfwen wår Fru Pat -
ronessan Åberg. Wi kommo också at gå förbi
Prestegården; men jag kunde icke bedja dem
stiga in, så wäl för det, at där såg mycket öds-
ligt ut, som också för at icke gifwa tadlel an-
ledning, at säga, det jag bjöd in folk för at
wärfwa röster till det förestående walet; ty at
i den saken wara noggran war jag högst ange -
lägen. Dock när wi gingo förbi, så sågo de ige-
nom fönsterna huru där kunde se ut, samt
undrade på at jag wille bo så ödsligt. Jag
swarte: det blir ej så länge innan saken blir
afgjord, och imedlertid kan det wäl få passera
så länge. Fru Åberg feck därwid se 2:ne styck -
en stolar gjorda på egit wis, som jag hade
köpt på Berlins Auction, dem hon begärte få
köpa af mig; sägandes: ”Herr Magistern torde
ej behöfwa dem.” – Jag swarte: ”Om jag blir
så lycklig at få blifwa Stads Prest så kan jag
icke sälja dem; ty då behöfwer jag dem sjelf;
men om det slår felt, så skall Fru Patronessan
wist få köpa dem, ehuru jag har tänkt at först
utbjuda dem åt den blifwande Capellan i så-
dant fall; men Frun skall få köpa dem om så
sker.” Wi Fortsatte så wår promenad, och
efter någon stund så yppade Hon åter samma
fråga, samt begärde at nu straxt få köpa dem
utan alla wilkor, hwarom Hon wiste sig myc-
ket angelägen. Men jag gaf Henne åter sam -
ma swar, och mitt deri gifna löfte wille jag
troligen hålla. &c: En af sälskapet gjorde då
derwid följande anmärkning: ”Bror är myck -
et oförsiktig, som nu gifwer ett sådant swar;
ty Fru Patronessan Åberg, kunde ju så begå
saken, at Bror aldrig får blifwa StadsPrest
blott i afsigt at få köpa stolarna.” – Jag swarte:
”Fru Patronessan må göra i den saken efter
sin fria öfwertygelse; men jag står wid mitt
en gång gifna löfte; och dessutom skulle det
mycket illa anstå mig om jag skulle göra

någon handel i afseende på at winna röster
till walet.” &c: Härwid bör anmärkas at Fru
Patronessan och isynnerhet Hennes Man war
Hufwudman i motpartiet emot mig; men det
oaktad så wil le jag wisa at jag ej hyste någon
fienskap emot Henne, ehwad hälst som hän -
da kunde; alt för lätt hade jag kunnat neka
positivt till Handeln; men jag tänkte: det kan
i det fallet wara likamycket åt hwilken jag
säljer stolarna; Hon må i medlertid hysa
hwilka tänkesätt som hälst emot mig, afwog-
het eller fienskap, det bör i alla fall intet wär -
ka på mig.

Den 17. Predikade Ansenius sitt prof, Då han
om Mårgonen förut gjorde mig visite, som
wärkeligen mycket fägnade mig; ty jag gjorde
mig ej säker förhoppning at få den äran af
honom. Men han råkte komma just under
det jag i ett kläd Contoire i rummet höltpå at
ömsa Lintyg. Jag hölt mig tyst, i afsigt at stiga
fram så snart jag wore så mycket påklädd, at
jag kunde wisa mig; men när han såg ingen i
rummet, så geck han åter ut igen; men när jag
det märkte ropte jag åt honom at han skulle
stiga in igen och sitta ner, jag skulle straxt
komma. Han gjorde så, och wi språkade se -
dan wänskapsfult, dock icke med innerligt
förtroende, det wil säga: någon främmande
egenskap rådde dock oss emellan, som i alla
fall hade warit; men deruti war icke inblandat
någon afwoghet eller misunsamhet ianseen -
de till det förestående walet; ty hwad ho nom
angick, så kände jag honom wara för ädelsin-
nad till något sådant; och för min del rönte
jag wist icke någon sådan känsla hos mig.

Söndagen derpå Infant sig Unæus, eller
Midsommar dagen. Han gjorde mig också
samma ära. Jag kände wäl honom också förut;
men nu blefwo wi förträfligt goda wänner. På
eftermiddagen och dagen efter fölgde jag ho-
nom och war likasom en anförare för honom
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på alla de visiter som han wille aflägga. Ja wår
wänskap war så liflig och warm, at Stadens
Innewånare icke allenast derpå gjorde obser-
vation utan också förundrade sig deröfwer,
samt brydde oss derför, eller huru wi, såsom
Competitorer, kunde wara så goda och intima
wänner. Wåra tänkesätt stämde fullkomligen
öfwerens, och wi försäkrade hwarannan, at
ingendera af oss skulle misunna den andra,
om någon af oss finge Syslan. Nu feck jag åter
således min förr gjorda ärfarenhet besannad;
nämligen: huru lätt man kan komma till ett
förtroligt och lätt umgänge med den ena, då
man deremot kan wara flera år bekant och på
sätt och wis wän med wissa personer, utan at
någonsin komma i ett rätt förtroligt, eller ens
något lifligt umgänge med dem, utan en wiss
främmande, och ständigt aflägsnande känsla,
emot ens wilja råder dem emellan, utan at
man kan weta hwarföre.

Som wår Lands Höfdinge af Donner hette
Johannes, så föll det mig in at författa en
Namsdags gratulation på wers, stäld i skämt-
sam stil, och är N:o 63. i mina Poëtiska arbe-
ten. Den sände jag upp till LandsHöfdingen
Johanne dagen; men jag feck aldrig höra hu-
ruwida det uptogs wäl eller icke; dock för-
märkte jag icke eller någosin något mishag
deröfwer. Till underskrift hade jag satt For-
tuna, såsom ett af Henne utfärdat utslag,
och mitt namn Pehr Eriks son utan mitt till-
namn såsom contrasignateur; Det war såle-
des på sätt och wis anonymt, och jag wet
icke huruwida han kunde uträkna at det war
ifrån mig eller ej.

Den 29. war min egen namnsdag, hwarföre
jag wille wisa Dyhrn och hans Fru min lilla
wälwilja, och bestå dem Caffe på eftermid-
dagen, hwartill jag köpte ./2. [skålpund], till-
lika med motswarande Såcker; ty jag hade

icke råd at kosta på några drikswaror. Detta
blef wäl uptagit; men efter en liten stund
kommo efter hand flera främmande, och
som det hade warit tilsagt just i mängd, för
at göra visite hos Dyhrns; Jag bad då Fru
Dyhr at traktera dem af mitt caffe, efter det
råkte wara min Namnsdag. Till slut märkte
jag dock at Rådman Dyhr war sticken och el-
lack och rände ut och in i dörrarna, hälst när
jag, wid någon nyss ankommen, förnyade
min begäran hos Frun. Länge kunde jag då
icke begripa orsaken till Hans ondska; men
änteligen hant jag uträkna, at det förtröt ho -
nom förmodeligen, at jag gjorde en sådan be-
gäran at gifwa dem Caffe i mitt namn, då jag
blott hade köpt och lämnat åt Frun ./2. [skål-
pund]; som kanske länge sedan wore alt, och
de måtte lämna till af sitt förråd. Jag harma-
des då at jag icke förr sådant kunde begripa
eller ens gissa, och förtröt något li tet, at de
icke uprigtigt sade till härom. Ty jag war lika
klok om mitt förråd kunde räcka för 4. eller.
30. a 40. Personer, ja sådant war aldeles blindt
för mig. Så snart jag förstod sjukan wille jag
gå at köpa mera eller betala dem för hwad de
hade tillskjutit, men det feck jag då omöjeli-
gen göra. Denna lilla händelsen gjorde mig
dock ledsen, högst förlägen och modstulen
at min lilla wälmening skulle taga en sådan
wändning, och detta förstörde hela min ro
och alt mit nöje för den aftonen.

Om det war samma dag eller någon annan
mins jag nu icke, som Fru Holst med flera
woro hos Dyhrns, då Hon, altid språksam,
rätt mycket brydde Rådman för det han inga
barn hade fått med sin Fru: Ja hon sade: ”om
jag wore flicka och wore i behof, så skulle jag
trygt och säker för alla fölgder kunna lägga
mig bredewid Herr Rådman.” &c: Han för-
swarade sig dock braf nog; men hon gjorde
det så mästerligen at Han ej hade mycket at
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säga. Härwid tänkte jag: Om jag någonsin
blir gift och jag aldrig skulle få barn, så wore
det högst ledsamt äfwen derföre at så wara
utsatt före at ständigt blifwa brydd derföre;
Nej Herre Gud bewara mig derifrån.

Den 1. Julii war Söndag, Då jag war i Sakris-
tian under det Psalmerna söngs före och ef -
ter Gudstjensten; hwarwid, såwida Sakristie
dörren stod på glänt, jag icke aldeles kunde
afhålla mig ifrån, at se på Mademoiselle Ness-
ler, som satt i en af de främsta bänkarna un -
der det jag half sorgse geck af och till i Sak-
ristian. Jag hade wäl nu aldeles slagit Henne
utur hågen såwida intet hopp mera war öf-
rigt; men Hennes åsyn wäkte dock någon oro
hos mig och uprörde sorgeliga känslor i anse-
ende till min mörka framtid, som i den wä -
gen så litet lofwade, då jag dömde efter mina
hittils gjorda fåfänga försök. Så snart jag
märkte at Hon observerade mig, så undwek
jag Detta åskådande; och tänkte sedan föga
derpå. Men sedan jag hade spisat middag hos
Rådman Dyhrs så kom sagde Mademoiselle
dit på visite, hwarföre jag äfwen stannade
qwar därstädes. – Efter at hafwa druckit
Caffe, så gingo wi ut at promenera widt och
bredt i Rådman Dyhrs åker gärdor. Och först
emot qwällen återkommo wi till Staden, och
ankomna till min port tog jag afsked af Säl-
skapet för at gå in, hwarwid då jag kyste Ma-
demoiselle Nesslers hand så lämnade hon så
behändigt och oförmodat ett litet ihopwick-
lat papper i min hand, at jag knapt sjelf för-
märkte huru det geck till. Detta war nu så
högst oförwäntat och oförmodat; ty gjorde
det ock ett owanligt intryck på mig, hälst en
sådan händelse war för mig den första. Jag lät
dock icke märka det mins ta för sälskapet,
högst nyfiken at se hwad Hon nu kunde haf -
wa skrifwit; Mån tänkte jag, hon har beslutit
at åter gynna mig och gifwa mig ett förnyat

hopp? Jag hastade in i min kammare för at
upbryta billetten, och war i förundran öfwer
den behändighet hwarmed Hon smysslade
den i min hand så at Sälskapet ej märkte det.
Jo se tänkte jag, blott Fruntimmerna wilja, så
går allting lätt och behändigt för dem. Jag in -
såg nu klart at hela afsigten af Hennes visite
och willighet at promenera war ingen annan
än at få tilfälle at lämna mig billetten, som
dock ej förr än wid afskedet kunde ske.

Billetten lydde sålunda.
”På det jag ej till äfwentyrs af Herr Magis-

tern skall anses för otacksam, som ej långt för
detta beswarat Ert bref, får jag dock nu, ehu -
ru nog sent, derföre aflägga ödmjuk tacksä-
gelse, så wäl för brefwet (Se pag: 528. Denna
Bok:), som för Er deruti förklarade wänskap
och ömhet för mig. – Men Min Herr Magister,
hwad annat swar kan jag wäl gifwa än det jag
den första gång då Ni för mig yppade Er kär-
lek, hade äran at säga, och som jag aldrig kan
annat än tala upriktigt, så wet ju Tit: sjelf, at
jag ej gjorde någon hemlighet af at för honom
säga; det jag då redan bortgifwit min hand och
mitt hjerta åt en Person, som jag både älskar
och högaktar; ianseende till den ömhet jag är
öfwertygad om at han hyser för mig, och med
hwilken jag näst Guds hjelp hoppas at få
tilbringa de nögdaste dagar. Jag hoppas således
det Herr Tit: finner mina skäl giltiga, såwida
det ej står i min magt at återtaga ett hjerta,
som nu mera hö rer honom helt och hållit till.
Men gör mig ej den oförrätten min Tit:, och
tro at det är af förakt som jag afslagit Er hand
och hjerta ehuru Ni sjelf tyckes wilja gifwa
det det namnet; men jag bedyrar heligt, at det
ej är det. Och förlåt mig om jag ej, enligit Er
önskan, kan swara emot Er låga. Men om Ni
hädanefter, som jag wågar hoppas, har något
afseende på min begäran, så tillåt mig bedja
Er Tit: det Ni för allting söker at glömma bort
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mig och förwandla Er tilförene för mig hysta
kärlek till en ren och upriktig wänskap; ty jag
kan ej neka at det gör mig ondt at se Er oro,
såwida jag ej kan hjelpa den. Imedlertid för-
säkrar jag, at det altid skall wara en fägnad för
mig, at höra Er wälgång jag innesluter mig i
Er wänskap och har äran wara Tits ödmjuka
tjenarinna 

Carol: Margr: Nessler.”

När jag hade läst förra hälften af brefwet, så
blef jag mislynt och harmsen öfwer mitt fel-
slagna hopp; och tänkte: hwad war det nu nö-
digt at skrifwa när du ej hade annat at skrif -
wa om, det war endast att upröra mitt hjerta.
Wid nämnandet, at hon ej hade förtegat ge-
nast, när jag först tiltalte Henne, at hon förut
war trolofwad så tänkte jag: Jag mins ock alt
för wäl de många bittra tårar som du fälde för
denna trolofningen, och huru du då kallade
Honom Träberg, huru min begäran wäl blef
ansedd, samt hwad som sedan för ändrade dit
beslut. (Se härom pag: 414. 426. 429. 437. och
438. denna Boken.) Men sedan hon i slutet af
brefwet förklarade för mig sin högaktning,
samt bad om min wänskap &c: så blef jag nå -
got mera tilfredsstäld; och fant med nöje
hennes goda concepter. Jag fant också at Hon
mera än jag trodde hade observerat min oro 
i Sakristian, hwilket war nu enda orsaken
hwarföre Hon beslöt at skrifwa mig till, och
icke för at swara på mitt bref såsom Hon
först yttrade; ty det hade hon wist icke förr
tänkt på; Jag fant då häraf at Hon wärkeligen
hade för mig en medlidande känsla, som ej
annat kunde än fägna mig. Jag tänkte först at
aldrig beswara detta bref; men efter några
dagar beslöt jag at skrifwa följande de swar,
som efter 8. dagar blef Henne tilstäld.

”Aldra ödmjukast tackar jag för brefwet;
men så mycket, som det smickrade mitt

hopp, det ögnablecket jag så oförtänkt emot-
tog det; så mycket mera war det sedan be-
dröfwande. – Tro ändock icke at jag misun -
nar Honom sin lycka; nej jag är ej så nedrigt
sinnad, at jag skulle hysa den minsta ilwilja
till min Rival; nej twärtom kan jag ej annat
än wara hans wän såsom honette karl, huru
mycket mera då när han är Henne så nära
förbunden. Jag will då lyda Hennes befall-
ning och, utan alt knot, söka at förbyta min
låga i den renaste wänskap; men tillåt mig då
fly Hennes åsyn, såsom för mig det enda
återstående medel dertill; at aldeles glömma
Henne är aldeles omöjeligt. Men ett beder
jag: håll sitt bröllop förr ju häldre, så sker mig
en stor tjenst och hjelp i detta mitt bemö-
dande och upsåt. förlåt om jag i mitt förra
bref har nyttjat mindre passande uttryck; jag
mins ej hwad jag i min häftighet kan hafwa
skrifwit; men det försäkrar jag, at derwid är
ingen maligne application Hwarken på Tit:
eller Honom. Om möjligt är, blif dens wän,
som så godt han kan will försöka at lefwa
nögd, dock altid såsom Tits upriktigaste wän
och ödmjukaste tjenare. 

P: St:”

Den 1. före den omtalta Promenaden Hade
jag lik begrafning på eftermiddagen, hwar-
wid jag wid placeringen i procession, stälde
mig till wänster om Bruks Patron Åberg; ty
som ensam Prest skulle jag wara i första le -
det; Åberg frågte då half spefult: ”Skall icke
Herr Magistern gå till höger.” ”Nej”, swarte
jag, ”det är ju wanligt, at Presten går till wäns-
ter.” Och låddes aldeles icke förstå hans pik
på det han icke skulle få det nöjet, at se sig
hafwa förargat mig och ännu mindre lät jag
mig förledas at gå till höger, på det han ej
måtte få tilfälle at skratta deråt och begab ba
mig.
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Ett litet bref ifrån Comminister Nordlund
feck jag nu i hwilket Han föreslog Prediko
byte på Wal dagen den 15. såwida han skulle
derwid föra Protocollet; ty Häggström war
sjuk, och Herr Prosten Eurenius skulle wara
walförrättare. Denna begäran biföll jag så
mycket häldre som det icke wäl passade at
jag sjelf skulle predika waldagen i samma
kyrka där walet skulle ske.

Ifrån min Wän Häggqvist hade jag nu ett
hugnande bref.

Sedan han hade beswarat några mina frågor
om wissa Presters Preste Meriter, för at kunna
fortsätta min af Lect: Bibergs afskrifna Preste
matricel56 så fortfar Han: – ”Professor Schal-
berg (i Åbo) låter Hälsa dig oändeligen: hans
egna ord i ett bref till mig, lyda så: Genom bref
till den wördade Herr Biscop Hesselgren har
jag så wittnat, om Herr Magisterns, och h:rr
Mag: Stenbergs upförande Här wid Acade-
mien, som Herrarne bägge förtjent. Wälbe-
mälte Hedersman skref mig se dan till, tackade
för underrättelsen, samt försäkrade, at Her-
rarne hos honom altid skola wara i bästa minne.
Sedan du nu fått både Missivet och lägenheten
(du märker at jag Propheterar det senare) så
kan du tacka öppenhjertigt för recommenda-
tion ifall du skrifwer Schalberg till.” ===
Några botanniska förfrågningar. – ”Din hand
och dit hjerta äro ännu lediga; ja! jag är äfwen
utan tobakspung följakteligen, Fästmö, fast
jag kunnat få dem bägge, men här fins just
inga Gudinnor, som hafwa magt nog at reta
en Philosoph. Här i Huset (Hos Prosten Holm-
berg i Resele.) äro 2:ne, den ena 21. den andra
19. år med mera qvantitas molis qvam virtutis,
rectius acuminis,57 än den äldre, bägge snälla,
beskedliga och ostraffliga efter Landtlagen;
De få äfwen något mynt, det wore artigt om
wi blefwo Swågrar. Jag tykte mer om de fins -
ka; ty de woro mera retande af Stads lagen.

=== Fins det några Capelmästarinnor i Umeå,
så säg mig till, jag kommer för at skaffa mig
tobakspung. Swara nu beskedligt på alt detta
med det första. Skrifwer du något om flickor,
så war försigtig, ænigmatisk och mystisk, at ej
någon Spion riktar sin amurette Historia af
wår correspondence.” === Beslutet. 

”Er: H:”

Nu måste jag något nämna om det förestå-
ende Preste walet, samt huru det derom spö-
kade förut. Innewånarna woro i detta fall
delta i Tre Partier. Hufwudman för det ena
war Bruks Patron Åberg, å Hans sida höllo
sig de förnämsta Handlande och Herrskaper,
hwilka åstundade Herr Ansenius. För det
Andra Partiet war Handelsman Jacob Forsell
hufwudman, eller rättare, Hans Fru, som
med några flera önskade få Unæus till sin
Prest. De öfriga eller det ringare folket woro
för mig. Således hade wi alla tre hopp om at
få Syslan. Hwad som gjorde Bruks Patron
Åberg så ifrig för Herr Ansenius, utom det
Personliga förtroendet, som han Hyste för
honom, war förnämligast Handels interes-
sen; Ty Han war nu nådårs Predikant under
Pastors Ledigheten och sades skulle gifta sig
med Enke Fru Rectorskan Stiksenius därstä-
des, hwilka tilsamman Hade, Prestbordets
Inkomster och Pastoralier omhänder, äfwen
för Lector Nordin, som nu war där Pastor
och bodde i Stockholm; följakteligen skulle
då Åberg, så mycket säkrare få handla med
dem sådana inkomster. Därtill med hyste
han ett mycket afwogt= om icke ett Fiente-
ligt sinne emot mig, och gjorde alt för at ute -
stänga mig. Fru Forsell åter, utom det at Hon
ifrån gammalt altid hyste en förmånlig tan -
ka och känsla för alla dem som woro ifrån
Löfånger, så drefs Hon och Hennes Man äf -
wen af samma Handels utsigter; ty om jag
mins rätt war ock då Löfångers Pastorat Le-
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digt och Unæus, hade om händer Pastorali-
erna utom det jag förmodeligen icke kunde
wara Henne till behag, som dessutom war
fattig och hade inga Pastoralier, som talte.

Härmed war det icke nog; utan för at så
mycket säkrare kunna winna sitt ändamål
wille Bruks Patron Åberg aldeles icke rösta
efter det wanliga förr brukliga sättet, efter
Öretal; utan uptänkte en annan plan, den han
i god tid å allmän Rådstugu dag med innewå-
narena igenomdref, och sedan till Kong: Maj -
stet öfwersände för at stadfästas. Det nya wal-
sättet ägde följande grunder: Den som ägde
4. geometriska tunland Stadsjord, Han ägde
en röst för hwarje sådan qvantitet deraf. Den
som hade Burskap i Staden hade derföre 2.
Röster, och den som ägde gård hade derföre
en röst. På denna grund trodde Bruks Patron
Åberg, med Hans anhängare, sig wara säker
om öfwerwigten wid walet; Ty som han och
de andra ägde mycken jord och hade flera går-
dar i Staden, så skulle det ej kunna slå felt för
Honom. Hwad som gjorde, at han så lätt feck
inwånarena, at antaga ett sådant röst sätt, war
den omständigheten, at samma grund och
beräknings sätt skulle äfwen följas wid Kyr -
ko, och Prestegårds &c: bygnader, reparatio-
ner och omkostningar, så at många fattiga ja
också en del Stånds Personer, som antingen
icke hade gårdar eller blott gården, häldre wil -
le aldeles sakna rösträttigheten, emot at altid
få slippa deltaga i sådana omkostningar.

Altså war det cabaler emellan partierna,
men hwarken Unæus eller jag gjorde det min-
sta försök, och jag tror också at Ansenius
tänkte för ädelt till sådana företag. 

Likaledes roade sig Fruarna å sin sida, som jag
sedan feck höra, i sina hwardags samman-
komster, at gissa och afdöma, hwilka än kor
eller flickor nu kunde sägas wara på Förslag
till Fru=ämnen åt oss och på hwilka man så -

som säkert skulle kunna votera, och likafult
få den Prest som de wille. Det blef då fastäldt
och afgjordt, at Fru Sticksenius i Skäl lefte,
war en på Förslaget, såsom Ansenii Fästmö;
och Mademoiselle Mellin hos Åbergs, ifrån
Löfånger, war den andra, som sades wara
Unæi Fästmö; Men åt mig wiste ingen upgif -
wa någon flicka med minsta sannolikhet,
ännu mindre med någon säkerhet, som skulle
kunna upfylla det lediga rummet wid Försla-
get; hwaröfwer de woro i mycket bekymmer,
hwaråt jag ej annat kunde än hjerteligen
skratta när jag feck höra det.

I detta afseende hade jag nu tydligt prof på
Guds godhets och Försyns allwisa skickelse,
som just häri ådagalade at mina fordna böner
hörde woro (Se pag: 796. Fjerde Bok: jämfört
med pag: 478. Denna Bok:) Ty oaktat jag så
mycket hade sökt at komma i någon trolof-
ning med någon beskedlig Flicka, så hade
dock Guds Försyn så styrdt, at jag icke en gång
sjelf wiste af någon fästmö, mycket mindre
andra, och war således tydligt at alls inga så-
dana motiver hos någon kunde föranleda rös-
terna till min förmån. Ty kunde jag ej annat
än sjelf förundra mig häröfwer, och fant mig
hafwa stor orsak, at härföre tacka Gud.

En par drömmar, som jag nu hade, måste jag
omnämna: En natt tycktes jag sitta i ett sten-
hus, Då en häftig ström och fors stötte på
huset; och oaktat jag tyktes se at stora hällar
och stenmassor, flöto mig tätt förbi, så satt
jag dock fullkomligen säker i huset, så at de
med fördärf mig hotande stenar alls ingen
skada kunde göra mig. Häröfwer wille jag
göra den uttydning, at mina motståndares
cabaler och onda upsåt allsintet skulle skada
mig. Likaledes natten före waldagen, som
war den 15. drömde jag at jag hade fått de
flästa rösterna.
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Denna så mycket wäntade dagen kom, och
och jag reste till LandsKyrkan för at Predika,
och på eftermiddagen förr än jag reste hem
kom underrättelsen, at jag hade fått de flästa
rösterna, som wid återkomsten till Staden
besannades. Herr Unæus hade några och 20.
eller 30. Herr Ansenius hade wid pass 80. och
jag hade fått omkring 170. Här åter framlyser
ett stort prof af Guds fördolda Försyn som så
lätt förstår at göra menniskors wishet och
klokhet till galenskap och dårskap; ty just
den stämpling, hwarigenom BruksPatron
Åberg, så säkert trodde sig kun na utestänga
mig, war den som hufwudsakeligen hjelpte
mig till de flästa rösterna; nämligen det nya
antagna röstnings sättet efter jord, Burskap
och gårdar; ty den förutan tor de jag gått mis -
te om de mästa rösterna. Ty twärt emot
Bruks Patron Åbergs calcule (Se pag: 558. d:
Bok:) wände sig hela Nerpins Slägtet, Ret-
sarna, Westlings Slägtet och Bo lin &c: på min
sida och ibland Stånds Personerna, Inspector
Talin, apothekaren Frejer, och Landtmätaren
Bergner &c: af hwilka alla de flästa hade myc-
ken jord, gårdar och Burskap; Och då därtill
kom det ringare folket, så ser man hwad som
utgjorde min Lycka. Öfwer denna oförmo-
dade utgången af walet skall Bruks Patron
Åberg blifwit mycket flat. Jag hörde honom
efter twå tre år sjelf säga i ett sälskap, at
”denna wal=inrättning war ibland de toki-
gaste, och galnaste uptåger; jag ser det nu alt-
för wäl” &c: Jag swarte wäl ingenting derpå,
ty jag tyckte at det ej anstod mig; men jag
tänkte: Hwarföre skulle du så ifrigt och ni-
tiskt arbeta på dess antagande; det är wäl at
du inser dess dårskap och det skadar ej at du
får ärfara, at du icke eller altid är allrådande.
Nu hade han häraf tredubbel harm; 1:o At
icke hafwa fått fram sin afsigt; 2:o At finna
sig twärtom blott hafwa arbetat för mitt
bästa, som han härmed så nitiskt sökte stjäl -

pa; och 3:o led hans egennytta så märkeligit
häraf; ty nu måste han för en så ansenlig stor
lott deltaga i kyrko reparationer. &c: och
twärtom se några wara aldeles fria derifrån,
och andra åter föga deri deltaga.

Äfwen berättades, med hwad wänskaps-
fult nit Fru Bergner aflämnade sin Mans röst
wid walet. Han war sjelf bortrest på ämbets
förrättning, och hade lämnat Henne sin Full-
magt. Ifrån läktaren där hon satt, hade hon
tydligt ropt mitt namn; men när det ej antogs
såsom giltigt, så geck Hon ned i Kyrkan fram
till walförrättaren, och med mycken wärma
förswarade sin rösts giltighet. &c: Detta glad -
de mig på det högsta; nämligen förnämligast
i det afseendet, at jag fant Hennes barna wän-
skap för mig ännu så lifligt och hjerteligt yttra
sig wid ett så wiktigt tilfälle. (Se pag: 224. 3:je
Bok:) Ty jag insåg tydligt at Hon allena war
orsaken dertill at Hennes Man gaf mig sin
röst; emedan sig sjelf lämnad, wet jag wist, at
han aldrig hade gifwit mig sin röst. Förden -
skull kunde jag ej annat än i min själ hysa den
största tacksamhets känsla emot Henne til-
baka.

I dessa dagar promenerade jag åter med In-
spector Schjåltz då wårt samtal war aldeles
af samma innehåll som förra gången (Se pa-
gina 536. följ: denna Boken) endast med det
tillägg at sedan han en stund hade beklagat
sig, så började han bittert gråta öfwer sin
motgång, hwarwid jag tänkte: detta war för
mycket mesaktigt; ja skulle jag gråta en flic-
kas förlust, då wore det alt för swagt. Och då
han anmodade mig at tala för honom hos
flickans Föräldrar, så lät jag honom förstå, at
äfwen jag hade anmält mig hos flickan, i af-
sigt at dermed wisa huru litet jag kunde wara
hugad at tala för honom, och för at blifwa
qwitt hans efterhängsenhet i en sådan begä-
ran af mig. Wid denna underrättelsen blef
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han nog häpen och såg med stor ögon på
mig; men at min afsigt på Flickan nu mera
war förbi det lät jag honom icke weta; utan
lät honom wara i den tro, som min gifna un-
derrättelse hos honom kunde wäcka. Och
jag want mitt ändamål; ty ifrån den stunden,
så slapp jag höra hans klagan och samtal i
detta ämnet.

Wid denna tiden anlände Rector Olof Söder-
lund, som hade blifwit Rector wid Umeå
Schola. Han war Enklinge med flera större
och smärre barn, samt kom at bo i gården
näst intill Prestegården, och wi woro således
närmaste grannar. Och som flera upträden
oss emellan föreföllo, så will jag här något
orda om Hans Caractere. Herr Prosten Eure-
nius hade redan i förwäg beskrifwit honom,
såsom en malingne menniska, egennyttig,
och isynnerhet mycket färm att topprida
folk, och med infama och malingna infall öf-
werfalla menniskor, isynnerhet, om man
lämnar honom framsteg eller hugg på sig och
ej swarar honom på samma sätt; men ger
man honom så godt igen, och häldre mera, så
ger han sig, och man blir honom qwitt; i an -
nat fall skäller han såsom Hyndan. Derföre
beslöt jag redan före Hans ankomst, at i det
fallet icke lämna honom något obetalt, utan
genast göra honom ifrån näsan på mig. Det -
ta efterkom jag så godt jag kunde, och det
hjelpte; jag blef honom qwitt. Sanning en af
Prostens Eurenii Ord feck jag mer än ofta är-
fara; och hans gåfwa häri war utmärkt stor,
när han träffade utföre sådana, som han wå-
gade på; hans ord woro så ytterst infama och
stickande, så at jag aldrig hört maken och
undrade jag, huru det kunde wara möjeligt,
at någon kunde hitta på så högst tyngande
och tryckande glåff ord; Och detta alt dock
under sken af wänskap och skämt. I synner-
het war klåckaren Jöns Hammar myck et ut-

satt för honom, som dock ej kunde underlåta
at gå till Rectorn, emedan han altid feck en
sup, som han öfwer alt annat tyckte om; ja
han lät häldre skymffa sig, blott han feck
supa. Han hade föröfrigt en utmärkt gåfwa
till at smila sig in hos folk; så at han i början
och i en hast blef allmänt wäl ansedd; och
mycket wäl uptagen; men året eller halftan-
nat war ej wäl till ända förr än hans rätta Ca-
ractere war allmänt känd, och han hade re- 
dan förlorat allas aktning. Han kom ifrån
Frösön, och lätse at han war en äkta Jämte;
och war allmänt kallad Gråt Magistern, eme-
dan han hos Konungen hade gråtit sig till at
få blifwa Magister sedan han war excluderad.
Wid Hans första ankomst anmodade han
mig at följa honom i de förnämsta husen i
Staden för at göra honom bekant hos alla, det
jag också gjorde; men jag hade så när ångrat
det; ty, ehuru detta war hans första visite hos
dem, så kunde han dock ej hålla sig ifrån wis -
sa olämpeliga yttranden; såsom: Den här Frun
ser intet så lastgammal ut ännu. med flera dy-
lika, så at jag ofta skämdes och blygdes å hans
wägnar; ty, ehuru det skulle wara skämt och
smicker, så föllo dock orden så otjenliga och
halft stötande, så at somliga rådnade och ut-
märkte misnöje, hwarföre jag ibland önskade
mig långt ifrån hela hans sällskap.

Änteligen afkunnades Lysning till äkten-
skap emellan Rector Unæus och Mademoi-
selle Nässler, hwarefter när jag dagen derpå
spisade middag hos Rådman Dyhr, så brydde
Fru Dyhr mig för Henne, såsom min förra
Fästemö, isynnerhet i det afseendet, huru jag
skulle kunna bibehålla continancen när jag
sjelf nästa Söndag skulle lysa Andra gången
för Henne: ”Ja!” sade hon, ”det har jag wist
mycken lust at åse, om icke då sorgen öfwer-
rumplar Herr Magistern.” &c: – ”Det har
ingen nöd”, swarte jag, ”derföre har jag alls -
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ingen fruktan.” Den saken förglömdes imed-
lertid; men när Lysningen lämnades mig på
Predikstolen, så kom jag ihåg detta Fru
Dyhrs skämt; och kom wärkeligen i swårig-
het, icke för någon sorg eller blödighet; utan
för at kunna hålla mig ifrån löje, det jag för
ingen del, ifrån ett sådant ställe, wille at det
skolat synas. Med möda och någon swårig-
het, kunde jag änteligen återhålla mitt löje;
Men saken föreföll mig löjelig för Fru Dyhrs
raillerie skull, som då låg mig så lifligt i min-
net, i annat fall hade något sådant icke kun-
nat hända mig, utan med lika stadig röst som
wanligt, skulle jag hafwa upläst denna Lys-
ningen, hwilket jag ändock nu till det när-
maste gjorde, så at ingen kunde märka något,
om icke Fru Dyhr, som hade förut skämtat
häröfwer.

Jag war nu åter så till sägandes aldeles fri och
utan synnerliga kärleks griller sedan jag up-
häfwit all tanka på Cousine Burgerus (Se
pag: 535. Denna Bok:) och Mademoiselle
Nessler nu höllpå at gifta sig; men jag wille
äfwen lämna åt denna sednare ett litet we-
dermäle af min förra tilgifwenhet för Hen -
ne; någon betydande skänk hade jag icke råd
at gifwa, ty dertill war jag för fattig; men
någon souvenier wille jag dock at hon måtte
hafwa af mig; Och som jag ännu hade qwar
en wacker snäcka hwaraf kunde blifwa en
wacker dosa, så skänkte jag Henne den, med
bön at den ej måtte försmås, ehuru gåfwan
war ringa; och Hon hölt henne tacksamt till
godo, hwaröfwer jag war tilfredsstäld.

En dag denna tiden hade jag en den obeha-
geligaste förrättning, som jag någonsin, som
Prest har haft. Jag blef kallad till unga Mor-
ten Tegman, för at skrifta honom. Han låg nu
på sin sotesäng uti den största usselhet och
elände, och war den enda och sista öfwerlef-

wan af det stora och granna Olof Tegmans
huset. Ach! si så wanskeligt och omskifteligt
är mensklighetens öde ofta här i werlden;
som bäst man är i största wälstånd, så slutar
man med elände och största usselhet. Huset
war i wälmagt, och lefnaden grann, dock
utan at just slösa. I medlertid dör Handels
Man sjelf först, och innom 6. a. 8. år hade Sö-
nerna Matts och Morten förstört all Egendo-
men och all Husets handel, medelst all mö -
jelig lidderlighet fylleri och utswäfningar,
hwaraf fölgden blef Armod och venerisk
sjukdom i högsta grad, hwaraf Mathias redan
före min ankomst till Staden i förtid lades i
grafwen, och sedan Modren, tilfälligt wis
smittad af sin yngre Son, och feck Hon såle-
des före sin afgång se sina Söners ynkeliga
slut, hwilka hon dock hälst den äldre så myc-
ket afgudat hade. Den yngre Mortén, som
sagt är öfwerlefde wäl Henne, hans usla af-
färd war för Henne, icke swår at förutse. Hela
hans ansikte war, på det obehagligaste, fult af
de ohyggliga såren. Med fruktan och oro satt
jag i rummet i farhåga för giftsmittan, hölt
mig på så stort afstånd, som möjjeligt war för
at kunna tala med honom, och swårast war
det, när jag skulle räcka honom Sakramentet.
Änteligen dog Han; och när jag Söndagen
derpå eller den 22. skref tacksägelsen efter
honom, så lärer jag hafwa inrykt deri några
påminnelser och warningar för allmänheten,
hwars innehåll och ordalydelse jag nu mera
icke mins; Men innan kort feck jag höra
wissa Critiker, öfwer denna Tacksägelsen;
dock såsom jag endast tyktes hafwa skrifwit
hwad min skyldighet, som deras Lärare och
samwetet mig ålade, så skötte jag in tet der -
om. Utan war tilfredsstäld innom mig sjelf at
hafwa handlat enligit ed och samwetet.

Samma dag på eftermiddagen war jag på vi-
site hos Burgerus då man roade sig med at ut-
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taga och läsa deviser utur Såcker Confect, då
jag ibland andra feck följande: Du friar och
will hafwa swar; det du begär jag intet har.
Hwilken föreföll mig ganska lämpelig på
mig, ianseende till Cousine Burgerus, som nu
mera icke rådde om sin hand at gifwa åt mig
eller någon annan; Och som jag äfwen ansåg
som en ödets påminnelse, at jag aldrig borde
wända mina tankar till Henne mera.

Ibland dem, som gingo till mig, såsom mina
wänner war unga Adjutant Moritz den fliti-
gaste, hwilken jag dock märkte hufwudsake-
ligen hade mera ärende till min flaska än till
mig. Jag gaf honom i början, såsom wanligt
plär wara, en frukost eller aftonwards sup när
han kom till mig; men när Han alt för ofta
förnyade sina visiter, och jag förmärkte orsa-
ken, så lät jag honom gå utan at gifwa honom
något. Men när Han icke feck, geck Han så
långt at Han icke allenast begärte bränwin;
utan också en gång när jag war bor ta, så geck
han i mitt skåp och tog sjelf bränwin, och
sade åt min Piga: at Han säkert wiste at så-
dant icke war mig emot. Hwilket när jag feck
höra blef jag icke allenast deröfwer förargad;
utan jag tilltalade honom också alfwarsamt
derföre, och bad Honom aldrig understå sig
at göra det mera. Häraf såg jag, at karlen war
ohjelpeligt fördärfwad, som i så unga år geck
och wittjade efter frukost supar i alla gårdar,
så at han straxt på mårgonen hade fult rus.
Men en dag plågade jag honom mycket: Han
kom såsom wanligit, och jag låddes ej förstå
Hans ärende, och efter något prat, tog Han
afsked och wille gå bort; men icke igenom
köket, som Han annars wanligen kom och
geck; utan igenom salen, och jag fölgde Ho -
nom den wägen ut. I Salen hade jag en flaska
bränwin om en par kannors rymd; när han
feck se den, så pekade han på henne och sade:
”Se här Bror har du bränwin ge mig en fru-

kost sup.” – ”Nej” swarte jag ”denna gången
får du intet.” Han war dock envis och både
bad och war owettig; men jag swarade: ”Om
jag än hade Salen full får du dock icke nu en
droppa” &c: ty jag såg at han redan war nog
beskänkter; änteligen, efter långt trugande
och hotande förgäfwes, hwarunder jag stod
såsom en skyltwakt emellan flaskan och Ho -
nom, så måste Han gå sin wäg helt ond och
arg på mig det jag alsintet aktade; och jag war
säker at han dagen efter skulle, lika wänlig
återkomma. Och förstod jag at han wid för-
bigåendet hade sedt bränwins flaskan ige-
nom fönstret i Salen och derföre geck in.
Sedan kunde jag wäl en och annan gång gif -
wa honom en sup; men mera sällan, men då
hittade han på det medlet, at upsöka någon
Broder, som han tog med sig; tänkandes: han
kan ej undgå at gifwa Honom, och då kan
han ej gå mig förbi. O! huru olycklig är icke
den, som så förwillar sig i ungdoms åren!

Som jag nu till det närmaste war säker om
Comminister Syslan i Staden, så lät jag häm -
ta min Byrau och annat hwad jag ägde ifrån
Prostegården under säker förhoppning, at ej
mera behöfwa, at som Adjunct återflytta dit. 

Ifrån min Wän Bergius hade jag nu följande
bref.

=== Ursäkter för drögsmålet. – ”I bref från
Buhrman hör jag at du är på Förslag till Com-
minister i Umeå. Af många anledningar öns-
kar jag framgång deri, som swarar mot egen
wäntan och Din wäns önskan. Den förnäms -
ta likwäl den, at du, efter det förtroende du
behagade lämna, war engagerad i någon kär-
leks handel, hwilken fortsatt och afluppen
förmodeligen efter din önskan, snart såleden
kunde winna fullkomlig fullbordan, och du
således snart komma äfwen, ianseende till det
physiska, i en för dig och andra angenäm ac-
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tion. Jag twiflar ej på, du wid detta wärf, äf-
wen brukar din förr wanliga och goda urskill-
ning och med dit wal fallit på en wän, med
hwilken du kan lefwa ett i längden förnöjande
och mot min önskan swarande lif.”

=== Berättar at han hade blifwit Prest och
hade kallelsen af en Hofmarskalkinna Rib-
bing; hade tagit Candidat examen i Theolo -
gien och Specimineradt, och bodde Hem ma;
samt hade tagit en pensionair, hwarföre han
feck 2600. D:l:r Kopp: m:nt. Widare at han till
Hösten tänkte söka inkomma i Theologiska
Faculteten i Upsala. &c:.

”Det är icke utan, at jag äfwen funderar på
skaffa mig en flicka; men som mina Deseiner,
härutinnan ännu äro i sin linda, kan jag ej
meddela dig någon fullständig underrättelse.
En flicka har jag warit bekant med sedan min
hemkomst från Åbo; men som wi sällan träf-
fas, och både Hon och jag warit nog unge, at
med alfwar tänka härpå, har jag ej eller det
minsta härom yttrat mig åt Henne. Min kär-
lek, om Han så skulle näppeligen ännu kallas,
har ej eller warit irraisonné, utan har jag då
wi sällan träffats, ännu ej hunnit mer än ut-
studera Hennes caracter och sinnelag. Då det
likwäl war skedt och jag börjat nästan få kär-
lek och destinerat mig för Henne, träffade jag
här om dagen, på min sejour omkring Sträng-
nes för at bli Prest och i afwaktan på årens
fyllnad, hos en min Fars gode wän och gamla
kamrat, i ett mycket städat Presthus, och gjor -
de bekantskap med en Dess Enda dotter och
arfwinge försedd med lika behagliga egen-
skaper i alla afseenden som den förrnämnde,
samt lika älskanswärd; skiljer sig dock deri, at
Hon efter Föräldrarna har at wänta ett arf
omkring 60000 D: Änskönt jag aldrig ärnat
söka någon för blotta pengar, hwilket minst
bör hända en Philosoph; men då goda egen-
skaper tillika äro med dem i följe, finner du
jag snart kan ledas at denna sednare med ett

försök, hwilket jag ock hoppas ej skulle mis-
lyckas. Wid upfarten åt Upsala tar jag resan
deråt, får se hur det går. Dock wet jag ej ännu
hur jag kan förbigå den andra, hälst hon haft
tilfälle äfwensom jag åt Henne ge indirecte
tilkänna wåra tankar. Du finner derföre at jag
äfwen nu har något at fundera på i denna vä-
gen; men som jag nu i öfrigt är tämmeligen
ledig, ärnar jag med all manlig köld företaga
detta och skaffa mig en wän. Kära Bror! låt
mig änteligen weta hur din werld går.” ===
Beslutet. &c:

”P: S: Får jag be om min obekanta hälsning
för din Fästmö.”

Denna omtalta min Fästmö war Mademoi-
selle Lisa Cajsa Turdfjäll; ty när jag skref till
honom, hwarpå detta är Hans swar, så war
jag i högsta hoppet at winna Hennes ja och
Hand.

Den 10. feck jag ett helt annat bref daterat
samma dag, och underskrifwit af Carl Sve-
denborg, Fältskär i Carlscrona, fult med alt
möjeligt owett emot mig, stält i fältskärs stil,
och syftade mäst åt Amors och veneris dyr-
kan, och huru jag skulle kunna winna styrka
och tilwäxt i slika yrken &c: Dess innehåll
war så obscoent och groft at det ej skulle
kunna anföras, icke eller aktade jag det mö -
dan wärdt, at gömma det; utan förstörde det
genast med ett kalt Philosophiskt förakt. Jag
förstod alt för wäl, at sådant war ett foster af
Moritz och hans wederlikar, som endast på
detta sätt trodde sig kunna Hämnas på mig
för det jag icke gaf honom bränwin; Och
kanske Fältskär Ortman war med i samråd,
som hade barn med Mademoiselle Berg, det
jag som Lärare i Församlingen hade bestraffat
när Hon skulle Kyrkotagas. och således kan-
ske äfwen på något sätt wille Hämnas. Men
det må hafwa warit hwilken som hälst, så

573. 
1792. 

August:

574. 
1792.
Augustus. 

Det obscoena
brefwet. 

575. 
1792. 
Augustus.
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satte jag mig öfwer sådana pasqviller och
ansåg för bästa medlet at qwäfwa deras gadd
och ilska med at aldrig det minsta för någon
låta märka, at jag hade bekommit något så-
dant, det jag också intill denna dag troget har
hållit, hwarigenom jag förtog dem det nöjet
at tro sig hafwa förargat, mig; ja till och med
kanske kom dem i den tankan at jag aldrig
hade fått om händer deras bref. Icke eller
hörde jag sedan någon med minsta ord tota
ditåt.

Samma dag feck jag höra at Herr Handels-
Bokhållaren Johan P: Boström, hade flyttat
till Burgerus, hwilket war ett ännu säkrare
bewis, at Hans giftermål med dottren wist
och säkert war afslutat. Och när jag den 13.
war där och frågte Henne därom, så beja-
kade Hon, at så war. Jag gratulerade Henne
då till den förestående föreningen med Ho -
nom, hwarmed jag äfwen wille gifwa til-
känna, at jag icke widare gjorde någon præ -
tension på Hennes Hand och hjerta. – Jag
feck till swar: ”det är något at gratulera mig
före:” och det med en misnögd ton. Häröf-
wer blef jag både stum och flat och kunde
allsintet widare swara Henne; men det oroa -
de mig något för Hennes skull, at Hon tyktes
wara misnögd med sitt öde; och tycktes det
mig såsom hon också med detta swaret hade
welat säga: Jag hade nog så gärna tagit dig;
och hwarföre fortfor du icke med din begä-
ran. Men jag tröstade mig dermed, at hon
med honom skulle blifwa lyckeligare än
Hon förmodade, åtminstone icke olyckelig,
som också wärkeligen inträffade.

Min förra Fästemö Mademoiselle Turdfjäll
Hade jag icke glömt, och som jag nu åter war
fri och ledig, så fästade sig mina tankar på
Henne då och då, hälst jag påminte mig nu
mera lifligt Hennes Morbrors Comminister

Widmarks berättelse om at Hon då war fri
ifrån sin förbindelse med Schmaltsen (Se
pag: 506. Denna Bok:) Jag beslöt derföre at
ännu en gång göra försöket åt det hållet;
men jag wille först, hos någon, som säkert
kände Hennes närwarande förhållande ian-
seende till Schmaltsen, höra mig före innan
jag kunde wända mig till Henne sjelf. Jag
walde i detta afseendet Hennes Bror då
Fend ricken Joh: P: Turdfjäll; hwarföre jag
skref till honom följande bref.

”I den ädla wänskapens namn, hwarmed
Tit: mig förr bewärdigat och den jag än hop-
pas wara så lycklig at få åtnjuta, anhåller jag
ödmjukeligen, at af Tit:, som torde känna sa-
ken, få uplysning huruwida det äger grund,
som jag i wår af en tämmeligen säker man
blifwit underrättad om; nämligen at dess Sys-
ter Mademoiselle Elise Cathrines trolåfning
med Batt: Pred: Schmaltz skall aldeles wara
häfwen. – Om detta är sant, och om Hon ej
sedan allaredan har ingått någon ny förening
med någon annan, hwarom jag är högst an-
gelägen at blifwa underrättad (ty jag har inga -
lunda lust, at för andra gången agera en Per-
son bredewid) så finner jag mig hugad at åter
förnya min förra begäran till Henne, såsom
den hwars hjerta och hand jag sätter högsta
wärde uppå. Det torde wara säkrast at af Hen -
ne sjelf begära förtroende häruti. Med otålig-
het wäntar jag swar med det första, och fram-
härdar &c:” Dat: d:n 13. aug: ”P: Stenberg.”

Detta brefwet afsändes och samma dag
war jag så lycklig at få Fullmagt ifrån Hernö-
sand, at wara Comminister i Umeå Stad. 

Ungefär denna tiden kom en något ung
främmande Herre till Mig; han sade sig haf -
wa kommit ifrån Österbotten Norromkring
och skulle till Stockholm. Efter något litet
samtal frågte han mig likasom i förtrolighet
af hwad partie jag wore? – Jag frågte tillbaka: 

Ej något at 
gratulera.

576. 
1792. 

Augustus.

Förfrågningen.

577. 
1792. 
August:

578. 
1792. 
Augustus.
Partiwurmen.
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”I hwad afseende? hwad partie menar
Herrn?” – ”Jo” swarte han ”i anseende till wår
Regering, som är högst fatal, och ingen kan
wara nögd med.” &c: ”Min Herre” fortfor jag:
”wi känna icke här några partier, åtminstone
icke jag; Och wi blanda oss icke i Politiken,
utan lefwa här i stillhet och lugn och låta Re-
geringen sköta sig sjelf, som bätt re känner
alla dertill hörande affärer än wi.” Han fort-
for något ännu i samma ton och tyktes wur -
ma i detta ämnet. – Men jag swarte: ”det
lönar aldrig mödan för Herrn, at här å orten
fråga om sådana ämnen; ty här äro wi wana 

at wara wår öfwerhet tillgifna och lyda dess
påbud.” &c: När han således hörde, at han
icke feck något bifall eller gehör hos mig så
geck han helt misnögd bort, och jag hörde
aldrig utaf honom mera. Sedermera feck jag
höra at han warit Prest i Nyland, el ler på nå -
got annat ställe i Finland, och för sitt poli-
tiska wurm skull hade förlorat Presten och
Embetet. Hans namn sades mig också, men
jag hafwer glömt det. Det war skada på karl,
ty han såg mycket wäl ut, och hade säkert
blifwit lycklig om han hade hållit sig innom
skrankorna.

Slut på Femte Boken.
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A. Pag:
Ahn (von) Under Officers Enka, Madame i Umeå. 213.
– – – (– – –) Madame underofficers Enka i Bygdeå född Sundström. } 219.
– – – (– – –) Hennes Son 
Allenius Brita Carolina, Mademoiselle i Degerfors 45.
– – –           } Twenne dess bröder Andes Allen: Söner i Degerfors 129.
– – – 
– – – Rector i Lyckselle Lappskohla 98.
– – – Dess Fru 109.
Anders Anders son Bonde i Degerfors. 75.
– – – Arfvidsson gammal Bonde i Åckullsjön i Bygdeå Socken. 249.
– – – Olofs son Bonde i Rickleå i samma Sock: 220.
– – – Anders Pehrs son, Bonde i Stöcksjön i Umeå Socken. 450.
Ansenius Adjunct Past: i Skällefteå Socken. 532.

B.
Backlund, KyrkoHerde i Grunsunda 54.
– – – Dess Fru
– – –           }  Dess twenne döttrar 
– – –
Berg, Mamselle i Umeå Stad 574.
Bergstedt, Johan, Skräddare i Umeå, och Stöcksjön, 82.
Biberg, Lector i Hernösand. 12.
Bonde i Ickorselle i Degerfors Socken onämd 203.
– – –, i Bygde Socken onämnd 219.
– – –, Skjutskarl ifrån Ulterwattnet i Bygdeå Socken onämnd. 220.
– – –, i Dito onämd. 237.
Bonde Hustru, i Bygdeå onämd. 269.
Borg, Cajsa Greta, En liten Flicka i Umeå Stad. 531.
Boström, Johan Petter, Handels BokHållare i Umeå Stad. 494.
Boxström, Prest i Finland. 140.
Brudämne, ifrån Buberget i Degerfors Socken 82.
Bröms, Skräddare i Skinnarbyn i Bygde Socken
– – –, Dess hustru                                                         } 202.
– – –, Carl Jacob, Dess Son
Bunge, Baron och LandsHöfdinge i Hernösand 42.
Burgerus, Cajsa Maglena, Mademoiselle i Umeå Stad 119.
Burman Abraham, Magister Swensk i Åbo 139.

C. 
Capitén, Sjö Cap: onämnd. 3.
Carl Eriks son, Ungkarl i Rathan 358.
Castrén Magister i Åbo. 140.
Christina, Lilla Stina i Prostegården i Umeå 486.
Collin, Magister i Åbo en Swensk. 140.

D. 
Degerström, Underofficers Enka i Bygde 215.
Deutch, Candidat i Åbo 140.
Donner, (af) Gustaf Wilhelm, Löjtenant i Umeå 481.
Dyhr, Erik, Rådman och målare i Umeå 488.
– – –, Dess Fru 547.

E.
Elisabeth, Piga hos Gästgifwaren Olof Eriksson i Degerfors. 138.
– – –, Piga i Prostegården i Umeå 461.
Enström, Adjunct i Lyckselle. 93.
Erik Olofs son, Gästgifwarens Son i Degerfors 
– – –, Dess hustru.                                                      } 149.

– – –, Dreng i Bygdeå Prostegård, onämd 215.
Nämnd. 278.

Eurenius, Elisabeth Dorothea, Mademoiselle i Hernösand 35.
– – –, Mademoiselle i Luleå 451.

F:
Fernborg, Inspector på Robertsfors bruk i Bygdeå 220.
– – –, Dess Fru, 280.
– – –, Jungfru, dess Syster dotter. 280.
Fjällström, Gymnasist i Lyckselle 95.
Flicka, i Näs i Bygdeå, P: Åbergs fästmö, 302.
Flodin, Kr: Länsman i Bygdeå, 220.
Floman, Slotts Pastor i Åbo Slotts Församling 402.
Fluur, Sara född Qvist. Prest Enka i Umeå. 256.
Forsell, Pehr Befallningsman i Umeå 395.
– – –, Jacob, Handelsman i Umeå. 498.
– – –  – – –, Dess Fru 556.
Frestaren, Perukmakare i Stockholm 3.
Fru, Gammal Enka, Prost: Lindahls Swärmor i Lycksel: 95.
– – –, Onämd. i Umeå Stad. 476.
Fästemö, ifrån Buberget i Degerfors. 82.

G.
Genberg, Jonas, Fadrens Adjunct i Arnäs 
– – –, Dess Fru                                                      } 51.

Grahn, Olof Rådman i Umeå Stad. 159.
– – –, Dess Fru. 464.
Granholm, Madame, Ol: Ol: s: Enka i Granön i Degerf: 77.
Gubbe, i Buberget i Degerfors. 82.
– – –, i Brån. i Umeå Socken. 175.
Gustaf IV. Adolph, Kung i Swerige. 505.
Gästgifwerska, på Herskog, gästgifw:gård i Ångerm:l: 49.

Register.

På de Personer, som i denna Femte Boken första gången nämnas eller omtalas.
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H.
Hammar, Jöns, Klåckare i Umeå Stad. 564.
Hamrén, Prost i Löfånger. 362.
Hans Jörans son, Bonde och Kyrkowärd i Degerfors 107.
Hans Nathanaëls son, Bonde i Koddis, 468.
Helzén, Lector i Hernösand. 15.
Hertsberg, Skräddare i Bygdeå, } 282.
– – –, Dess dotter. 
Hessellgren, Biskopp i Hernösand. 12.
Hoffstedt, Hans Hinrik Fendrik wid West: B: Regemente. 182.
Hofverberg, Prost i Botha. 16.
Holmberg, Prost i Reselle. 34.
Holmbom, Post Inspectors Enka i Umeå Stad. 93.
Holmström, Jonas, dess Fru och barn, bladet 67.
Huss, Consistorie Notarie i Hernösand 374.
– – –, Mademoiselle i Hernösand. 17.
Häggström, Abraham, KyrkoHerde i öfwer Calix 173.
Högström, Klåckare i Bygdeå. 220.
– – –, Jonas, Dess Son. 219.
– – –, Jungfru dess dotter. 300.
Hörnell, Johan, Adjunct i Bygdeå. 374.
Hörnstén, Skräddare i Hörne i Umeå 234.

J.
Johan, dreng hos Gästgifw: Olof Eriksson i Degerfors onämd 138.

Nämnd. 139.
– – – Andersson, Bonde på Wäst: Teg     } onämd. 503.
– – –  – – –, Dess Hustru
– – – Nilssons Enka, Sedan Anders Anders sons Hustru i Degerfors. 75.
Jung, Lands Kamrer och BefallningsM: på Åland. 402.
Jungfru, i Degerfors, 72.
Jöran Thomæ son, gammal Bonde i Degerfors 75.

K.
Karl, en ifrån Hjuken i Degerfors Socken. 99.
Karlar, twänne i Hernösand. 28.
Köping. EnkeFru i Bygdeå Fru Sundelii Mor onämd 280.
Körning, Ung Jurist i Hernösand. 17.

L.
Lampa, Stina Cajsa, Flicka i Umeå. 185.
Lang, Adjunct i Arnäs. 51.
Lange. Johan, Student i Umeå. 162.
Langman, Major i Umeå. 165.
Lapp, wid Degersjön, i Degerfors. 124.
Lars Hans son, Bonde i Degerfors. 107.
Lilius, Prest i Finland. 140.
Lind, Fru ifrån, Umeå 360.
Lindahl, Prost i Lyckselle. 
– – –, Abraham, Injegneur  
– – –, Olof. }Dess Söner. 93.
– – –, Christofer, 
Lindfors, Olof, Studiosus i Umeå. 402.

Lund, Candidat. i Finland. 140.
Lundström, Prest i Sidensjö, i Ångermanland. 171.
Löfroth, Erik Handels BokHållare. 464.

M.
Mademoiselle, HandelsMans dotter i Hernösand 22.
– – –, i Stockholm i båten. 540.
Maglena, Piga hos Olof Eriksson i Degerfors. 138.
– – –, (Stor=) Min första piga i Umeå Stad. 503.
Magnus, Pehrs son, Nybyggare i Juksnoret i Degerf: 99.
– – – Dess hustru. 100.
Marcus, Bondeson i Bygdeå. 219.
Maria Pehrs dotter, Köks piga i Prostegården i Bygde

Onämnd. 212.
Nämnd. 405.

Masmästare på Robertsfors i Bygde. 403.
Matts Israëls son, Bonde i Tafvelsjön. 217.
Meden, Rector i Hernösand.

} 16.
– – –, Dess Fru. 
Mellenius, Prest i Finland. 140.
Moback, Capitén, wid Wäst: Bott: Regemente 
– – –, Dess Fru född Schjållz.
– – –, } Dess twenne döttrar

364.
– – –  
Monzelius, Candidat i Åbo. 140.
Moritz, Anders Gustaf, Adjutant i Umeå. 514.

N:
Neppius, Enka i Åbo. 402.
Nerpin, Matts, Handelsman ibid:58 36.
Nessler, Carolina. Mademoiselle i Umeå. 277.
Netzén, Daniel Erik, Medicinæ Doctor i Umeå 

} 483.
– – –, Dess Fru.
Nifflander,59 Capiten, Wid West: Bott: Regemente 182.
Nils Hansson, Bonde på Teg i Umeå.   

} 168.– – –, Dess Festemö Enka.
Norbin, Apothekare i Hernösand. 16.
Nordholm, Adjunct i Hernösand. 16.
Nordin, Lector i Hernösand, boende i Stockholm 4.
– – –, (af) LandsHöfdinge i Fahlund. Dess Bror 
– – –, Enke Fru Prostinna i Bygdeå, Dess Mor 197.
Nordlund, Handelsman i Hernösand. 62.
Nortman, Fru Borgmästarinna. 519.
Nybyggare, i Maltjeln i Degerfors. 132.
– – –, i Lappstryck Sellet. ibid: onämnd 203.
Nämndeman i Gonsviken på Hernön. 25.
Näslund, Adjunct i Degerfors. 69.

O.
Olof Eriksson, Bonde och Gästgifware i Degerfors 69.
– – –, Dess hustru 86.
Olof Johans sons Hustru i Degerfors. 148.
Opits, Glas slipare på Strömbäcks Glas bruk 398.
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Orre, Soldat i Brände i Bygdeå. 243.
Ortman Landts Fältskär i Umeå. 574.
Onämnd afskedad Prest Parti swärmare. 578.

P.
Pauli, General och Öfwerste wid West B: Regemente. 156.
Pehr Andersson, Bonde i Hjuken, onämnd 146.
– – – Enarsson, Lappman i Degerfors. 80.
Peron, Öfver Tull Inspector i Lovisa. 402.
Piga, i Bygdeå Prostegård onämnd. 330.
– – –   } Twenne hos Handm: Matts Nerpin i Umeå 401.
– – –  
Polet, Soldate Enka i Bygdeå Prostegård. 270.
– – –, Dess dotter. 271.
Prest i Stockholm, onämnd. 4.

Q.
Qvist, Lagman i Bygdeå, 366.

R.
Rehn, Erik, Klåckare i Degerfors. 87.
Rehnhorn, Brita Cajsa, Mademoiselle, på Teg. 129.
Rets, Olof, Handels Betj: i Umeå. 401.
Ribbing, Hofmarschalkinna, i Södermanland. 572.
Rosenback, Prest i Åbo. 140.
Rosenbom, Prest i Finland. 140.
Rådström, Comminister i Sorselle i Lyckselle Lappmark } 93.
– – –, Dess Fru.

S.
Schjåltz, Post Inspector i Umeå. 315.
Schmaltz Batalljon Prest wid W: R: och Adjunct i N: Calix 173.
Skeppare, Olof ifrån Hernösand, onämnd. 6.
– – –, – – – En annan ifrån Dito onämnd 7.
Skjuts karl, onämnd 469.
Stenberg, Johan Theodor, Stads Notarie i Umeå 470.
Stenling, Olof, Handels BokHållare i Hernösand. 7.
Stenqvist, BokHållare på Robertsfors Bruk i Bygde 220.
Sticksenius, Enke Fru Rectorska i Skällefteå. 557.
Strinholm, HögmässPrest i Hernösand. 21.
Strokirk, engagerad i Åbo Hofrätt. 140.
Styrman, i Hernösand, onämnd. 22.
Sundelius, Prest=Enka i Bygdeå. 280.
– – –, Dess dotter 280.
Sundström, Marcus. Fältwäbel i Bygdeå. 220.
– – –, Enka dess Mor hos dottren von Ahnskan i Bygdeå, onämnd.                     220.
– – –, Johan, i Dalkarså, i Bygdeå.  }– – –, Dess barn. 271.

Svebilia, Gammal Mademoiselle i Hernösand. 62.
Söderberg, Repslagare i Hernösand. 11.– – –, Dess hustru }
Söderlund, Rector i Umeå. 563.

T.
Tegman, Morten, HandelsMans Son. 567.
– – –, Dess Mor, Enka 568.
Thalin, Magazins Inspector i Umeå. 182.
Tilé, Directeur och Tullförwaltare i Rathan. 220.
– – –, Dess Fru }
Tingvall, Fredrik, Adjunct i Degerfors 145.
– – –, Dess Fru. 
– – –, 152.
– – –, } Dess trenne Söner
– – –, 
Turdfjäll, Jonas, Major i Bygdeå } 226.
– – –, Dess Fru
– – –, Nils Jacob 288
– – –, Johan Peter.   } dess Söner. 247.
– – –, Jonas Gustaf.  296.
– – –, Elisabeth Cathrina,                

onämnde 126. – – –, Barbru Margreta,            }
– – –, Eva Christina, 242.
Tuné. Capitén i Umeå 332.
– – –, Dess Fru. }
U.
Unæus, Rector i Pitheå 315.
– – –, Adjunct i Löfånger. 532.
Ungkarl, ifrån Buberget i Degerfors. 82.

W.
Walanger, Lector i Hernösand. 18.
– – –       
– – – }Handels Mans Fru med dess 3. döttrar onämnde 20. nämnde– – – 21.

– – –
Westergren, skräddare i Umeå. 166.
Widén, Comminister i Hernösand. 23.

Z.
Zachris Pehrs son, Bonde i Stöcksjön i Umeå 185.
Zimmerman, Mademoiselle i Umeå. 527.

Å.
Åberg, Erik, Bonde Son ifrån Åckulla i Bygdeå 219.
– – –, Pehr, Dess Bror, vice Sjötuls Besökare i Rathan, boende 

på Skinnarbyn i Bygdeå. 302.

Ö.
Öberg, Gästgifware Enka på Önska i Grunsunda sedan Fru Saedenius. 36.
Öbergsson Hennes Son, Gästgifware ibidem. 53.
Örnberg, KyrkoHerde i Neder Calix. 173.
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Pehr Stenbergs
Lefwernes Beskrifning

Sjette Boken

Af honom sjelf författad

på dess

Lediga stunder.
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Pehr Stenbergs
Lefwernes Beskrifning
Sjette Boken.

Innefattar en tid af 4. År 3. Månad: och 20.
dagar.

1. Capitlet.
Tilträde af Syslan.

Den 13. Aug: war jag lycklig nog, at få föl-
jande bref ifrån Consistorii Notarien Olof
Lindahl, med ett högst fägnande innehåll.

”Jag får nu, med så mycket större wisshet, at
inga beswär kunna nu mera äga rum, gratu-
lera dig till wunnen befordran, som jag här-
med har äran öfwersända dig Fullmagt därå.
Hade jag bättre tid, torde hända, at jag nu äf-
wenwäl kunde gratulera dig med en wers,
hwaruti din Cloris60 borde få sin dryga del;
men den prosaiska lyckönskningen, när den
är så upriktig, har ju äfwen lika wärde. Jag
började at frukta någon motgång isynnerhet
genom de rykten om Contrapartie, som Ber-
lin utspridde, men du segrade icke desto-
mindre.” === Sedan om afgifterna för Full -
magten, som steg till 4. R:D: Sedan: ”Si så
kommer man och pungslår sina wänner;
men jag känner af färsk ärfarenhet, at denna
slags bewillning, för första Fullmagten isyn-
nerhet, icke är oangenäm.

Anmäl min wördsamma hälsning, till mi -
na slägtingar (som du wäl ej har stor orsak at
älska) och lef så wäl &c:

P: S: Du wet wäl at Prosten Nordin är dimit-
terad och återkommer i höst till sina Syslors
bestridande här i Stiftet.” &c:

Min Fullmagt war af den 8. Augusti.
Hans yttrande om gratulation på wers syf-

tar, på min lilla wers till honom i ett bref, se
pag: 394. Femte Boken.

Som mitt sinnelag altid har warit at genast
wärkställa hwad som borde ske; ty reste jag
samma dag upp till Prosten Eurenius, för at
bedja om permission at resa till Bygdeå för at
hos Prosten Nortman aflägga ämbets Eden,
hwilket jag nu trodde wara nödwändigt. Men,
sedan at hafwa gratulerat mig till Fullmagten,
swarte Han: ”Herr Magistern behöfwer alde-
les icke resa till Bygde derföre, utan det bör
ske i Stads Kyrkan, då jag kommer at inställa
honom i ämbetet; och tiden och dagen dertill
skall jag framdeles göra kunnig, som blir den
Söndagen, som för mig kan wara lämpeli-
gast.” Med detta swaret war jag både nögd och
misnögd. Det förra för at slippa hela resan och
undgå at anlita Prosten Nortman; men det
sednare emedan jag wäl också hade lust at re -
sa, då jag kanske ej stannat förr än på Nybyn;
men nu, då det ena ej feck ske, så feck äfwen
det andra stå tilbaka.

En Söndags eftermiddag, om det war straxt
efter det walet war skedt, eller när jag nyss
hade fått Fullmagten, mins jag nu ej så noga,
så följde jag någon bekant at promenera upp
i Stads gärdorna; Då wi till slut träffade på 
en samling af Herrskap i Hålmyran, en god 
åker gärda, som tilhörde Bruks Patron Erik
Forsell, Hwilken med sin Fru hade budit någ -
ra sina wänner dit ut med sig, för at i det grö -
na njuta en glad afton. Jag blef också då an -
modat at stanna qwar med dem, det jag också
med tacksamhet gjorde. Men mitt upförande
war dock ganska twunget, blygt och timidt,
dels derföre, at jag således råkade komma in -
på ett bjudit sällskap utan at weta det; och
dels ock och förnämligast derföre, at större
delen af samlingen woro sådana, som hade
warit emot mig wid walet. Jag fruktade såle-
des at icke wara tåld af dem, eller at de torde
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hysa en hemlig afwoghet emot mig ehuru de
icke låto märka något sådant och således kun -
de önska mig wara långt frånwarande, hwil-
ken tanka gjorde mig helt nedslagen, Hwar-
wid jag tänkte: at i en sådan belägenhet lefwa
med dem blir mig i längden för tungt och
swårt; Och huru skall jag wäl kunna winna
deras förtroende och wälwilja? Mitt twugna
upförande ibland dem måtte således warit
ganska synbart; Emedan Rådman Olof Grahn
sade till mig offenteligen. ”Hör Bror Stenberg:
om du nu skall wara med oss och wara wår
Prest, så måste du också lefwa med oss och in -
tet ställa dig så retiré, ty wi wilja umgås med
wår Prest; dina företrädare hafwa så gjordt
förut, och så gjorde Berlin också, han lefde
med oss, och så måste äfwen du göra.” Jag war
för blyg at kunna något särdeles swara härpå,
och jag war flat öfwer at mitt twugna wä-
sende så tydeligen skulle märkas; men jag
tänkte: Ja det war ej så swårt för Berlin, han
war en grata persona, och hitkommen enligt
Eder önskan, och ägde dessutom gåfwan, at
så wäl kunna ställa sig in med Eder; men swå-
rare är det för mig, som emot Eder wilja är
blifwen Eder Prest; dock om I wiljen hålla
mig till godo, och ej förakta mig, såsom jag
har fruktat, utan bemöta mig wänskaps fult,
så skall det wist wara min högsta önskan och
mitt största nöje at söka wara Eder till nöjes
och lefwa förtroligt med Eder, så långt som
lofligit och godt är. Jag blef således icke litet
upmuntrad af detta Rådman Grahns tal, så at
jag genast började taga mod till mig, och efter
hand mer och mer började umgås fritt och
förtroligt.

Hos Rådman Dyhr spisade jag ännu. Och
som jag hwar dag war med honom, så feck
jag nog lära känna hans lynne; ty han war
ibland något snarsticken och caprisieuce,
hwarpå jag redan har gifwit ett litet exempel

pag: 548. Femte Boken. Följande må också
bewisa det samma. Han upkastade en dag ett
taleämne, hwarom mins jag nu ej mer; men
som jag aldrig har warit bögd för disputer,
eller gensägelse, så bejakade jag hans an-
dragna sats; Men sådant war icke till lags,
utan Han blef sticken öfwer det jag ej mot-
sade honom. Ty han sade något mislynt:
”Det war då ett ewigt bejakande af all ting.”
Detta låddes jag hwarken höra eller förstå,
och teg således: men tänkte: Du war då His-
kelig ömtålig; Är du så talsjuk, så hwarföre
må jag ock icke säga min tanka om saken
ibland, hwarföre jag ock sedan mera sökte at
underhålla talet.

Han war också mycket fallen och hugad för
at synas Lag karl och at agera Advocat. och
war wärkeligen skälig kännare i Lagfrågor.
En dag hade jag Min Far med mig till Ho -
nom, som kom at tala om någon Prestmans
Predikningar, och yttrade sig ungefär: at
Han predikade för skarpt lagen. Detta ytt-
rande förstod ej Rådman Dyhr, utan swara-
rade helt olämpeligt något om sin werldsliga
Lag. Då min Far tystnade något förundrad, ej
wetande huru sådant kunde höra till tale
ämnet. Men jag tänkte: Antingen är du så in-
förlifwad i din werldsliga Lag, at du aldeles
förglömmer, at en Lagens lära gifwes i Guds
ord, eller är du wärkeligen så okunnig, at du
icke känner skilnaden emellan Lagens och
Ewangelii Lära i Skriften; ty dit tal röjer ty-
deligen denna okunnighet; Och då är du,
med all din Lagfarenhet okunnigare, än en
Bonde; men jag wågade icke säga något åt
honom härom; emedan jag ej wille reta hans
snarstickenhet.

Denna tiden geck jag ut ibland med Rector
Söderlund, för at skjuta och jaga; då wi en
dag kommo till så kallade kamrers Fäbodar -
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ne, där wi gingo in för at få oss litet dricka.
Där woro twänne Flickor, med hwil ka Söder-
lund gaf sig i samtal, på ett sätt, hwaröfwer
jag blef högst flat. Ty det hade icke en gång
anstådt en äkta hor jägare i en främmandes
närwaro, ännu mind re honom som Prest i en
Prests närwaro. Ty han mönstrade och synte
deras sängar, frågte hwar de lågo, och om de
emottogo natt wisiter &c: och nödwändigt
wille han weta hwar de lågo, efter sängen i
stugan war utan kläder; men flickorna gjor -
de honom icke slug derpå, men rodnade och
blygdes såsom anständiga flickor öfwer ett så
oartigt tal, som icke tycktes wara skämt utan
wärkeligt alfware. Jag för min del skämdes på
det högsta för hans skull, och kunde ej få upp
mun at säga ett ord, och önskade, at jag hade
warit 7. Mil derifrån. Alt hwad jag sade war
at skynda på honom at gå derifrån. Ty jag
wille förr ju häldre fria Flickorna ifrån hans
skamlöshet, och började gå, då han änteligen
måste komma. Och beslöt jag nu at undwika
hans Sällskap så långt möjeligt wore. Och
någon tid derefter feck jag höra, at han en
natt hade warit till samma Fäbodar, och up-
fört sig så där, at Flickorna hade haft all möda
för at förwara sig för hans tiltagsenhet. Och
man finner huru mycket förakt han förtjen -
te. Framdeles torde flera drag af hans com-
portement updagas.

Nu war jag i begrepp at öfwersända pengarna
till Consistorii Notarien Ol: Lindahl. men jag
wiste icke huru stor discretion jag borde til-
taga; Men som Prosten och Prostinnan Nort-
man nyligen woro ankomna till Staden och
jag i alla fall skulle gå at upwakta dem, så be-
slöt jag, at fråga Prosten hwad i detta fall
kunde wara det wanliga bruket, det jag också
gjorde; men han swarte, sig icke känna det.
Herr Kongl: Räntmästaren Morits, hos hwil-
ken Prosten bodde, war också närwarande.

När jag ändock nog lifligt gaf tilkänna mitt
bryderi härom, så swarte Kong: Räntmästa-
ren, speaktigt: ”Hå! Herr Magistern kan ju
skicka en 50. R:D:s Sedel.” ”Ja”, swarte, jag,
”om jag bara hade många sådana; men de fin-
nas icke hos mig.” Häraf fant jag at han syf-
tade på min Lön, som jag, så alfwarsamt,
efter hans tanka, hade utwärkat mig af Pros-
ten Nortman, hwarom se pag 429. följ: Femte
Boken, hwaröfwer Prosten och Prostinnan
således bittert hade beklagat sig för denna sin
Swåger. Men sådant alt låddes jag icke förstå;
tog mitt höfliga afsked; geck hem och skref
mitt bref deri jag afsände 5. R:D: det är 1. R:D:
öfwer Notan af Lindahl. Mitt bref lydde
ibland annat sålunda.

===. ”Dina Slägtingar, stadde på marknader
har jag ännu ej råkt. Det är sant at de hafwa
ganska mycket arbetat emot mig; Men jag
hoppas dock, at De derföre just icke äro
mina fiender; Wissa interessen, wilja folket
påstå, skola warit driffjädrar; Men jag will åt-
minstone försöka, at tro, at det skedt af öm -
het och wänskap för min hederliga Compe -
titor, som i sanning förtjenar all N:B: laglig
recommendation. Som Philosophe och ännu
mera som Christen finner jag min skyldig-
het wara, at bemöta dem med all möjelig
wänskap. Om jag ej just lifligen kan älska
dem, så skall dock åtminstone intet hat få
inrymme i mitt hjerta.” Beslutet.

Nu skref jag också till Herr HofPredikanten
och KyrkoHerden Berlin, med förfrågan
hwad han begärde för hwad han i Prestegår-
den hade qwarlämnat, och som jag borde be-
tala; samt hwad jag borde göra med hans
qwarlämnade Coffert med mera. Beslutet.

I slutet af Månaden feck jag swar ifrån Fend-
ricken Joh: Pett: Turdfjäll, på mitt bref och
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förfrågan till honom, hwarom se pag: 576.
Femte Boken. Det lydde sålunda.

=== ”inhändigat; och då Herr Mag: täks
bewärdiga mig med ett förtroende ianseende
till dess till Min Syster fattade kärlek, får jag
ock lämna ett lika upriktigt swar.

Herr Mag: hafda underrättelse om min Sys-
ters trolofnings uphäfwande med B: P: Sch:
har warit aldeles riktig och har wållats genom
å ömse sidor hafd brefwäxling, ej altid efter
bägges tycke; men då Han denna Sommar war
här, anhölt han lika enträgit som förut, om
trolofningens wärkställande oaktat Han sjelf
warit orsaken till dess uphäfwande, och är nu
dem emellan aftalt at honom innom aldra
högst 4. Månader härefter skall lämnas ett af-
görande swar. Hwad åter angår om Hon ingått
någon förening med någon annan, är sådant,
som Hon ej will kännas wid, och som jag intet
har någon underrättelse om. När jag nu så öp-
penhjertigt sagt H: Mag: hwad Han åstundat,
tror jag mig hafwa fullgjordt hwad som mig
kunnat åligga.” Beslutet.

”J: P: T:”

Detta brefwet nedslog mitt sista hopp åt det
hållet, och jag kunde således icke skrifwa till
Mademoiselle Turdfjäll, som jag annars hade
wist beslutit. Och detta brefwets innehåll
kunde ej annat än göra mig något orolig och
jag wiste nu icke hwart jag borde wända mig;
och tyktes jag nu så mycket mera behöfwa en
Maka, som jag nu hade Sysla och innan kort
skulle sätta egit hushåll. Hade jag förut kändt
Mademoiselle Turdfjälls förhållande till sin
Fästman när jag så oförmodat träffade Henne
hos Jacob Forsells, se pag: 498. Femte Boken,
så hade jag wist fått förnya mitt frieri med
framgång; Ty jag feck framdeles af Henne
sjelf höra, at Hon då war ledig och fri, samt
at Hon, när jag då beklagade min förlust,
tänkte, wid sig sjelf: Om du wiste at Jag nu

är fri, så torde du säkert förnya din förra be-
gäran, och dermed hade hon wist icke warit
misnögd; men såsom flicka kunde hon ej
sjelf säga något i det afseendet; Dock war
Hennes då närwarande Bror Joh: Petter sin-
nad at underrätta mig om sin Systers Frihet,
och likasom på långt håll anmana mig at
återkomma. Men han feck aldrig tillfälle der-
till, hwarken denna gången eller sedan i Pro-
stegården; Ty ödet hade nu helt annorlunda
beslutit; derföre skulle nu altid något hinder
wara emellan för en sådan stor lycka.

Nu hade jag fått af H: Prosten Eurenius ter-
min för min installation i tjensten, som skul -
le ske den 2. Sept: eller 13. Söndagen ef ter
Trinitatis. Jag war då bekymrad om huru jag
borde emottaga Prosten till middagen, och
hwarmed jag skulle fägna honom. Jag råd-
gjorde härom med Fru Dyhr, och om jag
mins rätt, så beslöts at jag skulle bjuda ho -
nom at spisa Middag hos Rådman Dyhr, och
på det at han med någon heder skulle kunna
emottagas, så afgjordes at jag weckan förut
skulle fara till Stöcke till Mina Föräldrar för
at om möjeligt wore skaffa mig ett får till
slagt, och litet färskfisk. Jag så gjorde; lånte
mig en båt och rodde ensam dit. Mina Sys-
kon fölgde mig ut at draga not; då jag war
lycklig nog at få litet sik jämte någon annan
fisk, hwaröfwer min Far förundrade sig; ”ty”,
sade han, ”nu är icke den tiden at fisk plär
wara till Lands; men din lycka är sig lik.” Få -
ren fecks också rätt på, så at jag feck ett får
af min Far. Ganska glad häröfwer reste jag til-
bakas; men slet ganska ondt med at leda fåret
ned till fjärden ./4. Mil.

Om Lördagen for jag upp till H: Prosten, dels
för at göra mig underrättad om procedere
wid ceremonien, följande dagen, dels också
för at, såsom sagt är bjuda Honom till mid-
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dagen. Angående det förra, så feck jag tydlig
underwisning; men i anseende till det sed-
nare, så swarte Han: ”Jag tackar för kallelsen;
men gör sig als intet beswär med sådant, det
är aldeles onödigt, det är en helt onödig kost-
nad. Jag skall i alla fall köra in hos Jacobs och
där blir jag wist icke utan middag i mårgon.”
När jag ändock enträgnare begärde at han
måtte göra mig den äran, och ej försmå min
lilla wälmening, så swarte Han: ”Jag är öfwer-
tygad at H: Magist: känner mig så wäl, at Han
är öfwertygad, det jag wist icke försmår ho -
nom; men jag känner för wäl hans närwa-
rande belägenhet, och jag will icke at han
skall göra sig någon kostnad för min skull,
war wiss at jag will honom wäl; och om han
har något tilrustat, så kommer det honom
wäl till pass när Han nu snart skall sätta egit
hushåll. Han skulle i alla fall tillita andra, och
då blir altid kostnaden drygare. Altså tag icke
till mis tyckes min wägran; det är i alla fall
lika wäl ment.” &c: Jag war wäl något mis-
nögd at min begäran icke antogs och at jag
hade haft så mycket beswär förgäfwes; Men
jag kände för wäl H: Prostens honetta hjerta
för at kunna wärkeligen mistycka afslaget.

Sjelfwa ceremonien dagen efter i Kyrkan war
högtidlig och wacker, och mycket folk war
närwarande. Prosten hölt tal ifrån Altaret,
hwarunder jag stod framföre, och derefter af-
lade Embets Eden, &c: såsom wid sådana til-
fällen wanligen plägar tillgå.

På eftermiddagen geck jag till Herr Handels
man Erik Forsell, hwarest då woro församlade
flere främmande, och af hwad anledning
mins jag ej. Rector Söderlund war äfwen där.
En Mademoiselle Lindfors ifrån Nordmaling
war den tiden i huset, som Serverade Caffe
&c: Till henne geck jag efter någon stund, om
jag mins rätt, för at begära något dricka, eller

hade jag hälsningar till Henne ifrån någon
Hennes slägtinge. Och som jag en sådan dag
war ganska nögd och munter, så lärer jag utan
twifwel talt med Henne med en fryntlig mi -
ne. Men jag hant knapt börja språka med
Henne förr än Söderlund kom till oss och,
med sin wanliga släpande, gnällande och im-
pertinenta ton sade: ”Huru nu? Bror skall wäll
intet taga sig före at göra twenne installatio-
ner på en dag? At installeras i Embetet, och
så genast insinuera sig hos flickan, det är för
mycket godt på en dag.” &c: och detta i allas
åhöro. Jag uptog detta såsom jag borde, såsom
annat raillerie, och gaf ho nom ett lämpeligt
swar, det jag ej nu mera mins, såsom: at han
aldeles icke behöfde af undas mig; jag wille al-
deles icke göra honom förköp. &c: Och san-
ningen at säga, så fant jag alsintet tycke för
den flickan, ehuru Hon war beskedlig, men
wist icke någon skönhet, utan at dock wara
ful.

Ett annat skämt föll mig långt mera behag-
ligt än detta Söderlunds; Ty en liten tid der -
ef ter i ett sällskap på Landet, där jag up bar
många wälmenta och upriktiga Lyck önsk -
ningar till min befordran; bland hwilka Herr
Capitain Tuneé war en, som sedan, äf wen
som mången annan önskade mig en god och
beskedlig maka, med tilläg ”En sådan blir nu
för Herr Magistern nödwändig; hwar skulle
Han wäl kunna träffa en sådan?” Här på swar -
te jag helt fryntligt och Gladt, blott des sa or -
den. ”Ah! Gud förser wäl offret!”61 hwar på
Han swarte helt gladt och wänskapsfult: ”det
war rätt! man bör altid hafwa god hopp, och
icke miströsta om en så god sak.” Detta lilla
samtalet gladde och muntrade mig gan ska
mycket, så wäl för dess innehåll skull, som
också för hans owäntade wänskapsfulla be-
mötande, det jag wist icke förmodade af
honom.
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Den 9. eller 14. Söndagen efter Trinit: Hölt
jag min afskeds Predikan på Landet, och
Söndagen därpå eller den 16. hölt jag min in-
trädes Predikan i Staden, hwarwid ingen
ting märkeligt någondera gången föreföll,
widare än at det, såsom wanligen ske plägar,
ej aflopp utan ömma rörelser och blödighet,
så hos mig som hos mina åhörare.

Ett af dessa åren reste jag i Sockenbud till
någon af byarna norrom Staden, jag war då
in på Tafle Gästgifwaregård på hemresan,
der jag geck ut på ett nödwändigt ställe, och
på bänken lade ifrån mig uret, att det icke
skulle falla utur kläderna och skadas, men
glömde åf det när jag geck derifrån, och sak-
nade det då först när jag war hemkommen.
Med skjuts karlen skickade jag bud, att det
måtte igensökas och tagas wara på. Men det
war redan borttagit. En halfwuxen dreng=
slok hade först sedt det, och tagit det bort
med sig. Det war först efter en par månader,
som man fick rätt på pojken som, ännu hade
uret hos sig det jag då igenfick. Pojken blef
sedan, under HäradsHöfdingen Furtenback
den yngres första tjenstetid, lagförd och
straffadd så wäl för denna, som isynnerhet
för flera andra tjufnader.

I medlertid hade jag fått följande swar ifrån
Consist: Not: Ol: Lindahl uppå mitt sista
bref till honom. (Se pag: 9. Denna Bok:) Det
lydde sålunda.

===. ”Jag tackar oändligt för det owanligt
hederliga öfwerskottet, till mig wid pengar-
nas öfwersändande. Jag borde af dig, i anse-
ende till wåra relationer icke hafwa emottagit
den wackra discretionen, men hoppas dock
du förlåter mig detta, då du wet at jag tjenar
för endast, i allmänhet at säga, rätt små sport-
lar.” === Några Ecclesiastica nyheter. &c:

Det gladde mig at få höra, det min lilla

gåfwa war till nöjes, samt at han wänskapsfult
ansåg det.

Likaledes feck jag med samma Post ifrån
Consistorio Förordnande, at wara Dess Full-
mägtig wid ett Storskifte i YtterHiske By,
hwarest war fråga om utbrytandet af ett ängs
stycke, som tilhörde H: Prosten Eurenius.
Och borde jag den 17. wara på förrättnings
stället. Och war detta det första förordnan-
det, som jag har fått såsom Consistorii Full-
mägtig. På sagdan dag infant jag mig på
stället, och fant min Wän Abraham Lindahl
wara Landtmätare därstädes. Förr än någon
förrättning börjades hade jag redan hos mig
sjelf beslutit at påstå upskof till nästa som-
mar för de skäl som straxt skola anföras. Förr
än alla wederbörande woro samlade så råkte
Lindahl och jag tilfälligt wis wara ensamma
i rummet en liten stund, då han så ordade till
mig. ”Kära Bror war god och tjena mig nu
något litet; jag skulle gärna önska at få upskof
med denna förrättningen till nästa sommar,
och därtill skulle du bäst kunna förhjelpa
mig om du påstår upskof af det skälet, at äng-
arna längesedan äro afbärgade och afbetta, så
at ej kan synas deras bättre eller sämre egen-
skaper &c: Jag vill gärna hafwa göromål äf -
wen då och få någon liten inkomst, det blir
dock icke altid så mycket.” &c: Jag swarte:
”Detta är allaredan förut min afsikt.” Och i
det samma kommo åter folket in till oss. Jag
kunde nu aldeles icke samtycka något utbyte
af ägor, då jag aldeles icke kunde döma om
deras, godhet, således war jag glad at jag lag-
ligen och med godt samvete kunde göra
honom till wiljes; men jag tykte aldeles icke
om en sådan hans begäran, hwarigenom Han
medelst konster och tilställningar sökte
komma åt deras penningar; Jag hade häldre
önskat at han redeligen och så fort som mö-
jeligt måtte fullgöra sin skyldighet för at ej

Tillträdes 
Predikan.

16. 
1792. 

Septemb:

Uret bortstals.

Bref.

Consistorii Full-
mägtig.
Cit: pag: 104.
denna Bok: 
bladet.

17. 
1792. 
Septemb:
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Poëtiska 
Reversen. 

19. 
1792. 

Septemb:

20. 
1792. 
Septemb:
Cit: p: 481. d: B:

Bref!
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förorsaka folket en onödig och kanske dryg
kostnad. Men här om så hwarken wille jag el -
ler hade jag tilfälle at säga honom min Me-
ning. Upskofwet begärdes och ingen hade
något med skäl at deremot inwända. Jag skref
sedan genast och raporterade härom till
Consistorium, tillika med förfrågan huru-
wida jag också nästa sommar borde öfwer-
wara samma förrättning i lika egenskap.
Derpå feck jag nästa Månad swar, at jag så
borde göra. Och likaledes blef mitt förhållan -
de härwid af Consistorio aldeles gilladt och
godkändt, såsom på goda och lagliga skäl
grundat.

Dagen efter geck jag af en händelse till H: In-
spector Thalin för at någon stund roa, mig
hos honom. Där träffade jag ett ansenligt
sällskap af ortens förnämsta Fruntimmer,
som woro i ett ganska muntert lynne, och
woro alla emot Inspectorn, som förswarade
sig så godt han kunde. Saken war denna: In-
spectorn hade träffat Fruntimren, dem han
bjuder hem med sig, ifrån promenaden; ty
som Han nu war i sitt ystra och yra lynne, så
war allting lätt för honom och då wille han i
alt lysa. När de ankommo dit, så fingo de hö -
ra at hans Fru aldeles icke wiste det minsta af
en sådan bjudning; som för Henne ej annat
kunde än wara något olägligt; ja Hon hade
ock kunnat gått på wisite &c: För ett sådant
fel och brott emot sin Fru antastades han nu
af Fruntimren; med påstående at Han borde
ställas för rätta. Ty sattes genast en Kammar
Rätt, deri jag valdes till Preses och Fru Tunée,
och Fröken af Donner &c: Woro Bisittare. In-
spectorn dömdes genast brottslig och borde
pliktfällas, Då Fruntimmerna alla voterade,
at han skulle plikta 25. R:D: till sin Fru; men
jag påstod 12. R:D: wara nog; men de gingo ej
ifrån sitt yttrande. Desutom dömdes han
också at nu genast göra sin Fru offentelig af -

bön, som dock sedan mildrades till skriftelig
på wers. Derjämte tilsades han at heligt lof -
wa, at aldrig någonsin sedan af sin Fru åter-
taga dessa pengar, det han också offenteligen
lofte. Som han nu sjelf war wärd och ej hade
tilfälle at skrifwa, så anmodade han mig at
skrifwa hans revers till Hans Fru på dessa 25.
R:D: I hans kammare skref jag då straxt
denna rewersen, som är N:o 64. i mina Poëtis -
ka arbeten. Men under det samma hade Frun-
timmerna till sista fyrken, af honom uttagit
plikten at lämnat den åt Hans Fru. Han skref
då under reversen tillika med wittnen och
Hans Fru qvitterade honom straxt. Hwad ro
och löje alt detta förorsakade i Sällskapet kan
hwar och en föreställa sig. Men detta upträ-
det hade den fölgden hos mig, at jag fast be-
slöt, at om jag någonsin blefwe gift, aldrig
utan min hustrus samråd bjuda främmande,
hälst wintertiden, då all maten är frusen, och
detta löfte har jag också troget hållit och kan-
ske mången gång alt för mycket.

Under denna tiden hade jag fått ett bref
ifrån Hörnell i Bygde så lydande:

”Tillåt nu sin wän och Broder göra ett litet
besök och med ett hjerta fult af millioner gra-
tulationer få utmärka sin stora fägnad öfwer
Brors wundna seger och ärhållna goda Sta-
tion. – Nu återstår det endast för dig min Bror,
at, sedan du fått både hus och hem samt föda,
skaffa dig en dygdig Fru i huset, som finge
deltaga så wäl uti dina nöjen, som hushåls be-
kymmer.” === begär en underrättelse, om
Catech: Predikan i Bygde. ===. och fortfar:
”Nog wet jag at Bror är mycket sysselsat,
(nämligen för at ej gärna hinna skrifwa ho-
nom till) med at utse sig en wän för framti-
den, men aldrig tror jag ändå, at bror anwän-
der derpå både dag och natt, hälst som den är
så nära, som jag gissar. === War intet så tyst-
låten hädanefter som hittils; jag försäkrar, at
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Bror skall hos mig hwarken sakna upriktighet
eller wänskap, hälst som jag långt för detta
funnit, at dessa 2. goda egenskaper altid warit
ifrån Bror oskiljaktiga. Jag får nu hälsa ifrån
alla bekanta och wänner härstädes. Bror har
wäl sig bekant at Insp:tor Fernborg är satt
ifrån sitt Fögderi, och tänker resa härifrån nå-
gon tid efter Michaeli, jag saknar wist denna
goda och wänliga mannen, så mycket mer,
som Efterträdaren synes i godhet och wän-
skap mycket eftergifwa sin företrädare.” ===
berättar at Prosten Nortman nu hade återfått
sitt muntra lynne. === ”och om du ser min
Flicka i Umeå så hälsa Henne ifrån Din” &c:

Altså fant jag wänskap och wälwilja ifrån
alla håll och wälmenta lyckönskningar så wäl
till syslan, som till en blifwande maka, hwil-
ket alt ej annat kunde än fägna mig och göra
mig munter; men hwem han gissade skulle
wara min Flicka kunde jag icke inse, som
skulle bo mig så nära, om icke han mente Ma-
demoiselle Nortman, Borgmästarens dotter;
men ditå hade ännu aldrig min tanka swäf-
wat. Det gjorde mig ondt om Inspector Fern-
borgs olycka; Ach, tänkte jag, skulle ändock
Stenqvists förutsago sannas; Det war wärke-
ligen synd om honom; ty jag wiste intet annat
fel hos honom än som är omtalat pag: 367.
Femte Boken. och pag: 404. dito Bok. At Pros-
ten Nortman åter war frisk war deremot fäg-
nande at höra; Men at han bad mig hälsa till
sin flicka war säkert blott raillerie, och lika-
som på måfå; ty jag wiste icke åf någon, som
war hans fästmö.

Nu hade jag också bref ifrån min Wän
Chydenius i Pedersöre, som swarar på ett mitt
bref och gratulerar till min Sysla; samt om-
talar sina lyckliga öden, och hade redan Pas-
tors förslag.

Likaledes feck jag också denna tiden bref
ifrån Stenqvist; som jämte höfligheter, talar
om sin beswärliga resa och ankomst till sin

Station; och fortfar: ”Jag mår wäl och är med
min Station nögd, emedan åtankan af fram-
tiden icke får låf at hos mig anställa några be-
kymmersamma betracktelser. – Det fattas,
för det närwarande, ingen ting mer i min öns-
kan än det, at en del af Wästerbottens Inne-
wånare woro planterade kring detta Bruk.
Men ach! hwarföre önska omöjligheter. ===.
– Jag war i Stockholm då Kungamördaren
Ankarström geck till döden, och önskade der-
wid, at alla den Höga Aflidnes tadlare warit
närwarande, för at se den förras wälförtjenta
belöning.” === Beslutet.

Detta brefwet war det sista, som jag har haft
ifrån honom. af orsak, at hans bref på sista
sidan blef något rifwit, hwarigenom jag för-
lorade Addressen, så at jag aldrig kunde
skrifwa honom till, och icke eller feck jag
bref ifrån honom, hwarigenom jag hade
kunnat få se hans addresse; men wår wän-
skap och högaktning slocknar säkert aldrig
oss emellan, om wi ock aldrig mera få höra
utaf hwarannan. Så mycket har jag dock fått
höra flera år derefter, at Han har fått afsked
ifrån denna sin station, af det lumpna skälet,
at när Herr Patron och Patronessan en gång
hade rest ut till Bruket, så hade den högade-
liga Fru Patronessan Bedoire,62 på det högsta
funnit sig stött deröfwer, at Hans Syster, som
Stenqvist hade hos sig som Hushållerska,
hade klädt sig likaså grann nästan som Pa-
tronessan sjelf, samt i öfrigit emottagit sitt
Herrskap så lystert som Han hade kunnat 
åstadkomma; det ena så wäl som det andra i
största wälmening, för at på alt sätt hedra
sitt Herrskap. O! mensklighet! O! dårskap!
O! wanwett! huru finnes du icke öfwer alt i
werlden!

Jag måste nu litet gå tilbakas i anseende till
tiden. Unga Studiosus Claës Urban Bodin-
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Septemb:

Adeliga 
högmodet.

23. 
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Theatern
Cit: p: 399.
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son på Grisbacka, Assessor Bergströms dot-
terson hade wid sin hemresa ifrån Upsala
och Stockholm tagit med sig hem sin af-
ledne Mors Svägerska, en EnkeFru Berg-
ström, för at Hon måtte få hälsa på sina
Swärföräldrar; somliga wille också påstå, at
Bodinson hade för afsigt at gifta sig med
denna Enkan, hwilket dock ej blef åf, an-
tingen derföre at Hans Morföräldrar icke
wille det, eller at det icke tilläts på Högre ort
för den nära skyldskapen skull. I medlertid
hade hon nu bodt på Grisbacka hos sina
Swärföräldrar omkring ett år, men war nu
flyttad till Staden till Landshöfdingen af
Donner, för at wara Frökens sällskaps Dame.
Denna Enkan war ett wettigt och klokt
Fruntimmer, något fetlagd och hennes fäg-
ring något öfwer det wanliga; Hon hade
werld och tänkte städat och förnuftigt.

I Hennes sällskap war jag wäl sällan; men
medan hon ännu bodde på Grisbacka; så
träffades wi en dag hos Herr Comminister
Häggström, hwars Fru hade i förra giftet
warit Hennes Swägerska. Samtalet blef då
om Commædier och Theatern och dess mo-
ralité, dess nytta eller skada. Bror Häggström
påstod den wara högst skadlig och ländande
till sedernas fördärf &c: men Fru Bergström
tog Theatrerna i förswar. Sedan jag en stund
hade åhört deras twist, så tog jag Fru Berg-
ströms partie, hälst jag tykte at Hon behöfde
biträde, och äfwen derföre at hon till det
mästa hade rätt efter min tanka. Jag yttrade
mig: ”Wi böra göra skilnad emellan Thea-
tern, och Theater Lefnaden. Den sednare är
merendels högst fördärfwad, och kraftigt bi-
dragande till sedefördärfwet; men hwad den
förra angår, så kan han, åtminstone bör han
mera gagna än skada. Ty om Pjeserna äro
moraliskt wäl och förnuftigt skrifna, som nu
i sednare tider wärkeligen och märkeligt in-

träffar, när man undantager wissa dåraktiga
Efterpjeser, så hafwa de wisserligen sin up-
byggelse med sig; åtminstone är detta eller
bör wara deras förnämsta ändamål, så af
Auctorn, som sjelfwa föreställningen. Föröf-
rigit, kommer här mycket an på Åskådarnes
tänkesätt, känslor och Favorit lynne; ty det
samma, hwaraf den ena hämtar uppbyggelse,
tager den andra skada och sedefördärf utaf;
ty den Gudfruktige och af hjertat dygdige,
som af sådana känslor och tänkesätt har
gjordt en wana, och äro hos honom såsom
den andra naturen, den kan ej annat än med
nöje och uppbyggelse höra och åskåda det
goda, rätta, dygdiga, sanna och smakfulla,
samt fatta ett ännu djupare förakt för lasten,
lösaktigheten, det löjeliga och osmakliga och
kan således ej annat, än ännu mera befästas
i sina förut fattade dygdiga och gudeliga
känslor och tänkesätt; ja sjelfwa den lifliga
kärleken, som ofta så retande målas, anses af
denne såsom en af Gud gifwen och af för-
nuftet och religionen tyglad och ledd, ren
och oskyldig böjelse; lät wara, at dess känslor
och begrepp härom blefwe något öfwerdrif -
na, så åstadkommer dock sådant intet ondt
till fördärf; ty han kan lätt åter rättas; Men
den lastfulle, och köttsligt sinnade wällus-
tingen deremot, ger blott akt på sådant, som
retar hans wällust och lidderligheter och
hwad af sådant i pjesen icke finnes, det tyder
han därhän. Altså rår hwarken pjesen eller
Theatern derför at denne blir häraf lastfull-
lare eller ej förbättras deraf, likaså litet som
den nitiske Läraren rår derföre, at han icke
eller förbättras af hans mycket uppbyggeliga
predikan; som ej kan hafwa någon wärkan
på honom, så länge han anser dygderna, blott
för något som för ögnablecket kan pryda
Theatern och Predikstolen, men föröfrigit
anser det såsom ett oting, som aldrig kan i
wärket utöfwas.” &c: Detta yttrade jag icke
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på en gång; utan efterhand och under fort-
sättning af samtalet. Och jag märkte at Fru
Bergström tyckte wäl derom; och ifrån den
stunden fant jag, at hon hyste en större hög-
aktning för mig än förut, ty hon bemötte
mig altid med en synbar aktning.

Nu blef jag den 23. buden af LandsHöf-
dingen, at spisa middag hos honom; där jag
också infant mig, och det war icke utan, at
icke jag tykte at hon som war i huset ansåg
mig med ett ögonspråk, som tyktes önska
någon närmare bekantskap med mig, och
möjeligen torde jag kanske hafwa wunnit
Hennes hand och hjerta, om jag hade gjordt
försöket, men den föresats hos mig att aldrig
gifta mig med någon Enka, gjorde, at jag ald-
rig kunde tänka ditåt; utom det, at jag in -
nom mig fant en känsla, jag wet ej hwarföre,
som tyktes säga mig, at hon aldrig skulle pas -
sa åt mig till maka.

Jämte andra främmande war äfwen Inspec-
tor Thalin äfwen buden, som för at fortsätta
skämtet angående Kammarrätten (Se förut
pag: 18. följ:), samt för at roa samlingen, hade
skrifwit ett beswär till Fröja på wers, hwari
han jämmerligen klagade öfwer sin lidna
förmenta oförrätt, den han lämnade till
Fruntimren, som åter lämnade den till mig,
at jag, å deras wägnar, skulle, äfwen på wers,
beswara den, det jag också lofte. Efter flera
dagar hade jag swaret färdigt, det jag sjelf af-
lämnade till Fröken af Donner. och är N:o
65. i mina Poëtiska arbeten, och Thalins om-
nämnda beswärs skrift finnes pag: 94. ibid:

Just som jag i detta ärendet steg in i yttre
salen, så fant jag där ett oväntat stoij af skratt
och löje ifrån Fruntimren, som woro Fröken
af Donner, Fru Bergström, och Den pag: 527.
Femte Boken omnämnda Mademoiselle Zim-

merman, och ett ras af Fendricken Joseph
Hoffstedt med Fröken af Donner, som också
i det samma slöts då någon ting föll på gålf -
wet; Desse 2. sistnämnde isynnerhet, tycktes
blifwa något flata öfwer min hastiga och
oförwäntade ankomst, och jag sjelf blef ock -
så något förlägen deröfwer. De, men isynner-
het Fendricken började söka det som trillade
bort, och jag, för at något hämta mig utur
min Förlägenhet, frågte hwad som söktes, i
afsigt at såsom tjenstaktig hjelpa Fröken at
söka; men mig gafs intet swar, jag förnyade
åter frågan, då mig änteligen swarades; at det
war en guldring. Då förstod jag straxt, hwad
klåckan war slagen; tänkte Fen dricken må
söka sin ring bäst han kan, tog fram Mina
verser, och öfwerlämnade dem i Frökens
Händer, ursäktandes mig, at jag ej förr hade
fått det färdigt. Hon kom i början ej ihog,
hwad det wille säga; Då jag måtte anmäla, at
det war swaret på Insp: Thalins Beswär, som
jag enligit Fruntimrens begäran, hade upsatt.
Och som jag isynnerhet nu fant mig här wara
en aldeles öfwerflödig Person, ty tog jag ge-
nast afsked och geck min wäg. Saken war,
såsom hwar och en lärer kunna inse, at Fend-
ricken friade till Fröken och wil le påtruga
henne fästnings ringen, som ej lä rer welat
emottaga den, som äfwen igenom min an-
komst förhindrades; at jag nu gissade rätt
feck jag framdeles höra då det berättades; at
han hade fått en ordentelig korg, hwilket äf -
wen fägnade mig för Fröken skull; och war
glad at hon ägde så mycken klokhet; ty Fend-
ricken war i mina ögon en slarf och en person
som jag åtminstone aldrig kunde högakta.

II. Capitlet.
Höst Händelser.

Nu hade jag ett nytt och aldeles owant be-
kymmer, emedan jag till Mickelsmässan
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skulle sätta egit hushåll. Och jag grufwade
mig icke litet för tillställningen deraf, sedan
fruktade jag alsintet at icke det skulle gå braf
nog. Jag reste derföre till mina Föräldrar, för
at af min mor få något råd och biträde. Och
när jag härom grufwade mig, så swartes;
”Åh! det kan wäl ej wara så konstigt och
swårt eller;” – hwarpå jag swarte: ”Blott
saken kommer i gång, så fruktar jag mig icke
sedan; men det är wärst i början, och owanan
gör det för mig grufsamt.” På min begäran
åtog sig då min mor, at baka åt mig nödigt
bröd, hwartill jag upköpte ämnet, och i rät-
tan tid feck jag mitt bröd derifrån, med me -
ra. Och jag stälte föröfrigit till med altsam -
mans efter Fru Dyhrs och Mina Föräldrars
goda råd.

Den 1. October anlände min piga, som jag
hade städslat till HusHållerska; Hon Hette
Elisabeth Stephans dotter och war född i
Burträsk. Hon hade året förut tjent hos Borg-
mästaren Hinrik Nerpin; och det war egen-
teligen Madame Hedman, en Fiskares Hus- 
tru, som lägde Henne åt mig. Flickan war
rask och flyt i sina göromål, samt tiltagsen i
hwad som föreföll. Nu såsom hon skulle wara
både min piga och hus Hållerska; och jag uti
all ting skulle lita på Henne och hon skulle
öfwerwara alt hwad jag ägde; så uprättade jag
ett Inventarium öfwer all min egendom de
första dagarna af Hennes ankomst, dels för
at sjelf hafwa reda på hwad jag ägde, och dels
för at kunna hafwa någon Controll på Hen -
ne. Jag lät då Henne hjelpa mig at framsöka
altsammans efter Inventarium; äfwen det
minsta, likasom för at efterse om alt wore i
behåll; och när alt war slutat, sade jag: ”Si så
Lisa, nu lämnar jag altsammans i dina händer
och under din wård; låt se at du wårdar och
handhafwer det beskedligt.” Wid dessa orden
märkte jag at Hon häpnade, och föll i förund-

ran, hwilket öfwertygade mig om, at hon war
trogen, och pålitlig, och at jag trygt kunde
lita på Henne. Jag feck ock sedan, efter en
par år, af Henne höra, at Hon häftigt förwå-
nades öfwer ett så owäntat förtroende genast,
hälst at answaret för alt nu ålåg henne, så-
wida jag så noga hade upskrifwit all ting. Och
sade Hon också då, at hon ifrån samma stund
hade beslutit at wårda all ting så noga och
troget, som sitt eget; och efter yttersta för-
måga.

Ibland de första göromål, som jag nu företog
mig war, at något litet hyfsa till mitt bonings-
rum. Och förr än jag kunde upspika tape  ter -
na, så willa jag hafwa taket någorlunda hygg- 
ligt. Jag måste derföre först skrapa bort den
gamla, af rök swartbruna hwitlimning en,
som jag alt sjelf gjorde med pigans til hjelp,
och som war ett både ledsamt och tröttsamt
arbete; derefter hwitlimmade jag också sjelf
taket; köpte sedan skäligen wack ra tapeter af
RådMan Dyhr, dem jag upslog, så at rummet
blef tämmeligen Hyggligt; och sig aldeles
icke likt.

Hos Rådman Dyhr afgjorde jag också nu min
liqvid för spisningen hela tiden, och ehuru
han war ganska billig, så blef dock summan
betydelig nog tapeterna oberäknade.

Som tiden war inne, så wille jag försöka at
sätta ut några fågel snaror, eftersom jag nu
skulle bo waraktigt på ett ställe. Men när
Rector Söderlund det feck höra, så wille han
nödwändigt wara delaktig med mig deruti;
det jag ej kunde neka honom. När jag då geck
at sätta ut, så hade icke han tilfälle at hjelpa
mig, utan sände sin Son Erik Olof med mig,
en gosse om 14. a 16. år, som war aldeles owan
med sådant arbete; och sjelf låfte han sedan
komma med mat till oss. Jag lät sådant pas-
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sera utan åtal, denna gången, ehuru det mästa
arbete härigenom blef mitt. Wid middags
tiden kom han till oss med mat, och hade
med sig Smeden Wikströms Son, som bar
matpåsen m:m:. Då han kom, så började han
gräla deröfwer, at wi hade satt ut så litet sna-
ror, då jag ej annat kunde än blifwa deröfwer
något stött; Och som han fortfor, at på sitt
impertinenta sätt häröfwer idissla; så betalte
jag honom med samma mynt; och sade ho -
nom rent ut min tanka: at han så gärna sjelf
måtte komma och wisa sitt mäster stycke
här utinnan i stället för at skicka ett barn till
arbetet; samt at om det skulle wankas gräl
öfwer strunt, så fant jag mig ganska liknögd
med hans kamratsskap. Jag wille nog så gärna
wara ensammen. m:m: Hwarefter han änte-
ligen måste tystna. Någon liten stund deref-
ter skulle wi äta, hwarunder Wikströms Gos -
se stod och hängde med sin tunga påse på
ryggen, medan wi suto. Då Söderlunds Son
helt oförmodat yttrade sig: ”Kära Wikström;
lät dock påsen hwila.” Wi skrattade åt infal-
let, hwarwid jag tänkte, det hörs at äplet icke
har fallit lång ifrån trädet; Och Söderlund
sade med sin wanliga spefulla smäde=ton:
”Så! hwad säger du Gosse? tar du dig fö re, at
härma Far din och will blifwa honom lik; det
är nästan för brådt at wilja synas qwick; må
ske; men se först till huru det kan kläda dig
så ung, som du är” &c: Jaja tänkte jag hwad
han dageligen hörer och ser det lärer han
som barn. Fångsten blef för oss i början nå-
gorlunda; och han feck hälften der af. En dag
fecks en lefwande tjäder hona, som föll på
hans lott, och den han släpte upp i sin wind;
men hon befriade sig ifrån en sådan fången-
skap i det hon flög ut igenom fönstret, som
också till en stor ruta fördärfwades, så at det
syntes som ej wälsignelsen wille följa med
honom.

Men denna gemensamheten war icke den
enda oss emellan; utan han trängde sig också
in till en annan helt oförtänkt, hwarigenom
han gjorde mig ett stort spratt; åtminstone
mycken förargelse både nu och de följande
åren. Saken war denna: Han kommer en dag
till mig och gifwer mig den underrättelsen,
at Han af Herr Prosten Eurenius hade fått lof
at få halfwa skaftTionden, som af Staden
kunde falla, emot det at han skulle wara med
wid Tionde räkningen, såsom en controlleur
å Prostens wägnar. Förhållandet härmed ha -
de i alla tider förut warit som följer: Staden
war den enda i hela Pastoratet som betalte
skaft Tionden i natura, som dock aldrig läm-
nades till Prosten sjelf, utan till Stads Com-
ministern till afräkning på de 9. Tunnor
Korn, som denne årligen skulle hafwa af
Prosten; och Prosten sedan fylde hwad som
kunde fela i detta qwantum; Men halmen
feck Comministern för trösknings Beswäret.
Härwid bör också märkas; at när denna skaft
Tionden lämnades till Comministern, så war
det merendels wanligt, at de flästa gåfwo fle -
ra band öfwer skyldigheten såsom en wäl-
wilja emot Commistern, som altid togs sär-
skilt Comministern till godo, och kom ej i
beräkningen af den Spanmål som borde af-
räknas ifrån de 9. Tunnorna. Så war det altid
så i Berlins, som Svanströms tid &c: Jag wän-
tade mig också nu samma förmån, och kun -
de himmelswidt aldrig drömma om något
annat. Man kan då tänka huru surprenent
denna underrättelsen förekom mig nu, då jag
första gången skulle få såsom Lön uppbära
något, så skulle det bytas ifrån mig. Icke för
det at icke jag likafult feck af Proston mitt
qvantum fult in fullo; men jag förlorade dock
halfwa halmen till det första, och sedan ännu
mera i det, at så ganska få nu mera, då de
hörde att Söderlund skulle wara med, gåfwo
något till öfwers; utom förargelsen till på kö -
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pet öfwer ett sådant delande, och därtill med,
med en man, som war den mäst egennyttiga
på jorden. Det lilla som nu kunde falla öfwer
skyldigheten aflade jag med godt samwete
mig till godo, så mycket mer, som Innewåna-
rena sjelfwe anmanade mig dertill. Wid
tröskningen och delningen, så af säden som
halmen, (som jag alt anförtrodde min piga,
hwilken på det trognaste bewakade min
rätt), war han på det högsta egennyttig, för-
argelig och impertinent, så at icke allenast
min Piga, utan också folket, som hjelpte at
tröska, på det högsta beklagade sig öfwer
honom. Detta blef för hwart år sämre, så at
min Piga till slut högst ledsen förklarade, at
hon ej mera wille åtaga sig at dela med ho -
nom wid någon tröskning mer. Jag kunde
ock icke annat än till slut sjelf blifwa högst
förträtad öfwer Honom, och beslöt andra
året, at på något sätt skilja mig ifrån denna
meddelaren, om icke annars, så dock med at
öfwerlämna honom altsammans; om det ej
skulle kunna ske med något bättre wilkor.
Jag war straxt, när jag detta feck höra af Sö-
derlund, något misnögd på Prosten Eurenius,
som utan at säga mig till, hade tagit detta ste-
get, och huru ogärna jag annars hade welat
wara Controlleur wid Tionde räkningen, för
at icke mishaga inwånarena, så hade jag dock
häldre gjordt det, än delat med Söderlund.
Och då jag något litet yttrade härom åt Pros-
ten, så swarte han; at han icke mera kunde
ändra det. Efter de nämnda 2 åren uphörde
änteligen detta kamratskapet, af orsak at Sö-
derlund ej mera war till; men förnämligast
derföre at Prosten ingeck accord med Stads
Boarne, at i stället för Skaft Tionden få 6.
Tunnor Korn af Staden; men härigenom för-
lorade jag också så wäl halmen, som isynner-
het det wälwilliga öfwerskottet, som jag ej
kunde få när ingen skaft Tionde Gafs. Häröf-
wer första året straxt ledsen, upsade jag snart

kamratskapet i fågel fångsten, och lät honom
få sin egen tragt at fånga på bäst han kunde
och behagade. I medlertid undrade jag höge-
ligen huru Söderlund kunde komma ihåg at
hos Prosten lisma sig till en sådan förmån; ty
jag tilstår för min del; jag hade aldrig kunnat
komma ihog något sådant i hans ställe, emot
en fattig Comminister, då han sjelf satt med
80. Tunnors Spanmåls Lön; men hwad för-
mår icke den egennyttiga?

I början af Månaden och straxt efter det
Scholan uptogs kom Fru Sundelius (en Prest
Enka ifrån Bygde) med sin Son för at sätta
honom i Skolan; och som hon i förwäg icke
hade gjordt någon anstalt om boning åt
honom; så kom hon till mig med en enträ-
gen begäran, at jag måtte emottaga honom.
Jag kunde det ej göra; men på det Hon, för
det närwarande, måtte hjelpas utur förlä -
genheten, så lofte jag emottaga honom i 14.
dagar, tills dess Hon kunde få höra sig om
rum för honom. Jag yttrade ock härvid; at,
så länge han wore i mitt hus, så skulle jag sö -
ka hålla honom i den ordning, at han icke,
utan min wettskap, skulle på låfstunder, få
springa omkring gatorna efter godtycko.
härpå swarte modren icke det minsta; men
tog en mine likasom wore hon misnögd;
hwarwid jag tänkte: du må tycka wäl eller
illa, så lärer den poiken alt för wäl behöfwa
at man håller tummen på ögat på honom;
hälst han hemma hade fått hafwa alt möje-
ligt sjelfswåld. Jag hade ock all upmärksam-
het nödig för at under denna korta tiden
hålla honom i Spatser gången; isynnerhet
som han war så färm at med uppenbara lög -
ner söka, at draga sig undan mitt åtal; så at
både han och jag woro glada, när hans Mor
på utsatt tid kom och tog igen sin Son. Hon
förnyade icke mera någon anhållan at längre
få hafwa honom hos mig; ty säkert hade poi-
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ken för henne afmålat mig såsom odrägligt
sträng; med tilhjelp af åtskilliga lögner. Och
hon war nu, såsom förr, ganska bögd att tro
alt hwad han sade. Jag å min sida war icke
eller för blyg till at beskrifwa för Henne
hans olater; men med den skilnaden at jag
hölt mig wid sanningen.

Jag lärer förr hafwa nämnt, at denna frun
war en wärkelig skönhet, hälst wid första på-
seendet, men jag, för min del, kunde aldrig
finna något behag hos henne; Det war något
obehagligt i hennes upsyn, jag wet icke
hwad, som altid mishagade mig. Men Rector
Söderlund, som härmedelst feck lära känna
henne, friade till Henne med alt alfware; och
hon war på wägen at antaga tilbudet; men
änteligen war hon så klok at följa sina wän-
ners råd, som på det högsta afrådde henne,
som dock skedde först när det led något på
wintern; men emedlertid hade de härom
corresponderat med hwarandra. Man finner
då häraf, at oaktat Söderlund wid sin första
ankomst hit, blef allmänt ansedt nästan så -
som en Guds Engel, så war dock nu hans re-
putation redan alldeles förfallen, och så, at
den aldrig mera kunde uphjelpas.

Såsom Prest i Församlingen, måste jag mäst
altid wara med på samqwäm, hälst när någon
Presterlig förrättning skulle fordras. I början
när jag kom in i rummet wid sådana tilfällen,
där fruntimmerna suto rundom kring så häl-
sade jag på dem alla, som wanligt med hand-
kyssning; ty jag wågade icke gå förbi någon
af fruktan at de torde mistycka det. Men en
dag när jag kom till HandelsMan And: Wall
och förhölt mig på samma sätt; så sade hans
Bror RådMan Pehr Wall, sedan min hälsning
war slut: ”Sedan man har hälsat på wärden
och wärdinnan, så kan det göra tilfyllest, at
man gör en generel bugning för de öfriga när

de äro så många.” Ja mente jag; det är jag
ganska nögd med; blott de alla äro nögda der-
med. Detta war mig på dubbelt sätt mycket
till behag. Först för de orsaker, som äro tek-
nade pag: 624. följ: 2:dra Bok: och sedan äf -
wen derföre at Walln sade dessa orden så, at
alla Fruntimren hörde det; så at de således
sjelfwa framdeles skulle kunna inse och weta
hwarföre jag aldrig mera företog en allmän
hällsning; – som jag sedan endast iaktog när
de woro blott 4. a 5. stycken.

Wid denna tid kom Herr Inspector Fernborg
med sin Fru ifrån Robertsfors bruk, för at
flytta bort med allone till södra orterna, där
han ärnade köpa sig en liten egendom. Jag
träffade honom hos HandelsM: Jac: Forsell;
och fant honom wara mycket sorgse och be-
dröfwad öfwer at han så oförmodat war blef-
wen upsagd ifrån sin syssla, hwarom jag förr
har nämnt. Jag tog mycken del i Hans olycka,
tröstade honom så godt jag kunde; Och fant
jag, till min synnerliga glädje; at Han med
fult förtroende och warm wänskap hyllade
sig till mig, och just tyktes wilja söka sin hug-
swalelse hos mig. Hans Fru deremot war me -
ra stadig, och bar denna motgång med större
ståndaktighet.

Sedan detta taleämnet war till slut, så öns-
kade han mig lycka till min wundna beford-
ran, och tillade: ”Det återstår nu endast för
Bror at söka sig en beskedlig fru; men jag wet
at han länge sedan har utsedt den åt sig.” –
”Nej”, sade jag, ”ännu wet jag icke utaf nå -
gon.” – ”Åh säg intet det”, swarte han: ”Jag
mins altförwäl Mademoiselle Nordin i Pros -
tegården när Bror war där såsom Student”,
(Se pag: 85. och följ: 3:dje: Boken) ”och det
förtroende och den wänskap, som då war
eder emellan.” Härpå swarte jag honom
ingen ting; utan tänkte: lät honom man
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wara i denna tron; det skadar på intet wis
någon.

Wid denna tiden kom Guldsmeden Carl-
sons Bror till Umeå, at såsom Gesell arbeta
hos sin Bror. Och som han war juwelerare
tillika, så anmodade jag honom at infatta
min fundna lilla granat i en guldring något
bred och krusig, den jag ärnade till en gåfwa
åt min blifwande hustru. Granaten war
liten; men wacker. (se fol: 470. 5. Bok:)

Jag war nu en dag rest på landet, och drögde
någon stund hos Comminister Nordlund.
Wid afskedstagandet derifrån, så anmodade
mig hans Fru; det jag måtte gå till Hennes
Bror Boström hos Burgerus och anmäla Hen-
nes hjerteliga tacksägelse till honom, för den
glada underrättelsen som han hade låtit Hen -
ne få kunskap om; som jag både lofte och
äfwen fullgjorde. Och ehuru förtäkt denna
hälsning än war, så war det dock, denna gång,
mig lätt at gissa till dess innehåll, eller hwad
glad tidning hon ifrån ho nom hade fått;
nämligen: at han nu war säker om sin flickas
ja och samtycke, samt at kanske äfwen bröl-
lops tiden war utsatt; hwilken uträkning
ännu mera befästade mig i mitt redan fattade
upsåt at helt och hållet slå Cousine Burgerus
utur hogen.

Söndagen den 14. hade jag kallat till mig In-
spector Thalin och Rector Söderlund till
middagen; jag mins icke af hwad anledning
jag denna gången wille wisa min wälwilja
emot den förra, och den sednare såsom min
närmaste granne; samt för at hålla den förra
sällskap. Nu som min piga icke kunde så
fullkomligen wara wan med sådana tilställ-
ningar, och ännu mindre jag, så war wäl ej
bordet dukat med den ordentelighet, som
wanligen brukligt kunde wara. I synnerhet

war till en början blott en rätt framsatt,
hwilket pigan gjorde, för at bättre kunna
hålla maten warm. När wi då satte oss till
bordet och hade börjat måltiden, så kunde
Söderlund aldeles icke hålla sin ilskna mun;
utan började med sin wanliga smäde ton at
pika mig för den snäfwa och mycket spar-
samma måltiden; och som där stod framme
litet rödlök på ett Thefat, så sade han: ”Wi
skola wäl blifwa mätta utaf den där;” eller
kanske snarare, det jag ej nu mera så noga
mins, jag förglömde framgifwa löken till ste-
ken; och han då till slut smädefult frågte:
hwartill jag så sorgfälligt wille skona och
spara honom, eller till hwilket heligt ända-
mål m:m:. med ett ord: han war hela tiden
och hälst i början högst impertinent. Såsom
wärd, och för Thalins skull, satte jag mig
före, at denna gången tiga och tåla; ty sådant
anstod mig också nu bättre; ty bet jag mig i
läpparna och swälgde ned förargelsen; jag
will försöka at mätta dig och stoppa igen din
mun både med mat och igenom mitt förhål-
lande tänkte jag. Pigan bar också fram den
ena rätten efter den andra, 3. a 4. wäl lagade,
samt stek &c: så at 3. Söderlundar till hade
kunnat wäl mättas; men jag beslöt också till-
lika, at ej gärna någonsin mera kalla denna
otacksamma göken till mitt bord.

Den 18. kom min Far till mig. Och efter
något samtal i andra ämnen frågte han till
slut: ”Hör min Son! Tänker du icke gifta dig
i winter?” – ”Nej”, swarte jag, ”jag wet ännu
intet åf något sådant.” – ”Åh” fortfor han
”nog wet du wäl åf det; men du will intet säga
det för mig; hwarföre skall du icke haf wa så
pass förtroende för din Far?” – Jag swarte:
”jag skulle wist säga det, om något sådant
wore på bane; men jag wet nu i sanning ej åf
något sådant; Wäl hafwer jag gjordt några
små försök; men det har hittils ej welat lyck -
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as.” – Han fortfor: ”Nu när du har fått sysla,
ehuru ej så stor, så bör du wist tänka derpå;
ty du kommer ej fram utan hustru och hafwa
eget hushåll; man mister derwid mer för
mindre; Pigorna äro ej altid så trogna at lita
på; om den ena är, så är dock icke den andra;
derföre bör du med något alfware tänka på
saken.” – Jaja tänkte jag: Jag tror knaft at
någon har tänkt så mycket derpå som jag.
Men jag wille nu icke göra min far härom wi-
dare besked, hälst jag sjelf för det närwa-
rande ej wiste åf hwem jag nu kunde wända
mig till, sedan de förra försöken hade mislyc-
kats.

Dagen efter war jag kallad till barsöls af Herr
Handelsman Johan Häggström, och ombe-
den icke allenast at förrätta dopet, utan också
at wara ungkarls fadder. Efter döpelse acten
och Caffe war druckit, så började det närwa-
rande främmandet, at raillera angående fad-
der kyssen,63 som jag borde utfordra af Cou -
sine Burgerus, som war min moitie. Jag för
min del war blyg och wille ogärna på at ut-
fordra en sådan förment rättighet, hälst en
kyss af en flicka war för mig så högst owant
och rart. Men Fruarna och Herrarna dömde
at det borde och skulle ske, och det på Stock-
holms wis. Den som då war wärdinna kom så
till mig med en tallrick, på hwilken låg, af
såcker confect, en krona och en krans, den
skulle jag præsentera åt Mademoisellen, som
skulle taga kronan och jag skulle taga krant-
sen i handen och så borde rättigheten utta-
gas. Jag tänkte då: om det så skall wara, så
hwarföre icke må det ske: och så geck cere-
monien för sig i all högtidlighet och oskuld.
Jag tillstår at sådant kunde wara angenämt;
men det hade warit mera om det hade skedt
den tiden, då jag mäst tänkte på at begära
henne till min Maka; men då jag nu säkert
wiste at Hon war Boströms trolofwade fäst -

mö, så hade det icke den arten. Jag will ytter-
ligare anföra, at jag ogärna såg, at detta bru -
ket skulle altid och owilkorligen iaktagas;
icke derföre, at jag ansåg en fadder kyss, så -
som något egenteligen ondt, ännu mindre
syndigt; utan för fölgderna skull hos mången
ungdom, då sinligheten kunde wäckas, och
en häftig ungdoms och barna kärlek kunde
upstiga i någonderas hjerta, som sedan kun -
de göra dem olyckeliga i all deras tid, hälst
om det kunde wara till en Person, som en
sådan aldrig kunde få till sin maka. Derföre
sökte jag ofta på wackert sätt afböja sådant
wid sådana tillfällen, utan at just egenteligen
sätta mig deremot; utan kunde blott säga: at
ingen borde twingas dertill eller något dylikt.

För någon lång tid tilbaka hade jag skrifwit
ett långt bref till min promotions kamrat
Abraham Burman, hwaruti jag hade begärt
underrättelse om alla öfriga wåra wänner;
och först emot hösten feck jag swar derpå,
som han börjar således.

”Åbo den 14. Julii denna wår gemensamma
högtids dag, kan jag wisserligen ej hafwa nå-
got större nöje, än at, under erhindran af wår
glädje denne dagen, för 3. år sedan språka med
dig och 1:o tacka för brefwet,” 2:o Relaterar
sina egna öden, 3:o Berättar om alla öfriga
mina kamraters och wänners och närwa-
rande belägenhet. &c: === 4:o Widare: ”Så är
du på Förslag och i giftas tankar: Jag gissar, at
någon Stärbhus Conservation är på färde.
Om jag mistager mig, så tar jag mina ord igen,
och är lika god karl ändock.” Jag hade N:B: i
brefwet något ordat om mitt Förslag till den
nu wundna Syslan &c: 5:o Beskrifwer gående
årets Magister Promotion. 6:o ”Fröken Nora
(Carpelan) ligger i process med Magister
Sundvall om Mezekyle Säterie. &c:” N:B: det
hade warit Hennes faders gods. 7:o ”Professor
Billmark frågade efter dig och hälsade.” &c:
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8. Beskrifwer en complott af Fransoser emot
Ryska Keisarinan, som i tid uptäktes. &c:
Detta brefwet war mig angenämt, isynnerhet
för de många underrättelser skull om Mina
wänner.

Nu feck jag swar på mitt bref till Herr
HofPred: Berlin (Se pag: 9. Denna Bok:) och
lyder som följer.

”Till den wundna Befordran får jag uprik-
tigt lyckönska H:r Mag: Jag har wid denna
lilla Sysla lefwat de nögdaste dagar af hela
mitt lif; och jag will hoppas at H:r Mag: ej får
anledning at ledsna derwid.

Tapeterna i Salen, Kryddgårds planket,
gard de roben i mellan stugan, Contoiret i
Förstugan, och kackelugnen i barnkamma-
ren, höra mig till. Den sista är mig af kakel -
ugns Makaren skänkt, hwarföre jag icke eller
begär något för den &c: det öfriga bör jag
hafwa åtminstone 6. R:D: Specie före. Föröf-
rigt behagar herr Mag: låta weta till huru
myck et de wanliga sportlarne wid Cateches -
mi Examen i wåras stego, hwilka mig tilhör -
de, och sedermera säga, hwad jag är skyldig
för Syslans bestridande till den 1. Maj, så är
liqviden snart gjord oss emellan.”

Han anmodar mig at till Bruks Patron
Åberg aflämna Hans Coffert &c:

Jag får framdeles fortsätta denna corre-
spondence, som då blir af någon betydenhet.

En hugnande dröm hade jag i början af No-
vember Månad; nämligen at mig skänktes på
Kyrkotorget, en stor skön och äkta diamant,
Sådana drömmar äro wäl af intet wärde; Men
de stämma dock mecanice ofta sinnet för
dagen till mer eller mindre munterhet, lika-
som obehagliga drömmar äfwenledes lämna
obehagliga intryck efter sig i lynnet, som i
båda fallen kanske långa stunden, utan at wi
weta eller wilja det, är orsaken till många

wåra bättre eller sämre företag eller tänke-
sätt, eller åtminstone ofta stämplar wårt tal
till mildare eller sträfware ton. Ty när sinnet
är gladt och nögdt, så förefaller all ting så lätt
och behagligt och twärt om.

Jag hade nu Stadens Kyrkoböcker omhänder,
och fant deri en och annan oordentelighet
och oredighet; isynnerhet war dopboken
mycket ofullständig. För sådan orsak måtte
jag med Kyrko böckerna gå i hwarje gård, för
at upskrifwa folket och barnen fullständigt;
och när jag sedan jämförde Kyrkoboken med
dopboken, så fant jag öfwer 100. af Stadens
infödda barn och ungdom under Berlins 15.
åriga tid, hwilkas namn aldrig funnos i dop-
boken. Sådan efterlåtenhet af HofPredikan-
ten Berlin hade jag aldrig förmodat. Men
sådant war enligit hans lynne; ty blott han
feck wara i Sälskaper och spela, så lefde han
sin lyckligaste werld; ty hände ej sällan, att
när han på barnsölen hade bedt fadren skrif -
wa på en lapp barnets namn och Faddrar, och
tilsända sig, det denne lofte, så förglömdes
sådant af båda. Och derföre hände det ej säl-
lan at han hade i dopboken upskrifwit Fadd-
rarne, men ej barnets namn, åt hwilket war
rum lämnat; eller war där barnets namn;
men utan födelse datum eller utan Föräld-
rars namn eller något dylikt. Jag hade således
ganska mycket beswär med utredandet här -
af. Och änteligen wid afresan anmodade han
mig härom, sägandes: ”Jag har wäl tänkt,
men ej hunnit med, at gå i gårdarne och
Complettera Kyrkoboken något bättre; ty
får jag bedja H:r Magistern, at han det gör å
mina wägnar emot betalning, hälst om jag
får en annan efterträdare än H:r Magistern;
ty jag will gärna hafwa Kyrko boken i ord-
ning.” Jag lofte då sådant; men kunde aldrig
föreställa mig så mycken oreda derwid. Men
huru jag härföre sedan af honom blef tackat
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det får man framdeles höra.

Jag gjorde då och då mina visiter på Landet
dels i Prostegården dels hos Herrar Commi-
nistrarne, och dels hos andra; men min ro
stördes merendels utaf deras spel, som altid
skulle wara, om ej annat så dock altid i
bräde; ty så snart några woro samlade, så
skulle de altid spela pott; och då wille de
altid äfwen twinga mig at wara med emot
min wilja. De spelte om pengar och sådant
war mig altid widrigt; isynnerhet, som satsen
merendels war för mig för hög, såsom fattig,
att flera gångor förlora, änskönt 4. 8. a 12. sk:
för dem ej kunde wara af synnerlig betyden-
het. Mina tänkesätt om spel har jag förut på
flera ställen yttrat, och sist pagina 490. och
följande 5. Boken. Nu war jag också denna
tiden i ett sådant sällskap på Landet, och war
högst ledsen öfwer deras enwisa öfwerta-
lande at deltaga med dem, hwilket icke eller
war utan speglosor och glåff ord, när jag ne-
kade och sökte undandraga mig. Harmsen
häröfwer, wille jag försöka, at på något sätt
för altid blifwa qwitt, så wäl deras trug, som
speglosor; ty tog jag upp en 12. sk: Sedel och
lade fram åt dem, med bifogadt yttrande: –
”Se här har Ni denne; spelen om honom bäst
Ni wiljen och kunnen;” Förmodandes at de
skulle skämmas at emottaga honom då jag
icke spelte med; men nej: icke ett ord hörde
jag om något sådant, om de då i sin yra och
ifwer, icke hörde eller fattade meningen rätt
af mina ord. Jag lämnade dem så sedeln och
geck ifrån dem, och sedan war jag tämmeli-
gen befriad ifrån deras trug och obbligation
i den wägen. Likaledes hade jag fast beslutit,
at icke eller i Staden någonsin spela om
pengar, oaktad hwad de än på hwarjehanda
wis anmanade mig dertill; Men då de sågo,
at jag ej stod at bewekas, så undslapp jag
sedan, deras trägna inviter härtill.

För at med någon större wisshet få utredt hu-
ruwida min gissning, anförd pag: 40. och 41.
D: Bok: ägde någon wärkelig grund, så geck
jag den 29. till Cousine Burgerus, och frågte
henne på lämpeligt wis om äktenskapet wore
fulleligen afgjordt och beslutit emellan Han-
delsman Joh: Pet: Boström och Henne? hwil-
ket Hon bejakade; Men tiden til föreningen
sade Hon sig ännu icke weta. Jag war då glad,
så wäl å Hennes, men isynnerhet å Husets
wägnar, som så wäl behöfde ett sådant stöd;
glad ock på mina wägnar; ty nu war saken af-
gjord, och jag behöfde ej mera tänka derpå,
eller i något afseende oroas. Sedan frågte hon
mig: – ”Det är wäl för någon wiss orsak, som
Cousin ej mera går hit till oss?” – Hwarpå jag
gaf till swar, at jag ej wiste utaf någon sådan
orsak. Men mitt indre sade mig, at orsaken
war sådan, som jag förut har gifwit tilkänna,
nämligen at jag icke mera tänkte begära
Henne, hälst efter underrättelsen af Svan-
ström och samtalen med Schjåltzen (Se pp:
533. 536. och 562. 5:te Bok:) Dels också der-
före och förnämligast, at saken angående Bo-
ström, så mycket bättre måtte kunna mogna
och Cousine Burgerus så mycket lättare måt -
te kunna göra sina Föräldrar till wiljes; hwil-
ket lätt hade kunnat hindras, om hon, i an -
ledning af mina visiter, hade wäntat, at jag
hade welat förnya mina förra anspråk; ty
gladde det mig nu så mycket mer, at saken
hade nådt det önskade målet.

Samma tid förmärkte jag, at fruntimrens
sqwaller Collegier också woro bekymrade
om mig och mitt giftermål; ty jag kom en
dag in i ett sällskap, där Fru Lands Secreter -
skan Häggström och Fru Holst woro, som
sade: – ”De äro twå så lika;” och af omstän-
digheterna tycktes jag tämmeligen säkert
kunna sluta, at talet war om mig; ty de tyk-
tes blifwa något förlägna öfwer min oförmo-
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dade närwaro; Men hwem det war, som de
behagade jämföra mig med, det kunde jag ej
utgrunda; men förmodade det wara någon
flicka, säkert af ej synnerligt wärde, det or-
dens ton tycktes gifwa tilkänna. Jag teg här-
wid och låddes ej hafwa hördt det minsta,
som altid är det bästa rådet wid sådana til-
fällen.

I månadens sista dagar kom Hörnell ifrån
Bygde till Staden och tog qwarter hos mig
och hade wi rätt roligt tilsammans en par
dagar; och är detta endast i det afseende an-
märknings wärdt, at Han war den första
nattfrämmande som jag har härbergerat,
sedan jag satte egit hushåll.

Straxt efter hans hemresa hade jag ett tack-
sägelse bref ifrån honom, upfylt föröfrigit
med skämt och ibland annat: ”Lät mig weta
huruwida dina tankar gå ut på könet; när du
får någon wiss polevy (en härmning efter en
okunnig Underofficer eller Corporal, som
dermed wille säga poin de vue.) så lät mig
wetat, at jag kan få lyckönska dig till ett så
wigtigt företagande.” &c:

Ifrån Inspector Fluur på Strömbäck hade
jag bref den 8. med begäran at jag måtte göra
tacksägelse efter en glasblåsare hustru, samt
tillåta at hos mig måtte det lilla grafölet Hål-
las och liket dit föras och uttagas den 13. hwil-
ket alt jag genast i swaret bejakade. Så at om
Thorsdagen skedde denna begrafning, och
samlingen war hos mig. Men jag feck sedan
höra at Åberska Huset, hade, såsom Patro-
nage, mistykt at de icke toga sitt tillhåll hos
dem, hwarföre Glasbruks boerne sedan, wid
sådana tilfällen, altid hade sitt tilhåll hos
Åbergs, det jag också war nog så nögd med.

Man har af det föregående hört, at nu åter
war ett mellanskåf i anseende till mina frie-

rier, och jag hade just ingen wiss flicka, för
det närwarande, till hwilken jag kunde wän -
da mig i det afseendet. Adjutant Moritzs som
tidt och ofta war hos mig, hölt uppå hela
sommaren då och då, till at upmana mig at
begära Älsta Mademoiselle Sophie Eleon:
Nortman Borgmästarens dotter; Men jag fant
mig just icke synnerligt hugad dertill; icke
för det, at icke flickan kunde wara gans ka
braf; men jag kunde ej fatta något synnerligt
tycke för Henne. Nu satte jag wäl föga wärde
på Moritses anmaningar; men som jag intet
hade någon annan at tänka på, och jag insåg
at det war för mig nödigt at gifta mig sedan
jag hade fått en Syssla, wid hwilken andra
förut hade lefwat gifta; hälst sedan Min Far
så alfwarsamt och med så bindande skäl, hade
upmanat mig dertill. (Se pag: 42. Denna Bok:)
Jag tänkte derföre nu: jag bör ej så mycket se
på fägringen; ej eller så strängt beräkna små
menskliga fel, så wida jag också behöfwer öf-
werseende. Dertill med tänkte jag: Hwem
wet om icke Nortmans Herrskapet sjelfwa
hafwa igenom sin Slägtinge Moritzs, welat
gifwa mig en wink härom, efter han så trägit
anmanar härtil, och kanske jag torde wara
wälkommen i ett sådant ärende. Jag började
derföre närmare öfwerwäga saken och beslöt
till en början, at gå dit någon gång, för at se
till, huruwida jag kunde komma i någon när-
mare bekantskap med Flickan.

I sådan afsikt geck jag dit den 14. på efter-
middagen, och spisade äfwen till qwällen
därstädes. Wid bordet hände den lilla om-
ständigheten, at Fru Borgmästarinnan när
bakelserna gafs omkring gaf på min tallrick
en bakelse i form af en korg, hwilket något
stötte mig, och tänkte: will du härmed gäcka
mig, eller har för afsigt, at redan i förwäg låta
mig förstå, at jag intet annat har at wänta än
korgen, ifall jag hade ärende till Hennes dot-
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ter; så ger jag dig och din dotter på båten,
och reser till Nordmaling till yngsta Made-
moisellen Lindahl afledne Prostens dotter.
Och i en sådan sinnes ställning beslöt jag nu
at aldrig göra ett sådant försök i detta hus;
ehuru jag nog ock tillika fant at korgbakel-
sen kunde wara mig gifwen blott tilfälligt
wis, eller också blott för at roa sig för stun-
den. Emedlertid lät jag ej det minsta märka
mig; men befästade mig för denna gången i
mitt nu nyss tagna beslut; tänkandes: din af-
sikt härmed må hafwa warit, hwilken som
hälst, jag tänker intet mera wara till beswär
i sådant fall.

Men menniskans beslut äro ofta wacklande;
så war det också nu för mig; ty när jag den 16.
om Söndagen geck utur Kyrkan så råkte jag
at gå med Mademoiselle Nortman, som nu
syntes mig, mycket mera wänlig och Fami-
liere än förr emot mig, hwarföre jag åter be-
slöt at göra försöket. Dertill bidrog också icke
litet, at då hon geck utur Kyrkan på 2:dra dag
Jul, så geck hon icke den rätta wägen hem,
utan en krokwäg förbi min Port, och hälsade
på mig, som nyss förut war hemkommen och
stod wid fönstret, hwilket ganska mycket
fägnade mig; ty min egenkärlek uträknade
det så, at en sådan omwäg togs för min skull;
hwilket dock kunde wara mycket osäkert.

Till följe af detta mitt beslut, underlät jag
icke, at 3:dje dag Jul åter förnya min visite hos
Borgmästars; men fant dem icke Hemma; jag
feck dock höra, at de woro Hos Kongl: Ränt-
mästaren Moritzses, hwarföre jag också ge-
nast geck dit och förnötte där eftermiddagen
och qwällen med mycken förnöjelse; emedan
jag tyckte at flickan icke war oblid emot mig;
men at få tala med Henne om mitt ärende
gafs intet tilfälle.

Wid denna tiden ankom till mig helt oför-

tänkt en gammal bekant, som till min glädje,
war den i 2:dra Boken så ofta omtalte Chore.
Han sade sig hafwa kört in på Gästgifware
gården hos Dyhrens. Jag bannade honom då
för det han icke hade kört in till mig och Han
ursäktade sig med sin okunnighet om mitt
bonings ställe &c: Som jag nu kände, at Han
war mörkrädd och ogärna wågade ligga al-
lena, ehuru han ej sådant tilstod, och war sä -
ker om, at han skulle anmoda mig om at ligga
med honom, så bad jag honom spisa qwäll
hos mig och äfwen ligga med mig; men han
undanbad sig båda delarne, och böd mig att
spisa på gästgifware gården där han hade be-
stält qwäll, såsom ock bad mig enträget at jag
där måtte ligga, som jag nu, denna gången
hos mig sjelf hade fast beslutit, at icke, såsom
förr, gifwa wika och wara den undergifne, så
ursäktade jag mig, at jag det icke kunde. Han
bad enträget och jag nekade, och sade: ”du
kan ju så gärna ligga hos mig?” – ”Nej jag wå -
gar ej skiljas ifrån min Coffert och resepack”,
swarte han. – ”Jag will låta hämta det hit”,
sade jag. ”Nej”, fortfor han, ”det kan jag icke
eller göra; ty jag will icke röra wid dem förr
än wid afresan.” ”Jag försäkrar”, fortfor jag,
”at dina saker äro i godt förwar der de äro.” –
”Men jag kan dock aldrig skilja mig ifrån
dem; ty de äro dyrbara.” Han wille ej eller låta
mig skaffa en annan säng kamrat.

Änteligen lät jag öfwertala mig; och fölgde
honom till Dyhrns. Där wi sista gången lågo
tilsammans. Jag frågte honom då om han
kände min Farbror Tullskrifwaren Ström i
Tårneå? – hwartill han swarte ”jo ganska wäl”.
På min frågan huru Han mådde, så till hälsan
som utkomsten, swarte han: ”Jo han mår rätt
braf och har sin goda utkomst”. Denna frågan
gjorde jag i afsigt at utröna om jag skulle åter-
begära min lilla fordran af honom (Se pag:
159. 5. Bok:); ty om han wore wälmående så
tyktes jag, som war i behof, böra igenfå mitt,
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i annat fall wille jag hafwa fördrag med saken.
Derföre; när jag nu af Chore blef underrättad
om hans wälmåga så beslöt jag skrifwa Far -
bror till härom, som jag också sedan gjorde.

Den 30. Som war Söndag lyste det änteligen
Första Gången till äktenskap för Cousine
Burgerus och Boström.

Sista dagen i året feck jag af någon, jag mins
icke hwilken, höra, at Fendrick Trolle, som
bodde i Ytter Hiske By skulle fria till Made-
moiselle Nortman. Och en annan berättelse
af samma dag lydde så, at Borgmästaren
Nortman å sin Frus sida hade at snart för-
wänta ett arf omkring 27,000 daler. Dessa
båda underrättelser woro ganska litet gyn-
nande och tröstande för mig; ty war det förra
sanning, så torde gula cocarden för mycket
lysa i flickans ögon, och jag blifwa knapt syn-
lig; wore åter det sednare sant, så torde pen-
ningarna förorsaka ett oöfwerstigeligt af -
stånd emellan henne och mig, som war fat-
tig; ty blef jag ganska wilrådig om jag skulle
göra försöket eller icke.

För at icke afbryta föregående ämne, får jag
nu först anföra huru jag i min enslighet pas-
serade min Jul=qwäll första gången wid mitt
egit bord. Min Piga hade tillagat mycken och
god mat och all ting wäl tillagat och tillpyn-
tat. Jag satt nu helt ensam och spisade, och
hade alt till nöjes, och till och med till öf-
werflöd; men en prydnad härwid saknade
jag, som hade warit den förnämnsta; nämli-
gen en älskad och dygdig Maka, som hade
kunnat deltaga med mig i mitt öfwerflöd.
Mitt hjerta intogs härwid af en melancholisk
känsla, och en och annan qwafd suck stal sig
fram utur mitt bröst, åtföljd med mången
hemlig bön och önskan till Gud, at Han en
gång måtte göra mig så lycklig; at gifwa mig

en sådan önskad warelse wid min sida, som
kunde förljufwa mina återstående lefnads
stunder. Sedan jag hade spisat och min Piga
hade inkommit för at afduka bordet, så ytt-
rade jag mig, ännu sittande wid bordet, med
en art klagande ton, i följande uttryck: ”Her -
re Gud! nog är här så mycket mat nu, at en
Hustru också skulle kunna blifwa mätt!” Pi -
gan swarte intet något härpå; och jag steg
upp och tröstade mig i hoppet om framtida
lyckligare belägenhet i detta afseende.

III. Capitlet.
Fåfänga Försök.

I Umeå härskade nu det narraktiga bruket,
at man tidigt på Nyårs dagen skulle wara up -
pe och klädd, för at springa i alla gårdar för
at gratulera till ett godt nytt år. Man började
hos Lands Höfdingen och borgmästaren, och
sedan till alla andra Herrskaper om varandra
såsom narrar: om man träffades hemma eller
ej war det samma, blott man hade warit där.
Så hade jag redan rummet städat klåckan 4.
och ljusena uptända, fastän jag sjelf war ute
på spring, såsom alla andra; men min Piga
emottog de kommande, och anmälte sedan
för mig hwilka, som hade warit hos mig un -
der min frånwaro. Man kallade denna all-
männa yran på skämt: Nyårs Febern.

Hos Borgmästars sade jag till Mademoi-
selle Sophie wid afskedstagandet, hwilket
war det enda tilfället jag kunde få dertill, föl-
jande ord: ”Ach at det kunde tillåtas mig, wid
något blifwande lägligt tilfälle, at få tala några
ord med Mademoiselle.” Hon swarte ej något
härpå; och jag war icke fullkomligen säker,
om hon hade hört mig; ty jag wågade ej tala
så högt ibland hopen af kommande och gå-
ende, och det allmänna stojet tog också bort
ljudet. Emedlertid war jag dock glad öfwer,
at hafwa så mycket sagt.
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Dagen efter på eftermiddagen geck jag till
Borgmästars i afsigt at få tala med Mademoi-
sellen; men för at synas hafwa något annat
ärende, så tog jag med mig En Räkning på
några små Prestegårds reparationer, som jag
wille hafwa påskrifwen för at få ut mina der -
före utlagda penningar utur Stads Cassan.
Detta ärende feck jag wäl expedierat; men
hufwud ärendet intet; emedan Mademoisel-
len icke war hemma, utan hade gått ut i Sta-
den. Hwarföre jag, efter föga drögsmål, åter
geck hem igen.

Den 3. skref jag swar på Herr HofPredikan-
ten Berlins Bref, teknadt pag: 46. Denna Bo -
ken; Jag skref deri, som följer.

===. ”Hwad det utsatta priset angår af 6.
Riksdaler, så, ehuru det är något dyrt, will jag
dock det betala, för at icke synas misbjuda. –
At Tit: warit så god och skänkt mig kakelug-
nen i Köks=kammaren tackar jag wäl ödmju-
kast före; men får derwid göra den anmärk- 
ning, at den förleden wår af Brandsyn blef
dömd at rifwas ner tillika med Köksmuren
och bakugn, icke för det at kakelugnen war
bristfällig; utan för at mura niche bakom
honom, som wid samma tilfälle borde ske; ty
utom den feck jag ej lof at elda. Mästar Falk,
satte derföre up den ånyo, och har derföre ta -
git betalning af Staden, hwilken han således
tilhör. Hwad mitt arf wode widkommer, så
Kostar födan mig hos Dyhrns 4. R:D: 32. sk:
och Lön må då wara till det minsta 1. Riksd:
Sportlar i skopengar föllo in alles 10. R:D: 18.
sk: Men som stadsens Inwånare alla säga, at
de gåfwo alt i den tankan, at det skulle tilhöra
mig, så tycks det ej vara obilligt, at jag får
deraf hälften, enligit Prostens Eurenii utsago
och påstående. Af 2:ne Kyrkgångs hustrur be -
kom jag 24. sk: så at Tit: fordran af mig wore
5. R:D: 33. sk: Men som StadsPrestens små

jordägor, som allom är kunnigt, äro gan ska
mycket wan skötta, hwarigenom jag icke alle-
nast lider stor skada på afkastningen, utan
ock måste anwända stor kostnad för at up-
rätta gärdes gårdar, upodla marken och up-
taga diken; så frågar jag Tit:, för at gå en
medelwäg, om icke Tit: skulle finna sig uti,
at, medelst af stående från dessa 5. R:D: till
mig, som dock på långt när aldrig swarar
emot den kostnad jag nödgas göra blott på
gärdes gårdar och diken, nu sluta skult oss
emellan för ett för alt; i hwilken händelse jag
icke eller begär något för mitt beswär, med
Kyrkobokens completterande. I annat fall
hoppas jag, det Tit: ej finner det obilligt om
jag till första wårdag begär LagaSyn derpå,
som då blir nya kostnader både för Tit: och
mig. Lät oss i godo jämka oss till hwarannan
så godt wi kunna.”

Jag will hoppas at hwar och en opartisk
och rättsinnig Läsare lärer finna detta mitt
bref hwarken obilligt eller ohöfligt. Men man
får framdeles se hurudant swar jag feck härpå.

Straxt efter det jag hade blifwit Commi-
nister, skref jag till Professor Billmark i Åbo,
och underrättade honom härom, och tillika
sökte recommendera hos honom Studiosus
Olof Lindfors till det bästa ifall han skulle
komma till Åbo. &c:

Härpå feck jag denna tiden följande swar.
”Af flera skäl har jag med besynnerlig fägnad
emottagit H:r Comministerns === högt -
ärade bref. Af det har jag fått inhämta, ===
samt dess beständiga wänskap för mig.” Han
gratulerar sedan mig till Syslan, och önskar
mig nåd at ämbetet sköta och all möjelig wäl-
signelse. Berättar at Ol: Lindfors ej war dit an-
kommen, och om sin beredwillighet, at ho-
nom tjena. == hälsningar till Herr Magister
Sædenius, samt anmodar mig at sände 2:ne
hos gående bref till deras ägare, det jag genast
gjorde.
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Ifrån Hörnel hade jag nu ock bref, i hwilket
han utom complimenter &c: skrifwer: – ”War
nu så upriktig och lät mig då och då weta hu-
ruwida Bror redan avencerat i polevy* wägen,
om du redan tagit något wist skotthåll, eller
om du ännu är i ett beständigt sökande efter
det samma; det förra skulle jag mera tycka
om, så wida din förlossning wore närmare än
då du troddet. m:m: P: S: Om Moritz skulle
för min del begära pengar, för at betala
Handtwärkare så hjelp saken; Jag har nödigt
at hafwa en Banqveur i Umeå, som skall heta
Stenberg.” Och näst förut feck jag ifrån ho-
nom ett Nyårs önsknings bref upfylt för öf-
rigit med något railleri.

Jag hade ock skrifwit 2:ne bref till min
Farbror Ström i Torneå, medskickadt en prof -
lapp af en förträflig bolster wäf, som sades
wara köpt i Torneå, och begärt, at han måtte
uphandla åt mig samma slag om där ännu
skulle finnas sådant. Nu feck jag härpå föl-
jande swar.

=== Nyårsönskningar. – ”Sådant tyg har jag
aldrig sedt i Torneå; men som det är en förbu-
den wara för Ryssar, torde wara möjeligt, at de
dermed smyga på landet; jag skall låta igenom
mina wänner höra efter ===, och sedan gifwa
Cousin notice derom. ===. Min Hustru har
sutit i djupt begrundande hwar Cousin skulle
få sig en god maka; men jag har bedt Henne
lämna det bekymret till Cousin sjelf, och al-
lenast bedja, at Gud wille af sin nåd förläna
honom det som godt och nyttigt är, i hwilken
önskan jag äfwen instämmer och tillägger al-
lenast at Cousin intet förhastar sig.”

Det fägnade mig at således finna wänskap
iffrån alla håll, samt wälmenta anmaningar
till at gifta mig, hwar och en på sitt wis; war
det då under, at jag alfwarligen funderade der -
på, hälst jag fant mig sjelf så wäl bögd dertil.

Ifrån Strömmens Son Fredrik feck jag ock -
så nu tillika bref. Han tackar för twå böck er,

som jag hade gifwit honom, såsom min fadder
son, samt för en Psalm bok, som jag också hade
loft honom. Ty jag brukte, denna tiden, at
gifwa en a.b.c bok och en Cateches åt hwart
och ett mitt fadder barn, medan de ej ännu
woro så många; men då mängden tiltog måste
jag uphöra dermed. Den låfta Psalmboken tror
jag nog at jag sedan förglömde.

Den 13. war dans hos Burgerus, där blomman
af Stadsens ungdom war samlad; där war äf -
wen jag och Mademoiselle Sophie Nortman.
Men henne feck jag ej tilfälle at tala med i
den myckna samlingen; och icke eller hade
jag mod eller fallenhet, at midt i sällskapet,
under sken af allmänt samtal och conwersa-
tion uptäcka för Henne mina tankar och
önskningar. Likaledes geck jag den 16. till
Borgmästars i afsigt at om möjeligt wore om-
tala mitt ärende för Mademoisellen; men nu
råkte Fru Doctorinnan Næzén wara där, som
hindrade mig och förtog tilfället, så at jag
måste gå hem igen med lika oförrättadt
ärende.

Den 22. hölts det så länge omtalta och för-
wäntade brölloppet hos Burgerus. Wid hwil-
ket tilfälle Jag tillika med några andra ung - 
karlar, såsom Freijer Bergstedtarne &c: under
det wi wäntade på wigsel tiden i Contoiret
hos den färdigklädda Brudgummen, roade
oss med at kasta lott om hwilken af oss först
skulle komma at gifta sig. Nu blef jag såsom
en gång förr wid ett slikt tilfälle ibland de
medlersta i lotturen, och de blefwo wärkeli-
gen några af dem gifta före mig.

Nu hade jag satt mig före, at snart på något
sätt anmäla mig hos Mademoiselle Nortman,
det må då någon gång, tänkte jag, blifwa til-
fälle dertill. Jag geck derföre åter dit den 25.
i fult upsåt, at om jag icke annars kunde få
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tilfälle at tala med flickan först, så hade jag
fast beslutit at nu omtala mitt ärende för
Hennes Föräldrar; ty tänkte jag: det kan ju
sedan aldrig slå felt, at jag ju icke då äfwen
får tala med flickan. Det war så lyckligt den -
na gången, at där icke war något främmande,
och jag mins icke wist, om icke det war på
föremiddagen, ty med flit geck jag dit den
tiden på dagen, för at wara säker för främ-
mande. Men flickan war nu icke i Föräldrar-
nas rum; icke eller kunde jag gå i Made -
moisellernas kammare, som war något afsi-
des; och i alla fall hade hon där sina Systrar
med sig, så at deras närwaro säkert hade
hindrat mig. Men för at icke äfwen nu bort -
gå med aldeles oförrättadt ärende, så wille jag
försöka at utföra mitt nyss förut omnäm da
beslut. Jag omtalte derföre mitt ärende till
Föräldrarna så godt jag kunde, och så höfligt
som war mig möjelig i min blygsel, och jag
tilstår at jag derwid war något förbryllad;
dock icke så mycket som mången gång förut,
hwarom denna min lefwernes beskrifning
framter mångfaldiga prof. Herr Borgmästa-
ren swarte mig då: ”Jag tackar Herr Magis-
tern för hans goda tan: om oss och wår
dotter: Men jag undrar at icke Herr Magis-
tern först wänder sig till Flickan; ty så gjorde
jag när jag friade till min kära Hustru; Jag
sökte först Hennes tilgifwenhet; och när jag
war öfwertygad om den, så anmälte jag mitt
ärende hos Föräldrarna. Så skulle också Herr
Magistern gjordt; ty wore jag flicka, så torde
jag lätt förtryta, at icke först hafwa blifwit
tiltalad, och just derföre gifwit korgen; och
så kan tiläfwentyrs mången annan flicka
tänka också.” – Jag swarte: ”Herr Borgmästa-
ren har derutinnan ganska rätt, och jag har
också så tänkt göra; men ett sådant tilfälle
har flere gångor felats mig; emedan jag aldrig
har kunnat träffa Henne ensam, och just der-
före har jag welat orda om saken för Herrska-

pet, på det jag måtte få friare tilträde i Huset,
för at få tala med Henne.” – ”Ja ja det kan så
wara”, sade då Borgmästaren; ”Men Herr Ma-
gistern skulle kanske derigenom lätt kunna
gå förlustig om hufwud ändamålets winnan -
de. I medlertid skall saken icke wara oss
emot, om annars Herr Magistern kan winna
Flickans samtycke dertill, så äro wi dermed
fullkomligt nögda.” &c: Och detsamma sade
äfwen Fru Borgmästarinnan; så at jag war
ganska nögd med deras Höfliga och förnuf-
tiga swar å deras sida. Men det förnämsta
återstod ännu, at kunna insinuera mig hos
flickan, hwartill jag hade föga fallenhet, hälst
at i hast sådant åstadkomma. Föräldrarna
skaffade mig snart tilfälle at Få tala med
Flick an; då jag, redan half förwirrad af Herr
Borgmästarens alfwarsamma påminnelse,
omtalte mitt ärende till Henne så ömt och ar-
tigt, som det war mig möjeligt, samt ursäk-
tade så godt, som jag kunde, at jag hade förut
nämnt om saken för Hennes Föräldrar, och
sade Henne upriktigt hwad som hade föran-
ledt mig dertill nämligen bristande tilfälle at
få råka Henne ensam. Mina ordformer här-
wid mins jag nu mera icke; likaså litet, som
orden af Hennes swar; som dock war höfligt;
Hon tackade för äran och det tilbud, som jag
hade gjordt Henne; Men Hennes swar war
dock föga hopp gifwande; Hon gaf mig wäl
icke rent af afslag men, utbad sig at få någon
betänke tid, som dock icke skulle blifwa lång.

Man kan föreställa sig, at jag med någon otå-
lighet wäntade på en afgörande dom i denna
sak; men under min wäntan war jag dock ald-
rig till Henne på 7. dagar; Hindrad dels af
mina trägna göromål, dels wille jag låta
Henne i stillhet och obehindradt öfwerwäga
saken, och kanske äfwen någon farhoga hos
mig afhölt mig at gå dit. Den 4. Februarii geck
jag wäl dit; men, som det då war främmande
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där, så feck jag icke tilfälle at tala med Henne
om min angelägenhet; utan måste gå hem li-
kaså owiss om utgången som förr.

Länge kunde jag dock icke upskjuta min vi-
site; utan infant mig 2. dagar derefter; Och
anhölt om möjeligt wore, at Hon måtte göra
mig lycklig med ett jakande swar. &c: Men
jag feck, emot förmodan, ett fullkomligt af-
slag. Jag bad då, at Hon ännu måtte wara god
och besinna sig och återtaga ett sådant afslag;
men förgäfwes; – ”Är det då alldeles omöje-
ligt” frågte jag? – ”Ja” swarte, Hon, ”jag kan
icke bifalla Herr Magisterns begäran.” Efter
at Hafwa fått ett sådant afgörande swar drög -
de jag icke länge där; och under hemgåendet
något förtrytsam tänkte: Det har då ej warit
annat än pladder och egit påhit, som Adju-
tant Moritz har lupit med, då Han så ofta har
upmanat mig härtill; och han måste således
icke härom warit ombeden icke en gång af
Föräldrarne mycket mindre af Flickan. Öf -
wer afslaget war jag wäl misnögd; men flic-
kan sörgde jag wist icke; emedan jag aldrig
hade haft någon synnerlig affection för Hen -
ne. Derföre beslöt jag också genast, at wända
mig till Mademoiselle Sara Cathrina Göll-
berg Lands Secreteraren Anders Häggströms
Stydotter, och dotter af en Ma jor Göllberg.

Sagt och gjordt; ty dagen efter geck jag upp
till Wester Hiske, för at i ett sådant ärende
göra visite hos Lands Secreteraren Hägg-
ström, åtminstone för at se mig litet före,
huruwida jag kunde wara wälkommen; Men
Herrskapet war borta och då förmodade jag
äfwen at Mademoisellen war borta; ty at just
första gången fråga tjenstefolket efter Hen -
ne war aldeles icke passande; ty geck jag till
en af Comministrarne på Backen och sedan
hem igen, med det upsåtet, at innan kort
förnya min visite därstädes.

Det lilla sigill, som jag såsom djekne, näst
före min afresa lät göra mig (Se pag. 392. bla-
det 1:sta Boken,) hade jag nu förlorat; ty talte
jag med någon som reste till Stockholm, att
der låta sticka ett nytt af stål åt mig. Jag
skref då på ett papper, att jag midt uti wille
hafwa bokstäfwerna P: S. B. med en sol of-
wanföre och litet löfwerk omkring; men
sedan kom jag ihog, att jag borde tänka upp
en artig och tjenlig devise, och efter långt
besinnande walde jag dessa orden, som jag
tykte woro mycket lämpliga, och som hela
min lifstid kunde wara mig en påminnelse,
att betänka dess innehåll, och efterfölja i alla
mina företag, nemligen: Patiens Semper Bea-
tus, eller: den tolige altid lycklig, och som
tillika hade mitt namns initial bokstäfwer.
Denna devise, skref jag, skulle sättas rundt
omkring i stället för namn bokstäfwerna
midt uti, i hwilkas ställe någon annan liten,
för en Prest passande sirat, kunde sättas. När
samme resande kom hem, så feck jag mitt si-
gill; men dess mästare hade icke observerat
min begäran rätt; utan satt dit både devisen
och bokstäfwerna, hwilka sednare då woro
öfwerflödiga; men jag feck lof att dermed
wara nögd; ty jag hade ic: råd att låta göra
mig ett nytt. Framdeles torde jag få tillfälle
at tala mera härom.

Under sådant mitt hjertas bekymmer och i
min enslighet stod jag en dag (den 9.) med
något uprörda känslor wid åtankan af Guds
besynnerliga wård om mig, och med förund-
ran betraktade rimfråsten på fönstret, som,
med sina mångfalldiga och ofta sköna figu-
rer, är ett så tydligt bewis på Guds Skapande
Allmagts hand. Intagen af en sådan känsla,
föllo mig följande tankar in, dem jag genast
upsatte i denna lilla wers. Se N:o 66. i mina
Poetiska arbeten.
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”Ach Natur i din konst! ho! kan dig efterapa?
Som uti rimfrost kan mång tusend bilder skapa;
Ej menskans bildnings kraft, 

ej målarns penseldrag
Kan större fägring ge, kan alstra mer behag.”

Jag war nu icke ensam oroad af bekymmer i
giftermåls wägen, utan min wän Häggqvist,
ifrån hwilken jag i dessa dagar feck följande
märkwärdiga bref, suckade äfwen öfwer sin
swåra belägenhet. Sedan han hade tackat för
mitt bref och gratulerat mig till min Station,
så skrifwer han på Fransyska som följer.

”Ach min kära Wän! Det återstår nu icke
mera än at göra något upseende i giftermåls
wägen, at förse dig med en Hustru, maka och
wän. – Saker af mycken betänklighet och af
stora fölgder; akta dig derföre före at blifwa
bedragen. Du bör få en maka, af et ädelt hjer -
ta och skön kropp, som kan belöna dig och
din lager krants. Och jag tror at du hafwer
mycken swårighet at finna en sådan, som in-
stämmer med dit tänkesätt. Ach! hwad det är
olyckligt, at en gång hafwa känt en Dame
med en ädel själ, och at aldrig åter finna dess
like. Det är högst swårt, at gifta sig med en
som är mindre ädel tänkande! Hwilken smär-
tande tanka, at taga en, som man icke håller
för den bästa, för den ädlaste! I Finland kände
jag en Dame af stora egenskaper, en som äls-
kade mig och jag älskade Henne; Hon är icke
mera för mig. Det är mig aldeles omöjeligt at
här finna Hennes like. Ach! jag låter dig i för-
wäg känna det olyckliga öde, som hotar mig.
Se här de moraliska dragen af wåra Damer.
De äro utan education, utan goda seder, utan
ömhet och känsla, och fulla med fjärhet och
capriser. Jag wäntar en likadan målning af Ed -
ra flickor. Jag hoppas af din godhet, at du wille
benäget måla deras Caractere, sådan som du
finner den. Man måste känna alla för at der -
ibland kunna wälja den bästa. Sat sa pienti.”

=== Han skrifwer sedan på Swänska om ör-
ter, samt at jag måtte skrifwa honom till nå-
got oftare: ”jag försäkrar, säg: hi, at det är det
största nöje jag här känner.” Sedan fortfar han
på Franska således:

”Jag mår wäl, men är utan en förtrogen
wän, och utan angenämt sällskap, uti en wrå
af werlden: du wet det öfriga. Men war försik -
tig i dina bref till mig; ty de äro underkastade
faran af at blifwa brutna förr än de komma i
mina händer. Adieu” &c:

För at rätt förstå detta bref, får jag anföra at i
huset hos Prosten Holmberg i resele där han
bodde woro 3:ne döttrar. En af dem förmode-
ligen den älsta, skall warit kär i honom, som
jag af ryktet sedan har fått höra; förmodeli-
gen har också fadren sökt befrämja dottrens
förening med Honom; och han, altid ädelmo-
dig, lärer önskat kunna göra Prosten sin wäl-
görare till wiljes; – Men såg sig förut, i anse -
ende till flickan, (hwars målning säkert är
den nyss teknade) ett olyckligt öde förestå.
War det då under at hans goda och ädla hjerta
led så mycken smärta: jag dömmer härom af
hwad jag sjelf led; när jag för Fröken Carpe-
lan, såg mig ej annat före än blifwa högst
olycklig. (Se Fjerde Boken ifrån pag: 33. och
nästan till slut af Boken.) Men jag får fram-
deles widare orda härom i anledning af hans
nästa bref.

Mitt nya beslut wille jag nu med alfware
söka at bringa till någon wärkelighet; och
geck derföre till Strömslund (så hette Lands
Secreteraren Häggströms gård i Wäster His -
ke) Der war då mycket främmande, så at jag
ej kunde få språka med Flickan annorlunda
än at medelst ögonspråket söka at för Henne
tolka mina tankar, då jag icke tydeligen kun -
de märka, om Hon gaf någon akt derpå eller
icke. Ej långt derefter geck jag åter dit i säll-
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skap med Inspector Schjåltz, då jag tycktes
märka något hemligit förstånd emellan Ho -
nom och Henne. Åtminstone fant jag nu 
något säkrare, at Hon tyktes wilja undwika
mina ögonkast, hwilket något mera oroade
mig än det förra.

Omkring denna tiden hade jag en roande
och muntrande dröm. Jag tyckte at en wack -
er och äkta Juvel nål war satt i mitt hår. Och
min egenkärlek underlät icke at uttyda så-
dant till det bästa för mig i giftermåls wägen;
den kunde således ej annat än hugna mig.

Sedan upskjöts min visite till Strömslund till
den 19. Mars, Då jag wäl i ett hastigt ögna-
blick feck med några ord, tolka min begäran
till Henne; men fick ett mindre önskeligt
swar; men widare tilfälle till samtal gafs icke
den gången. Nu ehuru det undfågna swaret
tycktes wara ett afslag, så gaf jag dock icke
alt hopp förloradt; utan tänkte: ett alfwar-
sammare och trägnare bemödande torde med
tiden hjelpa saken; hälst man wet at flickor -
na i början wilja låddas neka ändock de till
och med önska och hemligt glädja sig öfwer
en sådan begäran.

Detta ämnet will jag nu något afbryta. En
dag (jag mins ej hwilken tid) kom, helt oför-
tänkt, Pigan Lisa till mig, om hwilken är talad
pag: 486. 5:te Boken, och hade en så sorgelig,
som obehaglig händelse at berätta. Efter ett
kort samtal, började hon dermed, at Lilla
Stina, som är omtalad på nyss anförda ställe,
nu hade blifwit död. Och när jag gaf tilkänna
huru oförmodad en sådan underrättelse war
för mig; så fortfor Hon: ”Herr Magistern tor -
de icke känna anledningen och orsaken till
Hennes död?” ”Nej”, swarte jag, ”den känner
jag wist icke.” – ”Jag kan nog tro det”, fortfor
Hon, ”och som jag wet, at Herr Magistern ta-
ger mycken del i Hennes olycka; så har jag

med flit gått hit för at underrätta Herr Ma-
gistern derom; ty ryktet torde annars afmåla
saken Henne till nackdel mera än som we-
derbör; men jag känner sakens rätta förhål-
lande; ty will jag ock den nu omtala. Hon Har
dödt i barnsäng.” – ”Hwad säger du”, inföll jag.
”Hon dödt i barnsäng, är det möjeligt?” ”Jo ty
wärre”, swarte Hon. – Jag: ”Hwem skulle haf -
wa trodt sådant om Henne, som tyktes göra
så mycket alfware med sin Gudsfruktan; har
Hon också warit en skrymterska, så wet jag
ock ej hwem man skall tro.” – Hon fortfor:
”Hon har wist icke warit någon skrymterska;
ty jag kände Hennes hjerta i grund; men hon
har råkt utföre en listig bedragare, drengen
Nils Pehrs son, som tjente i Prostegården när
Herr Magistern war där; han har steg för steg
lismat sig in hos Henne, och låft Henne äk-
tenskap, och en swag flicka tror ofta lätt hwad
Hon önskar, och kan snart nog falla i frestel-
sens ögnableck. Såsom fästeman har han än-
teligen fått ligga med Henne, enligt den här
brukeliga oseden, och huru lätt leder icke så-
dant till fall. Nu sedan han har fått sin onda
wilja fram och Hon blef med barn öfwergaf
han Henne icke allenast, utan också nekte till
altsammans; men we Honom när han en gång
skall swara för sitt nedriga upförande emot
Henne. Nog warnade jag henne i tid, när jag
såg Henne på wägen at misledas; men hon
trodde honom för wäl; eller kanske snarare
litte för mycket på sin egen styrka. Nu, sedan
hon såg djupet af sin olycka, så sörgde hon så
bittert, at Hon tog döden der af; ty barn -
sängen war annars ej alt för swår. O! huru
många bittra tårar har hon icke för hans skull
måst fälla. Men änteligen har Gud frälst hen -
ne ifrån eländet efter Hennes innerliga öns-
kan, och oaflåteliga bön till Gud. och Hon
blef deri, Gud ske lof, bönhörd.” Barnet, sade
hon, war dödfödt. Sådant war innehållet af
Lisas berättelse, och jag måste tilstå, at Hen-
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nes olyckliga öde oroade mig mycket. Ty man
föreställe sig Hennes själs innerliga smärta,
wid åtankan af sitt fall; ty om bedragaren
skötte Hon ej mera stort; honom sörgde hon
ej särdeles; men åtankan af sin Gud och frel-
sare, som hon en tid ifrånwikit, war just det
sanna föremålet för Hennes sorg; enligit Lisas
ord, som jag wist fant wara sanna; efter den
kännedom jag sjelf hade om lilla Stina; Ty i
Hennes hjerta fans ej annat än upriktighet
och godhet.

Under det Presterna på Landet reste om -
kring Socken i Läsförhör, så bodde jag i Pros -
tegården för at förestå göromålen under
Herr Prostens Eurenii frånwaro i 14. dagar, då
han med båda Commi nistrarne reste om -
kring Degerfors Capellag, som ännu den
tiden hörde under Umeå Pastorat. Om Sön-
dags morgonen kom en bonde och begärte
skriftermål i Kyrkan samma dag; men som
jag war ensammen Prest och hade ganska
många göromål, så sade jag ”det blir icke
någon Skrift och Nattwardsgång i dag.” Wäl
kände jag, at den tiden bruktes Skrift och
Mässa alla Söndagar; men som jag war allena,
och han war också ensam, som hade anmält
sig, så wille jag undwika ett sådant arbete.
Bonden påstod enträgit skrift, och sade at
han för den orsaken hade nu rest till kyrkan,
och at hans hustru, som wäntade sig snart
neder egenteligen det önskade. &c: Jag swar -
te: At såwida de hade hälsan, så kunde de wäl
wänta till nästa Söndag eller 14. dagar, och
om hans Hustru också komme imedlertid
ned så wore hon ändock under Guds nådiga
omwårdnad. Och dermed blef det. Bonden
geck bort misnögd; men jag tyktes också
hafwa giltigt skäl at neka. Dock kanske jag
hade bordt göra honom till wiljes.

Men jag återkommer till mina wanliga äf-

wentyr. Jag hade nu som sagt är fått afslag
hos Mademoiselle Nortman; Men jag önska -
de dock at Hon måtte hafwa någon ting så -
som en hågkomst och påminnelse af min
ringa Person. At gifwa Henne någon dyrbar
gåfwa hade jag aldeles icke råd till; men jag
hoppades at Hon skulle wara wettig nog at
icke aldeles förakta en ringa skänk. Jag köpte
derföre ett swarfwat nålhus; skref en liten
wers och stoppade papperet ihoprulladt in i
nålhuset. Den 3. April geck jag derföre till
Borgmästars i afsigt at lämna Henne min lilla
gåfwa; men jag feck den gången icke tilfälle
dertill. Den 7. förnyade jag åter mitt be sök,
då jag änteligen feck tilfälle, at aflämna min
lilla gåfwa med begäran at den icke måtte
försmås. Hon war artig nog at emottaga den
med tacksägelse, hwarefter jag geck straxt
hem. Den inneslutna wersen lydde sålunda:

”Då jag till Er ej törs uphäfwa
Min förra bön och hoppet flyr.
Jag frästa will min låga qwäfwa
Och Edert sälskap twunget skyr.
Må denna då, fast ganska ringa
Hos Er likwäl det wärde få,
At Eder hugkomst återbringa
På en föraktad då och då.”

Jag skref med flit: föraktad; ty jag wille dels
dermed gifwa tilkänna, at jag så ansåg hen-
nes afslag, dels ock hoppades jag, at hon
någon gång wid tilfälle, i anledning af detta
mitt uttryck, skulle förklara mig at Hennes
afslag ingalunda hade skedt af något förakt,
utan af andra mig icke sårarande orsaker.
Men min egenkärleks förwäntan i det fallet
war förgäfwes. Icke ett ord hördes härom
ifrån Henne; och hon liknade således, i det
fallet, icke Mademoiselle Nessler (Se pag:
552. 5:te Bok:) och ännu mindre Mademoi-
selle Turdfjäll. (Se pag: 351. 5:te Boken.) Men
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dock torde hon härutinnan böra ursäktas, ty
munteligen feck hon ej tilfälle at tala med
mig, då jag undwek henne, och at skrifwa
mig till i detta ämne torde hon tycka ej pas-
sade sig hälst när det led på tiden.

Som jag wid sista visiten på Strömslund (Se
pag: 69. Denna Bok:) tycktes få ett nekande
swar af Mademoiselle Göllberg, så föll jag på
den tankan, at hon måtte redan wara anting -
en trolåfwad, eller åtminstone innom sig
sjelf hafwa walt ett föremål för sin kärlek
och sitt hjerta; och i det fallet wore det wist
förgäfwes at nånsin mera söka inställa mig
hos Henne. Jag önskade derföre härom få
någon widare uplysning; och den torde jag
snarast kunna få af Comminister Hägg-
ström, som LandsSecreterarens Bror; och om
han icke redan hade härom någon kunskap,
så kunde han fastän StyFarbror, på något sätt
utleta hemligheten. Och af denna orsak geck
jag den 4. till honom, och war äfwen så lyck-
lig, at träffa honom hemma. – Han swarte:
at Han aldeles icke kunde tro at hon wore
med någon trolåfwad, ty han hade aldrig
hört det minsta om något sådant; ”jag kan
ock icke en gång förmoda, at hon skulle
hemligen hafwa fästat sitt hjerta wid någon;
icke eller kan jag inse, hwilken en sådan
wore; ty ett tjenligt föremål är icke för han-
den efter min tanka.” Jag anförde då min
gissning på Inspector Schjåltz, i anledning af
hwad jag tycktes förmärkt. (Se pag: 69. Den -
na Boken) Men Han swarte: ”det tror jag ald-
rig, och om Han också gör försök, så lyckas
det wist icke, det är jag säker på, aldraminst
för Föräldrarna om också Flickan wore så
galen.” – Jag fortfor: ”War af den godheten
och sök härom göra dig oförmärkt underrät-
tad; men på ett sätt, at du icke låter Föräld-
rana eller någon annan förmärka, at det är
jag som ärnar anmäla mig hos flickan.” Det -

ta låfte han göra och med det första låta mig
få del af sina gjorda uptäkter.

Samma dag kom Handelsman Sundströms
Son för at gå och läsa hos mig; men det up-
hörde snart emedan jag sjelf ogärna wille
hafwa ett sådant beswär, som önskade få nju -
ta någon ledighet emellan mina trägna göro-
mål; men jag måtte dock på Fadrens trägna
begäran emottaga honom en liten tid.

Ifrån Farbror Ström hade jag nu bref, i hwil-
ket han åter anmäler sig icke kunna köpa åt
mig bolster wahr; ty den fans där ej enligit
profwet och den som fans war mycket dyr.
Äfwen ifrån Cousin Stenman i Pithe hade
jag bref, som begär, at jag måtte ifrån Lands
Secreteraren förskaffa honom en utkom-
men Förordning angående Klåckare wal;
emedan han sökte denna Syslan därstädes.
Om jag kunde förskaffa honom denna För-
ordningen mins jag nu icke mer; men om jag
mins rätt, så feck han Syslan.

Efter wanligheten Passerades 1. Maj i Proste-
gården, hwarest äfwen war dans. Jag dansade
också med, en eller annan gång då jag märk -
te at Fru Fluur och en annan Fru roade sig
och skrattade åt min gammelmodiga figure-
ring; Men så snart jag det märkte, så stälte
jag mig merendels så, at någon annan bort-
skymde mina fötter för deras mästrande
blickar, hwarigenom deras ro och sqwaller
härom tilintet gjordes.

Samma gång, förmodeligen under en dans,
talte jag med Mademoiselle Nortman, och
bad om förlåtelse för min tagna frihet med
den lilla skänken som jag Henne gaf: (Se pag:
73. D: Bok:) samt om möjligt wore bad om at
få förnya min förra begäran; ty jag tänkte:
ännu en gång måste jag göra ett försök, ho

Flickan säkert
förut kär. Fråga!

75. 
1793. 
April.

Cit: p: 89. d: B: 

Discipeln.

76. 

1793. 
April.
Bref.

Maj.
Figurering.

Kort swar.

251

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 251



wet om icke Hon imedlertid torde hafwa be-
sinnat sig. Men Hon swarade blott helt kort:
”därpå har jag swarat redan förut.” Half stött
öfwer ett så kort och nästan föraktligt swar
tänkte jag. Så skall jag wäl ock aldrig mera
falla dig beswärlig med en sådan begäran.
Och så skildes wi åt, Hon förmodeligen för-
aktande mig och jag Henne.

Den 13. geck jag wäl till Strömslund för at
fullfölja min där påbegynta begäran; men
som där war så mycket främmande, så feck
jag ej tilfälle at tala ett enda ord med flickan;
förgäfwes war således min visite den gången.

Herr Capells Predikanten Allenius i Deger-
fors, hade nu åter fått sin hälsa, och rediga
sinnen, samt war ankommen till Staden. Jag
sökte derföre upp honom, för at anhålla om
underwisning i konsten at skära ögonen. Ty
han war känd före, at göra det färmt, och
hade dermed botat många för ögon sjukdo-
mar. Jag bad honom derföre at få wara åskå-
dare häraf, så snart någon sådan operation
skulle förefalla, då jag bad om at få bud när
det skulle ske. Detta lofte han säkert och
med mycken bennägenhet; Och par dagar
derefter kom detta budet, at jag i denna af-
sigt, på en wiss utsatt timma borde infinna
mig hos Herr Handelsman Bränström. Jag
försummade mig icke; och litet efter min an-
komst företogs operationen. Patienten lades
på rygg på en par stolar eller ett längre säte;
med någon underbäddning, at han ej måtte
ligga hårdt eller obeqwämt, för at i längden
bättre kunna ligga orörlig, som war nödwän-
digt; Herr Allenius, som satt på en lagom hög
stol, med en dyna på knäna, lade så patien-
tens hufwud i sitt sköt, så at han låg helt
commodt. Nu förestälte jag mig, at skärning -
en skulle ske, på något sätt, på sjelf wa ögats
glob; men den förmodan slog aldeles icke in.

Utan med skaftändan af en thesked, ned-
trykte han öfre delen af öfre ögonlåcket inåt
ögats grop, och med högra handen fattad uti
ögonlåcks Håren, wände han ögonlåcket al-
deles ut och in, så at inre sidan kom ut. Sedan
skar han, med en fin hwassuddig penknif, en
fin halfcircel formig skå ra igennom det tun -
na skinnet under ögonlåcket; Men, nota be -
ne, började tätt inwid hornbågen, (hwad den
heter) i hwilken ögonlåks håren äro fästade,
den han åtföljde, och hwilken man bör noga
akta, at icke han skadas; så torkade han bort
bloden med en fin linne klut på det han
skulle kunna se, at skära en ny half circel skå -
ra paralell med och tätt inwid den förra; och
derefter flera, så många, som det ut och in
wända ögonlåckets rymd kunde tillåta. Der-
näst torkade han wäl bort bloden, hwarefter
han, med en annan liten, i udden litet bre-
dare, men tunn penknif, borttog alla lösa och
halflösa rimsor af huden, och andra hårdhe-
ter. Samma operation förnyades sedan 2. a 3.
gånger på samma ögonlåck, till dess han hade
fått bortt alla hudrimsor och andra hårdhe-
ter, som kunde gnaga och skafwa ögat; och
sist wände han ögonlåcket till rätta igen.
Konsten hade han lärt utaf lapparna, som af
röken i sina kåtar ofta få ögon skador. Jag
fant nu at en sådan operation, wäl förrättad,
måtte wara braf, hälst för ögonfluss, och för
at taga bort hårdheter, som skafwa ögat; samt
at sjelfwa synen aldeles icke war i fara. Jag
har med flit omständeligt och tydligt be-
skrifwit denna operation, på det at den icke
måtte dö ut, och till en säker och tydlig un-
derrättelse ifall någon tiltagsen och lenhändt
will göra försöket i en efterwerld. Sjelf kom
jag mig aldrig före, at företaga en sådan ope-
ration; och nu på ålderdomen och mera darr-
händt kan det ännu mindre ske; men om jag
straxt hade haft tjenliga knifwar, så tiltror jag
mig hafwa kunnat riktigt wärkställa den. Ty
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en lenhet och säkerhet på hand at göra netta,
ej djupa skåror, är hela konsten.

Wid Kyrkostämman i Staden företog Herr
Prosten äfwen bänk läggning, hwarwid, när
frågan war om fruarnas bänkar, jag talte till
förmån för Fru Boström framför Fru Wall,
nämligen Handelsman Anders Walls Fru; af
det skälet, at Fru Boström war infödd i Sta-
den och at Hennes Far i många år haft Bur-
skap i Staden och dragit Stadens onera,
hwaremot Handelsman Wall ej war gammal
Borgare och Frun sjelf född i Nordmaling,
hwarföre mig tycktes, at Fru Boström, fastän
nyss gift, borde äga företrädet framföre Fru
Wall ehuru äldre Fru; Men förmodeligen
wärkade släktskapen, jämte hugkomsten af
min förra böjelse för Henne, nog så mycket
till Hennes fördel hos mig, som de nyss an-
förda skälen. Jag märkte wäl också då at Herr
Handels man Wall blef något misnögd på
mig härföre; men han war dock ädel och för-
nuftig nog, at dock altid wara min Wän;
Men wid tilfälle, efter några år så påminte
han mig min partiskhet, dock wänligen, och
sade sig hafwa förtrutit det; men jag tycktes
hafwa haft billighet i mitt yttrande, när frå-
gan war före; men nu slogs saken till skämt;
och wår wänskap fortfor oafbrutit.

Denna wår hade Rector Söderlund köpt sig
en liten båt ifrån Rathan; och som han wille
försöka honom och ro drag; men hade ingen,
som rodde, så kom han till mig och bad, at
min piga måtte få följa honom och ro åt
honom; hwilket jag ej kunde neka honom.
Några dagar derefter kom Han åter och hade
samma begäran, hwilken jag också för denna
gången biföll. Men när Pigan kom hem, så
sade Hon: ”Kära Herr Magister, lofwa aldrig
mera, at jag skall ro åt Rectorn, jag will det
omöjeligt; Han är så förargelig. Jag will intet

säga, hwilken som wore lagom, at sitta och
ro omkring ån allestädes, åt den där, som
kinkar öfwer all ting, och är högst försmäd-
lig. – At sitta och töjja sönder sina armar för
Hans skull för allsingen ting. Nej Herr Ma-
gistern har nog sjelf arbete at sätta mig at
göra, som är angelägnare än ro åt honom; jag
är wäll altid willig, at göra hwad Herr Magis-
tern befaller men i denna delen beder jag, at
Han måtte förskona mig.” Utan at synnerli-
gen swara henne härpå, fant jag billigheten
af Hennes begäran, och nekade nästa gång
han kom med samma bön, isynnerhet, som
jag deraf såg at han wille göra häraf en wana.
Någon liten tid derefter, war han icke nögd
med sin båt; utan böd honom åt mig, då jag
köpte honom för 8. R:D: hwarefter jag något
litet lät laga om honom och satte segel på
honom, då han blef braf nog. men det drög -
de ej länge, förr än Rectorn ångrade at han
hade sålt honom; Se sådan är afwunden, som
först föraktar en sak, men misunnar den åt
en annan, så snart den är aldrig så litet för-
bättrad.

Som jag önskade, at något i hwad jag kunde,
förbättra utseendet omkring Kyrkan, så tog
jag Kyrkowäktaren med mig och for med min
båt till Öhn där jag sökte mig några Aspar
och rönnar, för at plantera straxt in nom
Kyrko bogården; Härtill behöfde jag någon
brukning; och som jag ej sjelf hade någon
tjenlig, emedan färsk Kospillning ej war pas-
sande at taga, så geck jag omkring i granska-
pet för at höra mig om någon bättre; men
sådan fants icke annorstädes än hos garfwa-
ren Wolin, hwarest åter ingen war hemma.
Utan låf wille jag wäl ogärna låta taga något
derifrån; men som jag war förlägen och träna
borde genast ned i jorden om de icke skulle
taga skada, så måtte jag dock låta Kyrkowäk-
taren draga derifrån 2. a 3. skottkärror, tän-
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kandes jag får wäl sedan tala med ägaren
derom när jag råkar honom. Un der arbetet på
Kyrkogården kom min Slägtinge Lars Svan-
ström äfwen dit och såg på mitt företagande.
Han war nu Enklinge, un der hwilken tid han
merendels altid war wäl beskänkter, och
samma fel hade Han också nu denna gången.
Han stod derföre nu nästan ständigt öfwer
mig och grälade om tränas sättning &c: än så
och än så; och ehuru jag androg mina skäl
hwarföre jag icke hade alt som jag önskade,
så fortfor han dock ständigt med det samma
och samma, så at jag blef helt ledsen öfwer
honom; och tänkte: bättre wore at du hjelpte
till något, eller anskaffade mig stängseln om -
kring dem, hwarom du så mycket grälar, eller
också ginge hem härifrån. Änteligen geck
Han hem, mig till mycket nö je. Denna min
plantering lyckades föga, emedan jordmån
war blott torra sand, blott ett eller annat träd
på norra sidan kom sig före: de öfriga dödde
ut. Några weckor deref ter råkte jag först
Garfwaren Wolin på ett barsöhl, då jag, i alla
innewarandes åhöro, anmälte at jag hade låtit
taga ifrån honom litet brukning. Han swarte
at han hade märkt sådant wara skedt och
undrat hwem som det hade kunnat göra. Och
då jag förmärkte, at han war ej synnerligen
tilfreds deröfwer, ehuru Han ej wille låddas
märka sig, så anförde jag omständigheterna,
som hade förmådt mig dertill, samt tillade, at
om Han så behagade, så skulle han hos mig
få taga så mycken brukning igen. Men han
gjorde icke eller det. Och som qvantum ej
war betydan de, så tyckte jag mig just ej
myck et hafwa felat, sedan jag, på nyssnämde
sätt, sjelf hade ärkändt det.

På eftermiddagen den 6. hade jag gått ut at
promenera, och kom i sällskap med någon
ungdom, bland hwilka woro Älsta Anders
Holmström och wist hans yngre Syster om

icke båda; Mademoiselle Roström, och Lars
Johan Arnqvist, som sedan blef yngre Made-
mois: Holmströms man; Unga Tegman, som
sedan förföll till Lidderlighet; och Gullsme-
den Carlson &c: Wid återkomsten till Staden
war det någon af sällskapet, som påminte, at
samma dag war Konungens Namns dag. –
”Åh hwasserra”, swarte en annan, ”en sådan
dag böre wi på något sätt fira!” – ”Ja” fortfor
den tredje: ”Låtom oss gå upp i Klåckstap-
peln och sjunga; ty derifrån kunne wi höras
långt, och på annat sätt kunne wi icke fira
denna dagen så här sent.” Alla funno wi oss
härtill williga, Hwarföre jag geck genast hem
efter nycklarna; och i Kyrkan togo wi Psalm-
böckerna. Fruentimmerna ha de wäl någon
swårighet, at klifwa upp; men med hjelp så
geck det braf. Först sjöngo wi: Gustafs skål
den bästa Kung, som &c: och sedan: Nu hwilar
hela Jorden: &c:64 samt en eller annan wald
Psalm till; Hwarannan wers sjöngo wi alle til-
samman med hög röst, och sedan sjöngo Fru-
entimmerna allena med dousare och lenare
stämma; och klåckan war 6. på aftonen; såle-
des war wädret stillnat, så at wår sång hade
hörts ganska långt omkring, och genast blef
torget upfyldt af åhörare. Wi gingo så ned
och träffade Doctor Næzén med flera Herr-
skaper, som alla tyck te om wårt företag. Doc-
tor Næzen, sade at min röst war för skarp, så
at om jag ej hade sjungit så hårdt så hade det
låtit bättre och Fruentimmernas röst bättre
hörts; Carlsons wackra bas=röst hade åter
gjordt god wärkan, och Fruentimmernas en-
samma sång hade warit behagelig. Folket i
byarna rundt omkring och långt up i wretor -
na hade högeligen undrat hwad det war för
en ljuflig sång som nu war å färde; ty på långt
afstånd hade den hörts mycket behagelig.

Hos LandsHöfdingen af Donner war jag den
10. antingen buden till Middagen eller blott
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på afton visite, som jag ej så noga mins. Jämte
andra Främmande, war där äfwen Herr Lands
Secreteraren Häggström med dess Fru och
Sty dotter Mademoiselle Göllberg; Hwilken,
Då Han på eftermiddagen war färdig at gå
derifrån, sade: ”nu Hustru går du och dottren
i qwarteret så länge, me dan jag och Herr Ma-
gister Stenberg gå till Herr Doctor Næzén
som hastigast, hwarefter jag straxt kommer
till dig, då wi tilsammans skole promenera
sakteligen hemåt.” Under sednare hälften af
detta tal, som med en dold emphasis uttaltes,
gaf han mig en hemlig winck och wände sig
till mig blott då han nämde mitt namn, Då
jag genast förstod Hans mening. Denna invi-
ten gladde mig ganska mycket; och föll jag
just i förundran öfwer det fina och lämpeliga
sätt, hwarmed han förstod, at så tydligt för
mig, men så doldt för andra invitera mig, li-
kasom hade wi förut öfwerenskommit om
wår gång till Doctorn, hwarom dittils icke
den minsta tanka hos mig upstigit den
dagen; Men straxt förstod jag hans mening
wara denna: Har du något ärende till min Sty
dotter, så har du wäl nu det förståndet och
går med oss något stycke på wår promenad
hemåt; ty Härmed lämnar jag dig det lämpe-
ligaste tilfälle at få tala med flickan. Och
hwem kun de wäl wara willigare at antaga til-
budet än jag, då jag så tydeligen fant, at Flick -
ans föräldrar icke allenast woro underrät- 
tade (förmodeligen igenom Comminister
Häggström) om min tanka till Flickan, utan
också gillade och gynnade densamma. Denna
aktning, som jag således af detta Herrskap
njöt, kunde ej annat än högligen fägna mig,
som war mig redan en stor tilfredställelse om
jag ock icke skulle få Flickan, hwartill jag
hade föga hopp. Nu kunde jag dock ej annat
än göra försöket. Promenaden börjades, så
snart wi woro återkomna ifrån Doctorn. Om
jag mins rätt, så war Herr Comminister

Hägg ström och hans Fru äf wen med. Wid ut-
gåendet utur Staden gaf Herr Lands Secrete-
raren sin arm åt sin Swägerska, och sade
skämtande: – ”Jag tager min Swägerska till
Dame, under promenaden; och Min Bror kan
beledsaga min Hustru, så må Herr Magister
Stenberg engagera sig med min dotter, så
böra wi alla wara wäl belåtna.” Wi lydde båda
genast denna anordningen, och ehuru jag
märkte, at Mademoisellen högst ogärna wille
ingå derpå, så nödgades Hon dock göra det;
ty utom det, at detta Fadrens skämt war
Henne en uttryckelig befallning, så kunde
hon icke så bryta emot anständigheten, at nu
mera refucera min tilbudna höflighet. En
liten stund promenerade jag således i sällskap
med de andra; men oförmärkt sökte jag at
något litet lämna mig efter, för at med mera
frihet få tala med flickan, hwilken åter, när
hon sådant märkte, skyndade på sin gång, så
at ju mera jag sökte hejda Hennes gång, desto
mera påskyndade Hon den samma; så mycket
rådde jag dock på Henne, utan at oartigt
qwarhålla Henne at wi blefwo några steg ef -
ter de andra, hwartill Hon då först lät sig
beqwäma, sedan Hennes Far Hade förebrått
Henne en sådan oartighet, at icke tillåta mig
leda Henne då jag wille göra Henne den äran.
Nu androg jag ånyo min begäran till Henne,
så artigt och höfligt som jag kunde; men Hon
afslog den på det alf warsammaste, och sade
det wara omöjeligt, at någonsin kunna blifwa
min Maka. Jag frågade Henne om orsaken
hwarföre, samt om någon annan wore så
lycklig at redan för ut hafwa fått Hennes löf -
te? &c:? men på sådant gaf Hon ej nöjaktigt
swar. Under hela detta samtal ilfänades Hon
ouphörligt, och ju längre ju mera, at med på-
skyndade steg söka uphinna det öfriga Säll-
skapet, på det Hon måtte befrias, förr ju
Häldre, ifrån swaromål på mitt för Henne
högst ledsamma tal och påstående. Jag fant
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nu mer än tydligt, at det war för mig förgäf-
wes at någonsin wänta af Henne något gyn-
nande swar, och ännu mindre någon öm bö-
jelse af Henne emot mig; och som jag aldeles
icke wille truga mig på någon, eller igenom
Föräldrarnas twång undfå Hennes samtycke,
emedan sådant skul le blott åstadkomma en,
kanske högst olycklig sammanlefnad, så be-
slöt jag genast at aldrig mera söka denna före -
ningen, hälst jag sjelf ej fant mig synnerligen
öm hjertad för flickan widare än som jag
kunde fatta för hwar och en annan något
hygglig Flicka; ty blott nödwändigheten at få
mig en hustru föranledde mig nu mera at
göra försök, på de ställen som jag tyckte
kunde wara för mig lämpeligast och önskeli-
gast. Men jag sökte dock, så mycket anstän-
digheten tilät, at ännu en stund hejda Hen- 
nes påskyndande fart, Dels på det, at wårt
samtal ej måtte synas hafwa warit alt för
kort, och jag således ej förstådt at göra alfwa -
re af saken, dels ock på det at Föräldrarne
sjelfwa skulle få tilfälle, at tydeligen se Hen-
nes fierté och aldeles oböjeliga motwillighet,
at det ej sedan måtte falla dem underligt om
jag ej mera sökte Henne. Jag fortfor derföre
med samtalet så länge möjeligt war; under
det jag tillät Henne oförmärkt få avancera
fram något fortare, på det wi skulle hinna på
det öfriga sällskapet likasom af en händelse,
och icke med en sådan marche forsée som
hon åstundade, hwarefter jag promenerade
med dem, så långt anständigheten fordrade,
för at icke synas misnögd och för hastigt
wända tilbaka.

Få dagar derefter geck jag en eftermiddag på
Landet för at i detta ämnet något consulera
med Comminister Häggström; Och på wä -
gen träffade jag Fru LandsSecreterskan Hägg -
ström med Hennes yngsta dotter, som war
ungefär 4. år gammal, Den älsta dottren war

också med om jag mins rätt. De promenerade
nu hemåt; ty kunde jag ej annat än göra dem
sällskap. Efter en liten stund föreslog jag at få
bära lilla Mademoisellen som af trötthet hade
swårt för at gå; jag tog så Henne på armen,
hwarigenom jag också undgeck min förlä -
genhet ianseende till den stora Mademoisel-
len Göllberg; ty jag hade icke mera lust at
tilbjuda Henne min arm at leda Hen ne. Ine-
mot wägskelet satte jag ned flickan, som bör-
jade blifwa tung på armen; hwilken straxt, ur
sin kjortelsäck, uptog ett bröstsocker stycke
det hon wille gifwa mig för mitt hafda be-
swär. En sådan tacksamhet och ärkänsla af ett
så litet barn kunde wi ej annat än anmärka,
och icke allenast roa oss åt, utan också glädja
oss öfwer; ty en sådan upoffring af ett så litet
barn, war ej af ringa betydenhet. Derpå skil-
des wi straxt, och jag geck dit jag hade mig
ärnat.

Comminister Häggström råkte jag hemma,
som enligit sitt löfte (Se pag: 75. Denna Bok:)
sade sig, hos sin Bror hafwa sökt, at på min
begäran utforska hwad jag wille weta; Och
lämnade mig det swar: at man aldeles icke
kände någon, som hade begärt Henne, icke
eller trodde man, at hon redan i hemlighet
kunde hafwa fästat sitt hjerta wid någon. –
”Det slår aldrig felt”, swarte jag, ”at icke hon
allaredan har fästat sitt hjerta wid något fö-
remål; ty Hon kunde omöjeligen annars wara
så bäg,65 och så högst motsträfwig, så at Hon
icke en gång, (såsom Bror såg på promenaden
här om dagen) will låta folk tala med sig.” –
”Det kan icke wara möjelig”, fortfor Hägg-
ström, ”at så är; ty Föräldrarna skulle wäl då
hafwa märkt någon ting; och jag kan icke
inse hwilken som Hon kan hafwa blifwit kär
i.” ”Jo”, swarte jag åter, ”jag är fast öfwertygad
om hwad jag har sagt, och det kan aldrig fela;
derföre tänker jag icke eller göra några wi-
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dare försök hos Henne; emedan jag alt för ty-
deligt ser, at det är aldeles förgäfwes. och jag
kan något när gissa, hwem som är den äls-
kade.” – ”Hwem då?” frågte Häggström? ”Jo
unga Cancellisten Widmark”, war mitt swar;
”Han är i gården, är ung och wack er, – samt
qwick och har ett godt genie och naturligt
godt wett; han måste det säkert wara.” ”Det
kan jag aldrig tro”, sade Han, ”Hon kan wist
icke, såsom Majors dotter, fästa sig wid ett så
ringa föremål.” – ”Hå! sådant är både möjligt
och ofta wanligt”, fortfor jag. – ”Men”, sade
han till slut, ”wist måste bror ännu göra ett
försök med någon enträgenhet, hwem wet
om icke Hon med tiden ger efter.” – ”Der-
till”, sade jag, ”har jag nu mera ingen lust; ty
jag will icke truga mig på någon.” Och der-
med slöts detta samtalet.

Ungefär 7. dagar derefter gjorde Herr Lands-
Secreteraren Häggström mig den äran, at häl -
sa på mig. Under wårt samtal i likgiltiga äm -
nen, wände han till slut så talet, at han der-
med tyktes wilja upmuntra mig till at wa ra
ihärdig i mitt påbegynta frieri, dock med all-
männa ord utan at just egenteligen nämna
den saken. Hans ord woro ungefärligen dessa:
– ”Ehwad menniskan tager sig före i werlden,
så bör hon altid wara ihärdig och enträgen
om något godt ändamål skall winnas, och icke
frukta före, eller gifwa wika för en eller an -
nan motgång; ty det gamla ordspråket är sant:
Trägen winner. hwilket bör wara hwars och
ens tänkespråk.” &c: Detta hans tal uptog jag
såsom ett annat allmen tal; ty eftersom jag nu
mera hade slagit hela sa ken utur ho gen, så
hade jag icke eller lust at ingå med ho nom i
något närmare förtroende härom; ty låddes
jag icke annorlunda förstå hans Mening.

Föranlåten och muntrad så wäl af detta sam-
tal, som Herr Comminister Häggströms nyss

förut anförda anmaning, beslöt jag änteligen
at göra det sista försöket; men jag wille akta
på när Föräldrarna icke woro hemma, på det
Hon icke i någor måtto, måtte determineras
af deras twång, utan äga tilfälle at wara alde-
les fri, då jag bäst trodde mig kunna inse
Hennes tankesätt och lynne. Jag sökte Hen -
ne derföre, när jag wiste at Hon war allena
hemma, och blef af Henne med största köld
emottagen; Ja så aldeles at Hon med yttersta
sorgfällighet undwek alt samtal med mig; Ty
drögde jag icke eller länge där; tänkandes: du
är ock icke eller wärd den minsta min up-
märksamhet och aktning. Och dermed war
det slut med hela den saken.

IV. Capitlet.
Åtskilliga sommar Händelser.

Herr Injegneuren Bergner war denna wår
Sysselsatt med at refwa och mäta Stadens
ägor och wretor; och så snart jag feck derom
kunskap så sökte jag upp honom; Dels för at
få se huru sådant går till; emedan jag ännu
aldrig sedt deras mätning, utom helt litet i
Dalkarså, hwarest jag såg Strinholm refwa;
men det war så obetydligt, så at jag ej feck
derom fullkomligt begrepp; dels också fölg -
de jag honom, för at få se, om ett litet kål-
säng=land, som skulle tilhöra mig, war så
stort som det borde wara; emedan jag tyckte,
at det war så mycket afstympat. Och som
hans mätning war mycket widlyftig, och
han ej kunde säga huru snart han skulle
komma till det stället, så måtte jag följa ho -
nom par dagar för at säkert kunna wara til -
städes när min närwaro behöfdes. I början
tykte han nog om mitt sällskap, för at hafwa
någon at språka med; men som jag altid har
warit lärgirig och önskat känna i grund huru
all ting går till, så torde jag warit nog enträ-
gen at fråga efter all ting, och kunde wäl
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också sedan göra små observationer och in-
wänningar, hwilket gjorde, at Han nog så
gärna såg mig frånwarande, det jag tydeligen
märkte, utan at lådas förstå sådant. Detta
föranlät honom också at förr ju häldre wän -
da sig åt det hållet där mitt kålsängland war,
hwarmed jag också war mycket wäl belåten,
ty jag war nu mera wäl förnögd af at följa
Honom. När således min lilla fläck mättes,
så feck jag 10. allnars påökning i längen;
hwarmed jag mycket tilfredsstäld, tackade
för Hans beswär och geck så hem.

Till Handtlangare eller Lärlinge hade Han
hos sig en ung Herre, wid namn Aspholm,
som nu till det närmaste hade tjent ut sin lä-
rotid. Denne företog sig dagen förut at göra
mig åtskilliga frågor, i Euclides och geomet -
rie &c: hwari han utan twifwel wille wisa sin
kunskap i en wettenskap där han förmode-
ligen trodde sig wara mig wida öfwerlägsen.
Jag gaf honom fullkomliga swar på altsam-
mans, så at han till slut, utan at få det nöjet,
hafwa öfwerträffat mig; måste säga: ”Herr
Magistern är icke så god at slå på fingrarna i
dessa wåra kunskaper eller, hörer jag.” Som
jag aldrig i mina dagar har warit kitslig, eller
snartänkt eller ens fallen till at anse någon
sak med illslughet, eller snart blifwa stött
öfwer något, så war jag också denna gången
kall och oskuldsfull wid denna examen, och
war således aldeles willig at swara på alt; men
efteråt, sedan jag kom hem, började jag först
at något litet förtryta detta hans examens
försök; Och ångrade at jag icke straxt efteråt
anstälde med Honom en dylik examen, just
i samma wettenskaper och någon djupare
matematik; ty ännu tilltrodde jag mig kunna
lära Honom. Ty så mycket hade Han bordt
få lära, at icke Han en annan gång, så and -
stor66 måtte pröfwa en hederlig Man, som
långt före honom hade trampat ut sina

barna skor; – och i alla fall kunde wara hans
lärare; men som sagt är jag war för senfärdig
at tänka widrigt emot honom, och betala
Honom med samma mynt; och när det icke
skedde på rätta stunden, så wille jag icke
eller sedan göra det; ty sådant skulle hafwa
haft utseende af någon hämngirighet hos
mig.

Såwida twist war uppstått emellan mig och
Herr HofPredikanten samt KyrkoHerden
Berlin angående af= och tillträdes liqviden;
så wille jag hafwa något officielt at stödja
mig wid om wanhäfden på de små jordägor -
na, som jag borde emottaga efter Berlin, för
at hafwa något at afräkna om han fortfore at
wara obillig. Ty begärde jag af Magistraten,
at den måtte hålla Syn på dessa ägor, hwilket
bifölls; och beordrades Rådman Granström
och Stads Notarien Stenberg at samma Syn
hålla den 27. Hwarwid jag ingen ting widare
hade at påminna, än at Notarien skref, at det
Lilla nyss förut omtalta kålsänglandet war i
höst upristat utan at anmärka at det war
skedt af mig och at det war wanhäfdadt, eller
icke en gång nämnde at jag sådant påstod.
Men jag tryggade mig dermed at jag altför
lätt kunde sådant bewisa igenom arbetsfol-
ket, om så skulle behöfwas.

Denne Stenberg, war nyligen ifrån Stock-
holm ankommen såsom Stads Notarie. För at
skilja oss åt; kallades wi af inwånarena: Den
Andeliga= och werldsliga Stenberg; eller ock -
så: den goda= eller onda= eller elacka Sten-
berg. Den sednare benämningen hörde Nota-
rien till; Också war han en malin menniska,
om honom framdeles mera.

Jag blef nu kallad af en bonde at resa på ett
bröllopp at wiga ett brudpar; och det ända
till Bastuträsk; det will säga omkring 6. Mill
upp åt fjäll marken. Termin war i början af
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Julii Månad, och en Enke Fru Tjernlund
skulle också resa med såsom brudframma.
Brudgummen kom sjelf oss till mötes till
Brattby, dit wi körde med Chaise; sedan rod-
des till ./4. Mil uppom Nyby, hwarest twen -
ne hästar wäntade oss. Men härefter måste
wi blott rida, hwilket Fru Tjernlund ej så
gärna wille wåga på ehuru man hade skaffatt
en Fruentimmers sadel, dock måtte hon der -
an; ty det gafs ingen annan utwäg. Wi satte
oss upp; och efter att hafwa ridit wid pass 2.
bössskotts håll, så mötte wi en liten myra,
öfwer hwilken war en gammal kafwel=bro,
fläcktals så nedskjunken i myran, at bro=
träna knapt syntes; och på sidan af bron låg
en eller twå smala spänger. Jag red främst,
dernäst Frun och sist geck brudgummen,
som på ryggen måste bära brudskrinet, som
war honom en beswärlig börda. Snart befans
bron ganska klen, då hästen wille gå efter
spången; men det tillät jag honom icke fruk-
tandes at både hästen och jag då ofelbart
skulle falla ned i myran; derföre hölt jag ho -
nom midt efter bron, troendes, at träna till
en del lågo dålda under gyttjan, och at det
wäl skulle bära upp, så pass at jag kunde
komma öfwer; men midt i det wärsta stället
stöp hästen hufwudstupa i Myran och jag
flög fram öfwer honom; rände hela högra ar -
men ned i gyttjan; men hant dock med den
wänstra taga emot mig, så at jag genast kun -
de stiga upp, och hästen arbetade sig också
sjelf upp straxt efter. Till lycka blef jag 
oskadd; men kläderna mina blott tilräckligt
nedsölade af myrgyttjan, som dock sedan
torkad lätt kunde gnuggas bort. Fru Tjern-
lund, seendes min ofärd, wågade icke rida
efter; men i det samma handt Brudkommen
på oss; som sade: ”om Herr Magistern hade
ridit efter spången så hade detta aldrig
händt.” ”Jag wågade icke det.” swarte jag.
”Åh!” fortfor han, ”det går ganska braf; ty

hästarna äro därmed wana, och gå efter
spången ganska säkert.” Och fattade han i
bettslet och ledde Fruns häst efter spången
ganska lyckligt. Sedan red också jag altid
efter spången, när sådana träffades, och det
war nödigt; och kunde jag ej annat än högst
förundra mig öfwer hästarnas utmärk ta wig-
het, at gå längs efter en smal spång, ganska
säkert; Men hwad det såg hallsbrytande ut,
hälst i början kan ingen föreställa sig; Man
tänke sig på en häst, midt på sank myran,
och hästen trippande wig och nätt på en 1.
qwarters bred spång, som ej syntes; emedan
den af Hästens kropp bortskymdes, blott
förut kunde den ses. I Mjösjö By hwilade wi
en liten stund, hwarefter resan på samma
sätt fortsattes till Brackselle. Nu hade natten
redan börjat, som i Wästerbotten är denna
tiden nästan lika ljus som dagen. Brudgum-
men trött af sin owiga börda, sade nu: ”Här-
efter är fast och stadigt land, Herrskapet
kunna aldeles wäl rida förut, jag kommer wäl
i sakta mak efter; wägen är icke willsam, den
löper längsefter skogs backen, och sedan
längs efter ett berg, och när det blir alt, så är
det ej långt till Byn.” Härmed war jag nögd
och red förut, samt fördref tiden med godt
glam och tal med Frun, så at wår resa war för
oss muntrande, äfwen af nattfoglarnas sång.
När wi woro på det omtalta berget, som war
någorlunda högt, och hade på wästra sidan,
tätt inwid, en ganska djup dal, bewäxt med
en tjock skog, så hörde jag ned ifrån denna
dal ett af mig förr okändt, underligt och be-
synnerligt läte; Likasom när man häftigt blå-
ser i händerna, hwasst men sträft och groft
gnällande. Strax kom jag ihog, at jag hade
hört berättas, at björn skall hafwa ett sådant
läte. Nu blef jag wäl icke rädd, men något
bekymrad; ty han war icke långt borta, och
at rida fort war på berget omöjeligt. Jag fruk-
tade at hästarna kunde ana hans närwaro
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och börja skena och rasa med oss, då arm och
ben, ja till och med lifwet kunde wara i fara;
och föröfrigit fruktade jag för Frun, som sä-
kert hade blifwit rädd, om Hon hade kunnat
mistänka nalles närwaro så nära oss. Men till
all lycka hörde Hon honom icke ehuru han
blåste 2. a 3. gånger. Hon, som härom ingen-
ting wiste, fortfor med sitt höga tal; men
ingen ting war mig nu mera mishageligt; ty
just wårt höga prat hade, utan twifwel, wäkt
nalles upmärksamhet, så at han kom sig till
at blåsa, och nu fruktade jag at han skulle
sätta efter oss, wägledd af Hennes tal; men
at warna Henne kunde jag icke; ty då hade
hon säkert blifwit upmärksam om orsaken,
som jag för ingen del wille säga; emedan
Hon då säkert hade blifwit rädd; ty tog jag
det partiet at sjelf tiga, och blott mana på
hästen hwad som war möjeligt, då äfwen
Hon måtte tyst na. Till lycka, så war ej myck -
et qwar af berget, och när wi änteligen hun-
nit ned der af, utan at wara förfölgde af nalle,
så fingo wi bättre wäg, hwarföre jag frågte
frun: om hon tiltrodde sig kunna rida i lö-
pande, förebärande at jag wille skynda till
byn för at förr komma till hwilo. – Hon
swarte: ”Jo, jag tror at det går.” Jag red der-
före i smått traf till dess jag trodde mig wara
säker för nalles förföljelse, då jag saktade far-
ten något, och roade mig åt en tranas skrik,
som, på närmare håll i morgon lugnet, wid
Solens upgång let ganska majestätligt, och
muntrande.

Ankomna till byn emellan klåckan 2. och 3.
gingo wi strax till sängs, och stego upp om -
kring klåckan 9. Då jag frågte byamännen om
deras tanka angående det besynnerliga lätet,
som jag hade hört, hwilka, i anledning af min
beskrifning, swarade: ”det war säkert björn,
som ofta nog plägar wistas nere i den dalen.”
– Jag narrades sedan med Fru Tjernlund, och

frågte om hon hörde Socken Slagtaren i natt
(så kallas björn ibland på skämt) – ”Nej”
mente Hon: ”jag känner honom icke.” Hwar -
på jag underrättade Henne om hwilken gran -
ne wi hade haft bredewid berget om natten;
då Hon swarte: ”Hade jag det wetat, så hade
jag säkert blifwit mycket rädd; Och jag får
tacka Herr Magistern, som då teg dermed.”
Derefter började Hon at kläda Bruden, och
jag geck imedlertid i åkern för at botanicera;
Men som wåren hade warit mycket kall och
sen, så hade Fru Flora ännu ganska litet up-
wickladt af sina behagligheter. Brölloppet af-
lopp som wanligit, och dagen efter reste wi
derifrån; då wi ej hörde till någon björn; dock
redo wi tysta på berget, för at icke oroa
honom, om han ännu wore på nägden. Resan
geck sedan lyckligt alt hem.

Då och då blef jag af Allmogen på landet an-
modad om, at fara på deras bröllopp, för at
wiga deras brudar. Och wid sådana tilfällen,
skaffade jag mig altid attest af Prosten Eure-
nius om at det war utlyst för det i fråga wa-
rande Brudparet; aldeles såsom Kyrko Lagen
påbjuder. En gång, någon tid tilbaka, när jag
sjelf begärte en sådan attest af Prosten; så gaf
han mig wäl den; men sade derjämte: – ”Herr
Magistern kan alt för wäl wiga brudfolk, när
Han påkallas; ehuru han ej har utlysnings at-
test af mig, det kan jag wäl tillåta honom,
som bor innom Pastoratet; och man kan taga
för gifwit och ganska säkert at ingen påkal-
lar honom, som icke wet at det blir utlyst
förr än brölloppet hålles, och ingen, hwar-
ken will eller kan mis bruka en sådan frihet.”
Jag tackade för tillåtelsen, som jag wist icke
förglömde. Nu blef jag af Soldaten och Bon-
den Topp i Stöcke kallad at wiga honom, och
förlitande på Prostens ofwan anförda gifna
munteliga förordnande och tillåtelse, wigde
jag detta Brudpar, utan at begära Prostens at-

99. 
1793. 

Julius.

100. 
1793. 
Julius

Brudwigsel utan
Lysningsattest.

101. 
1793. 
Julius.

260

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 260



test, och hemkommen raporterade jag Ho -
nom derom tillika med det jag tilsände ho-
nom fattig= och Lazarets penningarna. Här -
om framdeles mera.

Nu Hugnades jag åter med ett bref ifrån
Häggqvist, hwari Han berättar om Prosten
Holmbergs död, och at Han war Nådårs Pre-
dikant på stället. Widare fortfar Han: – ”Den
Äldsta Mamsellen begynte at blifwa swag
och kolrade wid sin fars död. wi måste hålla
wagt om Henne.” Nyheter: ”Burman har
skrif wit, at Han denna Wår skall wigas till
Prest, såsom Cavanders Adjunct. Jag lefwer
ännu som Munk; men Huru är det med dig?
=== rättnu will jag höra huru din hustru ser
ut? eller åtminstone din fästmö? Du kan nu,
i dina bref wara så öppenhjertig du will; ty de
äro döda, som traktade efter barnets lif.” ===.

Man ser af detta bref at min gissning pag:
68. Denna Boken, ägde sin riktighet; ty, säger
han de äro döda, som &c:Nämligen Fadren dog
och dottren blef kollrig. altså syftade förra
brefwet (se loco citato) på dem. Ryktet, som
ibland har någon anledning, men ännu oftare
mångdubblar saken, berättade sedan at Flick -
an hade blifwit swag deraf at Hägg qvist hade
friat till Henne; narrat och öfwergifwit Hen -
ne; Men den som med upmärksamhet läser
hans förra bref jämte min anmärkning derun-
der på nyss anförda ställe finner säkert sakens
sanna förhållande. Emedlertid oroade det mig
något, at ryktet tyktes tillmäla honom någon
nedrighet i sitt förhållande härwid, tildess jag
påminte mig hans bref. At Burman skulle
Pres tas föreföll mig mycket owäntadt, som så
aldeles war utom hans tanka, när han en gång
i Åbo talte med mig derom; ty då sade Han sig
icke hafwa lust dertill.

Ett år denna tiden, jag mins ej om det war
1792. eller 1793., war bränwinet aldeles förbu-

dit både till at brän na och brukas. För min
egen del war jag det lätt nog förutan; jag wille
wara laglydig och hade således icke bränwin
i mitt hus. Deraf hade jag dock den olägen-
heten, at om någon, (till ex: Bonde,) gjorde
mig någon tjenst, så hade jag ingen ting at
fägna honom med; Jag köpte mig derföre
litet win till detta ändamål; men jag märkte
snart, at de satte föga wärde derpå; emedan
det ej, såsom bränwinet, slog i hufwudet; der-
före uphörde jag äfwen dermed, utan at än-
dock afwika ifrån min samwets pligt at wara
Lag=lydig, och såsom Präst äf wen före gå
andra härutinnan med goda efterdömen.

När sommaren blef, och förbudet ännu
fortfor at wara gällande, så reste jag en dag till
Norrfors för at köpa Lax, och hade alsintet
bränwin med mig; Denna omständighet gjor -
de bönderna mycket misnögda, hälst en ung
bonde Jon Jons son, annars en braf karl; men
hade börjat supa öfwer all höfwa. Denne kno-
tade flera gångor deröfwer, at jag icke hade
något bränwin åt dem. (Ty allmänna bruket
här är at wid sådana tilfällen hafwa bränwin
åt fiskarena annars är man icke wälkommen
och får knapt köpa någon fisk, och huru myc-
ket sådant bidrager till sede=fördärfwet kan
hwar och en förnuftig lätt inse.) Om jag be-
dyrade hurusom hälst, at jag omöjeligen, un-
der förbudna tiden, kunde hafwa en sådan
wara, och at jag omöjeligen kunde såra mitt
samwete, och uppenbarligen bryta emot
Kong: M:st:ts Författningar, så war dock så-
dant obetydliga skähl i deras ögon. Nog märk -
te jag, at Jon Jonsson syftade på at jag måtte
skicka på nångon lönn krog at köpa; men så-
dant låddes jag icke förstå. I medlertid war
jag högst ledsen öfwer hans knot, och oroades
något häröfwer; men jag kunde dock icke
hjelpa saken. Jag feck änteligen ändock köpa
den fisk, som jag behöfde.
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Under Staden i Åbacken är en Surbrun, där
en del af inwånarena drucko brunn detta år.
Den andra brunn är på Ön ./4. Mil ifrån Sta-
den. Nu drack jag wäl aldrig sjelf brunn; men
jag geck dock dit ibland en eller annan mor-
gon, för at hälsa på Bruns sälskapet; och jag
kun de wäl också då dricka ett eller annat glas.
Så gjorde äfwen Herr Inspectorn Thalin, som
nu war i sitt muntra lynne, och sökte dels
med werser, dels också på annat sätt at roa
Brunnssällskapet. Ibland annat hade han
sammanskrifwit något, som han kallade: Pre-
dikan; innehållande en hop med galimatias
om Fruntimmers dubbla magar; den ena, den
ordinära; och den andra kallade han Slask=
magen &c: Detta, betraktat såsom ett oskyl-
digt skämt, borde också som sådant anses,
och war tjenligt at roa Sällskapet, och afhör-
des också med mycket skratt, ehuru han flera
gånger läste upp det. I det afseendet hade jag
wäl deremot ingen ting at anmärka; Men at
han kallade det en Predikan, samt at det i en
sådan form war skrifwit, äfwen som at han
låddes ringa för at samla folket likasom till
en Gudstjenst, det tyckte jag aldeles icke om.
Mycket lämpeligare hade det kunnat heta; en
Disputation, eller Academisk afhandling. Jag
wågade dock icke härwid göra någon an-
märkning, dels för at icke störa sällskapets ro,
eller wäcka något gräl, dels också för at icke
synas kittslig, och såsom den, som i otid wille
tadla ett i sig sjelft oskyldigt skämt; ty teg jag
och wiste mig lika road deraf som de andra,
anseendes det wara det förnuftigaste och klo-
kaste upförande härwid. Icke eller kunde jag
anse det, såsom någon parodie eller smäde-
skrift emot prester eller förlöjligande af mitt
eller någon annans pronuntiation; ty hwar-
ken innehållet, eller hans uttal eller åtbörder
förrådde något sådant. Aldraminst war det
änkom skrifwit för at bry mig; ty han wiste
aldeles icke förut min tilfälliga ankomst till

brunnen denna morgon. Med ett ord: alt gaf
tilkänna, at intet ondt mentes derwid; ty fant
jag också bäst at dömma der om till det bästa
och tiga och ej låta märka det minsta mis-
tycke hos mig.

Under mina fiske=resor i Fjärden förmärkte
jag, at på de skedda upgrundningar på, så
kallade, Sandån, började wäxa stora hopen
hö och gräs fläcktals; ty beslöt jag, at begä -
ra, af Degernäs Boerne, som ägde stället, få
arendera denna höslått, hwartill Nämnde-
man i Byn, Johan Simons son, hwars Hustru
war Min Fars Cousine, förhjelpte mig, der-
medelst at han öfwertalte grannarne at bi-
falla min begäran. Jag feck då tilstånd at få
bärga det; men blott för ett år; hwarigenom,
de kunde få weta huru stor hö=afkastningen
därstädes skulle kunna blifwa. När tiden in-
föll så lägde jag twå karlar, hwilka tillika med
min Piga afbärgde det; Jag war också sjelf
med och slog rätt raskt första dagen; Men ett
så strängt arbete sökte mig, såsom owan der-
wid, så hårdt, at jag den andra dagen föga
gjorde annat än låg hela dagen, så lam och
orklös blef jag, och war jag sjelf deröfwer
något ledsen, hälst folket nästan trodde, at
jag war blefwen sjuk. Som där war ingen hö-
lada, så måste jag i en båt föra hem höet, som
blef ungefär 3. Skrindor hö, och hade det sä-
kert blifwit 4. dito om icke tjufwar 14. dagar
förut hade warit där, och slagit bort de bästa
fläckarna. Ehuru således ganska beswärligt
at bärga, så war det mig en god hjelp; men ty
wärr: jag fick icke flera år bärga där, när de
hörde at afkastningen blef så stor; icke eller
feck jag för detta året betala något arrende,
utan feck det till skänks; men jag hade
häldre betalt, arendet om jag hade fått bärga
det i några år; Men ägarena insågo sjelfwa,
hwad äfwen jag straxt fant, at uppgrund-
ningen skulle snart blifwa betydlig; och nu
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bärgas där (1815.) wist 20. skrindar Hö.

Den Landtmätare förrättning, (Se pag: 16. =
18. Denna Bok:) som slöts med upskof i för
lidit år i YtterHiske, fortsattes nu, där jag ock
nu war med som Consistorii Fullmägtig,
Och aflopp den till Prostens Eurenii nöje.
När wi sedan hos Olof Abrahamsson i Byn
undfingo någon förfriskning, så kom äfwen
den halffjolliga Lapska Presten Norenius dit.
Han hölt sig någorlunda beskedlig i början;
men sedan blef han otidig och impertinent
emot Prosten Eurenius, som kastade Nore-
nius utpå dören för omaket. Denne kom åter
in igen; men Prosten låddes ej hafwa sedt
hans inkomst, utan wände honom ryggen
och omtalte för oss alla skamgerningar, som
Norenius hade begådt, Huru han hade narrat
en Fru i Stockholm, at skicka sin dotter med
honom den han löfte hafwa i sitt hus; huru
han hade welat wåldtaga Flickan på sjön;
huru han hade lämnat flickan hjelplös på en
gästgifwaregård i Skällefte &c: Och Nore-
nius stod och swälgde och hörde på sjelf alt-
sammans och sade emellanåt: det är ej sant;
och hade icke det wettet at gå bort.

En annan morgon geck jag till brunn på
Ön, och hemkommen derifrån, beslöt jag at
roa det sällskapet fastän frånwarande på
följan de sätt. På eftermiddagen tog jag unga
Olof Hammar Klockarens Son med mig och
for på Önabben och mette mig någ ra fiskar;
harrar och stämnar, hwarefter jag geck i bruns
hu set, lade fiskarna på alla brunns trappste-
gen, likasom de hade kommit utur brunnen,
satte en liten bit papper i deras mun, på hwil-
ken jag lät Olof Hammar med blyerts pennan
skrifwa följande ord.

”1:o Den första fisken likasom en härhold 
för dem alla.

För Er skull wi till brunnen hunnit,

Ej som gäster, men som rätt.
I lefwen än, wi döden funnit;
Begrafwen oss på bästa sätt.

Ej mer wi wilja watten dricka;
Men dricken I så I må spricka,
Ell’ nicka, gäspa eller hicka;
Wi hafwa redan druckit nog.

den 2:dra Jag tillhör den som bäst kan sjunga,
3:dje Jag åter den som mäst är kär.
4:de Den mig will ha skall flitigt gunga.
5:te Oss äger den mäst ömsint är.
6:te Wi tre tillhör den fattig är.”

Sedan berättades mig af Fru Forsell Eriks-
kan, at de morgonen derpå ganska mycket
hade roat sig häråt, hälst wid granskningen
om hwilken, som ägde ofwanskrefne egen-
skaper. De hade också gissat, at jag war auc-
tor härtill.

Den 27. war 3:dje Stora Bönedagen. Så snart
som jag kom utur Kyrkan, satte jag mig at
spisa middag; och jag hant knapt börja mål-
tiden, så kom Adjutant Moritz till mig och
sade. ”Hör Bror du måste komma på Kyrko-
gården: Lars Lars son i Röbäck (En tokig bon -
de) är där och håller ett fasligt wäsende där.”
Jag tog så nycklarna och geck med honom
dit. Då jag wäl hörde hans röst; men såg icke
hwar han war, förr än jag hade kommit förbi
södra korset af Kyrkan. Då blef jag ho nom
warse ståendes på stegen öfwerst på Kyrko=
kammen, så at han stödde knäna emot kam-
men, hållandes en liten käpp i handen; språ-
kade widt och bredt med Poikarna på Kyr- 
 kotorget, och sade sig stå öfwerst på Tinnar -
na af Templet. &c: Hans ställning war så
mycket wådeligare, som han hade gådt upp-
före stegen i sjelfwa korset af Kyrkan, och
derifrån längsefter watten rännan, hwars un-
derbyggnad war mycket swag och murken,
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till ytterst på östra flygeln af taket där den
lösa takstegen hängde med sin krok öfwer
Kyrko=kammen, som ej eller war så säker at
lita på. Jag blef således högst bekymrad huru
jag skulle få honom ned derifrån hällbrägda;
då jag tog det partiet, at wänligt ropa åt ho -
nom och bad Honom komma ned; jag hade
något at tala med honom. Då han feck se mig
så wände han sig genast om, och pratade med
mig widt och bredt, hwarigenom hans belä-
genhet blef ännu wådeligare; ty han stod
kapprak, utan at hålla i sig med händerna
med ryggen wänd åt taket och ansiktet åt
mig. Fruktande för hans fall stundeligen,
sökte jag at sakteligen mana honom, at gå
ned, ty jag wågade icke mycket skynda på
honom; emedan han geck lika rak ned, utan
at hålla fast sig, och stannade på hwart= och
ibland på hwart annat steg för at prata med
mig, som icke litet förlängde min oro och be-
kymmer öfwer honom, hälst så länge han
war på takrännan; till dess han änteligen, ef -
ter en qvart timma kom oskadd ned. Då ban-
nade jag honom rätt alfwarsamt, och bad 
honom, at icke understå sig at göra så mera.
&c: – Han pratade en hop med galenskaper
och kallade mig: ”Kongl: Academie Notarie”,
som jag altid fick heta utaf honom. När jag
feck honom utom Kyrkogården, så låste jag
igen porten och geck förut ifrån honom; Då
jag hörde honom säga till Adjut: Moritz;
”skulle icke du Bror hafwa tagit mig i för-
swar.” Och glad war jag at han ej föll ihjäl sig
på en så farlig promenad.

Nu hade jag af den 1. Aug: ett bref ifrån Hör-
nell, af följande hufwudsakliga innehåll.

=== – ”Torde hända at jag snart gör Bror
en liten visite i Ume; det är ju Bror intet emot;
Jag hoppas at Bror redan tagit en så wiss 
πωλευγ, at en ungkarls besök nu mera ej är
farligt. Prosten Nortmans humeur är lika

ängsligt, som förr. === Unæus lärer hafwa
misräknat sig, hwad Hans Frus bortresa an-
belangar; detta hoppas jag ej lärer hända en
karl, som sjelf kan lita på sin capacité. – Lät
se Kära Bror, at du af Kärlek för Konglig Ränt-
mästaren gör alt hwad du kan för at förnya
förtroendet emellan Honom och Hans Son;
Jag har wäl sökt alt hwad jag förmådt, at öf-
wertala den sednare at lägga sig winning om
at återfå en sådan känbar förlust. Denna För-
lorade Sonen wistas nu här i Bygde, och jag
ser ingen ting häldre än at Hans wänner åter-
kalla honom till Umeå Bror kan nogsamt
weta huru litet kan uträttas, när man är i säll-
skap med en sådan. Förblifwer.” &c:

Rector Unæi Fru war ännu icke rest till Tysk-
land, man förstår talesättet; derpå syftar hans
yttrande i brefwet.

Den Förlorade Sonen war Herr Adjutanten
Moritz. Jag har förr något nämnt om hans ca-
ractere, och fyllerie, nu måste jag lämna en
fullkomlig afskildring på honom. Samman-
hanget angående honom war detta, at sedan
hans Sty=Far Kong: Räntmästaren Moritz
hade på alt sätt sökt at göra folk af honom;
men han det oaktadt förföll till all möjelig
lidderlighet; och dertill med, en gång denne
sommar, jämte andra förbrytelser, emot ho -
nom, äfwen med uppenbara lögner och me-
delst en resa med Fendrick Fittinghoff till
Djekneboda, jag tror emot sin Styfars wilja,
&c: sig mycket förbrutit, hwars rätta sam-
manghang jag nu mera förgätit; men som till
en del uplyses af mitt bref till Adjutanten,
som straxt nedanföre skall anföras, så fant sig
Sty Fadren föranlåten, kanske i ett förhastat
wredens eller snarare förtrytelsens ögna -
bleck, at köra bort sin Sty=Son utur sitt hus,
såsom nu mera owärdig hans alt hittils fader-
liga och öma omwårdnad. Jag medger, at Sty-
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fadren hade något af den Militära sträng -
heten, men jag är dock fullkommeligen öf-
wertygad, at han mente ytterst wäl med sin 
Sty=Son, och gjorde alt till Hans bästa. Men
så war dock Adjutanten aldeles förwillad, och
jag undrar aldeles icke på Räntmästarens för-
trytsamhet, fastän han denna gången tog
kanske ett något förhastat steg. Men Läsaren
får widare göra sig bekant med bådas förhål-
landen af nyss omtalte mitt bref. Sty Fadren
hade fullkomligen rätt i hufwudsaken, och
han kände wist icke Adjutantens alla sne-
språng. Han geck tidt och ofta hos mig; och
sedan jag närmare lär de känna honom, så
förmanade och bestraffade jag honom, såsom
hans wän, flera gånger, både med wänlighet
och äfwen med stränghet och alfwarsamhet;
men alt förgäfwes. Hans blygdes icke at för
mig fastän Prest omtala sina hore historier,
såsom at Han hade warit med en piga som
war trolofwad; item at en wiss windögd
Mamselle hade i sin exstace urinerat i hans
hand wid första recognoseringen &c: och när
jag bestraffade honom för sådant, så skrat-
tade han blott deråt. Nu beslöt jag at skrifwa
honom till och upriktigt säga honom all san-
ning, och det rätt alfwarsamt, han bör få full-
komligen lära känna sig sjelf tänkte jag, ho
wet om icke det något kan bidraga till hans
förbättring; kanske, at han i sin nu warande
belägenhet kan röras till ett godt beslut när
han först får se sig i all sin wederstyggelighet.
Jag hade ock, kort förut, fått 3:ne bref lappar
ifrån honom, upfylta med det wanwettigaste
så kallade skämt eller raillerie; just sådant
som jag det i mitt bref afmålar. Men förr än
jag skref, geck jag till Räntemästaren för at
få någon närmare uplysning af saken och
höra om han wore bögd å sin sida till Förson-
lighet, och jag fant honom tala härom gans -
ka wettigt och billigt; Men ho undrar at han
wäntade första steget ifrån sin Sty=Son. Se -

dan skref jag mitt bref af den 26. ord ifrån
ord, så lydande.

”Tit:
=== Om du will skall jag lära dig en wigtig

och angelägen sak; förakta den ej! En honette
Man när han will raillera, så är han mån om,
at dess raillerie måtte wara oskyldigt, menlöst
och anständigt, ware sig i ord eller skrifter;
sådant war början af Din sista lapp eller Ca-
teches; ty den kan wara förtjent; Men slutet:
– Om jag ej warit öfwertygadt om at det war
ifrån Dig; så hade jag ansedt det wara ett ägta
foster af den gemenaste ränstens unge, den
wärsta sjögast, de wärsta Stockholms roddar
käringars och Månglerskors utsöktaste glo-
sor, eller ett fyllswins när det kommer ifrån
h:rhuset. Tror du at alla äro sådana Scortato-
rer67 som du, at de skulle finna nöje i sådana
nedrigheter och ägta gemenheter, hwilka äro
aftryck af den mäst nedsmutsade själ, som har
bitit hufwudet af all skam och känner icke
en gång betydelsen af anständighet. Hissnar
Du för Predikan! Haf tolamod och läs till slut.
Jag förkastar icke raillerie; men det måste
wara honette och anständigt och deri lysa en
ägta moral, men aldrig gemenheter. Jag wet
at du hafwer räknat på wänskapen; men då
bör din ambition, så framt han skall wara ho-
nette, wara mån om, at ej låta påskina det
minsta som skulle kunna marqvera mindre
ädla tänkesätt; ty i sådant fall bör du frukta,
at en Wän (som altid souponeras tänka ädelt)
torde anse dig owärdig sin wänskap. Malice
bör man ock undfly; men det wet jag wäl at
Du ej är fallen före. Påmin dig derföre (min
wän) Frelsarens ord (såwida detta torde få
heta Predikan så får jag ju inflicka skriftenes
språk af Math: 12. v: 34. == 37.) at för hwart
och ett fåfängt ord, som &c:När nu sådant gäl-
ler om fåfänga ord, hwad skall det då heta om
gemenheter: lät endast Dit samwete tala. Och
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om Du ock skulle tänka så nedrigt, så borde
du dock wara mån om at dölja det för andra,
at de ej måga känna dig, sådan som du är, eller
åtminstone för skam skull. Tro ej at jag för-
tryter narri; men det oroar mig at hos dig
finna så liten honetteté, icke allenast i detta,
utan ock i annat. Ware detta nog swarat på
Brors 3:ne lappar.

Men nu till en alfwarsammare sak: At jag
har drögt at skrifwa hafwer till en del warit
den samma. Du nämner icke ett ord om huru
saken, för det närwarande, är emellan dig och
din Sty=Far: Du hade bordt tro, at jag, som
wän af dig, mäst skulle interessera för dit wäl:
narri kommer sen i sin tid. Men Du nämner
icke ett ord om de steg och mått, som du har
tagit för at återwinna hans gunst. Af Rector
Söderlund har jag fått höra at du hafwer skrif-
wit till din Far, som war af dig ganska wäl
gjort, såsom ock at din Far har swarat dig
straxt derpå; jag har ej sedt hwarken det ena
eller andra; men om jag skall tro Rectorn, som
säger sig hafwa sedt båda, så skall du i dit bref
hafwa, på sätt och wis bedt din Far om förlå-
telse, men det dock något lamt, åtminstone
skall du ej nämnt ett enda ord om= eller wisat
någon åstundan, at åter få komma i Dess bröd
eller gård. Din Far skall ock swarat på hwart
ord af dit bref, och sagt dig sin upriktiga me-
ning, och du bör ej undra på at han ej har til-
budit dig sitt hus och bröd, då du ej sjelf tycks
åstunda derefter.

Jag hafwer en gång haft tilfälle at språka
med Herr Kongl: Räntmästaren Moritz i det -
ta ämne; och jag försäkrar at han ej är utan
känslor för dig; jag försäkrar dig ock, at om
du tager det rätta steget och söker hans wän-
skap, som Han af dig såsom Son wäntar, så
skall du tilfullo återwinna alla dina förra för-
måner. Hwad Han egenteligen har emot dig
är 1:o wårdslöshet om dit och dina kläder; Han
säger sig ofta hafwa förmant dig till ordente-

lighet och snygghet; men förgäfwes; Och
hwad har wäl för Herr Kongl: Räntmästaren
kunnat wara mera chagrinant än at finna så-
dant; såsom till exempel: Då Han har frågt
dig, i största wälmening (för at, såsom Far,
hålla dig propert och låta reparera åt dig hwad
som kunnat fordras) om dina stöflor, byxor,
strumpor kläder &c: wore hela eller behöfde
någon reparation? så har du swarat: Ja, och at
dem intet feltes; men då han har gedt sig at
undersöka, så har han funnit strumporna
utan läst, stöflorna utan sulor, böxorna sönd-
riga i grepen, fläckar och hål här och där på
kläderna &c: Hwem hade skammen eller tor-
ten för alt detta eller sådant; Bror eller Kong:
Räntmästaren? är det icke naturligit, at hwar
och en utomgård, som kunde se sådana brist-
fälligheter på din klädebonad, skulle tänka,
at Herr Kongl: Räntmästaren, såsom Styfar
icke nändes bestå dig kläder och hel unifor -
me? Du ser då at skammen blir då icke din,
utan hans, som likwist i detta fallet warit på
det högsta mån om dig. Hwad kan wara större
blodsmak? 2:o Hafwer han högeligen mistykt
det lilla förtroende till= och den förbehållen-
het, som du altid hyst för honom. Han hafwer
önskat, at du, såsom Son, hade warit med ho-
nom uti alt öppenhjertig; rådfrågat honom
uti alla dina företaganden; öppenhjertigt och
upriktigt yttrat för honom dina behofwer,
och altid talat sanning för honom; såsom ock,
at du måtte hyst all tilgifwenhet och lit till
honom; med ett ord hyllat dig till honom så-
som en Son till sin Far; men intet af sådant
har han hos dig funnit, då han likwist tycker
sig hafwa på alt sätt upmuntrat dig dertill. Af
en sådan grund blef han ock så mycket mera
förtörnadt, då han hörde, at du lög honom
midt i synen. Hade Du sagt sanningen uprik-
tigt, at du af den eller den anledningen blef
öfwertalt at resa till Djeknebodan, så hade du
aldrig kommit i denna olyckan; om han litet
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hade knotat öfwer din långa frånwaro, Då
han så angeläget behöfde din hjelp at skrifwa,
så hade det warit nog. Likaledes förtröt det
honom, at du lofte så wist at resa med utan at
först rådgöra med din Far, som wäl icke ne-
kade dig din frihet, at fara, göra och låta; men
som dock, då du wiste hans trägna arbete,
wäntade af dig beredwillighet, at först hjelpa
honom, eller åtminstone fråga honom, om
sådant kunde hafwa anstånd till din åter-
komst eller ej; och sedan först hade du bordt
aflämna till Fittinghoff ett categoriskt swar;
ja, eller nej, efter omständigheterna, så myc-
ket mera, som du redan hade tagit emot något
angeläget at skrifwa. 3:o Tycker han hos dig
hafwa funnit så liten eller snarare ingen rätt
espri de militaire: här talas icke om din bra-
vour och Capacité i din tjenst; ty den känna
alla på intet sätt manqvera hos dig; utan om
dit upförande och dina tänkesätt, som han
har tykt marqvera så liten honetteté, eller at
du hafwer warit så litet mån om din honeur;
såsom: litet frågat efter löften och aftal eller
accuratesse i göromål, och at du låfwar utan
moget öfwerwägande; Såsom: Då du märkte
at Han war misnögd med dit gifna löfte till
resan, så sade du: så får jag wäl då wara hemma
om min Far så will; så blef han ju åter mislynt
och swarte: har du så liten honeur, at du icke
will hålla dit gifna löfte? nu måste du resa; ty
det wore din heder för när at icke hållat. Altså
war det obetänksamheten af dit löfte, som
han bestraffade. Likaledes när han frågte dig
om hästen och du swarte: at du fick följa med
Fendrick Fittinghoff, som hade loft bestå dig
skjutsen, så fant han åter ett sådant weder-
mäle; ty han swarte ju: åter en sottice utaf dig
borde du icke hafwa den honeuren, at finna det,
at det passar dig mindre, såsom en wälmående
mans Son, at resa på hans bekostnad, som är helt
fattig; du hade bordt tilbjuda honom skjutsen
och icke han dig; ty om du ej haft pengar, hwar-

före begär du dem ej af mig; ty har jag nånsin
nekt dig hwad du behöft, ja ock till dina nöjen,
när du Nota bene med barnsligt förtroende och
öppenhjertig tillgifwenhet sådant åstundat m:m:
som tyckes wara smått och obetydligt och en
kinkoghet hos din Far; men dock ianseende
till grunden äger sin riktighet. Och när han
kan fästa sin upmärksamhet wid sådant,
hwad skulle han icke oroats, om han hade
känt alla dina barnsligheter, huru du om win-
terqwällarna hafwer lupit såsom en annan
wäldig h=jägare och tj==poike på gatorna
och om nätterna.

Här finner du nu nödwändigheten af de
förmaningar, som jag så ofta såsom wän har
förestält dig, angående honetta och ädla tän-
kesätt, och huru angelägen man bör wara om
at bibehålla sitt goda namn och rykte samt
låta barnsligheter och pojkaktigheter fara se-
dan man har fått Kongl: Maj:st:ts Fullmagt
och blifwit man; ty förlorar man en gång den -
na skatt så står han ej så lätt at återwinnas.

Jag hafwer anfört alt detta, icke så mycket
för at förebrå dig sådant, som icke mera, at
tydeligen låta dig förstå, hwad han isynnerhet
hos dig ansedt såsom felaktigt, och som, då
han har tykt, at hans trogna råd, underwis-
ningar och förmaningar så litet hafwa efter-
lefwats, änteligen gjordt honom ledsen. Han
har wäl ock funnit, at sådant upförande hos
dig härflutit icke så mycket af sturskhet och
gensträfwoghet, som icke mera af en oärhörd
tanklöshet och lättsinnighet; derföre då han
blef förtornad på din uppenbara osanning,
war hans afsigt at genom en sådan sträng ho-
telse likasom upwäcka dig ur din sömnaktig-
het, och spårra upp din eftertanka till mera
stadga och alfwarsamhet, samt förmå dig at
med känsla af dina förseelser ödmjukt om-
famna honom och bedja om förlåtelse, samt
utlofwa en wärkelig bättring.
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I anledning af alt detta, will jag nu såsom
wän, gifwa dig ett godt råd, i mitt tycke al-
deles ofelbart; efterfölj det troget, så försäk-
rar jag dig, at det skall reussera. Skrif honom
ännu en gång ett bref till upfylt med de
ömaste utlåtelser, lämpade efter den känne -
dom, som du bör hafwa om honom (och ho
bör känna honom bättre än du) angrip hans
Faders hjerta på den ömaste sidan, med ord,
som wisa, at du sjelf är känsloöm; bed ho -
nom ömt at förgäta det framfarna och låta
dess Faderliga ömhet tala till dit bästa, ut-
lofwa en fullkomlig bättring och utbed dig
den förmån at Han måtte säga dig alt hwad
han kan hafwa emot dig och låfwa all bered-
willighet at efterkomma hans trogna råd.
Men för all ting: war uti alt emot honom up-
riktig och öppenhjertig, så at du låter påski -
na ett fullkomligt förtroende för honom och
lämpa dig i möjeligaste måtto efter hans tän-
kesätt och humeur; ty du bör ej undra, at han
uti alt wäntar af dig första steget, derföre
finner du ock, at han i sitt swar till dig har
nagelfarit hwart ord i dit bref och ej det
minsta gått längre, än det har gedt anledning
till. Utbed dig förnämligast hans förra öm -
het och faderliga omhugsenhet, samt at du
måtte få tilträda dina förra åtnjutna förmå-
ner i hans hus och bröd. Flyg då straxt, då du
tror at han har fått dit bref, och hans känslor
ännu äro uprörda, eller om du will: förbida
hans swar; flyg säger jag till honom, och kas -
ta dig helt öppenhjertigt och fritt i hans ar -
mar, med muntelig försäkran om barnslig
ömhet och tilgifwenhet, och upsåt at helt
och hållit framdeles trygga dig wid= och al -
tid uptaga och efterlefwa hans trogna och af
erfarenheten mogna råd och förmaningar;
war då icke stumm, utan tala alt hwad ömt
du kan påhitta; eller om du icke då förmår
orda, så lät dina känslor tala i alt dit upfö-
rande= och om det då ej blir godt och frid,

så spåtta mig i synen. Men sådant torde Bror,
såsom Adjutant, tycka wara din heder för
när; (Påmin dig början af brefwet) och lät
icke dina kamrater inplanta hos dig en falsk
ambition, ty det skall blifwa mera en heder
för dig, at du rätt wet skicka dig såsom Son
och till och med eftergifwa något för din
Fars kinkoghet; ty jag wet at han är något
hwass och stickande i sina utlåtelser, när han
tycker sig hafwa något at anmärka, men jag
försäkrar, at han aldrig har ment ondt med
dig. Och om du följer mitt wälmenta råd, så
skall du ännu finna hans hjerta öppet för
dig. Du bor nu hos din moster, som är ett
wettigt och förnuftigt fruntimmer, samt
wän af din Sty=Far; med Henne bör du wi -
dare rådgöra huru du må angripa saken. Ha -
de jag säkrare känt ditt och din Fars bref, så
torde jag säkrare kunnat råda dig i denna sak:
I medlertid ber jag såsom wän, förakta icke
min wälmening. Du är ännu ung, och ehuru
bewistat ett fälttog, dock ännu oförfaren af
werlden; lät derföre dina wänner råda dig.
Kom ihog hwad jag har sagt, at du blir fram-
deles olycklig och kanske förlorad om du ej
återwinner dina Föräldrars förtroende; jag
känner dina tilgångar, också dig: du blir så -
som en lös fågel på qwisten. Dit förmånliga
wistande i Bygde kan icke räcka ewigt huru
många möjeliga omskiften kan det icke i en
hast förändra; derföre tänk på din framtid,
och alt honette för at återwinna dina förlo-
rade förmåner; du har ännu ej försökt hwad
det will säga, at med en liten Lön föda och
kläda dig. Gud allena känner, at jag önskar
och söker dit sanna wäl; men jag will at du
ock skall söka det sjelf.

Widare: hade du straxt, efter dit gifna löfte,
med första omgående Post skrifwit till din
Far såsom du änteligen efter långt betänkan -
de gjorde så at han hos dig hade funnit aldrig
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så liten böjelse at söka Hans wänskap; så ha -
de du ej behöft begära mötes pengar af and -
ra, utan din Far hade då straxt tilsändt dig alt
hwad du dertill behöft. War derföre härefter
icke så sömnaktig; och war försäkrad, at din
Styfar altför wäl kan wara dit biträde för utan;
men du torde swårligen kunna sakna hans.

Till slut i detta ämnet ber jag: försmå ej en
öm wäns råd, som med största förnöjelse
skulle se din timmeliga lycka åter upklarna,
men med ännu större förmärka förbättring i
din Caractere. – Gud gifwe at jag icke förgäf-
wes, såsom wän och själasörjare har slösat råd
och förmaningar. – Kom ock ihog din öma
Mor, som burit dig under sitt bröst, hwad frä-
tande sorg detta för Henne är, och med hwad
utmärkt glädje skulle hon icke se dig, såsom
en förlorad Son, komma och kasta dig i dina
Föräldrars armar; skulle du wilja beröfwa din
Mor en sådan förnöjelse! Med händer och föt-
ter will jag arbeta för dit wäl, så wäl hos din
Far som hos dig: jag kan sådant ej underlåta,
såwida du har hyllat dig till mig, och med tåla -
mod uptagit mina rättelser, fast jag måste be-
känna, at jag hittils sedt liten förbättring der -
af; men jag har nu handlat upriktigt, som en
wän bör, och har i det fallet ett godt samwete.
Gud gifwe at du sjelf wiste, och kunde söka
dit bästa. Jag hoppas at du icke låter mig wara
i okunnighet om hwad beslut du tager i denna
sak. ===

Framhärdar till döden at wara, din uprik-
tiga fast för mina sträfwa moraler tröttsam -
ma Wän P: St:”

Detta bref afsände jag genast och tillika ett
litet till Hörnell i hwilket jag underrättade
honom om at jag hade skrifwit en dugtig
Epistel till Adjutanten, med anmodan, at han
wille underrätta mig om huru han den sam -
ma uptog &c: Slutet härom kommer innan
kort.

Hos LandsHöfdingen af Donner war en Piga,
som war med barn, och ryktet war allmänt at
denna Herre war dess Far. Han war nu Enk-
linge och flickan war wacker. Nu när sådana
skulle aflösas, så sökte jag altid at både alf -
warsamt och wänligt bestraffa och warna
dem för denna synden, så at de hade någon
räddhåga för mig. Emot den tiden som
nämnde Piga skulle aflösas så talte Herr
Lands Höfdingen sjelf med mig för hennes
bästa för at mildra mig, och gjorde han sig
den mödan at han kom sjelf till mig. Härpå
kunde jag ej stort swara annat än at jag icke
feck öfwerskrida Lag och Författningars före -
skrift härutinnan. wid hans bårtgång smyss-
lade han litet Specie mynt i min hand, som
jag i hast ej kom mig till at återlämna; men
tänkte derwid; du skall dock finna at jag der-
före icke wiker ifrån Lag och Författning ar.
Och när hon kom, så förmanade jag henne
nästan såsom alla andra. En liten tid derefter
dog Hennes barn, och skul le begrafwas på
samma dag som Besökaren Burströms barn,
som ock hade dödt.68 Nu kom Kackelugns
makare gesällen Nordin och böd till graföls
för LandsHöfdings Pigans barn, och om jag
mins rätt förr än Burströms bjudare hade
kommit, men jag war dock säker, at äfwen
han skulle komma. Nordin hälsade då ifrån
Landshöfdingen och Pigan, och begärde, at
hennes barn måtte få begrafwas först; (ty i
Staden skulle altid Presten åtfölja liket ifrån
graföls gården, så at man sällan feck jordfästa
2:ne lik tillika.) Utan at tydligt nämna derom
swarte jag, likasom Burströms redan hade
budit, at Burströms barn skulle begrafwas
först, och ”den och den timmen kommer jag
till Er.” Nordin inwände: ”Herr LandsHöf-
dingen be gär at det här barnet måtte begraf-
was först.” – ”Men” swarte jag: ”det kan icke
skje, Burström barn måste begrafwas först.”
Nordin fortfor; ”men det här är LandsHöf-
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dingens barn, och derföre bör det få begraf-
was först.” – ”Ja så”, swarte jag: ”då wet Ni
mera än jag wet: Jag wet blott at det är ett
oäkta barn, och at det andra är en hederlig
Mans äkta barn och därföre är det rättwist at
det sednare må först begrafwas.” Med detta
swaret måste han gå, och dermed blef det.
Härföre wet jag, at Lands Höfdingen sedan
såg med afwoghet till mig; men han kunde
icke göra något deråt.

En dag kommer Bruks Patron Åberg till mig
och frågte huruwida jag war nögd med den
proposition, som HofPredikanten Berlin ha -
de föreslagit angående liqviden oss emellan?
– Härpå swarte jag: ”Sedan jag sist skref ho -
nom till, så har jag ej fått något bref ifrån
honom och ännu mindre någon proposition
i detta ämne; derföre kan jag ock icke swara
på denna frågan förr än jag får se hans påstå-
enden.” Hwarefter han geck bort.

Handelsman Pehr Anders son Bolins Enka
hade nu fått hem en af sina döttrar ifrån
Stockholm, en Mademoiselle Bolin, som på
långt håll war något litet slägt med mig. Hon
kom till mig några gångor än för at upwisa
sin attest, än i något annat ärende, och än så -
som på visite, såsom slägtinge. Hon war altid
grann klädd, och förmodeligen hade hon till -
lika för afsikt, at wisa sin Person; men som
jag aldeles icke tykte om hennes wäsende, så
låddes jag icke eller förstå något sådant, och
aktade mig altid noga, at icke gifwa Henne
någon anledning till något hopp på min Per-
son. Det enda jag sade war ett litet skämt; ty
när jag en gång fölgde Henne bort till min
port, som jag öpnade för Henne så låddes jag
i det samma wilja stänga igen honom så at
Hon kom emellan; hwarwid jag sade: ”Jag
måste bjuda till, och se till huru jag må kun -
na gilra mig en Flicka.” men jag öpnade dock

straxt åter porten i det samma och lät Henne
gå. När hösten kom så reste Hon åter till
Stockholm.

En dag war min Piga i min lilla gärda wid La-
zarettet för at sköta hö. Och då Hon icke
kom hem till middagen, så fant jag mig nöd-
sakad, at gå ut i Staden till någon god wän,
för at få mig middag; ty at nu mera wänta på
Pigans återkomst och tillagning, tyckte jag
skulle draga för långt ut. At hon så länge war
borta kunde jag aldeles icke mistycka; eme-
dan jag wiste at hon hade mycket och ange-
läget arbete. Frågan war nu endast: till hwem
jag skulle gå? Då jag beslöt, at gå till Handels-
man Johan Nerpins, dels för det at det war
nära till, dels och såsom ett godt och wän-
skaps fult hus, där jag war bekant och ej be-
höfde så mycket krusa, och såsom folk, som
snarast torde ursäkta en sådan frihet. Jag om-
nämde mitt ärende upriktigt, och sade: ”Min
Piga har ej kommit hem och derföre tager jag
mig frihet, at här begära middagen; och jag
ber om förlåtelse för ett så dant steg.” &c: Jag
feck härpå ett mycket höfligt bifallande swar,
och jag märkte genast, hurusom ett sådant
förtroende af mig blef af dem utmärkt wäl
ansedt. Både förr och efter denna gången
geck jag wäl dit då och då någon eftermid-
dags stund fast ej så ofta, likasom också på
några andra ställen där jag war bäst bekant,
för at när jag hade ledsamt hemma, jolra bort
någon stund i all oskuld, utan någon annan
afsikt. Nu, när jag hade ätit och druckit Caffe
samt sutit och pratat en stund, så tog jag, med
tacksägelse, afsked och geck, Då Mademoi-
sellen, dottren i huset Christina Cathrina
fölgde mig ut war mycket god, glad och mild;
och på förstugu bron, när jag tog afsked af
Henne, så klappade hon mig så godt och
wänligt på axeln. – Aha! tänkte jag: gör du
dig den uträkning en, så lärer du få wänta för-
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gäfwes; något sådant har wist icke warit af-
sigten af min hitkomst. Ifrån denna stund
och af denna lilla anledning blef ett allmänt
rykte, at jag friade till denna Mademoisellen.
Flickan, aldeles icke wacker, fast icke eller
mycket ful, hade alls ingen werld, och Hen-
nes sätt at wa ra war mig aldeles icke behag-
ligt, snarare motbjudande; ty kunde jag aldrig
fatta något tycke för Henne. I medlertid
woro Stadsens Fruar icke mindre bekymrade
om hwem som skulle blifwa min Fru, än jag
sjelf. Och det gafs föga någon änka eller
flicka, af någorlunda passande egenskaper,
som de icke gissade skulle wara min Fästmö.
Ty än sade ryktet, at jag skulle hafwa den ena
och än den andra.

Nu feck jag swar ifrån Hörnell angående den
förlorade Sonen i följande ordalag.

===. ”Bror hölt ock ord hwad den duktiga
Episteln beträffar, den hitkom följande Post-
dag; men den hade, ehuru aldeles öfwerens-
stämmande med min öfwertygelse, en mind -
re önskadd och åsyftad wärkan. Den satte, in
promtu, Adj: i den häftigaste sinnesrörelse,
hwilken bröt ut, på ett mindre behagligt sätt,
uti grufweliga swordomar och gräseliga dun-
derslag i bordet. – Detta bulret tystnade dock
efter hand, under det jag som aldra mäst för-
säkrade honom, at jag war af en lika tanka,
och påstod at denna Epistel borde wara en
spegel deruti han kunde få skåda sin bild.
Hans swar derpå feck jag ej se, såwida jag ytt-
rade sådana tankar. Han begärte straxt pap-
per, men detta wägrade jag honom, till dess
ondskan skulle hafwa stillat sig; icke desto
mindre tror jag, at hans bref war fult med
owett. Gör nu en resa hit till Bygde, för at up-
wakta din Fästmö. Hon låter hälsa dig; du
skall wara försäkrad, at intet ondt skall Henne
wederfaras. Lef wäl &c:

P: S: Adjutantens moster förmådde änteligen
så mycket, at det blef förlikning; få se huru
länge det är godt emellan Parterna.”

Detta omnämda Adjutantens bref feck jag
också samma Post. Det war upfylt med det
aldra plumpaste och wanwettigaste owett.
Men icke det minsta ord till swar på de äm -
nen som jag hade förestält honom. En klok
man skulle hafwa skrifwit owett med för -
stånd; men Hans war aldeles wettlöst; ja så al-
deles, at jag ej ansåg det wärdigt at förwaras;
ty det kunde aldrig wisas för något anstän-
digt öga. Jag fant då, at han aldrig stod till at
förbättras. Man torde kanske tycka, at jag
hade styliserat mitt bref till adjutanten för
mycket strängt och sträft; men jag wiste af
en ofta försökt ärfarenhet at lämpa och en
wänlig föreställning allsintet wärkade på ho -
nom; ty wille jag nu försöka rena alfwaret.
Men kanske i det fallet tog jag miste (Se pag:
110. och följ: denna Bok:) at jag icke först talte
om Hans förbrytelser emot sin Sty Far, samt
huru Han borde söka försoningen med
Honom; utan först bestraffade honom för
Hans otidiga skämt i hans bref, som jag hade
bordt lämna till sist; Så torde han kanske,
med mera öfwerwägande och förnuftig käns -
la läst mitt bref, då det möjeligen hade kun-
nat hafwa någon hälsosam wärkan på ho-
nom; men nu blef han först af det föregående
retad till wrede, som förstörde all eftertanka
hos honom, det jag då icke kom ihog eller öf-
werwägade, och således förfelades ändamålet
kanske just af denna ordsak; det jag wäl nu;
men för sent ångrade.

Nu war Adjutanten hemkommen till sina
Föräldrar, och wid pass 7. dagar derefter kom
han till mig, åtfölgd af en af sina mindre be-
tydande kamrater, jag mins icke nu mera
hwilken. Jag wäntade och förmodade då en
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general storm ifrån honom. Men samtalet
blef blott ungefär som följer. – Han: ”Du
skref en förb: Epistel till mig, full med otidigt
sqwaller; menar du at jag kan tåla sådant” &c:
Jag: – ”Jag har ej skrifwit annat än sanning,
och intet annat sqwaller, än hwad Din Sty Far
sjelf har berättat mig, och hwad jag förr har
hört af din egen mun, samt blott hwad jag
trodt kunde wara en nödwändig läxa för dig
till någon förbättring.” – Han wred på huf-
wudet, och med en något misnögd ton sade:
”Ha, at emottaga ett sådant bref! Hwad angår
dig mitt förhållande till mina Föräldrar? Om
jag straxt hade fått uti dig, så hade jag säkert
gjort snus af dig; men”, (Här tog han en wän-
ligare upsyn och mildare ton.) ”Jag will icke
wara owän med dig; det får passera, jag är
icke hämngirig, och jag will dig icke illa; ty
måga wi förgäta hwad skedt är.” Så snart jag
hörde at han stod så lätt at försonas, så gaf
äfwen jag efter och undwek at nämna något
som hade kunnat ånyo reta honom, hwaref-
ter en frukost sup fullkomnade förlikningen.
Förmodeligen slog honom hans samwete,
och han fant nog, at han föga hade at inwän -
da emot hwad jag hade skrifwit; utom dess,
så dels hade Han icke ellakt hjerta, och dels
war det för honom en stor swårighet at för-
lora den förmånen, at få gå in och få sig en
sup, då och då, hwilken omständighet jag
tror ganska mycket bidrog till hans lätta be-
redwillighet till försoning. Emedlertid war
han wäl hos sina Föräldrar, mäst så länge de
lefde; men han war och förblef fördärfwad.
Men kanske jag ännu framdeles en eller an -
nan gång får tilfälle, at orda om Honom.

Änteligen feck jag nu bref ifrån Herr Hof -
predikanten och KyrkoHerden Berlin, så ly-
dande.

”Då mina prætentioner woro så billige,
hade jag icke wäntat den besynnerliga afprut-

nings metode (Se pag: 58. Denna Bok:) H:r
Com:n behagat widtaga. – En förment wan-
häfd, mig tillämnad process, oroar mig wida
mindre, än den öfwertygelsen H:r Com:ns
bref gifwit mig om de ringa framsteg H:r
Com:n gjordt uti beräknandet af rätt och bil-
lighet, och isynnerhet uti konsten at förbinda
sig menniskor. Jag hade i sanning tänkt efter-
gifwa mycket, sådan är min Caracter då jag
har at göra med tänkande och raisonabelt
folk. H:r Com:n twingar mig at eftergifwa in-
tet, då han synes willa ha alt, om möjeligit är,
för intet, och det under föga twetydiga hotel-
ser, under äfwen så löjeliga som orimliga fö-
regifwanden. Af det senare slaget är den be-
nägna förklaringen H:r Com:n behagar göra
om de wid slutet af mitt tjenste=år i Umeå
influtne så kallade sko=penningar, hwilka H:r
Com:n täckes an se för sin rättmätiga egen-
dom – och det af den grund, at Stadsboerna
skolat sagt, det de ämnade dessa sko=pen-
ningar, icke åt mig, utan åt H:r Comminist:
Må H:r Com:n ej kunna inse löjeligheten af
detta infall? Har icke H:r Commi:n upburit
dessa penningar i egenskap af min vicarius?
Stod icke denna upbörd i ett ostridigt sam-
manhang med mitt tjenste=år? och woro de
annat än en rättighet, som från urminnes tid
åtfölgt Stads Capellans Syslan? Utan twifwel!
Men Stads Boerne hafwa sagt &c: Hwilka?
och af hwad skäl? Än om jag updragit H:r
Com:n at äfwen upbära min ordinära Lön,
och det fallit någon in at säga; det han gaf min
Lön icke åt mig, utan åt H:r Com:n, hade Ni
icke sjelf skolat le deråt?

Det kan ju ej behöfwas mer än wanlig bon
sens för at inse, det ingen kan efter godtycko
disponera en annans Lön och rättigheter, och
at dessa, af hwad namn de wara må, ej rimligen
kunde mig afhändas för mitt sista tjens te=år
i Umeå, utan genom contract oss emellan, el-
ler friwilligt afstående å min sida. Men om ett
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dylikt afstående har jag aldrig, hwarken skrif-
teligen eller munterligen gifwit minsta löfte
i werlden. Ergo: äro de upburna 10. R:D: 18. sk:
ännu min rättmätiga gendom, af hwilken jag
likwäl nu skänker H:rn 2. R:D: 18. sk: för sitt
personella beswär wid förhöret. Resten såle-
des 8. R:D:, hwarföre H:r Com:n har at göra
mig redo. Widare begär jag för kryddgården
med dess Staket, för tapeterna i salen och för
Contoiret uti hwardags rummet och köks
förstugan i ett för alt 8. R:D: icke 6.; ty om jag
så sagt war det missskrifning. Nu ger jag 4.
R:D: för H:r Com:ns tjenstgöring i mitt ställe
4. weckors tid omtrent, hwadan min hela ford-
ran blir netto 12. R:D: Om H:r Com:n ej finner
sig härmed nögd, så anhåller jag om at få räk-
ning å hwad jag efter H:r Com:ns tanka bör
gifwa. Då Consistorium får afgöra frågan.
Detta steg kunde till äfwentyrs tyda den tack-
samhet jag billigt borde wänta, för det jag med
åtminstone 10. R:D:s kostnad skaffat en jord
äga wäster i Staden till en Stads Prestens ewär-
deliga egendom, samt för det jag, äfwen med
mycken egen kostnad, försatt Preste Gården
i det trefliga tillstånd i hwilken den nu är.”
Beslutet &c:

”M: Berlin.”

Jag skref derpå genast följande swar.
”I anledning af Tits: bref af d:n &c: får jag

försäkra, at jag aldrig har begärt det ringaste
af hwad Tit: tilhördt, ännu mindre alt, utan
endast ungefär hwad jag trodt mig med rätta
böra tilhöra, äfwen ock då jag begärt någon
del af de så kallade sko=pengar. Då jag första
examen dagen kom ur Kyrkan frågte några
(jag behöfwer ej säga hwilka) likaledes de an-
dra dagarna (det är ej nödigt at nämna någon)
huru mycket sko=pengar jag hade fått? Der -
på swarte jag: – Sko=penningarne höra Tit:
Berlin till. Då mig swartes: – Wi trodde at H:r
Comministern skulle få alt, och derföre

gåfwo wi wårt folk så mycket mera pengar
med sig; Men H:r Mag: bör dock behålla nå-
gon del; ty hwad wi welat gifwa Er Personelt,
det behöver Ni ej lämna till Honom. då Pros-
ten yttrade sig, at mig i sådant fall borde til-
höra hälften. Hafwa de då skänkt mig Tits
Lön? eller jag begärt den då de N:B: wille
gifwa mig något Personelt, utom hwad Tit:
tilhörde? Sådana Personella skänker tager
hwar och en med godt samwete emot. Hade
jag gjordt de tre följande dagarna, som jag
först ärnade; nämligen wid upbörden tilsagt,
at sko=pengarna tilhörde Tit: och de läggas
hit; men om någon will särskilt kom ma ihog
mig, så lägge det här; så hade detta grälet und-
wikits; men då rann mig straxt i hogen: Om
Tits del då råkar blifwa liten och ringa, så ser
det ut, såsom jag, på listigt sätt hade spelat
hans tilhörighet i mina händer; bättre är at
samla i ett och upgifwa summan, han kan ald-
rig wara emot en wänlig delning. Men då nu
Tit: ej will finna sig wid den, och jag på intet
sätt, af efterlåtit nyssnämde försiktighets
steg, kan upgifwa hwad som ärnades mig,
N:B: utom Tits tilhörighet, antingen det steg
till 5. 3. eller 1. R:D: så eftergifwer jag häldre
min rätt, än jag will träta om lappri; Jag är lik
fattig och tror at mitt lilla räcker så länge, som
mångens myckna. Det må då alt heta sko=
pengar och Tits Lön, då jag ingen skärf deraf
begär; fast jag menar at sko=pengar är mera
en friwillig gåfwa än någon egentelig Lön.

At neka Tit: en skälig betalning för sådant
som Tit: ej kan taga hädan utan total skada
har jag ansedt för nedrigt, derföre har jag bju-
dit för ett för alt, det Tit: sjelf begärt 6. R:D:
då Tit: är aldeles skadeslös. Tit: behagar dock
gå ifrån sina egna ord och höja priset till 8.
R:D: Icke destomindre af nyssnämde skäl,
bjuder jag 7. R:D: det högsta det sista. Lika
hederligt will ock Tit: löna mig med 4. R:D:
då jag dock blott för födan betalt 4. R:D: 32.
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sk: Jag menar det Tit: har ärfarit at icke det
ringaste Tjenstehjon en gång tjenar för blotta
maten, jag har begärt och begär både för kost
och lön 6. R:D: i hwilken Summa jag inräknar
de 2. R:D: 18. sk: som Tit: säger sig wilja skän -
ka, som förut är min rätt och behöfwer såle-
des ej tacka före, och då åstundar jag icke nå-
got särskilt arfwode eller någon skänk för
mitt beswär wid examen; ty den hörde ju till
mitt vicariat; för hwilket jag, genom ofwan-
nämde Summa är betaldt. Jag har trodt at Tit:
åtminstone skolat bjuda något litet för Prest-
gärdans wanhäfd, men nej: Tit: tycker mig
wara orättwis då jag i stället för 10. R:D: efter
facil räkning är nögd med 5. R:D: ja för at om
möjligt är i godo än komma öfwerens, är jag
nögd med 3. R:D: At Tit: har förswarat Stads
Capellans kålsäng land är honet gjordt, hwar-
före jag af hjertat tackar; sådant är dock ett
onus, som hwar innehafware af Boställen wid
yppad fråga måste widkännas; och Tit: har
sjelf bergat flera års revenue deraf, för öfrigt
hör det icke hit. Kostnad och beswär wid
Pres tegården har räkt till för Tit:, likafult
skall sådant räcka till för mig och äfwen för
wåra successorer. Min skuld blifwer således
8. R:D: och om Tit: för 3. R:D: skull will låta
saken slitas af Consistorio, så må det så ske,
hwarom jag wäntar Tits yttrande. Jag skulle
wäl swara Tit: på början af dess bref, hwarest
Tit: på intet sätt är sig lik; men jag finner, at
det är en förhastad passion som talar, hwar-
före jag ursäktar det. Jag menar, at när man
ej är nögd med ens project, så kan man ju med
wänlighet säga sin tanka, så gjorde jag då, så
nu, är upriktig och lika god wän.” === Beslu-
tet.

Derpå geck jag strax till Bruks Patron
Åberg och betalte till honom dessa 8. R:D: och
sedan hörde jag ej till något mera härom ifrån
Herr KyrkoHerden Berlin. Döme nu hwar och
en owäldig, som med upmärksamhet har läst

mitt första bref pag: 58. denna Boken, om mi -
na yttranden woro oartiga eller mina Påståen-
den öfwerdrifna, hälst wanhäfden, som om
den blifwit wärderad, (hwilket jag ej för stod
at låta synemännen göra när de besigtigade
ägorna, utan de nämde blott hurudan wanhäf-
den war.) så hade summan säkert stigit till 10.
a 12. R:D: men nog sagt härom.

Hwad som är anmärkt pag: 523. 5: Boken hö -
rer hit; och den där omnämda Prostens Eu-
renii billet lyder sålunda.

”Herr Mag: äger full frihet, at Kyrkotaga Fru
Patronessan Åberg, såwida Hennes tid redan
är förliden, utan at jag derå gör det minsta
åtal. Umeå d:n 18. Sept: 1793. Jac: Eurenius.”

Om hufwud frågan denna gång; nämligen:
om Kyrkotagningen skulle få ske i Hennes
hus war icke ett ord nämnt. Men orsaken här-
till; se det citerade rummet.

Likaledes war det ytterst sträng befallning,
at ingen hustru före den rätta tiden feck i
Kyrkotagas; derföre, för at wara säker för
åtal, måtte Herr handelsman Bränström för-
skaffa sig Prostens skrifteliga bifall, för sin
Fru, som dock skulle ske i Kyrkan. Han skref
derom som följer.

”Såwida ej mera än ett dygn fattas sedan
Fru Bränström föll i barnsäng; synes det kun -
na uttydas, som ett hårklyfweri, om man
skulle derföre neka Henne Kyrkotagning;
hwarföre den wäl må ske i morgon.

Helt owäntadt war det mig, at se Toppen
wigd utom Pastoris wettskap: det war dock
wäl, at jag efteråt feck weta deraf. Vale!

Jac: Eurenius.”

Så tyckte också jag, at sådant war ett hår -
klyfweri; men just detta hårklyfweri bant
mig händerna, hwarföre jag dock mången
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gång helt oskyldigt feck lida mången förar-
gelse och mångens owilja och misgunst. När
jag läste hans anmärkning om Toppens wig-
sell, blef jag helt flat och half förträtad. –
Ahå! tänkte jag: nu har herr Prosten glömt
sitt egit löfte. Man påminne sig hwad jag pag:
101. denna Boken har skrifwit angående Pros-
tens gifna munteliga tilstånd at wiga brudpar
utan utlysnings attest af honom, och derföre
kunde jag ej annat än förtryta en sådan an-
märkning, såsom ett märkeligit fel i min
tjenst=göring. Några dagar derefter träffade
jag Prosten Eurenius hos Borgmästaren Nort-
man, då jag wäkte frågan, med dessa orden: –
”Herr Prosten har behagat i sin sista billet fö-
rebrå mig, at jag har wigt Toppen i Stöcke.” –
”Ja”, högg då Prosten i genast: ”Huru har Herr
Mag: kunnat wiga honom utan min wett-
skap?” – ”Jo” swarte jag: ”jag är i denna saken
helt oskyldig: Herr Prosten behagar påminna
sig, at han sjelf har gifwit mig sitt munteliga
bifall och tillåtelse, at wiga utan at behöfwa
begära Lysnings attest.” – Han swarte: ”ett så-
dant löfte och bifall har jag aldrig gifwit och
aldrig kunnat gifwa; ty det är ju snörrätt stri-
dande emot Lag och författningar.” – ”Ja det
wet jag”, swarte jag; ”men imedlertid är det
wist at Tit: har sjelf sagt hwad jag påstår, och
jag har trodt mig kunna böra få lita på Herr
Prostens ord.” – ”När”, fortfor han, ”har jag
gifwit ett sådant lagstridigt bifall; det har jag
aldrig gjordt.” – ”Jo Herr Prost”, påstod åter
jag, ”det är den wissaste sanning, at jag feck
af Tit: ett sådant munteligt löfte, så mycket
mer, som Tit: sjelfmant och utan min begä-
ran gaf det. Det är något mer än ett halft år
sedan, då jag hos Tit: begärde lysnings attest
för den och den, i Tits egen gård, då Tit: sade
så och så”, (Här anförde jag hwad jag har
skrifwit härom på nyss citerade ställe) ”och
härom kan jag gå den lifgaste Ed om så skulle
fordras.” Men icke destomindre fortfor Pros-

ten at neka härtill, och wille icke ärkänna
mitt påstående för sanning. Dertilmed blan-
dade herr Borgmästaren sig också i wår dis-
pute och tog Herr Prostens partie; – som
sade: ”Herr Prosten kan ju aldrig hafwa gifwit
ett sådant löfte, som är så lagstridigt”, &c: då
han efter sin wana widlyftigt sökte wisa
orimligheten af mitt påstående. Detta kunde
jag ej annat än förtryta; och tänkte: huru kan
du disputera emot en sak, som jag i din från-
waro, med egna öron hördt? samt swarte: –
”Jag har ju aldrig nekt, at det war lagstridigt”,
(nu war Prosten i andra rummet.) ”men icke
desto mindre har jag rätt med mitt påstående,
och jag wäntar, at en ärlig och hederlig karl
skall ärkänna och stå wid sina ord, hälst i en
så angelägen och wigtig sak.” &c:Men när jag
hör de, at jag icke kunde få njuta rättwisan, så
måste jag, som mången annan subordinerad,
först tiga. Misnögd och harmsen war Prosten
och jag tyktes ännu mindre hafwa något at
tacka före. Jag fant, at Gubben hade helt och
hållit förglömt sina ord härom, och om Han
ock nu påminte sig dem, så torde han förmo-
deligen funnit sin ambition sårad, om han nu,
i andras närwaro skulle ärkänna sin glöm ska.
I medlertid blef denna frågan aldrig me ra
wäkt.

Nu feck jag ett bref ifrån en glasmästare
Gesell i Hudviksvall, som ber om attest den
han wid afresan hade förgätit at uttaga. Han
war så klok, at han skickade litet pengar till
Post Porto, som flera icke gjorde, och jag än-
dock måste beswara sådanas bref; ty war det
så mycket mera skäl at straxt beswara hans.

Helt oförtänkt feck jag nu mig till tillsändt
en Debet Sedel på Krono utskylder för år
1789. ifrån Upbördsmännerna i Masko Sock -
en i Finland. Derpå afsände jag straxt följan -
de förklaring.
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”S: T:
För en förment Krono utskyld för år 1789.

får jag i ödmjukhet aflämna följande förkla-
ring. – At nyssnämnde Krono skuld: Stor 47.
sk: 3. [öre] är mig med orätta påförd; Ty 1:o Dog
General Lieut: Baron Wilhelm Carpelan min
Patron år 1788. den 3. Julii: Jag hade således
ingen Lön år 1789. och war ej mera någons hus-
Prest, ej eller någons Adjunct så mycket mind -
re, som jag 2:o både år 1788. och 1789. freqven-
terade Kong: Academien i Åbo för at gradue-
ras, där jag bodde och ej på Odensari i Masko;
då jag, enligit Academiska Constitutioner och
privilegier bör wara fri ifrån alla Krono utskyl-
der icke allenast dessa åren utan ock de tre föl-
jande, såwida jag ej hade tillträdt någon pu-
bliqve Sysla. Föröfrigit, at bestyrka sanningen
häraf, åberopar jag mig icke allenast Baron och
Öfverste Lieut: C: Ephr: Carpelan och dess
husfolk; utan ock alla Herrar Professorer i Åbo
Jämte Consistorii Academici Aboensis proto-
coller i för det året.” Beslutet.

Sedan hördes aldrig något om denna för-
menta Krono=Fordran.

Min Far kom till mig den 14. och efter något
samtal wäkte han samma fråga, som för ett
år sedan se pag: 42. denna Boken, angående,
at jag borde göra alfware med at snart söka
få gifta mig. – ”Ja”, swarte jag, ”det är wäl
min afsigt, och jag har wäl också gjordt någ -
ra försök; men det har ej welat lyckas.” –
Han swarte: ”jag will ge dig förslag på en
flicka, och jag will hoppas, at det skall lyck -
as.” – ”Ja men! hwem skulle det wara?” frågte
jag. – ”Jo”, sade Han, ”den yngsta Mademoi-
selle Lindahl i Nordmaling; både Hennes Far
och Mor äro döda och Nådårena gå snart
förbi, och det är sannolikt, at Hon skulle an -
se för en lycka, at blifwa snart försörgd, och
så ung är hon, at man kan förmoda, at Hon
ännu ej har hunnit ingå någon förbindelse.”

– Jag swarte derpå, at jag wille taga saken i
öfwerwägande.

Twå dagar derefter war jag hos Commi-
nist:Häggström, då Hans Fru gaf mig samma
Förslag, hwarutaf jag ännu mera upmuntra-
des dertill. Och war detta mig åter ett bewis,
at denna Frun, jämte andra, wille mig mycket
wäl.

Dertill med war jag nu så lycklig, at twå da-
gar derefter få råka Hennes älsta Bror Con-
sistorii Notarien Olof Lindahl, som war kom-
men till Umeå ifrån Hernösand. Han war så
god och hälsade på mig. Då jag först anför-
trodde honom saken angående liqviden med
KyrkoHerden Berlin, wiste honom både hans
och mina bref, samt bad honom wara på min
sida ifall saken skulle komma till Consistorii
afgörande; och bad honom upriktigt yttra sig
om jag hade warit obillig i mina påståenden,
hwartill han swarte, at wid mitt förhållande
war intet widrigt at anmärka. Tilfridsstäld i
detta afseendet, förestälte jag honom min an-
dra angelägenhet, och sade: ”Kära Bror: jag
har något annat wigtigt at bedja dig om; få
nu höra hwad du kan tycka derom.” – ”Ja,
hwad wore det?” frågte Han. – ”Jo jag har
tänkt at resa till Nordmaling till din yngsta
Syster och fria till Henne; och efter jag nu så
lämpeligt råkte dig, som Hennes giftoman, så
kan jag ej annat än consulera med dig derom,
samt hoppas, at du icke är emot denna min
önskan.” – Han swarte: ”Jag är wist icke der -
emot; gör det Kära Bror, jag skulle alt för
gärna se om det wille lyckas; ty jag önskar
ingen ting häldre än, at Hon, såsom ung och
oärfaren, måtte komma i en så stadgad mans
Hand som Bror är.” m:m:. Jag tackade honom
för hans wänskapsfulla bifall till saken och
tanka om mig, och sade: ”Jag will åtminstone
göra försöket så snart som jag får tilfälle der-
till.” Och med detta aftal skildes wi åt.
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I medlertid hade jag skrifwit till Hörnell och
berättat honom min Forsoning med den För-
lorade Sonen; hwarpå jag fick följande swar.

”Dina sista rader woro mig så mycket kä-
rare som jag deraf fick förnimma, at det an-
deliga och werldsliga swärdet får hänga hwar
på sitt håll, utan widare fruktan för oenighet
och upror dememellan, jag menar dig och
Adjutanten, hwilken senare, för det närwa-
rande lärer finnas incapable, at kunna rätt
föra sitt militariska Swärd, sedan hans finger
börjat likna en half cirkel: Jag önskar honom
om han måste mycket plågas. === Du säger
dig ej hafwa något nytt at berätta; men när
skall du få något som förtjenar pennan om
icke då en rådman blifwit dömd till uppenbar
Kyrkpligt; men kanske du skulle cacherat för
det han hette Stenberg, bort det! – Huru
länge skall du gå och torka som ungkarl, jag
wäntar i höst notification. Nog frågade jag
din Sötunge; men hon war lika cachée. Jag
fruktar nu at du har blifwit så stor hushållare,
at du förgäter gifta dig; kom ihog at du såsom
innehafware af Sysla är skyldig både at hjelpa
en fattig flicka och at föröka dit slägte så widt
du nånsin kan.” === Beslutet.

Man ser häraf at mig icke feltes starka an-
maningar till at gifta mig. Och hwad han nu
skrifwer om Sötungen, och i förra brefwet,
om hälsningar ifrån Henne, samt at jag borde
hälsa på Henne, war ej annat än försök, om
Han skulle kunna låcka utur mig hemlighe-
ten, hwem som wore min Fästmö, och mente
han säkert Mademoiselle Turdfjäll; men, ty
wärre, jag hade denna tiden ingen Fästemö,
det jag ock skref till honom; men han wille
icke tro mig. Men at gifwa honom något när-
mare förtroende i denna wägen hade jag icke
lust till.

Angående Kyrko=Plikten, så war det san-
ning, at Notarien, eller den werldsliga Sten-

berg war dertill dömd, för det at Han på ett
graföhl hade tagit in så dryg last, så at han
wid jordafästen i Kyrkan, mås te i sin hatt
uplasta större delen.

Min Enda Bror Anders Eriksson i Stöcke,
som skulle få min Fars hemman, hölt nu på
at gifta sig med Anders Mickels sons dotter
i Röbäck; ty skulle han nu med sin blifwande
Swåger Emanuel Anders son, fara ut i Löfö
skärgården för at med noten få sig bröllops
fisk. Och som jag hade köpt mig några gamla
nät och ägde sjelf båt, så hade jag äfwen lust
at fara ut med dem. Jag tog så min Piga med
mig, sedan wi hade tingat en som skulle se
om min gård och sköta min enda Ko och
enda katt. Söndags afton den 22. seglade jag
till Stöcke och låg hos mina Föräldrar. Och
om måndags mårgonen hade min Bror och
hans kamrater warit bittigare ute än jag, som
först wid pass klåckan 8. kom mig ut. Wäd-
ret war föröfrigit wackert och ganska stilt;
men en ganska tjock dimba, så at landet säl-
lan syntes; blott solen uplyste så mycket
dimman at jag kunde se hwar hon war utan
at dock se henne sjelf. och som hon just war
ditåt jag wille så stälde jag kosan just på
henne och kom præcist till Småholmarne dit
jag wille. Wattnet war helt stilt men i luften
war litet wäder tjenlig wind, som öfwerst i
seglet drog braf nog jämte pigans rodd. Midt
på fjärden feck jag se något hwitt rörde sig
på wattnet, och när jag rodde dit så fant jag
en wacker sik, som skjählen hade bitit stjer-
ten åf, och snart derefter wid Småholmarna
så fant jag den andra Dito. Häraf blef jag icke
litet upmuntrad at skynda mig dit jag ärnade
mig. At så få taga fisken med händerna har
aldrig sedan händt mig. Och hade jag där
stannat qwar och lagt ut mina nät, så torde
jag fiskat braf nog; ty siken geck nu som bäst
upp i ån; men menniskan står sig ofta sjelf i
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ljuset, så jag ock nu: – Jag tänkte wäl på at
stanna qwar; men som jag aldrig hade farit
omkring Löfö udden, och jag war nyfiken at
se den skärgården, hälst min Bror hade farit
dit förut, och jag trodde at där såsom när-
mare hafwet skulle wara mera fisk; ty for jag
genast på den wägen; och således försakade
at fiska på ett ställe, som Försynen sjelf tyk-
tes hafwa gifwit mig anwisning på medelst
dessa fundna fiskar.

Som jag nu mera aldeles icke kände skär-
gården så måste jag följa fasta landet åt i alla
dess wikar och uddar, då jag war wist om at
komma omkring udden till slut, och feck så-
ledes icke hafwa Solen till wägwisare; och wå-
gade jag aldrig släppa landet utur siktet i den
tjocka dimman. Änteligen kommen på andra
sidan Löfö udden började luften upklarna
och jag anlände snart i Fjärden Öster Slädan,
den jag igenkände af den beskrifning jag hade
fått om honom, och hade då rodt i Sjömörkret
1 ./2. mil. Där kastade jag ut mina nät och
rodde innerst i Slädan derifrån wi sökte oss
fram till Löfö Fäbobyn; där lågo wi de twå föl-
jande nätterna; jag hos Anders Mickels min
Brors blifwande Swärfar; och pigan på ett an-
nat ställe hos en bekant flicka. Dagen efter
lade jag ut långrefwen, men ingen fisk wan-
kades; ty så wäl min Bror med noten, som
ännu mera jag hade arbetat förgäfwes; på nä-
tena så feck jag knapt någon fisk, och på lång-
refwen alsingen, ty betet war förtärt af bot-
tenskorfwar och maskar. Wi beslöto derföre
om Onsdagen d:n 25. fara dädan till Stora -
fjärden igen. Min Bror rodde straxt på mor-
gon stund derifrån, och kom lätt fram, men
jag måtte först taga upp mina bragder, som
drog nog länge ut på dagen, så at, när jag war
färdig, hade jag en stark motwind, och på
Löfö udden, som låg för öppen hafsjö war
stark sjögång, där jag rodde med mycket be-
kymmer för at icke blifwa nedrörd af sjön;

men lycka war at udden och öpningen ej war
så bred, så at jag lyckligt kom öfwer och tog
i land på Sikskär för at hwila en stund, ganska
glad; ty jag trodde mig nu wara utan all fara.
Jag steg så upp på berget för at se mig
omkring, och feck då se hela widden som jag
wid framresan hade i mörkret öfwer farit,
samt at jag på twå ställen hade haft öppna
hafwet på sidan. Det ena hade jag nu öfwer-
farit; men på det andra stället trodde jag det
skulle gå bättre; emedan jag åtminstone hade
sida wind; nära till war det braf nog; ty det
war något litet le för en par små skär, men
längre bort såg jag wäl flera brott på uddarna,
men afståndet gjorde, at jag ej ansåg det mera
för farligt. Dock för at wara försiktig så gaf
jag noga akt på hwarest brottena woro, och
beslöt at ifrån början hålla mig wäl upp i
wind, för at så mycket lättare kunna komma
dem förbi. Om alt sådant wågade jag icke un-
derrätta Pigan; utan låddes anse alt för wäl
och en lätt fart. Jag satte straxt up seglet och
gaf mig ut; men som Gud är de dårars för-
myndare, så skickade han det så at segel brä-
det nästan geck löst så at jag måste lägga ned
seglet, hwilket jag wäl då ej tykte om; men
fant snart at det just war min lycka.

Änteligen ankom jag till djupsunds skatan,
en skarp, lång och hwass udde, för öppen
hafssjö. här behöfde jag all omtanka, up-
märksamhet och warsamhet för at kunna
bärga mig; ty jag såg at jag war i wärkelig fara,
det jag dock icke wågade låta Pigan förstå, på
det hon icke måtte blifwa aldeles owärksam.
Men tänke sig i en helt liten och låg båt,
ibland de största hafswågor, som på grunda
udden bröto, föllo= öfwer och häfde sig, mitt
ibland flera snöhwita brott, där båten än hög -
de sig i skyn och än sänkte sig i djupet; där
behöfdes all sorgfällighet at kun na wända
båten emot wågen när hon kom, och dess
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emellan söka at på sidan avancera fram. Pigan
blef ganska förskräkt, och rädd så at hon, när
båten sänkte sig skrek och flera gångor släpte
årorna, hwarföre jag med all stränghet måste
anmana Henne at ro, och dessemellan på an -
nat sätt söka at upmuntra henne. Hon wille
nu nödwändigt fa ra i land; men som jag då
ännu icke kände djupsundet, den bästa båt
hamn, utan såg blott en liten wik med kala
stenstränder, som wågorna bröto emot öf -
weralt, så wågade jag icke fara dit; utan sade:
”fara i land här är omöjeligt, då äro wi wist
förlorade, ser du icke huru där är hwita spu-
ten;69 nej ro alt hwad du förmår, så går det
braf; slutar du med rodden då äro wi också
förlorade, derföre ju mera du kan ro i wå-
gorna desto lyckligare går det; och jag försäk-
rar dig at wi då wist icke äro i någon fara.”
Detta gjorde, at hon flera gångor grep sig an,
när watten ur och damm for öfwer henne;
något hjelpe också till, at jag, så långt möje-
ligt war, wiste mig frimodig och munter, så
at hon också deraf tog mod till sig, fast jag
likwäl war i stort bekymmer dock icke egen-
teligen rädd. Änteligen hunno wi öfwer stör-
sta fa ran; och några uddar woro wäl ännu
qwar; men ej aldeles så farliga, och wind blef
oss mera undan, samt wågorna blefwo efter
hand något mindre, så at wi änteligen, med
mycken glädje och tacksägelse, landstego på
Stomskär. Efter at hafwa där hwilat och ätit
rodde wi till Kälkören; och såwida det war så
mycket lidit på eftermiddagen at jag omöje-
ligen kunde hinna hemm, så beslöt jag här
utkasta näten och därinwid på Obola landet
sökte ett tjenligt ställe at ligga på öfwer nat-
ten. Altså feck jag då lugn och ro efter en så
stor fara och häftig anstängning. Och således
feck jag wäl pligta för det jag icke lydde för-
synens anmaning, då han lät mig taga fisken
med händerna, och hade dertill med alls -
ingen fisk fått. Till natten, så bäddade jag åt

mig på marken under bar himmel så godt jag
kunde och tilböd också pigan at lägga sig wid
min sida för at Hon icke måtte frysa; men
hon war dertill för blyg och försynt, och lade
sig en eller 2. famnar ifrån mina fötter. Då
kom jag ihog Huru Ruth låg wid Boas fötter,
samt Hennes ord: Sträck ut din winge öfwer
dina tjenarinno.Men detta war dock blott en
hastig och förflugen tanka. Dessutom tänk -
te jag: om nu folk skulle se oss, så torde wi
icke få wara utan förtal, ehuru oskyldiga wi
äro. Om morgonen drog jag upp mina nät;
feck omkring 10. fiskar, och seglade sedan
lyckligt hem.

Den 3:dje October war min Brors Bröllops
dag, dit både jag och min piga woro budna.
Där roade jag mig åt en par bonde infall, som
i sitt slag woro rätt naiva och qwicka; – Isyn-
nerhet i anseende därtill, at genast kunna fina
sig at swara så lämpeligt. Man känner det
gamla bruket at dansa från sig bruden och
brudgummen; Ungkarlarna hade redan
gjordt bort denna sin skyldighet och sutto nu
om kring bordet i gubbarnas rum och ställe,
som dessa straxt återtaga så snart de hafwa
slutat dansen, och gossarna af skyldig höf-
lighet då måste wika och återgifwa gubbar-
na deras rum. Nu woro gubbarna som mäst 
Sysselsatta med sin dans; men som de woro
owanligt många, rummet trångt, större delen
gamla och orklösa eller wäl beskänkta, så
geck deras dans owanligt sagta och långsamt.
En af gossarna, som satt uppom bordet i Hög-
sätet sade då långsamt: – ”Si djuren på mar-
kena kräka.” – Genast swarte en af Gubbarna
en afskedad Soldat i ringen, som då råkte
wara wid bordet: – ”Förminskas skall dit
wälde.” och det helt fort och raskt. Detta föll
mig så löjeligt och artigt at jag roade mig
mycket deråt.
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Desutom war min Pigas upförande härstädes
mig mycket till nöjes; ty hon iaktog mycken
sedighet och alfwarsamhet; Hon satt meren-
dels stilla och tyst, som till en del kunde
komma deraf, at hon ej hade många bekanta
här; Hon dansade litet; men när hon dansade
så skedde äfwen det med en wiss alfwarsam-
het och sedighet; icke med den wanliga
fräckheten, yra flänget eller behagsjuka up -
syn, utan med all ärbarhet, så at jag just för -
undrade mig öfwer Henne, och tykte henne
nästan wara alt för alfwarsam wid ett så
gladt tilfälle. Det war sant at hon war något
till åren dock ej öfwer 32. år, så at fast det
första ungdoms lynnet borde wara förbi, så
hade Hon ändock likasom mången annan,
kunnat wilja wara med, och upfört sig lika
med andra; icke eller war Hennes upförande
tilgjordt eller twungit; utan det syntes tyd-
ligt wara en fölgd af naturellen samt egen
indre drift och öfwertygelse. Likaledes när
wi om natten gingo till sängs, så hade Hon
tillika med 2:ne andra flickor betingat sig
rum i grangården i en kammare innanföre
min, på det De måtte wara fredade ifrån gos-
sarnas sökande efter flickor och sänglag; ty
ingen kunde komma in utan igenom mitt
rum, hwilket jag ock mycket tykte om.

Min nu blefna Swägerska Brita Cajsa Anders
dotter war ganska beskedlig och hygglig,
hwilket ganska mycket fägnade mig för mina
föräldrar skull, dem hon altid till slutet har
warit till behag, hwarföre jag också fattade
mycken wänskap och wälwilja för Henne.

Henne till heder will jag anföra följande.
Jag hafwer nämnt pag: 732. 4:de Boken at min
Far hade i bref begärt afskrift af sitt afskeds
bref till mig (Se pag: 408. 1:sta Bok:) och pag:
735. 4:de Bok: hwad beslut jag tog i detta af-
seende, samt pag: 187. 5:te Bok: at jag hade fått
ifrån Åbo denna afskriften, hwilken jag sjelf

behölt; men lät min Wän Fredr: Bergstedt
skrifwa en ny, som jag gaf åt min Far, den han
i en ram insatte och satte på wäggen i sin gäst
stuga. När jag sedan en gång war rest till
Stöcke till mina föräldrar, och kom af en hän-
delse at gå in i denna stugan, så fant jag där
min Swägerska, som stod på ett bord och läste
på denna Taflan; jag geck då helt tyst, så at
hon ej hörde mig, och feck således höra henne
läsa rent och jämt hwad skrifwit war. Hon såg
mig ej förr än jag stod nära bordet, då hon blef
mycket blyg, hoppade genast ned af bordet,
och jag tog emot Henne i min famn, då Hon
gömde sitt ansikte emot mitt bröst; och sade:
”detta hade jag för ingen del welat; at någon
skulle höra på mig; jag trodde mig wara al-
lena.” Jag swarte: – ”med mycken förnöjelse
har jag hördt på dig; ty jag kunde på långt när
aldrig tänka, at du så wäl skulle kunna läsa
hwad skrifwit är; war derföre icke blyg; ty så-
dant länder dig till beröm.” Men hon trillade
sig utur mina armar och sprang bort. Och
min wänskap och tilgifwenhet för Henne
förökades häraf ej ringa; och Hon war också
högaktning wärd.

Den pag: 33. denna Boken omtalta gemen-
samma tröskningen hade också nu för sig
gått, då jag sedan, ledsen öfwer all den förar-
gelse jag hade deraf, sade Söderlund upriktigt;
”Jag skall berätta dig, at denna gången blir
den sista, som wi tröska tilsammans.”

V. Capitlet.
Första resan till Nordmaling m:m:

Enligt mitt nu fattade beslut gjorde jag mig
färdig at resa till Nordmaling, så snart, som
jag feck så mycken ledighet; d:n 16. reste jag
ifrån Staden, och på Röbäcks hallen hant jag
på Garfwaren Giljams hustru, som ledde sin
lilla Son omkring fyra år gammal. Jag tänkte
derwid: denne har swårighet at gå så lång
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wäg, ty tog jag honom med mig i Chaisen,
och frågte hans mor hwar hon wille jag skul -
le lämna honom, jag mins nu ej om det war
i Stöcksjön eller Stöcke; men modren tykte
jag hade nog tid at gå. Jag åkte så förut, läm-
nade gossen på det begärta stället, samt kör -
de blott till Stöcke den dagen, där jag låg hos
mina Föräldrar; dem jag underrättade om af-
sikten af min resa.

Dagen efter fortsatte jag resan, och hant i
god tid på eftermiddagen fram till Nordma-
lings Prestegård. Där jag blef höfligt emot-
tagen af Nådårs Predikanten Abraham Sjä -
lander och hans Fästemö Mademoiselle Sara
Lindahl den äldre nu ogifta. När jag kom in
i Själanders kammare, så i bråskan lade han
från sig tobak=pipan på sängen; och det war
ingen stund förr än elden utur pipan hade
brändt hålet på sängtäcket. Den yngsta Ma-
demoisellen Elisabet Sophia, till hwilken jag
hade ärende, war nu icke hem ma, utan sades
wara på Olofsfors Bruk en half mil ifrån stäl-
let. När Pigan skulle elda i rummet där jag
skulle ligga, så, när näfret war påtändt, wif-
tade hon swafwelstickan för at släcka henne
och kastade henne i wed=wrån, rustade om
brasan och geck ut; – men hon hant knapt
ut, förr än jag feck se, att den bortkastade
swafwelstickan hade antänt weden i wrån,
hwilken eld, såwida den war i sin aldra första
början icke war swår för mig at släcka. Och
jag mins icke wist om icke en dylik tredje
händelse timade samma qwäll. Då tänkte
jag: – det är då gräseligt, hwad all ting här är
så lätt eldfängt i qwäll; det wore önskeligt,
om min Flickas hjerta wille wara lika eld-
fängt för kärlek till mig.

Dagen efter på föremiddagen kom min flicka
hem till middagen och straxt på eftermidda-
gen gingo wi på visite till Expeditions Befall-

ningsman Fjellström en mycket lustig och
munter man, nästan för mycket till at slabbra
allahanda, då ej alt kunde wara så granskat; ty
på moralens och det öma samwetets sida war
det mig ej synnerligt till behag. Wid bortgå-
endet derifrån hem, så tog jag min Flickas
arm under promenaden, och androg mitt
ärende till Henne så godt jag kunde; ty förut
hade jag ej haft något tilfälle dertill. Hon
swarte mig ej synnerligt derpå, om icke tack-
sägelse för anbudet, och kanske wanliga små
ursäkter och undanflykter i början, såsom
flickor pläga blifwa till at swara. At hon i dag
kom hem ifrån Bruket, föreföll mig wäl gläd-
jefult men också owäntadt, emedan Hennes
Syster och Själander, sade wid min ankomst,
at de icke wäntade Henne hemm förr än till
Söndagen och det icke eller så säkert, emedan
Hon ofta war på Bruket hos Fru Bergmark 7.
dagar och 14. i Sänder. Men nu hade hon an-
tingen tilfälligt wis fått höra min ankomst,
eller också, som sannolikare war, hade Hen-
nes Syster och Själander skickat hemligt bud
till Henne, hwilka säkert gissade mitt ärende,
ehuru jag ej det minsta hade ordat derom för
dem. Nu at min Flicka genast kom hemm,
ansåg jag för ett godt tecken, och wille deraf
sluta at Hon förut kände min afsigt; förmo-
deligen hade Hennes Bror Consistorii Nota-
rien underrättat Henne om mitt samtal med
Ho nom. (Se pag: 137. denna Boken) och utaf
honom torde också Hennes Syster fått under-
rättelsen.

Det war nu redan qwällen och jag war i min
kammare, Då min flicka kom till mig för at
ställa något i skick därstädes. Sedan hon hade
det gjordt så tog jag först Hennes hand, satte
mig straxt och tog Henne i mitt knä. Under
det detta skedde, så darrade Hon på ande-
drägten och swäfwade på rösten, hwarwid
Hon, blyg och brydd öfwer det Hon för 
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mycket förrådde sin känsla, förebar, at Hon
war andetruten, eller hade ondt i bröstet, el -
ler något sådant, som jag låddes tro; men
tänkte derwid: Det kan ej skada at du är litet
känslofull; min önskan torde derigenom så
myck et snarare lyckas, och min begäran win -
na framgång. Jag förnyade nu min bön, och
som Flickan war ung och skön, i sina blomst-
rande år, så kunde jag ej annat än fatta tycke
för Henne. Hennes swar woro nu, som unge-
fär under promenaden, och efter ett litet
samtal, så tilböd jag Henne min lilla guldring
såsom en bekräftelse på min och Hennes in-
bördes förtroende och kärlek, samt bad om
förlåtelse at denna min wälmenta gåfwa den -
na gången war så mycket liten. – Hon tacka -
de och swarte: ”Jag wet ej om jag kan eller
törs emottaga någon gåfwa af Herr Magis-
tern; ty jag wet icke om jag kan gifwa något
önskeligt swar åt Herr Majistern på Hans be-
gäran.” Men under det samma emottog hon
dock gåfwan, och utbad sig betänke tid,
hwarwid jag satte ringen på Hennes finger,
och beseglade detta med en kyss, den Hon
wist icke wägrade mig. Ty ehuru min Läsare
torde påminna sig, at jag, någorstädes i detta
mitt arbete har omtalat mitt en gång tagna
beslut at helga och förwara äfwen mina kys-
sar blott åt min blifwande hustru, (se pag: 173.
3:dje Boken.) så wek jag dock nu ifrån denna
min föresats, tänkandes: sådant torde dock
något kunna bidraga till at öka och befästa
Hennes wänskap och kärlek för mig, hälst jag
nu har hopp om, at Hon skall blifwa min ma -
ka. Men som jag war aldeles owan at wäxla så-
dana gåfwor, så woro de ej synnerligen lifliga,
ty en wiss blygsamhet och försynthet rådde
hos mig och kanske äfwen hos Flickan. Mår-
gonen derpå kom Hon med Caffe åt mig, och
som jag war upstigen, så förnyade jag samma
förhållande, som om qwällen endast med den
skilnaden, at jag tog fram mitt lilla Emaille-

rade Guldkors (Se pag: 350. 5:te Bok:) och
skänkte Hene, det Hon också tog emot; så at
jag gjorde mig godt hopp om en lycklig fram-
gång; och i sanning at säga, geck saken nu
icke så galit.

Dagen derpå war söndag, då jag geck i Kyr-
kan; och på eftermiddagen reste wi till Olofs-
fors Bruk på visite. Inspector Bergmark war
en munter Herre och bemötte mig öppet och
wänskapsfult; Hans Fru war en Stockholms
Dame och en ibland de mäst hyggliga Frun-
timmer och tycktes wara mycket artig; med
ett ord: jag hade sett få Hennes likar. Därpå
Bruket hölts nu som bäst ett bröllopp hos en
af Smederna, dit Herrskapet böd oss med sig
en stund på eftermiddagen. Wi dansade där
rätt muntert en stund, och war det mig ett
stort nöje at dansa Menuette med min Flicka;
Men föga har jag sedt någon så wäl dansa me-
nuette, som Fru Bergmark. Wi reste hemm
till qwällen.

Men jag och Själander hade kommit öfwer -
ens med Inspector Bergmark förr än wi skil-
des, at wi alla tre tilsammans skulle göra en
resa til Grunsunda, hälst när de fingo höra,
at jag i alla fall skulle resa för at hälssa på min
Faster i Sahluböle. Den 22. eller Tisdagen war
wår resedag, och anlände wi emot qwällen
till KyrkoHerden Backlund, som genast emot
min wäntan igenkände mig; – ehuru han
blott en gång för 4. år sedan hade sedt mig,
då jag med Mademoiselle Eurenius låg där.
(Se pag: 54. 5:te Boken.) Ganska muntert
tilbrakte wi här qwällen och med Bräd spel,
samt lågo qwar öfwer natten. Da gen efter
reste wi tilbaka till Saluböle till min Faster.
Wi woro nu alla tre så nära kommit i bekant-
skap, at wi woro blefna Bröder, och jag hade
i förwäg underrättat dem om, at mitt egän-
teliga ärende hos min Farbror och Faster
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wore, at återfå min Revers och eftergift på
min skuld, som jag, såsom Student lånte utaf
dem. (Se pag: 164. 3:dje Boken.) Sedan wi en
stund hade språkat med dem, så yppade jag
denna frågan, och Både Bergmark och Själan-
der, understödde mig kraftigt; men det oak-
tat, så feck jag wäl icke igen re versen Stor 11.
R:D: 5. sk: 4.[öre] men det swaret, at ifall De
sjelfwe, igenom någon oförtänkt händelse
skulle råka i wärkeligt behof, så wille de ut-
bekomma sin fordran, då de sjelf we wille
derom påminna; men i annor Händelse skul -
le jag wara fri ifrån alt kraf efter deras död,
hwilket skrefs nu på min, till dem förut ut-
gifna revers, och bewittnades af mi na åtföl-
jande wänner och bröder. Om eftergift på
denna Min lilla skuld hade jag wäl aldrig an-
hållit, om icke jag säkert hade wetat, at dessa
mina Slägtingar woro: barnlöst folk, och wäl
förmög na. Derefter reste Mina kamrater
hem; men jag måste stanna qwar, ty Faster
tillät icke at jag så hastigt skulle fa ra ifrån
dem; ty låg jag qwar öfwer natten; och be-
höfde icke ångra det drögsmålet; emedan jag
feck till skänks wäl så mycket, som skjuts
pengarna.

Dagen efter, Thorsdags qwällen återkom jag
till Nordmalings Prestegård, Då Herr Nådårs
Predikanten Själander öfwertalte mig, at åta -
ga mig Predikan till Söndagen, det jag måste
låfwa, ehuru jag blott hade twå berednings
dagar. Jag begärde då Bibeln, papper och
bläck, och war således något sysselsatt de da-
garna; och Predikan om Söndagen aflopp,
som wanligen, med loford. Och Herr Själan-
der sade sig afundas mig, naturligen skämte-
wis, min lätthet, at, efter en så kort bere- 
delse, göra en sådan Predikan.

En Finne ifrån Torneå war nu kommen till
Prestegården om Thorsdags qwällen, så at jag

just i lämpelig tid kom dit för at wara tolk;
emedan han så råbråkade den lilla Swenskan
han skulle tala, at Själander ej kunde få rätt
reda på hwad han wille. Han war kommen
ifrån Stockholm med sitt fartyg och hade wa -
rit så olycklig; at i denna wecka hafwa förlo-
rat fartyget och förlist på Järnäs=Klubben i
denna Socken. Hans begäran war at Själan-
der wille resa till Järnäs för at emottaga, up -
tekna och i ordning ställa någon bärgad
egendom, och böcker, som tilhörde Doctor
Pipping och en Student i Torneå, den han ha -
de inlämnat hos en Inhysesman i Järnäs.
Ibland andra saker, som han sade sig hafwa
tagit wara på, war en stor strut med ducater,
den han med all sorgfällighet hade förwarat.
Wi lofte honom at dagen efter följas dit, och
i hwad wi kunde, fullgöra Hans begäran.

Fredags morgon reste wi till Järnäs, wid
pass 1. ./4. Mil ifrån Kyrkan. Men som wi icke
råkte denna Finne där, som war sjelf bonde
och hade Fartyg, så måste wi resa ./2. Mil
längre till Järnäs Klubben där han war, hwar-
till wi woro så mycket mera benägna, som wi
önskade at se stället där han hade förlist. Ehu -
ru det war ganska elack wäg så körde wi dock
dit med Chaise, och till slut öfwer en äng och
liten bäck norrom en liten grund insjö och
sedan österom den samma. Wid ankomsten
träffade wi denna finska Bonden och hans
folk i fiskare stugorna därstädes. De hade un-
der en häftig storm i tjocka mörkret blifwit
wräkte på wästra stranden af Klubben, där
fartyget straxt lade sig på sidan, med Masten
åt landet; där wi ännu sågo fartyget ligga; men
wi foro icke till skäret at bese det. Med myck -
en fara och ångest måste de hjelpa sig på far-
tyget, så godt de kunde, til dess det började
dagas, då de änteligen, med stor wåda, längs
efter masten och tågen förhjelpte sig alla till
skäret; Men som stormen lika häftigt fortfor,
så war det omöjeligt för Hamn=folket i land
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at fara dit för at hämta dem derifrån oaktat
de både såg dem och hörde deras rop, och de-
ras egen båt war sönderslagen; så at de wist 1.
om icke 2. dygn måste ligga på skäret, jag tror
utan eld och helt wåta. Änteligen när stor-
men började lägga sig, kommo hamn=folket
dem till hjelp, förde dem till lands, bemötte
dem med all hjelpwillighet och godhet, samt
hjelpte dem bärga alt hwad bärgas kunde.
Detta alt talte bonden om med myck en
ståndaktighet och styrka utan at jämra och
beklaga sig.

Bonden skulle nu komma med oss till byn,
Då Själander bad mig åka ensam, han wille
sjelf häldre gå med bonden. De gingo söder -
om och wästerom nämde lilla sjö och ljudet
af deras tal hördes widt omkring; ty nu war
Själander i sitt behageligaste esse. Han war
wäl i sjelfwa wärket en reel och braf man, och
hade wunnit Församlingens synnerliga tilgif-
wenhet; Men hans rätta caractere war den, at
wara en stor fjäsk. Något liten till wäxten
geck han altid med rak hals med upåt wändt
ansikte, och wille gärna synas något wara, an-
tog altid en hög aire, och wille lysa i talet än-
dock han låg skäligen grundt i kunskaperna;
således, utan at egenteligen agera dryg och
stor, förstod han dock, medelst en wiss ned-
låtenhet, winna aktning, wördnad och kärlek
af Allmogen. Det war derföre nu hans största
lust, at språka med denna bonde med så myc-
ket larm, ändock han blott kunde förstå kan-
ske hwart 10:de ord som han sade; ty nu kunde
han lysa och winna tilgifwenhet och beröm
af Bonden; som han förmodeligen hoppades
i Torneå skulle omtalas. Jag kunde derföre ej
annat än hjerteligen le hos mig sjelf åt denna
hans pladdersjuka, så wäl nu, som qwällen fö-
rut i Prestegården, samt sedan så ofta Bonden
kom dit. När wi åter möttes på wägen wille
han ännu icke åka med mig, utan geck med
bonden och ouphörligt pladdrade ända till

byn. Detta hans lynne lärde jag nu at känna,
och som han nu hade curam gerens Ecclesia,
så tycktes han wara en icke litet betydande
man. Dock emot mig war han altid höflig och
wiste mig all wänskap.

Ankomna till byn, så tog bonden fram alt
hwad han af ofwannämde Herrars egendom
hade bärgat, den han till större delen hade ta-
git utur Coffertarne för at torkas, dem han
hade måst upbryta. Och måste jag gifwa ho-
nom det loford, at han med största ärlighet
och redlighet hade bärgat och wårdat altsam-
mans, efter sin lilla tid, ty hans egna waror
kunde han icke eller försumma. Då han kom
fram med sin omtalte ducat strut, den wi
åsågo med en gapande wäntan, troendes i ho-
nom finna en betydande summa, så blefwo
wi och ännu mera Han mycket flata, Då wi
sågo dem wara 60. Förgylda spelmarquer. Med
största noggranhet uprättade wi inventarier,
så öfwer den enas och andras egendom; tor-
kade böckerna och omlagade alt, och hwad
wi icke hunno tilfullo göra det anförtrodde
wi wärdsfolket. Ibland annat fans ibland
Doctor Pippings saker ett rund stycke; stort
som ett stort äpple, som war rödt och hwit=
fläckigt, som hwarken Själander, bonden el-
ler jag wiste hwad det war. Änteligen fant sig
Själander, som sade: det måste wara rosen po-
mada, som jag har hört omtalas. Och när wi
funno det ej wara af större betydenhet, så
fortfor Själander: ”detta är af ringa wärde,
derföre kunna wi wäl, utan synd, behålla det
för wårt beswär.” någon sådan tanka hade ald-
rig hos mig kunnat upstiga; men när han
nämde derom så biföll jag saken såsom icke
obillig. Förmodeligen lyste den honom i ögo-
nen och nöjet at hafwa eller wisa at han hade
något sådant, torde hafwa wäkt hans åstun-
dan derefter. Wi delte så stycket midt i tu, och
jag mins ej om wi skrefwo på inventariet de-
rom, eller åtminstone sade wi helt wist åt

Citer: p: 238. 
d:B: och p: 397.

d: B:

284

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 284



bonden, at han skulle berätta sådant åt Doc-
tor Pipping, förmodandes at han icke skulle
mistycka sådant. Sedan öfwerlämnade wi In-
ventarierna och altsammans i bondens wård.

Hemkommen till Staden skulle jag nyttja
min pomada; men fant henne alt för hård,
och såsom sådan obrukbar till ända målet; ty
wille jag förbättra den, troendes alt ännu at
det war pomada, skar derföre upp stycket i
smärre bitar för at med talj sammansmältas i
en liten panna, men det wille icke smälta rik-
tigt; detta war, tänkte jag då, en ganska un-
derlig pomada; och nyttjade jag den dertill så
godt jag kunde ehuru klimpig den war; den
war mig således nästan till ingen nytta; och
om jag mins rätt så hade Själander lika litet
förståt at rätt begagna den. Då tänkte jag:
detta är straffet för det wi behöllo det, den
war oss till föga nytta. Efter någon tid när alt
war förstördt feck jag först weta at det war
rosentwål, men icke pomada. Så wäl woro wi
kännare af Petit maitrars toilette behofwer.

En af dessa dagar woro wi ock på visite hos
Socknens Comminister Lindfors, en gam-
mal Heders man om 70. år. Efter någon
stund, så gingo wi åter hemm, emedan det ej
gärna war brukligt, denna tiden, at stanna
qwar till qwällen. Ej eller war sådant at wän -
ta såwida han hade upfostrat närmare 1 ./2.
dussin barn, och huset kunde således icke
wara synnerligen behållit.

På Söndags eftermiddagen war Bröllopp i
Lefvar by, dit wi äfwen reste; ty såwida mitt
wärdsfolk i alla fall skulle dit, så war jag sjelf-
skrifwen at följa med. Där hade jag lika nöj-
samt, som på Olofsfors brölloppet; Se näst
förut.

Under den tid jag war på stället, så talte jag
ofta med Min Flicka, hwartil tilfället icke fel-

tes mig, emedan Hon hwar mårgon bar Caffe
till mig, och äfwen sjelf bådade mig till mål-
tiderna, samt efter slutad spisning, geck altid
Hennes Syster straxt till sina hushåls Syslor,
när icke främmande war där; likaledes Själan-
der till sin kammare, naturligen med flit, Då
min Flicka merendels stod wid kakelugnen;
så at aldrig förgäter jag den gröna kakelug-
nen; ty Han war wittne till många wåra sam-
tal. Men jag kunde dock icke få något wärke- 
ligen gynnande och afgörande swar, icke eller
afslog Hon min begäran. Hon begärde blott
betänke tid; ”Jag är” sade Hon ”ännu för ung
och oförfaren, at med den wärdighet, såsom
Fru, förestå ett hus, så fullkomligt som jag
önskar. – Således”, fortfor Hon, ”dorde det
blifwa för länge för Cousin, (Jag hade straxt
anhållit, at wi så måtte kalla hwarannan.) at
wänta på mig” &c: Jag deremot sökte alt, at
wederlägga, med giltiga skäl, sådana Hennes
yttranden. Jag hade dock ibland swårt nog at
längre tid samtala; emedan Hon merendels
war tyst och sällan swarte mig på mitt tal.
Ibland när jag i mitt rum hölt Henne på mitt
knä, sökte jag wäl at upkasta ett och annat
ämne till samtal, men jag feck merendels tala
allena; och då war det icke möjeligt, at länge
fortfara. I synnerhet yttrade jag mig några
gånger: – At det altid skulle wara mitt högsta
bemödande at så skicka mig i mitt upförande,
at jag måtte wara Henne wärdig, samt med all
flit undwika sådant som wore oartigt eller
oanständigt eller som skulle kunna göra mig
föraktelig i Hennes ögon m:m:. Men på så-
dant feck jag aldrig swar; icke eller på andra
allmänna ämnen, derföre kunde ej annat ske,
än at conversation skulle wara något torr
ibland; men sådant tilskref jag alt Hennes
ungdom och Hennes oärfarenhet och owana
at conversera.

Mitt rum wid bordet blef altid anwist på
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öfre sidan bredewid den äldre Mademoisel-
len, och min Flicka satt på nedre sidan bre-
dewid Själander, dock gent emot mig; men
detta tykte jag icke synnerligen om; ty jag
hade mycket häldre önskat at få sitta brede-
wid min Flicka. Detta war dock icke det en -
da som jag mistyckte wid bordet; utan Sjä -
lander war mig äfwen en stötesten. Ty han
tog sig före, hälst då sista dagarna af min där-
waro, at på hwarjehanda mindre artigt wis
hassellera med Min Flicka; ty än små stötte
Han Henne i sidan, än rykte han Hennes
halsduk i oordning och än rykte han i Hen-
nes kjortel ohöfligt och plumpt nog ibland
m:m: som förekom mig högst oartigt och
oanständigt af Honom; det skulle wäl alt
wara skämt och lek; men jag tykte ändock,
at sådant aldeles icke passade honom som
Prest, och ehuru Flickan förswarte sig så
godt hon kunde och kanske rodnade då och
då, så war det dock mycket inhonette gjordt
emot Henne, och tjente säkert ej till annat
än at reta Hennes sinlighet. Ehuru jag med
mycken förtrytsamhet såg derpå, så teg jag
dock, öfwerwant den så godt jag kunde och
låddes knapt märka det; men tänkte: Sådant
lärer wäl wara dit wanliga sätt, at conversera
med Din Fästmö och hwad tror du wäl Hon
bör tycka derom; Men hon satt en likaså tyst
åskådare deraf som jag; Icke eller såg jag ho -
nom bemöta Henne som Fästmö med den
minsta Höflighet, utan altid så kalt som en
annan likgiltig Person, och aldraminst bruk -
te han ofwanskrifne friheter emot Henne.
Det är sant; swartsjuk war jag wist icke; men
jag tänkte: – Mån du är redan led åt din Fäs-
temö, och önskar at häldre kunna få wända
dig till den yngre mycket skönare Flickan;
som dock nu är för sent emedan dit gifter-
mål är så wist afgjordt; eller kanske du tycker
at mitt upförande är alt för alfwarsamt emot
min Fästemö, och will härmedelst lära mig,

huru jag bör ställa mig in med Henne, för at
lätt winna Hennes gunst; men jag tyktes
icke behöfwa någon sådan lärdom. Mitt up-
förande emot min Fästemö har jag redan be-
skrifwit; jag hölt Hen ne wackert i mitt knä,
klappade Hennes händer och kind, kyste
Henne på hand och feck någon sedig kyss då
och då; widare friheter at försöka tyckte jag
wore at ömt såra och förfördela en dygdig
och anständig Flicka, samt aldeles icke an-
ständigt för nå gon, och ännu mindre för
mig, såsom Präst at ens göra mine utaf, hälst
om jag wille hålla mitt löfte at upföra mig
Henne wärdigt. Se föregående blad. Jag
måste dock tilstå, at wid sådana tilfällen war
jag wist icke utan känsla; men jag sökte kuf -
wa den och med all sorgfällighet dölja sådant
för Henne. Icke eller förmärkte jag mer än
den enda pag: 149. näst förut omtalte swäf-
wandet på andedrägten hos Henne. Men ho
förnuftig undrar på sådant så hos Henne som
mig! Gifwe Gud blott, at hwar och en i slik
belägenhet wille likaså upriktigt och troget
iaktaga en lika warsamhet och återhållsam-
het!

Den 29. Wid den gröna kakelugnen hade wi
efter wanligheten ett samtal, Då Hon ibland
annat yttrade sig, och som Hon aldrig förr
hade nämt, at Hon war ärnad resa till Stock-
holm, och at om Hon skulle komma till at
företaga den resan, så skulle hon aldrig åter-
komma; ty mente Hon at det wore osäkert
för mig at wänta på Henne. Detta oroade
mig något, och jag bad Henne icke tänka på
någon sådan resa, och om Hon ock reste, det
Hon åter snart wille återkomma, och i alla
fall försäkra mig om sitt ja, tro och låfwen, så
fant jag mig wäl nögd at wänta någon tid,
ehuru jag mycket häldre såge, at ju förr ju
häldre måtte få förenas med Henne. Nu när
jag detta skrifwer 21. år derefter, så rinner det

förtrysamhet.
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mig i tankarna, hwad jag då alldeles icke
kom ihog; nämligen at Hon föregaf sådant,
för at undersöka huruwida jag skulle finnas
willig, at uti någon mån bidraga till en sådan
kostnad i en pension70 därstädes för at full-
komna Hennes upfostran; men sådant at
göra war jag alt för fattig och hade ingen lust
till, om jag ock då hade kunnat gissa till
Hennes tanka.

Något orolig häröfwer geck jag på min kam-
mare och skref följande werser.

Melodien: Mörka skog, förtwiflans säte &c:71

”Säg mitt hjerta hwi du flämtar?
Ömhet bor ju i dit bröst.
Du ju ro af kärlek hämtar,
Sophies blickar ge dig tröst?
Ja dess mer mitt hjerta swallar
Af min njutna sällhets högd.
Nu mig ödet från dig kallar
Och då snart förstör min frögd.
I mitt hjerta will sig smyga
Fruktan at förgäten bli,
Saknans känslor redan flyga
I mitt bröst med raseri.
Dock jag litar på de orden,
Som min Sophie yttrat har:
Aldrig jag på denna jorden
Mer mitt hjerta från dig tar.

Derför’ fast jag ensligt lefwer
Blir jag aldrig dock allen;
Sophie städs i tankan swäfwar
Lifwar kärlek öm och ren.
Nögd jag lyder ödets wilja
Älskar ömt min lilla wän;
Fast jag mig från Er måst skilja
Hoppas jag dock se dig än! 

P: St:”

De orden i 2:dra wersen: Aldrig jag på denna
&c: Hade Hon wäl ej directe yttrat, dock
något ditåt conditionaliter i början af min
ditkomst, hwilket jag nu wille påmina Hen -
ne, äfwen såsom ett litet band på Henne,
som borde påminna om ordhållighet.

Dessa werser wille jag icke framlämna förr
än dagen derefter, som war utsedt till min
rese dag, och ej förr än just när jag skulle
taga afsked. Mårgonen derpå sedan jag hade
waknadt wäntade jag med mycken otålighet
på min Flicka, som efter wanligheten skulle
komma med Caffe. Jag hade med flit icke
upstigit; ty jag hade hos mig sjelf beslutit, at
i all oskuld något litet skämta med Henne.
Men huru flat blef jag icke, när pigan, men
icke min Flicka, kom med Caffe; och det
oroade mig at Hon just sista morgonen skul -
le uteblifwa; At jag ännu låg war wist icke
orsaken; ty om jag mins rätt, så låg jag alla
mårgnar när Hon kom med caffe utom den
första. Half ledsen häröfwer steg jag upp;
men lät ej min Flicka märka, at jag mistykte
Hennes uteblifwande. Jag talte något med
Henne, bad om at få skrifwa Henne till och
om at få swar af Henne det hon låfte göra;
Och resultatet af hela min resa och ärende
war då, at jag wäl icke feck något säkert ja;
men hade dock ganska godt hopp; Beseglade
wårt samtal med en afskeds kyss, och efter
måltiden tog jag afsked af dem alla, bad Herr
Själander om dess wänskap, samt at Han
wille Hos Flickan tala till mitt bästa och till-
låta at få lägga mina bref till Henne under
hans couverte det han biföll. Werser na läm-
nade jag wid afskedet i Flickans händer och
reste den dagen till mina Föräldrar, förblef
där en dag och kom hem den 1. November.
Emellan Stöcksjön och Röbäck mötte jag
helt oförtänkt Herr Inspectoren Bergmark
ifrån Olofsfors, som kom ifrån Staden; om
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Hans ditresa hade jag allsintet hördt i Nord-
maling, wi språkade en liten stund, hwaref-
ter jag tackade för all åtnjuten wänskap och
reste.

En liten tid före denna min bort resa war jag
en afton i Prostegården, och som där war
främmande, så skulle man spela och emedan
fjerde man feltes så blef jag nödgad emot
min wilja at spela med, hwartill jag allsingen
lust hade; och såsom owan och okännare af
spelet, så kunde jag ej annat än tappa. Wid
liqviden af spelet blef jag skyldig; men hade
inga pengar på mig; ty måste jag låna af Herr
Prosten Eurenius. Så wid spelet, som wid liq -
viden yttrade sig Prosten något; som jag an -
såg för piker och speglosor; kanske min redan
stora ledsenhet och naturliga tyck mycken-
het hjelpte till at göra mig ömtålig. Jag reste
så hem; och i min förargelse skref följande
billette till Herr Prosten Eurenius.

”S: Tit:
Som jag i går ej hade pengar på mig, så får

jag nu den äran betala den spelskuld, som Tit:
då war så gratieuce och för mig betalte. At jag
alldeles icke har lust at spela på pengar är för-
nämligast derföre, at spelets moralité på intet
sätt kan förenas med mitt Scrupuleusa sam-
wete. – Blir jag twungen at spela, och jag tap-
par så betalar jag, winner jag åter, så ger jag
det åt en fattig. Sat Sapienti! Föröfrigit un-
danbeder jag mig piker i ödmjukhet, och
framHärdar” &c:

Brefwet afsändes och innan kort feck jag
swar, i hwilket Herr Prosten yttrar sig något
misnögd och at han icke wiste med sig hafwa
yttrat några piker &c:

Flera gånger således ledsen och oroad af
spel, tänkte jag wäl någon tid derefter, at i
dagbladen låta införa mina tankar derom;
men kom mig aldrig dertill. Jag ärnade i så-

dant fall wisa alla spels obehörighet och omo-
ralité, och wisa at de woro stridande emot ett
rätt Christeligit wäsende; isynnerhet spel, om
pengar, och på Sabbaten och helgedagar. En-
dast så kallade Conversations= eller säll-
skapsspell; såsom durack, Tyska nare. &c:kun -
de wara mera oskyldiga och tjenliga at i säll-
skaper mera oskyldigt fördrifwa tiden, och
förekomma skadeligt förtal om de frånwa-
rande med=Christne. Dock om man betrak-
tar, at man äfwen med sådana spel förslöser
sin tid som mycket bättre kunde anwändas,
så äro de äfwen i den mån at anse såsom
mindre behöriga och isynnerhet på Sabbaten
böra undwikas. I de sednare tider har jag wäl
ibland något mera warit med i spel äfwen om
pengar, dertill föranled och twungen när nå-
gon fjerde Person i spelet har saknats, eller
ock dels för at undwika smädelser såsom wo -
re jag snål och osällskaps lik, dels ock för at
undwika ledsnad, som åtfölgde, at altid wara
en syssellös åskådare deraf, hälst jag meren-
dels warit wan, at altid företaga mig något at
göra, då syssellösheten altid warit mig tung.
Dock har jag så långt jag kunnat undwikit at
spela om pengar; och i det stället sökt at spela
i fruntimmers sällskaper, som blott spelat till
tidsfördrif.

Ungefär denna tiden war jag en eftermiddag
hos Herr Injegneuren Bergner; och som flera
främmande wore budna, och äfwen jag, så
blef där dans om qwällen. Man roade sig där
gladt och muntert i all oskuld. Och derunder
rönte jag åter prof af Fru Bergners ännu fort-
farande barna wänskap emot mig (Se pag:
186. 224. 3:dje Bok: och pag: 562. 5:te Bok:) ty
då jag stod i kammar dörren och såg på dan-
sen, så kom hon wänligt till mig och tog båda
mina händer, och höll dem så långa stunden
under ett wänligt samtal om likgiltiga ting.
Jag helt owan, at så wänligt bemötas af frun-
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timmer, kunde ej annat än röras af tacksam-
het och wänskap tilbaka; och at hon gjorde
det i allas åsyn, bewiste Hennes oskuld der-
med och Hennes rena wänskap. När det led
något mera på natten Stod Herr Lars Svan-
ström wid sam= dörr; och man wiste icke
ordet åf förr än han föll omkull, såsom den,
som har fallandesot. Doctor Næzén war när-
warande; men hade icke åderrustningen hos
sig; jag sprang derföre genast hem, efter min
det forttaste jag förmådde; men Doctorn
hade imedlertid fått sig åder anstalten och
öpnadt ådern på honom, som sedan kom sig
före igen. Man tilskref denna fallandesot, så -
som en fölgd af hans myckna supande, såsom
Enklinge, hwilket också torde hafwa sin
grund; men hos mig upsteg äfwen den tan-
ken, at Gud tillika wille wisa oss huru litet
menniskan förmår och är, samt fåfänga nö-
jens dårskap. &c:

Jag kom hem, som sagt är, den 1. November
och fant för mig trenne Bref; ett ifrån Inspec-
torn Bergmark så lydande.

”För sista sammanwaro aflägger ödmjuk
tacksägelse, men altför ledsamt, at jag icke,
innan min Brors afresa ifrån Nordmaling fick
äran träffa K:Bror nu hade jag tänkt, at under
min korta warelse här i Umeå få träffa min
Kära Bror; men som min Bror icke war hem -
ma, så blef mig äfwen detta betagit. – Jag har
imedlertid lämnat en bok från Bror Själander,
den han beder Min Bror will wara god och
låta inbinda på samma sätt som den han sjelf
lämnat Bror. Med all respect &c: Joh: H: Berg-
mark.”

Detta brefwet med Commission förefölt
mig ganska besynnerligt och jag kunde ej wäl
begripa det. Ty 1:o talte Bergmark icke ett ord,
hwarken om brefwet eller boken eller om
den tilämnade visiten. När jag råkte honom
på wägen. 2:o Nämde icke eller Själander det

minsta om någon bok eller Commission der-
med, icke eller hade jag af honom emottagit
någon bok, såsom modell för denna när jag
reste ifrån Nordmaling. 3:o Tänkte jag, hwar-
före geckHan sjelf med boken till Bokbinda-
ren; ty det hade för honom warit lämpeligare
än at sjelf bära den hit; emedan min Piga hade
sagt at en främmande, något lång och wacker
Herre hade warit till mig med både boken och
brefwet. Men denna gåtan feck jag året derpå
uplöst, och man skall då finna, at ehuru obe-
tydligt detta brefwet tyckes wara, så är det
dock på sitt sätt ganska märkwärdigt. Boken
bar jag strax till Bokbindaren.

Det Andra war ifrån Hörnell. Jag hade i mit
swar till honom, gycklat hit och dit och i stäl-
let för at lämna honom något förtroende, an-
nars än at nämna, såsom sanning war, at jag då
icke hade någon Fästemö, så upkasta jag några
frågor om Hans Fastemö, och at han icke eller
hade lämnat mig något förtroende om sådant
&c: I följe häraf skref han som följer.

===. ”Wäl har Bror förelagt mig frågor, at
beswara förr än jag skulle drista göra en sådan,
men dessa kan jag så mycket mindre, efter
Brors önskan till nöjes beswara, som jag i den
delen hittils ej wet af det minsta. Detta ytt-
rande torde Bror anse för ett prof af mindre
upriktighet för en wän; men om Bror allenast
går tilbaka till sin Adjuncts tid, så lärer Bror
finna, at en lika förnuftig principe war hos
dig äfwen rådande; ty knappa omständighe-
ter lärer en förnuftig den tiden nog korsfästa
sitt === Men helt annorlunda förhåller sig sa-
ken med Bror, som snart innehaft Syslan 2:ne
År. – Om jag i den delen fordrar något mera
af Bror, hoppas jag at det ej må förekomma
underligit, hälst mina skäl äro grundade så
wäl på en förnuftig eftertanka för framtiden,
som en billig skyldighet för det närwarande;
härwid torde du göra den erinran, at man wäl
kan utse någon sötunge, utan at derföre
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straxt gå in uti någon widare förbindelse; det
är wäl sant, at sådant sker ofta, men det är der-
före intet sagt, at det är så aldeles förnuftigt,
ty det är at sjelf ådraga sig ett bekymmer, som
man i annat fall är befriat ifrån, och just der -
igenom får man se at en ungdom så godt som
aldeles trånar bort. Skulle jag wara innehaf-
ware af en Sysla medelst hwilken jag kunde
föda hustru, då skulle jag wist intet länge gå
och betänka mig på saken. Har Comminister
Nordlund någon apparance om Resele eller
Nordmaling; i händelse det på någotdera
skulle lyckas för honom, då wore jag straxt
färdig at gratulera Bror till hans Efterträdare;
detta wore altid ett lyckligt steg: och det är
wäl troligt at Bror innehåller med sitt gifter-
mål till detta winnes. ===. I Bygde hafwa All-
mogen swäfwat i den willfarelsen; som skulle
Bror wara den samma Stenberg, hwilken ny-
ligen undergått en så stor skymf; Denna wil-
farelse har jag sökt, så mycket hos mig stått,
at rätta, så at den nu mera är dödad. Bror har
wist större skäl än Rådm: Gerding at säga sig
wara olycklig för at bära samma namn, som
den Werldsliga Stenberg; som Gerding hade
om sin egen Bror. === samt lät mig weta huru
långt kärleken hunnit avancera.” === Beslu-
tet.

Brefwet war skrifwit 2. dagar före min af-
resa. Hade han kändt det och mina många
frieri försök så hade han wist icke med sådan
alfwarsamhet anmanat mig till giftermål. I
medlertid skref han rätt förnuftigt så wäl an-
gående sin belägenhet som de skäl hwarmed
han wille anmana mig till giftermålet. Af för-
blandandet af namnet, ser man huru lätt man
kan få ett elakt rykte om sig i hela landet; helt
oskyldigt. Jag skref honom derföre till, och
tackade honom för detta wigtiga wänskaps
profwet emot mig, i det han så alfwarsamt
sökt taga Allmänheten utur sin willfarelse.
Men om mitt frieri wågade jag icke förtro ho-

nom något, emedan jag dels icke war säker
om utgången, dels ock ansåg honom wara
mindre förtegen.

Det tredje brefwet war ifrån Häggqvist, så
lydande.

=== Talar först om sin swaga hälsa. ”Du lef-
wer ännu ogift, så äfwen jag af samma orsak,
utförligare skäl skulle åter igen förleda mig
till en critiqve öfwer könet. Den nu döda fad-
ren stod efter barnets lif (detta med mera för -
stås af hans förra bref, se pag: 101. Denna Bok:)
en naturlig mistänksamhet och fruktan at
mitt hjerta torde ledas från Huset, wäkte
ibland spion=lystnad. – Af dit bref gissar jag,
at du redan hade warit bunden med något fö-
remål, som warit dig mindre wärdigt, om ej
försynens hand hindrat dig; kanske jag äfwen
så, om jag icke i Finland lärt känna några höga
och ädelmodiga själar, hwars likar jag här ännu
icke, och sent lärer finna; wi sträfwa altid efter
det högsta goda. === Den galna Mademoisel-
len är nu återstäld både till sina sinnen och
krops hälsan. – En annan gång skall jag tiläf-
wentyrs anföra orsakerna till Hennes galen-
skap, om Gud och du will. === Comminister
Nordlund har fått Förslaget hit till Resele
framföre flere äldre sökande. Nordén tänker
klaga. === Är Nordlund din wän så under-
rätta honom i tid härom. – Efter min tanka
wore han här den skickeligaste, och kommer
han på Förslaget, torde han ock blifwa annam-
mad. Som infödd i Pastoratet och ägande ett
oinskränkt förtroende, är det ingen twifwel
at jag kunde göra mycket till hans förmån om
jag wille; men lämnom saken under Guds
wård. At ej blifwa utträngd borde han då wåga
något, för de anförda orsakerna skull. Jag öns-
kar at du med det första måtte litet omständ-
ligare göra mig kunnig om Hans egenskaper;
mån girig, om hans hustru, och barn” &c:===.
Beslutet.
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Jag försummade icke, at, så snart jag fick til-
fälle, härom underrätta Comminist: Nord-
lund, äfwen som at äfwen till nöjes i bref
gifwa Häggqvist den äskade beskrifningen
om Nordlundska huset som fullkomligen, så-
som wäl förtjent, aldeles blef till hans fördel.

Mitt första göra efter hemkosten war, at
samma dag den 1. skrifwa till min Festemö,
följande rader.

”Då jåg i dag är lyckeligen hemkommen,
blir det min käraste skyldighet, at genast
nyttja det enda medel, som under frånwarel-
sen och saknaden af dess mer än behagliga
umgänge; är öfrig för wår conversation. Få-
fängt bjuder jag till at afskildra min lifliga
tacksamhet för Cousines öma bemötande
därstädes, och ännu mera förgäfwes wore det
at wilja afmåla de öma känslor, som låga i mitt
bröst; ty det är mig omöjligt, at blott älska till
hälften. Ty likasom det å ena sidan är min
principe, at på det nogaste wakta mig, at icke
gifwa något fruntimmer, som jag aldrig tän-
ker begära till maka, den minsta anledning
at tro sig wara älskad; emedan jag anser det
för den största nedrighet, at, som många göra;
fjäsa för alla flickor, utan at hafwa det ald -
raminsta alfware för någon, och då de hafwa
wunnit deras tilgifwenhet, icke allenast be-
swika deras hopp, utan ock, ibland sina likar,
göra uppenbart gäck af deras lättrogenhet; li-
kasom jag är högst mån om at fly sådant, li-
kaså fullkomligen öfwerlämnar jag ock hela
mitt hjerta och all min ömhet åt den jag en
gång hafwer utwalt till en ewärdelig wän,
som således, utan alt förbehåll tilhörer Tit:
Ach at Tits genkärlek så wist wore likaså liflig
och dess öma hjerta och hand wore min owär-
deliga egendom, som en sådan dess genskänk
wore den oskattbaraste gåfwa. – Dess redan
wista godhet tillika med dess tröstefulla löf-
ten ge mig dock ett gladt hopp. Äfwensom

jag nu gör början till en correspondence, som
skall blifwa för mitt hjerta det utwaldaste
nöje och tidsfördrif, hälst då Tits: panna sty-
res af samma öma drift. Lätt oss Cousine!
wara i wåra bref aldeles öppenhjertiga! wår
närwarande och framtida sällhet skall deri-
genom befästas; derföre hoppas jag, at Tit:
snart lämnar mig frihet at skrifwa till Bror
Olof om saken.

Folket här äro i mycket bryderi om ända-
målet af min resa, dock tror jag större delen
i wänlig afsigt; ty de önska at se mig lycklig.
Och då många tro at föremålet för min kärlek
är i Grunsunda så tycker jag mig hafwa spelet
wunnit.

Tiden tillåter ej mera, och ord fattas mig,
at tolka all den ömhet, med hwilken jag lef-
wer och dör Tits trogna wän och Älskare. P:
Stenberg.”

Som jag den 13. icke hade fått något swar här -
på, så skref jag samma dag ett nytt bref så ly-
dande.

”Första dagen jag kom hem upoffrade jag
åt kärleken i det jag genaste skref Tit: till;
men som jag ej ännu warit så lycklig, at få
swar derpå, så fruktar jag, at det ej torde wara
framkommit. – Jag kan hwarken begära eller
hoppas, at få swar på hwart och ett mitt bref;
dock anhåller jag nu på det enträgnaste, i den
öma kärlekens namn, at med det första få
swar, på det jag deraf måtte se om Postgången
är säker eller ej. Ty så länge jag är i denna tä-
rande owisshet törs jag ej skrifwa alt hwad jag
will; jag wille ock nu gärna fråga något angå-
ende den i Bror Olofs bref omnämda Pälsen;
men kan det ej af nyssnämde fruktan; Gud
gifwe at Tit: wore wid hälsan; ty den tankan
at Tit: torde blifwit sjuk och dermedelst blif-
wit hindrad at skrif wa har ej litet oroat mig;
och jag kan således ej wara fullkomligen til-
fredsstäld med mind re jag snart får underrät-
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telse om dens tilstånd, som endast härskar i
mitt hjerta. Jag wågar för denna gången ej an-
föra mera, utan endast försäkra, at jag med
oaflåtelig ömhet framhärdar” &c:

Tre dagar derefter feck jag följande bref
ifrån min Flicka skrifwit samma dag, som
jag mitt sista.

”För angenäma skrifwelsen, som jag den 3. i
denna månad hade det nöjet at emottaga, får
jag nu aflägga min hjerteligaste tacksägelse.
Det fägnar mig at Cousins hemresa gått lyck-
ligt, och äfwen at Tit: mår wäl: Jag mår ock
rätt wäl; men jag nödgas wara ganska warsam
om jag ej aldeles skall förlora min hälsa, och
det kåstar nog på för mig. – Jag påminner
mig, at Tit: trodde det jag redan skulle gifwit
bort mitt hjerta åt någon och orsaken till en
så ogrundad tanka kan jag ej begripa; ty jag
wet mig aldrig tänkt på sådant. Utan det är
min fulla föresatts, at jag ännu någon tid al-
lena will wara ägare af mitt hjerta, så at det
torde bli för länge för Cousin at wänta på
något samtycke af mig. Jag kan ännu omöje-
ligen samtycka, at Tit: får skrif wa till min
Bror om denna sak; ty jag finner mig ännu ej
äga nog begrepp och styrka at styra ett hus-
håll, som jag will. Och at i alla sällskap wara
ro för Umeå Fruarna, det måste jag tilstå at
jag har för ömt sinne at tåla; ty jag anser just
för en plåga at bo i Umeå, ty där är ett fasligt
folk; större delen af dem, tror jag, mäst bru-
kar roa sig med at förtala andra, och sådana
kan jag omöjeligen umgås med. Både tid och
concepter fela mig, derföre slutar jag nu at
skrifwa, då jag stätse förblifwer: Min Älska -
de Cousins trogna wän. E: S: Lindahl.”

Få dagar derefter eller den 18. feck jag swar
ifrån Själander på de bref som jag skref till
honom tillika med dem till min Flicka om

at befordra min lycka hos Henne. Se här
hwad Han skrifwer.

=== ”I medlertid tackas hjerteligen för wän-
liga skrifwelserna, samt alt Brors beswär med
mina Böcker m:m:. De inneföljande bref
ifrån min Bror komma genast till sin ägare,
som jag ock utan at skrymta, kan säga, emot-
tager dem med ömt öga; oss emellan sagt. –
Hon har haft i dessa dagar bref ifrån sin Bror
i Hernösand, i det ämnet, han är min K: Bror
aldeles tilgifwen och yttrar sig endast, at Hon
får göra i detta beslut hwad Hon tycker, han
synes ganska mycket styrka Henne dertill.
Sat prata biberunt.72 Det torde icke wara så
af nöden för Tit: at genast skrifwa Brodren
till, me judice. (På latin) Du är säker, med ett
ord, om din flicka, med Guds hjelp. I winter
reser jag för ro skull och hälsar på stora werl-
den och Flickorna med; många hälsningar
ifrån dem.” === Beslutet. ”Abrah: Själander”

Man finner at dessa båda brefwen borde
hugna mig rätt mycket, isynnerhet Själanders
försäkran. och Flickans äfwen; ty ehuru Hen-
nes ton war twifwelaktig, så tröstade mig
hennes alfwarliga bemödande, at förtaga mig
den tankan, at Hon förr wore fästad wid nå-
gon annan, samt at brefwet slöts med orden:
Förblifwer Min Älskade Cousins trogna Wän.
Jag beswarte genast Hennes bref, som följer.

”O! med hwad nöje emottog jag icke Tits
bref, hwilket nöje säkert stigit till förtjus-
ning, om Tit: icke bedröfwat mig med det
Tits tyks wilja förneka mig dess hjerta. – Då
jag yttrade min fruktan, at Tit: förr torde
bortskänkt sitt hjerta, war det ingalunda af
Jalusie, utan endast för at få höra, huruwida
jag kunde göra mig hopp om, at winna en så
dyrbar skänk. Dertil hade jag allsingen annan
grund eller anledning, utan blott den tankan:
det kan wara möjeligt, at någon förut har an-
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mält sig. Så mycket mera gläder mig nu Tits
försäkran om wederspelet. Tits föresats eller
åstundan, at ännu en tid wara allena kan alt-
för wäl bestå fast Tit: skulle skänka bort sitt
hjerta, åt den, som Hon imedlertid täckes ut-
wälja, till sin tilkommande maka; Ach! wore
jag den samma lyckliga; Jag beder derom på
det ömaste: skänk mig sin hela ömhet, sin
rena kärlek, sin tro och låfwen och till slut
sin hand: Jag wågar smickra mig med ett så
gladt hopp; och skulle jag icke då kunna wän -
ta någon tid på en så lycklig förening? At
twifla härom wore at förfördela min öma
min upriktiga kärlek. De skäl, som Tit: anfö-
rer til bekräftande af dess föresats äro dock, i
mitt tycke, af liten eller snarare ingen wigt.
Sjelfwa Tits yttrande: at Hon ännu ej finner sig
äga nog begrepp och styrka at styra ett hushåll
som Hon will, ger mig det säkraste bewis up -
på, at Hon allaredan äger både begrepp och
styrka dertil; ty det är onekeligt, at den, som
intet eller litet förstår eller känner, den sam -
ma tiltror sig snarast weta och känna alt
framför alla andra; Men den som mistror sig
sjelf är nära at wara eller åtminstone snart
blifwa den skickeligaste; ty det är altid tecken
at en så dan känner wigten af dess skyldighe-
ter, och at den också äger den bästa wilja at
dem upfylla; och en sådan kan aldrig wara
utan skicklighet i utöfningen. Jag tager alde-
les icke miste när jag tror at Tit: redan äger
denna skicklighet. Hwad Umeå Fruntim-
merna angår, så kan jag wäl ej neka, at många
roa sig med sqwaller; men så ges det ändock
åtskilliga ibland dem, som hysa ädla och för-
nuftiga tänkesätt. Och sedan man ibland
dessa har utwalt några wänner, som man för-
troligt kan umgås med, så frågar man ej stort
efter de öfriga, i hwars sällskap man ej oftare
behöfwer wara än man will; och jag är öfwer-
tygad, at Tit: tänker ädlare, än at Hon blott
för deras skull skulle gifwa mig en bedröflig

korg. Föröfrigit: man må komma hwart som
hälst, så finnes altid de, som sysselsätta sig
med at prata om andra. Nog läste jag i hast
igenom Bror Olofs bref, angående den til-
tänkta pälsen; men tog då meningen så, at
Tit: redan hade tyget förut; men om mening -
en war, at det ännu skulle köpas, så utbeder
jag mig det nöjet, at få betala det samma och
i det fallet torde det wara bäst, för at undwika
folkets upmärksamhet, at Tit: sjelf har om-
sorg om uphandlingen, och jag får, anting en
förr eller efter aflämna pengarna, som det
kostar. Äfwen nämdes ock om swarta katt -
skin till bräm om jag mins rätt, jag önskade
weta huru många sådana, samt huru många
däcker gråwärk, som fordras.73 Jag har wäl re -
dan gjordt beställning härom; men wet ej när
och huru mycket jag får. Om Tit: sjelf skulle
träf fa utföre sådant, så will jag swara för be-
talningen. Skulle något annat än kattskin
åstundas till bräm, så will jag söka det anskaf -
fa, blott jag får weta hwad skin det bör wara.
Då jag får höra Tits: yttrande härom, skall det
wara mig ett likaså stort nöje at den efter-
lefwa, som at till döden framhärda &c:

P: S: Nu är jag förnögd när jag ser, at Post
gången är säker. – Jag har ock emottagit Sjä-
landers bref, som det widare bekräftar. Jag
hoppas, at Tit: då och då i min enslighet,
tröstar mig med sina bref, hwilka jag altid,
med en ljuf förtjusning emottager. Må wäl!
önskar Dess trogna Wän.

P: St:”

Saken angående pälsen är denna. Litet förr
än jag reste hem ifrån Nordmaling, så wiste
mig min Flicka det förtroendet, at låta mig
få se ett bref, ifrån sin Bror Olof i Hernösand,
hwilket jag flygtigt igenomläste, och fant det
ibland annat innehålla, huru han wille för-
hjelpa Henne till en Ny päls, och rådgörande
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om huru han borde wara. &c: Jag mins ej om
jag då straxt så mycket tänkte at sådant war
af Flickan gjordt, för at ge mig en oförmärkt
wink, at jag wäl kunde skänka Henne en så -
dan; men så snart jag kom hem, kom jag så-
dant ihog, och war wist willig at göra häruti
hwad jag förmådde; – Och wille derföre helt
öppenhjertigt rådgöra med Flickan. Detta
war mig en högst kinkig sak at skrifwa om,
och war mycket bekymrad huru jag borde
göra. Wäl insåg jag, at jag, såsom en artig 
Cavalljer torde böra utan widare förfrågan
skänka Henne en så dan; Men 1:o War jag helt
okunnig i sådana fruntimmers förnödenhe-
ter, kände icke hurudan hon wille hafwa den;
Hade icke eller någon förtrogen, som jag
kunde rådfråga här om; wille det icke eller
gärna för at undwika folkprat. Och 2:o så wo -
ro mina wilkor altför snäfwa, för at göra öf-
werflödiga och utom behofwet onödiga om -
kostningar; ty om jag på måfå skulle handla
behofwen härtill, så torde det blifwa i somt
till öfwerflöd och i somt för litet. Derföre
tänkte jag: om min Flicka i detta ämnet tän-
ker hälften så förnuftigt, som Mademoiselle
Huss (Se pag: 23. och följ: 5:te Bok:) så bör
Hon wäl icke illa uttyda, at jag går i samråd
med Henne härom. &c: Altså snodde jag ihop
brefwet sådant som det nyss är anteknadt.

Deremot fägnade det mig mycket hwad Sjä-
lander i sitt bref hade sagt nämligen, at Hen-
nes Bror Olof högst war mig tilgifwen och
sökte min lyckas framgång, hwilket icke war
underligt; ty när man besinnar, at Nådåret
snart wore förbi; Själander ägde ännu ingen
Sysla; och Eldre Systern ock ogift; Han sjelf
ännu ungkarl och utan Hushåll i Hernösand;
och således den yngsta Systern lös och ledig
utan at weta i sitt bekymmer hwad Han med
Henne skulle företaga; så war det ej under at
han högst gärna såg Henne blifwa försörgd

och önskade få öfwerlämna henne i en för-
nuftig, stadig och alfwarsam Mans Händer; ja
ock om han hade trodt mig blott till hälften
äga sådana egenskaper, huru mycket hälre då
om han ansåg mig wärkeligen för en sådan.

VI. Capitlet.
Bref och hwarjehanda ämnen.

I bref hade jag anmodat BruksPredikanten
Jonas Nygrén at hjelpa mig en Predikan i
Staden, upmuntrandes honom dertil dermed
at innewånrena där wille gärna höra honom.
Nu feck jag swar ifrån honom at han det ej
kunde för laggilla hinder skull. Jolrar något
om den förnäma Församlingen i Staden, och
tackar för min wänskap samt tilbjuder sin.

Den 24. hade jag en den mäst bekymmerfulla
och den besynnerligaste ämbets förrättning,
som jag någonsin i min lifstid har haft. Jag
blef kallad till en Gammal Besökare Enka
Hammerin för at skrifta Henne. Hon war nä -
ra själtåget, dock kunde hon ännu tala. At så
sent wara kallad mishagade mig; ty jag trodde
mig hafwa anledningar, at hennes hjerta icke
måtte wara så wändt till frälsaren, som Hon
borde. Gumman hade i långliga ti der lärt alla
Stadsens barn läsa innantill och utantill sin
Cateches, hwilket hon i alla tider hade myck -
et wäl och fullkomligen gjordt; Men jag hade
fått höra, at Hon på ålderdomen hade börjat
supa ganska mycket; och barnen, kännande
hennes swaghet, begärde af Föräldarna något
qwarter eller halft då och då i hopp at så 
mycket oftare få låf; och härigenom blef Hon
wäl inöfwad at supa; men det som mera be-
tydde, det war mig ock ej långt förut berättat,
at Hon satte ett Pharisaiskt lit derpå at hon
hade lärt så många barn läsa, och trodde, 
at hon just fördenskull skul le winna Guds 
nåd och den ewiga saligheten. Wid början af
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Hennes sjukdom war jag wäl till Henne; men
kunde ej komma åt at utleta Hennes rätta
tänkesätt i detta och andra fall; ty Hon, som
många andra, dolde sig och talte såsom hon
kände saken af Guds ord; så at jag nästan sä-
kert trodde at berättelsen war ogrundat, och
at folket hade orätt fattat Hennes ord. Men
nu tyktes jag finna ett sin ne hos Henne, som
war wida skildt ifrån den sanna Christendo-
mens anda; så at ju mera jag talte med Henne
desto mera tycktes jag finna ett säkerhets
tilstånd, ett kalt förlitande på Guds nåd, en
egen rättfärdighet; Wäl ärkände hon sig för
synderska som många, men sådant tycktes
mig så kalt och förhoppningen om saligheten
tycktes hon taga så lätt efter Gud war nådig
&c: länge sökte jag at oförmärkt utleta om
ryktet war sant, och änteligen låckade jag
utur Henne; at Gud wist skulle se henne till
godo för de många barn, som hon hade lärt
läsa. Så at ju mera jag granskade Henne, desto
mera tyktes jag blifwa förwissad om at Hon
war stadd på en ganska farlig wäg, och kom i
mycket bekymmer om jag med godt samwete
kunde gifwa Henne Nattwarden. Dock som
Hon sådant begärde och låg nästan i själtåget,
så kunde jag icke wägra Henne det; och sökte,
så wäl under samtalet, som skriftningen fö-
rebygga all falsk tanka om Guds nåd, samt,
om möjeligt wore i det sista söka wäcka en
sann synda känsla och ett andeligt sinne i
Christo, hwilket jag så tydligt, enfaldigt och
kraftigt sökte göra som möjligt war, samt fö-
restälte Henne, at jag lämnade på Hennes
eget answar inför Gud, at kunna stå eller fal -
la sinom Herra. &c: Nu som jag war mycket
orolig härom, så bad jag flera gånger innerli-
gen Gud, i mina tankar, hälst under skrift-
ningen, at Om Gud fant Henne aldeles owär -
dig till Hans nåd, han då måtte, genom någon
sin försyns skickelse, förhindra Nattwardens
delaktighet för Hen ne, antingen at Hon måt -

te dö förr än jag hant utdela den (ty om lifwet
war allsintet hopp) eller också på något annat
sätt sådant förekomma. Jag fulländade skrift-
ningen läs te bönerna såsom wanligt, samt gaf
Henne som wederborde brödet och kalken.
Men när jag satte ifrån mig kalken och under
det jag läste bönerna till slut, så kände jag en
besynnerlig bränwins lukt; som jag icke kun -
de begripa hwarifrån han kom. När alt war
slutat så fant jag till min stora förwåning at
jag hade bränwin i kalken i stället för win.
Wid granskningen om orsaken härtill, fant
jag tillgången hafwa warit denna. Folket, all-
tid wälwilligt, hade satt fram på bordet en
liten flaska bränwin och litet bröd för at fäg -
na mig; denna bränwins flaskan stod nästan
bredewid winflaskan min, som hörde Sock -
enbud tyget till och närmare mig, båda flas-
korna woro lika stora lika fyrkantigt formade;
hade samma glas färg, och till råga på alt hade
också bränwinet samma färg, som winet. I
mitt swåra bekymmer tog jag derföre lätt
miste om flaskan. Men så snart jag detta
märkte, gaf jag tilkänna, at ett mistag war
skedt; slog bränwinet ur kalken i sin flaska;
gjorde kalken ren; slog win i den och medelte
deraf åt den sjuka med tillsägelse at det förra
war ett mistag; samt läste åter bönerna efter -
åt. Ingen af de närwarande gjorde härwid den
minsta anmärkning; ty de sågo alla, at det war
ett oskyldigt mistag. Men jag tänkte härwid:
Herre min Gud! War nu detta kanske en bön-
hörelse af dig af mina nyss upsända suckar
och böner! Du Herre allena wet det! Detta
war fördolt för alla närwarande; ty, som sagt
är, alla dessa mina suckar woro hjertats hem-
liga till Gud. Och man torde med skäl kunna
säga, at detta icke war något rätt annamman -
de af denna Nådemåltid. Ingen må låta den
tankan råda, at jag af sådan stark dryck war
rörd och således i yran tog miste; nej långt
derifrån; jag war öfweralt känd för min åter-
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hållsamhet i detta fall; brukade sällan, wid så-
dana tilfällen, smaka deras bränwin, och om
så war; så skedde det alltid efter förrättning -
en blott ./4. jumfru netto, Nu hade jag blott
supit en liten aptits sup till middagen och
klåckan wid detta tilfälle war emellan 4. och
5. Häraf warsam blefwen satte jag altid undan
bränwins flaskan när jag sedan kom på Sock -
enbud. Den nu omtalte gumman dog sam ma
dag; och märkeligt war wid Hennes begraf-
ning, at när jag skulle jordfästa liket, så war
den lilla skyffeln borta, som dock af Klåcka-
ren war satt tillreds förut wid grafwen; ett
litet barn hade imedlertid dragit den afsides,
och jag måste kasta mullen på liket med en
brädstump.

Denna höst feck jag se at 10. a. 12. skämda fis-
kar, mörtar och abborrar lågo kastade på
bosshögen;74 En sådan efterlåtenhet i hus-
hållningen af pigan kunde jag icke lämna
oanmärkt; jag bannade henne derföre; sä-
gandes: ”at så handtera maten, som jag med
beswär och kostnad har skaffat hem, är icke
allenast wårdslöst, utan också synd. – Du
måste salta och sköta den wäl, lägga sten på
den, eller också ge den åt någon fattig förr
än han aldeles skäms bort.” – Hon swarte:
”Jag har intet gjordt det, utan Söderlunds
flickorna hafwa kastat hit dem.” Jag låddes
tro denna hennes fintliga undanflygt, såwida
jag ej kunde bewisa motsatsen; men som
bosshögen war på motsatt sida af gården ian-
seende till Söderlunds, så war jag nästan
säker, at det war min pigas wärk; men Hen-
nes upgift kunde också warit sann. I medler-
tid slapp jag widare se sådant mer.

Ännu en stump om denna bosshögen. Jag
roade mig at hafwa blomster krukor i rum-
met, isynnerhet Convolvulus purpureus;75
hwil kens frö jag hade skaffat till orten. Nu be-
höfde jag någon fet jord i krukan, ty tog jag

Pigan med mig och befalte henne: at, utur hö-
gens jordaktiga del, fylla krukan. Hon tog så
en liten käpp eller sticka och började smått
påta i jorden; öfver en sådan tilgjord finhet
blef jag förargad och sticken; öste sjelf med
händerna mullen i krukan under det jag sade:
”tänk hwad du will wara fin! jag undrar huru
denna mullen skall kunna skämma dina fina
händer; det må ju intet wara wärre, än at watt-
net må kunna göra dem rena.” &c: Och jag till-
står, at när jag har sedt onödig finhet, som stö-
ter på högfärd, eller at folk har welat wälja och
sky wissa arbeten när så tilbärs, det har jag
swårligen kunnat tåla. At dessemellan åter
iakttaga snygghet har jag omtykt, och sjelf
fölgt; men moder och mycken finhet i kläder
har jag ej frågat efter, blott de hafwa warit hela
och någorlunda rena.

I min gärda wid Lazarettet war ingen hölada,
som dock för mig war högst nödwändig; ty
jag hade mycket swårt före, at få häst den
brådaste Andetiden, till at föra hem mitt hö.
Jag hörde mig derföre om en sådan, och feck
höra, at Enke=Fru Törnsten skulle hafwa en
sådan ledig i sin lilla gärda, där Hon stod
utan tak. – Jag såg på ladan först; geck så till
Nämde Fru och feck köpa Henne för 4. Riks-
daler, hwarefter jag lät flytta Henne till min
gärda, och skaffade tak på Henne. Men när
jag wäl hade fått Henne färdig; så kom Far -
bror Burgerus till mig med denna frågan: –
”Bror har ju tagit en lada ifrån en gärda
österom Staden och flyttat till sin gärda?” –
”Ja”: swarte jag; ”jag har så gjordt.” Han fort-
for, dock med mycken wänlighet och höflig-
het, – ”Men huru har Bror kunnat taga bort
wår hölada utan at säga oss till?” – ”Jag har
icke tagit någon lada som Farbror äger; Fru
Törnsten ägde ladan och jag har köpt den för
det och det priset.” – ”Det må wara”, swarte
han; ”men jag och Rådman Olof Grahn äger
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ladan och icke Fru Törnsten.” – ”Men huru
kan det wara möjeligt”, inwände jag; ”Ladan
stod ju i Fru Törnstens gärda?” – ”Det är
sant”, sade Han, ”gärdan är Hennes; men
ladan är wår; ty wi hade icke beqwämt rum
för henne i wår gärda där bredewid, ty satte
wi ladan i Hennes gärda, som war utan
stängsell; det stället war för oss, båda för
rummet och wägen skull ganska lämpeligt,
och Fru Törnstén, som kanske 12. a 16. år ald-
rig har warit till sin gärda, som nu i flera år
har legat för fäfot, wet icke härom, och lärer
hafwa trodt at ladan war hennes, när Hon
feck höra at en lada fans där; och lärer hafwa
glömt, at Hon för så och så många år sedan,
gaf oss lof at få sätta ladan dit.” – ”Om så är”,
swarte jag, ”så finner Farbror, at jag härutin-
nan är helt oskyldig.” – ”Ja jag finner det nu”,
sade Han, ”men förut undrade wi nog huru
Bror, oss oåtspord, kunde göra ett sådant till-
grepp.” – ”Saken kan wäl rättas” tillade jag,
”jag får då betala Herrarna för ladan, och
söka at återfå mina pengar af Fru Törnsten;
men ladan kan jag omöjeligen återlämna,
sedan jag har rustat henne färdig; hon står
wäl at betalas sedan jag får weta priset.” –
”Det kan wara lappri om det”, sade han, ”den
kan wara för oss af föga wärde, och nu några
år hafwa wi icke begagnat Henne; Men til-
taget förtröt oss sålänge wi icke kände sa-
kens förhållande.” Jag geck straxt till Fru
Törnsten, som utan swårighet lät öfwertyga
sig, och återgaf mig mina pengar; hwarefter
jag geck till Herrar ägarena för at betala la -
dan, men jag feck ej betala den; och altså
hade jag Henne blott för flyttnings och up-
sättnings kostnaden.

En bonde Erik Andersson i Röbäck fans den -
na höst i en brunn i YtterHiske, der han ock -
så hade ett hemman; Man wiste icke om han
af wåda eller sjelfwilligt war fallen deri. Den -

ne skulle af Doctor Næzen anatomiseras;
Och som jag aldrig hade öfwerwarit en sådan
operation, så wille jag åse den samma, som
jag också, gjorde och feck något begrepp om
hjärnans yttre beskaffenhet. Förrättningen
war wist icke behaglig, at påse; men det geck
dock för sig braf nog.

Såwida jag i Finland såg at man tog rörtofs76
till fyllning i sängkläder, så wille jag, om mö-
jeligt war förskaffa mig något deraf. At få kö -
pa sådant war omöjeligt; ty den wäxte föga
här på orten. Jag tog derföre min Piga med
mig och geck till Tafwelsjön; men där fans
föga rör, och där den wäxte, så hade han föga
slagit i ax. Isen war säker, så at jag nyttjade
skriskor; Wi foro omkring hela sjön, som war
öfwer fjärndels milen lång, men funno helt
obetydligt. Det blef rägnwäder och mot mid-
dagen skulle wi hemm; och woro till slut
stadde på östra sidan af sjön, där watten war
på isen så at den war ganska glatt, hwarföre
pigan aldrig kom utaf stället. Jag fant då ej
annan utwäg, än at låta pigan hålla sig fast i
min rock då jag, som skrinnade med skriskor
skulle släpa henne efter mig öfwer sjön; –
Hon skulle ståendes stilla med sina fötter
halka efter mig. Men den första farten jag
försökte, så föll hon baklänges, och drog mig
med sig omkull. Under mycket skratt gjorde
wi ett nytt försök, då jag befalte Henne stå
braf framlutande, hwarefter farten geck gan -
ska braf, och roade oss mycket åt en sådan
skjutts. Jag wis te Henne hwartut landswägen
war, den hon skulle gå, och skrinnade sjelf
norr efter sjön, och geck sedan den genaste
wägen, hem. Wid hemkomsten, så fant jag,
till min förundran, at pigan war före mig
hemma, oaktat hon hade mycket längre wäg
och jag icke hade sparat farten så länge, som
jag kunde nyttja skriskor. Och på tilfrågan,
härom, så swarte hon, at hon hade sprungit
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hela wägen, för at kunna hinna rusta till mid-
dagen åt mig.

Jag wille ännu göra ett försök med rörtofs-
sen; reste derföre till Stöcke, för at i Fisksjön
söka honom, som war nära 3/4. Mil derifrån.
Jag hade också något ärende till Glasbruket
till Inspector Fluur, där jag måste standna
qwar öfwer natten, men före afresan dit hade
jag i Stöcke tingat mig en par gossar, som
skulle följa mig till sjön. Jag önskade derföre
snart få fara tilbaka; men om qwällen kunde
jag icke fara; ty hästen war återfaren till
Stöcke. Om qwällen tog jag afsked af Bror
Fluur, och sade: at jag bittida om morgonen
skulle gå min wäg; emedan jag hade något 
angeläget at uträtta i Stöcke; men sådant wille
icke Bror Fluur tro. Jag steg dock upp klåckan
omkring 3. på morgonen; och geck bort, och
som det war månsken, så såg jag mycket wäl
gå denna halfwa milen. Men under detta gå-
endet blef jag ganska sömnig, så at jag knapt
wet mig hafwa gått någon half mil så swårt
och tungt. I Stöcke gaf jag mig icke eller tid
at hwila; utan så snart jag hade frukosterat och
fått till mig mina gossar, så geck jag till Fisk-
sjön, Den jag också omkring wandrade, och
war han likastor, som Tafwelsjön. Min Fars
enda häst kunde jag icke få, för högst nödiga
körslor, och at läja häst wille jag också undwi -
ka, i min fattigdom. Här wäxte mera rör, som
också mäst war mogen, så at jag med mina
muntra gossar samlade 2:ne stora säckar fulla;
men N:B: rörtofssen war full med is, hwilken
wist utgjorde 3/4. af säckarnas innehåll, de
woro derföre tunga, så at jag mås te lämna dem
där; och geck så åter till Stöcke, och war myc-
ket trött. Dagen efter feck jag häst af min Far
och körde efter säckarna, som lämnades i
Stöcke, i wägen körde jag öfwer Bussjön, som
war något genare och war något i fruktan om
det skulle bära; men ingen fara hördes åf. Jag
reste så hem, och min Far lofte taga rör tofsen

med sig till Staden någon Lördag, sedan isen
af honom war borttent. Han gjorde, så, och i
Tullen hade Besökarena nog undrad hwad det
war i säckarna och ännu mindre, wiste de nå-
gon Tull derpå. Hela winsten af dessa båda re-
sor war, at jag med den samlade rör tofsen
kunde fylla en kudde.

Ett bref ifrån Hörnell ankom i slutet af Må-
naden, som så lyder.

===, ”Mig åligger äfwen at beneventera
Bror till en lycklig hemkomst ifrån resan,
hwilken jag hoppas lärer gått efter önskan.
Ryktet har sagt at Bror warit till Grunsunda
för at göra Backlund, och hans wackra dotter
en liten visite; är det sant? – Jag har fått denna
noticen ifrån Nordmaling; men huru grun-
dad den är wet jag ej; denna resa hade kanske
mera at innebära, än någon kan tro. I medler-
tid tror jag, at tiden en gång updagar hwad
din afsigt dermed warit, så framt du ej derom
will underrätta dina wänner; önskligt wore
at dit upsåt warit rent, som min önskan. Säj
hwad du tyckt om Mademoisell, war hon icke
en reslig menniska; desutom har Hon pengar
och mycket annat godt, som du ännu ej så
noga känner.” ===. Beslutet.

At öfwertala Rector Söderlund till någon
prediko=hjelp skref jag den 28. till honom
följande billette.

”Får jag bedja om, at få blifwa underrättad
om, hwilka arbeten Bror täcktes åtaga sig an-
tingen === eller ===. Skriftermålet har Bror
warit så god och loft swara före. jag åstundar
Brors yttrande härpå. Skrif swar här under.”
Beslutet.

Den återkom genast med följande påskrift.
”Presterna torde widare ej komma at

tröska tillsammans. O: S: L:”
Flat och förwånad blef jag öfwer ett så
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owäntat swar, som syftade på hwad jag hade
yttrat pag: 146. denna boken, och den som
mins sammanhanget om denna tröskningen,
lärer utan twifwel inse det nedriga i detta
swaret, hwarmedelst han sökte tilfredsställa
sin hämndgirihet i någon mån, då han det ej
på annat sätt kunde, samt söka at förarga mig.
Jag bad honom icke eller sedan om någon
prediko=hjelp.

Denna tiden drömde jag en natt at jag stod
på Degerbers sand på hafsstrand inwid lands-
wägen straxt söderom Sörmjöle by. Där såg
jag, at utur hafwet, under en hiskelig storm,
upstego förfärligt stora watten Columner
upp till skyarna; men at jag war aldeles fri
och at jag war aldeles säker der jag stod. Jag
hoppades i anledning häraf at kun na undgå
all förföljelse, om några okända stormar skul -
le emot mig upwäxa.

Den första gång jag träffade Fru Holmbom,
sedan jag kom hem ifrån Nordmaling, så för -
stod hon så konstig at innässla sig i mitt för-
troende eller rättare: utforska min hemlighet.
Hennes ord woro ungefär dessa: – ”Wälkom-
men Tit: ifrån resan: jag önskar af hjertat
mycken lycka; jag känner hans ärende och
till hwem; och det skall altid fägna mig, om
saken får framgång, som jag hoppas:” &c: och
detta gladt och muntert. Jag bejakade wäl
icke saken; men nekade icke eller; ty jag
tänkte: – Hon är slägt med min Fästemö, som
har förtroende till denna Frun; och det är
möjeligt, at hon redan i bref har anförtrodt
Henne saken, efter Hon talar i en så säker
ton; men säkert war det blott Hennes list än -
nu, för at på så lämpeligt wis innästla sig i
förtroendet; Nog hade jag kunnat undgå det;
men jag såg förut, at jag aldeles icke kunde
undwika at falla i Hennes händer; emedan
Flickan hade till denna sin slägtinge ett så

oinskränkt förtroende, och Flickans bref till
mig skulle gå igenom denna Frus händer.
Derföre stadfästade jag fast stilla tigande
Hennes öfwertygelse. När jag sedan af denna
Frun emottog det första brefwet, teknadt
pag: 168 denna Boken, så samtalade wi något
i detta ämnet, hwarunder Hon sade sig skola
resa framdeles till Nordmaling för at hälsa på
dessa sina Slägtingar medan de ännu skulle
bo qwar där; då jag swarte: ”Jag skall wäll
också i winter resa dit när jag får tilfälle der-
till, då skall Syster få skjutsa med mig om
hon icke förr har rest.” m:m:.

I början af December war jag på Grisbacka
på Bröllop hos Assessor Bergströms som gif-
tade bort sin Jungfru Bergqvist med en Un -
der=Officer Ahlqvist. Där war rätt muntert
och gladt, utom det att dotter Son i huset,
Claes Urban Bodinson en gång grälade öfwer
dansen. Man brukte mäst ännu denna tiden
at dansa menuette. Jag hade dantsat en me-
nuette med Slägtingen i huset Enkefru Berg-
ström. Efter dess slut skulle det dansas qvad -
 rille med samma Fru, då jag wille något ur-
säkta mig och sade: ”Jag wet ej huru jag kan
wåga dertill; emedan jag fruktar, at jag är nog
ofallen at dansa qvadrille.” Hon tog efter mitt
ord, och sade med en undransfull ton: ”åffal-
len. Huru”, mente Hon, ”kan det pas sa?” Jag
hörde icke så wäl straxt Hennes ut tal; men
genast derefter förstod jag, at Hon, såsom
Stockholms bo icke förstod det ta ortens ord:
ofallen; som betyder en oskicklighet eller
oläraktighet at lära något; men at wara åffal-
len, är at hafwa blifwit mager och kraftlös.
Jag blef sjelf något flat öfwer detta qvid pro
qvo; men, oaktat jag, för ingen del, wille, i
Hennes ögon, synas hafwa yttrat nå got dumt,
så hindrade mig dock blygheten, at närmare
förklara saken; utan blott dansade och sökte
dermed glömma hela misför ståndet, som ej
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så lätt wille utur tankarna förswinna. En rö-
rande Scene förehades emot slutet af dansen
om qwällen, som war den, at man hade upp
Assessor Bergström med dess Fru at dansa
menuette med hwarandra. At se ett circa 90.
åra par, som hade några år öfwer Guld bröl-
lops tiden lefwat lyckligt tillsammans, sakta
och darrande skrida af och till öfwer golfwet,
och, man derwid, i tankarna, förestälte sig
deras, under en så lång tid, hafda öden, war
wärkeligen ömt, så at somliga fruntimmer
fälde tårar wid dess åskådande, och föga fel-
tes at icke också jag gjorde det samma.

Nu tykte jag, at det war hög tid at skrifwa
till min flicka det jag också gjorde den 4. me-
delst detta bref.

”Förlåt Cousine, at jag något länge har
drögt at skrifwa; trägna göromål ===; men
jag försäkrar, at mitt hjerta ej deri har del; det
ges knapt någon stund då Tits: wackra bild ej
swäfwar i mina tankar och då jag ej tillsänder
1000:de öma släng kyssar. O! huru längtar jag
icke efter det ljufwa nöjet; at trycka sådana
lifliga och brännande på dess såcker purpur
mun! Med Jungfru Öman sände jag ett paqvet
till Själander, i hwilket äfwen war ett bref till
Tit:, hoppas at det är inhändigat. O! hade jag
wingar! nog wet jag hwart jag flöge; men nu
hindra mig 26. Skriftebarn till 1:sta Nattwards
gången ===; Jul och andra högtider; dertill
med är min wanliga vicarius Rector Söder-
lund blefwen stödt, och jag såldes ej så lätt
slipper lös; såwida han ej will swara för mina
göromål. – Huru snart får jag wänta Tit: hit,
som låfwat är? Hugna imedlertid med några
rader sin upriktiga, öma och trogna Älskare.
P: St:”

D:n 5 betraktade jag rimfrosten på fönst-
ret, då i min ensamhet följande tankar föllo
mig in, dem jag ristade i rimfrosten.

”Hwad är wårt lif! hwad wåra dagar? Ett

rimfrost, som bortsmälter snart. En enda Sol-
blick det bortjagar: Wårt lif just äger samma
art.”

Det är förut nämt at Comminister Nordlund
hade fått Förslag till Resele Pastorat, samt
huru en Comminister Nordén ärnade klaga
ut honom ifrån Förslaget, som ock nu hade
skedt. Nordlund skulle derföre afgifwa sin
Förklaring till Kongl: Maj:st:t. Och som han
nog fruktade för utgången, så kallade han
mig till sig en dag, och androg hos mig föl-
jande begäran. – ”Bror”, sade han, ”som har
warit hos Baron och Öfverst: Löjtenanten
Carpelan torde kunna tjena mig i förewa-
rande sak; jag har ingen, som i Stockholm,
kan tala till min fördel; war derföre god, och
skrif till denna Herre i Åbo Lähn, at han täk-
tes bewaka mitt bästa när saken kommer
före; så torde Han kunna hjelpa mig dertill,
at få behålla Förslaget.” &c: En så billig be-
gäran kunde jag icke neka honom; men sade
blott: ”Jag wet icke huruwida mitt förord hos
denna Herre något kan wärka.” Men Nord-
lund, som icke kände mitt förhållande till
Baron, hwarom se slutet af 4. Boken, samt
trodde mig wara i gunst hos honom, satte
mycket förtroende till mitt förord. Jag låfte
då göra hwad jag kunde och skref till Baron
följande bref.

===. ”Som jag är öfwertygad om, at Tit: är
älskare af WästerBotten och Wästerbott-
ningar, så wågar i ödmjukhet hos Tit: jag ut-
bedja Tits: gällande förord för en dess inbyg-
gare, Comminist: Johan Nordlund i Umeå. –
Och för at utan widlyftighet komma till sa-
ken, så har Han sökt och fått Förslag till Re-
sele Pastorat i Ångermanland; men en gam-
mal, Comminist: Nordén, den ryktet anser
mindre tjenlig, har anfört beswär hos Ko-
nungen öfwer Förslaget, och will derifrån ut-
tränga Nordlund, som, om han får det be-
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hålla, är nästan säker om Pastoratet. Nu Har
Consist: Notarien Lindahl anoncerat bemälte
Nordlund, om han wiste någon betydande
man, som kunde nedlägga ett godt förord för
honom hos Kong: Secreteraren Rosenblad,
som nu är wid Ecclesiastiqve expedition, så
torde han säkert få behålla Förslaget; ty det
är osäkert om Consistorii Hernösandensis
Förklaring (hwilket nu står i mindre grace)
får gälla. Men han har allsingen at wända sig
till, och har derföre bedt mig, at Hos Tit: i öd-
mjukhet Supplicera, det täktes Tit:, enligit
sin wanliga hjelpwillighet och grace, med
aldra första skrifwa bemälte Kong: Secreter:
till, eller, ifall Tit: sjelf snart reser öfwer, mun-
teligen hos honom nådigt befordra Nordlund
bästa; ty redan med nästa Post afgår Förla-
ringen. Jag Försäkrar, at Nyssnämde Nord-
lund, som är 58. år, således ej ung mera, äger
i alla afseenden, et qvo ad eruditionem et vi-
tam,77 sådana talanger, at Han fullkomligen
hedrar, och skall hedra sitt rum, hwilket ock
af Consistorii protocoller ljusligen ådagaläg-
ges. Dess tacksamhet och ärkänsla skall aldrig
uphöra, likaså litet, som min för alla mig är-
tedda wälgärningar, ibland hwilka jag får
räkna en ny uti denna min ödmjukaste begä-
rans wilfarande som, så måtto, äfwen kan län -
da mig till förmån, at jag har någon utsigt, at
få succedera honom, såsom infödd i Försam-
lingen, om jag möjeligen kan få Förslaget.”
Jul= och Nyårs önskan ===. ”Framhärdar &c:
P: St:”

I anledning af den pag: 171. denna Boken om-
talte pälswärk hade jag skrifwit till klåcka-
ren Rehn i Degerfors och anmodat honom
at uphandla därstädes gråwerk och swarta
kattskin. hwarpå jag nu feck följande swar.

=== ”Angående gråwerk ===; men nu äro
de alla här bortsålda. – Hade jag för 3. weckor
sedan fått brefwet, så hade jag kunnat skaffa

4. a 5. Timmer.78 Ett katt skin har jag i dag fått
låf på, men ej sedt om det är så wackert som
det bör wara. Jag kan wäl ännu skaffa Herr
Mag: ifrån Lappmarken så mycket han be-
höfwer, om Tit: skrifwer mig till före mark-
naden, så skall jag, för Tits skull resa dit och
handla upp, så mycket som behöfwes, och det
med all redlighet emot Tit: om han det åstun-
dar.” ===. Hälsningar och slutet.

Förgäfwes hade jag hittils wäntat på något
bref ifrån min Flicka; ty fant jag mig föranlå-
ten at åter skrifwa Henne till. jag hade hem -
ma till det närmaste skrifwit brefwet färdigt;
men hade af nöden at först resa till Stöcke, dit
jag kom den 17. och låg hos mina Föräldrar, där
jag den natten drömde, at jag war tilsammans
med min flicka, som war mycket god och kär-
lig emot mig, såsom Hennes bästa Wän. Road
af denna dröm skref jag brefwet färdigt och
äfwen ett till Hennes Bror Olof i Hernösand.
Jag hade ock nu fått köpa 3. stycken kattskin
för en plåt stycket. Äfwen af denna anledning
wille jag skrifwa och lydde mitt bref sålunda.

”Rättnu börjar jag tro, at Tit: är ond på mig,
efter Tit: ej gör mig den fägnaden, at få
emottaga något bref ifrån Henne, eller ock
will Hon upöfwa mitt tolamod. – Kunde Tit:
föreställa sig huru högt dess hälsa, dess wäl -
stånd ligger mig om hjertat, at få weta, så
skulle Tit: wist icke så länge dröja, at med
några få rader tilfredsställa mig. Om böner
gälla, så skickar jag nu af dem flera 1000:de.
Ach! Tit: den skall ej älska så upriktigt, som
jag Henne, som wore likanögd om, at få bref
ifrån sin wän eller ej. Tit: har ju gunstigt låft
at skrif wa mig till; jag ber på det ömaste, för-
glöm icke ett för mig så tröstefult löfte. Ty
det enda nu för mig öfriga nöje är, at emot-
taga Tits bref, har då Tit: hjerta at neka mig
det? eller finner hon nöje uti, at upwäcka
oro uti mitt bröst? 3:ne Kattskin har jag nu
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fått, som hålla på beredas. Jag hade wäl äf -
wen redan fått gråwerken; men till olycka,
mitt bref till en Commissionaire i Deger-
fors, har legat en månad på wägen, hwarest
jag trodde mig säkert få, och kom derföre för
sent; ty skojare hade warit där, en wecka för -
ut och handlat bort alt. Nu kan jag ej få, om
ej något litet af Handels männerna, när de
komma ifrån marknaden, eller ock måste jag
beställa ifrån Lyckselle marknad; men Tit:
torde behöfwa dem förr. Gärna önskade jag
derföre weta huru snart de behöfwas. Lät
mig nu min Cousine! få höra dess yttrande i
detta ämnet; och jag skall då med dubbel för-
nöjelse framhärda:” &c:

Till Hennes Bror skref jag blott dessa rader.

===: Raport om Consistorii fullmägtigska-
pet i Ytter Hiske. ===. ”En annan wigtig och
angelägen sak har jag wäl ock, at skrifwa till
Bror om; men sådant är mig tils widare för-
budit af den som det mäst angår, hwars wilja
jag har låft efterkomma, och den samma
torde ej så hastigt lämna dertill sitt bifall.
Imedlertid hoppas jag, at Bror ej anser det
såsom manqvement af mig uti förtroende
och wänskap, ifall Bror på annat sätt skulle
få om saken någon kunskap.” ===. Sedan
om Nordlunds afaire och hwad jag hade
skrifwit till hans förmån &c: Slutet.

Jag reste samma dag till Glasbruket för at
derifrån afsända mina bref, couverterate till
Själander, som också lyckades mig; ty där-
ifrån far altid folk till Hörneå, och dädan
dito till Nordmaling. När jag hade warit där
en liten tid på dagen; så kom dit en resande
ifrån Sörmjöle sidan, som wiste berätta, at
Mademoiselle Eis: Sophie Lindahl samma
dag hade rest till Umeå, för att träffa en tand
Doctor, som nyss förut hade rest före Henne

till Umeå i afsigt, at i sina swåra tandplågor
låta taga ut en tand. Jag lät icke märka, at
denna underrättelsen rörde mig i något af-
seende; utan efter en liten stund rese jag där-
ifrån för at skynda hem; men hant icke den
dagen längre än till mina Föräldrar; emedan
jag emot mörkret ej wågade fara öfwer ån. 

Dagen efter war jag icke sen at fortsätta re -
san hem. Jag försummade ej at gå till Fru
Holmbom, som på min fråga, besannade, at
min Flicka war i Staden. – ”Hon ha de haft”,
sade denna Frun, ”en olidelig tandwärk; men
då denna främmande tand Doctorn war i
Nordmaling, hade hon icke wågat at låta
honom taga ut tand af fruktan för de plågor,
som en sådan operation måste åtfölja; Men
sedan Doctorn hade bortrest och tandwär-
ken ännu wärre tiltagit, så hade Hon beslu-
tit, at resa efter honom, och låta honom taga
ut tand, Hon måtte lida hwad Hon än kunde
derwid.” På min tilfrågan hwar hon nu wore?
så swarte Hon: – ”Hon bor hos Åbergs sina
slägtingar.” Dit wille jag aldeles icke gå; eme-
dan jag såg förut at aldrig där få tilfälle at
tala med Henne; Jag frågte Henne: –”Hon
har wäl warit hit till Syster?” – ”Ja” swartes
mig, ”och hon kommer wist hit igen, om
icke förr så säkert i mårgon.” – ”War då så he-
derlig”, anhölt jag, ”och skicka mig något
bud derom.” – ”Det skall jag wist göra” swar -
te hon; ”Jag will skicka och narra Bror, blott
Bror håller sig imedlertid hemma”, det jag sä-
kert lofte göra. Wid bortgåendet geck jag till
tand Doctorn under förmodan at Hon kunde
wara där; men Hon fans där icke.

Dagen efter den 20:de satt jag länge hemma
och wäntade på den omtalta beskickingen;
men då ingen syntes komma, så skref jag till
Fru Holmbom dessa twänne rader: – ”Jag sit-
ter hemma och wäntar, at igenom ett bud
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som sades, blifwa narrad. P: St:g.” Icke långt
derefter kom detta så mycket efterlängtade
budet; då jag genast geck dit och feck riktigt
träffa min Flicka. Hon talte då om, Huru
Hon nu lyckligt hade blifwit fri sin wärkan -
de tand, som hade gått så lätt och omärke-
ligt, at Hon föga wiste af förr än tand låg på
tallricken. Snart lämnade Fru Holmbom oss
sedan allena. Då jag först bad om ursäkt för
det jag ej förr hade sökt Henne; emedan jag
hade warit till Glasbruket; och sedan hade
jag icke welat gå till Åbergs för at icke göra
upseende; utan utbad mig den lyckan at altid
få råka Henne Här; tackade Henne för sista
nöjsamma sammanwaro i Nordmaling, samt
frågte huru snart jag kunde wara lycklig nog
at få ett önskeligit och afgörande swar på
min öma begäran. m:m: Men på denna an-
sökning, swarte Hon aldeles emot; sägandes
sig icke tro, at Hon någonsin kunde gifwa
mig sitt ja. Och om jag rätt mins bad hon
också om at få återskicka mina gåfwor. Men
jag bad at Hon för ingen del måtte det göra,
utan ännu någon tid taga saken i öfwergande
&c: Följande dagen war Hon ännu qwar då
jag utan twifwel råkte Henne en eller annan
gång men kunde dock icke få något bättre
swar än at saken änteligen kun de få wara i
sitt nuwarande skick tils widare. Således feck
jag wäl, enligit min dröm i Stöcke (Se p: 190.
denna Bok). råka min Flicka; men i ett lynne
twärt emot hwad Hon i drömmen tycktes
mig wara; som wanligit ofta plägar wara med
drömmar. Den 22. reste Hon åter Hem. I
medlertid Hörde jag någon tadla Henne för
denna Hennes resa; at Hon, nämligen, en -
sam reste efter en främmande, som strök
landet omkring, likasom wore Hon en act -
rice. &c: Men jag wille dock ursäkta och för-
swara Henne; ty ehuru det kunde, wid första
påseendet, synas mindre tjenligt; så borde
Hon dock wara ursäktad för och igenom sina

swåra tand plågor skull. Ty hwem i nöden
söker icke hjelpen där den fins.

Dagen efter geck jag till min Wän Johan
Bolin för at fördrifwa någon ledsam stund
uti min sorgeliga belägenhet. Jag gjorde ho -
nom dock icke förtroende om mitt nu wa-
rande Frieri; Utan jag talte om Mademoiselle
Göllbergs upförande emot mig, som war så
stötande. ”Jag hade rättighet”, sade jag, ”at
wänta allmän höflighet utaf Henne men nej;
Hon ägde icke det wettet at låta folk få tala
med sig, om Hon ock wore trolofwad, som
jag förmodar.” – ”Ja” swarte Bolin, ”Hon är
också wärkeligen trolåfwad, och det med
Herr Cancellisten Olof Widmark; men jag
twiflar om Hennes Föräldrar weta deraf.” –
”Jaså”, swarte jag, ”hade jag icke ändock rätt,
fast Häggström icke wille tro mig; Hon hade
säkert aldrig warit så twär annars.” &c: Den -
ne Widmark Skräddarens i Staden Son, war
ung och wacker, med qwikt och eldigt genie,
så at det ej war under at hon hade fattat
tycke för honomn. Han war ofta hos mig
och ägde en flytande talegåfwa, och så långt
jag förmärkte äfwen beskedlig i upförande.

I dessa dagar kom Inhysesmannen Östen
Mortens son i Tafle till mig med 3. a 4. swar -
ta kattskin till för att sälja; ty som han tyktes
hafwa så wäl fått betalt ett förut af mig, som
föga förstod mig på handeln; utan betalte
hwad som begärdes, hälst jag så nödwändigt
wille hafwa dem, så wille han widare för-
tjena på mig. – Men denna gången swarte
jag: ”Nu behöfwer jag inga katt skin mera.”
Ty då jag nyss hade funnit min Flicka så kall
och fjär; så beslöt jag genast, at icke mera bry
mig om Hennes Päls, åtminstone icke förr än
jag blir aldeles säker om Henne. Näcken
mente jag må förut kosta på Henne något
som jag ej kan återfå; ty när alt går omkring,
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så är det kanske förbi med hela mitt Hopp.

En obehaglig underrättelse bragtes mig den
24. om min Swåger Lars Nathanaëlsson i
Stöcke; bestående deruti, at han söp så för-
skräckligt, hela 7. a. 14. dagar i sänder, gjorde
då ingenting; utan låg och söp, samt war el -
lak och arg &c: – Det war hans Hustru sjelf,
som häröfwer högeligen beklagade sig; ”Han
är så ellak”, sade hon, ”at jag ibland måste fly
gården, och jag wet icke om jag är säker om
lifwet.” &c: Jag frågte: ”War det icke du som
sade, at Han hade bättrat sig och öfwergifwit
supa?” (Se pag: 235. 5:te Boken.) – Hon: ”Jag
trodde så då, och i början efter giftermålet,
så gjorde han mig mycket till wiljes; men, ty
wärre, nu är han aldeles förwillad. Kära Bror”,
fortfor hon, under många bittra tårar, ”sök at
warna och bestraffa honom, kanske han
bättrar sig.” &c: Det oroade mig för min Sys-
ter skull ganska mycket, at min fordna aning
så snart skulle inträffa. Jag låfte wäl tala med
honom gjorde det också; men föga uträttades
dermed; Och när Prosten Eurenius, som ock -
så alfwarsamt talte med honom icke kunde
förbättra honom, så kun de jag det icke eller
wänta; något kunde det wäl ibland göra; men
han förglömde det också snart. Sådan förblef
han i långliga ti der, drog bort på krogen, utur
gården hwad han öfwerkom, hälst winter
tider då bränwinet mäst wankades. Jag tänk -
te wäl ibland; at låta sätta honom un der för-
myndare; men det wille icke min Syster; ty
Hon fruktade, at Han af hämngirighet skulle
göra Henne skada till lifwet. Således har Hon
fått dragas med sin olycka alt tills nu 1814.
Men när bränwinet icke wankar, så är han
braf nog och en flink arbetare.

Jag hade åter en dröm den 27: Jag tyckte mig
stå på sjögatan och såg ett fartyg på älfwen,
som af stormen utomordentligt häftigt kas-

tades af och till, med yttersta hastighet, samt
snurrade rundt omkring och häfdes upp och
neder, till dess det änteligen til slut stannade.
Denna dröm tyktes mig wara den lifligaste
målning, af mennisko lifwet; och kom jag
ihog de mångfaldiga omskiften, som jag hade
igenomgått; och tänkte: Ho wet huru många
stormar, som mig ännu skola möta, hwari jag,
som detta fartyget, skall kastas af och till.

I medlertid geck jag dagen efter till Fru
Holmbom för at något consulera om mitt
hjertas angelägenheter, och om min resa till
Nordmaling; ty nu insåg jag, at en sådan resa
war för mig högst nödwändig, om jag annars
wille winna någon framgång hos min flicka;
Men Jul= och Nyårs arbetet hindrade mig
för det närwarande. När jag nu beklagade
mig öfwer min Flickas kalla swar och fjär-
het, så swarte Hon, altid med munter och
glad ton: ”Herr Magister! oroa sig icke deröf-
wer; nog blir det bättre; saken skall wisserli-
gen taga en god wändning efter önskan; haf
blott bara tålamod, så skall det wist alt gå
wäl.” &c: Och på sådant sätt upmuntrade och
tröstade hon mig altid; så at jag ej annat
kunde, än deraf muntras, samt lämna Henne
hela mitt förtroende.

För 3 ./2. år tilbaka hade Farbror Ström i bref
anmodat mig, (Se pag: 159. 5:te Bok:) at för
honom betala 4. R:d:s skuld hos Rådman
Olof Grahn, och som jag nog war i behof om
pengar, så skref jag honom till och begärde
dem tilbakas; ty, som jag af Chore (Se: p: 54.
bladet denna Bok:), när han reste förbi, feck
höra, at Farbror mådde någorlunda wäl, hwa-
rom jag med flit hade frågt Chore, för at icke
kräfwa dessa pengar, om han wore nödstält;
så tyktes mig, at jag altför wäl borde återfå
mitt, dock bad jag honom först afdraga hwad
jag wore skyldig för strumporna. &c: Härpå
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feck jag de sista dagarna i året följande swar.
===. ”Angående de för mig utbetalta 4. R:d

får jag lämna till wänligt swar, at” === Här
räkningen: ===. ”rester således 2. R:d: 42. sk:
8. [öre], hwilken Summa jag är försäkrad wåra
Handlande betala, allenast Cousin kunde
träffa dem.” === Han ger upp några resande,
som wäntades dem jag borde wid förbifarten,
påpassa. === ”men skulle det slå felt,” fortfar
han, ”så skola de härifrån sändas med någon
resande. Gudi låf! intet har just fattigdomen
warit orsaken till drögsmålet; utan en liten
tröghet uti expeditionen, och dessutom har
jag tänkt, at Tit: som ungkarl, intet skulle
wara så hastigt nödig.” ===.

Jag fant af detta brefwets ton; at Farbror
hade förtrutit, at jag hade kraft honom för
denna lilla Summan, och altså sannades åter
ordspråket: Man lånar en wän; man kräfwer
en owän; men fast Summan war liten, så war
jag dock i behof; och jag wiste mig wist icke
hafwa skrifwit något ohöfligt; men den ärfa-
renheten, hade jag haft både nu, förr och ef-
ter, at man så snart förtyder ett bref åt den
sämre sidan, så snart ämnet, hwarom skrif-
wes, är aldrig så litet till mishag eller kinkigt,
man må wäga orden huru man will, och skrif -
wa så höfligt man än kan; så at sådana ämnen
borde blott munteligen afgöras, då man af up-
syn och rösten kan se eller dömma om hwa-
randras wänliga eller owänliga tankar. Men
sådant låter icke altid göra sig. I medlertid
skall jag framdeles mera orda härom.

Nyåret inföll, och mitt första göra, sedan vi-
siterna wore förbi, war at skrifwa till min
Flicka af den 3. som följer.

”Så stort det nöjet war, at så oförwäntat få
träffa Tit:, så stor blef deremot min sorg då
Tit: tyktes så aldeles wilja återtaga sitt hjerta
och sin kärlek. – Ach! Tit:! säg upriktigt hwad
som är orsaken till en så hård dom, ja om det

än wore aldrig så illa, så må jag då få tilfälle,
at förklara mig, eller ärkänna mitt brott och
förbättra mig om jag har felat, ach döm mig
icke ohördan. Jag hafwer tänkt hit och dit;
men kan ej påminna mig något, som så aldeles
hade bordt förändra Tits: hjerta och tänkesätt
emot mig. Jag må ej tro, at sättet, på hwilket
jag i tredje brefwet, utbad mig at betala päl-
sen, har förefallit Tit: mishageligt; Men jag
försäkrar, at det war i största menlöshet och
wälmening skrifwit; och om orden ej fallit,
som de hade bordt, så beder jag på det ömaste:
mistyd dem icke; utan anse det snarare, som
en okunnighet af mig om fruntimmers afai-
rer och etiqvetten. På min fråga sade Tit:, at
Hon blott hade fått 3. bref; men Hon hade då
redan bordt fått 4. och det 5. som afgeck un-
der dess Härwaro.” === == (Här upräknas de-
ras data.) ”Gud uppehålle Min Cousine, detta
Nya år och många påföljande, med sin wäl-
signelse och nåd, förmere Dess hälsa, och
gifwe Henne alt hwad nyttigt och kärt är!
Men ett beder jag: måtte Dess hjerta altid
möta min rena låga med en liflig ömhet och
kärlek, och jag wore då så wist lycklig, som
jag aldrig in i döden skall uphöra at wara.” &c:

Trettonde dagen blef jag kallad till Skeppa-
ren jacob Phils hustru, som, när jag kom till
Henne, war högst ängslig, deröfwer, at när
hon waknade om natten, så hade Hon funnit
sitt barn dödt som låg på Hennes arm. – Jag
frågte Henne först om Hon trodde sig sjelf
hafwa qwäft det i sömnen? hwilket Hon al-
deles icke wille anse för möjeligt eftersom,
sade Hon, det låg på ar men så som hon hade
lagt det; och sedan tröstade jag Henne så
godt jag kunde; för det Hon icke hade warit
waksam nog at se efter barnet, som egente-
ligen oroade Henne. En par dagar derefter
skulle detta barnet begrafwas, hwilket då jag
kom dit låg swept i sin likkista, ett ganska
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wackert barn. Och wid närmare påseende,
tycktes mig at gossen såg något liflig ut,
hwaraf den tanken föll mig in: Mån Han ock
är wärkeligen död? kanske blott skendöd.
Jag yttrade derföre denna min tanka för de
närwarande, bland hwilka 2. a. 3. Qwinfolk
swarade: ”Åh wist är han död; derpå är ingen
twifwel, så mycket mer, som Doctor Nætzén
sjelf har warit här och förklarat honom för
wärkeligen.” När jag då hörde detta besannas
af några, så kunde jag ej annat än blifwa til-
fredsstäld och säker; och barnet begrafdes;
Men Gud allena wet huru dermed war; ty
dess blekhet förekom mig icke såsom dö-
dens; men iskall war dock dess kropp när jag
tog på honom.

Den 6. War jag på visite till Tullskrifwaren
Holmströms med hwars Fru jag war helt litet
slägt. – Efter något samtal, kom hon fram
med den frågan: Om det war sant, som sades,
at jag hade skrifwit Prosten Eurenius till,
och bestraffat honom för kortspel i huset;
&c: – Och med sin wanliga men dryga och
höga ton och mine fortfor Hon: ”sådant war
rätt gjordt af Bror, Det behöfs altför wäl nu
för tiden m:m: af samma art.” – Jag, som icke
straxt kom ihog min billette, teknad pag:
160. denna boken, swarade ”Nej, jag wet icke
åf något sådant.” Och fant huru sqwaller
ryktet icke hade försummat sig; utan gjordt
sandkorn till sky=höga berg, hwartill samma
Fru icke litet lärer hafwa hjelpt till; ty denna
gumma war ibland de mäst skickeliga ibland
Stadsens sqwaller käringar; och war därtill
med, äkta dum högfärdig och gäste i sitt sin -
ne; så at hon war nästan odräglig. Jag geck
dit ibland för at fördrifwa någon stund alde-
les icke för Gummans skull; utan för at jolra
och prata bort någon stund, i Hennes Mans,
älsta Sons, och båda döttrars Sällskap. Dessa
båda sista woro skäligen hyggliga flickor, och

möjeligen torde jag annars beslutit at begära
någon af dem till maka, hälst den yngre, som
säkert hade lyckats; men ett war, at jag alde-
les icke wille hafwa Gumman till Swärmor,
och för det andra, så fruktade jag, at döttrar -
na torde, med tiden, blifwa sin moder lik.
Om dessa framdeles mera.

Inspector Bergmark ifrån Nordmaling
med sin Fru, hade nu warit i Staden; och jag
undrade hwarföre han icke gjorde mig den
äran at hälsa på mig förr än han reste bort;
och först efter hans bortresa feck jag höra at
han hade warit Här, så at jag ej träffade ho-
nom.

Uti min enslighet satt jag mången gång och
betraktade mina många motgångar i gifter-
måls wägen, och wid sådana tillfällen kunde
jag wäl blifwa sorgse och något ängslig; En
sådan dag war den 7. då jag tog Kyrko=Nyck-
larna och geck i Kyrkan, stängde dörren, för
at icke blifwa oförtänkt öfwerrumplad, och
tog en pall, den jag satte innom altaret; föll
på den på knä, och lutade mig mot altaret,
och i stillhet och enslighet, bad min Gud
hjerteligen om hans beskydd, hjelp och wäl-
signelse, samt at han måtte styra mi na lef-
nads öden till det bästa; så ock, om det wore
mig nyttigt, och för mig lyckligt, at mitt nu
påbegynta Frieri i Nordmaling måt te winna
en önskelig framgång; men i annat fall at
Gud wille afstyra det, om det skulle utgöra
min olycka m:m:. Sådana mina böne stunder,
då jag har warit säker at icke blifwa störd af
någon, hafwa warit för mig de ljuf was te och
tröstefullaste, och geck jag också denna
gången mycket tröstad och tilfredsstäld hem.

Hörnell, flitig att skrifwa, hade nu skickat
mig ett bref, som utom Nyårs önskningar,
begär: at jag wille fråga Nils Hans son i Bag-
böle om Han wille göra det Sadelmakare ar-

Gummans fråga
om kortspel. 

201. 
1794. 
Januarius.

I Kyrkan.

Bref.

306

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 306



betet på en ny Chaise, som fordrades samt
hos honom göra förfrågan angående lädret,
som därtill behöfdes. m:m: – Sedan säger
han: ”Jag har redan förmärkt, at mina förriga
upmuntringar i ett wist ämne ej det minsta
wärkat, hwarföre jag nu i den delen, satt ett
lås på mina läppar.” ===. Han beder om för-
låtelse om han hade förut förtörnat mig &c:
=== Slutet ===.

Jag swarte: At jag ej så snart torde få tilfälle,
at resa till Baggböle, af brist på tid och häst.
Öfwertygade honom, at han ej hade förtör-
nat mig &c:

Jag hade nu åter skrifwit till Nygren, med
anhållan om prädikohjelp, samt sändt litet res -
pänningar åt honom. Men Han swarar, at det
också nu för honom war omöjeligt. Widare: –
”Bror täktes förlåta, at jag återsänder penning-
arne, hwarwid jag försäkrar, at Brors godhet,
gunst och wänskap är mig långt dyrbarare, än
at den med pengar kan jämföras.” Om Mina
och hans nyårs önskningar ===. Och swarar:
at hans gifte ej war så nära, som ryktet förmält.
&c: Slutet.

Som jag nu hade ett litet mellanskåf i arbe-
tet, så hade jag beslutit at snart resa till Nord-
maling, hwartill jag af Prosten hade begärt
permission. Men förut geck jag till Fru
Holmbom, för at sammanspråka om min
Flicka. Efter wanligheten gaf Hon mig godt
hopp om sakens lyckliga framgång, samt lof -
te, med alt nit hos Flickan tala till mitt bästa,
såsom Hon också hittils hade gjordt, sade
Hon. m:m:. Derjämte wiste Hon berätta mig
den nyheten; at Fru Fjällström i Nordmaling,
hade sökt at drilla min Flicka ifrån mig till
en annan; i så måtto at sedan hon hade för -
stått mitt ärende och jag hade rest hem, så
hade Hon, eller Hennes Man, skrifwit till nu
en Skrifware i Grunsunda wid namn Sved-

berg, (Han war då ej ännu Häradsskrifware)
och anmanat honom, at skynda sig at fria till
Flickan, och således utestänga mig. Han har
också snart nog infunnit sig och alfwarsamt
anmält sig. – ”Men”, fortfor Hon: ”war icke
rädd för Ho nom Kära Bror! Den Frun har als -
ingen ting för sin beställsamhet; ty den lilla
skrifwaren, har fått en färm korg, och stor på
köpet.” m:m: Något hade Hon ock at berätta,
som Fru Bergmark hade sagt om min Flicka
till Hennes fördel; men jag mins det ej mera.
Denna underrättelsen förargade mig; ty det
förtröt mig, at detta Herrskapet så aldeles
skulle misunna mig Flickan, hwilka jag ej det
minsta hade gjordt emot. Men för skrifwaren
fruktade jag ingenting; ty Han war en liten
osynlig warel se, på det högsta ful af koppärr,
och undrade jag huru Fru Fjällström hade
kunnat föreslå en sådan man, som jag wist
insåg, genast skulle få nej.

När jag en eller annan gång war hos Bolin, så
wiste han mig en liten Guld=kjed, som Han
wille, at jag måtte köpa utaf honom; men jag
tykte, at Hon war nästan för liten och späd,
och at om jag skulle köpa någon i afsigt at
gifwa den åt min Fästmö, så borde hon wara
litet större; men som Han flera gångor hölt
på med mig derom, så köpte jag änteligen
kjeden denna tiden för 9. R:d: i afsigt at taga
Henne med mig till Nordmaling. Altså med
denna kjeden utrustad och ett litet swarfwat
nålfoder, rustade jag mig, så fort jag hant till
afresan.

VII. Capitlet.
Andra Resan till Nordmaling och
bref &c:

Den 17. war min resedag; och efter mitt gifna
löfte, pag: 186. denna Boken, så tilböd jag Fru
Holmbom at få skutsa med mig dit; men
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Hon sade sig nu icke hafwa tilfälle dertil. Jag
reste derföre allena. I Sörmjöle hade jag ären -
de till Jon Zachris son, angående mitt uhr,
det han skulle laga; Och som hans gård ej war
långt ifrån gästgifware gården; så geck jag dit
medan hästarne ombyttes. Wid det jag geck
öfwer Åbron, feck jag se en liten gosse om 3.
a. 4. år nere på ån, som arbetade med en käl -
ke, på hwilken han förmodeligen hade skjut-
sat utföre backen och wille nu updraga; men
förmådde icke röra honom. Jag såg då straxt
at denne, nu aldeles ensam och utan wård,
hade bortlupit hemifrån; och tänkte får du
wara här så kan du frysa ihjäl eller löpa bort
till skogs. Jag bad honom derföre komma
upp till mig, så lofte jag följa honom hem;
”och bry dig icke om kälken”, sade jag, ”lät
honom stå; någon annan får gå hit efter ho -
nom.” Gossen åtlydde min anmaning, kom
oblygt til mig; och på min tilfrågan, förstod
han at swara, det Jon Zachris Son war hans
pappa. Jag ledde så honom hem, och tänkte
derwid: – det tyckes wara en besynnerlig
Guds skickelse, at jag altid skall träffa utför
små gossar; som behöfwa min hjelp, hwar
gång jag skall resa till Nordmaling i detta
mitt ärende; så war det förra gången, så också
nu. (Se pag: 147. denna Bok:) Mån Gud beha-
gar pröfwa min hjelpsamhet? eller mån han
har stält dem i min wäg, såsom ett godt omen,
at nämligen; såsom jag wårdade dem, så wille
Han wårda mig och befordra min wälfärd i
anseende till mitt ärende. Modren blef gan -
ska glad när jag kom hem med gossen, den
hon icke wiste wara borta, utan trodde ho -
nom wara hos Frarbrodren, hwars gård wi ha -
de gått igenom.

I någorlunda god tid framkom jag samma dag
till Nordmaling; men när jag kom dit, så war
där främmande; Jag mins icke hwilken, så at
jag den dagen ej feck tilfälle at något bety-

dande tala med min Flicka. Och likaledes
feck jag aldrig wänta, at Hon nu, såsom förra
gången skulle hälsa på mig i min kammare;
nej det slapp jag. Dagen efter förhjelpte mig,
Hennes yngsta Bror Carl Petter Lindahl, som
nu war hemma, på min begaran, till ett sam-
tal med Min Flicka i mitt rum, där wi woro
ostörda; ty i matsalen war mäst altid folk,
som gingo ut och inn. Och på broderns an-
modan kun de Hon icke neka at gå till mig.
Jag tog då Henne i mitt knä, det Hon änteli-
gen tillät, och förnyade min förra begäran så
artigt, som mig möjeligt war. Hon swarte:
”Nej Cousin jag kan icke bifalla Hans begä-
ran; utan före Cousins afresa, så ber jag, at få
gifwa Honom tilbaka hans gåfwor.” Då bör-
jade jag at innerligen bedja Henne, at icke
göra det utan ännu till sommaren låta det
hänga och blöda, som man säger, och om mö-
jeligt wore under den tiden, at Hon wille
fatta ett för mig gynnande beslut. – ”Ach söta
min Kära Cousine”, sade jag, ”förskjut mig
icke; utan uptag mig till sin utwalda wän och
maka” &c:! Derpå swarte Hon alfwarsamt: –
”Det blir altid förgäfwes för Cousin at bedja
sig till en maka.” – ”Det kan så wara” swarte
jag; ”men ännu mera fåfängt wore det at wilja
påcka eller truga mig till en maka; hjelper
icke böner och höflighet, så wet jag icke
hwad som bör hjelpa.” – Hon fortfor: ”Cousin
Har icke brukt de utwägar som andra, för at
winna sitt ändamål.” – Mitt swar blef då:
”Tror då Cousine at jag wore nog lättsinnig
dertill.” Detta mitt uttryck tog, hon något
efter, och jag förklarade mig straxt på något
lämpeligt sätt för at blidka Henne, som jag nu
mera icke mins. Jag mistänkte, at Hon med
dettra sitt yttrande om mina olämpeliga ut-
wägar, at winna mitt sökta ändamål, syftade
på min ringa frikostighet, at skänka Henne
allehanda granlåter, samt på mitt sätt, at
skrifwa om, och tilbjuda Henne hwad till den
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nya Pälsen fordrades, se mina bref derom p:p:
171. följ: och 191. denna Boken. Men jag tyktes
nu redan finna, at hon i detta ämnet icke en
gång tänkte hälften så förnuftigt och ädelt,
som Mademoiselle Huss (Se p:p: 23. och följ:
5. B: och 173. denna B:) ty så mycket fant jag
billigt, at förlåta och ursäkta hos Henne; men
ej mera; derföre låddes jag nu icke förstå
Hennes mening i detta ämne; hälst så länge
som jag war så mycket osäker om Hennes
Person; enligit mitt beslut, se pag: 195. d: B:
tänkandes: sätter Hon endast wärde på mina
gåfwor och icke min Person, utan skattarr
mitt wärde efter den förra, så will jag icke
eller Henne något. Wårt samtal fortfor, – Och
Hon, för at anföra någon ursäkt för sitt ne-
kande, sade, at Hon aldrig skul le gifta sig, som
Flickor ofta wanligen förebära, för at i början
hafwa något at swara; Jag inwände, at ett så-
dant beslut wore olämpeligt, olyckligt och
onaturligt, m:m: det jag med goda och bin -
dande skäl sökte öfwertyga Henne om. Hwar -
 på hon med en bestämd ton yttrade sig: – ”Ja
om jag än skall nödgas tigga, så will jag dock
icke gifta mig;” med mig, war förmodeligen
Hennes tanka; men jag mins icke nu om Hon
också sade dessa twå orden. – Jag bad då Hen -
ne ytterligare, at Hon, till sommaren åtmin-
stone, icke måtte trolåfwa sig med någon an- 
nan ej eller tillåta sin Bror eller någon an nan
gifta bort Henne åt någon; ty som jag icke
hade ännu skrifwit till Hennes Bror om sa -
ken, enligit Hennes begäran, så wille jag at wi
båda först måtte rådgöra med honom här om,
när han förmodeligen till sommaren komme
hit. Emot slutet af samtalet tog jag upp mitt
guldkjed och tilböd Henne, det Hon änteli-
gen, efter någonstunds wägran, tog emot, un -
der yttrande. ”Jag skall då taga det; men får
wäl till sommaren ge åt Cousine det tillbaka”
– ”Ach!” swarte jag: ”jag önskar wist icke at
få det tilbaka; men wäl at få Henne i stället”,

hwarwid jag äfwen gaf Henne nålhuset. Än-
teligen feck jag det löftet af Henne, at till
sommaren taga saken i öfwerwägande, hwar-
till Själander sedan också hjelpte mig at öf-
wertala Henne. Och när jag frågte Henne
under det ta samtalet om orsaken till Hennes
wägran, så wille Hon icke ärkänna någon
annan orsak än blott ett felande tycke. Man
ser af detta samtalet, at Hon hade mun och
tunga at tala denna gången, och war icke så
tyst som förra gången, då jag måste tala en -
sam. (Se pag: 154: den: B:) Men jag will spara
mitt omdöme härom till en lämpelire tid.

Efter slutat samtal med Henne geck jag upp
i stora byggningen, där jag träffade Hennes
Syster och Själander; då den förra frågte mig:
”Sade Hon något?” nämligen om någon an -
nan Person. – ”Nej”, swarte jag. – Själander
började då, likasom tillfälligt wis, at tala om,
huru som vice Häradsskrifwaren Svedberg i
Grunsunda hade också anmält sig hos min
flicka; men han Har fått ett ganska kort swar.
– Han fortfor: ”Jag önskar Wist Bror all fram-
gång; men jag wet icke hwad som har kom-
mit åt flickan, som icke förstår sitt egit bästa.
Jag har wist med alt nit sökt at öfwertyga
Henne om förmånen af Brors tillbud, sedan
jag förmärkte någon owilja hos Hen ne; och
det är godt, at Hon har låft at besinna sig till
sommaren då Brodren Olof kommer hem;
kanske, at det då blifwer bättre; Hon är
barnslig och wet icke sitt bästa; men jag will
hoppas, at Hennes Bror skall kunna wärka nå -
got på Henne.” &c: Jag tackade Honom för
Hans wänskapsfulla åtgärd till mitt bästa
hwarutinnan jag altid fant honom willig och
redlig.

Så wäl nu, som förra gången jag reste hit,
hade jag wäl rustat mig på silkes strumpor
och skor, för at wara ordentligt klädd ibland
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om så behöfdes; men det war sällan, som jag
kom mig till at nyttja dem; Jag rådgjorde wäl
på sätt och wis härom med Själander en eller
2. gånger i början af min härwaro; sägandes:
– ”Jag borde wäl kanske nu kläda mig i
strumpor och skor i dag; eller hwad menar
Bror?” – Han swarte: ”Åh! strunt, hwarföre
skall man krusa i onödighet.” – Men jag in-
wände: – ”Det kan så wara; men blått icke
min Flicka gör derpå anmärkning, mig til
nackdel?” ”Åh lappri”, sade han, ”hwarföre,
skall man göra sig slaf af Fruntimrens få-
fänga och dårskap; wilja de icke se oss för
wåra stöflor skull, så måga de låta bli; wi böra
ej wänja dem wid en fåfäng, onödig, och öf-
werflödig uppmärksamhet; Blott en tilbörlig
och wälförtjänt aktning och wördnad, skola
wi icke förneka dem; det öfriga är små saker.
Föröfrigit är Bror här nu likasom hemma och
i hwardags lag, och behöfwer, således icke
krusa.” &c: Nu som detta Hans yttrande så
fullkomligen stämde öfwerens med mina
tänkesätt; så geck jag mäst i stöflor. I början
första resan hit torde jag haft skor och
strumpor, hälst på de då omtalta brölloppen;
men denna sednare gången tror jag knapt at
de togos utur kappsäcken; det jag nu mera ej
så noga mins: Det är ej utan orsak, som jag
detta anförer, som framdeles skall anföras.

I medlertid war middagen förbi, och min
Flicka war mäst på sin kammare där hon
hade något sy arbete, som snart borde wara
färdigt. Straxt på eftermiddagen, sedan wi
hade druckit Caffe, kom Hon in i matsalen
med sin sömm, som nu war twättad och här
strök hon den. När alt war färdigt, så läm-
nade Hon altsammans på bordet och geck ut
en liten stund, förmodeligen hade Hon
glömt något. Under Hennes frånwaro, så war
Hennes Syster ganska geswind, at bese min
Flickas sömm på bordet, den Hon med myc-

ken nyfikenhet och yttersta broska igenom-
såg; warandes högst rädd, at min Flicka för
hastigt skulle komma öfwer Henne. Hon
geck då en gång ifrån dem; men geck genast
dit igen för at i alla hörn se efter om något
namn war märkt på dem, hwarefter hon åter
skynsamt geck derifrån; utan at säga något;
blott hon och jag woro inne, och förmodeli-
gen wiste hon något, som jag icke kände, och
kanske mistänkte, såsom också jag, at sådant
war ärnad till en skänk åt någon ungkarl;
och wille nu undersöka hwad det war och
om namnet. Jag wågade icke fråga Syster
härom; och ännu mindre anstod det mig, at
wisa samma nyfikenhet. Dock såg jag, at det
war krås och manchetter, och kanske någon
näsduk. Möjeligen geck Hon också med flit
ut, för at lämna oss tilfälle at bese Hennes
sömm, som Hon kanske i intet afseende wil -
le wara rädd om. Innan kort kom min Flicka
påpälsadd, tog sin sömm och geck bort neder
till Kyrkowallen, hwarunder jag, half orolig,
såg efter Henne i fönstret; tänkandes: Hwem,
må tro, är nu denna lycklige, som får denna
skänken? – men at gissa härom kunde jag
wist icke. Wäl kom jag ihog Olof Lindfors
Comministerns Son här städes, en Student,
som nu war hemrest för at hälsa på sina För-
äldrar; men Conditionerade Hos Comminis-
ter Nordlund i Umeå; Men denna tankan
fant jag hwarken rimlig eller orimlig; men
åtminstone, om jag mins rätt, war Han
ibland de främmande, som war i huset, när
jag dagen förut kom dit. Dock tyktes jag icke
mycket behöfwa frukta för honom, såsom
fattig och utan sysla, och ehuru mycket
yngre, ej såg mycket bättre ut än jag. Min
upmärksamhet war derföre riktat därhän, at
se efter om Hon skulle gå åt Lindfors sidan
till; men som jag ej ständigt kunde stå och se
i fönstret, som äfwen war något rimmad;
utan också skulle språka nå got med Själan-

209. 
1794. 

Januarius. 

Sömmen synes.

210. 
1794. 
Januarius

310

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 310



der och Systren, så kunde jag icke rätt se åt
hwilken sida Hon geck bort. Af Syst rens
nyss omtalte nyfikenhet och stora bros ka
wid sömmens öfwerseende, slöt jag till Hen-
nes mistankar, såsom ock till det lilla förtro-
ende, som war Systrarna emellan. Hon wille
wäl också se efter om det war någon sådan
sömm, som hade kunnat passa till skänk åt
mig. Men sådant tänkte icke min Flicka på,
jag feck ej det minsta, ändock Hon tyktes
wänta mycket af mig; men icke heller gjorde
jag något afseende derpå. Wid förra hitresan
mistänkte jag wäl at Hon wille gif wa mig en
liten gullring, som Hon hölt i hand, och jag
hade då så när mistalat mig och i förtid tac-
kat, men jag märkte straxt mistaget at det
blott war en liten ring; som hon wille wisa. I
medlertid såg jag tidt och ofta i fönstret, för
at åtminstone se efter hwarifrån Hon
komme; men detta slog mig också felt, ty
Hon war redan på halfwa wä gen när jag först
feck se Henne återkomma. Således war jag i
hufwudfrågan lika owiss såsom förr, oaktat,
jag med så mycken oro så flitigt hade kikat i
fönstret, hela halfwa timmen, som dock fö-
reföll mig så lång, som en hel timma.

Jag har nämnt at min Flicka ofta war i sin
kammare; där Hon merendels hade med sig
någon Jungfru eller Madame ifrån granska-
pet, och jag hade nog lust at gå in till Henne
någon stund; men dels tänkte jag: Hon torde
wilja wara allena och jag bör icke störa dem i
deras göromål, dels ock lådade ännu någon
blyghet wid mig, så at jag den första gången
jag war här, ej wågade at gå in till Henne;
men nu geck jag in till dem en eller annan
gång och satt och språkade någon liten stund;
dock som jag war försynt för de främmande
personerna, så torde conversationen warit
något twungen. Detta mitt fullkomliga ute-
blifwande förra gången, torde också min

Flicka hafwa räknadt till de utwägar, som jag
icke hade förstått at bruka för at ställa mig
in hos Henne. Och då Hon icke kände orsa-
ken härtill eller mitt lynne; så bor de jag ej
undra, at Hon icke wille hålla eller anse mig
sådant tilgodo, eller ursäkta det.

Om qwällen wid den gröna kakelugnen, ha -
de jag åter ett samtal med min Flicka; hwar -
under jag då Hon yttrade sig, ej kunna gif- 
wa mig något önskeligt swar, sade mig wilja
trygga mig wid Hennes en gång gifna löfte,
at kanske tilhöra mig, samt wid Hennes ytt-
rande i Hennes lilla bref till mig, (Se p: 169.
d: B:) i hwilket Hon sade sig förblifwa min
trogna Wän, samt kallade mig: sin älskade
Cousin. – ”Detta”, sade jag, ”kan wäl icke an -
nat wara, än då upriktigt ment af Cousine.”
– Härpå swarte Hon: ”skall Cousin så taga
mig på orden; Ty fast jag än så har skrifwit,
så är dock det intet löfte.” – Under detta wårt
samtal, wid en något förtroligare stund, så
nämde Hon om: Hurusom Rådman Möller i
Umeå för någon tid sedan hade warit där, och
med wissa spe=glosor gäckats med Henne
angående mitt frieri. – ”Men” sade Hon: ”Jag
swarade Honom, som Han förtjente, och gaf
honom snus på tummen.” &c: – ”Det war rätt
af Cousine gjordt”, swarte jag, ”sådant folk
bör man skicka ifrån näsan på sig, och såsom
en wettig och klok menniska sätta sig öfwer
deras otidiga gäckeri och speglosor.” &c: Och
dermed slöts detta samtal.

Den 19. war Söndag, då främmande kommo
till Huset, som woro Herr Adjuncten Unæus
ifrån Löfånger och Enke=Fru Höckert där -
städes; som då ansågs blifwa Unæi Swäger ska;
ty Hennes Syster Mademoiselle Mellin hos
Åbergs war Hans Fästemö, de spisade middag
här och dröjde qwar en stund på eftermidda-
gen. Under det jag satt bredewid denna En -
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kan wid bordet, och roade sällskapet med
några kortkonster, så började hon, helt oför-
märkt, luta sig så fidelt och wänligt emot min
sida och bröst, under det hon därjämte låddes
luta fram för at se på konsterna. Härwid
tänkte jag: om du wis te at jag just nu är här
för at fria, så gaf du wäl mig icke denna oför-
märkta inwiten. Men kanske Hon äfwen wis -
te det, och at det ej gärna wille lyckas för mig;
ty wille Hon låta mig förstå, at Hon skulle
bättre weta, at tacknämligt emottaga anbu-
det. I medlertid satt jag orörlig och låddes
icke märka något, samt undrade på huru Hon
kunde, på detta sättet, söka insinuera sig hos
mig, innom en så kort sammanwaro, och
utan at känna mig; ty om jag mins rätt, så war
detta den första gången wi sågo hwarannan.
Men förmodeligen kän de Hon mig wäl af
ryktet, som Gudi lof! merendels altid war till
min fördel. I alla fall så war hennes invite för-
gäfwes; icke för det at icke Hon såg hygglig
ut; utan för det at jag nu war angagerad; och
därtill med så war Hon Enka och hade barn,
som jag Hade mycken respect före. Straxt
derefter reste detta Herrskapet bort; Unæus
till at profwa i Vibyggerå, och Enkan wet jag
icke huru långt Hon skulle följa förmodeli-
gen till Fru Sand i Arnäs, Hwars man nyligen
som Comminister hade flyttat dit ifrån Lö-
fånger.

Efter deras bortresa gingo wi alla straxt till
ett Bröllopp på Wallen wid Kyrkan dit wi
woro budna. Under wigseln woro mina tan-
kar, under hemliga suckar desta: Herre Gud!
när skall den dagen upklarna, då också jag,
med detta Heliga Kyrkans band, finge för-
enas med en wärdig, dygdig och Gudfruktig
maka; och gifwe Gud det blefwe med denna
min utwalda flicka; om det annars kan blif -
wa mig, i en framtid, nyttigt! Wi roade oss
där sedan länge nog på natten med dans; och

får jag nämna, at när jag feck dansa med min
Flicka, så war det mig ett ljuft nöje. Här föll
mig den tankan in, at sömmen war förfärdi-
gat åt denna Brudgummen, (Se p: 209. följ: d:
B:) hwilken tanke ganska mycket tilfreds-
stälde mig. Nu gjorde wi också korta visiter
på mellanstunderna, så wäl hos Lindfors, som
Fjällströms.

Måndags morgonen hade jag ett litet samtal
med min Flicka, hwarunder jag beskådade en
guldring, som hon hade på fingret, något
bred och krusig, som nu började blifwa mo -
det, samt begärte få se den, då Hon straxt 
gaf mig honom; Och sedan jag något litet
hade skådat honom, så sade Hon småleende: 
”War där något?” nämligen något främmande
namn i honom mente Hon; Jag swarte der-
före genast: ”nej min K: Cousine, i sådan af-
sikt begärde jag icke at se ringen; utan blott
för at få se modellen litet bättre”; som också
i sanning war. Sedermera bad jag om at få wa -
ra, om möjeligt wore, innesluten i Hennes
kärliga åtanka till nästa gång wi kunde råkas,
samt bad at Hon wille wara god och skrifwa
mig till då och då och swara på mina bref, det
Hon också låfte.

Under min Härwaro denna gången, förhölt
sig Själander emot min Flicka på samma sätt,
wid bordet som förra gången (Se p: 155. den -
na Boken) och jag ansåg det med lika mishag.
Jag beslöt wäl, en par gångor, at nästa måltid
sätta mig wid min Flicka; men när jag altid
blef animerad at sitta upp, så måste jag lyda
och kom mig ej därtill. Jag får snart tilfälle,
at något mera orda om Själanders caractere.

Som Jag icke längre hade permission, at
wara borta, så reste jag samma dag den 20:de
hem, i sälskap något stycke med unga Carl
Pet: Lindahl och Olof Lindfors; i sanning med
ringa hopp om ett lyckligt slut härstädes. Jag
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körde in till Bruks Predik: Nygren, där jag låg
öfwer natten; Nygren war sjelf Bortrest, och
Frun helt munter och pratsam, beklagade sig
öfwer sin dotter, som hade skadat sitt ena öga.

Hemkommen fant jag ett bref före mig ifrån
Hörnel, däri Han Consulerar om sin Chaises
förfärdigande hos endera Sadelmakaren, i
Staden eller i Baggböle. Låfwar komma till
Staden den 29. Junii, och slutar med dessa
orden: ”När jag kommer på Nybyn, den 7.
Februarii skall jag anmäla din djupa compli-
ment för Mademoiselle Lisa Cajsa; Jag tror
helt säkert, at om Bror hade ett sådant tycke
för denna honetta Flickan, som jag, då skulle
det snart blifwa ett partie, wärdiga, hwaran-
nan. Gör så Pelle råder din Jösse i Bögd.79”

Här wid tänkte jag: nog har wäl jag samma
tycke; men hoppet åt den sidan är dock alde-
les förbi. Någon tid derefter åter ett bref om
Chaisen.

Efter par dagar skref jag följande bref till
min Flicka.

”Med mer än lifliga känslor, påminner jag
mig nöjet af wårt sista sammanwaro, hwar-
före jag af hjertat tackar, men beklagar der-
jämte, at jag finner mig af Tit: wara tiläfwen-
tyrs hatad eller föraktad, åtminstone glömd,
O! hwilken smärtande tanka! – Min Cousine
yttrade sig: at det wore för mig fåfängt at
bedja mig till en maka. Kan så wara; men jag
känner åtminstone ingen annan utwäg, än at
ödmjukt anhålla, och wara upriktig, påcka
kan jag aldeles icke; och föröfrigit förklarade
jag mig då munteligen. Ach at jag wiste huru
jag annars borde insinuera mig, än jag hittils
gjordt, huru snar skulle jag icke wara, at det
efterkomma. Tit: är det något i min charac-
tere, eller sinnelag, eller upförande, som fö-
refaller Henne mishageligt, ach säg hwad det
är, och jag will söka lämpa mig derefter. Om

min rena Kärlek bör Tit: ej mera twifla. Skul -
le något rykte säga, at jag friar till någon an-
nan, så war försäkrad, at sådant är falskt, jag
försäkrar heligt, at fast jag wäl länge sedan
har gjordt något försök; som dock strax har
blifwit till intet, så war jag ändock långt för
detta fullkomligen ledig både till hand och
hjerta, när jag anmälte mig till Tit: Hon är
den enda, jag bedyrar inför Gud, som jag har
gifwit fästnings gåfwor, och Tit: har warit så
god och hållit till godo, fast än de warit ringa;
Hon är ock den enda, som har wist mig för-
troende och med hwilken jag har delat öma
kyssar; ty jag har ansedt Henne som min til-
kommande maka. Gud är mitt wittne at jag
talar sant. Tit: kan då deraf sluta, hwad Hon
bör tro om det öfriga. Det är sant, at det ges
många rykten om, at jag skulle hafwa den el-
ler den; men war säker, at sådant är endast
folkprat och gissningar och äger allsingen
grund. Ach! at jag kunde hoppas, at hälst den
minsta gnista af ömhet emot mig bodde i
Dess bröst, så hade jag dock någon tröst; och
skulle med mera styrka kunna bära Tits för-
akt; och det oförmodade ryggandet af Hennes
en gång gifna löfte, det jag aldrig har kunnat
tro Henne om. Om möjligt är haf saken i öf-
werwägande till dess wi ännu en gång få råkas
när Gud will. Hugna mig med några rader till
swar framdeles, som altid skall wara mig på
det högsta kärt. Glöm aldrig den, som lefwer
och dör” &c:

Som nu Fru Holmbom reste till Nordmaling
så skickade jag detta brefwet med Henne,
samt bad Henne tala till mitt bästa hos flic-
kan. Hwilket hon låfte willigt ja sjelfmant
fullgöra.

Ifrån Brucks Predikanten Nygren hade jag
nu bref. Han skrifwer.

===. ”Det war ledsamt at jag ej skulle få
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träffa Bror wid dess hastiga warelse på Hör-
nefors (Jag war in där under resan ifrån Nord-
maling.) ===. Man torde kan hända hafwa ett
och annat, at språka, som ej utom ädla wän-
ner bör sträckas; detta skall dock skje när jag
framdeles tänker nalkas Stadenom, till hwil-
ken tid jag får innesluta” &c:.

Detta syftade säkert på wåra frieri förhål-
landen, så wäl för Honom som för mig.

Den 28. war jag på ett Pige bröllopp hos In-
spector Thalin, där jag roade mig med at
kasta lott med Post Inspectorn Schjåltz om
hwilken som först skulle blifwa gift, och om
jag mins rätt så feck Han låtten och blef ock
emot Hösten gift med en EnkeFru Östling.

Den 30. war jag hos Handels man Wall, då
Hans Fru, (Första Systren i pladder Collegio)
Hade något at Prata om Fiken Lindahl, som
dock skulle wara något godt och wälmenan -
de, det jag nu icke mera mins.

HandelsMan Erik Forsell kom en morgon
denna tiden till mig, och sökte öfwertala mig
såsom några gånger förr, at köpa af honom
ett godt hörnskåp, som han hade ropt in på
Berlins auction och som ännu stod qwar hos
mig. Jag war wäl i början icke hugad dertill;
men köpte den dock nu eftersom den war
mycket tjenlig för mig. När han kom råkte
jag hafwa framme en nyss stekt fågel till fru-
kost; jag böd honom derföre at äta frukost
med, det han ock hölt tilgodo, och åt af få-
geln så flitigt, at jag så när sjelf hade blifwit
utan. Icke misunnade jag wäl honom; men
detta tyckte jag dock war nästan för mycket;
men lät dock icke märka mig.

I dessa dagar feck Jag swar ifrån Baron Car-
pelan, på mitt recommendations bref för
Nordlund (Se pag: 188. d: Bok:) Han berättar
at Han i bref hade anmodat sin Bror Simon

Wilhelm i Stockholm, at hjelpa Nordlund, så
ock till Doctor Cetreijus skrifwit i samma
sak; men fruktade at det komme för sent.
Och at Han ej mera behöfde resa till Stock-
holm, såsom afskedad ifrån Pensions Cassan.
Skrifwer om sina Söners framsteg i Upsala
hälst Carls, som med heder hade igenomgått
2:ne Juridiska examina &c: berättar om Flem-
mingska husets öden, &c: samt hälsar alla sina
kända och wänner i Westerbotten. &c:

I sakens nu warande läge i anseende till min
Flicka så beslöt jag, at skrifwa till Hennes
Bror Olof följande Bref.

”uti ett mitt bref (Se p: 192. d: B:) det jag hop-
pas Tit: har fått har jag låtit Tit: förstå mig
hafwa en wigtig sak at skrifwa till dig om.
Det lärer Tit: allaredan wara kunnigt, at jag
förleden October månad har haft det nöjet,
at en liten tid wara i Nordmaling hos dina
Systrar i afsikt at begära din yngsta Syster till
min tillkommande Maka; hon har sjelf nekt
mig, at skrifwa dig till härom och jag har wäl
ännu ej fått Dess tilstånd dertill; men på den
fot, som saken nu står, tycker jag mig ej fela,
om jag ej afbidar Hennes bifall i denna sak. –
Ach! Min Bror! Det är icke allenast om dit
samtycke, såsom Giftoman, ifall jag wore så
lycklig at winna Hennes jaord; utan ock om
dit biträde, at detta sednare undfå, som jag på
det ömaste anhåller. Jag wet, at Hon har myc-
ket förtroende till dig, och at du älskar Henne
icke blott som Bror; utan ock som Far: jag
smickrar mig ock af at äga din wänskap, will
åtminstone söka blif wa den wärdig, derföre
hoppas jag, at Tit: mycket skulle kunna ut-
rätta till min Fördel genom råd och upmun-
tringar. Jag will, derföre upriktigt underrätta
dig om sakens nu warande ställning. I höst
tyktes jag hafwa all anledning, at hoppas
blifwa lycklig; ty Hon war så god, at ej försmå
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mina ringa gåfwor, fast med förbehåll: – Det
får så wara tills widare. – Jag tyktes finna alla
tecken till at wara af Henne älskadd; och frå-
gan war aldrig om, at icke Hon wille bli min
Maka; utan endast, at det ej kunde ske innom
par år. Ja hon yttrade sig ock (då jag gaf til-
känna min fruktan, huruwida jag kunde wara
säker om Henne ifall någon annan anmälte
sig) Man skall wäl ej hafwa twå tungor i en
mun; dock alt detta på ett ganska anständigt
sätt och såsom en dygdig flicka bör. Jag reste
hem nögd med bästa hopp; – Men ach! Tit:
jag är ändock nu olycklig. Då jag den 20. sist-
ledne December träffade Henne här, tyktes
dess hjerta nästan aldeles wara afwändt ifrån
mig: Likaledes när jag den 18. Januarius för
andra gången war i Nordmaling, då Hon med
möda kunde öfwertalas, at låta (som man
säger) saken hänga och blöda till nästa som-
mar, då Bror kommer hem; men Hon Hotade,
at då likafult återge mina gåfwor; dock har
Hon gifwit detta afslag på ett wettigt och för-
nuftigt sätt; derföre oroar det mig så mycket
mera, såwida jag en gång har haft så godt
hopp, och finner hos Henne, ehuru ung, så
många goda egenskaper till at blifwa en älsk-
wärd och pålitlig maka. Bror bör ej undra at
jag, såsom olycklig älskare, grubblar hit och
dit för at finna orsakerna till denna Hennes
förändring, dem jag alla will upgifwa, sanna
eller falska, hwarom Tit, såsom owäldig, bätt -
re kan döma, på det du måtte få tilfälle och
anledningar at sondera saken. Ifrån en ganska
säker hand, som will både Hennes och mitt
wäl, ===, har jag den underrättelsen, at en
liten simpel Fru i granskapet ligger min So-
phie häftigt i öronen med sitt sqwaller, och
will recommendera en extra Häradsskrifware
wid namn Svedberg och har förmått honom,
at i detta ärende, Jula i Nordmaling nu sist
förwekne Jul; men jag har ock tämeligen
säker anledning at tro, at Han, åtminstone för

den gången, fått aldeles intet önskeligt swar
eller något insteg; men dock har denna bjäb-
bans sqwaller, förmodeligen mig till nackdel,
gjordt så mycket, at min Sophies sinne tyks
wara aldeles ifrån mig wändt. En annan sak
den jag knapt tror nå gon annan wet. När jag
i höstas war med på ett bröllopp på Oloffsfors
Bruk, hwarest unga Olof Lindfors äfwen war,
så märkte jag at Han ej war utan häftiga
känslor för min Sophie; men om Han förr
eller sedan har yttrat sig för Henne, eller dem
emellan är något förtroende, är en sak som
jag aldeles icke känner, åtminstone hade jag
då anledning at tro wederspelet, och tiläf-
wentyrs märkte Hon det ej en gång sjelf, som
dock wore höfte. Hon förebär, at Hon ej fin-
ner något tycke för mig, och at Hon i höstas
till hälften låfte mig, war derföre at Hon
trodde, at tycket för mig torde med tiden för-
bättra sig, häraf har jag fallit på den gissning -
en: – Mån Hon, som tiläfwentyrs läst Ro -
maner, har gjordt sig en egen inbillning om
kärlekens häftiga känslor, och då Hon ej altid
finner dem häftiga, tror sig wara aldeles utan
ömhet för mig? Då deremot en jämn och på
förnuft grundad tilgifwenhet och förtroende
i detta fallet, är nog så god, åtminstone mera
waraktig. Hon yttrade sig icke en, utan 2. a.
3. gånger: at Hon nästan hade beslutit, at för
all sin tid lefwa ogift. Sådant beslut plär den
fatta, som älskar en Person; men antingen
sjelf eller genom ryktet, tror sig finna något,
som gör den samma owärdig till sin ömhet
och derföre ej wågar lämna en sådan sin
hand. Om så är, så är det en fölgd af nyss-
nämde bjäbbas eller Hennes likars sqwaller,
och då ber jag at Bror det utforskar, och, så -
som en Wän, ej döljer det för mig om det än
wore aldrig så illa, på det jag åtminstone måt -
te få urskulda mig. Ibland tror jag ock, at Hon
blott will sätta mig på prof; men i det fallet
är profwet alt för hårdt. – Ach! Bror! om mö-
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jeligt är, sök at hjelpa mig ställa den na saken
tillrätta med all lämpa; twång i denna sak är
wida skildt ifrån mina tänkesätt, det jag är öf-
wertygad Tit äfwen undflyr. Gör mig under-
rättad om när du kommer hem, på det jag
ock då måtte kunna infinna mig. Är jag ock
då lika olyckelig och dina råd ej hjelpa, så får
jag wäl lof at finna mig uti mitt öde. Föreställ
dig med hwad otålighet jag wäntar en tröste
Epistel ifrån dig; eller skrif ett ord till aga, om
du tror at den det behöfwer, som oaflåteligen
framhärdar.” &c:

Tre dagar derefter feck jag bref ifrån denna
Hennes Bror, som war swar på mitt förra
lilla. Det lyder således.

=== ”I den andra saken den du påpekar i dit
och hwarom jag redan hade någon känne -
dom, är för mig helt fägnande, såsom hwar-
 igenom du yttrat det yppersta förtroende för
en af mig mycket älskad Syster, och en gam-
mal wänskap oss emellan är på wägen at stär-
kas, genom ett ännu fastare band. Jag för min
del har således emot denna förening aldeles
intet at påminna. – Och bör du ej undra, at
en 17. års Flicka kan finna något motbju-
dande at så snart resolvera i sådan omständig-
het. Hon will dessförinnan, samråda med mig
munteligen, och det sker will Gud, nästa
Sommar, då jag kommer hem, och wi bägge
kunna få råkas på stället.

Utslag i Comminister Nordlunds sak har
ej ännu kommit. Han mancherar, för den or-
saken, tilfället at försöka sin lycka i Nordma-
ling, där jag likwäl tror at Lindfors winner sin
önskan, ehu ru han wist icke är tilbeden af
wederbörande Röstägare, och förtjenar ej el-
ler at wara det. Med upriktigaste” &c:

Man finner lätt, at jag blef någorlunda
muntrad af detta brefwet.

Den 6. war jag i Prostegården, hwarest war
någon Högtidlighet, hwarföre wid bordet
wankades dricka. När bålarna buros in, så
uppmanade mig min sido kamrat Brän-
ström, at författa någon wers öfwer bålarna,
jag feck blyarts pennan af honom och en bit
papper och skref N:o 71. och 72. i mina Poë-
tiska arbeten; men som de för sent blefwo
färdiga, så wille jag icke at de skulle upläsas.

Den 9. war jag hos Bolin, som af Fru Wall ha -
de fått höra hurusom Hennes Swåger Fjäll-
ström i Nordmaling i bref till Henne hade
berättat, at jag nyligen hade warit där i Nord-
maling och för 2:dra gången bjudit ut mina
Brudsaker, m:m: gäckeri. Sådant måtte för
honom warit en ljuf och wärdig hämn för
det, at Hans nit för den lilla skrifwaren icke
lyckades; och ehuru sådant, natturligt wis, ej
annat kunde, än förtryta mig, så satte jag mig
öfwer sådant spe.

Änteligen war jag så lyckelig, at den 12. få föl-
jande bref ifrån min Flicka.

”Min wärdaste Cousin!
Jag får nu sent omsider fatta pennan för at

aflägga, min ödmjukaste tacksägelse, för sista
angenäma skrifwelsen, som jag med Cousin
Holmbom hade den fägnaden at emottaga. –
Jag får äfwen be ödmjukast om förlåtelse för
det jag ständigt är owålig at skrifwa. – Det
fägnar mig at höra, af min Cousins bref at
Cousin mår wäl. Jag får äfwen Gudi lof fägna
mig af samma förmån. Bror Carl reste om
måndagsmorgonen, (till Hernösand.) han bad
om sin ödmjuka hälsning till Cousin. Jag får
nu sluta då jag städse förblifwer

Min wärdaste Cousins
ödmjukaste tjenarinna.
Elisab: Sophie Lindahl.”
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Wid igenom=läsandet häraf fant jag genast
förändringen af öfwer= och underskriften,
jag feck icke mera heta Hennes älskade Cou-
sin, och i stället för at betyga sig wara min
Wän, så blef det rätt och slätt det kalla öd-
mjukaste tjenarinna. Och så skref Hon i alla
sina bref härefter. Nu ehuru sådant icke war
mig till behag, så war jag dock glad at hafwa
fått bref från Henne.

I Couvertet af Själander omslagit, fant jag
följande knapt läsliga rader.

”Min Wärda Bror. – Nu sir min Bror det
brefwen är gamla, om Fredagen gick brefwet
härifrån och i dag, som är söndagen fick det
tilbakas funnit på landswägen; men intet al-
deles brutit, men di har ingen ting för sitt be-
swär. Säg åt min Piga det brefwet war skrifwit
om Fredagen, må wäl.

d: 9. Sara S: Estling.”

Detta war Fru Holmboms Faders namn och
således af Henne skrifwit; och i samma omslag
war också ett till Hennes Piga det hon påsyftar,
och jag til Henne aflämnade. Jag fant således
med harm at nyfikna menniskor fans på stäl-
let och hwem kunde jag wäl mistänka andra
än Fjällströms, och till denna Fru Holmboms
berättelse satte jag fullkomlig tro och lit.

Dagen derpå satte jag mig ned och skref föl-
jande bref till min Flicka.

”Den 12. Febr: har jag i min Allmanach up-
teknat, såsom en ibland de märkwärdigaste
dagar, ty då war jag änteligen så lyckelig, at
undfå Tits bref, som oaktat den förändrade
stylen, dock mycket fägnade mig; ty jag wågar
i anledning deraf tro, at jag åtminstone icke
är af Tit: hatad eller föraktad. – Det är mer än
fatalt, at det gifwes sådana, som roa sig med,
at fingrera wåra bref, och lämna dem på
Landswägen, som jag ser af Fru Holmboms

rader; detta gör at jag knapt wågar sända bref
med Posten mer, eller skrifwa alt hwad jag
will. I anseende till denna händelsen war
brefwets innehåll tjenligt. Men Tit: hwarföre
så aldeles förbyta och förändra både öfwer
och underskriften? Skall då min oskyldiga
påminnelse (Se p: 212. d: B:) om den samma
hafwa en så widrig wärkan. Tro ej at det war
för at tadla, utan endast för at ådagalägga min
hjerteliga fägnad öfwer den samma, och föl-
jakteligen mitt derpå grundade lilla hopp om
Tit tilgifwenhet och ömhet för mig. Jag ser
då, at Hon finner nöje uti, at bry och oroa mig.
Dock Hon må skrifwa huru som hälst, så sko -
la dock Hennes bref wara mer än angenäma
at emottaga; men de skola det wara mång
1000:de gångor mera, om jag åter får he ta Tits:
Älskade Cousin och Tit: will förblifwa min
trogna Wän. O! min Cousine! jag är sjelf oryg-
gelig i mina löften, derföre kan jag ock ej an-
nat, än utan all mistanka trygga mig wid Tits
ljufwa löften, dem jag har swårt wid at tro,
det de warit toma ord. Det wore öfwerflödigt
at widlyftigt beskrifwa mitt hjertas öma
känslor, dock är det mig omöjligt, at det ej gö -
ra, och på det högsta angenämt hwar gång jag
i någor måtto kan öfwertyga Henne derom
och försäkrar at jag till bleka döden skall
framhärda” &c:

Samma dag skref jag ock till Hennes Bror
Olof i Hernösand detta bref.

”Det är mig omöjligt at med pennan af-
skildra alt hwad ett tacksamt hjerta känner
wid inhändigandet af dit sista bref ===; men
ännu war för den utmärkta wänskap, hwar-
med du mig hedrar; men isynnerhet för det
bifall, som du mig lämnar till den af mig sökta
föreningen med din älskwärda Sophie, ach at
ock Hon wore af samma gynnande tankar. –
Men du lärer redan af mitt sednare bref,
hafwa sedt huru swagt mitt hopp är. Jag haf-
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wer ock sedan blifwit underrättad om ännu
wissare, at det är sanning, hwad jag har skrif-
wit om Swedberg. Ingen nämde ett ord de-
rom, när jag war sist i Nordmaling, utom til-
fälligt wis af Själander en gång; at Han hade
warit där; förmodeligen lära de ej welat oroa
mig dermed. Jag är wist nögd, at ej så mycket
påskynda saken, blott jag någorlunda kunde
wara förwissad om Hennes hand och hjerta.
Hon säger sig ej wilja bo i Umeå, för det
myckna sqwalret skull; men sådant bör ju
wara småsaker hos en tänkande wid sådana
förening ar; ty det ges ock honet folk, som
man kan utwälja till sitt sällskap. Det är sant
at mitt brödstycke är litet; men jag hoppas
dock, at någon gång få transport. Och får jag
nästa wår bära upp min lön, så skall min skuld
sedan ej wara så stor och nu är hon ej stort öf-
wer 1400. D: Kopp:m:t. Jag är öfwertygad, at
Bror söker befordra mitt bästa hos min Flicka,
för hwilket jag är och altid skall wara dig
oändligt förbunden, såsom in i döden din” &c:

Så snart detta wäl war afsändt så bekom jag
ännu ett bref ifrån Olof Lindahl, som egen-
teligen war swar på mitt andra långa bref.
(Se. p: 219. d: B:) Det lyder sålunda.

===. – ”Men jag märker at brefwet ej fram-
kommit.” (N:B: det kom imedlertid; Se p:
223. d: B:) ”Någon Nyfiken lärer wäl tilägnat
sig berörde swar.” === Widare innehölt det
samma ämne, som detta nyss citerade, med
följande tillägg: – ”Jag har derföre ej utan oro
läst dit bref, som, då det å ena sidan röjer en
så ädel och warm affection, å den andra ger
tilkänna, at du ej njutit den benägenhet du
förtjänt, och hwarmed äfwen jag skulle warit
så wäl belåten; men jag will trösta dig der-
med, at den lilla, i din tanka mindre beweklig
ansedda Sophie så yttrat sig för Bror Carl,
straxt före hans afresa, at jag gör mig bästa

hopp derom, at du winner sluteligen ända-
målet. Jag skrifwer nu Henne till i denna de -
len, uti de lämpeligaste ordalag, och jag hop-
 pas, at Hon i möjeligaste måtto följer mi na
råd, änskönt någon Romanesk idée kunnat
hafwa kommit i Hennes hufwud; isynnerhet
tror jag; at Hon nästa sommar, då jag i Julii
Månad kommer hem, och gör mig förwissad,
at få se dig, icke skall kunna stå emot mi-
na persvationer. Nyttja imedlertid Cousine
Holmbom, Själander och Syster Lotta, at in -
gifwa Henne mera tilgifwenhet. Om ej F= F:
roll tiläfwentyrs wore, at spela dig utur bräde,
för at sedan gynna lilla skrifwaren, skulle det
förefalla mig mindre underligt och inqvie-
tant, at en 17. års Flicka är litet försynt och
aktsam. Men såsom sagt, hoppas jag, at Hon
må snart gifwa wika, samt således gör både
dig och mig till wilja och nöjes. === Här be-
rättas at Nordén skall hafwa wunnit sina be-
swär emot Nordlund, hwilket wore mig gan -
ska obehagligt, om det besannas. Hälsa ho -
nom in Specie! Jag lefwer” &c:

Detta Brefwet gaf mig för det närwarande
ett ganska godt hopp och tilfredsstälde mig
mycket, hälst den omständigheten, at Hon
hade yttrat för sin Bror Carl något för mig
förmånligt i detta ämnet.

Den 19. feck jag höra, at Fru Holmbom war
återkommen ifrån Nordmaling; ty geck jag
straxt på förmiddagen dit. Och feck då höra,
at min Flicka hade följt Henne först till Hör-
nefors, och sedan i sällskap med flera Herr-
skaper och ungdom till Strömbäcks Glas- 
bruk; dit äfwen åtskilliga af Stadsens ung-
dom hade rest för at roa sig. Jag frågte då
straxt: – ”Är Hon där qwar ännu?” ”Ja:” swar-
tes mig; ”men Hon reser derifrån hem, och
bad mig hälsa Bror ganska mycket; samt an-
modade mig, at å Hennes wägnar bedja Bror
at icke resa dit till Henne denna gången; Hon
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bad mig uttryckeligen bedja Bror derom.”
Detta sade Hon, sedan jag hade låtit förstå, at
jag wille resa till Henne.

Hon berättade widare, at det war sanning at
Fjellströms hade animerat Svedberg, at an-
mäla sig hos min Flicka, och at Han hade
gjordt det blott skrifteligen, och fått afslag.
Likaledes, at min Flicka hade sagt en gång:
”Gud förbjude at icke Själander skulle få Sa-
cellaniet, at jag kunde få wara och bo hos
honom”, hwilket ej war behagligit eller godt
tecken för mig. Därnäst berättade hon at
Min Flickas Syster Lotta hade lånt af Henne
min guldkjed, den Hon hade nyttjat. m:m:
som Hon kunde haf wa at förkunna.

Jag geck så hem och skref följande bref till
Henne.

”Uppå Tits sista bref hwarföre jag ömt
tack ar, har jag redan swarat, det jag hoppas at
Tit: bekommit; dock kan jag nu ej underlåta,
at upwakta med några rader, då jag af Syster
Holmbom har fått höra, at Tit: är mig så när.
– Och jag tror at jag redan wore på Glasbruket,
om ej Hon i Tits namn så strängeligen hade
förbudit mig det, och det skall wara mig kärt
at lyda Tit: ehuru mycket det än kostar på för
mitt hjerta, som allaredan är där. Men det skul -
le på det högsta förtryta mig, om Syster Holm-
bom, igenom sitt förbud har narrat mig, och
således förtagit mig ett det ljufwaste det ut-
waldaste nöje. Söta Cousine får jag undanbed -
ja mig framdeles sådana beswärande och hårda
förbud. I medlertid ber jag om den oskattbara
grace, at få wara i dess hjerta innesluten och
ihogkommen såsom Tits ömaste” &c:

At Hon så hade förbudit mig resa till Hen -
ne måste jag utan förtrytelse uptaga af det
skälet, at jag tänkte: Hon är ung och kanske
tyckmycken, och skulle finna sig förlägen, at
se mig med i sällskapet, då alla wiste at jag

wore Hennes Fästman &c: Så sökte jag at för-
klara saken på den goda sidan; ändock den
skenbarligen såg så ut, såsom Hon med all
sorgfällighet wille undfly mig och icke tålde
min närwaro; hwilken tanka jag sökte qwäf -
wa och dölja. På eftermiddagen geck jag åter
till Fru Holmbom, för at anmoda Henne at
öfwerstyra brefwet under sitt Couvert till
min Flicka. Derpå anförde jag för Henne min
mistanka om at Herr Studiosus Olof Lindfors
wore kär i Henne och frågte Henne, om Hon
hade hört något derom? Hwarpå Hon swarte:
sig icke hafwa Hördt något derom med wiss-
het. I alla fall trodde Hon, at Han icke eller,
om så wore, skulle få något framsteg Hos
Henne. Nu wiste jag wäll icke något säkert
härom; men flera år derefter feck jag höra, at
min gissning icke war ogrundat; ty Fru Nord-
lund sade då, at Han hade warit pinkär i Hen -
ne. I medlertid uppmuntrade Fru Holmbom
mig ganska mycket nu som ock altid, och bad
mig wäl hoppas: jag skulle säkert, sade Hon,
till slut winna min önskan. Hon war altid glad
och munter, tycktes nitiskt söka befordra
mitt bästa, och wiste sig altid wänlig och god,
så at jag ej annat kunde än fidera mig till
Henne. Och Henne förutan, så torde jag ej
widare frågat efter Sophie Lindahl som wiste
sig så motwillig; men nu underhölts altid mitt
hopp; och dessutom war jag förbunden, en-
ligit min begäran af Henne i Nordmaling och
i anledning af Bror Olofs correspondence, at
först afbida Julii Månad.

Nu skref jag också följande bref till denna
Hennes Bror.

=== At Hans 1:sta Bref, som mistänktes
wara borta; (Se p: 228. d: B:) afsändt under
Couvert till Prosten Eurenius, hade legat hos
honom, som i 14. dagar hade warit på Läs för-
hör. ”Jag ser af dessa, dina ädla tänkesätt, och
warma wänskap för mig, hwartil jag mig rätt
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mycket gratulerar. Det sednare brefwet war
rätt en ljuf tröste Epistel. – Gud Gifwe at din
prophetsia wille sannas! I medlertid will jag
förbida tiden och hoppas framgång af dit
medlande. Dina föreslagna medlare, will jag,
i möjeligaste måtto och efter omständighe-
terna betjena mig utaf: jag är öfwertygad om
deras rena wänskap. Hälsas 1000:de falt ifrån
Din” &c:

Den 25. war jag hos Bolin, som berättade, at
också Han hade warit på Glasbruket (Se p:
230. D: B:) med ungdomen, och huru man där
ganska muntert hade roat sig. Ibland annat
hade man där bäddat Syskon säng, Och Bolin
hade kommit at ligga bredewid Min Sophie,
den han ock annars gans ka myck et berömde,
såsom en mycket hygg lig Flicka. Den omtalta
Syskon sängen anstod mig just icke fullkom-
meligen wäl, dock war jag nog så nögd med
at Bolin blef Hennes sido kamrat; som någon
annan. En Mademoiselle Lind war där också,
såsom den han hade högsta aversjon före, och
hon såg också ut som en padda.

Jag war en dag hos handelsman Johan Hägg-
ström, som war nyss gift för at Kyrkotaga
dess Fru. Och straxt efter min ankomst kom
äfwen Herr Fendrick Sticksén ifrån Röbäck
dit, som war ytterst full, och swärmade där
såsom en annan fyllbult. Wi woro i den förr
omnämda lilla kammaren (Se p: 501. 5:te
Bok:) Efter någon stund geck Handelsman
Häggström ut i salen, men Hans Fru och jag
woro inne med Sticksén, hwarunder denna
sednare swärmade såsom en galninge både i
ord och åtbörder; till slut tålte jag ej längre
at höra och se på Hans dårskaper, som så
mycket illa anstodo en menniska, och aldeles
icke en Christen; utan geck ut i Salen till det
öfriga Sällskapet; och yttrade mig straxt med
någon häftighet och misnöje: – ”Kors hwad

Stecksén är galen och bär sig åt såsom en ur-
sinnig! jag har aldrig sedt maken! At men-
niskan så aldeles kan förlora wettet.” Herr
Häggström, tog detta uti en aldeles förwänd
mening, war rädd om sin Fru; troendes at
Stecksén öfwerföll Henne på något sätt; ut-
brast med häftighet: – ”Hwad! gör han öfwer-
wåld.” och rusade med största häftighet in i
kammaren. Jag ångrade då min, kanske nå -
got utererande yttran; och sade genast: –
”Nej icke är det något sådant;” – men jag
märkte ej om han hörde det. Jag fortfor med
talet och sade till det närwarande sällskapet:
– ”Han kan wäl wara ursinnig ändock Han
ej går så långt.” Och detta för at säkert för-
taga all deras mistanka om något sådant ifall
äfwen de hade fattat någon. Jag lärde häraf
sedan huru jag alltid borde wakta mig för öf-
werdrift i mina yttranden.

VIII. Capitlet.
1:sta Wäntnings tiden.

På begäran hade jag utgifwit en attest åt
Jonas Höglanders dotter; men efter en liten
stund kom Hennes Mor tilbaka och wille
hafwa en annan attest; emedan, sade Hon,
denna icke war som han borde wara. Om jag
mins rätt, hade jag anmärkt något om Hen-
nes lefwerne; men Modren wille icke ärkän -
na någon sådan oordentlighet. – Jag swarte:
”hwad jag har skrifwit, det hafwer jag skrif-
wit, och det tänker jag kunna förswara;”
Dock mins jag icke säkert om icke jag skref
en ny attest åt Henne och mildrade något
litet uttrycken om samma sak.

Till Fru Holmbom hade jag gått den 6. för at
något språka om Min Flicka; då Hon efter
något samtal yttrade sig sägandes: – ”Jag får
berätta Bror något hugnande: Jag war då och
då hos Åbergs, Då Fru Åberg, under wårt
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samtal om Cousine Sophie Lindahl, talte
mycket godt om Bror, och sade sig Högeligen
önska at mitt frieri måtte lyckas; ty då bör
wist Cousine Fiken Lindahl blifwa lyckelig;
ty en så stadig, reel och alfwarsam man torde
Hon länge få söka.” &c: Denna berättelsen
kunde ej annat än mycket fägna mig, icke
blott i detta afseendet; utan också i flera
andra war Hennes wänskap för mig af myck -
en wigt; ty det war mig altid ett nöje då jag
kunde, på låfligt wis, tilwinna mig mina åhö-
rares tilgifwenhet och wänskap, huru mycket
mera då Fru Åbergs, hwars wänskap jag ald -
raminst hoppades at winna.

Widare wiste Hon berätta, at Åbergska huset
innehade en gärda eller litet jord ägor, som
tilhörde Lindahlska Stärbhuset, eller Fru
Prostinnan Lindahls arfwejord i Umeå; ”får
Bror Cousine Fiken”, fortfor Hon, ”så får
Han också med det sam ma denna gärdan, för
hwilken Åbergs har betalt alla år arrende;
och det kan för Bror wara en ganska god för-
mån.” m:m: så at med ett ord: Fru Holmbom
altid talte med mig sådant, som Hon trodde
skulle wara mig till behag.

Nu skref jag åter till min Flicka följande
Bref.

”Alt för länge hafwer jag nu warit hindrad
ifrån det nöjet, at tolka min oswikeliga tilgif-
wenhet för Tit: och torde ock ännu under
denna trägna arbets tiden hindras; men Tit:
är derföre icke glömd, hwars åtanka och hug-
komst utgör min största och dageliga förnö-
jelse: – Hwi är jag här så bunden? Jag wågar
tro och hoppas, at Tits ädelmod är så stort at
Hon förlåter mig, at jag, utan Tits tilstånd har
skrifwit Bror Olof till; sakens nödwändighet
tålde ej längre upskåf. En nyhet får jag berätta
Tit: som jag ej förr har wågat tro, och som i
flera afseenden fägnar mig, och är den at jag,

igenom en säker, har fått höra, at jag wärkeli-
gen skall wara i grace hos Fru Åberg och at
Hon mycket önskar framgång af den sälla för-
ening oss emellan, som jag med all wärma har
sökt och skall eftersträfwa. O! at jag kunde
hoppas, at Tits: hjerta wore till ömhet och kär-
lek för mig bögdt, och det allaredan ej kunde
tala något annat språk än ett stort högt ja, som
så myck et af mig efterlängtas. Jag har fått
hälsningar ifrån Bror Själander, at jag måtte
skrifwa; men med hwem får jag hälsa om
swar? Förlåt denna lilla fråga, den jag förenar
med flera: Är Bror Själander sjuk i mässling -
en? och har Tit: förr haft honom? Får Cousi-
nerne dubbla Nådår? Huru snart skola de mis-
siverade börja profwa? Och Huru snart blir
det sommaren? Ingen winter har warit längre
än denna: en sol förslår intet, at göra slut på
honom; men om den andra Solen El: Soph:
Lindahl med sin wärma äfwen skulle upgå på
himmelen, så skulle berghöga snödrifwor
snart försmälta. Ach skona mig för en köld,
som är wärre än spitsbergens! och uplifwa
hoppet hos den som lefwer in i döden Tit: up-
riktiga; men kanske tröttsamma älskare.”

Således sökte jag i mina bref, såsom man
har sedt, upkasta hwarjehanda ämnen och
frågor, för at gifwa Henne ämnen och anled-
ningar at swara mig; men ändock feck jag så
sällan bref ifrån Henne.

Den 10. war jag på något ställe i sällskap med
Bruks Predikanten Nygren, då wi för nöje
skull kastade lott om hwilken som af oss
först skulle blifwa gift och lotten föll på Ny -
gren. Och denna gången war ödet uprikti-
gare än han sjelf; ty 5. dagar derefter feck jag
höra at det hade lyst för honom och en
flicka i Anundsjö. Hwid hwilken underrät-
telse jag blef något flat och tänkte: Hwad
Han kunde wara dolsk när han wiste, at det
redan war lyst för sig; finge jag blott i ho -
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nom; jag skulle wist bestraffa honom för det
han ej yttrade ett enda ord derom; men man
tiger gärna om sådant i det yttersta.

Under min sista warelse i Nordmaling bad
Själander mig, at jag måtte gifwa Honom af-
skrift af min Preste Matrickel. Denne hade
jag nu färdig, och afsände honom i bref till
honom, tillika med mitt, på näst föregående
blad täknade bref till min Flicka. Och in -
nom några dagar feck jag följande swar der -
på ifrån Honom.

=== Ursäkter för det han ej förr skrifwit.
– ”Haf tusende tack för Prest Synda, ja! å Ad-
juncts sidan betraktad, förfärliga Register. De
äro fanen så många bedagade och tandlösa
Cabbaler, som en dags mårgon torde blifwa
mig nog ledsamma; ja! till och med sjelfwa
Consistoriumet.” === reciterar om Förslaget,
hwarom straxt nedanföre. – ”I dag bekom din
flicka Dit bref af mig, hon mår wäl fast barns-
ligheten råder; men så underlåter jag wist icke,
at göra Henne tjenliga föreställningar. ===
Jag will tro, at man med saktmodigom anda
skall kunna borttaga en barnslig dumhet. –
Hon kommer wäl tågandes med bref hwad det
lider. Ännu ligger ansökningen om dubbla
Nådår hos Regenten. Otalig hällsning” &c:

Äfwen af detta bref fant jag med oro, at mitt
hopp om lycklig framgång hos min Flicka,
stod på swaga fötter; dock gaf jag wäl ännu
ej saken aldeles förlorad; hoppandes at den,
till sommaren, wid Brodrens hemkomst, tor -
de få en lycklig wändning.

Hwad han skrifwer om Prest Synda &c:
syftar på den af mig undfågna Preste Mat -
rickeln. Och alla dessa Hans yttranden stodo
mig aldeles icke an. At så föraktligt orda om
sina äldre medbröder, war i min tanka, det
lindrigaste at säga, obetänkt, och inhonet
sagt. At så likasom önska lifwet af sina äldre

medbröder, af hwilka de flästa woro akt-
ningswärde och redlige män och i många af-
seenden wida öfwer honom, war i mitt tycke
högst tadelwärdt; Han kommer ej ihog, tänk -
te jag, at Han också sjelf en gång tänker blif -
wa gammal, då äfwen torde finnas de, som
önska lifwet utur Honom. Skall man då icke
med tålamod förwänta en laglig tid, och låta
försynen leda wåra öden, som wäl finner ut-
wägar at gifwa öppning när rätter tid är. Detta
gifwer mig anledning at något mera orda om
Hans lynne och Charactere, än hwad jag pag:
153. och lösa bladet denna Boken, har teck-
nadt. Jag hafwer där nämnat honom såsom
en stor fjäsk; och det bewiste han äfwen i an-
seende till befordrings wägen. Under mina
båda wistanden i Nordmaling, gaf han mig
fult förtroende om så wäl sina förhoppningar,
som åtgärder. Huru han hade sökt den eller
den lägenheten. Och hwad som härwid mis-
hagade war hans mått och steg, at söka winna
sin önskan. Ty än byltade han och skref hit
och dit, än tilböd han= och ingick accorder,
samt arbetade med händer och fötter på alt
möjeligt wis för at tränga sig fram, hwilket,
åtminstone i min tanka, war ett uppenbart
Simonie, stridande emot lagar och ett godt
samwete såsom en Jesu Christi tjenare, som
bör wara högst mån om at ingå den rätta wä-
gen, och igenom den rätta dörren till fårahu-
set, och icke igenom sådana biwägar. När jag
såg hans myckna och ifriga bemödande här-
wid, och swor åt de många äldre Prester, som
stodo honom i wägen, och jag märkte huru
alfwarsamt han häraf war intagen; så tänkte
jag: Stackare den, som så skal sjelf altid nöd-
gas arbeta sig fram, och ej kan med trankilité
förwänta försynens wink, den måste ju aldrig
hafwa någon ro i sin själ. Jag klandrar wist
icke ett lagligt sökande; ty det hörer en willig
och flitig Herrans tjenare till, at tilbjuda åt
Guds Församling sina krafter, på sätt som lag
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och författningar tillåta; men derwid bör
man också hwila, och låta Lag och författ-
ningar styra resten; samt wara försäkradd, at
Gud, som bäst ser och känner mennisko hjer-
tat, altid finner utwägar, at föra menniskan
till den ort och ställe, der han finner honom
göra bästa nyttan; Och skulle man icke der-
med wara nögd! Det är sant at hwar och en
kan wara ganska skicklig på sitt sätt; men här
gäller ju själars ewiga frälsning! är jag säker,
at jag bättre= eller lika med en annan kan
föra förwillade själar till Gud! Bör jag då icke
låta Gud, som i sin allwisa Försyn ser hwad
bäst är, råda och styra härwid! Jag går ju sedan
så trygg och nögd i mitt kall och Embete.
Dessa mina tänkesätt härom yttrade jag icke
för Själander, emedan jag insåg, at mina på-
minnelser als intet skulle wärka på honom.
Icke eller uträttade han nu något med alt sitt
byltande; ty han feck icke den sysslan Han
sökte. Men framdeles blef Han Capell Prest
i Björna Capell, hwarest han ännu är, oaktat
han alt sedan med samma lynne och tänke-
sätt har sökt, at armboga sig fram; hwilket, ty
wärre, nu är blifwit nästan ett allmänt mode,
och öfwas utan blygd, såsom något lofligit,
äfwen af dem, som häröfwer borde hafwa en
alfwarsam upsikt, och såsom Zions wäktare
lysa och föregå med goda exempel. Föröfrigit
war Själander, såsom jag förr har sagt, en wär-
keligen braf man.

I ett annat ämne war han också litet oförsik-
tig. Under ett samtal med honom, kommo
wi at orda om de swåra och grofwa förbry-
telser, som man såsom Prest ibland får höra,
wid hemliga skriftermål. Därwid berättade
han om ett groft brott, som en gammal gum -
ma hade för honom bekänt på sin sotesäng,
Dock utan at nämna Henne, som nu war lika
mycket, såwida jag dock i alla fall icke kände
henne och hon nu war död. Ehuru detta den -

na gången war af ingen betydenhet, så kun -
de jag dock icke annat, än nu göra honom
följande ärhindran: – ”Bror bör taga sig til-
wara at icke uppenbara för någon, sådana
hemliga bekännelser.” – ”Ah!” swarte han,
”Prester och ämbetsbröder emellan, som alla
hafwa gjordt tysthets Ed, så gör det ju ingen
ting.” ”Man skulle wäll så tycka”, swarte jag,
”men man bör icke det en gång, om icke sa -
ken är af en sådan swår fölgd, at man för sitt
eget samwetes tilfredsställelse behöfwer råd -
göra med en annan Prest derom; men i alla
fall: ju bättre man bibehåller förtegenheten
ju mindre riskerar man, ändock saken, ej
mera wore af några fölgder; utom det, at så-
dana uptäkter altid lämna ett obehagligit
spår efter sig i dens minne, som sådant måste
höra.” Mitt yttrande fant han wara rätt, och
så slöts detta tale ämnet.

Ifrån Rector Sædenius i Pithe feck jag nu
bref. Han hade warit rest till Ångermanland;
men råkte mig ej wid hemresan. Nu skref
han ibland annat följande ord.

=== ”Jag har länge ägt till ämne i min cor-
resspondence, soin80 om gåssars och mina
Elevers wälgång; Nu har jag hunnit den tiden,
at soin om mina Flickors framtida sällhet blif-
wit ett ämne, at yttra mig öfwer, som är icke
mindre wigtigt.” Här afbröt han ämnet med
fägnads betygelse öfwer mina Föräldrars
wälstånd; Sedan säger Han: – ”Det tycktes,
som Min Guddotter, Brors Syster, som war i
Saluböle icke så gärna skulle slippa dädan;
utan feck jag anledning af gubben at tro, det
Hon fastnar hos dem. Fru Sundén, min Swär-
mor lärer hafwa sålt gärdan, det jag får låta
passera; Hennes så wäl som egen jord i Umeå
kan, icke destomindre, komma mina barn til-
godo, då icke jag blef Ume=Bo.” Slutet.

Man ser lätt hwartut alt detta syftar; men
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dels derföre at jag för det närwarande på sätt
och wis war engagerad i Nordmaling, samt
dels och förnämligast af de skäl och orsaker
som jag har anfört pag: 507. och 508. 5. Bo -
ken, så kunde jag ej annat swara härpå än
som straxt nedanföre följer. I medlertid war
gillringen fin och klok; och tänkte jag der-
wid: Nog kunna wäl dina jord ägor wara
goda; men i det nätet fastnar jag wist icke,
så länge, som jag icke har sedt Flickan.

Hwad min Syster Maria Christina angeck
så war det sant, at engagement war å färde
emellan henne och Fasters i Grunsunda Mans
Brors Son Erik Olofs son, som skulle få hem-
manet efter detta gamla barnlösa äkta par;
Han war en mycket beskedlig karl, så at jag
med detta tilämnade partiet war ganska nögd.

Mitt nyss omnämde swar på detta brefwet
war, ord ifrån ord, som följer.

=== ”Då jag påminner mig den öma om-
sorg, som Tit: fordom hade ospard för mig och
mina kamrater, så ser jag deraf, huru mycket
mera lyckliga Tits: egna barn då måtte wara,
at äga en Far, som med den ömaste soin bere-
der deras framtida wäl, genom en upfostran,
som, fastän den nödgas lämpas efter wilkor
och omständigheter, dock altid fullkomligen
skall swara, emot ändamålet. – Och hware-
mot deras barnsliga tacksamhet och wördnad
wid mogen ålder aldrig lärer fela.” ===.

Jag menar at detta war icke mindre läm-
peligt swar, än sakens framställande i bref-
wet.

De första dägarna i april månad feck jag bref
ifrån min Flicka, som skref som följer.

”För den angenäma skrifwelsen, som jag
igenom Bror Själander hade den fägnaden, at
ifrån min wärda Cousine emottaga, för hwil-
ken jag nu härmedelst får aflägga min hjer-
teliga tacksägelse. – Jag blyges i sanning at

sätta handen på papperet när jag så länge åsi-
dosatt en sådan skyldighet; förlåt mig det söta
Cousin; jag wet nog det jag felar, men ändock
kan jag aldrig bättra mig. Frågan angående
Profpresterna får jag nu beswara, fast det
drögt så länge, at det redan torde wara Cousin
bekant; wi wänta nu Söderlund till Söndagen
(d:n 30. Mars Lindfors dag war d:n 6. April.)
och Öhrlingen till Palmsöndagen, at Predika
här, och 14. dagar efter Påsk blir walet, och då
kommer Doctor Genberg sjelf hit. I den an-
dra saken är Cousin gunstig och förlåter, det
jag ännu ej kan lämna något swar. Förlåt has-
ten: jag förblifwer städse” &c:

Jag kunde ej annat än med glädje emottaga
detta bref; ty ehuru det war af ingen betyd-
lighet för mitt hopp; så tyktes det dock röja
icke allenast wördnad och aktning, utan ock -
så någon wälwilja för mig. Brefwet war något
litet gammalt; och Fru Holmbom, igenom
hwilkens händer brefwen altid kommo, be-
rättade en orsak till drögsmålet, den jag nu
mera icke mins.

Dagen före detta brefwets ankomst som war
d:n 2. kom Min Mor till mig, och bodde hos
mig några dagar. Wid wårt samtal om mitt
Frieri i Nordmaling sade Hon. – ”Hör! du
måste akta dig för Fru Holmbom; ty folket
säger, at Hon är falsk emot dig! tag dig till
wara för Hennes list!” &c: Dessutom hade
hon ock en annan anmärkning at göra, som
war följande: – ”När jag war hos Syster Bur-
gerus”, sade hon, ”så war Hon litet misnögd
med dig i det afseendet, at allmänheten be-
skyller dig för otacksamhet; ty när de betala
Lön eller bära till dig något till skänks, så
skall du icke wara så tacksam, som de för-
wänta. Detta förtryter Syster Burgerus på
dina wägnar, och som Hon will dit wäl, så
har Hon bedt mig påminna dig härom, at du
må weta, at härefter förbättra dig i detta af-
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seendet.” &c: Mitt swar härpå war ungefär
sådant, som straxt nedanföre skall anföras.
Och fant jag häraf, at min Mor Enkom kom
at bo hos mig, för at få tilfälle at göra mig
dessa påminnelser, och i så måtto lätta sitt
moderliga bekymmer om mig.

Hwad Fru Holmboms falskhet angår, så wille
jag i början icke tro det; men efter hand så
började jag mistänka något sådant mer och
mer; och fant en eller annan anledning, som
tyktes den besanna. Alt hitintils hade jag haft
till Henne fult förtroende, såsom jag redan
har wisat; och man har sedt, pag: 185. denna
Boken, huru behändigt hon innästlade sig i
mitt förtroende, och huru jag ej an nat kunde
än falla Henne i händerna; nu war jag så in -
snärd i Hennes nät, at jag omöjeligt kunde
wickla mig ut för min Flicka skull, som, hade
till Henne ett fullkomligt förtroende, och
altid bodde hos Henne när Hon war i Staden.
Icke eller insåg jag någon möjelighet at bi-
brigga min Flicka någon an nan öfwertygelse
härom; ty hwem skulle Hon wäl häldre tro:
mig, eller sin slägtinge, som så mästerligt
förstod, at intaga Hennes sinne med lismeri
och sken af den mäst tilgifna wänskap; Huru
intala en oärfaren 17. års Flicka, till mistro-
ende emot en Slägtinge, som hon ansåg näs-
tan, som sin andra Mor? Jag fant mig således
nödsakad at hålla god mine och låtsa samma
förtroende, som förr, ehuru jag tog mig till-
warar i det jag kunde. När jag således började
inse Fru Holmboms falskhet, så påminte jag
mig fru Helledajs spådom (Se p: 354. 4:de Bo -
ken.) och tänkte: nu finner jag denna spådo-
men wärkeligen sannad.

Wid betraktande af Fru Holmboms för-
hållande hela tiden, så har jag uträknat, at
Hennes planer och förhoppningar måste
hafwa warit följande. Hennes första och för-
nämsta plan war, at sjelf få blifwa min maka

och Fru. At Hon hade fallit på en sådan tanka
kan slutas, så wäl af Hennes muntra= och
glada=, samt wänskaps fulla upförande emot
mig i Lycksele, och Hennes trägna bjudning
till sig, (Se pp: 93. == 98. 5:te Boken.) i Staden,
som ock af Hennes utmärkta glädje när jag
besökte Henne. (Se p: 118. 5:te Bok:) Ty då al-
laredan lärer hon hafwa fattat den förhopp-
ningen, at kunna winna min kärlek och til-
gifwenhet; Äfwenledes af hwad som framde-
les skall omtalas, och däribland hälst Hennes
sista förhållanden. Jag har dock nu welat an-
föra saken i sitt sammanhang; emedan den
ganska mycket uplyser och förklarar, så wäl
det föregående, som hwad härefter följer. För
at winna detta sitt wigtiga och högst ange-
lägna ändamål war nu nödigt, at söka på alt
sätt winna min wänskap och tilgifwenhet,
hwilket hon mente skulle kunna ske på det
sättet, at under det Hon skulle agera medlare
emellan mig och Mademoiselle Lindahl, hwil -
ket mitt frieri Hon i början icke hade kunnat
Hindra, så borde Hon i anseende till mig wisa
alt möjligt nit för mitt bästa, ställa sig, som
hon på alt uptänkeligt sätt wiste mig det red-
ligaste förtroende, och med all wärma sökte
befordra min förening med min Flicka; I an-
seende till min Flicka åter, så borde hon på
samma sätt söka helt och hållit intaga Hennes
hjerta, samt winna Hennes fulla förtroende,
wänskap och lifliga tilgifwenhet; men dock
därjämte oformärkt ingifwa Hen ne afsmak
för min Person, samt så laga, at jag till slut
skulle få korgen af min Flicka. Således, efter
sakens uthalande på en längre tid, skulle fölg-
den häraf nödwändigt blifwa den; at jag först
skulle hafwa ett fullkomligit förtroende till
Henne, och dernäst fatta wänskap och wäl-
wilja för Henne sjelf, hwilken wänskap na-
turligt wis hos mig skulle tiltaga i samma mån
som mitt hos min Flicka skulle aftaga, och
änteligen skulle ledsnaden öfwer mitt mis-
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lyckade försök hos Flickan, förmå mig at så
mycket mera och snarare öfwerlämna min
wänskap åt Henne, och då Hon således full-
komligen hade mig i sina händer, så skulle
Hon wäll så kunna behandla mig, at min wän-
skap skulle förbytas i kärlek; då Hon lätt se-
dan skulle winna sitt ändamål, och likafult
hafwa bibehållit sin Slägtinges Sophie Lin-
dahls wänskap och fulla förtroende. Hennes
andra plan åter måtte hafwa warit den, at om,
emot förmodan, den förra planen icke skulle
lyckas, utan Sophie Lindahl skulle blifwa min
Fru, så skulle Hon under hela denna tiden, så
hafwa wunnit wår wänskap, såsom den som
hade befordrat wår sälla förening, at Hon helt
och hållet kunde räkna på wår ärkänsla, och
Hon således så mycket wara hos oss, eller åt-
minstone så mycken hjelp af oss ianseende
till sin utkomst på ålderdomen. Altså skulle
saken få utfalla huru den än kunde, så skulle
hon dock till slut winna derwid. Härifrån
härledde sig, Hennes bemödande at tala mig
altid till nöjes, och ingifwa mig ett så godt
hopp om lycklig framgång med mitt Frieri
hos min Flicka, som jag ofwanföre har wisat
pag: 197. 202 218. 232. och 235. denna Boken.
Hwad Hon åter kan hafwa talat för Flickan
om min Person kan jag wäl icke weta; men
står mycket lätt till at gissa; godt och wäl har
det wist icke altid warit. Hon hade en förträf-
felig gåfwa, at kunna förlöjliga och ridiculi-
sera andras göromål; Detta medlet måtte haf -
wa warit förträffligt inför en 17. års flicka, at
wäcka afsmak för mig, och till slut torde hon
hafwa underhjelpt saken med ett formeligt
afrådande; Och man kan föreställa sig, med
hurudana färgor jag, wid sådana tilfällen, blef
afmålad.

För at ännu bättre stadfästa mina förestå-
ende gissningar, samt bättre uplysa de förr
omtalta händelser, så will jag något närmare
granska de samma. Man lärer minnas, at min

Första resa till Nordmaling (Se V. Capitlet
denna Bok:) lämnade mig någorlunda godt
hopp; Likaledes Själanders första bref (Se p:
169. d: B:) wisar Flickans ännu fortfarande til-
gifwenhet till mig. Ja Flickans egit första bref
till mig (Se p: 168. d: B:) hade åtminstone en
hel annan wänligare ton än de följande; men
så snart Fru Holmbom hade råkt Flickan då
Hon war rest till Umeå, så blef Hon ifrån
samma ögnableck aldeles förwillad, fjär och
mycket ogen; wist en fölgd af Fru Holmboms
åtgärd. (Se pag: 194: D: B:) Så at hwad denna
Frun sade på skämt at Hon skulle narra mig
(Se p: 193. ibid) medelst bud när Flickan skulle
komma, det gjorde hon mästerligt i sjelfwa
wärket på ett nedrigt wis. Widare då jag reste
andra gången till Nordmaling och tilböd
Henne skjuts dit (Se p: 204. den: B:) så wille
Hon icke resa med, emedan Hon förmodeli-
gen ej då trodde sig kunna wärka, som Hon
åstundade; men så snart jag war återkommen
derifrån, så reste Hon genast dit, säkert i den
afsigt at utplåna all ömhet utur Flickans hjer -
ta emot mig ifall någon sådan där ånyo kunde
wara upstigen, hwilket war Hennes största
fruktan. Ytterligare Hennes annonce i Cou-
vertet (Se p: 225. d: B:), hwad war det annat
än en fin list? Ty förmodeligen fruktade hon
at min flicka torde hafwa skrifwit ömare än
hon i samtal hade gifwit till känna, och för at
blifwa härom förwissad, hade Hon på något
behändigt wis, efter bortbärandet, skaffat
brefwet i sina händer, brutit och läst det; Men
på det, at Hon skulle wara så mycket säkrare
at Hon icke skulle mistänkas för sådant, så
skref hon i Couvertet. Och om det ock war
sant angående det på gatan återfundna bref-
wet, så wille Hon åtminstone härmed öfwer-
tyga mig om sitt nit för mitt wäl och dermed,
så mycket fastare befästa sig i min wänskap.
Ty hwarföre skulle annars just Fru Holmbom
skrifwa denna annoncen? hade icke det, i det
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fallet, warit tjenligare at min Flicka eller Sjä-
lander hade skrifwit den? Ännu mera: Hen-
nes omtalta Förbud i min Flickas namn an-
fördt pag: 230. d: Boken, hwad war det annat
än kanske Hennes egit påhitt, när hon hörde
at jag wille resa till Glasbruket, emedan hon
fruktade, at wår ömhet där kunde ånyo upel-
das och Hon icke wore tilstädes, at genast
kunna dämpa den samma hos Flickan. Af det
förra kan äfwen sådant här mistänkas: – Och
till slut: Angående det pag: 244. näst förut,
omtalte drögsmålet med Min Flickas 3:dje
bref: mån icke äfwen det war en åtgärd af Fru
Holmbom, som först behöfde försäkra sig om
dess innehåll? Nu har jag framstält Fru Holm-
boms upförande i klar dag, hwarefter Hon
framdeles wid förefallande Händelser bör dö-
mas. Det war dock långt ifrån, at jag ännu
kunde inse eller tro så mycken falskhet och
list hos Henne, men ehuru jag började mis-
tänka Henne härom, så trodde jag det skulle
wara af mindre betydenhet och föga wärka i
hufwudsaken. Men Gud som wakar öfwer
menniskors wäl, tillät Henne alt sådant, på
det Hon skulle wara ett medel i hans hand,
till at hindra min fullkomliga olycka; ty utom
Hennes falskhet, så torde möjeligen denna
Flickan blifwit min, och då hade jag säkert
blifwit mycket olycklig, hwarföre jag aldrig
bör förgäta at tacka Gud.

Hwad åter min Mors, pag: 244. näst förut,
gjorda påminnelse om min otacksamhet an -
går, så mistykte jag wäl litet, at allmänheten
skulle hafwa en sådan tanka om mig, hwaruti
jag till min indre tilfredsställelse fant mig
wara oskyldig. Omdömet härom torde hafwa
härflutit af följande omständigheter: När
Lön bars upp, så war jag först högst mån om,
at i Längden riktigt upteckna hwad hwar och
en hade betalt, det jag wist icke wille för-
summa; jag skulle derföre också se efter,

hwad hwar och en hade gifwit, hwarigenom
jag ibland torde hafwa förglömt at tacka; och
mången gång, förr än jag hade fullgjordt en
sådan min skyldighet, så, war den utskickade
drengen eller pigan redan bortgången; altså,
för at iaktaga denna min skyldighet och just
för min ärlighet skull, så blef jag ansedd för
otacksam. Jag tackade wist åckså altid, och
bad hälsa hem och tacka när någon hade 
skickat någon gåfwa, kött eller fågel &c: men
at just taga hwar och en i hand det war jag
icke wan, och det torde jag ofta förglömma.
Föröfrigit när jag hade tackat en gång tyckte
jag ej mera skulle behöfwas; och denna min
enda tacksägelse war kanske i sanning mera
upriktig än mången smilande mångordiga
pladder; Antingen nu mången utskickad
dreng eller piga icke hade förstått mig, eller
wäntat så mycket mun pladder eller hemma
förglömt at anmäla mina tacksägelser, så an-
sågs jag för otacksam. Widare förstod jag
icke, eller icke altid kom ihog, at sjelf tacka
dem som hade skickat något till mig, när jag
råkte dem, hwilket jag tillstår wärkeligen war
ett fel; Men dels tyckte jag, at när jag med bu -
det ha de hälsat och tackat så skulle det icke
mera fordras; och dels när jag efter 14. dagar
eller en Må nad råkte folket, så hade jag redan
så aldeles bortglömt både hwem som hade
skickat mig något, som också hwad hwar och
en hade gifwit; Ty sedan jag en gång hade
hälsat och tackat och lämnat det skänkta i pi-
gans Händer, så tänkte jag aldrig derpå mera,
och förglömde således saken helt och hållit.
Men en hufwud orsak hwarföre jag sjelf icke
kun de tacka, när jag råkte folket, war at icke
stöta någon; ty om jag hade tackat någon för
gåfworna, när jag, som sagt är, så aldeles hade
förglömt altsammans, och det hade råkat
wara en Person, som ej hade skick at mig nå -
got; så hade en sådan tacksägelse lätt kunnat
anses såsom en chicane och nedrig förebrå-
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else för det de ej hade skickat något; derföre
teg jag häldre aldeles. Dock sedan, när jag sä-
kert wiste, at någon hade sändt mig något,
men icke mintes hwad; så tackade jag för
skickningen utan at nämna gåfwan. Och
mången gång torde också min blygsell och
försynthet ibland Fruntimmer, förorsakat en
otidig tystnad hos mig. Ännu en ordsak: Jag
hade ofta hördt förlöjligas, så wäl Rector Sæ-
denii, den tiden han war i Umeå, som Wid-
grens förhållanden, den förra; för det han
genast så fjäskaktigt klädde sig och lopp sam -
ma dag till den som hade sändt honom något
till skänks, och då hette det: sådant ser ju så
fjäskaktigt ut, ingen wäntar sådant; och det
är nog, at man tackar när man annars första
gången råkar den som har skickat något. –
Den sednare åter härmade alla gatpojkar i
Löf ånger: ”Tack kära Far för Fisken; tack kära
Mor för smöret, för taljan, för linet, för hampen
för ullen, för fågeln, för, för för” &c: Nu sökte
jag at undwika sådana ytterligheter, och då
hette jag otacksam.

Några dagar derefter skref jag till min Flicka
följande bref.

”Med stort nöje inhändigade jag Tits sista
bref; och orsaken hwarföre det ej förr anländt
lärer Fru Holmbom berättat. (Man påminner
sig, at jag ännu föga anade Hennes falskhet.)
– Min Cousine! ehuru angenämt det än för
mig är, at emottaga Tits bref, så tro dock ej,
at jag förtörnas öfwer uteblifwandet, fast jag
wäl lifligen känner saknaden deraf. Det är så-
ledes intet fel för hwilket Tit: behöfwer bedja
om förlåtelse; och om ock så wore: Ho wore
dertill willigare än jag. Min kärlek wore wis-
serligen af ingen ädel art, om jag wore oför-
nuftig nog, at reflectera på små saker; Ännu
mindre behöfwer då Tit: frukta före, at jag
skulle reflectera på dess still och skrifsätt; så
at det skulle hindra Tit: at med korta ord be-

swara mina bref. – Jag försäkrar, at Tit: altid
skrifwer så wäl, som någon annan Flicka, och
har också goda Concepter, och det är i san-
ning icke obetydligt då det upwäcker mitt
nöje; ty twå tre rader af dess egen hand äro
mig dubbelt angenämare, än många häls-
ningar igenom en annan. Berättelse om Hen-
nes wälstånd är redan ett angenämt bref om
det ej innehåller mera. Det torde wara bekant
at det är lyst för Inspector Schjåltz och Fru
Östling: Jag låter Tit: gissa hwad jag önskar i
anledning deraf. Mån Tit: kan gissa rätt?
Unga Mademoiselle Burgerus ligger rätt
swårt i koppor. Kong: Räntmästaren Moritz
lärer blifwa Prost fogde i Skällefte; Assessor
Forsell, Räntmästare, och Läne Bokhållaren
Bergstedt Krono Fogde och följakteligen Ma-
demoiselle Boström Fogdinna; nej Fogde=Fru
skulle jag säga; och så bör touren komma till
Tit: at blifwa Prostinna, dock först Stads Ca-
pellans Fru. Hå! jag tror at jag will hafwa alt
till inna i dig, och kommer ej ihog, at det, ty
wärr, ej går så fort med befordringar i wåra ti-
der. Förlåt mitt skämt, det är endast anfört för
at roa; winnes ändamålet skall det hjerteligen
fägna mig; men ännu 1000:de gångor mera om
jag nånsin i werlden skulle blifwa så lyckelig
at, i stället för: trognaste älskare, få under-
skrifwa Tits: tilgifnaste, ömaste och trognas -
te maka och wän. P: Stenberg.”

Samma dag beswarade jag också Baron Car-
pelans bref teknadt pag: 219. denna Boken;
således.

=== jag tackade å Nordlunds wägnar, be-
rättade, at han blef utträngd ifrån Förslaget,
och Nordén want Hos Konungen; men feck
derföre intet Pastoratet. – Sedermera: ”Mina
Elevers tillwäxt i skicklighet, kunskaper och
ädla tänkesätt fägnar mig mer än jag det kan
säga; och Baron Carls så mycket mer som Tit:
torde påminna sig min lilla prophetia, då Tits:
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flera gånger yttrade sin fruktan, at af honom,
såsom ganska trög at fatta och lära, intet
skulle blifwa något godt åf, nämligen, at om
Han fortfore i flit och beskedlighet, så skulle
Han blifwa en Solid och tänkande Man, när
Hans förstånd skulle hinna utweckla sig; ty
jag fant hos honom, wid wissa tilfällen, oför-
wäntade tankar och frågor, oaktat all Hans
tröghet annars.” === Hälsningar och slutet.

Min wän Häggqvist hugnade mig nu med
ett bref i hwilket han förespår, at Hellman
skulle få Reselle, som också hände. Därnäst
skrifwer han på Fransyska: – ”Ach Min Bror,
du tror dig icke komma dig till något gifter-
mål, du finner då ingen å din ort! Och hwad
mig angår; så har jag ännu icke sedt någon,
som är fullkomlig; ännu tycker jag mera om
Finskorna.” === Underrättelser om några
fordna kamrater. och Slutet.

Ett bref ifrån Hörnell innehölt blott huru
jag måtte bestyra i förwäg om hans Chaise så
hos Sadelmakaren, som målaren i Baggböle.

Jag har pag: 105. denna Boken något nämnt
om den tokiga Lars Lars son i Röbäck; nu
kom han Påsk=Lördagen till mig, med en li -
ten papper lapp i handen, på hwilken war
tecknadt, at det war fullmagt för honom at
wara Kyrkowäktare i Umeå Stad, samt begär -
de, at han, dagen efter eller Påskadagen, måt -
te få börja förrätta sin Sysla. Jag insåg strax,
at någon yngling, Militaire eller bodbetjent
hade gäckats med honom, och skrifwit ho -
nom en sådan fullmagt. Han war enwis i sitt
påstående ehuru jag sade, at Söderström lefde
ännu, som innehade Syslan, och at Han såle-
des omöjeligen kunde få Henne så länge han
lefde. Då jag märkte at sådant intet hjelpte,
så försökte jag, at röra Hans ambitions sida;
emedan jag kände, at Högfärden mycket
styrde Honom i hans galenskap, så som med
tokar wanligen händer; ty sade jag: ”Huru

skulle du wilja begära en så ringa Sysla, du
bör hafwa en större och mera betydande; du
får således icke kyrkowaktare Syslan och än -
nu mindre får du göra tjensten i morgon.”
Han war dock lika enwis i sitt påstående;
dock när Han hörde ett kort nej af mig, så
geck Han änteligen bort, men kom igen om
qwällen igen. Då sade Han sig haf wa warit
hos Prosten, med samma begäran och fått
samma swar; men icke destomindre war han
ännu lika enwis. Då afwiste jag honom alf -
warsamt, så at Han måste gå sin wäg. Men
som jag fruktade, at Han dagen efter torde
komma i Kyrkan och göra förargelse i Guds
Församling, så befalte jag Klåckaren och
Kyrkwaktarne, at de skulle ställ wakt wid bå -
da Kyrkodörarne på det han ej måtte slippa
in i Kyrkan ifall han skulle komma. Det sked -
de så; men han kom icke. Jag trodde mig så-
ledes wara säker för honom; Men Andra dag
Påsk, får jag höra, medan jag ännu låg, klåck -
an före 7., at det ringde redan första gången i
Stora klåckan. Jag undrade då hwem, som utom
min wettskap hade befalt ringning; Jag mis-
tänkte Söderlund, som hade åtagit sig Predi-
kan om dagen, och trodde at min klåcka geck
orätt; jag skickade derföre pigan dit för at
fråga, som återkom med det swaret, at Han
icke wiste åf något. I medlertid kom Klåcka-
ren springandes med Andan öfwerst i hals-
sen, troendes hafwa försummat sig och fruk-
tade för bannor. Jag befalte honom då at gå
och se efter hwilken som ring de, ”får se” sade
jag ”om icke Lars Lars son i Röbäck är där?”
Han geck och återkom, samt berättade, at
Lars Lars son när han såg honom komma for
som ett wäder utföre trapporna, hoppade på
snödrifworna öfwer Bogården, och sprang
som en pil öfwer Elfwen. I medlertid feck
detta passera för första gångs ringningen
fastän mera än en timma för bittida, och
Klåckaren och Kyrkowaktaren måtte gå på
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några ställen och underrätta folket Härom.

En något till åren kommen Enka efter Bon-
den Pehr Pehrs son i Högen i Grunsunda,
som nu bodde hos sin Son i Degernäs An-
ders Nils son, kom denna winter flera gånger
till mig och beklagade sig högeligen öfwer
denna Sin Sons otidighet och obeskedlighet
emot Henne m:m: Ja Hon sade till och med
at hon fruktade för sitt lif för honom, för
hwilket Hon icke trodde sig wara säker &c:
På tilfrågan om Hon wille, at jag skulle be-
straffa honom derföre, swarte Hon nej eme-
dan, sade Hon, hon fruktade, at han sedan
torde blifwa wärre. Jag underwiste Henne
huru Hon borde sig förhålla, och föröfrigit
tröstade Henne så godt som jag kun de. Då
och då gaf hon mig någon liten gåfwa, hwil-
ken jag tog emot, såwida jag ansåg det såsom
prof af Hennes wälwilja för mitt beswär och
jag med nekande icke wille såra Henne. Jag
war ibland i mycket bekymmer för Hennes
belägenhet, fruktandes, at Sonen torde tilfo -
ga Henne något ondt; då mig icke tilläts at
förmana honom; Jag fant mig derföre föran-
låten at härom consulera med Herr Commi-
nister Häggström, som swarte: ”Åh det torde
icke wara aldeles så illa, som gumman låter,
så långt kan wäl icke Sonen gå, och kanske
Hon är sjelf något skulden till sådant” &c:
När jag hörde, at han icke ansåg saken af
någon synnerlig wigt, så undrade jag wäl nå -
got derpå; men tyktes hafwa lättat mitt sam-
wete om något skulle hända, sedan jag hade
anförtrodt saken till en af Hennes egna sjä -
la=Sörjare. – Jag får om denna En kan fram-
deles något widare tala.

Min Far hade i slutet af Januarii Månad låtit
upsätta köpebref på Hemmanet åt min Bror
Anders och det med mitt samtycke och bi-
fall. Och nu wid Wår Tinget sökte han laga

Fasta derpå; då äfwen jag war närwarande,
och sjelf framlämnade Min afträdes och af-
sägelses skrift tecknad pag: 527. 4:de Boken.
Härwid frågte Härads Höfdingen om wi
woro Flera bröder, hwar på, både Min Far och
jag swarte nej wi woro blott dessa twå; men
det oaktat trodde han oss icke; utan frågte
Nämnden härom, hwilket något litet förtröt
mig; dock teg jag och lät icke märka mig.

Straxt i Maj månad feck jag ett bref ifrån
Hörnell, som klagar öfwer at jag icke hade
beswarat hans förfrågningar om Chaisen;
och fortfar: === ”Hwad kan wara ordsaken,
at Bror wisar en så stor tystlåtenhet? – An-
tingen Flickor eller Stockholms Commis -
sioner? måtte wållat? Wakna upp min Kära
Pehr! och gör dig färdig, at, nästa Måndag
eller Tisdag, emottaga den med Posten skic-
kade Nya Chaisen.” Sedan samma förfråg-
ningar, som i förra brefwet. På hans frågor
kunde jag icke swara; ty jag hade icke råkt
wederbörande Personer.

Unga Högström Klåckarens Son i Bygde
kom till mig straxt derpå med en Kohud, samt
ett litet bref i hwilket Han talar om samma
ämnen och säger till slut:  – ”Chaisen önskar
jag få färdig till Junii Månads slut, då jag ärnar
resa till Ångermanland för at söka mig en
Cloris.”

Ett bref af den 21. angående Chaisen, som
nu war i wägen feck jag straxt derpå. – Och
ibland annat skrifwer han följande: ”Jag kan
ej påminna mig om jag redan gjordt Bror un-
derrättad om det ärendets wigt, som kunnat
förmå mig at företaga en resa till Ångerman-
land; har jag upgifwit något, så är det aldeles
intet grundat, utan endast antagit såsom ett
medel at derigenom kunna uppmuntra en
god wän till ett slikt företag, hwarföre ock
detta, som jag tror, fullkomligt frikallar mig
ifrån den glömskan du beskyller mig före
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hafwa begått.” I mitt sista Bref med Klåckar
Son hade jag brydt honom för sådant. ===
Åter något om Chaisen; och låfwar, at på min
Namns dag d:n 29. Junii wara hos mig. – ”Gör
mig då Sällskap till Nordmaling, så skola wi
där roa oss.

P: S: === Hälsa Nygren om han träffas! Han
är nu ena hustrus Man; nog bittida.”

Änteligen d:n 23. ankom den så mycket om-
talta Chaisen. Och om mycket bång i bref
hade gått före honom; så blef det mycket
wärre buller efter hans ankomst; Ty Post
Bonden, som hade honom med sig ifrån Taf -
le och hos mig anmälte Hans ankomst, be-
rättade tillika at Post=Inspectoren Schjåltz,
hade genast tagit honom i qwarstad. Öfwer
denna berättelsen blef jag både något litet
förwånad och förargad. Jag geck så straxt till
honom och hölt med honom ungefär föl-
jande samtal. Jag: ”Här är ju hitkommen en
Chaise ifrån Bygde?” ”Ja!” swarar Han; ”men
den har jag tagit i förwar tils widare.” 
– ”Huru så”, frågte jag, ”hwad har han då illa
gjordt?” – ”Hwad illa gjordt”, upprepade
Han, mycket ond, – ”At så beswära Posten
med sådant tyg, Hå? är det intet illa gjordt
det? – Det är ju stränge:n förbudit at skicka
något med Posten, nu wet Bror det om Han
icke wet det förr; Man får icke på minsta wis
hindra Posten i sin fart.” Jag swarte: ”Jag ser
intet huru Posten är blefwen hindrad af en
Ny, lätt, ensittsig och tom Chaise, lika så lätt
går Han, som Postbond=kärran; och lika fort
är han förespänd, som denna, ja fortare till på
köpet; ty man har aldrig behöft, at omflytta
Postwäskan som ock sänkar någon tid.” Han
fortfor: ”Det frågas intet efter, altnog, at det
är strängeligen förbudit; Man skall ju i Guds
namn wara laglydig, och det hörer så mycket
mera dig till som är Prest.” m:m: owett, som

han i sin arghet utbredde på mig. – Jag in-
wände: ”Hwarföre träter du och utöser owett
på mig? jag rår i alla fall icke derföre, ej eller
har jag nå gon del deri; trät på den som har
skickat hit Chaisen?” – Han sade: ”hwem
annan än du har härom anordnat?” – ”Det
har jag aldeles icke; utan Hörnell har skickat
honom hit med Posten. Jag får wäl då taga
emot Chaisen? Posten har ju icke, i så fatta
omständigheter, på minsta wis blifwit hind-
rad af honom; det wore ju blott ett hårklyf-
weri af Lagen, at fästa sig härwid; Lagen är
dock bibehållen i all helgd?” – Han swarte:
”Det angår mig icke; och det skall blifwa tu
tal om det; Jag stämmer Bror för Post=Rätt.”
&c: – ”Stämn icke mig”, sade jag, ”som der-
med ingen ting har at göra; utan stämn den,
som har skickat hit honom, och det är Hör-
nell.” Till slut geck jag hem, då jag såg, at han
nu icke wille antaga skäl och resoner. Dagen
ef ter geck jag åter till honom och återbe-
gärde Chaisen, då Han änteligen war litet bli-
dare, och det till slut hette, at Han för min
skull denna gången wille låta saken förfalla,
och jag skulle få uttaga Chaisen. Jag skaffade
mig då straxt häst för at med det samma
kuska åf med honom till Baggböle till Sadel-
makaren. När jag då steg i och körde utom
hans port, så sade Inspectorn: – ”Nå lycka till
nu Bror till din Nya Chaise! slit honom med
hälsan och nöje!” Jag swarte: ”Det är då un-
derligt at jag intet skall få i hufwudet på Bror,
at det icke är min Chaise, jag har ju fle ra
gånger sagt, at jag har ingen del i ho nom.” –
Han: ”hwad är det intet Brors Chaise?” –
”Nej!” ”Är det icke Brors Chaise?” – ”Nej!” –
”Hwem äger ho nom då?” – ”Jo jag har ju flera
resor sagt, at Hörnell äger ho nom”, fortfor
jag, ”och jag är blott Commissionaire, at
emottaga honom wid ankomsten.” – Han til -
lade: ”är det icke Brors Chaise; så har saken
en hel annan beskaffenhet.” Och derpå kör -
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de jag strax bort. Och möjeligen war det
Hörnells lycka, at Han alt hittils hade trodt
det wara min Chaise; ty i annor händelse, så
torde han hafwa anstält Post=Rätt emot
honom; men nu då han en gång hade gifwit
honom lös och jag war kommen så långt, så
kunde han icke återtaga sina ord. I Baggböle
bestälde jag om Chaisen, så godt, som jag
kunde.

Men ännu återstod en storm. En eller twå
dagar efter återkomsten ifrån Baggböle kom -
mo Sadelmakaren Nyberg i Staden och Rot-
mästaren eller Stads tjenaren till mig; och
den förstnämde war helt bister och grym i
upsyn, och så ond, at han knapt kunde tala,
så at jag kunde förstå honom. Och som jag
icke wiste mig hafwa brutit honom emot, så
undrade jag högeligen hwad som nu åter war
på färde. Innehållet af hans tal, sedan det blef
så pass redigt, at jag kunde förstå det, war: –
”Herr Magistern har ju lämnat en Chaise till
Nils Hans son i Baggböle, för at låta förfärdiga
Sadelmakare arbetet på honom?” – ”Ja”:
swarte Jag. Han fortfor: – ”Det är högst inho-
net af Herr Magistern gjordt, at lämna sådant
arbete, åt en fuskare på Landet, och gå förbi
en Mästare i Staden, som årligen betalar både
Krono= och Stads Utskylder, och som fram-
för alla Fuskare har rättighet, at förrätta så-
dant arbete. Jag skulle icke wäntat det, at Herr
Magistern icke skulle så gärna hafwa unnat
sina egna Åhöra at förtjena något litet, än åt
en Fuskare på Landet; som allsingen rättighet
har at göra sådant arbete.” m:m: Härpå swarte
jag: ”Jag är i denna sak aldeles oskyldig; ty
utom det, at jag ej trodt det wara förbudit el-
ler ondt gjordt deri at tillåta hwilken Handt-
wärkare man behagar, så har jag blott handlat
efter Ägarens anmodan och befallning, och
wet mig således icke hafwa härmed förförde-
lat någon.” m:m: Man föreställe sig icke detta
samtalet så redigt, som det är nyss tecknadt;

utan det war länge innan wi hunno rätt at
förstå hwarannan; och isynnerhet innan jag
kunde få det i Hans begrepp at icke jag, utan
Hörnell ägde Chaisen, och at jag blott war
commissjonaire; ty han talte i hettan, och gaf
således icke akt på hwad jag sade: men jag
talte denna gången med all köld. – Han tillade
widare: at han allaredo hade tagit Chaisen i
qwarstad; samt at Han skulle Lagsöka mig
härföre. &c: Änteligen, sedan han gaf sig tid
at höra mig så myck et, at han förstod mig, så
geck han bordt något saktare och mildare till
sinnes.

Därpå skref jag genast Hörnell till och be-
rättade honom hans Chaises dubbla fångeng-
skap, samt huru mycken förargelse jag hade
haft för Hans skull.

Jag bekom straxt derpå swar i hwilket han
röjer mycket bekymmer om sin Chaise, wil -
le ej gärna lämna honom åt Nyberg, som wil -
le träta sig till arbetet, men ännu mindre wille
han hafwa processe med honom; Han läm-
nade således i min wård, at söka bilägga saken
på bästa sätt efter omständigheterna. Änte-
ligen kunde jag, så begå saken hos Nyberg; at
Chaisen feck förarbetas i Baggböle, så till Sa-
delmakare arbetet, som målningen; om hwil-
ket alt jag skref Hörnell till. Och som jag wis -
te at han war snickare, så anmodade jag ho-
nom, at göra mig ett flaskfoder; samt bad ho-
nom wara wälkommen till mig till Pehrs-
mäss, såsom han hade låfwat, då jag; på skämt,
låfte traktera honom med Persmäss=gräs.
(Spirea Ulmaria)81Men detta må nu wara nog
för en gång om en Chaise; men dock litet me -
ra härom framdeles.

Men jag må återkomma till mina wanliga äf-
wentyr. Sedan i början af April hade jag icke
skrifwit min Flicka till; ty skref jag den 20.
följande bref.

”Är det nu icke lång tid sedan jag sist hade
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det nöjet at skrifwa Tits: till? Åtminstone 
tycker jag så, och wäntar mig således ett bref
ifrån Tit: fult med bannor; ty jag har det ärliga
förtjent; war dock skonsam och banna ej alt
för hårdt. Öfwerhopad har jag warit af göro-
mål; men dock (Gudi lof) haft hälsan, och
mina tankar resa otaliga gångor om dygnet till
Tit: O! måtte de ej komma fåfängt tilbaka,
utan oförmärkt för mig bereda en lycklig fart,
när jag får den lyckan, at följa dem efter. I
medlertid skulle Tit: behaga skicka sina till
mötes; så skola mina resa med så mycket större
nöje, ehuru ofta de än afsändas. Ifall något ryk -
te har hunnit till Nordmaling om Hand:M: Er:
Forsells Fartygs skeppsbrott wid Götheborg,
så är sådant osanning; dock har det wräkt på
grund; men blifwit löst. Det är ej pennans sak,
at fullkomligen kunna uttrycka de känslor
hwarmed jag oaflåteligen framhärdar” &c:

Med detta bref skref jag ock några rader till
Själander, som genast beswarade det som föl-
jer.

=== Tacksägelser för brefwet. – ”Brefwet
till Fiken aflämnades genast; då jag önskar, at
alt i det målet måtte aflöpa till dit framtida
wäl och nöje, som ofelbart sker, när Försynen
får styra wåra göromål; hwilket min Bror så
godt som jag känner.

Renhorn super så fördömt, at Hans rädd-
ning är föga at hoppas. (Han war swåger med
min Fiken, gift med älsta Systern och Com-
minister i Skällefte.) Hwad som nu hela tiden
har Sysselsatt Brodren Olof i Consistorio har
warit, at med skäl förebygga sin Swågers usla
öde och elände; Han har omsider drifwit saken
därhän, at Bruks Predikanten på Sandön Borin
reser efter 8. dagar till Skällefteå, at biträda
den från all ambition komne. ===. Så lyckliga
blifwa gemenligen de ägtenskap, som ingås
emot anhörigas och redeliga wänners mogna
råd och wilja.” – Detta en bit åt Fiken. ”Ja! min

Bror! Detta är här, min moral; gifwe Gud Hon
wille, som förnuftig, tänka på den, dock gör
den sin goda wärkan i ett bröst, ännu obe fläck -
adt af werlden sat sapienti.” === Något om de
Profwande därstädes. ”Bror Lindahl omnäm-
ner, at Han till i Julii kommer hit; Min K: Bror
kan ju då titta på oss. Mademoiselle Nordberg
ifrån Stora werlden (Umeå) har nu warit här
14. dagar och är ännu, at rusta Din Cloris grann
något tänker jag; men måste sålänge ti ga; ty
jag anförtror det icke pennan.” Slutet. Här -
hos åtföljde en afskrift af Konungens bifall 
om dubbla Nådår för Lindahlska Stärbhuset;
Hwilket på deras wägnar gladde mig mycket.

Denna tiden hölts en dag Kyrkostämma i
Stads Kyrkan af Prosten Eurenius; då Han an-
modade mig at föra protocollet. Jag war wäl
något owan härtill; men åtog mig dock Det,
så godt jag kunde. Jag, som litet hade öfwer-
warit sådana förehafwanden, där protocoll
borde föras, gjorde mig derom alt hittils ett
sådant begrepp, at man borde kunna skrifwa
så fort, som talades, men har funnit sedan, at
man, ehuru man skyndar sig, dock ger sig nö -
dig tid at skrifwa ordenteligt och i samman-
hang. Denna fördom hos mig gjorde, at jag i
största hast skref de nödigaste momento i
den ordning, som saken förehades. Wid slu-
tet wille Prosten genast emottaga protocollet;
Men jag bad, at jag först måtte få skrifwa ut
det, i sin rätta ordning och redighet. – ”Åh!”
sade han, ”det gör ingen ting; jag skrifwer nog
ut det sjelf.” Jag anhölt ännu en gång förebä-
randes; at jag ej wille, at det så oredigt måtte
komma utur mina händer. – ”Åh lappri”, sade
han, ”det betyder ingen ting; jag skrifwer det
wäl sjelf.” Jag wille då icke längre sätta mig
emot hans begäran; hälst jag så wäl kände
Prostens honetta och ädla tänkesätt, så at jag
war fullkomligen öfwertygad om at Han al-
deles icke på minsta wis kunde mis bruka det

264. 
1794. 
Maj. 

Bref.

265. 
1794. 
Maj.

Notarien. 

333

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 333



mig till nackdel, utan at Han i sin största 
oskuld utan at mena det minsta ondt derwid,
wille sjelf taga protocollet. Men Rådman
Pehr Wall, (En man som war ganska mycket
intagen af sitt jag och som också nu såsom
Kyrkoråd war närwarande) lät märka, sin för-
trytsamhet öfwer at jag lämnade ifrån mig
Protocollet. Jag in såg mycket wäl Hans tanka;
som war, at jag borde wisa, at deras Prest alt
för wäl ägde Capacité, at utskrifwa ett proto-
coll; ty det stötte hans egenkärlek, at något
det minsta twifwelsmål härom kunde upstå,
emedan han och hela Församlingen mente
han skulle haf wa någon torte deraf om deras
Prest ansågs klen i något afseende. Men som
sagt är: Jag wille ej sätta mig emot Prostens
wilja, af de skäl som nyss äro anförda. Detta
swarade jag också Rådman Wall när han wid
utgåendet utur kyrkan ånyo påminte mig
härom.

Herr Prosten begärde ock några gångor utaf
mig, at jag måtte lämna honom en lista på de
födda och döda i Församlingen, honom till
efterrättelse ianseende till Kyrkogångs peng-
arne och Likstolen; ja han önskade också, at
jag måtte wid barndop och begrafningar up-
bära sådant åt honom; men jag undanbad
mig det; ty, som jag så wäl kände Församling-
ens tänkesätt i detta fall; at de nämligen
skulle anse det för ett spioneri af mig på dem,
och jag således blifwa ännu wärre anskrifwen
hos mina åhörare, hwilkas förtroende och
wänskap, jag, i så många afseenden, war myc-
ket angelägen at förwärf wa mig, så kunde jag
aldeles icke tjena honom härutinnan. Nog
insåg jag hans rättighet härtill; men jag tyk-
tes redan hafwa lidit nog mycken förargelse,
för Hustrurnas Kyrkotagning skull (Se pag:
516. och följ: 5:te samt pag: 132. 6:te Bok:) at
icke jag ånyo skulle göra mig odieuse och för-
hatlig i deras ögon. Utom det, at jag påminte

mig, hwad min Farbror Nordström en par 
år förut härmade efter en min Företrädare
Comminister Svanström, som, då Prosten
Sund hade wäkt samma fråga skall hafwa
swarat. – ”Om wid Kyrkotagning någon pen-
ning faller i min hand, så stoppar jag, som har
beswäret, den i min ficka; det har så af ford -
no warit, och samma sed följer jag; och will
Herr Prosten dessutom uttaga sin rättighet
af wederbörande, så må han det göra bäst han
kan.” Min tanka war följakteligen den sam -
ma; Derföre tilböd jag också Prosten Eure-
nius, at öfwerlämna åt honom döpelse boken
med Begrafnings listan, at han sjelf måtte
deraf göra nödiga utdrag, det han icke eller
wille; Men jag wille icke på minsta wis
blanda mig i hans upbörd eller uptägt af
Hans Rättigheter. Således blef saken nu, som
förr, aldeles på gamla foten. Den omständig-
heten får jag äfwen tillägga; at en stor= och
kanske den förnämsta orsaken, hwarföre
Herr Prosten ifrån Biskoppen utwärkade den
förr omtalte stränga befallningen om Kyrko-
tagningen i Kyrkan, war utan twifwel den, at
Han då ofta sjelf skulle kunna förrätta Kyr-
kotagningen, hälst när betydande Personer
infunno sig dertill; och Han således till någon
del utan något upseende kunde komma till
sina rättigheter.

Den 12. reste jag ut i fjärden för at fiska med
mina nät, men kom för sent; ty nästan all
isen war nu redan förswunnen; och fisket
blef derföre dåligt. Jag hade till min hjelp en
Enkas Son Pehr Sikström en beskedlig gåsse.
Om qwällen skulle wi koka gröt åt oss på en
udde; men ingen af oss hade kokat gröt för -
ut; wi gjorde dock försöket; men underligare
gröt mins jag mig aldrig hafwa sedt; jag tycks
mig se den hwar gång jag tänker derpå. Än
kokte wi ömsom han och jag, än lyftade wi
bort åf elden, och än satte wi på den igen, så

266. 
1794. 
Maj

Prost rättigheter.

267. 
1794. 
Maj.

Fiskande. 

268. 
1794. 
Maj. 

334

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 334



at han till slut såg grynig och bränd ut, samt
satt fast wid wispen i ett stycke skild ifrån
pannan: åt hwilket alt wi mycket roade oss.
Dagen efter war jag så lycklig at finna en död
skäl, som jag lät gossen taga löst specket åf;
men skinnet war af förruttnelsen odugligt.
Efter en par dagar reste jag hem med min
lilla fångst.

Föregående årets sommar war jag en gång till
Stöcke at fiska, och hade till hjelp Klåckarens
Son Olof Hammar; Jag geck upp i byn till
mina Föräldrar at ligga. Min Syster hade då
någon wäfnad för hand, och war utan spolar,
jag sade då till min gosse: ”efter du har alsin-
tet at göra och nu sitter så ledig, så kan du
kanske roa dig med at spola en stund.” Hwil-
ket han också gjorde. Men nu denna tiden
blef mig berättat, at sådant blef ganska illa
tagit af hans Mor, och jag mycket tadlad, som
icke skulle äga bättre wärld, än befalla Hen-
nes enda Son at spola i en bond gård. Jag
kunde wäl ej annat än skratta häråt; men
kunde dock ej annat än något litet förargas
öfwer, at så mycken högfärd skulle finnas i
folket, at det skulle wara en Perukmakares
och en Klåckares Herr Sons ära för när wid
dess 13. a 15. års ålder, at en liten stund spola i
en bond gård. Men jag lät dock aldrig sedan
märka, at jag wiste utaf Gummans förtryt-
samhet häröfwer.

Emot slutet af wintern war Adjutant Moritz
hos mig efter wanligheten; då min Piga äf -
wen kom in i rummet. Min lilla katt fölgde
då Henne efter, hwaraf Adjutanten, altid
grof och ohyfsadd äfwen i sitt skämt, tog sig
anledning, at bry henne; sägandes: ”Akta sig
Jungfru, at icke katten kommer och tager
bort Hennes m=s.” Flickan försynt och för-
trytsam häröfwer geck ut utan at swara; men
jag swarte i det samma småleende: ”Det mås -

te wara en annan katt det, som det skall gö -
ra.” – Hwaråt Moritz log rätt godt, och sa de:
”det war rätt Bror; en annan katt måste det
wist wara”. Härom får jag framdeles göra nå -
gon anmärkning.

Som jag tyckte, at min Piga syntes mig något
för mycket fet, så började jag mistänka, at det
ej torde stå rätt till med Henne; jag började
derföre någon tid, at nogare gifwa akt på
Henne, utan at säga något; och ju längre det
led desto mera tyktes jag finna anledningar
at tro det min mistanka ej war ogrundat. Jag
beslöt då till slut, at alfwarsamt fråga Henne
härom; ty jag ansåg det wara min skyldighet
såsom husbonde, at utleta sanningen härom
i tid, på det icke någon olycka, af efterlåten-
het, måtte hända. Icke eller wille jag alt för
hastigt antasta Flickan, för at icke såra och
oroa Henne ifall Hon wore oskyldig, och al -
draminst wille jag anmoda någon Fru härom,
icke en gång Fru Dyhr, på det icke något
oskyldigt wanrykte måtte utspridas om Hen -
ne i fall Hon wore ren och fri. Ty beslöt jag,
som sagt är, at sjelf fråga Henne härom; och
i en sådan afsigt började jag en dag, ett sådant
samtal med Henne. – ”Hör Lisa! Huru står
det till med dig?” – ”Jo braf”; swarte hon. –
Jag fortfor: ”Är det wist det? Hör jag twiflar
derpå; jag frågar dig nu alfwarsamt, både så
som Husbonde och Lärare, och jag fordrar
sanningen af dig; mig har tyckt på en tid, at
du något har tiltagit i tjockleken; är det an-
nars än wäl med dig, så bekänn sanningen i
tid; det blir i alla fall långt bättre för dig, än
om du döljer dig längre.” m:m: I stället för
swar härpå, så log och skrattade Hon blott
häråt; men det war ett mildt, gladt och mun-
tert löje; icke det fräcka hån löjet, eller det
ilskna löjet, eller något löje, som utmärker
förtrytsamhet, så at jag icke eller kunde
blifwa riktigt ond på Henne derföre. Men det
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war mig angeläget, at härom få wiss under-
rättelse; så mycket mera, som jag, med oro alt
för wäl insåg, at om så olyckligt wore, så war
det gifwit, at jag, såsom ensam och ogift med
Henne boendes i huset, skulle säkert blifwa
ansedd, såsom uphofsman till Hennes foster,
hwilket hade warit en swår stötesten för För-
samlingen, och ett stort hinder för mig, så -
som Lärare at åstadkomma uppbyggelse och
förbättring i församlingen. – Jag tiltalte Hen -
ne derföre ånyo med den alfwarsamhet; som
jag kunde antaga sägandes: ”Le icke deråt; en
sådan sak tyckes wara mera tårar än löje
wärdt; när jag frågar dig så alfwarsamt; så bör
jag få ett sant och upriktigt swar af dig.” &c:
Hon fortfor at le; men swarte tillika: – ”Är
det alfwarsamt; at Herr Magistern mistänker
mig för sådant?” – Ja swarte, ”huru kan jag
wäl annat än tala alfwarsamt; ett sådant
skämt skulle af mig wara mindre hederligt;
derföre säg nu huru det står till med dig.” –
Hon sade då: ”Om jag wore brottslig i en
sådan sak; Huru skulle jag wäl då kunna le
häråt? jag skulle wist då snarare försmälta af
tårar; jag försäkrar Herr Magistern heligt, at
jag är aldeles oskyldig och fri ifrån en sådan
börda. Men huru har Herr Magistern kunnat
falla på en sådan mistanka om mig?” – Jag
swarte: ”Jo jag ser ju at du alt mera och mera
tjocknar; och det plär merendels wara ett
skäligen säkert tecken.” – ”Det är sant” fort-
for Hon; ”jag har hälsan och mår wäl, derföre
har jag börjat fettma; men det oaktat är jag i
denna sak likaså oskyldig som ett barn.” &c:
Jag önskade kunna tro henne; men wågade
icke straxt; utan gjorde henne ännu några
förställningar; men Hon hölt sig wid sitt en
gång gifna yttrande; då jag tystnade och mås -
te tro; men tänkte: framtiden updagar snart
om Hon har rätt, som jag önskar och hoppas.

Hon hade nu tjent hos mig ett och ett halft
år, och detta war det första samtal, som jag

hade haft med Henne i andra ämnen än hus-
hållningen och Hennes göromål. Ty min prin-
cipe har altid warit, at icke lämna tjenstefolket
något förtroende; wäl bemöta dem höfligt,
men ej såsom förtroligt sällskap, umgås med
dem. Och icke såsom somliga, som mången
gång äro lika så öpna för tjenarena, som för en
maka eller wän; sig ofta till ej ringa skada.

I slutet af wintern war min Syster Margreta,
Lars Nathanaëls sons Hustru i Stöcke hos
mig med hwilken jag språkade i hwarje-
handa ämnen. Och till slut blef tale=ämnet
om de giftas umgänge med hwarannan i alla
afseenden; ty som hon nu war gift så kunde
jag tala förtroligt med Henne i sådana äm -
nen. Och som jag sjelf war aldeles oärfaren
om sådant och jag tyckte, at det nästan skul -
le tyckas wara skamligt, åtminstone harme-
ligt, at, när jag en gång komme at gifta mig,
då finnas aldeles okunnig och half dum i så-
dana ämnen; så wäkte jag åtskilliga frågor
härom, hwarom wi språkade i aldrastörsta
oskuld. Och feck jag nu af Henne höra en
eller annan omständighet, som jag icke förr
så noga kände.

Kong: RäntMästären Moritz hade nu sålt sin
Sysla till Befallningsman Forsell, och skulle
med hela sitt hushåll flytta till Skällefteå.
Han reste i början af denna Månad; Och gjor -
de mig också den äran, at taga afsked hos mig;
wid hwilket tilfälle, han icke allenast war
mycket blödig och rörd, utan också, ganska
känslofult, inneslöt sig i min wänskap; talade
blödigt om öfwerseende af Hans Fel. &c: Det -
ta alt gladde och fägnade mig så myck et me -
ra; som jag aldeles icke wäntade och förmo- 
dade något sådant hos Honom. Hittils hade
jag mera kändt honom, såsom en Prestförak-
tare och en man, som kunde göra gäck af alf -
warsamma saker, eller åtminstone förlöjliga
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dem; och min Person trodde jag war högst
obetydlig i hans ögon; ty tilfredstälde det
mig nu så mycket mera; at fin na honom så
rörd och förändrad i sina tänkesätt, samt så
lifligen söka min wänskap och ett gynnande
omdöme om honom hos mig. Jag insåg då
med glädje, at jag icke war af Ho nom förak-
tad, och att en redlig Lärares jäm na och goda
upförande samt nit i sanningens ords utfö-
rande wist icke blifwer utan sin goda wärkan
och frukt i sinom tid; ty: tacka de jag Gud i
mitt hjerta, at Han ha de blifwit wäkt och
förd till känslofullhet af religionen. Häraf
upmuntrades jag ej litet, at med nit förkunna
Guds ord, samt at söka, så godt jag kunde
iaktaga en ostraffelig wandel ibland werlde-
nes barn; tänkandes: Gud ger wäl frukten
och wälsignelsen deraf i sinom tid; ty Guds
ord rätt utdelat, återkommer icke utansin
frukt och nytta. Ty Gud finner medel, utom
ordet, at röra; menniskan; så war det också
med denna Herre: Ett huskors, som jag då
icke kände; men sedan feck höra utaf, jämte
Händelsen om den förlorade So nen, hwarom
se pag: 108. och följ: D: Bok: hade wärkat
mycket på honom. Detta bestod deruti, at
Hans Fru hade börjat supa öfwer all måtta,
och för Hennes skull måtte han sälja sin
Sysla; ty Hans ambition sökte at hålla sådant
dolt för sina wänner, som här ej kunde så lätt
i en framtid ske. Och samwetet gjorde säkert
starka påminnelser; ty ryktet war allmänt, at
han hade haft altför nära bekantskap med
sin Fru under Hennes förra mans sista lef-
nads år; hwilken åtanka också förmodeligen
wållade at Frun förföll till nyssnämde dår-
skap. Men nog härom.

Nu feck jag följande bref ifrån Hörnell.

=== ”Det war mig oändeligen kärt, at höra,
det Bror såsom en stor hjelte, nu änteligen
lossat min Chaise emanibus hominum malis

diabolicisqve,82 hwilka efter all liknelse, sy -
nas wara så förgätne af all mennisko kärlek,
at nu mera ingen gnista deraf tyckes äga
rum. ===. Det begärda flaskfodret skall jag
bjuda till at göra; Har Bror några flaskor
förut, som Bror tänker nyttja i det samma, så
är Bror så god och skickar nu i Pingst helgen,
märke på deras högd och qvadrature, i annor
händelse gör jag det ordinairte och efter
mitt tycke.”

Han anmärker ock, at Han ej; enligit min
begäran, kunde af samma Männ låta göra mig
en twåsitsig Chaise emedan han blefwe för
dyr, för anförda orsaker skull. Sedan Den fäg-
nande nyheten, at Fendrick Morits hade nyst
fölgt honom på Bröllopp, och emot förmodan
warit sprit nykter; men det war förmodeligen
för Hans Moster skull, som war närwarande;
ty han blef sig sedan lik.

Jag tog då genast märke på mina glasflas-
kor= i det jag skar ett fyrkantigt hål i en tunn
brädlapp efter flaskans qvadratum och i dess
kant skar jag hennes högd samt halsens form,
skref derpå wid hålet: widden, och wid kan-
ten: högden, samt addressen till Hörnell tillika
med bref som afsändes. Jag anförer detta obe-
tydliga för en orsak, som straxt skall anföras.

Efter några dagar feck jag åter bref ifrån
honom, som blott innehölt några anordning -
ar om Chaisen; men på en liten lös lapp skrev
han följande. ”Tack för brefwet, som war i
Compagnie med det, för så många menniskor
obegripliga brädet med hål och utskärningar
i; nog af at jag wet hwad det betyder. – Pros -
tinnan war så beskedlig och bar detta ihåliga
brädet ifrån backen; mycket i afsigt, at wid
hemkomsten få weta dess rätta betydelse,
hwilket jag sade mig ej weta; utan hoppades
derom framdeles blifwa underrättad. === Lät
mig weta framdeles huru dina kärleks afairer
lyckas; Lef wäl och älska fram för alt det
wackra könet, önskar.” &c:
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Man ser häraf det menniskliga lynnet, som
kan wisa så mycket bekymmer och nyfiken-
het öfwer ett lappri, och må detta wara en be-
kräftelse uppå den Caracter som jag pag: 197.
5. Boken har gifwit på Prostinnans lynne.

Denna wår gjorde jag mitt första utsäde på
en liten fläck som jag hade uptagit af de mig
tillhöriga jordägor, som war ej mera än 2.
kappar korn; som må anmärkas; för dess
obetydlighet skull och till en jämförelse wid
slutet af mina dagar.

En Madame Öman i Staden kom d:n 5.
ifrån Nordmaling med hälsningar till mig;
samt hade den berättelsen at förkunna, at
Consistorii Notarien Olof Lindahl till Pingst
(h: e: efter 3. dagar.) skulle komma hem ifrån
Hernösand. Af denna underrättelsen blef jag
något bekymrad, såwida jag icke insåg någon
möjelighet, at till den tiden resa dit; och högst
angeläget war det för mig, at få råka denna
Brodren; derföre för at härom få någon säker
underrättelse, skref jag till Själander förfråg-
ningar härom, och hwad rykte jag hade hördt
i detta ämnet. Pingst helgen geck förbi utan
at jag feck något swar härpå; ty beslöt jag at
skrifwa till Bror Olof Följande bref.

”Redan näst före Pingst war jag ärnad skrif -
wa dig till; men feck i det samma höra det
ryktet at du skulle komma hem till samma
Högtid. – Jag skref derföre genast till Bror
Själander och frågte härom; men har ej fått
swar. Nu beder jag, at Bror är god och under-
rättar mig om termin till sin hemkomst, och
om Bror ännu ej wet den, så skrif mig till och
avertera mig derom en eller par Postdagar
förut; på det jag må kunna förskaffa mig nå -
gon vicarius, så at jag må slippa lös, då jag ge-
nast will infinna mig, för at decidera mitt
öde; Ty jag kan ej dölja för Bror, at det är min
fasta föresats, at jag will hafwa för denna

gången ett decisive swar, antingen efter min
önskan, eller ock ett fullkomligt nej. Du lä -
rer sjelf finna hwilketdera jag häldre önskar,
och jag twiflar ej at Bror ej underlåter at bi-
draga dertill hwad han kan; Men ske Herrans
wilja.” === En Commission och slutet.

Jag geck en dag ut till Tullskrifwaren Holm-
ström för at fördrifwa någon stund, och då
jag där såg, at flickorna höllo på at wäfwa en
näsduk wäf, så kom jag ihog, at jag war utan
sådana, hwarföre jag begärde, at få köpa någ -
ra, när de blefwo färdiga, hwilket låftes mig
för ett redan nu nämt pris, hwilket jag ej
kunde döma om huruwida det war dyrt eller
icke. Sedan efter något samtal frågte Fru
Holmström mig: om icke det war sant, at
Bruks Patron Åberg hade warit hos mig; och
trätt med mig om Hans Frus Kyrkotagning,
samt slagits med mig uti mitt hus &c: – Jag
swarte: ”sådant är osanning och ett falskt
rykte.” – ”Åh det måste wist wara sant?” fort-
for hon. Jag, som icke i hast kom ihog hän-
delsen som är omtalad pag: 521. följ: 5:te
Boken. swarte: – ”Huru kan en så orimlig sak
wara sanning?” Häröfwer blef Gumman ond;
tog sig en mine af dryghet och betydenhet;
gäste och swälde på stolen, samt utbrast med
en högmodig och pockande ton i följande ut-
tryck. – ”Bror will intet säga sanningen för
mig hörer jag; och aktar mig således icke wär-
dig sitt förtroende, ehuru wi äro i slägtskap;
och jag kan wäl också wara det förutan” &c:
Flat öfwer ett så owäntat upförande, och nå -
got litet stött öfwer Hennes otidighet, så
geck jag ifrån henne utan at swara Henne ett
ord; tänkandes: då du ej äger bättre wett eller
mera werld, så är du ej wärd mitt swar. Jag
dröjde wäl där ännu en liten stund och geck
så hemm igen. Häraf fant jag, huru ryktet ha -
de förstått at göra höga fjällar af små sand-
korn, samt förstod nu, at någon hade åhördt
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nyss citerade händelse, och förändrat wår dis-
pute till en wärkelig träta och slagsmål; men
nog om denna orimeliga sak.

Wid pass 7. dagar derefter kom en piga till
mig och bar ett knyte, det Hon lämnade
mig; sägandes: – ”Jungfru Pihl skickade mig
hit till Herr Magistern med det här.” Jag tog
så emot och öpnade knytet, samt fant deri
några krås och manchetter; men också tillika
./2. dussin wackra och stadiga näsdukar. Jag
frågte då flickan: – ”Sådant här är wäl utskic-
kadt för at säljas kan jag förstå.” Ty jag wiste,
at denna 40. åriga Jungfru bodde för sig sjelf
och födde sig med sina händers arbeten. –
Pigan swarade: ”Ja jag wet intet; det lärer nog
så wara.” – ”Wet du priset på näsdukarna, så
köper jag dem; det andra behöfwer jag in -
tet?” frågte jag. – ”Nej” swarte Hon. – ”Så gå
då hem och fråga priset, och kom igen, så
skall du få pengarna för näsdukarna.” Och så
hon gjorde. Då jag feck bättre och wackrare
näsdukar och för bättre pris, än som Tull
Fruns näsdukar; ty gaf jag henne sedan till-
känna at jag ej mera behöfde några näsdukar.
Framdeles får jag, angående denna skickning
anföra en egen besynnerlig anecdot.

Den pagina 120. denna Boken omnämnde
Handelsman Bolins Enka kom nu till mig en
dag; och efter något samtal, Hänledde talet
på mitt blifwande giftermål; sägandes: –
”Som jag har hördt, så skall Kära Bror gifta
sig med min Syster dotter Mademoiselle
Christina Catharina Nerpin, Handelsman
Johan Nerpins dotter; hwilket fägnar mig
ganska mycket, så wäl för Brors= som ock
min Syster dotter skull; ty hon är en besked-
lig flicka, och Hon kan ej annat än blifwa
lycklig med Bror.” – Jag swarte: ”Jag wet alls -
intet härom och har aldeles icke tänkt der på;
således är sådant blott ett ryckte.” – Hon fort-

for: ”Ja K: Bror will intet ärkänna det hör jag;
för mig gör det wäll ingen ting; ty jag wet at
så är med säkerhet, derföre kan jag wäl tala
derom, samt önska Bror lycka, och betyga
min glädje deröfwer.” m:m: dylikt, hwarmed
Hon widt och bredt utbredde sig. När jag
hörde, at hon icke trodde mina ord, så tänkte
jag: du må tänka och tro hwad du will härom,
det skadar hwarken dig, dem eller mig; der-
före teg jag och swarade föga i detta ämnet;
samt insåg nog tydeligt, at mina få visiter och
min spisning hos Johan Nerpins hwarom se
pag: 121. följ: denna Boken, hade satt dem i
denna tron; ty blott af sitt eget hopp hade de
gjordt sig förwissade om sakens sanna wär-
kelighet.

Ifrån unga Moritz, som nu hade flyttat med
sina Föräldrar till Skällefteå, feck jag föl-
jande bref:

=== ”ansåg jag mig skyldig, ja mer än skyldig
skrifwa dig till. – Tack bästa du för sist och för
alla de mer än nöjsamma stunder wi haft i wår
oskyldighet tilsammans. Tro mig at jag saknar
dig obeskrifligt.” ===. === Efter några obe-
tydeliga ämnen, skrifwer Han. – ”Gubben och
gumman hafwa ännu icke warit ute (på visi-
ter) den förrnämde har warit och är ännu rätt
sjuk; andetäppa och coliqve attaqvera Hans
Corpus; hoppas dock snart, at Han blifwer
frisk.”

Detta war det enda brefwet, hwari jag fant
honom yttra någon öm känsla och ett tack-
samt hjerta. Men underrättelsen om hans
Styfaders sjukdom war mig helt oförmodat,
såwida Han alt hitintill hade sedt ut som
sjelfwa hälsan.

Som jag nu icke hade fått något bref hwar-
ken ifrån Själander eller Brodren Olof, så
skref jag ånyo ett till Carl Pet: Lindahl Min
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Flickas yngsta Bror, som nu war färdig at
blifwa Student. Jag feck genast swar ifrån
dessa båda; af hwilka den sednare skrifwer
således:

===. ”Hwad Bror Olofs hemresa angår, wet
jag, efter som han sade, när jag reste ifrån
Hernösan, icke annat, än at den sker i början
af Julii månad; torde dock hända, at af många
göromål, berörde tid öfwerskrides; hwarom
jag sedermera skall hafwa den äran meddela
underrättelse. – B: Själander säger sig hafwa
beswarat brefwet, hwartill ock jag warit
wittne; men såwida kära Bror det ej bekom-
mit, är troligt at, hälst det oss närmast wa-
rande Post stället (Fjällströms) warit nyfiket.
Systrarna och Bror Själander hälsa oändeligt.”
Slutet.

At mina bref så skulle qwarhållas, war förar-
geligt; men jag kunde ingen ting göra deråt.
Själanders bref, som jag dock en Påst dag för -
ut feck, lydde sålunda.

===. ”Det är en digt, at hwarken jag eller
Systrerna omnämt för den, som berättadt, at
Bror Lindahl skulle hitkomma till Pingst.
Postdragerskan har härmed läsit galiga avisor,
och dermed har hon i Fåwisko pratat. (Se pag:
274. d: B:) Det war den mindre Brodren Lin-
dahl, som man wäntade till nämde tid, och
som ock hitkom Pingstafton. Brodren Olof
får icke tid at resa hit, förr än i Julii, hwad tid
på Månan wet jag ännu icke wist. Jag skall
hälsa ifrån alla och mäst ifrån din Cloris.” Slu-
tet.

Det war ej under at denna underrättelsen in-
teresserade mig, emedan då borde mitt öde
afgöras. Ty blef jag också nu tilfreds stäld, då
jag trodde mig säkert få weta förut Brodren
Olofs hemkomst.

Till Pärsmäss dagen den 29. Wäntade jag
Hörnell till mig enligit sina i brefwen gifna

löften, hwarföre också jag, för at hålla mina
ord, som jag på skämt hade yttrat pag. 263. ut-
skickade Pigan för at hämta hem litet Pers-
mäss gräs (Spirea Ulmaria.) Han anlände
också riktigt till qwällen, och wi jolrade rätt
muntert, och nöjsamt tilsammans. Ibland an-
nat berättade han huruledes jag hade swårli-
gen förbrutit mig emot Fru Prostinnan Nort-
man. – ”Hwaruti då?” frågte jag. – ”Jo derföre,
at Bror genast återsände Hennes, af dig lånta
Bok, utan at läsa henne.” Saken war denna:
Jag hade, förleden winter, wid något tilfälle
begärt och fått låna en något stor Roman;
Den läste jag ut på ett ryck; och anwände der-
till en hel natt, &c: så at jag efter högst 2. dygn
återsände boken till Bygdeå; med någon säker
resande. Och just detta säkra tilfället war det,
som föranlät mig, at så mycket skynda med
bokens igenomläsande. Men Prostinnan an-
såg det för orimligt, at jag på så kort tid skulle
hafwa hunnit läsa ut en så stor bok; derföre
sökte Hon med mycken omhugsan, enligit
sitt mistänksamma Lynne, at utleta: i hwad
afsikt jag, så snart, utan at läsa den, hade åter-
sändt en bok, den jag, med så mycken åstun-
dan hade begärt at låna. Denne kunde då, ef-
ter Hennes tanka, ej någon annan hafwa wa-
rit, än at chicanera Henne; ty det war ju, hade
hon sagt, at uppenbart drifwa gäck med
Henne och Hennes godhet; at så förhålla mig;
och Gud wet hwad mera förargeligit Hon
uppspan i sin hjärna, öfwer hwilket alt Hon
hade warit mycket förtörnad på mig. Nu ehu -
ru jag ej stort skötte om Hennes tanka 
om mig i detta fall, som icke en gång kunde
drömma om sådana uttydningar; mycket
mindre haft sådana afsikter; så bad jag nu
Hörnell, at wid sin hemkomst, söka tilfreds-
ställa Henne, medelst berättelsen om det san -
na förhållandet deri, samt klarligen ådaga-
lägga min oskuld, hwilket Han låfte göra och
äfwen säkert gjorde.
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Dagen efter, så reste wi tilsammans till Bagg-
böle för at råka Sadelmakaren; men träffade
ingen annan hemma än 4. a 5. små barn; Då
wi öfwertalte en af de älsta at gå ut och söka
igen Farfadern, som sades ej wara mycket
långt borta. Under det wi wäntade på Sadel-
makarens hemkomst, så spatserade wi af och
till på golfwet ibland barnen, som sutto och
lekte på golfwet, ibland hwilka 2. a 3. wo ro
helt små flickor, i blotta lindtyget, som ej för -
stodo i sin oskuld, at skyla sina hemliga skön-
heter. – Efter någon stund så yttrade sig Hör-
nell: ”Det är litet obehagligt och äggande at
nödgas se sådant, som kommer för ögat: är det
icke så Bror?” – ”Jo” swarte jag ”det är wäl så;
men man får nog låf, at ej låddas se sådant,
samt söka häjda tankarna, och bjuda till at öf-
werwinna sig sjelf; Men de sitta i sin oskuld
och weta intet ondt utaf; och just dem böre
wi äfwen häruti söka at likna.” Och härmed
slöts detta samtal, hwarefter Farfadren straxt
derefter kom hem; då Hörnell sjelf feck an-
ordna om sin Chaise efter godtycko och be-
hag, hwarpå wi reste hem, och dagen efter
reste han till Ångermanland.

IX. Capitlet.
Tredje resan till Nordmaling med
dess förberedelser och fölgder.

Nu måste jag gå tilbaka i min berättelse
blott denna halfwa Månaden, för at börja en
ny historia, som jag icke, igenom de nyss an-
förda små händelser, har welat afbryta. Men
i förwäg måste jag bedja min Läsare, at icke
förhasta sig i sina slutsatser och omdömen.
Om Han hos mig finner menniskliga swag-
heter, så döm derom Christeligen, och spara
eller återhåll sitt omdöme till dess han får se
utgången och mitt eget yttrande om saken;
Eller jämför sina egna känslor och upföran-
den med mina, och finner Han sig hafwa

kämpat och hejdat sig lika med mig, så gra-
tulerar jag honom, och då är jag säker om
hans milda omdöme om mig; Men nu till
saken.

Ungefär en månad eller 3. weckor förut be-
klagade sig min Piga Elisabeth Stephans dot-
ter, öfwer en stor och swår böld, som Hon ha- 
de fått på sin mage, och frågte mig till råds
hwad Hon borde bruka för at bota honom?
Jag gaf henne sådana råd, som jag kunde
ihogkomma och jag wiste woro tjenliga,
hwarefter jag förglömde saken och aldeles
icke tänkte derpå. Men den 17. kom jag åter
ihog Hennes böld; och helt hastigt och oför-
tänkt föll mig derwid följande tanka in: Wet
om jag hade begärdt, at få se Hennes böld, så
torde jag säkert, med det samma, fått se några
andra Hennes gömda behagligheter antingen
åt det ena= eller andra hållet; men nu kunde
jag icke mera sådant begära med framgång,
eller såsom en lämpelig förewändning; ty
Hon hade sagt, at bölden till det närmaste
war läkt. Denna tankan förkastade jag genast,
icke allenast, såsom obehörig och oartig, utan
också, såsom syndig. Men emot min wilja och
oaktat alt mitt bemödande, så infant sig den -
na tanka sedan tidt och åfta ja nästan stän-
digt; och min åtrå härom blef ju längre ju
häf tigare. Men jag bedyrar Heligt, at denna
min åstundan sträkte sig blott till at få se
något. Jag kämpade häremot så godt som jag
kunde och bad innerligen Gud isynnerhet
den 21. och 22. som woro Böndag och Söndag,
hälst i Kyrkan, at Han igenom sitt bistånd
måtte hjelpa mig ifrån en sådan swår och en -
wis frestelse, samt bewara mig, at icke falla i
någon synd. Och i sanning det blef wärkeli-
gen bättre för mig, så at jag dessa dagar föga
märkte dertill. Under hela denna tiden ansåg
jag såsom aldeles oskickeligt, at någonsin
nämna det minsta ord härom för min Piga,
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och beslöt, at sorgfälligt taga mig tilwara der-
före. Men den 23. om mårgonen, när hon
kom in at bädda till sängen, och jag derunder
geck och promenerade på gålfwet, och utan
at jag förut hade det minsta otilbörliga upsåt;
så tänkte jag: litet skämt kan ju icke wara
ondt uti. (Si så fintlig är menniskan, at ur-
säkta sina fel och onda begär.) och då jag kom
henne nära, tog jag likasom åt Hennes half
glober, dock utan at röra wid kläderna en
gång, och sade: ”Hwad har du här gömt för
slag?” Hon drog sig blott undan och fortfor
med sitt arbete, utan at swara något. Hwarpå
jag fortfor: ”Nog hade jag lust at se de där, om
du det wille tillåta.” – Hwarpå hon swarte:
”Nej, det kan jag aldeles icke tillåta.” Detta
skedde helt hastigt och nästan i ett ögna -
bleck, och så at jag knapt hade tänkt derpå,
och följakteligen war föga upsåtligt deri. Men
knapt hade jag fått detta swar af pigan förr
än jag helt och hållet intogs af blygd och
skam både för mig och pigan, och tänkte: ach
huru har jag kunnat gå så långt, twärt emot
mitt fattade beslut. – Jag sade derföre genast
till Henne: – ”Tro icke at jag will något ondt,
eller at jag skulle förfördela dig, beware mig
Gud derifrån; Det war blott ett oförtänkt in-
fall af mig. och kära tänk intet ondt om mig
derföre.” – ”Nej”; swarte Hon, ”det gör jag wäl
icke.” Hwarpå hon geck genast ut, med någon
skyndsamhet, emedan hennes arbete war
fullgjordt.

Uti min enslighet satt jag sedan en stund och
begrundade denna händelsen och war något
orolig deröfwer. – Och tänkte: ach hwad men-
niskan kan wara swag ändock. Hwad skall wäll
Lisa tänka om mig! Hon kan möjeligen be-
rätta något härom för sina wänner och be-
kanta; och kommer ett sådant rykte ut i Sta-
den, som då säkert mångfaldeligen ökes, hwad
upbyggelse skall jag då wäll wänta mig kunna

göra när jag will ifra emot otukt och bestraffa
denna lasten? I min oro kunde jag icke eller
företaga mig något at göra; men efter 2. tim-
mar beslöt jag at förhålla mig på sätt, som just
nu skall berättas. Jag inkallade min Piga och
hölt med Henne ungefär detta samtal: – ”Hör
Lisa! Du tör wäl tänka allahanda om mig nu
för den nyss skedda händelsen skull?” – ”Nej”,
swarte hon, ”det kan jag wäl icke göra.” – Jag
fortfor: ”Ja du skulle wäl åtminstone kunna
hafwa någon anledning dertill; men Gud är
mitt wittne, at jag alt härtill med all flit har
sökt at iaktaga all ärbarhet och at äfwen i detta
fall gå min Församling före med goda exem-
pel; och har du wäll någonsin, under hela den
tid som du hafwer warit hos mig, förmärkt, at
jag har budit till det minsta af något sådant,
emot dig eller någon annan förr än denna
gången?” – ”Nej”, swarte Hon: ”sådant har jag
aldrig förmärkt, och derföre hafwer jag warit
så mycket mera glad, at jag har fått wara så
trygg och säker, för frestelser och försök af
Herr Magistern.” – ”Men” tillade jag: ”hwad
menniskan är swag ändock i frestelsens stund;
Jag tänkte wist icke at så förhålla mig förr än
du kom in. Men hwad tänkte du derwid?” –
”Jag tänkte just ingen ting annat”, sade hon,
”än at jag blef helt förskräckt och rädd; tän-
kandes: om Herr Magistern anfaller mig med
sådana försök, huru swårt blir det då icke för
mig, at altid måtta wara rädd, och som måste
bo ensam i huset med Honom.” – Jag swarte:
”beware mig Gud ifrån, at förleda dig till nå-
got ondt, sådant har wist aldrig warit min
tanka. Och jag försäkrar heligt, at min åstun-
dan blott geck derpå ut, at få se något; men
icke widare. Derföre war trygg och säker du
såsom förr, jag will wist icke göra dig något
ondt. Men at någon frästelse äfwen kan an-
falla mig, bör du ej undra på; jag är en swag
menniska jag såsom andra, och har igenom-
gått många prof och frästelser och är nu hun-
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nit till 36. år; det torde då ej wara under at jag
också någon gång något swiktar.” – ”Ja det
undrar jag wist icke uppå”, swarte Hon. –
”Men Lisa! du är wäl så förnuftig”, fortfor jag
”och icke berättar härom det minsta för nå-
gon; sådant skulle åstadkomma mycken skada
i Församlingen och hindra den upbyggelse,
som jag med mina lärdomar bör söka åstad-
komma.” – ”Nej Gud bewars”, swarte Hon, ”så
oförnuftig och obetänksam kan jag icke
wara.” – Till slut sade jag: ”Hör Lisa! för at be-
fästa oss i det goda upsåt, som wi nu hafwa
fattat, så lätt oss tilsammans falla på knä och
bedja Gud, at Han måtte stå oss bi och bewara
oss för frästelser och fall.” Ty som jag i Hennes
närwaro, hade wisat någon swaghet, så wille
jag också i Hennes närwaro, åter söka uprätta
felet, och i så måtto söka förtaga alla dess ska-
deliga fölgder i dess sinne. Wi gjorde så genast;
och utom andra böner så bad jag med egna ord
i detta ämnet; och Gud wet det, ganska hjer-
teligt och upriktigt. Efter slutat bön geck Lisa
ut i sin kammare, med tårar i ögonen, och de
woro icke eller långt borta för mig. Och jag
war sedan till mitt sinne mycket lättat och till-
fredsstäld. Öfwer hela denna Scene tycker jag
mig höra smädarens begabbelser; men jag är
säker, at hwar och en god och förnuftig Chris-
ten tänker härom helt annorlunda än dessa,
och jag önskar blott, at altid kunna förtjena
dessas goda omdöme och sanna aktning.

Dagen efter war Midsommar dagen; och då
jag på eftermiddagen änteligen blef ledig
ifrån mina göromål, så wille jag gå ut at roa
mig någon stund; men wiste icke hwart; ty
isynnerhet denna dagen hände mig den för-
lägenheten, som ofta annars om söndags ef-
termiddagarna om sommaren, at innan jag
blef ledig, så hade mäst alla Herrskaper hun-
nit ut till sina gärdor och promenader; och
jag wille icke eller gärna med flit söka igen

dem, för at icke obuden komma in på slutna
och förut budna Sälskaper; ty geck jag wid
sådana tilfällen ofta dit händelsen eller en
träff förde mig. Och denna gången beslöt jag
at gå till Tullskrifwaren Holmströms i Östra
Tullen, under förmodan, at de där snarast
torde wara hemma. Jag bedrog mig icke eller
i mitt hopp. Fadern, med twå af Sönerna,
samt den älsta Mademoisellen woro hemma;
men Frun och den yngre dottren woro ut-
gångna. Efter ett kort samtal föreslog jag, at
man borde gå ut at promenera, och wille jag
isynnerhet fara öfwer till Ön, såsom det
wackraste stället, hwartill alla af ungdomen
funno sig hugade, hwaribland äfwen war en
eller twå till af Stadens inwånare, dem jag ej
mera mins hwilka de woro. Wädret war gan -
ska wackert och hyggligt, och under prome-
naden kunde jag ej annat än bjuda Made -
moiselle Holmström min arm; hwilken jag
ledde så länge wi spasserade, hwarunder wi
språkade om allahanda ämnen. Isynnerhet
war Mademoiselle Holmström mycket glad
och förnögd, och sade en par gånger. – ”Jag
trodde wist aldrig, at jag i dag skulle få så nöj-
samt; jag kan nu få berätta för Mamma och
min Syster huru roligt jag har haft, som så
har fått promenera med Cousin i det grö na
och på så wackra ställen, som jag aldrig förr
har sedt, och som Cousin så wäl wet at up-
söka.” m:m: Jag swarte något passande härpå,
och insåg mycket wäl syftemålet af Hennes
ord och hennes hopp; och tänkte derwid: nog
får du i detta afseende hoppas förgäfwes;
men det kan ej skada dig at få glädjas någon
liten tid. Och sanningen at sä ga: Hon och
Hennes Syster woro skäligen hyggliga Flick -
or, och möjeligen, hade jag kommit at begära
någon af dem till min Maka, om icke deras
Mor hade warit; ty Fru Holmström wille jag
omöjeligt hafwa till Swärmor; emedan jag
swårligen kunde fördraga Hennes högmod
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och storhet; hälst Hon bodde så nära, at Hon
i sådant fall hade skolat tidt och ofta wara hos
mig; derföre lämnade jag häldre Flickorna,
ehuru jag war säker, at icke få afslag, än at få
Henne till Swärmor. Jag beledsagade sällska-
pet alt till yttersta ändan af Ön, som war ./4.
Mil lång; och när wi kommo tilbaka till byn,
så wille Holmströmmarna gå in till sin Faster
Lars Jons sons Enka, där wi gästade och språ-
kade rätt muntert; hwarefter wi wände oss
hemåt. Och ankomna till Staden, tog jag af -
sked af sällskapet och geck hem till mig.

Sedan jag hade ätit qwäll och Pigan hade för-
rättat sina nödigaste göromål, så wille jag
ännu mera njuta behaget af den utmärkt
wackra aftonen. Jag tog derföre Pigan med
mig, som jag behöfde till at ro, satte mig i
min båt, stälde upp mitt segel och seglade af
och till på Elfwen, med mycket nöje; eme-
dan wädret blåste helt wackert och maknade
åf alt mera och mera. Till slut wände jag mig
hemåt med allone. Men som strömmen war
emot och wädret matt, så geck det mycket
sakta; Dock beslöt jag, at icke låta pigan ro
det minsta, så länge båten skred aldrig så
litet fram; för at så mycket mera förlänga
nöjet under denna ljusa och wackra Mid-
sommar natten. Också geck det ut öfwer 2.
timmar på ./8. Mil och till slut måtte ändock
pigan ro för at komma hem. Under denna
tiden war det muntert at se de många säll-
skaper, som roade sig på alla håll, hälst dem,
som foro till och ifrån Ön; Men jag hade icke
lust, at för andra gången fara dit; i de stora
Sällskaperna; utan war mera road af min seg-
ling. Jag satt derunder wid styret och Pigan
fram i båten, då wi, hälst emot slutet, när
båten geck så sakta, råkade hålla ett samtal
med hwarannan och inleddes wi efter hand
at språka tillsammans i hwarjehanda ämnen.
Dessa woro till exempel, om giftermål, om

lyckliga eller olyckliga äktenskap, om sällhe-
ten af de förra och osällheten af de sednare,
om hwad som bör utgöra sällheten i äkten-
skapet, om äkta makars husliga sammanlef-
nad och om kärleken m:m: Till slut gjorde
jag Henne några frågor, angående Fruntim-
mernas belägenheter, och isynnerhet om
deras ordenteliga tids flöden, huru bittida
den börjar, och huru länge den fortfar på ål-
derdomen, om följderna och orsakerna af
dess afstannande. m:m: Flickan war i början
försynt och blyg och wille icke gärna yttra
sig i sådana ämnen; Men jag sade till Henne:
– ”hwarföre må wi icke något tala härom i
all som största oskuld. Jag försäkrar at jag är
mycket okunnig i sådana kunskaper; jag kan
wäl hafwa läst i böcker ett eller annat här -
om; men det blir ändock altid ofullkomligt;
derföre; utom det at någon liten nyfikenhet
kan finnas hos mig at blifwa om sådant un-
derrättad, så tyckes det mig nästan wara half
ledsamt, eller på sätt och wis skamligt, om
jag någon gång skulle blifwa gift, och då be-
finnas i sådant nästan så okunnig, som ett
barn, och om sådana saker kan jag icke få
språka med något annat Fruntimmer så för-
troligt som nu med dig; och jag hoppas at du
icke kringsprider, hwad wi nu språka om.”
Häraf upmuntrades hon at nå got yttra sig
fästän nog litet och blygt i början; men till
slut blef talet aldeles upriktigt, icke allenast
härom utan också om samma ämne som jag
språkade med min Syster om (Se pag: 271.
Denna Bok:) hwarwid jag yttrade mig om
hwad jag, så wäl af min Syster som af andra,
hade hördt berättas, och hon: om hwad hon
af sina kamrater, och i synnerhet af Nils
Öbergs hustru, en mycket beskedlig hustru
i nästa gård, som war Lisas Goda wän, hade
hördt omtalas; och altså uplyste och under-
wiste wi hwarannan; och jag försäkrar heligt,
at detta skedde i all den största menlöshet
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och den renaste oskuld; ja, jag bedyrar: likaså
oskuldsfult, som då små barn jolra tilsam-
mans; och leka.

En eller twå dagar derefter, hade jag åter ett
samtal med Henne, ungefär af följande inne-
håll: ”Hör Lisa! du lärer wäll minnas då jag
fråkte dig, om du war rådder” (Se pag: 269. d:
B:) ”Jo hwad jag det mins”; swarte hon. ”Jag
tror nu, at jag skylde dig för orätt den gång -
en”, fortfor jag; ”men du bör ursäkta det; min
afsikt dermed war god, och jag tykte, at så-
dant ålåg mig, såsom din Husbonde, då jag
icke hade någon hustru eller något annat
Fruntimmer i huset, som kunde anställa en
sådan ransakning.” – ”Det undrar jag wist
icke på”, sade hon; ”Herr Magistern gjorde
alldeles rätt, eftersom Han hade fallit på en
sådan mistanka om mig; Jag feck ju också
der igenom tilfälle at betyga min oskuld.” –
Jag fortfor: ”Efter wi nu hafwa kommit oss
till, at tala så förtroligt med hwarandra; till-
låter du mig at föreställa dig en annan fråga,
som jag önskar du wille med all upriktighet
beswara?” – ”Jo! hwarföre icke”, swarte Hon.
– ”Jag tror då”, sade jag, ”at du för det närwa-
rande är fri och oskyldig; Men har du ock all-
tid iaktagit denna oskulden? har du alt tills
nu bewarat din ära och heders krants? är du
ännu Jungfru?” – Hon swarte: ”Ja om jag än
swarar upriktigt, så lärer dock Herr Magis-
tern icke tro mig på orden; Men jag kan för-
säkra, at jag ännu är jungfru.” – ”Men skall
jag kunna tro det?” frågte jag, ”säger du nu
sant? Du är ju nu omkring 32. år; har du kun-
nat till denna tiden förwara din klenod?
Blygs icke nu för mig, war upriktig och tilstå
sanningen, som den är! Har du i frästelsens
och swaghetens ögnableck någon gång fallit,
så bör jag förlåta dig, och du kan wara säker,
at jag aldrig skall omtala sådant för någon
menniska. Jag försäkrar dig, at det wist icke

är af någon lättsinnig nyfikenhet, som jag
frågar dig; utan det är för en wiss wigtig
orsak skull, som jag icke kan omnämna, som
jag önskar härom få af dig ett upriktigt swar.”
– Hon swarte: ”Mitt swar, som jag allaredo
har gifwit, är fullkomligt upriktigt och san-
ningen enligit. Jag har wist icke wa rit fri
ifrån frestelser och försök; men jag har altid
haft i friskt minne mina Föräldrars öma för-
maning i detta afseendet, medelst anförandet
af denna wers: Bewara din ära, jag säger för
wist; ty &c: Swensk: Ps: B: N:o 260. v: 2.83 den
har jag aldrig glömt. Och jag kan med full
sanning säga, som förra flickan: det är wist at
Gud gaf mig en wiss lemm; men Herren
ware låf: Han gaf mig också med det samma
gåfwan at kunna styra den samma; således får
Herr Magistern fullkomligt sätta tro till
hwad jag har sagt.” Af dessa Hennes alfwar-
samma yttranden fant jag mig så fullkomli-
gen öfwertygad, at det war mig omöjeligt, at
mera twifla om sanningen af Hennes påstå-
ende. Jag fortfor dock at fråga: – ”Men du har
wäll också du fölgt det allmänna bruket, at
ligga med ungkarlar?” – Hon swarte: ”Det
kan jag wäl icke aldeles säga mig fri ifrån;
men jag kan dock bedyra at det har sällan
händt, och jag har altid sökt at undwika så-
dant när jag har kunnat; fast det, enligt all-
mogens tanka är ansedd såsom en allmän
låflig sed; Och när det änteligen någon gång
har händt; så försäkrar jag heligt; at jag wid
sådana tilfällen har bewarat min ära, hwarom
jag altid warit högst mån.” – ”Men”, frågte jag
ännu en gång: ”Har sådant skedt någon gång
sedan du kom i min tjenst och i mitt hus?” –
”Jo”, swarte Hon, ”men blott twenne gångor.”
Denna Hennes upriktighet, jämte några
andra små händelser och omständigheter,
som Hon upriktigt omtalte, i anseende till de
försök Hon hade mött, såsom också Hennes
sediga och berömwärda upförande på min
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Brors Bröllop, det jag då redan med så mycket
nöje anmärkte (Se pag: 145. D: Boken) gjorde,
at jag ej annat kunde, än sätta fullkomlig tro
till Hennes ord.

Men hwad för ett stort intryck detta samta-
let och nu wundna öfwertygelsen om Hen-
nes ärbara och kyska wandel, gjorde på mig;
det kan jag föga beskrifwa. Ty nu tyktes mig,
at mina hjerteliga böner, som jag så ofta ha -
de upsändt till min Gud, på det sannaste wo -
ro upfylda, (Se pag: 322. och 796. 4:de Bok:)
angående, at en gång få träffa en kysk och
ren Jungfru, och at om sådant blifwa fullt
och fast öfwertygad. Häraf upfyltes mitt
hjerta af en ren och innerlig glädje; och för
min Piga fattade jag mycken högaktning,
som småningom gaf anledning till en liflig
wänskap för Henne. Likaledes intogs jag af
en synnerlig förundran öfwer de medel som
Guds Försyn brukar, för at winna sina wisa
och ofta stora ändamål. Ty hwem skulle wäl
hafwa tänkt at en böld (Se p: 282. d: B:) och
en swaghet hos mig skulle gifwa första an-
ledningen till en, i mitt tycke, så rar och wig-
tig uptäkt, och af så högt wärde, at jag just
derigenom till slut skulle blifwa öfwertygad
derom, at jag så nådigt af Gud hade blifwit
bönhörd. Ty utom dessa 2:ne omständighe-
ter hade jag säkert aldrig kommit i så förtro-
liga samtal med min Piga, som nu förmält är.

Men hwad som ännu mera, både förökade
och befästade denna min Högaktning och
wänskap för Henne war, at wid de nyss om-
rörde samtal med Henne, såsom också wid al -
la wåra följande samtal, röjde sig, i Hennes
swar och yttranden, icke allenast så mycket
godt naturligit wett och så sunda omdömen,
utan ock sådana kunskaper, som wida öf-
wersteg hwad jag kunde wänta af Henne så -
som en ringa piga; så at jag just föll i för -

undran deröfwer, och tänkte: – Hwarifrån
kan hon hafwa hämtat sådant? – Och då jag
framdeles en gång frågte Henne härom, så
swarte Hon: ”Utom det lilla jag kan hafwa
läst och deraf förstått, så har jag altid warit
angelägen, at där jag har tjent hos Herrskaper,
helt oförmärkt wara en tyst åhörare, af de
samtal som kunnat förefalla, och hwad jag
har tykt om, såsom godt och nyttigt at weta
och efterfölja, så har jag sökt, at noga lägga
på minnet.” Härwid tänkte jag då mången
gång: – Ach Herre min Gud, hwarföre har jag
icke funnit sådant wett, och sådana kunska-
per hos De förnämare Fruntimren, som anse
sig så mycket öfwer Henne, och som hetas
hafwa fått en bättre upfostran; i sanning öf-
werträffar Hon icke många af dem; ty alt
hwad de hafwa lärt, är litet mera werld och
belefwenhet och några granlåts arbeten, som
till föga reelt godt duger. Och lät wara, at
Desse förnämare något förstå och känna, så
har man skäl at sådant wänta af deras åtnjut -
na upfostran och underwisningar; men af
Henne är sådant högst oförmodat, och af
Henne sjelf hämtat och således så mycket
mera högakt ning wärdt. – Ach tänkte jag wi-
dare: Hwarföre är hon icke af litet bättre här-
komst? eller hwarföre har Hon icke haft til-
fälle at lära litet mera belefwenhet och werld,
så kunde jag kanske med Henne blif wa nog
så lycklig, som med någon annan; men sådan
Hon nu är kan jag icke gärna taga Henne till
maka; ty jag bör, och äfwen måste hafwa nå -
got afseende på Församlingens tänkesätt och
fördomar, med hwilka min blifwande maka
såsom deras Prestfru skall lefwa tilsammans.
Och jag måste äfwen ärkänna, at min egen-
kärlek, fant sig ock något sårad wid den tan-
ken at taga en ringa tjenste=piga till min
Hustru; derföre war sådant nu blott en hastig
tanka, utan alfware; hälst jag ännu hade hopp
om framgång, hos Mademoiselle Lindahl.
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Dock, som hoppet om lycklig framgång hos
Henne war swagt, så började jag efterhand
hos mig sjelf något deliberera härom, dock
blott lösligen.

Wåra förtroliga samtal fortsattes nästan nå -
gon stund hwar dag, och jag kunde ej annat
än därwid wisa Henne den upriktiga och rena
högaktning och wänskap, som jag Hys te för
Henne. Under ett af sådana samtal uptäkte
jag för Henne orsaken till denna min Hög-
aktning och wänskap för Henne; nämligen
sammanhanget om min bönhörelse, och
hwad glädje och tilfredsställelse jag deraf ha -
de ärfarit, at i Henne så oförmodat haf wa
fun nit denna rena qwinnan, som jag så myck -
et hade önskat at en gång i min lifstid få lära
känna. – Och då jag ytterligare frågte Henne:
Om icke jag säkert kunde få lita på och tryg -
ga mig wid hennes påstående om Hennes 
oskuldsfulla och rena lefnad, så swar te Hon:
”Hwad jag har sagt för Herr Magistern i detta
fall är, (Gud är mitt wittne) den renaste san-
ning; dock undrade jag något der på, at Herr
Magistern så snart trodde mig på orden.”

Som nu tiden instundade, då jag hoppades få
resa till Nordmaling, för at få sluteligen af-
gjordt hos min Flicka därstädes, huruwida
min begäran skulle bifallas eller ej; ty skref
jag den 5. till Henne följande bref.

”Som jag innan kort hoppas få det nöjet,
at Personligen få träffa Cousine, så will jag
blott denna gången upwakta min Wän med
dessa rader, för at ge tilkänna, at jag mår wäl,
och at jag med otålighet wäntar på detta lyck-
liga ögnablicket, som beror på Bror Olofs an-
komst. Gud uppehålle min wän med alt godt!
önskar Dess” &c:

Emedlertid geck den ena dagen såsom den
andra med all förtrolighet och ren wänskap

emellan mig och min Piga, i all anständighet
och ärbarhet; och alt hittils hade jag icke en
gång begärt af Henne en kyss. Men en af
dessa dagar begärde jag en sådan af Henne,
tilläggandes: ”Jag önskar få den så mycket
häldre, som jag då kan wara wiss uppå, at jag
har fått en kyss af en ren jungfru, och något
ondt eller syndigt kan jag icke finna deruti,
när det sker i all oskuld.” Denna feck jag då
efter någon liten wägran. Och sedan feck jag
merendels en eller annan sådan hwarje dag,
och jag försäkrar, at det war af ren wänskap
oss emellan och icke af någon oren passion.
Men som jag fruktade, at Flickan häraf kun -
de blifwa kär, och börja göra sig hopp om
min Person, så sade jag straxt till Henne: ”Jag
hoppas at du är så förnuftig, och finner, at
jag icke har någon annan afsigt härmed än
blott at befästa en ren wänskap oss emellan;
något annat hopp bör du ej göra dig så myc-
ket mindre, som det utan twifwel är dig wäl
bekant, at jag har begärt Mademoiselle Lin-
dahl till min maka; och skall nu innan kort
resa till Henne för at afgöra saken.” – Hon
swar te: ”Nej en sådan tanka har aldrig up -
stigit hos mig; och så förmäten kan jag aldrig
wara, at jag skulle kunna göra mig något så-
dant hopp: Nej Gud gifwe Herr Magistern
lycka i sitt påbegynta företag! och om det
winner framgång, så försäkrar jag, at sådant
skall innerligen och hjerteligen glädja och
fägna mig.” Denna Hennes försäkran til-
fredsstälde mig, och jag war öfwertygat, at
Hon wärkeligen mente hwad Hon sade. –
Under sådana samtal, uptäkte jag en dag för
Henne Huru Hennes omtalta böld hade gif-
wit första anledningen till denna wår förtro-
lighet och wänskap, samt hwad tankar och
frestelser berättelsen om honom hade åstad-
kommit hos mig, hwilket war orsaken till
min wisade swaghet, (Se pag: 282. f: d: B:)
och kunde wi ej annat än förundra oss öfwer
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sådana fölgder af en så ringa och obetydlig
anledning.

Nu war höbärgnings tiden inne; och hade jag
redan afslagit de små täppor, som jag hade at
bärja, hwarwid Kyrkowäktaren Söderström
biträdde mig något; jag hjelpte också sjelf till
det jag förmådde; men min Piga feck göra det
mästa. Också war hon Härutinnan gans ka
rask, och gaf ingen karl efter i sådant arbete.
Härom intygade äfwen Fru Östling i ett Säl-
skap i dessa dagar, som ifrån sitt fönster hade
sedt min Piga slå hö. Hon berömde Henne
Högeligen för hennes flit och nit, ”Hon klip -
te på”, sade Hon: ”helt ensamt med yttersta
fors, och uphörde icke förr än hon feck slut
på altsammans.” Hwarwid Hon gratulerade
mig till at hafwa en så rask Piga. Hwilket be -
röm, hälst nu, icke litet behagade mig för
Hennes skull.

Men Hon klagade sig i dessa dagar, at Hon
mådde illa, befant sig så matt och orolig, el -
ler at Hon war hwad man kallar: Hängsjuk.
Denna oförmodade och owäntade omstän-
digheten gjorde mig nog brydd, hwarföre jag
sade: ”blifwer du nu sjuk för mig på en tid då
jag bäst behöfwer dit biträde så blir jag illa
belåten; ty nu kan jag swårligen få uti någon
annan, som hjelper mig med höet, Du har
förmodeligen tagit dig för när med slotten.”
– Hon swarte: ”det går wäl öfwer, blott jag
får up ådern; om Herr Magistern wille wara
så god och öpna ådern åt mig på handlof-
wen.” Jag låfte då taga upp ådern på Hennes
arm; men Hon wille nödwändigt, at det skul -
le ske på hand; ty sade hon: ”Jag har altid förr
där låtit öpna ådern när jag har warit orolig
och blifwit bättre däraf.” Därföre, för at göra
Henne till wiljes tog jag up ådern där hon
begärde. Men knapt började ådern rinna förr
än jag märkte, at den utströmmande bloden

utmärkte, hwarje puls slag. Då blef jag något
häpen, och tänkte: Ach nu har jag träffat på
en pulsåder; det torde wara rådeligt at genast
förbinda ådern; gud gifwe, at jag må kunna
stämma bloden; Men jag lät Henne icke för -
stå det minsta, at jag fruktade för någon för-
blödning; men förbandt genast ådern; oak -
 tadt hon wille at jag måtte taga mera blod,
och inwände at nog blod redan war tagen,
och war jag i stor fruktan före, at mera blod
kunde komma än wi önskade. Till all lycka
stannade ådern wid första förbindningen, ty
förmodeligen war blott en fin pulsåder gren
skadad, som lätt kunde dämpas och jag blef
ganska glad, och tackade Gud i mitt sinne at
det lyckades så wäl. Sådant har aldrig händt
mig hwarken förr eller sedan wid någon
åderlåtning. Men denna händelsen och min
farhoga talte jag aldrig om för Pigan, förr än
långt efteråt

I medlertid feck jag först ett bref ifrån Sjä-
lander, och den 10. ett ifrån Olof Lindahl.
Den förra skrifwer

=== ”Broder Olof wäntas i denna Månad,
då Min K: Broder, så snart han ankommer,
skall få derom underrättelse === Många
Hälsningar ifrån oss alla och din flicka.” Det
öfriga war blott Commissioner till Doctor
Næzén, för någon sjuk, som jag expedierade.

Den sednare skrifwer sålunda.
”Haf oändelig tacksägelse för sista angenä:

skrifwelsen. === Min resa tänker jag företaga
nästkommande Fredag eller Lördag; === Så-
ledes min K: Bror, är Du af mig ganska wäl-
kommen till Nordmaling nästa wecka. – Man
får då se huru den önskade saken reusserar.
Den som är tokig, är det ofta oboteligen. Will
ej förmoda, at den Casus inträffar. Har du en
mängd af god fiskdon såsom Långref m:m: så
tag den med dig, at wi få roa oss med fiske.
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Jag är” &c:
Denna underrättelsen gladde mig tänkan-

des: nu hoppas jag, at mitt öde änteligen skall
blifwa afgjordt. Jag geck derföre till Herr
Prosten Eurenius, begärde permission och
rustade mig färdig till resan.

Men helt oförmodat feck jag den 11. eller Fre-
dagen weta, at Min Flicka Sophie Lindahl nu
war i Staden, och hade ankommit den 10;
eller dagen förut, hwilket war mig i dubbelt
afseende owäntadt. Först derföre, at Hon
just nu hade bordt afbida sin Brors ankomst
hemma, hwarom Hon wist icke kunde wara
okunnig; och för det andra derföre, at jag af
Fru Holmbom aldrig hade fått den minsta
kunskap derom, ehuru det war på andra dyg-
net efter Hennes ankomst, hwarföre jag i
början ej wille tro berättelsen, hälst saken
blott tilfälligt wis förkunnades mig. Jag blef
häröfwer mycket flat; klädde mig, och geck
till Fru Holmbom, där jag genast träffade
Sop hie; hälsade på Henne, och frågte: hwad
som kunde wara orsaken dertill, at jag nu
feck det nöjet at träffa Henne Här, just då
jag war färdig at resa till Nordmaling Bror
Olof till mötes, för at hos min Cousine få
min angelägna fråga afgjord. – Hon swarte:
”Jag är hitkommen för at dricka brunn, ef-
tersom jag någon tid har warit nog sjuklig;
och eftersom det börjar lida något på tiden,
så kunde jag icke afwakta min Brors an-
komst.” Därnäst anhölt jag om swar på min
ödmjuka begäran, och önskade få weta något
afgörande i saken med det första. – Hon
swarte: at Hon omöjligt kunde bifalla min
begäran. – Jag frågte då: ”Ger Cousine mig
således ett fullkomligit afslag utan at hafwa
råkat sin Bror och consulerat med honom?”
– ”Ja”, mente Hon, ”intet stort annat, och
min Brors samråd härutinnan tror jag föga
kan båta.” – Jag fortfor: ”om så är, så tyks det

wara utan alt ändamål för mig, at nu resa till
Nordmaling, såsom jag warit sinnad at göra,
och hwartill jag har gjordt mig aldeles fär-
dig.” – Hon swarte ”Cousin kan ju resa dit
ändock för at få råka min Bror Olof.” Detta
fant jag i alla fall nödigt, emedan jag wille
nödwändig råka honom, och något consulera
med honom i denna min angelägenhet. Wi
fortsatte wårt samtal ungefär som följer: –
”Jag hoppas at Cousine dock icke helt och
hållit afgör saken förr än Hon får råka sin
Bror; Jag beder haf mig ännu, åtminstone till
dess, i en gunstig åtanka.” – Hon swarte: at
Hon wäl wille upskjuta med det sluteliga
swaret till dess. – Jag fortfor: ”Och om då så
olyckligt är, at Cousine blifwer wid sitt nu
yttrade afslag; så får jag wäl låf at wara nögd,
och icke widare påyrka min begäran; men
om möjeligt är ännu; så beder jag; återtag
detta hårda utslag och bifall min ömma be-
gäran!” – Hon swarte: ”Jag tror knapt at jag
kan någonsin gifwa något annat swar; och då
jag gifwer det sluteliga swaret, och det icke
blir till Cousins nöje; så skall jag, med det
samma, återsända till Cousin det som jag har
emottagit af Honom.” Jag swarte: ”Jag såge
hälst, at Cousine, såsom min blifwande ma -
ka, täktes behålla altsammans; men om det
änteligen skall åtfölja ett sluteligit afslag, så
beder jag ödmjukast, at Cousine åtminstone
wille wara god och behålla det lilla swarf wa -
de nålhuset, fastän det är ganska ringa och
obetydeligt, så war dock god och hålt det til-
godo, såsom en liten åminnelse af en förak-
tad Wän.” Hon swarade genast: ”Nu hörer jag
wist, at Cousin är ond.” – Jag inwände: ”Jag
är wäl icke ond; men jag inser nog, at någon
annan är lyckeligare än jag, och kanske mera
älskad.” Hon swarte härpå: – ”at Cousin sä -
ger, at jag älskar någon annan, gör mig så
ondt, så at jag ej kan säga det” m:m: – hwar-
wid jag tänkte: om du i alla fall tänker gifwa
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mig afslag, så ser jag icke hwarföre detta då
bör oroa dig och göra dig ondt; Men om du
älskade mig och hade gifwit mig ett godt
löfte, då wore det skäl till, at ett sådant mitt
yttrande borde oroa dig; men annars icke.
Under detta samtalet yrkade Hon 2. a. 3.
gånger, at jag borde resa till Nordmaling till
Hennes Bror. Och jag insåg wäl, at en sådan
min resa nästan war utan alt ändamål; men
som jag ej wiste, om Brodren Olof skul le
komma till Umeå eller ej, och jag gärna wille
träffa honom; så beslöt jag at ändock resa,
och låfte Henne at så göra.

Men under alt detta, så kunde jag icke und -
gå, at tydeligen inse och finna; at då Sophie
af undfågna bref, insåg sin Brors wissa och
snara ankomst, så war hon fintlig nog, at på-
hitta den utwägen, at genast resa till Umeå
ock dricka brunn, för at undgå sin Brors im-
ponerande, det Hon fruktade före, och äf wen
slippa min närwaro och trägna begäran i hans
öfwerwaro, hwarigenom hon kunde komma
i någon nödwändighet, at gif wa mig ett afgö-
rande swar; således såg Hon sig i stånd at
drilla och förwilla både Brodrens och mina
uträkningar och afsigter. Men at Hon åter så
gärna wille, det jag måtte resa till Nordma-
ling, war för at blifwa mig qwitt nå gon tid,
och slippa min efterhängsenhet och öfwer-
waro hwarigenom Hon, kanske i flera afseen-
den, fant sig generad. Af samma skjäl feck jag
ej af Fru Holmbom kunskap om Hennes an-
komst till Staden, såsom nämt är pag: 300. d:
Bok: Och då jag härom förebrådde Fru Holm-
bom, så förebar Hon någon swep orsak; men
imedlertid feck denna Frun tilräckelig tid, at
stämma Flickans tänkesätt efter sin plan förr
än jag skulle få träffa Hen ne. Samma orsak
hade utan twifwel äfwen förbudet at resa till
Glasbruket, ifall Sophie sjelf så hade hälsat,
och det icke war Fruns eget påhitt, (Se p: 230.

d: B:) nämligen: at blifwa mig qwitt.

Sophie drack nu brunn på Ön; och jag un-
derlät icke at morgonen därpå infinna mig
wid brunn, för Allmänheten: likasom för at
fullgöra min årliga plägsed, som jag wid an-
komsten gaf tilkänna; men för Flickan: för
at ådagalägga, det jag wille wisa Henne all
den upmärksamhet, som mig, såsom Friare
tilhörde. Hemkommen geck jag i min lilla
gärda wid Lazarettet, för at hjelpa pigan bär -
ga in hö, som wi boro in på twå stänger. Der -
under klagade sig Pigan at Hon mådde rätt
illa. – ”Så lätt oss då gå i ladan, så får du hwila
en stund” swarte jag, som också skedde. Wi
sutto där i all stillhet och beskedlighet, och
språkade förtroligt, dock föga om annat nu,
än om Hennes sjukdom, och klagade Hon
sig wara matt och orolig, och jag såg tydeli-
gen at Hon war, hwad man kallar, trånsjuk
eller hängsjuk. Dock efter någon hwila blef
Hon så wida bättre, at wi kunde fortsätta
wårt arbete till slut, hwarefter wi gingo ge-
nast hem.

Efter slutat Söndags arbete i Kyrkan den 13.
så reste jag på eftermiddagen till Stöcke, och
tog min Piga med mig, dels för at Hon skulle
återtaga den lägda Hästen och kärran; men
förnämligast, at Hon måtte få hälsa på mina
Föräldrar, som hade budit Henne till sig; ut -
om det, jag fant mig road af Hennes sällskap
för den wänskap och Högaktning skull, som
jag hyste för Henne. Wi ankommo i god tid
till byn; och för at nöjsamt fördrifwa det öf-
riga af dagen, så gingo wi, Hon och jag, ut at
bese åkrarna. Wi gingo då igenom nästan
alla byssens åkrar och gärdor och det meren-
dels Hand i Hand, med mycket nöje, och
språkade förtroligt, så om hwarjehanda före-
fallande ämnen, som ock om min resa, som
jag aldeles icke förteg för Henne; utan lät
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Henne weta hela dess ändamål och afsigt, så
wäl nu som dagarna förut. och Hon önskade
mig dertill af hjertat, all lycka och framgång.
Wi gingo inemot ./4. mil långt, så at wi woro
nära Ströms By, hwarest wi satte oss brede-
wid en lada för at hwila en stund. Så mycken
förtrolighet och ensamheten kunde ej annat
än wäcka mina förr pag: 282. följ: d: B: nämn -
da åstundanden; men Hon tillät icke några
sådana friheter, utan sade: ”Man skall icke
bära wed på elden; och det kan wara för mig
swårare at emotstå sådant, när det är en Per-
son som jag har wänskap före.” – Jag swarte
Henne: ”Kära du förlåt mig: jag will wist icke
göra dig det minsta emot; och är det wäl
under, at jag också någon gång är swag och
en menniska!” – Hon swarade: ”derpå kan
jag icke undra, och karlarna kunna hafwa
rättigheten at begära; men det Hörer oss
qwinfolk till at neka.” – ”Detta är icke alde-
les rätt”, swarte jag, ”ty wäl hafwa wi rättig-
het at begära en qwinna till maka; men icke
hafwa wi någon rättighet, at begära några
oanständigheter eller otilbörliga friheter.”
Derpå stego wi upp utan at Hafwa tillåtit oss
några, anmärkningswärda friheter, och gingo
så hem igen.

Efter at hafwa hwilat öfwer natten, så reste
Pigan straxt hem till Staden och jag fortsatte
min resa till Nordmaling, dit jag anlände
samma dag eller den 14. Hörnell trodde jag
mig få möta under wägen; men wi omforos
såwida han hade rest in till Bruks Predikan-
ten Nygren i Bäcken. Olof Lindahl war ännu
icke ankommen; imedlertid roade jag mig
dels med visiter, och dels med at språka med
Själander; men fiskandet blef föga, ehuru
jag, enligit Bror Olofs råd i brefwet, hade
tagit med mig långrefwen och agnnätena.
Änteligen anlände den wäntade den 17. eller
Thorsdagen. Då Han feck höra, at Systern

hade rest till Umeå för at dricka brund, så
blef Han nog misnögd; och yttrade äfwen
sitt misnöje deröfwer at jag just nu Hade rest
ifrån Henne till Nordmaling. – ”Du skulle
just nu där”, fortfor han, ”hafwa det lämpe-
ligaste tilfälle at söka ställa dig in hos Hen -
ne.” – ”Det skulle jag wäl hafwa gjordt”,
swarte jag, ”men jag wille nödwändigt träffa
Bror, och samråda något härom, utom det, at
Sophie sjelf bad mig resa hit, dig till mötes.”
– ”Du har”, inwände han, ”alt för wäl fått tala
med mig, när jag kommer till Umeå.” – ”Jag
har icke kunnat gissa till at du nu har ärnadt
dig dit”, swarte jag; ”och hit har du ju, i dit
bref, stämt dig till mötes.” ”Har du icke fått
mitt sednare bref”, frågte han, ”i hwilket jag
berättade, at jag nu måste resa till Bygdeå
med Mademoiselle Nordin Prostens dotter
(som nu ock war med Honom)?” – ”Nej”
swarte jag, ”hade jag fått det, så hade jag wist
icke rest hit.”

Samtalet fortsattes på följande sätt. Han ytt-
rade sig: – ”Bror torde ej hafwa förstått at
ställa sig in med Flickan, eftersom det ej will
lyckas för dig.” – ”Det kan wäl wara”, swarte
jag; ”men jag wet icke huru jag annars hade
bordt upföra mig; jag tyckes hafwa iakttagit
alt hwad en hederlig och redelig karl i sådant
fall bör göra.” – Han fortfor: ”Det är wäl wäl
och godt; men at altid wara klädd i stöflor
och aldrig i skor och strumpor, såsom Friare,
är icke just passande; man måste wäl också
kläda sig snygt, om man will behaga unga
Fruntimmer.” Jag fant då straxt, at Sophie
hade ansedt denna saken såsom ett wigtigt
ämne, at skrifwa om i sina bref till sin Bror.
Härutinnan war jag dock till hälften oskyl-
dig; ty man påminne sig mitt samtal härom
med Själander, anfördt pag: 208. Denna Bo -
ken. I medlertid swarte jag honom: ”Den
Flickan som föraktar mig för mina stöflor
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skull, och icke söker eller högaktar andra
egenskaper hos mig än skor och silkesstrum-
por, till Henne (säger jag upriktigt) har jag
icke eller något ärende såsom Friare.” – Han
tillade: ”Bror kan wäl hafwa rätt i det; men
man får nog låf ibland ändock, at något litet
lämpa sig efter Fruntimrens fåfänga och
nycker. Men Kära Bror”, fortfor Han, ”nu ger
jag dig det rådet at resa hem, och sök på alt
sätt at insinuera dig hos Flickan, till dess jag
kommer tilbaka norrifrån, som blir den 27. i
denna Månad; då wi få afgöra saken så godt
wi kunna; Det wore wäl nog at icke Flickan
skulle låta bewaka sig af förnuftiga skäl och
raisoner.” – Jag swarte ”nog will jag försöka
alt hwad jag kan, såsom förr; men Gud wet
hwad det kan hjelpa; ty wet du hwad Bror!
jag mistänker, at Fru Holmbom är falsk
emot oss båda och förwillar Flickan emot
mig.” – ”Huru kan du sådant mistänka”,
frågte Han, ”Cousine Holmbom är ju ett He-
derligt och aktningswärdt Fruntimmer?” –
”Det kan wäll wara”, inwände jag; ”men om
Hon gör sig sjelf hopp, så kan det wäll wara
möjeligt.” ”Nej aldrig, aldrig”, sade Han, ”kan
Hon wara så nedrig.” Och af denna Hans
kraftiga försäkran blef äfwen jag, för en kort
stund, nästan öfwertygad om det samma.

Detta wårt samtal höls om qwällen, såwida
han ej långt förut ankom. Efter spisningen
geck jag i min wanliga kammare till sängs;
war mycket bekymrad och något orolig öf wer
mina många motgångar, och tänkte med
någon harm på reprochen för stöflorna, hwil-
ken sak wist icke förhöjde min högaktning
för Sophie. Jag kom då ihog den första gång -
en jag war där, och låg och tänkte i min oro:
Herre min Gud! Du, som så underligen styrer
mina öden, ge mig styrka, at bära, så många
motgångar! Huru underligen war icke här all
ting så eldfängt när jag första gången låg här,

(såsom nämnt är pag: 147. d: Boken) hwilket
tycktes betyda Min Flickas goda böjelse för
mig i början, som Hennes snara hemkomst,
Hennes williga påhälsning i min kammare,
samt Hennes swäfwande anda (Se p: 149. d:
B:) tycktes utwisa; men likasom elden genast
då släktes; i samma hastiga proportion för-
swan också Hennes wisade lilla tillgifwenhet
för mig. Herre min Gud, när skall ett warak-
tigare tecken förebåda en lyckligare utgång
för mig; dock min Gud, du ser det, beware
mig ifrån, at jag skulle önska någon eldswåda
till skada för någon, det är långt ifrån mina
tankar. Jag hant knapt tänka detta förr än jag,
till min stora förundran feck höra eldklämt-
ning i Kyrkklåckan; och klåckan war då emel-
lan 10. och 11. på qwällen. Jag steg genast up,
klädde på mig i hast, geck ut, feck höra at el -
den war lös i en smidja på Kyrkowallen, som
till lycka stod något afsides ifrån Husen, samt
geck till stället tillika med Lindahl och Sjä-
lander. Smeden stackare jämrade sig öfwer
sin förlust; dock till lycka, hade han genast
kunnat gå in i smidjan, så at han feck bärga
handtwärkstygen; emedan elden hade kom-
mit lös i kohlhuset på norra sidan af smidjan,
af orsak at han, samma dag för tidigt hade in-
bärgat nyss brända kohl, med dold eld i dem,
hwarföre dörarna då woro eldfria. Det war
långt= och ondt efter watten, dock medelst
flitigt arbete, kunde elden så dämpas, at jag
kunde gå in i smidjan där jag med en lång stör
stötte löst och ref neder de brinnande takbrä-
derna, som ännu mera förtog eldens magt.
Det war således blott norra wäggen inpå
hwilken kohl högen låg, som ännu bran. Och
som wi sågo at ingen widare fara war at
frukta, och at det öfriga af det närwarande
folket borde kunna släckas, så gingo wi hem
och lade oss at sofwa. Wid denna besynner-
liga händelsen kunde jag ej annat än tänka:
Store Gud! skulle du wäl på detta sättet
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hwafwa welat, så genast, upfylla min besyn-
nerliga önskan, och gifwa mig ett waraktigt
tecken till min blifwande lycka! Du allena,
Herre min Gud, wet det! Men det ömmar
mig öfwer den arma smedens förlust och li-
dande. Straxt om morgonen geck jag dit, för
at se om smidjan, som jag hoppades, wore så
pass förwarad, at hon reparerad och uptäkt,
kunde ännu duga; Men jag fant, med någon
förtrytsamhet och medlidande för Smeden
skull, at hon war nedrifwen till grund. Och
när jag frågte om orsaken, hwarföre hon icke
kunde förwaras sådan hon war när jag geck
dädan om natten; så swarades: at kohlhögen
icke kunde släckas, och så länge han brann,
så itändes altid smidjan ånyo; derföre måste
hon nedrifwas. Af denna anledning wille jag
finna, at det omtalta teknet måtte wara så
mycket fullkomligare; Elden skulle icke kun -
na släckas, utan smidjan nedrifwas till grund,
altså skulle icke eller kärleken utslockna; Af
denna tanka blef jag nögd och muntrades
ganska mycket, under det hopp, att jag slute-
ligen skulle få min Sophie till min Maka;
Men om detta teknet just syftade på Henne
det får man framdeles se. Sedermera, när jag
såg på min hatt, fant jag honom wara igenom
bränd med 4. a. 5. större och smärre hål; han
war dock sådan, at han kunde duga på hem-
resan; men som han war nästan ny, så war det
dock stora förlusten för mig; Denna skadan
feck jag när jag war inne i smidjan och stötte
neder taket.

Dagen efter den 18. reste jag därifrån till
Stöcke och den 19. hem till Staden, utan någ -
ra widare märkbara händelser. Där feck jag
det af Bror Olof Lindahl, pag: 307. d: Bok:
omnämnda sednare brefwet; såsom ock ett
ifrån min Wän Nordqvist på Åland, af föl-
jande innehåll.

=== ”Jag har dig dock altid som en öm och

kär Wän i mitt minne, och till bewis derpå at
jag högaktar dig för en wärkelig Wän, har jag
och min Kära Hustru redan beslutit, at om
Gud lyckeligen hjelper Henne wid Hennes
nu förestående barnsbörd, låta dig, som Ung-
karls Fadder upteknas ibland faddrarna, Jag
hoppas at du ej illa uptager ett sådant wän-
skaps prof. – Jag will derigenom lära mina ef-
terkommande, at högakta och älska sin Fars
wänner.” Han begär sedan at uphandla och
skicka honom några rökt laxar, som han året
derpå wille betala. m:m: ===. Slutet.

Härpå wille jag ej swara förr än jag kunde
få se om jag kunde få uti någon rökt Lax åt
honom. Hans lifliga wänskap gladde mig.

Ifrån Adjutant Moritz hade jag ett bref,
som klagar öfwer min lättja at skrifwa, och
deri war ett bref till Hörnell, som honom
borde tilställas wid hans återkomst ifrån
Ångermanland.

Som Hörnell och jag på min resa till Nord-
maling hade omfarits, så skickade jag hans
Bref ifrån Morits till Bygde, och hade någon
tid efter hemkomsten ifrån honom fått föl-
jande bref.

=== Han beklagar at jag icke war hemma
wid hans ankomst, och tillägger. – ”Men det
warade dock ej länge förr än all möjelig up-
lysning i frågan hwart du hade rest ärhölts;
och så snart jag feck höra, at du war stadd i
ett så wigtigt ärende, kunde jag såsom wän ej
annat göra än önska dig lycka till dit låfliga
förehafwande. På gräntsen emellan Umeå
och Nordmaling hade jag likwäl det nöjet at
se skymten af dit milda ansigte, då jag i det
samma märkte, at du i wist afseende antagit
orrarnas plägsed, at under lektiden hwarken
höra eller se; ty jag ropte alt hwad jag kunde
för at få tala med dig några ord men förgäf-
wes. Din förbehållsamhet emot mig såsom
Wän war i denna delen alt för stor. Lät se om
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du kan winna denna wackra Flickan, jag skul -
le äfwen med dig taga del i fägnaden af den
wundna segern, ehuru dit förtroende för min
obetydliga Person synes wara ganska litet.” –
Och i Post Scripto: ”Sötungens rätta gifto-
man (h: e: Ol: Lindahl.) förer detta brefwet.

Johannes.”

Söndagen d:n 20. war icke tilfälle at få träffa
min Sophie; men dagen efter geck jag till
Fru Holmbom och feck då samtala med
Henne. Jag Hälsade Henne ifrån sina Syskon
hälst Brodren Olof i Nordmaling; ”han är
oförtöfwat här”, sade jag, ”och skall åtfölja
Mademoiselle Nordin till Bygdeå; men den
27. återkommer Han då jag hoppas, at Cou-
sine är god och till min fördel afgör frågan,
angående mit hjertas önskan och begäran.”
Men Hennes swar, hwars ordalydelse jag ej
mera mins, war mycket kalt och twärt, och
gjorde mig mycket misnögd, och så tilsägan-
des nästan liknögd om Henne.

Dagen efter reste jag till Laxbygden och
köpte Lax, och när jag kom Hem, skickade
jag litet färsk=Lax till min Flicka, hwilken
såsom brunsgäst sådant behöfde; ty, oaktat
Hon bemötte mig så kalt, så wille jag dock
wisa Henne all den beredwillighet at tjena
Henne, som jag kunde åstadkomma, på det
Hon icke med skähl skulle kunna förebrå
mig någon efterlåtenhet af mina skyldighe-
ter såsom Friare.

Men jag återkommer till berättelsen om min
Piga. Det följer af sig sjelft, i anledning af
hwad förr berättat är, at första påhälsningen,
wid min hemkomst ifrån Nordmaling, blef
likaså warm och wänskapsfull, som förr, och
med kyssar, likaså oskullsfulla som emellan
en Bror och en Syster. Och efter det nyss, på
föregående sidan, omnämnda kalla ock kärf -

wa samtalet med Sophie, som gjorde mig så
ledsen; så började jag något tänka: Jag mär-
ker, at det lärer blifwa fåfängt at hoppas nå -
gon kär förening med Sophie, hwem wet om
jag icke torde blifwa nog så lyckelig med min
Lisa; åtminstone öfwerträffar Hon den förra
och många andra i sunda och förnuftiga samt
wettiga moraliska tänkesätt; skada endast, at
Hon icke har fått lära något mera belefwen-
het och werld; men sådant bör jag för min del
öfwerse, och de wettiga af mina åhörare göra
det också, utan twifwel, säkert. Sådana tan-
kar gjorde, at jag ifrån nyss omtalte dag den
21., wid hemkomsten ifrån Sophie, öfwer-
lämnade mig mera åt min wänskap för Lisa,
hwilken böjelse säkert, emot min förmodan,
redan war något mera än blott wänskap; så at
wåra douceurer och omfamningar, blefwo
både lifligare och tätare. Härwid började
Hon yttra någon fruktan, i det Hon sade:
”Herr Magister: bara det här går wäl till slut.”
Jag swarte genast med färm och stadig ton:
”Jag hoppas;” och det ianledning af mitt half -
wa beslut, at kanske gifta mig med Hen ne,
om det ej wille lyckas med Sophie, hälst jag
nu hade hopp at innan kort få den saken slu-
teligen afgjord, men jag war högst angelägen
om, at ännu tils widare, sorgfälligt dölja dessa
mina tankar; ty om min begäran hos Sophie
skulle lyckas, så, tänkte jag, bör Lisa aldrig få
weta, at jag någonsin har haft sådana tankar.
Detta så mycket förtroliga umgänget gjorde
dock så mycket, at Hon änteligen, en af dessa
dagar, tillät mig at se och tangera sina half -
glober; men at på något annat wis nyttja nå -
gon frihet, eller såra wårt samwete, derom
woro wi båda högst angelägne om at taga oss
tillwara. Men hwad som engång war tillåtigt,
kunde man ej sedan så lätt förneka sig.

Jag skulle nu den 23. fara ut i fjärden at fiska
och jag gjorde mig så tidigt färdig, at jag
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måtte kunna wid brunn på Ön, wid förbifar-
ten, någon liten stund få njuta brunns gäs-
ternas Sällskap; samt min Sophies umgänge,
för hwilken jag isynnerhet wille gifwa til-
känna min bortresa, och hwilken dag jag är-
nade återkomma, på det jag måtte låta Hen-
 ne förstå, at jag wille wisa Henne all up -
märksamhet, på det Hon icke måtte tro, då
jag ej sökte Henne, at jag ej skötte om Hen-
nes sällskap. Men jag feck ej tilfälle at enskilt
underrätta Henne härom för det stora Säll-
skapet skull; utan jag aktade på när hon geck
mig nära förbi, at för Herrarna, med hwilka
jag satt och gungade, berätta afsikten af min
resa, och när jag skulle återkomma. Och som
jag icke war wiss uppå om Hon hade hördt
mina ord, så iaktog jag ännu en gång ett dy-
likt tilfälle, för at låta Henne förstå det sam -
ma. Men då gjorde en utaf Herrarna helt
högt den anmärkningen, at jag sade sådant,
för at underrätta min fästmö derom. Jag
swarte ingen ting därpå; men hade gärna
sedt at han hade tegat dermed, ändock han
förstod min afsigt med mitt yttrande.

Wid hemkomsten ifrån min fiske resa, jag
mins ej om det war denna eller en annan
gång, så feck jag höra, at under min borto-
waro hade det warit bud efter mig ifrån Rep-
slagaren Jonas Nordberg, som låg för döden;
och som jag icke war Hemma, så hade de
nödgats skicka efter Prest ifrån Lands Kyr-
kan; Hwaröfwer Husets anhöriga skall warit
misnögda, och isynnerhet som Mäster Nord-
berg före min hemkom hade blifwit död.
Denna underrättelsen war mig något obe-
haglig; Dock tänkte jag: Hwarföre skall jag
wäll wara så bunden hemma, at icke jag nå -
gon gång må få wara borta en par dagar. Då
de hafwa 3. Prester på Landet ./2. mil bort at
wända sig till, ibland hwilka Prosten är lika
förbunden härtill som jag; Och råd hade Hu -

set, at leija sig häst dertill, således oroade det
mig ej synnerligt i detta afseendet; Men hän-
delsen war mig dock obehaglig isynnerhet
för det Huset skull, efter som Gubben, som
hade dödt, war min slägtinge, och Hans Sty-
dotter Madame Hedman hade gjordt mig
godt och wist mig wänskap. Dock hörde jag
icke någon säga något widare och saken för-
glömdes snart å ömse sidor, hwaröfwer jag
war mycket glad.

Medan jag talar om brunn, så will jag också
omnämna; at några unga Herrar af brunsgäs-
terna woro så oförsiktiga, at genast efter slu-
tat bruns drickning en morgon gå i Elfwen at
bada och löja sig, ibland hwilka woro Can -
cellisten Olof Widmark och unga Anders
Holmström. Den förra sjuknade och innom
14. dagar låg han i grafwen, hwaröfwer Made-
moiselle Göllberg mycket sörgde, hwarige-
nom det blef aldeles säkert, at Hon war kär i
honom såsom jag hade gissat pag: 90. denna
Boken. Anders Holmström åter, som efter-
trädde den förra i Syslan blef wäl ej sjuk; men
feck så swag hälsa, at han efter 2. a 3. år äfwen
dog. Så farligt är det, at icke iaktaga diet och
warsamhet wid brunsdrickning.

Denna tiden en söndags eftermiddag geck jag
upp åt Lazarettet, för at bese åkern i min gär -
da, och för at fördrifwa tiden. Då jag geck
förbi Borgmästaren Nortmans gärda öfwerst
wid Stads tået, så feck jag se Borgmästaren
med sin Fru och älsta dotter sitta längst upp
i sin gärda; och ändock afståndet war något
långt bort, så tog jag dock utaf mig hatten,
bockade, och således hälsade på dem, och
min hälsning beswarades af dem; hwarefter
jag fortsatte min gång helt sagta. Men jag
hant icke wäl till grindan af min gärda, förr
än detta Herrskap woro just bredewid mig
helt oförmodat, hwarwid de sade. ”När wi så -
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go, at Herr Magistern promenerade så en sam;
så fingo wi lust at göra Herr Magistern följe
för at fördrifwa tiden.” Jag tackade då dem
för den heder och uppmärksamhet de härme-
delst hade wisat mig, hwarefter wi fortsatte
promenaden först i min gärda och sedan
hwartut det föll oss in at gå. Under denna
promenaden wiste Mademoisellen sig myck -
et nyter och artig emot mig, och det förekom
mig såsom hade Hon föreslagit sina Föräldrar
at följa mig, när jag hade gått dem förbi, och
såsom Hon önskade at återkalla mig, till at
förnya min förra begäran hos Henne, och at
Hon ångrade det afslag Hon hade gifwit mig.
Det är sant at de också altförwäl annars hade
kunnat wilja fölgt mig och jag war öfwerty-
gad, at saken förhölt sig så, hwad Föräldrarna
angeck; men angående Flickan, så tror jag
wist, at jag icke tog miste; ty jag tycktes också
sedan några gånger förmärka icke så otyde-
liga spår härtill. Men jag låddes icke sådant
märka; utan tänkte: Aha! ångrar du dig nu!
Du skulle emottagit tillbudet när jag bjöd dig,
nu är det för sent; ty utom det at jag ännu
icke fått sluteligt swar af Mademoiselle Lin-
dahl, så stridde det nå got emot min ambition,
at åter anmäla mig hos en, som en gång hade
föraktat mig.

Likaledes war jag en gång denna sommar hos
Comminister Nordlund, Då jag, tilfälligt wis,
någon stund, kom at wara ensam inne med
Hans älsta dotter, en Flicka af ungefär sam -
ma ålder, som Sophie Lindahl. Hwilken, helt
oförtänkt, bemötte mig med en wänlighet
och ögonkast, som wist icke kunde mistydas,
ja så, at jag just kom i förlägenhet, huru jag
borde förhålla mig. Jag steg straxt upp, geck
höfligt till Henne och började något allmänt
samtal, hwarigenom wi sysselsattes, till dess
någon af det öfriga Herrskapet kom in. –
Ach! tänkte jag härwid: Hwarföre feck jag

icke denna lilla inviten förr än jag anmälte
mig hos Sophie: eller hwarföre är icke frågan
med Henne afgjodt, så hade jag kunnat an-
mäla mig här och kanske redan warit lycke-
lig; ty ehuru just ej någon skönhet, så war
Hon dock hygglig; och åtminstone till seder
och upförande klanderfri så långt jag kände;
men mitt besynnerliga öde har altid warit så-
dant, at altid någon ting skall wara i wägen,
när någon lyckligare utsigt kunde låfwa
framgång hos någon annan. Men åtminstone
för det närwarande war jag nu bunden.

Den 25. feck jag det nöjet at få påhälsning af
Comminister Häggström, som efter något
samtal wäkte frågan om mitt frieri; och jag
beklagade mig för mina motgångar äfwen
hos Sophie Lindahl. – Han sade då: ”Jag will
gifwa dig ett godt råd, som torde lyckas, fölg
det.” – ”Ja” mente jag, ”hurudant kan det
wara?” – ”Jo”, fortfor Han, ”wisa dig ej så an-
gelägen; utan mera liknögd och kall, så torde
Hon af fruktan, at aldeles förlora dig, blifwa
mera angelägen sjelf, och således lättare bi-
falla din begäran.” – ”Ja Gud wet” swarte jag
”om ock det medlet nu mera hjelper; jag har
nog försökt hwad jag kunnat; men intet har
tykts wilja lyckas; imedlertid hoppas jag
snart få saken afgjord till sluteligt ja eller
nej.”

Enligit sitt löfte war Bror Olof Lindahl åter-
kommen den 27. Då jag klädde mig och geck
till Fru Holmbom, med full föresatts, at nu
påstå ett sluteligt afgörande af saken, anting -
en till eller ifrån. Jag feck nu tala med dem
bägge tillsammans. Och då jag yppade frå-
gan, så swarte Brodren: – ”Jag hafwer talt och
rådgjordt med min Syster om denna wigtiga
fråga, och Hon hafwer swarat, at Hon icke
ännu kunde gifwa ett decisivt swar; utan
Hon önskar få dermed anstånd ännu någon
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tid.” Derpå afgaf jag mitt påstående at jag nu
wille hafwa saken afgjordt; at jag ej kunde bi-
falla till ytterligare anstånd, såwida jag ansåg
det hafwa warit skälig betänknings tid ifrån
förleden höst till närwarande dag. sådant 
påyrkande gjorde jag 2. a 3. gånger. När Då
Brodren hörde detta mitt alfwarliga påstå-
ende, så sade han: ”Bror mås te dock nu wara
god och bifalla wår billiga begäran; Min Sys-
ter har i wintras bifallit Brors begäran, at
Hon måtte betänka sig till nu, derföre är det
också billigt, at Bror samtycker wår åstundan
denna gången.” Jag swarte: ”Ja efter Bror så
åstundar och för hans skull will jag wäl sam-
tycka till upskåfwet, Men med det förbehåll,
at nu måtte utsättas en wiss tidpunkt såsom
den sista, då ett afgörande swar måste lämnas
och som icke får öfwerskridas.” – ”Ja det kan
också wara billigt” swarte Brodren; ”Må då
denna tiden wara, då Min Systers brunskur
är slutad och Hon reser hem härifrån.” Med
denna tidpunkt förklarade jag mig nögd. Se-
dermera, då Brodren geck ut, bad jag Sophie,
at om möjligt wore, tänka på mig till det
bästa och till den utsatta tiden gifwa mig ett
godt och önskeligt swar. Men Hennes swar
war såsom förr föga tröstande; ja Hon geck så
långt, at Hon sade: ”Det kunde kanske blif -
wa braf nog, och jag wore möjeligen nögd
med saken, om wigseln kunde ske under min
frånwaro eller mig owetande; men at sjelf se
Den och weta deraf, tycker jag är för mig al-
deles omöjeligt.” – Jag inwände: ”Det har
wist aldrig warit min afsigt, at Cousine på nå -
got sätt skulle twingas; och om så är som
Cousine säger, hwartill behöfs då betänke
tid? och hwarföre afgör Hon då icke frågan
nu genast?” – Hon swarade: ”Jo utom det at
min Bror så will, så will jag än öfwerwäga
saken. och i alla fall har jag Cousins gåfwor
hemma, och om jag sluteligen ej finner mig
i saken, så will jag med det sam ma återsända

dessa gåfwor.” Sedan jag då hade sökt, at Hos
Henne recommendera mig till det bästa, så
geck jag hemm, half misnögd öfwer det för-
nyade upskåfwet.

Dagen efter d:n 28. reste Brordren Hemm, Då
jag äfwen war till Fru Holmbom och tog af -
sked af Honom, och fölgde wi Honom till
färgebryggan. Derefter gingo wi tillbaka till
Fru Holmbom, Där jag kom i samtal med So-
phie. Dess innehåll war det wanliga ämnet;
och war wårt samtal Denna gången skäligen
förtroligt, så at jag på länge icke hade funnit
Henne så hygglig. – Derunder sade Hon:
”Cousin är wäl så god och tillåter, at den i går
stipulerade betänke tiden måtte något litet
förlängas; ty at just wid min afresa härifrån
afgöra en så wigtig sak förefaller mig nog
swårt; jag will åtminstone komma hem först;
där kan det förefalla mig lättare.” – ”Men
hwad tid will då Cousine utsätta?” frågte jag;
”jag beder, at denna måtte blifwa den möje-
ligaste kortaste.” – ”Kanske det måtte få blif -
wa till Barsmäs Marknaden i Nordmaling”
sade Hon; ”ty då kan jag altid få uti någon
säker at skicka med.” ”Men får jag då wist lita
derpå at Cousine då gifwer mig ett afgörande
swar?” frågte jag; och det war gifwit at jag an-
hölt at detta måtte blifwa efter min önskan.
– ”Jo” swarte Hon ”det will jag låfwa.” ”Men”,
påminte jag: ”då måste Cousine wara så god
och genast skrifwa mig till om hwad beslut
Hon behagar taga.” – ”Ja”, swarte Hon ”det
skall jag wist göra; ehwad beslut jag hälst
stannar uti, antingen at höra Cousin till eller
icke, så will jag straxt skrif wa Cousin till
derom.” Jag måste då samtycka härtill; och
hwad kunde jag annat, när hon så wänligt bad
mig, och tillika lät påskina något litet hopp
för mig ehuru ringa det än war? Således stod
jag ännu på samma punkt som förr, utan at
weta något wist. Jag fortfor derföre at söka
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Hennes sällskap, såwäl samma dag hos Tha-
lins, som annars, samt at då och då skicka
Henne något färskfisk eller något grönt utur
kryddgården, till mat åt Henne såsom bruns-
gäst. At Min Sophie denna gången war något
wänligare, dertill torde Brodrens öfwertalan -
de wisserligen något bidragit; och då jag ge-
nast feck tala med Henne i detta goda lynnet
förr än Fru Holmbom hant förwilla Hen ne,
så war hon foglig och icke så fiere; och som
detta gaf mig något godt hopp om framgång,
så war jag så mycket willigare, at förlänga be-
tänke tiden; tänkandes: en månads upskof
kan föga betyda; hälst jag också tyktes inse at
Brodren Olof just derföre önskade uppskof,
på det han om möjeligt wore måtte kunna
befordra mitt bästa hos Flickan.

X. Capitlet.
Andra wäntnings tiden.

Således ägande något, fast swigtande hopp,
började jag öfwerwäga mitt förhållande i an-
seende till Lisa. Tänkandes: – At så lifligen,
som hittils, yttra wår wänskap för hwarand -
ra, ehuru ren och oskuldsfull den än är, går
icke i längden an, hälst då jag nu har hopp,
at kanske få Min Sophie, som åtminstone
för mina åhörare är mera tjenlig. Det kunde
annars med tiden göra oss alla olyckliga. Det
är wist: min aktning och wänskap för Henne
är stor; och Hon förtjenar den också; men
wåra hittils hwarannan bewista wänskaps
betyger böra wi hädanefter inskränka. At
belöna Hene, som Hon förtjenar, kan jag al-
deles icke, isynnerhet då jag icke har fria
händer dertill; ty min Sophie Har jag begärt
och saken är icke afgjord; men jag will dock
på något sätt wisa Henne huru högt jag hög -
aktar och wärderar Hennes dygd och förnuf-
tiga tänkesätt; ty beslöt jag at förhålla mig
på sätt, som jag nu will berätta.

Om qwällen samma dag, som jag hade haft
det nyss omtalta sista samtalet med min So-
phie, kallade jag Lisa in i min kammare, och
bad Henne sätta sig bredewid mig på soffan,
Då jag tiltalte Henne som följer, under det
jag hölt Hennes hand: ”Du hafwer funnit
huru högt jag wärderar din beskedlighet, dit
wett, och isynnerhet din dygd och kyska lef-
nad; jag skulle önska, at kunna belöna dig
såsom du förtjenar; men i det afseendet wet
du, at jag har anmält mig hos Mademoiselle
Lindahl, och jag är icke utan hopp at winna
hennes ja; Jag är äfwen för fattig at på annat
sätt wärdigt, belöna din dygd; men på det du
icke aldeles må blifwa obelönt; så håll till
godo denna lilla gåfwa (Den bestod blott uti
2. Riksdaler) köp någon ting derföre, som du
kan hafwa till åminnelse icke allenast, af
min wänskap, utan ock deraf, at du har fun-
nit någon, som har wetat wärdera din dygd;
Jag wet at du icke föraktar min lilla gåfwa
för det Hon är liten; men jag har icke råd till
mera; och war försäkrad, at Gud wisserligen
i sinom tid skall långt fullkomligare belöna
dig, än jag nu har förmått; twifla icke derpå.”
Härmed stannade jag och flickan kunde icke
återhålla sina tårar, och föga feltes at icke
äfwen mina runnu. Sedan hon då hade käm-
pat en liten stund med sig sjelf, utbrast Hon
i efterföljande ord. – ”Ach Herr Magister,
huru skall jag kunna bära all den godhet,
som Herr Magistern öfwerhopar mig med,
jag kan icke längre uthärda dermed och tiga;
jag hafwer länge nog kämpat alt hittils, men
mitt hjerta är för fult, jag kan ej längre för-
dragat, det är icke blott upfylt af tacksamhet
och wörnad för Herr Magistern; utan jag äls-
kar också honom på det lifligaste; jag wet, at
jag hade bordt tiga härmed, och jag hafwer
alt hittils doldt det innom mitt bröst; men
nu war det omöjligt at tiga längre; jag måste
lätta mitt hjerta; och jag hoppas, at Herr Ma-
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gistern förlåter mig min swaghet.”

Öfwer denna högst oförwäntade bekännel-
sen, blef jag både förwånad, förundrad och
äfwen flat. jag satt likasom slagen och wiste
icke huru jag borde anse och förklara en
sådan omständighet. Änteligen feck jag upp
mun och sade: – ”Ach min kära du! är det sant
hwad du säger, at du är kär i mig?” ”Ja” swarte
Hon ”det är wist, ty wärre sant, jag har wist
kämpat deremot, men jag har icke kunnat
dämpa min swaghet.” – ”Men”, fråg te jag wi-
dare, ”huru har du kunnat öfwerlämna dig åt
en sådan kärlek? Jag sade ju åt dig straxt; när
wår wänskap först börjades, at det war blott
för at befästa wår oskyldiga wänskap, och at
du icke borde deraf göra dig hopp om Min
Person” m:m: Se pag: 297. D: Bok: ”och du be-
dyrade ju sjelf då, at du aldrig hyste en sådan
tanka” m:m: – ”Ja”, swarte Hon, ”detta är
ganska sant, och jag bedyrar heligt, at hwad
jag då sade, har warit och äfwen ännu är, mitt
fulla alfware; ty jag har aldrig gjordt mig det
minsta hopp om Herr Magisterns Person, och
Gud är mitt wittne, at ingen högre eller up-
riktigare önskar Herr Magisterns Sällhet än
jag; och att Han snart måtte få sig en Fru i
Huset; och jag har ofta bedt Gud at Made-
moiselle Lindahl måtte blifwa den samma; ty
jag har tykt om Hen ne. Men”, tillade Hon,
”det är icke af denna orsak, eller ifrån denna
tidpunkt, som min kärlek har ledt sin uprin-
nelse, han är mycket äldre; ty det är nästan
ifrån min första ankomst i huset, som den
wäcktes hos mig.” Denna sista omständighet
gjorde mig ännu mera förundrad, hwarföre
jag åter frågte: ”Huru kunde du då allaredan
falla på en sådan känsla at blifwa kär? Du wet
ju sjelf, at jag aldrig har gifwit dig den minsta
anledning dertil, hwarken med ord eller åt-
börder, för sådant har jag altid warit högst
mån, at taga mig tilwara; ända till dess wår

wänskap börjades; Hade din kärlek då först
upstigit hos dig, så hade det warit mindre un-
derligt, ehuru jag igenom mitt nyssnämde tal
sökte at förekomma en sådan fölgd deraf.
Kan du då säga hwad som wäkte densamma
hos dig?” – ”Jo det will jag också upriktigt sä -
ga”, swarte Hon: ”för at få se när Herr Magis-
tern slutade sin måltid, då Han spisade, och i
afsigt at straxt derpå komma in och taga utaf
bordet, så brukte jag och har altid brukt, at
se igenom den lilla öpningen wid dören; men
som denna öpningen war något låg, så måste
jag altid, för at kunna se derigenom, falla på
knä. Det Hände då derwid, at jag ibland feck
se med hwad owanlig andakt och rörelse Herr
Magistern i sin enslighet, tackade Gud för
mat, och då jag såg Hans tårar ibland derwid
rinna, rörde sådant mig på det ömaste; det
blef derföre min ljufwaste glädje sedan, at få
se denna Herr Magisterns andakts fulla Guds
tacksägelse och bön; och derföre war jag
högst mån om, at så mycket trägnare wid
dörren akta på denna korta, men för mitt
hjerta så sälla och glada stunden. Och Gud al-
lena känner huru otaliga många gånger jag
dessa åren har stått på knä wid denna dörr,
och likasom insupit och upslukat Herr Ma-
gisterns andaktsfulla känsla. Jag har derunder
ej altid kunnat återhålla mina tårar; de hafwa
ibland ymnigt runnit, under det jag också, så
godt jag kunde, bad Gud för Herr Magisterns
wäl. Detta gjorde, at jag genast efter min hit-
komst fattade den djupaste wördnad och
högaktning för Herr Magistern, och denna
förbytte sig efter hand i den warmaste kärlek,
som allaredan hade Hunnit till sin högd långt
förr än Herr Magistern begynte bemöta mig
med så mycken godhet, samt en så ömm och
liflig wänskap. Under alt detta har jag warit
högst mån om at dölja den för Herr Magis-
tern, och mången gång skyndat mig utur
rummet och hastigt fullgjordt mina göromål,
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af fruktan at min käns la emot min wilja, på
något sätt kunde förråda mig. Dock detta
oaktat wet Gud bäst, at jag innerligen och af
hjertat har önskat Herr Magistern en besked-
lig Fru och bedt Gud derom; och aldrig gjordt
mig sjelf det minsta hopp om Herr Magis-
terns Person.”

Öfwer denna sista omständighet kunde jag
ej annat än förundra mig. – Ach, tänkte jag,
Herre du store Gud! Huru anmärkningswärd
är icke din wisa och milda Försyn! Skulle också
dessa mina enfaldiga suckar till dig, i min ens-
lighet, mig owetande, hafwa så märkeliga och
owäntade fölgder! Jag kunde wist ingen ting
mindre förmoda, än at någon skulle åskåda
mig, när jag upsände mina hemliga suckar till
Gud, hwilka utan twifwel ibland woro käns-
lofulla och kanske med tå rar beledsagade,
hälst någon stund, då jag med oro tänkte på
mina många motgångar i mina frierier. – Li-
kaledes yttrade sig ock Pi gan samma gång:
”Herr Magistern torde påminna sig, hwad Han
sjelf sade om Juhl=qwällen för halft annat år
sedan, då Han suckande yttrade sig: Herre
Gud! nog är här så mycken mat nu, at en hus -
tru också skulle kunna blifwa mätt (Se p: 55.
Denna B:) Herr Magistern kan icke föreställa
sig hwad dessa orden gjorde för ett djupt in-
tryck på mig och ömt rörde mig, ty som jag
nyss wid dörren, med så mycken rörelse, hade
sedt Hans andaktsfulla bön, och dertil med
straxt derpå feck höra dessa orden, så blef jag
deraf så djupt rörd at jag skyndade mig ut i
min kammare, för at lämna mina tårar fritt
lopp, och bad Gud upriktigt, at han snart wille
gifwa Herr Magistern denna önskade makan.”
Man kan ej nog föreställa sig huru mycket alt
detta förökade min Högaktning för Henne,
och med det samma min wänskap och tilgif-
wenhet; ty denna Hennes upriktiga och änkla
bekännelse, röjde icke blott den kärlek hon
hyste till mig, utan också några andra goda

egenskaper, och så mycket wett och förnuftig
eftertanka, i Hennes upförande; Nämligen:
Först och främst märkte jag icke det aldramin-
sta tecken eller spår, hela denna tiden, till
Hennes kärlek, utan dölgde Hon den mäster-
ligen; utom, sedan wår wänskap begyntes, ha -
de jag kanske mistänkt något sådant, om icke
Hennes fasta yttrande; at Hon aldrig kunde
göra sig hopp om min Person, hade gjordt mig
nästan säker, at det blott war en liflig wänskap
Hon Hyste för mig, och häraf insåg jag också
at detta Hennes yttran de war upriktigt. Så-
dant upförande finner man sällan hos tjena-
rinnor; ty hwar och en annan så mycket kär
skulle säkert sökt, at på alt möjeligt sätt ställa
sig in hos mig, som wanligen sker hos sådana
och äfwen skulle en sådan sökt bibringa mig
mindre recomenderande berättelser om mina
Fästmöer för at afwända min hog från dem till
sig sjelf, men aldrig ett enda sådant ord hörde
jag af Hennes mun, alt till dess wi kommo i
det förtroende då hon sådant kunde tala, utan
at synas hafwa afsikter. För det andra röjde sig
härutinnan så mycken och alfwarlig känsla för
Gud och en sann Gudsfruktan hos Hen ne,
som jag hwarken hade wäntat eller förmodat;
ty jag hade det icke förr synnerligen förmärkt,
ej eller förmodat; emedan sådant tjenstefolk
merendels äro kalla och liknögda i sådana ting.
Och för det tredje insåg jag nu med säkerhet
at orsaken till Hennes pag: 298. och 305. denna
Boken, omtalta sjukdom och oro, war ingen
annan än denna Hennes kärlek, och isynner-
het härrörde den af den kamp och strid emot
honom, som Hon måste utstå för at dämpa
den och dölja den för mig, och hwilken nu, na-
turligt wis, af wårt dageliga wänskapsfulla be-
mötande war blefwen lifligare. Likaledes för -
stod jag också nu bättre Hennes yttrande pag:
306. d: B: at man icke borde bära wed på elden
&c: Äfwen som Hon också nu sjelf ärkände,
at Hennes sjukdom och oro härörde Häraf,
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samt at Hon isynnerhet mått illa när Hon om
Morgonen ensam körde hem ifrån Stöcke, när
jag reste till Nordmaling. – ”Men Herr Magis-
ter!” fortfor Hon, ”tro icke, at jag derföre har
warit mindre upriktig i min önskan om Herr
Magisterns wäl och bön om framgång i Hans
Frieri.” Och utan twifwel önskade Hon detta
så ifrigt, i tanka, at sedan så mycket lättare
kunna öfwerwinna sin olyckliga böjelse, när
intet hopp wore öfrigit.

Wårt samtal fortsattes widare således. Jag: –
”Efter nu din belägenhet är sådan, som du
säger, så lärer du sjelf utan twifwel inse nöd-
wändigheten af, at icke allenast söka dämpa
din kärlek, utan också at wi böra uphöra med
wåra hittils nyttjade inbördes wänskaps be-
mötanden, ehuru oskuldsfulla de hafwa wa -
rit; ty de torde annars i längden wara för oss
båda olyckliga; Detta war också nu i alla fall
min afsigt, at säga dig, jämte det jag wille
gifwa dig denna lilla gåfwan; huru mycket
mer är det då icke nu nödigt, efter saken så
förhåller sig; Och så mycket mer, som jag ej
är utan hopp, at få Mademoiselle Lindahl.” –
Hon swarte: ”Ja jag inser wist denna nödwän-
dighet och har länge insedt den; och jag är
ganska nögd och willig dertill; Men ett beder
jag Herr Magistern om: Kära lät mig få wara
hos Honom och i Hans hus så länge jag lef-
wer; jag tycker mig omöjligt kunna igenomgå
den olyckan, at nödgas fara ifrån Herr Magis-
tern; jag will med all trohet och tilgifwenhet
tjena Honom och hans blifwande Fru, och gå
Henne tilhanda med all undergifwenhet och
lydnad; jag skall wist icke misuna Henne
Hennes lycka; utan twärt om skal det inner-
ligen glädja mig, at få se Herr Magistern och
Hon lefwa lyckliga tilsamman; blott jag får
wara hos Herr Magistern och se honom, så
har jag all den sällhet jag önskar, och will tje -
na honom utan lön om så fordras.” – Jag

swarte Henne: ”Kära du: jag will wist icke
hafwa dig bort utur mitt Hus så länge du sjelf
will wara qwar; det kan du wara försäkrad
om.” Sådant blef då nu wårt beslut i denna
sak.

Samma qwäll syntes Hon wara något
sorgse, äfwensom morgonen derpå d: 29; och
jag sjelf war icke eller så wäl till mods. Mitt
beslut wille jag wäl troget och stadigt hålla;
men det war såsom hade jag saknat något, en
oemotståndelig kraft drog mig, och dagen
framskred tråkigt och war för mig ganska
lång. Men dagen hant ej wäl till slut, förr än
wi åter famntogos och wäxlade ömma wän-
skaps kyssar, hwilka nu woro så mycket lifli-
gare, som twånget förut hade warit swårt och
beslutet tungt at upfylla. – Jag sade då: ”Kära
Lisa! Gud wet huru han om oss har beslutit:
Om det icke skulle lyckas för mig mitt frieri
hos Mademoiselle Lindahl, så hwem wet om
icke jag wore så lyckelig om wi toge hwa-
randra.” Hennes swar härpå war ganska för-
nuftigt; jag mins wäl icke nu mera så wäl or-
den; men de woro ungefär dessa: ”Nej Herr
Magister, jag passar icke till Fru åt Honom,
och kan icke wara Församlingen till nöjes;
Nej Herr Magistern bör hafwa en Fru som har
lärt folks seder och kan wärdigt skicka sig
ibland de förnäma, sådan tror jag Mademoi-
selle Lindahl är, och Herr Magistern bör ännu
försöka om det kan lyckas; Jag har ingen ting
fått lära af sådant som tillhör en Fru at känna,
och jag skulle då af allmänheten begabbas,
och at se deras hånlöje tror jag mig icke kunna
fördraga.” m:m: Som jag fant Hennes yttran -
de så wärdigt och förnuftigt, så gillade jag
hwad Hon hade sagt, hälst som jag, såsom förr
är nämnt, sjelf önskade få en Fru, som kunde
wara Församlingen till nöjes. Jag undrade på=
och ansåg, som ett stort prof af Hennes klok-
het och wett, at Hon kunde försaka ett sådant
anbud, som hwar och en annan tjenarinna sä-
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kert ginast hade antagit. Wi beslöto derföre
ånyo, at hålla oss retiré ifrån hwarandra; och
wi fortforo dermed ungefär en wecka, hwar-
efter wårt umgänge åter war det samma så-
som förr af orsaker, som nedanföre skola an-
föras; och war häldre lifligare än förr. 

Men jag återkommer till Sophie. Hon fortfor
ännu at dricka brunn, och under hela den
tiden tillät Hon sig ett upförande, som war
mig mindre behageligt; och bestod derutin-
nan, at Hon gärna wille resa med Herrarna,
och isynnerhet war unga Johannes Möller,
Rådman Möllers Son ett föremål för Henne,
och åt hwilken Hon gjorde allahanda små
spratt; än gjorde Hon något litet skälmstycke
åt hans hatt eller kläder, än strödde Hon
agnar eller fnas utur njupon bak på Hans
Hals, som skafde honom, och än hittade Hon
uppå något annat uptåg; med ett ord: Hon
upförde sig såsom en äkta coqvette, som sö -
ker at reta Herrarna på sig, och på ett sätt,
som en wältänkande och om sitt rykte öm
Flicka aldrig skolat tillåta sig, och därtill med
emot Johannes Möller, en slyngell, som wäl
såg någorlunda braf ut; men hwars rykte icke
war det bästa; som ej war ohjelpsam emot be-
höfwande Flickor af allahanda stånd, och
som sades i Ångermanland hafwa blifwit
dömd ärelös för någon mindre redlighet i
handel. Också åtföljde han Henne öfweralt,
wid brunn, på promenader eller hos Fru
Holmbom, och det war gifwit: kom jag dit, så
war han merändels där före mig, eller ock så
kom Han dit innan kort. Och det war tydligt
at Hon fant större nöje i Hans sällskap än i
mitt, som dock skulle wara Hennes Fästman.
Detta måste jag dock tåla och fördraga bäst
jag kunde; men jag hade dock önskat, at Hen-
nes föremål hade warit en wärdigare Person;
Icke eller hade det warit mig obehagligt, om
Hon något litet hade welat narras med mig,

hwil ket jag säkert skolat anse, såsom tecken
till förtroende och wälwilja; men jag war
Henne icke en behagelig Person, eller war jag
för alfwarsam, eller war det aktningen för
mig, som återhölt Henne; I medlertid sökte
jag ändock, at uttyda, äfwen detta Hennes
förhållande till det bästa. Förmodeligen,
tänkte jag, känner Hon icke Möllers twety-
diga rykte, och föröfrigit är Hon ung och
munter, derföre bör jag sådant öfwerse hos
Henne; Hon söker blott en oskyldig ro, och
det kan ej annat wara än oskuldsfult hos
Henne; dock kunde jag ej und gå at tänka: Det
skulle wisserligen ändock kläda Henne myc-
ket bättre om Hon upförde sig litet mera
alfwarsamt och afhölle sig ifrån sådant; ty det
kan dock ej annat än gifwa anledning till
hwarjehanda omdömen om Hen ne hos all-
mänheten.

Imedlertid sökte jag altid Hennes Sällskap
när jag hade ledighet dertill på det jag icke
måtte synas altför liknögd; men träffade
Henne icke altid Hemma, såsom sista dagen
i Månaden; eller ock så blott i Sällskaper, så
at jag ibland några dagar ej feck tilfälle, at
samtala med Henne. Handelsman Anders
Bränström råkte jag den 1:sta Augusti, hwil-
ken, såsom min wän, som önskade mitt wäl,
sade sig hafwa haft ett arttigt och angenämt
samtal med min Sophie, berömde Henne
och önskade mig lycka och ett önskeligt slut
i mit lofliga förehafwande, och slutade med
at bedja mig komma och spisa qwäll hos
Honom; Jag tackade för bjudningen och
låfte komma; men geck imedlertid till min
Sophie, som nu war Hemma; men nu mera
kunde jag föga samtala med Henne för an-
dras närwaro, som merendels war Möller.
Till qwällen åtlydde jag kallelsen och fördref
hos Bränström, en nöjsam afton.
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En af de sista dagarna af Sophies wistande i
Staden hade Bruns ungdomen anstält en liten
bal och dans hos Fru Holmbom; Det war då
gifwit, at jag och Johannes Möller skulle wara
med, utom alla andra. Äfwenledes war Stu-
denten Olof Lindfors också där, som Condi-
tionerade hos Comminister Nordlund, och
hwilkens kärlek till Sophie ej så wäl kunde
döljas. Jag fruktade dock hwarken för honom
eller Möller, emedan båda woro långt ifrån, at
kunna gifta sig; och föröfrigit önskade jag
blott härefter at få ett snart afgörande swar,
och började nästan anse Henne med liknögd-
het; Dock såg jag wäl ännu häldre at jag måtte
få ett jakande än som ett nekande swar.

Denna tiden, såsom ännu något ung, brukte
jag wäl dansa någon dans då och då, äfwen på
Assembleer; ty det war för mig ledsamt, at
altid wara en sysslolös åskådare. Af denna an-
ledning togo sig Herrarne Comministrarne
Nordlund och Häggstrom före, at förebrå
mig, at jag som Prest dansade: ”Det ser”, sade
de, ”lagomt wäl ut at swänga i qva drille med
sin wida Prest Koftan.” &c: En sådan före -
bråelse, tyckte jag war aldeles otilbörlig, och
åtminstone min dans mycket mindre tadel -
wärd, än at sitta och dobbla och spela nätter
och dagar på pengar, så wäl på Assembléer,
som hemma, det jag ock swarte dem om jag
mins rätt. De fortforo ändock med sitt påstå-
ende, det jag föga aktade, och geck ifrån dem
något misnögd öfwer ett sådant otidigt nit, då
jag war kommen för at hälsa på dem. Detta
gjorde dock så mycket, at jag aldrig sedan
dansade qvadrille på Assembleen, men kan-
ske någon menuette, som dock där sällan
bruktes. Men på Bröllopp dansade jag wäl
något; men där åter dansades sällan qvadriller
så framt icke några Herrskaper woro budna
med.

Den 4. Hade jag ett litet samtal med Sophie
af ingen widare märkwärdighet än de förra,
äfwenså dagen efter, som war qwällen före
Hennes resedag. Jag bad då Henne at få göra
Henne sällskap ett litet stycke på wägen; men
Hon swarte: ”det blir bara beswär för Cou-
sin;” – ”Beswäret”, förtfor jag, ”räknar jag wist
icke på, men jag will hafwa det nö jet, at göra
resesälskap med Cousine ett litet stycke.” –
”Men”, inwände Hon, ”jag reser helt bittida i
morgon, så at det torde falla Cousin altför
olägligt.” ”Det gör ingen ting”, swarte jag,
”huru bittida reser Cousine?” – ”Klåckan 4.”
feck jag till swar. ”Godt”, fortfor jag, ”nog
skall jag wara tillreds.” Jag förstod altför wäl
at Hon med sina inwändningar sökte afböja
min resa, och at Hon ingen ting mindre öns-
kade; men jag låddes icke förstå sådant; icke
för det jag nu mera war så myck et angelägen
om at åtfölja Henne; ty jag in såg alt för wäl,
at jag hade föga at hoppas; Men jag wille med
flit söka, å min sida, iakt taga all artighet och
icke lämna Henne den minsta anledning till
ursäkt för Hennes fierté, eller den minsta or -
sak ifrån mig, såsom giltigt grundskäl för nå -
got afslag; Och jag wille hafwa det nöjet, at
icke jag skulle uphäfwa frieriet, utom, om än-
teligen afslag skulle blifwa, så wille jag twin -
ga Henne dertil. Jag hade derföre allaredan
tingat häst och Chaise på Teg, och rustat mig
färdig på sätt, som snart skall omtalas, för at
arrangera alt till Hela det öfriga resesällska-
pets nöje; hwil ka äfwen snart skola nämnas.

Om morgonen war jag färdig på utsatt tim -
ma och geck, för at se och höra huru snart
resesällskapet wore färdigt till afresan; men
fant porten stängd och alt tyst ännu. Jag för-
nyade undersökningen härom hwar halftim-
ma; men alt war ännu lika tyst, utom det, at
Johannes Möller klåckan 6. kom på färg-
bryggan med en liten enbets jutwagn,84 for
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öfwer ån och reste åf; Och dermed war jag
icke illa belåten; ty jag såg gärna at jag slapp
hans sällskap. Det war sedan först klåckan 7.
eller ./2. till 8. som någon började röras hos
Fru Holmbom; och jag insåg deraf så mycket
säkrare, at Sophie med sina gårdags inwänd-
ningar endast sökte at aflägsna mig, fast jag
då åtminstone tog det för upriktigt at Hon
ärnade resa så tidigt; derföre föll mig denna
wäntnings tiden, dels hemma och dels ute,
nog lång och ledsam. Änteligen blef resesäll-
skapet samlat hos Fru Holmbom, som war,
utom Sophie och nämnde Fru, Herr Ingeg-
neuren Abraham Lindahl Sophies Cousin,
och en utlärd Landtmätare Lärlinge, som jag
ej nu mera wist mins om det war Aspholm
eller någon annan. – Jag yttrade då: ”Jag hop-
pas at Herrskapet är så god och tillåter, at jag
gör dem sällskap ett litet stycke på wägen;
samt beder dem derjämte, at wara så goda
och göra mig följe till Stöcke på en liten
stund; kroken ifrån allmänna Landswägen är
blott en ./4. Mil, och jag skall icke länge up-
pehålla Herrskapet, blott så pass, at Hästarna
måtte få hwila litet, och äfwen wi få någon
liten förfriskning.” Härtill gåfwo de strax
alla sitt samtycke, då Sophie icke eller kunde
neka. Därpå wände jag mig till Sophie och
sade: – ”Cousine är wäl så god och åker med
mig i min Chaise, och Syster Holmbom åker
i det stället med Bror Lindahl.” – ”Ja” swarte
Fru Holmbom, ”det will jag göra”, och då
kunde Sophie icke eller neka härtill. Men
hon gjorde dock först den inwänningen med
en misnögd ton: ”Detta låter wäl säga sig;
men huru skall jag sedan komma fort, när
Cousine far hemm så framt man icke will
lämna mig ensam på Landswägen?” – ”Jo”,
swarte jag, ”då Syster Holmbom följer med
mig hemm, så intager Cousine Hennes ställe
hos Bror Lindahl, just såsom Hon sjelf förut
med Honom har öfwerenskommit, så upstår

aldeles icke någon olägenhet häraf.” Härpå
hade Hon ingen ting med skähl at inwända.
Härom hade jag förut med Fru Holmbom
öfwerenskommit, at hon på detta sättet
skulle förhjelpa mig härtill, om jag mins rätt;
ty jag fruktade för Hennes nekande, och då
hade det i allmänhetens ögon warit en skam
för mig om jag icke hade fått åka med min
fästmö, och detta war säkert den enda tjenst
denna Frun gjorde mig utom det at hon läm-
nade mig fritt tilfälle at tala med Sophie. Nu
så wäl som qwällen förut hade jag påmint
Sophie, at Hon icke måtte förglömma sitt
löfte, at till Bertilsmäss Marknaden gifwa
mig ett afgörande swar på min begäran det
Hon wist låfte at efterkomma.

Emellan klåckan 9. och 10. skedde änteligen
afresan, och wårt samtal war föga betydligt
och lifligt; Men huru ömt och wänskapsfult
det blef får man snart se. Herr Ingegneuren
Lindahl, som körde förut, och likaså kunnig
om alla biwägar som jag, tog af en genwäg
nära norrom Stöcksjön, hwilken, efter en half
fjerndels wäg återkom på Landswägen. Och
sedan wi ett godt stycke åter fölgt den, så ytt-
rade sig Sophie helt misnögd och ledsen. –
”Hwad är det här för ett körande? komma wi
icke till Byn snart?” – ”Nej”, swarte jag, ”Cou-
sine ser ju, at wi äro på Landswägen ännu;
men rättnu taga wi åf till Byn.” – Hon fortfor,
med en ännu tjärfware ton: – ”Cousin skall
wäll intet narra mig midt up i synen på mig;
wi hafwa ju tagit åf Landswägen längesen!
det är ett konstigt körande af och till just
tjenligt at skrifwa om och sätta i avisorna; nej
lät mig så gärna wända om tilbaka.” – Jag
swarte: ”huru kan Cousine så tala, jag har icke
sagt osant; den wägen wi sist togo åf, war
blott en genwäg, som åter har fört oss på
Landswägen igen, som Cousine ser; men
snart tager wägen åf till Stöcke och sedan är
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blott ./4. mil qwar till Byn.” Hwarefter Hon
änteligen tystnade; men satt sur och twär,
som en sur swamp; men huru ledsen jag war,
kan hwar och en lätt föreställa sig, och jag
war mer än glad när wi omsider hunno fram
till Byn. Af Hennes nyss omtalta knotande
slöt jag, at Hon fruktade, at jag wille folja
Henne längre, än som sagt war, och at jag,
igenom ett konstigt körande wille förwilla
Henne, hwilket hade warit twärt emot Hen-
nes planer och åstundan.

Min Mor rustade fram på min begäran, li-
tet bränwin, samt smör och bröd och annat,
hwad hon kunde åstadkomma. Om jag hade
Caffe med mig mins jag icke så wist, förmo-
deligen hade jag wäl det också; men sedan lät
jag brygga en båhl pounch, hwartill jag hade
med alla tilbehör, och Herrarne, som häruti
woro mera kunniga än jag, hjelpte mig. På
detta wiset wille jag icke allenast hedra min
Fästmö wid wår skilsmässa, och wisa Henne,
at jag på alt sätt wille wisa Henne någon ar-
tighet; utan också wille jag tillika wisa min
wälwilja emot min Wän Abraham Lindahl.
Wi drucko om skäligen, så at wi alla blefwo
muntra; ja äfwen Fruntimren, som till slut
gingo ut i det gröna, för at låta blåsa på sig li-
tet. Så at de 2. a 3. timmar, som wi Här drögde
förflöto både fort och gladt. Derefter fortsat-
tes resan på samma sätt, som förut; emedan
jag wille först beledsaga dem genaste wägen
upp på Landswägen, och sedan göra dem följe
ännu ett godt stycke. Herrarna körde förut,
och det i fult galopp, så at jag, med min Fars
häst, hade yttersta möda at någorlunda följa
dem åt. Af denna orsak måste jag följa dem
längre än jag sjelf hade ärnat; emedan jag icke
kunde ropa åt dem, annars hade jag ärnat
wända om wid Bussjön. Farten fortsattes;
men när wi kommo närmare Norrmjöle till,
så började Sophie åter knota på ett så tjärft
och sträft sätt, högst bittert och bitande. Hon

frågte: Huru länge ett sådant körande skulle
räcka? och huru långt jag ärnade fölgda med?
m:m: Då blef äfwen jag ond, och swarte i
samma ton: ”Cousine ser ju, at de köra så ifrån
oss, at jag icke engång kan ropa åt dem; jag
måste ju följa med om jag will eller icke, så
framt icke Cousine will at jag skall lämna
Henne Här på Lands wägen.” Änteligen tyst-
nade Hon och man fortfor. När jag således
hörde, så wäl nu, som förra gången, at Hon
war ytterst rädd före at jag skulle följa med
längre; så föll jag på den gissningen, at Hon
hade kommit öfwerens med Johan Möller,
det Han skulle resa förut så bittida, at det icke
måtte göra upseende i allmänhetens ögon;
men at han skulle wänta Henne i Sörmjöle,
dit nu blott war 3/4. mil, derföre war Hon yt-
terst rädd at jag skulle följa alt dit och få se
Honom där, samt då icke allenast hindra
Henne, at få fritt umgås med Honom, som
Hon önskade, utan ock kanske fatta mistanka
om Hennes stäm da möte med Honom.
Denna tanka, som nu till det närmaste ansågs
såsom en full wisshet af mig, gjorde at jag än -
nu mera blef angelägen om, at snart få wända
om; ty jag hade för ingen del lust at ytterligare
se Hennes uptåger med honom. Wäl önskade
jag at weta om han wärkeligen wäntade Hen -
ne där och sedan åtföljde Henne; men sjelf
wille jag det för ingen del undersöka, icke el-
ler skötte jag om at sådant, igenom andra, se-
dan utforska. Jag war ändock hos mig sjelf
försäkrad at så war.

Änteligen när jag kom till Norrmjöle by, såg
jag, at Herrarne hade stannat på andra sidan
åbron nära den långa backen. Och jag försäk-
rar, at Sophie aldrig kunde blifwa så glad der -
öfwer, som icke jag blef det mångdubelt
mera. När wi hunno till dem, så stego wi där
utur, och sökte jag straxt igen det lilla öfwer-
skott af min pounch, som war qwar och som
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jag hade tagit med mig ifrån Stöcke. Den för-
tärde wi nu under det wi hwilade en half
timma, hwarunder Fruntimmerna till slut
gingo af och till i åkern och språkade med
hwarandra med mycken förtrolighet och lif-
lighet. Jag förestälte mig i tankarna helt lif-
ligt innehållet af deras samtal, hurusom Fru
Holmbom så nu som i Stöcke sökte gifwa åt
Sophie sista wigten af sina trogna och wäl-
menta råd; hurusom Hon sökte stämma
Hennes tänkesätt efter sin önskan; huru jag
och mitt förhållande både förr och nu ridi-
culiserades, och huru hon sökte utur Sophies
hjerta utsläcka äfwen den minsta gnista af
wälwilja emot mig, på det hon sjelf måtte
wara säker om framgången af sin plan. m:m:
Med ett ord: all ting sammanstötte till at göra
mig högst ledsen och harmsen. Derföre då
jag både förr och nu till sista ögnablecket
hade sökt wisa Sophie all möjelig höflighet
och tilgifwenhet, och ändock blef bemött
med så mycken köld, kärfhet och wresighet,
då jag i alla fall hade rättighet at wänta all-
männelig höflighet af Henne; men såg blott
sura miner, kunde jag då wäl annat än blifwa
förträtad! Jag önskade fördenskull at jag
snart blefwe skild ifrån Henne häldre än at
nu mera få ja; ty jag insåg mycket wäl, at då
wänskapen nu redan war så utsläkt, så skulle
jag blifwa högst olycklig med Henne; ty man
kan föreställa sig hurudan sammanlefnad det
skulle blifwit oss emellan, och hurudan äkta
kärleken hade skolat blifwa. Den nu utsta-
kade betänknings tiden wille jag wäl först,
afbida; men beslöt ock derjämte, at ef ter
Hon war så kärf och wresig, på något sätt,
som sagt är, twinga Henne till at ge ett afgö-
rande swar, och förmå Henne at afbryta helt
och hållit oss emellan om Hon så önskade; –
Men, tänkte jag: Kanske Hon just med flit så-
ledes har sökt at göra mig ledsen, på det jag
så mycket snarare måtte bryta upp med Hen -

ne; men den tilfredsställelsen skall Hon icke
få. Så snart fruntimmerna återkommo ifrån
Promenaden, så tog jag afsked af alla, hwar -
under, så wäl, som under hwilotiden, jag hölt
god mine, och wiste mig mycket glad och
mun ter, på det at Sophie ej skulle kunna
märka mina wärkeliga tankar. De afreste; och
jag wände om med Fru Holmbom, hwilken
jag så mycket häldre hade bjudit med på den -
na resan, som det war nödigt at förekomma
förtal; ty nu war denna Frun Min Sophie ett
märkeligt skydd i detta afseendet.

Så wäl under hela Sophies brunstid, som
isynnerhet nu och hälst under wår återresa,
underlät icke denna Frun, at fint spela sin ro -
le emot mig och at söka befordra sin hemliga
plan, om hwilken se pag: 245. följ: d: B: Och
jag war nödsakad at låddas tro på hennes up-
riktighet emot mig och synas uptaga altsam-
mans såsom godt mynt. En gång wiste Hon
upp ett bref ifrån den äldre Mademoiselle
Lindahl, som något hade nämt om mig, det
hon sökte förklara till mitt bästa. Och under
åkandet hemm, ifrån denna resan, så sökte
hon upp alla möjeliga ämnen at tala om, som
Hon trodde skulle behaga mig; ty än talte
Hon om Bror Olofs hjerteliga önskan om en
lycklig och slutelig förening för mig med
Hans Syster; än Om Fru Åbergs och Stads
boarnes goda omdöme härom; än om gärdan,
än om Sophie, och än om Huru Hon på alt
sätt hade gjort alt sitt till och ännu wil le
hafwa all möda ospard at öfwertala Sophie,
at änteligen bifalla min begäran m:m:

Herr Tullförwaltaren Löfroth hade en Sön-
dags Eftermiddag budit några sina wänner
upp i sin gärda, Och ibland dem war äfwen
jag. Wi roade oss där på hwarjehanda oskyl-
digt sätt jämte det wi drucko Caffe och
pounch. Emot qwällen roade man sig med at
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spela Polskt pass. Jag har förr nämt at jag ald-
rig warit bögd för spel hälst om pengar och
på Söndagen, mäst af den öfwertygelsen om
dess mindre moralité &c: Men denna gången
war jag äfwen med i spelet till slut, då man
spelte lågt. Och det föranledd deraf, at jag
tykte ibland, det wara ledsamt, at altid wara
en syssellös åskådare, och dertill med upbära
försmädelser såsom snål eller onödigt seriös
då jag icke wille wara min Företrädare lik. &c:

Men till slut blef frågan: hwilken ibland
oss skulle kunna wara förmäst at slå hö? Der-
wid yttrade jag mig, at jag wäl skulle wåga
åtaga mig at slå en af hans lägder på en mor-
gon stund till klockan 9. a 10. föremiddagen.
”Om du slår den”, swarte Löfroth ”så skall jag
wara en nors.” – ”Jo”, swarte jag: ”hwad will
du wåga Bror, at jag gör det?” – ”Du skall få
det hö som wäxer på lägdan.” – ”Håll ord med
det”, fortfor jag, ”jag will låfwa, at jag gör det.”
– ”Ja” sade han: ”men du skall slå det sjelf, och
får intet taga någon hjelp af din piga eller nå-
gon annan, går du då icke ut dermed, så får
du icke höet.” – ”Ja håll man ord”, swarte jag;
”jag går in derpå.” Så ordwäxlade wi härom
en liten stund, och det blef beslutit, at jag
skulle få försöka. Men när den lägdan skulle
utses, som jag skulle slå, så förändrade Tull-
förwaltaren Löfroth proposition i så måtto,
at jag skulle slippa at slå lägdan; men han wille
ändock gifwa mig, till wintern, en skrinda hö.
Jag tackade då honom för hans goda löfte;
men war dock half misnögd deröfwer at jag
ej feck slå lägdan; emedan jag fruktade, at löf-
tet till wintern så lätt kunde förglömmas.
Men emot förmodan, så feck jag riktigt min
skrinda hö till wintern; och om alla, som hade
råd, hade warit så hedersamma, så hade jag
aldrig haft swårt om ko födan.

Men nu åter till andra ämnen: Ett bref ifrån
Moritz, af ingen betydenhet, feck jag nu;

han tackar för mitt lilla bref &c: Jag fant mig
föga hugad at med honom correspondera; ty
skref jag också sällan till Ho nom.

Wid hemkomsten, och så mycket ledsen öf -
wer Sophies högst owärdiga bemötande emot
mig, återtog jag mitt förra wänskapsfulla för-
hållande med Min Lisa, som sagt är pag: 333.
d: B: dock i all ärbarhet. Wi woro dock altid
högst omtänksamma, at wakta oss, at ingen
måtte få se eller förmärka detta wårt kärleks-
fulla bemötande emot hwarandra, emedant
sådant hade skolat gifwa malicen en önskelig
anledning till ett swart förtal, ehuru oskulds-
fulla wi än sjelfwa woro. Men en gång denna
tiden hade wi så när rögt oss. Ty jag wille resa
ut i fjerden at fiska och hade Furmark till
kamrat, en afsatt Prest. Wi woro alla tre, jag,
han och Pigan i sjöbodan för at rusta alt i 
bå ten; och emot det, at alt war färdigt, så
skick ade jag Furmark ett ärende upp i gården
efter någon ting, som äfwen skulle wara med;
jag tillstår med flit; emedan jag ej kunde resa,
utan at få ännu en afskeds kyss af min Lisa;
men knapt war det skedt förr än Furmark
återkom i dörren för at fråga om något, och
jag war mycket glad, at Han icke märkte hän-
delsen.

En söndag denna sommar Hände, at just
under det jag Predikade i kyrkan; så steg
Skepparen Pehr Sandberg upp ur bänken och
geck utur kyrkan; med åtbörder likasom wo -
re han ellack, eller åtminstone mycket mis-
nögd. Detta förtröt jag wäl något; men jag
fortfor dock med Predikan, så godt jag kunde,
till slut. Detta Hans offenteliga steg, som
tyktes röja förakt och misnöje öfwer min
Predikan, kunde jag dock icke aldeles mis-
tycka, och ännu mindre blifwa ond på ho -
nom derföre; emedan mitt samwete sade
mig, at han ej aldeles torde warit utan skähl

Bref. 

Sjö Bodan.

347. 
1794. 
Augustus.

Han går
ur kyrkan.

367

Inl. PSL bok 6_PSL 4  2015-10-14  12:37  Sida 367



till sitt förhållande. Saken war denna. Utaf
det mykna Prediko arbete, som jag ibland
hade i Staden, så nödgades jag nog ofta gå
upp at Predika, utan at hafwa hunnit at syn-
nerligen bereda mig. Deraf feck jag en wana
at något extemporera, eller at för mycket lita
på denna gåfwan, äfwen nu när jag kunde
haft mera tid at arbeta och mera sorgfälligt
bereda mig, hwaraf utan twifwel hände, at
mina Predikningar blefwo mindre städade
och mera magra än förr, som nu lärer hafwa
stött honom. Icke långt derefter, jag tror den
följande weckan en dag, så kom Den pag: 291.
1:sta Boken omtalte Lapp=Flickan Maria Lars
dotter till mig i sin wanliga swårmodighet,
för at söka någon tröst af mig; och ibland an -
nat, som oroade henne i Hennes enfaldighet,
war, at Hon hade hördt, at stadsboarne hade
tadlat mina Predikningar, och sagt; at de wo -
ro blott bara rafwel;85 det will säga: blott ett
sammelsurium, en i Hennes tanka, så mycket
sårande beskyllning, hon som så mycket för-
gudat mina Predikningar m:m: Jag tröstade
Henne, och bad Henne, i detta fallet gifwa
sig tilfreds, hälst jag sjelf icke lade sådant på
sinnet, som saken dock mäst rörde &c: Men
dessa båda händelser mishagade mig wäl men
gjorde dock så mycket, at jag åter började ar-
beta något mera på mina Predikningar, efter
den method som pag: 410. 5:te Bok: är antek-
nad. Och sedan har ingen Pehr Sandberg
m:m: af misnöje gått ut ur kyrkan.

En söndag denna tiden war min Mor hos mig
då jag på eftermiddagen anmodade Henne at
göra mig Sälskap, at på en liten stund hälsa
på Fru Holmström i Tullen såsom Hennes
slägt och upwäxta tilsammans; men hon fant
sig icke dertill hugad. Jag geck så dit ensam
för at som wanligt fördrifwa någon annars
ledsam stund. Där berättade jag också, at jag
hade bedt min Mor följa med mig; men at

Hon icke hade årkat utan wille wara i ro. När
Fru Holmström sådant hörde, at jag wille
hedra Huset både med mitt och min Mors
besök, så fägnade sådant Henne så Högeligen,
at Hon började Synbarligen gäsa på stolen,
och blef dubbelt högre och bredare. Hon bör-
jade skryta efter sitt wanliga wis, och efter
något omswep lämpade Hon talet på sina
döttrar, hwilka nu icke woro hemma, hälst på
den äldre dottren; sjelfwa orden mins jag nu
wäl ej mera; men innehållet war ungefär som
strax skall anföras. Med mycken sjelfförnö-
jelse och tilfredställelse öfwer dem sade Hon:
”Mina döttrar äga, Gud ske lof, det wettet at
de wäl förstå Huru de böra wärdigt skicka sig
emot sina Friare; de weta at göra en tilbörlig
skillnad på folk, och hwem de hafwa för sig,
at färmt afwisa den näswise och tilltagsne,
men också at högakta och wärdera den som
Högaktning förtjenar och kan anstå dem.”
m:m:. Jag gaf härpå något lämpeligt swar; och
förstod altför wäl inviten och Hennes afsigt
dermed, samt märkte, at sådant tal war i afse -
ende på min promenade på Ön med Hennes
älsta dotter (hwarom se pag: 286. D: Boken.)
hwilken ej hade underlåtit at berätta derom
och berömma sig deraf. Alt sådant låddes jag
icke förstå, och tänkte: förgäfwes och frukt-
löst lägger du ut dessa dina nät; jag har ingen
lust at fastna i dem.

En Söndag detta år, jag mins icke mera, hwad
tid på året, hade jag walt till ämne i min Pre-
dikan, at tala om den oordente:a egenkärle-
ken och det öfwerdrifna behaget öfwer sig
sjelf och sitt kära jag. Jag afhandlade detta så
lifligen och påtageligen, som möjeligt war,
samt ådagalade at sådant ingalunda kan stå
tilsammans med en sann Christendom. Helt
warsam at icke Personalisera någon, och öns-
kande at förbättra hwar och en sådan, syf-
tade jag dock egenteligen på Doctor Næzén
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och Rådman Pehr Wall, hwilka båda altför
ofta och mer än tydligt röjde denna sin
swaghet. Jag hade dock icke den tilfredsstäl-
lelsen, at se någon af dessa twå i kyrkan; Men
Fru Rådmanskan Wall war där, och jag såg
tydligt på Henne, at Hon flera gånger rördes
däraf, och igenkände sin mans oförmärkt be -
skrefna Caracter. Jag fruktade nästan, at nå -
gon skulle göra någon anmärkning wid den  -
na Predikan, eller åtminstone fatta något
mishag emot mig; men till min glädje hördes
intet något sådant utaf. Och jag war tilfreds-
stäld, at hafwa fredat mitt samwete, och
warnat den felaktiga och friat mina själ.

Hos Fru Holmbom war jag den 20. som be-
rättade at Hon för par dagar sedan hade fått
bref ifrån Sophie, det Hon nu wiste mig, och
efter wanligheten sökte intala mig, at hafwa
godt hopp. Brefwet innehölt: at Hon war
mycket bekymrat om hwad beslut Hon
borde taga, då Hon på utsatt tid skulle skrif -
wa mig till; at Hon önskade ännu kunna ut-
wärka längre betänke tid; ”men Gud wet om
jag ändock kan förmå mig at bifalla saken.”
m:m: Således förmärkte jag at Sophie stän-
digt blott sökte at förhala tiden, hwilket nu
mera mycket mishagade mig.

Bertilsmäss Marknaden war nu förbi och
jag hade icke fått något bref ifrån Sophie. Jag
geck derföre till Fru Holmbom den 27. under
förmodan at det wore ankommit till Henne
eller Hon Hade fått något bref, men hwarken
Hon eller jag hade fått något bref. Denna
Frun bad mig då höra efter Hos Fru Åberg,
”kanske”, sade Hon, ”at Sophie har skickat
det till Henne.” Jag skickade derföre Lisa dit;
men lika förgäfwes. Jag wäntade ännu lika få-
fängt till den 29. Men då satte jag mig ned och
skref följande bref till Sophie.

”Tit:
Några Postdagar öfwer den utsatta tiden

har jag förgäfwes wäntat på brefwet, som ef-
ter aftal skulle komma; men jag ser, at ord och
aftal hos Tit: lära litet betyda. Hwad må wara
orsaken? Om något hinder på något sätt har
yppat sig, så hade jag dock i alla fall bordt få
en bref lapp till underrättelse, sådant ford-
rade åtminstone blott den allmänna höflig-
heten, fastän jag kan synas aldrig så mycket
föraktlig i Cousines ögon, och ej wärd at til-
skrifwa, utan at wara en lekboll. – Nästa Post
wäntar jag säkert några egenhändiga rader,
till uplysning om ej annat. Och försäkrar
imedlertid, at fastän Tit: behagar sätta mitt
tolamod på yttersta prof, jag dock med lika
ömhet och kärlek framhärdar” &c: Detta
brefwet war wäl något alfwarsamt och ing-
enting mindre än ömt och kärleksfult, men
jag tycktes ej mera hafwa något at krusa före,
hälst då jag kom ihåg Hennes owärdiga be-
mötande emot mig isynnerhet på Hennes
Hemresa. Jag tyktes just icke eller wara ett
nödfals bud, och war således icke hugad, at
längre wara en lekboll eller at agera Pehr bre-
dewid. Hon må tänkte jag uptaga detta huru
Hon will och kan; det skadar intet at Hon får
höra litet sanning.

Änteligen feck jag den 1. September ett bref
ifrån Sophie, men skrifwit den 6. Aug:86 eller
3. dagar förr än jag skref mitt nyss anförda
bref, och således nu 6. dagar gammalt, hwar -
af jag redan fant Henne till en del hafwa wa -
rit oskyldig; ty det war blott 2. dagar öf wer
den utsatta tiden när Hon hade skrifwit sitt
bref. Det lydde som följer.

”Min Wärdaste Cousin!
Jag borde wäl blygas at sätta min hand på

papperet, när jag så länge åsidosatt min skyl-
dighet, at efterkomma mitt löfte, och äfwen
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at få aflägga min ödmjukaste tacksägelse för
sista angenäma sällskap, och för alt beswär,
som Min Cousin då hade för mig. Men jag
Hoppas, at Cousin är god och förlåter mig
detta mitt drögsmål; såwida jag på min Brors
enträgna begäran, ej i Barsmäss helgen kom
at återlämna det Cousin lämnat, för at om
möjligt är framdeles kunna lämna Cousin nå-
got bättre swar, än jag den Helgen ärnade, så
framt min Cousin finner sig i at ännu låta det
wara. – Bror Olof hälsade rätt mycket till
Cousin. Bror Carl ber om den bok Han talt
med Cousin om i Umeå. Jag får nu sluta, då
jag städse förblifwer Min wärdaste Cousins
ödmjuka tjenarinna. Elis: Sophie L:”

Det war sant: detta brefwet war hwarken
mycket låfwande eller ömt; men det war åt-
minstone höfligt, det blidkade mig således
genast, och jag kunde icke wara sträf, så snart
jag fant någon, ehuru liten lämpa hos Henne.
Ty skref jag Henne genast följande swar af
den 2. Sept:

”Det är jag, som bör blygas Cousine, sedan
jag har kunnat skrifwa ett sådant bref, som
af den 29. Aug: det Cousine säkert lärer haf -
wa bekommit. – Jag begriper ej, hwilken
som så länge har qwarhållit Tits bref af den
26. Aug: som jag först i går bekom, hade det
i rättan tid kommit mig tilhanda, så hade jag
aldrig skrifwit ett sådant bref. Om det är
möjeligt så förlåt en brottslinge, förlåt at jag
så har förfördelat Cousine, som icke allenast
war oskyldig, utan ock will försöka det yt-
tersta, för at kunna taga ett beslut till min
förmån. Jag är Tit: derföre mycken tack skyl-
dig; men beder derjämte på det ömaste, at
den nya betänke=tiden ej måtte blifwa myc-
ket lång. Jag lämnar Tit: frihet, at äfwen
denna gången sjelf utstaka den, hwarom jag,
så snart möjeligt är, wäntar Tits: yttrande. I
annat fall hoppas jag Tits: ej illa uptager om

jag sjelf föreskrifwer en tid, öfwer hwilken
det aldrig får gå. Tit: finner af mitt sista bref
huru jag räknar dagar och timmar, för at få
ett afgörande swar, så lärer jag också framde-
les göra; de dagarna blifwa mig wist långa,
fast jag will dem med tolamod afbida. Jag
hade wäl ock något annat at tala med Cou-
sine om, som jag ej törs anförtro pennan, det
angår något förtroende, som Tit: lämnar åt
någon wiss, som jag är rädd misbrukar det,
hwartill jag har någon anledning till mis-
tanka. Framhärdar med samma känslor som
förr” &c:

Med den som misbrukade förtroendet
mente jag Fru Holmbom; Mitt yttrande om
utsättandet af sista tiden, war för at icke mera
lämna Henne någon obestämd tid; ty jag fant
alt för wäl, at Hon blott sökte tids utdrägt,
och at jag äfwen denna gången gaf efter
skedde blott för Hennes Brors skull, den Hon
hade åberopat såsom orsak till upskåfwet.

En händelse som föreföll mig märkelig will
jag nu berätta. Som jag tycktes hafwa för litet
salt lax till wintern, så beslöt jag, at resa till
Norrfors för at köpa färsk lax om den ännu
kunde fås så sent på året. De hade 2:ne ställen
at draga not på; det ena kallas Stor warpet ned
på Idun, och det andra hette Långgården. Jag
kom dit, och grannarna woro williga at göra
försöket; De drogo först Storwarpet, men
ingen lax fecks, sedan gingo wi upp till Lån -
gården, som war en fjerdedels fjerdedel der-
ifrån: warpet drogs där; men ingen Lax feks
eller där. Efter en par timmar, drogs åter Stor-
warpet, men lika förgäfwes. Derpå gingo wi
andra gången till Långgården, och drogs där
lika fruktlöst. Ännu tredje gången, efter någ -
ra timmars upskåf, drogs Storwarpet, men
ingen Lax kunde fås. Man ansåg det då förgäf -
wes at göra några widare försök; och jag fant
sjelf, at så war. Jag tog så afsked af Bönderna
och geck, för at resa hem och de började at gå
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hwar till sitt hem. Men jag hant ej långt förr
än jag hörde at de ropte åt mig och såg at de
winkade at jag skulle komma tilbakas, som jag
också gjorde. – De sade då: ”Det är nog harme-
ligt at Herr Magistern skall resa ifrån oss, utan
at hafwa fått det minsta fisk; om Han will
wara god och följa med oss så hafwa wi beslutit
at ännu en gång gå till Långgården at draga
warpet.” Jag kunde wäl ej annat, än wara där-
med ganska nögd. Under det warpet drogs, så
föllo mig följande tankar in: Det ser så ut så-
som det skulle wara lika swårt at nu få mig en
lax, som det hittils har warit swårt at få mig
en hustru. Half ängslig wid denna tanka, suc-
kade jag till Gud: O! Herre min Gud, om det
någonsin är möjeligt at jag någon gång skall
blifwa gift, så lät oss nu i detta warpet få en
fisk, och om den fås; at det då måtte wara mig
ett tecken, at också jag skall blifwa så lyckelig,
at få mig en maka! Men genast därpå tänkte
jag: O! min Gud huru oförnuftigt tänker jag
icke, detta är ju at frästa Gud, at så föreskrifwa
honom hwad Han skall göra! O! min Frälsare
förlåt mig denna synden, du ser Herre, at så-
dant icke war mitt upsåt; utan min suck war
helt menlös eller tanklös; jag bör således ej
wänta upfyllandet af min önskan. Men oaktat
dessa sednare tankar, så lekte dock min hog
oemotståndeligt på min förra önskan och näs-
tan emot min wilja eller afsigt, eller rättare,
jag mistykte eller harmades på mig sjelf, at jag
icke kunde hindra mig at tänka på min ön-
skans fullbordan. Och under det noten drogs
upp woro mina ögon oafwikligen stirrande i
warpet och på noten. Denna war knapt half
updragen på landet, så feck jag se en fisk som
satt fast på den ena not armen, och redan war
half utom noten, arbetandes häftigt at blifwa
lös; hwarföre jag intogs af mycken fruktan at
han torde blifwa lös, samt innerligen önskan-
des at han måtte fås upp; och till min stora
glädje fölgde Han med upp på landet. Jag be-

traktade honom med mycken tilfredsställelse,
till dess jag åter såg på noten och warpet, hwa-
raf återstoden oafbrutit ännu drogs på landet,
och jag feck se ännu en fisk i noten, som fölgde
med, mera saktmodigt, och fecks också upp
tillika med det sista af noten. Den sednare fis-
ken fecks af mig så helt oförwäntat och oför-
modat, at jag förwånades, och blef nästan half
orolig eller misnögd; tänkandes: O! Gud! skul -
le jag wäll blifwa twå gångor gift, jag wore full-
komligt nögd med en gång. Derföre sökte jag
i mina tankar förklara saken så at dessa twå
fiskar woro af Gud gifna, på det at de skulle
wara för mig ett så mycket säkrare tecken, at
jag wisserligen skulle blifwa gift. Man finner
häraf, at mitt hopp härigenom icke litet blef
styrkt och min glädje war stor; folket trodde
at jag war glad för fisken skull som wi hade
fått; ty de kände icke mina hemliga tankar och
önskningar; men läsaren ser wäl at jag gladdes
mera för tecknet skull än för fisken, hwilken
äfwen för denna orsak skull war mig mycket
kärkommen. Bägge fiskarna feck jag af Bön-
derna utan widare betalning än litet bränwin.
Jag får också anmärka, at den fisken, som först
fecks på notarmen, war en här på orten så kal-
lad åckla eller en art sämre börting; men den
sednare fisken war en större Lax börting eller
Lax unge. Widare syntes det mig anmärknings
wärdt, at man så många gångor förut skulle
förgäfwes draga noten, på det jag så mycket
mera skulle inse Guds finger härutinnan och
teknet wara för mig så mycket säkrare, at oak-
tad ingen fisk förut ficks i samma warp, så
skickade Herrens Försyn det dock nu så at
twänne fiskar skulle fås där, och det då först
när det skulle falla mig in at i mina tankar göra
ofwan anförde önskan.

Nu feck jag ett bref ifrån Hörnell, i hwilket
Han skrifwer om det förfärdigade Flaskfod-
ret, som han gjordt åt mig, och mig nu till-
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sändt, samt gaf mig goda råd om smidet
derpå. – Och säger derom till slut; ”Jag hop-
pas at det kan tjena dig åtminstone så länge
du är ungkarl och till dess en granlaga Fru
kommer i huset.”

Ifrån Abraham Burman i Åbo hade jag
också bref, som berättar om flere mina Pro-
motions kamraters och wänners lycka och
befordringar, som fägnade mig. I början tac-
kade han för mitt bref i hwilket jag hade sagt
at jag ännu lefde ogift, hwarföre Han yttrar
sig: ”men hur kunde Stenberg så länge wara
Ogift?” och detta i anledning, af ett samtal
jag hade haft med Honom förr än jag reste
ifrån Åbo (Se pag: 772. 4. Bok:) i hwilket jag
sade at jag skulle gifta mig så snart, som jag
skulle kunna föda hustru. Han underrättade
mig äfwen at Fröke Nora Carpelan ännu lefde
och hade bördat Mezekyle Säteri nära Åbo,
samt at Han sjelf war blefwen Prest, med
flera sådana interessenta nyheter.

I anledning af Nordqvistens bref, anfört pag:
313. denna Boken, hade jag upköpt 2. a 3.
Rökta Laxar och med en Ålands skuta af-
sändt dem till Honom; Men en af dessa laxar
hade jag addresserat till Herr Lands Secrete-
raren Olof Wibelius i Åbo, åtföljt af ett bref,
i hwilket jag bad honom hålla denna Laxen
till godo såsom ett litet wedermäle af min
tacksamhet, för det Han så beredwilligt för-
hjelpte mig Pass wid min första hemresa,
hwarom: se pag: 7. 3:dje Boken. Och i bref
till Nordqvist anhölt jag, at han måtte fort-
skaffa både Laxen och brefwet till sin ägare.

Ett bref i sistledne Junii och ett i Augusti
månad hade jag skrifwit till Farbror Ström i
Torneå; i det förra hade jag i anledning af
Farbrors sista bref (se pag: 198. denna Bok:)
upriktigt förklarat mina behof, och at jag af
Chore först efterfrågt Farbrors belägenhet,

som sade, at han mådde wäl och hade god ut-
komst; ty hoppades jag, at han icke skulle
mistycka, at jag efter 4. år återbegärde fast
än en ringa summa, hwilken jag ej, ehuru
sjelf nödig derom, aldrig än hade återfordrat
af honom om jag hade wetat at Han hade
warit i behof. m:m: I det sednare bjöd jag
honom och Faster, å mina Föräldrars wägnar,
till min Syster Maglenas blifwande Bröllop
den 2. October, samt at de då äfwen wille
göra mig den äran at hälsa på mig. m:m: Ty
feck jag nu härpå följande swar.

=== ”Aldeles intet har jag förtykt hitsän-
dandet af Grahns Sedel, utan fast mera an-
sedt; som ett uprickt prof af Cousins goda
hjerta; men wäl tilstår jag; at jag i fjohl mis-
tyckte när Cousin krafde mig så hårdt för en
så liten Summa; det jag aldraminst hade wän-
tat af Cousin; ty jag försäkrar upriktigt, at det
aldrig warit min mening at K: Cousin skulle
gå miste om dem fast det drogs på tiden at
dermed pröfwa Cousins tolamod; och som jag
will wara lika upriktig som Cousin, så har jag
sagt min hjertans mening, hwarjämte härhos
följer pengarna; och så äro wi ifrån den 
saken.” Anförer sedan flera giltiga orsaker
hwarföre han icke kunde komma till Min
Systers Bröllop. – Ytterligare: ”Om jag någon
gång kommer till Umeå, skall jag med glädje
emottaga anbudet at hälsa på Cousin; men
jag will gärna se om där är någon Fru i huset,
eljest trifs jag där intet länge.” &c: ===.

Således allestädes ifrån anmaningar till at
gifta mig.

En qwäll denna tiden kom min Lisa in till mig
och beklagade sig, at en sjöman war i Hennes
kammare, som Hon icke kunde blifwa utaf
med; bad mig fördenskull, at jag måtte kom -
ma ut och köra Honom bort; Hans ärende war,
at enligit bruket, söka få ligga med Henne; Ty
som de båda woro födda i Burträsk, så kände
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Han Henne, och efter Hemkomsten ifrån ett
års sjöresa, så sökte han närmare förnya den
förra bekantskapen. Jag geck så ut, och fant
för mig en sjö=gast, af det mäst lidderliga ut-
seende, hwilken, oaktat mina alfwarsamma
tilsägelser, ganska trögt och långsamt änteli-
gen geck sin wäg. Men några weck or derefter
infant han sig åter, Då Hon äfwen kallade mig
ut; för at få bort honom. Jag tykte om, at Hon
sade till Härom, och bad Henne at äfwenså
framdeles göra, ifall Han eller någon annan
komma med ett sådant tilbud; men han wå-
gade icke återkomma mera i detta ärendet.

Sedan jag nu ifrån den 2. till den 20. fåfängt
hade wäntat på swar ifrån Sophie, och icke
det minsta yttrande, om utstakandet af den
nya betänknings tiden, hade kommit, oaktat
jag i mitt sista bref hade det uttryckeligen be-
gärt, (Se pag: 354. d: B:) så wille jag fullgöra
hwad jag i samma bref hade sagt; at sjelf ut-
staka denna tiden, och skref fördenskull föl-
jande bref.

”Såwida jag, enligit min begäran i mitt sista
bref, icke ännu bekommit Tits yttrande om
längden af den begärta betänke tiden, så får
jag, efter låfwen, nämna den samma, som blir
första Postdag efter AllHelgona dagen, som
således blifwer den sista tiden, innom hwil-
ken jag begär ett wist och afgörande swar, på
min ömma begäran. Med otolighet förbidar
jag denna tidens annalkande; och imedlertid
innesluter mig i Tits ömma hjerta, så framt
det annars kan hysa någon kärlek och ömhet
för den, som aldrig skall uphöra, ifall det blir
tillåtigt, at framhärda” &c:

At bruka en så kort och determinerad stil
war jag nu föranlåten, emedan jag icke längre
wille wara en lekboll för Henne, eller blifwa
längre qwarhållen såsom ett nödfalls anbud,
Hälst jag nyss hade fått höra nedanskrefne
anecdote. I ett förtroligt samtal med Min Lisa

om Sophies långsamma beslutsamhet och
drögs mål at gifwa det äskade swaret, kom
Hon at säga: ”Nog wet jag orsaken dertill, och
Hennes afsigt dermed.” – ”Ja hwad wore då
den?” frågte jag genast. – ”Det kan jag icke
säga”, swarte Hon. – ”Hwarföre icke?” frågte
jag. – ”Jo derföre, at det då skulle se ut, som
jag wille bära ned saken och hindra Herr Ma-
gisterns giftermål med Henne, som är wida
skilt ifrån mina tankar; ja gud är mitt wittne
huru upriktigt jag har önskat och än önskar
at det måtte ske, och är wist nögd. Då jag, un-
der Herr Magistern utewaro den 25. Augusti,
emottog ett bref till Herr Magistern, så kan
Herr Magistern aldrig tro, med hwad glädje
jag gömde det brefwet i spegel=lådan till
Herr Magisterns hemkomst; emedan jag hop-
pades, at det wore ifrån Sophie ett lyckeligt
swar, till Herr Magisterns fördel, eller ett slu-
teligt och önskeligit: ja; Men ty wärr det hop-
pet slog mig den gången felt; ty Herr Magis-
tern sade at brefwet war ifrån en annan.” –
”Ja Kära du”, inwände jag, ”jag är fullkomli-
gen öfwertygad om denna din upriktiga öns-
kan för mitt wäl; derföre gör det ju ingen ting
till saken, om du säger för mig, hwad du wet
om Sophies tänkesätt emot mig, hwarföre
skulle jag icke då få weta det; derföre säg det
fritt ut utan fruktan.” – Änteligen sade Hon:
”Jo Hon har sagt för sin Cousine Fru Åberg,
at Hon i det längsta wille söka at draga ut på
tiden, till dess Hon kunde få se om något an-
nat behagligare tilbud framdeles kunde fås,
eller Hon komme at resa någorstädes bort;”
men imedlertid wille Hon icke aldeles släppa
bort mig; utan ändock till slut i mig hafwa
någon at kunna emottaga om Hon så wille.
På min fråga: ”huru och hwarifrån, Hon Hade
sådant fått höra eller wiste?” – swarte Hon:
”jag mins nu icke mera wist om det war af Fru
Åberg sjelf, när Hon hade warit dit något
ärende, och hos hwilken Hon fordom hade
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tjent, eller ock af Fru Burgerus, som i det fal-
let, sjelf hade hördt det af Fru Åbergs egen
mun.” I båda fallen, så tycktes dessa Fruar, ige-
nom Lisa hafwa welat göra mig härom under-
rättad, emedan de båda å mina wägnar hade
förtrutit detta Sophies yttrande.

I dessa dagar ankom Själander och Hans Fäs-
temö Charlotta Lindahl till Staden hwilka bå -
da jag träffade och anmodade dem, at söka
förmå min Sophie, at snart gifwa mig ett af-
görande swar, och för Själander lade jag till,
at jag, nu mera, nog så snart önskade det ena,
som det andra. Han talte äfwen om ett af sig
skrifwit bref, som jag icke hade bekommit.
Med Honom afsände jag ock mitt nyss förut
anförda bref.

De reste Hem och den 5. October feck jag
följande bref ifrån honom. === ”Jag har frå-
gat Syster Sophie, om det bref wi talte om;
Hon säger det Hon skrifwit fyra bref i denna
tid till Bror, då äfwen ett lades uti mitt, som
du nämnde icke kommit dig tilhanda; Jag
för undrar mig högeligen, hwem som warit
road af en så stor nedrighet, at upsnappa det,
jag kan wäl se en skälig mistanka på en ned-
rig menniska, som en gång tilförene wist dy-
likt prof: Jag ångrar endast min öppenhjer  -
tighet, som jag, i det förlorade brefwet, om-
rörde, N:B: hwad hopp jag kunde hafwa till
at få Förslaget, som jag i hast munteligen
nämnde för Bror; Jag will hoppas det skall
ingen olägenhet åstadkomma; ty djefwulen
må wäl ännu tros, at hållas i sitt mörker.

Jag har nu gjordt, som du begärde, Fiken
tjenliga föreställningar på alt honette wis, al-
lenast Hon will följa wänners goda råd; Hon
swarar, at wilja taga den utsatta betänke tiden
i eftersinnande, får nu se om Hon kan bruka
förnuftet så långt som näsan är, at jag så må
säga. Jag handterar denna saken med all til-

börlig wänlig försiktighet; det är Gud mitt
wittne; jag will tro, at hon besinnar sig.” ===
Slutet.

Af de omnämnda 4. brefwen hade jag fått
ett enda; Och hwad han yttrar om den mis-
tänkta nedriga Personen, så gissade jag wäl, at
Han mente Fru Fjällström på stället; men jag
deremot, wille Häldre tro, at det war Fru
Holmbom, som kanske undangömde sådana
bref, som hon fant kunde wara för mycket
gynnande för mig, och kunde befästa wänska-
pen oss emellan, hwilket wore aldeles emot
hennes plan och förhoppningar. Som jag af
brefwet fant, at han hade gått widare än jag
Hade anmodat honom om, så skref jag i mitt
swar, at Han ej mera måtte öfwertala Henne
till sakens antagande, utan lämna Henne all
frihet, och blott påyrka ett sluteligit swar.

Min Tredje Syster Maglenas Bröllops dag war
den andra i denna Månad; Hon feck en ung
beskedelig Bonde Emanuel Anders son i Rö-
bäck, eller Brodren till Min Brors Hustru,
som giftade sig året förut. Det war naturligit,
at jag också skulle wara där. Men Prosten 
Eurenius war kallad at wiga brudparet, och
Pros  tinnan, at kläda Bruden, som Hade tagit
Enke=Fru Fluur med sig till bidräde, at Hon
icke sjelf måtte wara generad af at städse
nödgas uppassa och gifwa akt på Bruden. Om
natten, när dansen som mäst war i gång, och
Prosten och Prostinnan woro frånwarande,
och, om jag mins rätt, redan hade gått till
sängs, så började Fru Fluur kinka öfwer at
Bruden dansade pålskan, ja Hon wille föga
tillåta, at Hon feck wara med i ringen, myck -
et mindre at dansa omkring inuti ringen, och
Hon kom till mig, med anmodan, at jag måt -
te hjelpa Henne at förhindra sådant; Men jag
tyckte at sådant kink war aldeles onödigt,
och Då Min Syster skulle betala för Brud -
klädningen, så borde hon åtminstone nå-
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gonsmula få röras i dansen, så länge det ej war
ett ohofligt fläng, derföre låddes jag ej höra
Hennes påminnelser. Snart återkom Hon
med samma påminnelser, och då Hon ej feck
något biträde af mig, så började hon wa ra
något otidig med några stickande ord; då blef
jag wärkeligen ond; men på det jag icke
måtte förgå mig eller säga något för mycket,
såwida jag säkert wiste, at alt, med myck en
procent, skulle frambäras för Prosten och
Prostinnan, så wände jag mig genast med för-
akt ifrån Hen ne, teg som muren och geck till
andra sidan af Bröllops salen; och undwek
sedan at sammanwara med Henne så mycket
jag kun de. Morgonen derefter, när Bröllops
folket höllo på at åter församlas, så woro båda
Fruarna någorstädes bortgågna i byn, wäl för -
ståendes förmodeligen för at med så mycken
mera frihet få mästra min efterlåtenhet. Men
jag skötte ej om sådant; icke eller hörde jag
sedan ett ord härom af någon; men jag hade
satt mig före, at, om någon skulle tala mig till
härom, så skulle jag säga min mening fritt ut,
dock endast hwad rätt och billigt wore.

Straxt efter första gångs Lysningen till detta
Ektenskap, skref jag en Brudskrift eller så
kalladt kryckrim i min yngsta Systers Maria
Christinas namn, hwarom Hon hade bedt
mig. Den är N:o 73. i Mina Poëtiska arbeten.
Innehållet war at Systern sökte afråda Bru-
den skulle blifwa ifrån det tiltänkta gifter-
målet, andragandes alla afskräckande skähl,
Men Bruden förswarar sitt lofliga företag
med alla de goda utsigterna af ett lyckligt
Egtenskap; hwarpå den förra åter swarar
med följande ord: – ”Hålt! Syster tig! nu wa -
let ditt jag gillar, och oron min sig stillar,
samt finner innom mig, jag snart exempel
tar af dig och till bewis derpå, dig önskas
mycken lycka, bruk” &c: Wid upläsandet af
denna strof för Maria Christina, låddes Hon

icke wara nögd dermed och Hon blef också
något flat; och sade: ”Nej! nej! Bror det där
hade icke bordt wara där.” men jag swarade:
”det som är skrifwit står där nu; och kan icke
ändras.” Hon aflämnade så skriften till Bru-
den; men blygdes öfwer hwad om Henne
war skrifwit; som ej oroade mig, emedan jag
ej utan giltiga anledningar hade satt dit den
meningen.

På bröllopet, någon tid före nyss beskrefne
Fru Fluurs misnöje, wille några, at jag måtte
upläsa brudens undfångna brudskrifter; och
utom flera woro äfwen Prosten och Prostin-
nan samt Fru Fluur närwarande. Emot wan-
ligheten hade Bruden fått flera sådana kryck-
rim, af hwilka en Inhysesman och skomakare
i Ström hade skrifwit de flästa; Jag beslöt då
at först läsa upp de andra och spara min till
sist; Men alt eftersom jag läste, så pratade och
gissade Fru Fluur i sin enfald och wälmening,
at den eller den Brudskriften wore skrifwen
af mig; ty hon wiste at en war skrifwen af
mig, och Hennes afsigt war at berömma den
i sin wälmening. Men sådant föll mig något
obehagligt, ehuru jag icke egenteligen kunde
förtryta det; ty min Auctorliga egenkärlek
blef härigenom något sårad, at min poësia så-
ledes skulle komma at jämföras med en sko-
makares, ehuru i sanning at säga, de wist icke
woro at förakta, utan öfwer hwad man kunde
wänta af en sådan, så at det hade gjordt mig
ingen ting om icke Prosten, en så witter Man,
som så wäl förstod at döma öfwer sådana
skrifter, hade warit åhörare häraf; ty då han
icke wiste, hwilken som war min skrift, så
skulle Han nödwändigt fatta ett mindre för-
månligt omdöme om mina poëtiska talanger.
Jag sade dock icke ett ord om dessa skrifter,
hwarken om deras innehåll, eller at de icke
woro mina, af fruktan at derigenom på något
sätt föråda min auctorliga egenkärlek; men
tänkte om icke sjelfwa min skrift när den lä-
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ses, gör häruti utslaget eller någon annan rå-
kar gifwa sällskapet den nödiga uplysningen,
så får det wara. af sådan orsak ångrade jag, at
jag icke upläste min skrift först; Ty när jag
änteligen hant till Henne, så fant jag, at åhö-
rarenas upmärksamhet aldeles war tröttad
och förslappad, så at de icke kunde gifwa akt
på henne, för at kunna fälla derom ett rätt
omdöme. Men som sagt är: jag förblef tyst,
ehuru jag gärna hade önskat at Herr Prosten
hade blifwit bättre uplyst om saken; men ian-
seende till alla de andra war saken mig nästan
likgiltig; ty deras omdöme om sådant kunde
aldrig wara så urskiljande, at jag deraf på nå-
got sätt kunde forlora i högaktingen såsom
Auctor, hälst de bästa utaf de andra skrifterna
wärkeligen hedrade deras, eller den ofwan-
nämde Auctorn; nämligen i den mån man af
honom kunde wänta.

Herr Prosten Eurenius brydde mig wid detta
tilfälle angående mitt blifwande giftermål,
och hwarföre jag så länge drögde; m:m: Jag
swarte: ”fastän det dröjer något, så hoppas jag
dock säkert, at det någon gång kommer at
ske: imedlertid får jag wäl med tolamod wän -
ta.” Under uttalandet af dessa orden skall
min upsyn warit mycket god och mild, och
sjelfwa glädjen och godheten skall lifligen
hafwa lyst utur mina ögon, som Fru Fluur
har sagt, då hon flera gångor i de sednare åren
har påmint mig härom; såsom något märke-
ligt, som för den gången så mycket frappe-
rade Henne.

Nu hade jag afskjeds visite af Herr Ingenieu-
ren Bergner och dess Fru hwilka flyttade
bort till Råneå Socken. Efter något samtal
yttrade Han sig ungefär i följande ord. – ”Jag
har ej welat resa bort utan at taga afskjed af
Bror, och will icke skiljas härifrån annor-
lunda än som wän.” Jag tackade honom wäl

för hans godhet; Men hans ord föreföllo mig
dock så, som hade han hittils ej synnerligen
warit min wän; men jag wiste mig icke på
något sätt hafwa gifwit honom anledning
till någon owänskap; Jag wille icke eller tro
at han hade mistykt mitt samtal med hans
fru, (Se bladet pag: 161. Den: Boken.) som
war helt oskyldigt, så wäl å min, som också å
Hennes sida. Jag lät honom dock icke märka
huru jag i tankarna uttydde hans ord, utan
wi skildes förtroligt såsom wänner.

Hwad jag föröfrigit på detta bröllopp fant
anmärkningswärdt, war Brudens upmärk-
samhet på och omtanka om all ting; Ja! jag
har föga sedt någon Brud med så mycken om-
tanka anordna om at alt måtte ordenteliga
och wäl tillgå, och att ingom måte något fat-
tas; hwaraf jag gjorde mig den glada förhopp-
ningen, at min Syster skulle blifwa en god
hushållerska i sitt hus, som också inträffade.

Postdagen efter at hafwa fått det förra bref-
wet ifrån Själander, feck jag åter ett ifrån
Honom, hwari han skrifwer:

=== ”Jag will icke förmoda, at mitt sista
bref har råkat för sömnsjuka under färdandet
härifrån.” === om en Commission. ===. –
”Jag har påmint din Cloris, at Hon ej borde
wara trög med pennan, Hon säger sig hafwa
skrifwit; lät mig i all tysthet weta om så är; ty
sedan jag träffade dig, har jag åt Henne icke
skrifwit någon utanskrift på något bref, som
afgått till Bror, ergo dubio.” Slutet. &c:

Af denna sista anmärkning började jag
mistänka, at Hennes upgift om de 4. bort-
komna brefwen (Se pag: 346. d: B:) utom det
enda jag hade undfått och det i Själanders Bref
bortkomna, blott woro ett löst föregifwande,
för at något ursäkta sig i Själanders ögon.

I Medlet af månaden feck jag ifrån Sophie
följande bref.

Får wäl wänta.
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”För twenne angenäma skrifwelser, som jag,
sedan jag sist skref, hade den äran at emot-
taga, tackar jag. Det fägnar mig at höra det
min Cousin mår wäl. Jag wet ej om jag denna
gången wågar be om förlåtelse för mitt långa
drögsmål at skrifwa; men jag flyr till Cousins
wanliga godhet och hoppas för den na gången
tilgift. – Jag har, sedan Bror Själander kom
ifrån Ume, alla Söndagar warit på bröllop,
utom i går; ty nu är Syster Låtta, Själander och
Carl borta, och jag är nu allena hemma, och
feck således nu tilfälle at skrifwa, denna gång.
Det Min Cousin i sitt sista bref begärde skall
jag till Helgonmäss efterkom ma. Hälsa Cou-
sine Holmbom, jag feck denna gång, ej tid at
skrifwa.” Slutet. &c:

Jag beslöt nu med flit at icke beswara detta
Hennes bref förr än den utsatta betänke ti-
den wore slut. Hennes bref war höfligt och
tyktes röja en hemlig åstundan, at en längre
tid ännu låta saken få wara oafgjord; men hon
wågade icke at förnya begäran derom, för-
hoppandes förmodeligen at jag i swaret skulle
gå Henne halfwa wägen till mötes; bewekt
såsom wanligt af Hennes höflighet; men jag
tänkte: har Du förr satt dig på din höga häst,
så kan också jag göra det nu. Med ett ord: Hon
feck intet swar härpå.

Änteligen feck jag bud den 29. ifrån Fru
Holmbom, at jag skulle komma till Henne;
och jag war ej sen at gå till Henne. Efter at
hafwa bedt mig sitta ned, så började Hon
språka ungefär således: ”Kära Bror jag har nu
fått bref ifrån Sophie och äfwen har Hon öf-
wersändt till mig, med det samma, Cousins
fästnings gåfwor till Henne, för at återställa
dem i Hennes namn åt kära Bror; äfwen har
jag ett bref till Bror ifrån Henne. – Den dår-
aktiga Flickan! som icke har förstått, at wär-
dera den lyckan, som Henne tilböds! Jag har
nog sagt Henne det. Och om jag icke så ofta,

så mycket och så tydligt stält Henne för ögo-
nen, huru förmånlig en sådan förening wore
för Henne, samt slösat så många förmaning -
ar till at öfwertala Henne, så skulle jag ej för-
tryta det; men nu gör det mig just ondt, både
för Brors och Hennes skull, at Hon hafwer
warit så oklok, at försaka ett sådant tilbud.
med mera af samma art.” Jag lät Henne prata,
och swarade blott då och då några få passande
ord; tackade för Hennes wälmening och
myckna beswär m:m: men war för ingen del
road af Hennes falska tal; utan önskade at
snart, utur Hennes Händer, igenfå hwad mig
tilhörde, hwartill Hon just icke tyktes hafwa
någon bråska. Ty just nu war den tidpunkten
inne, då Hon wäntade, at få se och upbära en
lycklig och önskelig frukt och uplösning af
Hennes så fint och slugt anlagda plan, (Se
pag: 245. och följande denna Boken) Med ett
ord: Hon gjorde alt möjeligit till, för at ställa
sig in, och komma mig at på något sätt låta
märka för Henne något mer än taksamhets
känslan; Men jag war för klok at fastna i Hen-
nes nät, för mycket uplyst om Hennes list
och falskhet, för kall således för den lifligare
wänskap hon önskade, och för ärlig at låtsa
en sådan, för at betala Henne med samma
mynt, och medelst förställning inbilla Henne
något för at gäcka Henne; ehuru Hon sådant
så mycket wäl hade förtjent. Änteligen, efter
ett långt sladdrande, tog hon fram så wäl
brefwet, som gåfworna, som woro inlagda i
en liten ask; och förmodeligen wäntade Hon,
at jag nu eller framdeles skulle tilbjuda dem
åt Henne. Det war också hög tid at jag åter-
feck mitt; ty redan började jag frukta, at Hon
icke tänkte återgifwa mig dem, och högst
ogärna wille jag påminna derom, då det war
Hennes owilkorliga skyldighet, at sjelfmant
göra det, således började jag blifwa otålig, och
war nära at påfordra dem af Henne. Hennes
wäntan slog mycket felt; ty jag förstod ej
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bättre, än at genast stoppa så wäl brefwet,
som den förseglade asken i min ficka. Jag satt
wäl ännu en stund och språkade med Henne,
för at icke synas ohöflig och genast gå bort,
hwarunder hon sökte at fortsätta samtalet, än
teg hon något litet, än pratade Hon än swälg -
de Hon, och än såg Hon ned i gålfwet m:m:
så at samtalet alt mer och mer blef tort, hälst
jag derwid war fåordig. Icke eller uthärdade
jag, at länge sitta på denna pinebänken, utan
steg omsider upp, tog afsked höfligt och
tacksamt och geck hem, mycket glad deröf-
wer, at änteligen en gång hafwa blifwit lös ut -
ur hennes falska klor; Och jag war för ing en
del angelägen om, at nånsin förnya mina vi-
siter hos Henne.

Wid hemkomsten war jag icke sen at
upbryta och läsa Sophies bref, som war för-
fattat i följande orda former.

”Min Wärdaste Cousin!
I Bönhelgen skref jag min wärda Cousin

till; men jag är i fruktan om det har kommit
riktigt fram; jag skickade det med Mademoi-
selle Renström, ifrån Forsells, och slog Cou-
vert till Cousine Holmbom; men jag har hwar-
ken fått eller kunnat wänta swar utaf Min
Cousin; ty jag märker, af det brefwet, som war
Daterat af den 29. Augusti, at jag i högsta grade
förtörnat min wärda Cousin. – Jag är i sanning
at beklaga med min usla Caracter, och min
Cousin deremot lycklig, som blifwit skild
ifrån en så trolös Flicka. (Hon syftar härmed
på det nämnda brefwet Se pag: 351. denna Bo-
ken) Nu war det wäl ej den utsatta tiden inne;
men som jag fruktade, at ej då få någon at
skicka det med, och jag ej wågar, hwarken
skicka det med Posten eller öfwerskrida den
utsatta tiden, derföre hoppas jag, det min wär -
da Cousin är så god och förlåter mig, det jag i
detta mål gjordt emot min Wärda Cousins be-
gäran, efter min wärda Cousins försäkran

hoppas jag få wara innesluten i min Cousins
wänskap, då jag städse framhärdar.

Min Wärdaste Cousins
ödmjukaste tjenarinna
d: 27. Octob: 1794. El: Sophie Lindahl.”

Sådant war det sista brefwet, som jag ifrån
Sophie bekom, märkwärdigt nog på sitt sätt;
ty dess höfliga ton och öfriga innehåll, tyktes
gifwa tilkänna, at det smärtade Henne, at
icke längre kunna qwarhålla mig, såsom den
sista tillflygt för Henne, om ingen annan ut-
sigt för Henne wille yppa sig; åtminstone
synes sådant hafwa warit Hennes önskan.
Och det är anmärkningswärdt, at icke ett ord
fins i brefwet, som utmärker ett tydligt af-
slag på min begäran; utan blott at Hon åter-
sände gåfworna; Likasom hade Hon dermed
welat gifwa mig anledning, at wid den om-
ständigheten fästa min upmärksamhet, och
däraf föranledas at åter förnya mitt anbud
hos Henne. Men brefwet kunde ändock äf -
wen uptagas, såsom ett wärkeligt nekande på
min begäran, då gåfworna återsändes, i hwil-
ken mening, jag också nu war angelägen, at
det uttyda. Sedan bröt jag upp asken, och
fant deri alla mina små fästnings gåfwor, till
och med det lilla nålhuset, som jag wid ett
samtal bad Henne behålla till åminnelse af
mig; (Se p: 302. d: B:) detta förtröt mig wäl
något litet, men jag tänkte: Hon må hafwa
gjordt det antingen derföre, at Hon sedan har
förglömt mitt då gifna yttrande och mina
ord, eller af förakt för en så ringa gåfwa, så
kan det nu mera qvitta mig lika.

2:ne Dagar efter denna skref jag till Henne
följande swar, som också war det sista till
Henne ifrån min Hand:

”Min Wärdaste Cousine!
Cousines båda sista bref har jag haft lyck -
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an emottaga; och det fägnar mig, at Cousine
så wäl träffat sanningen; – Jag är lyckelig och
derföre kan jag nu med dubbel förnöjelse
hjerteligen tacka Cousine för dess beswär, at
så länge hafwa förwarat det lilla, som jag har
wågat lämna i dess wård. Och önskar en an-
nan, som ej, (äfwen såsom jag ty wärr har wa-
rit) är nog tiltagsen, tålamod, at wara Cousi-
nes reserve karl och nödfals hjelp. At få höra
Cousine wara nögd skall altid fägna mig; Och
jag tröstar Cousine med det, at asken ej kom
för tidigt, eller owäntad; Cousine hade gjordt
mig en ännu större tjenst, om den på första
weckan innom den utsatte tiden hade blifwit
mig tilsändt. Denna sköna asken skall altid
wara mig en behagelig Souvenir af Cousines
ädla wänskap, den jag altid skall weta at wär-
dera, och försäkrar, at jag med all möjelig akt-
ning lefwer Min wärdaste Cousines ödmju-
kaste tjenare.

P: Stenberg.”

Jag medger at detta brefwet war något salt
och sträft; men den, som påminner sig Hen-
nes owärdiga upförande emot mig, och hen-
nes öfriga förhållanden under hela tiden, lä-  
rer medge, at det wist icke war oförtjent; och
jag får innan kort anföra omständigheter,
som fulleligen skola bewisa det samma. Mitt
yttrande om asken, syftade derpå, at jag icke
försmådde honom såsom en suvenir och at
Hon icke eller hade bordt förakta mitt nål-
hus.

Samma dag skref jag också till Hennes Bror
Olof följande bref.

”Brors ädelmodiga bemödande, at wid sin
bortresa hemifrån, förmå sin Syster, at ännu
ytterligare taga saken i öfwerwägande, gör mig
wäl dig högst förbunden, såwida det är ett stort
wedermäle af din rena wänskap; men en wär-
kelig tjenst hade Bror gjordt mig, om Du wid

den först utsatta tiden hade tillåtit Henne af-
göra saken, såwida jag ändock i förrgår bekom
af Henne en till slut, (Jag är upriktig) nästan
af mig efterlängtad korg. Detta tilbakaslag af
den tiltänkta förening en, hoppas jag ej rubbar
Din ädla wänskap, som du emot mig hyst, och
den jag högt skattar; likasom du altid får lita
derpå at jag framhärdar” &c:

Ett bref ungefär af samma innehåll skref jag
också till Själander, i hwilket jag innelade
det till Sophie.

XI. Capitlet.
Sista ungkarls lefnaden.

Altså war jag då änteligen lös och ledig ifrån
denna Flickan, hwaröfwer jag war ganska
glad och nögd; ty så mycket hade jag nu lärt
känna Henne, at jag säkert fant, at jag i för-
ening med Henne Hade blifwit högst olyc-
kelig, hwarifrån dock Gud, i sin kärleksfulla
Försyn, medelst förut beskrefna underliga
öden, så nådigt wille befria mig.

Emellan mig och Min Lisa fortfor imedlertid
det samma wänskapsfulla och förtroliga för-
hållande, som förut nämnt är. En dag wid
denna tiden, och då jag återfeck mina fäst-
nings gåfwor ifrån Sophie, under det wi med
wanligt förtroende språkade, om jag mins
rätt, om Sophie, och Hennes bemötande
emot mig, samt om mina resor till Nordma-
ling; så yppade Lisa följande fråga: ”Hwad
war det för en Herre, som i fjohl war hit,
medan Herr Magistern war borta med ett
bref?” – ”Huru kan jag weta hwilka som
kunnat hafwa sökt mig när jag har warit
borta: Frågte du icke sjelf hans namn när du
icke kände honom.” – ”Han war” fortfor
Hon ”något lång och wacker till utseendet.”
– ”Kan du ej upgifwa något annat känne
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märke på Honom, hwarigenom jag skulle
kunna utröna hwilken det war? eller ock:
mins du tiden när Han war här?” frågte jag.
– Hon swarte: ”det är nu ungefär ett år
sedan, och om jag mins rätt dagen förr än
Herr Magistern kom hem ifrån första resan
till Nordmaling; Han lämnade ett bref och
en bok till Herr Magistern.” Medelst litet ef-
tersinnande kom jag ihog det brefwet ifrån
Inspector Bergmark i Nordmaling, som åt-
följdes af en bok, som Själander ägde. – Jag
swarte Henne då: at det måtte hafwa warit
nyssnämnde Inspector; ”Men” Frågte jag: –
”hwarföre frågar du så efter Honom?” På
denna frågan tyktes Hon icke wilja swara;
utan war en stund tyst med en något förtryt-
sam mine. – Hon frågte widare: ”Han är wäl
förmodeligen ogift?” – ”Nej”, swarte jag,
”han har en mycket hygglig Fru.” ”Så”, fort-
for hon, ”det hade jag icke förmodat;” –
”Men hwarföre framställer du så besynner-
liga frågor om honom?” frågte jag. – ”Jo”,
swarade Hon, ”jag har aldrig sedt otidigare
och otäckare menniska, och jag war mycket
illa ut för honom.” – ”Huru så?” war åter min
fråga. – ”Jo”, fortfor Hon, ”Han kom bittida
om morgonen i min kammare, och sedan
han hade aflämnat boken med brefwet, så
öfwerföll han mig och wille wåldtaga mig;
jag stretade emot med yttersta förmågo, och
wi kämpade länge; men änteligen slet jag
mig lös utur hans klor, sprang i sopwrån,
feck uti eldgaffeln och satte mig med honom
till motwärn; och när Han åter wille nalkas
mig, så bad jag honom packa sig utpå dörren,
och sade: om du wågar komma mig ett steg
närmare, så sticker jag ut ögonen på dig; än-
teligen nödgades han då gå sin wäg, när han
såg, at han ej kunde få sin onda wilja fram,
hwarefter jag satte mig på soffan, och af al-
teration skalf som ett asplöf, kunde knapt
andas, och satt länge innan jag förmådde

stiga upp och företaga mig något arbete.” Alt
detta omtalte hon litet i sänder och omstän-
deligare, samt beskref huru han brukade alla
möjeliga utwägar, dem ingen kan täckas om-
nämna, för at förmå Henne till saken, och
när icke sådant wille hjelpa, så brukade han
wåld, som aflopp såsom berättat är. – ”Men
är det möjligt at han kunde wara så nedrig?”
frågte jag. – ”Jo”, swarte Hon: ”Gud är mitt
wittne at det är sant.”

Häröfwer blef jag på det högsta förwånad;
och mycket ond på honom öfwer en så ut-
märkt stor nedrighet; Jag will framställa den
i sin rätta dag och gestalt. Under min första
resa till Nordmaling, och i ett sällskap där
Bergmark också war närwarande, så fram-
stälte antingen han eller någon annan den
frågan: om jag hade satt hushåll? och huru
stort det war? – Derpå swarte jag, med min
wanliga upriktighet; at mitt hushåll bestod
blott af mig och min Piga. Man påminne sig
nu det pag: 161 d: B: anförda brefwet och bo-
ken, som han då lämnade mig, samt mina äf-
wen där teknade reflectioner deröfwer; huru
han icke nämnde ett ord derom när han
mötte mig på wägen, (Se pag: 160. dito Bok.)
ty wisserligen skämdes han at nämna om
denna sin visite; emedan han säkert kunde
förmoda, at min piga skulle wisserligen om-
tala hans nedriga upförande och det snöpeliga
afsked med eldgaffeln, som han feck; och som
han wiste at pigan icke kände honom; så hop-
pades han igenom tystnad om sin visite och
brefwet samt boken, jag icke så lätt skulle
kunna mistänka honom; – Widare: huru Sjä-
lander ej talt med mig om boken, samt at det
hade warit mycket närmare för honom, at
sjelf bära boken till bokbindaren och, at jag
aldrig förut hade emottagit någon annan bok
af Själander såsom modell för denna; när alt
detta öfwerwäges, så inser man tydeligt, at
denna nedriga gerning war en förut öfwer-
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lagd plan, och icke blott ett infall när han, så-
som tilfälligt wis, träffade pigan allena; och
brefwet med boken war således blott en fö-
rewändning, för at gifwa honom en önskelig
anledning, at gå till Flickan då han säkert
wiste at Hon war allena i huset och at jag war
borta förmodeligen, efter hans tanka, ännu i
Nordmaling. Hos en sådan menniska, tänkte
han får jag wist min wilja fram, som i sin ens-
lighet så lätt har tilfälle at öfwa sådant, det
hon säkert gör, och kanske han trodde, at icke
eller jag war fri ifrån Henne. Och förmode-
ligen gladdes, at få göra mig det sprattet, at få
dela henne med mig. Kunde wäl något företag
wara nedrigare upspunnit, af en man, som
några dagar förut hade ingått broderskap
med mig, at så skändeligen wilja wanhedra
mitt Hus, och som hade en den hygligaste och
wettigaste Fru, ifrån hwilken Han hade warit
högst 1 ./2. dygn. Men det gladde mig, at han
hade fått ett så snöpligt afsked; och jag sade
till min Lisa: ”Ach! hwad det wore wäl om alla
H_rh_d_r finge ett så wälförtjent bemötande!
De skulle då wist wara mindre djärfwa, och
inga lösa barn skulle då beswära allmenhe-
ten.” Ifrån denna stund förlorade jag all akt-
ning för denna Mannen, all wänskap för ho-
nom förswan, jag flydde hans sällskap, och
kunde aldrig kalla honom Bror. Till lycka såg
jag honom sällan, och detta år, om jag mins
rätt, flyttade han till Kängis Bruk i Torneå.
mig till glädje at jag slapp se honom.

Man ser af det föregående, at denna händel-
sen skedde circa ett halft år förr än mitt
wänskapsfulla och förtroliga förhållande
med min Lisa begyntes. Och då man af mina
upriktiga berättelser har sedt huru wi båda
oskuldsfult sedan hafwa upfört oss, ehuru
swaga och frestelsen underkastade, såsom
ock framdeles skall nämnas, så will jag hop-
pas, at man så mycket mer finner wår oskuld

före denna tiden. I medlertid fant jag, med
mycken glädje, i denna händelsen, som min
Lisa war nog klok, at nu först berätta, ett
nytt och ett så märkeligt bewis på Hennes
kyskhet och dygd, så at min högaktning och
wänskap för Henne märkeligen ökades eller
rättare stadfästades. Och häraf föranledd
kunde jag så mycket säkrare och tryggare
sätta tro till Hennes förra berättelser och
försäkringar i detta ämne.

Åtankan af detta Bergmarks wanhederliga
upträde wäkte en mistanka hos mig, som till
slut i min öfwertygelse, mycket nära grän-
sade till sanningen. Förmodeligen, tänkte
jag, har han åtnjutit Sophies gunst, som föll
mig så sannolikt af följande omständigheter.
1:o War Hon, näst före min första resa till
Nordmaling, tidt och ofta på Bruket hos Fru
Bergmark (Se pag: 147. och 149. D: Boken.)
där De, under förewänning at hålla hans Fru
sällskap, mycket lätt då och då kunde få til-
fälle at råkas. Och at Han sådant hade för-
sökt war så gifwit; ty sådant kan tämmeligen
säkert slutas af hans förhållande i min Pig-
kammare, som också mer än tydeligt bewi-
sar, at han altid war wan at winna seger. 2:o
Hennes willighet at komma hem ifrån Bru-
ket och at komma till mig i min kammare,
samt isynnerhet Hennes darrande och mär-
keliga swäfwande på andedrägten och rösten
när jag första gången tog Henne i mitt knä
(Se pag: 149. denna B:) såsom ock: Hennes
trånande tystnad när jag (pag: 154. d: B:) talte
om at wärdigt och ärbart upföra mig för at
kunna blifwa wärdig hennes aktning och til-
gifwenhet, hwilket tal säkert icke war Hen -
ne behagligit, som helt säkert redan war wan
med ett helt annat både tal och åtbörder,
hwilket också hennes uteblifwande ifrån
mig sista dagen af min närwaro (Se pag: 159.
d: B:) därstädes tyktes wisa, då Hon såg at all
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Hennes wäntan hopp och förmodan slog
felt. Jag war således för Henne alt för alfwar-
sam, och återhållsam; ty började Hon ifrån
denna dag förändra sitt tänkesätt emot mig.
Själanders upförande wid bordet (Se pag: 155.
d: B:) gaf och tilkänna; at Hon war wan med
ett helt annat sätt at leka än jag kunde åstad-
komma. 3:o Hennes coqvetta upförande med
Johan Möller, (hwarom se pag: 334. D: B:)
och förmodeligen Hennes stämda möte med
ho nom till Sörmjöle. (Se pag: 342. d: B:)

Och hwad som i en framtid ännu mera
stadfästade denna min mistanka, war Hennes
sednare förhållanden, som jag, för samman-
hanget skull, äfwen will anföra. När min älsta
Syster, som war gift i Nordmaling, kom till
mig något öfwer ett år härefter; så gjorde hon
mig sjelfmant följande berättelse om Sophie.
– ”Hon är aldeles galen efter manfolk och at
löpa efter Herrar. Förleden sommar 1795.
sprang hon ständigt efter den Nya Inspectorn
Wahlberg,87 på Olofsfors Bruk, som efter-
trädde Bergmark; Han war ungkarl, och ho-
nom wille Hon nödwändigt hafwa till Man,
oaktadt Hennes Bror war på det Högsta dere-
mot; Hon war därföre där och sällan dädan.
Brodren Olof wille Hindra detta partie reste
Hem, och jämte andra ärender, tänkte taga
Henne med sig till Hernösand, för at aldeles
skilja dem åt; Han befalte så Henne, at göra
sig färdig till resan och kläda på sig när rese
timman war inne. Hon måtte så göra; men på
menuten då de just skulle stiga i Chaisen,
sprang hon bort till skogs, gömde sig där och
kunde icke igenfinnas ehuru Brodren wäntade
till sena qwällen, hwilken till slut nödgades
resa ensam, såwida hans tid icke medgaf at
längre dröja. Han nödgades derföre sedan bi-
falla detta giftermålet. Med ett ord Hon blef
gift; men till sin största olycka; ty Han är myc-
ket ellak emot Henne.” Så långt Min Syster. Ja
Hon blef så olyckelig, at Hon måtte flytta

ifrån honom; De flyttade wäl åter tilsammans;
men det warade ej många år, förr än Hon med
allone måste flytta ifrån honom med sina 2. a
3. barn Och underhöls Hon af en årlig pension,
som Hon fick af sin wäl förmögna swärmor;
den Hon ännu i dag (1815.) lefwer utaf. Altså
feck Hon wäl pligta för sitt dåraktiga upfö-
rande; och märk! straffet drabbade Henne just
på samma ställe där Hon, förmodeligen, så
ganska mycket förbröt sig emot Fru Bergmark;
så blifwer icke wedergällnings rätten ute. Be-
kräftelse på detta Hennes spring till Wahlberg
feck jag nyligen den 5. April 1815, af Fru Ny -
gren hos mig, som tilfälligtwis talte Härom. –
”Wahlberg bodde då i början hos Comminis-
ter Klockhoff”, sade Hon, ”och där war Sophie
och aldrig dädan.” m:m: När alt detta samman-
lägges, så förmodar jag, at min nu yttrade mis-
tanka, ej lärer förekomma någon mycket
osannolik. Jag kunde således ej annat än skatta
mig lycklig, at jag blef skild ifrån en sådan Per-
son. Nu när alt war förbi, så berättade min Lisa
för mig, under wåra förtroliga samtal, Hwad
Sophie för någon skall hafwa yttrat om mig
den tiden Hon drack brunn; nämligen: at jag
wore för ogod åt Henne. Men så feck Hon en
sedan, som war Henne för ond. – Likaledes: At
jag hade gått brandwagt om natten och om
mårgonen när Hon skulle afresa. (Se pag: 337.
och 338. D: B:) En sådan smädelse war Henne
icke olik, och hedrade wist Hennes Caractere.
Men nog och slut om Sophie.

Samma dag, som jag återfeck mina fästnings
gåfwor ifrån Sophie, så blef det min tröst at
öfwerlämna mig något mera till min wän-
skap för min Lisa, och om qwällen förledde
mig min känsla för Henne, oförtänkt och
emot min egen afsigt, at något litet närmare
än låfgifwit war recognoscera, Då Hon bör-
jade gråta öfwer denna min oartighet, och
det rätt alfwarsamt. När jag det såg oroade
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det mig och tänkte jag derwid. – Herre Min
Gud! skulle jag wäl wara i stånd till at på
minsta sätt såra ett så ömt samwete eller oroa
en så dygdig flicka! nej ware detta långt ifrån
mig! och med Guds hjelp och nådiga bistånd
skall det wäl aldrig ske! Jag sökte at tilfreds-
ställa Henne med den försäkran, at det wist
icke skedde af wärkeligt upsåt, eller tanka at
göra något emot Hennes förbud. Men för at
wara upriktig, så skedde det blott af någon
liten okunnighet hos mig, som dock icke war
af den art at jag kan den omtala eller säga
hwaruti den bestod.

Mårgonen derpå den 30. började jag för mig
sjelf alfwarsamt öfwerwäga hwad jag nu
skulle taga mig före; antingen söka någon an -
nan Flicka; men hwilken? Det kunde jag icke
sjelf weta, och tänkte i detta fallet hit och dit;
eller om jag skulle följa mitt hjertas öma och
wänskapsfulla känsla för min Lisa och förena
mig med Henne? Ehuru hugad härtill, kunde
jag dock icke nu öfwertala mig härtill, af de
skäl, som anförda äro pag: 323. och 333. d: B:
så ock pag: 295. D:o B: nämligen; at Hon ej äg -
de den nödiga belefwenheten för at, såsom
Prestfru wara med Församlingens Herrskaper
m:m: Men jag måste också tilstå, at tankan at
gifta mig med min Piga ännu för mycket
stötte och sårade min egenkärlek, hwilket så-
ledes för denna gången förnämligast för-
mådde mig till at sluta sådant utur hogen,
och följakteligen beslöt jag, at aldeles uphöra
med det wänskapliga förhållande i hwilket wi
nu en tid hade warit med hwarannan, och
lefwa på samma fot som före detta wårt för-
troliga umgänge; Hwilket alt jag med Henne
wille snart aftala. Det war också nu naturligit,
at jag med något alfware började tänka mig
om till hwilken flicka jag nu borde wända
mig; men kunde just icke finna eller komma
ihog någon wiss, och jag fant mig, så mycket

isolerad ifrån alla Flickor, efter så många få-
fänga försök.

Så snart jag war upstigen och Lisa kom i
min Kammare, så tiltalte jag Henne ungefär
som följer: ”Min Kära Lisa; du wet och känner
nu Min belägenhet, at det är förbi med mitt
frieri till Mademoiselle Lindahl, och jag wet
icke nu hwart ut jag skall wända mig; du kän-
ner den wänskap som hafwer warit oss emel-
lan, och kanske jag wore nog så lycklig, om jag
toge dig, som någon annan men när jag åter
betraktar saken på en annan sida; så finner
jag, at du just icke är tjenlig eller passande, at
wara Prestfru här i Staden ibland ett så Cri-
tiskt folk, såsom du sjelf en gång, ej länge se-
dan, ganska förnuftigt sagt hafwer; (pag: 333.
d: B:) Och det wore äfwen för mig nog tungt,
om jag skulle se dig, såsom min Maka, föraktas
och göras åtlöje åt; derföre har jag beslutit, at
slå den saken aldeles utur hogen, och se mig
om efter någon annan tjenligare Person. Och
jag tror at Du härmed är nögd, hälst som jag
hoppas och tror, såsom du sjelf har sagt; at du
aldrig har gjordt dig något hopp om min Per-
son, eller huru: är du icke nögd härmed? och
finner du icke mina skäl giltiga?” – Hon swa-
rade: ”Huru kan jag annat än wara nögd med
hwad Herr Magistern will i detta fall; fast det
torde nog kanske ibland wara ömt och tungt
för mitt samwete, at komma ihog det lilla, som
oss emellan kan wara händt. Men det får ej
hjelpa; jag inser nog altför wäl, at jag icke är
tjenlig, at wara Prestfru här i Staden; och i alla
fall är jag altid fullkomligen nögd med Herr
Magisterns beslut härutinnan.” – ”Efter så är”,
fortfor jag, ”så är det för oss båda högst nöd-
wändigt, at aldeles helt och hållit uphöra med
wårt wänskapsfulla och förtroliga upförande
med hwarandra, och återtaga wårt för sta för-
hållande emot hwarandra; ty detta nära för-
troende oss emellan torde annars med tiden
lätteligen förleda oss till något fall eller fel -
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steg; emedan wi båda äro swaga menniskor,
som snart nog kunde öfwerrumplas; derföre
är det bäst at sluta medan tider är, och wi ännu
kunna bibehålla ett någorlunda godt samwete.
Detta finner du wäl också will jag hoppas rätt
wara och nödwändigt?” – ”Ja Gud bewars”,
swarte Hon, ”hwad det är nödigt, och jag har
wist icke någon ting deremot.” – Jag yttrade
mig ytterligare: ”ja det må då i Guds namn
blifwa derwid; men förr än wi nu skiljas, så lät
oss falla på knä och bedja Gud, at Han måtte
bistå oss i detta wårt beslut;” hwilket wi straxt
gjorde; Då jag först bad at Gud nådigt måtte
förlåta oss hwad wi redan kunde hafwa syndat
och felat; och sedan: at Han med sin kraft
måtte stärka oss at fullgöra wårt fattade upsåt,
och bewara oss at wi icke af mensklig swaghet
förledde, måtte falla; samt at Gud med oss wil -
le styra alt till det bästa. m:m: och så geck hon
till sitt arbete och jag till mitt.

Detta wårt beslut höllo wi troget hela den
dagen och äfwen andra dagen. Och jag före-
stälte mig, at sådant icke skulle förefalla mig
swårt, så snart det war en alfwarlig och oryg-
gelig föresatts hos mig och en nödwändighet;
Jag trodde äfwen at min wälwilja för min Li -
sa icke war annat än wänskap; men ej några
ömare böjelser, den jag således lätt trodde
mig kunna öfwerwinna när jag behagade;
men det föll mig icke så lätt, som jag trodde;
ty dessa båda dagar woro för mig så långa och
ledsamma, lifwet så twungit och tungt, och
det war, såsom hade alt nöje ifrån mig för-
swunnit, och något feltes mig som jag sjelf
icke kunde förklara. Men war det under! jag
war till åren kommen, och midt i werlden,
war jag dock skild ifrån all werlden, helt
ensam; utan minsta utsigt af någon den ring-
aste öm, ädel, ren och oskyldig qwinno=til-
gifwenhet emot mig, och den enda hwars
behag jag nu en liten tid fått njuta och ärfara

måste jag likasom sjelfwilligt skjuta ifrån
mig. Och näst twungit föreföll det mig när
hon kom in i mitt rum i sina göromål; ty då
måste jag just göra wåld på mig, för at icke gå
till Henne at omfamna Henne och få en öm
wänskaps kyss. Och utan twifwel föll alt för
Henne likaså twungit och tungt som för mig.
Som sagt är, wi höllo troget öfwerenskom-
melsen i dessa twå dagar; men sent emot
qwällen andra dagen, war det likasom en oe-
motståndelig magt, som drog mig till Henne
wid= kakelugnen, och wi omfamnade hwa-
rannan med öm rörelse; Då måste jag innom
mig och för mig sjelf tilstå, hwad jag alt hit -
intill icke hade welat ärkänna; nämligen, at
mitt hjerta war intagit af alf warsammare kär-
lek till Henne än jag någonsin sjelf trodde.
Jag öfwerwägde då en liten stund hos mig
sjelf; och tänkte: jag finner nu häraf, at jag,
aldrig kan wara säll och lycklig utan i för-
ening med Henne; torde hända blir jag lyck-
ligare med Henne än med någon annan, må
Hända är sådant Guds afsigt med oss; och just
derföre har Han fört oss så oförtänkt och ige-
nom så besynnerliga wägar så lifligen och fast
till hwarandra, så som alt förut berättat är. Det
är derföre bäst, at jag gifter mig med Henne,
jag har också ingen annan at wända mig till
åtminstone ingen, som så ömt älskar mig som
Hon; och dessutom, at åter lefwa med hwa-
rannan på wårt hittils hafda förtroliga wis;
skulle kanske förr eller sednare föra oss i fres-
telsen och till synd och fall; ty är sannerligen
detta beslutet för mig det bästa. – Jag sade
derföre genast till Henne: ”Hör du Lisa: jag
tror at det är ändock aldrabäst at wi gifta oss
med hwarannan. Är du nögd dermed?” – Hon
swarte: ”Herre Gud: skulle jag wäl kunna
annat än wara nögd dermed, och med en så -
dan stor lycka för mig; bara jag kunde wara
tjenlig dertill.” – ”Jo jag tror det”, fortfor jag;
”ty det ser ut, såsom skulle Gud hafwa be-
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skärt oss för hwarannan; och då jag är nögd
och lycklig med dig, så får wäl äfwen Försam-
lingen låf at hålla dig till godo.” Saken blef så-
ledes i hast förwisso afgjord oss emellan, Men
det war dock icke utan, at icke min sårade
egenkärlek stundtals wille knota häröfwer;
men det afgörande ordet war af mig sagt, och
det war min heder för när at det rygga, och
det föll mig icke swårt, at dämpa sådana tan-
kar, hälst jag hade den öfwertygelsen, at jag
skul le blifwa lycklig med Henne och at Hon
war en ren och dygdig Flicka, och Gud wet,
tänk te jag, hwar en annan sådan finnes i
dessa fördärfwade tider. – Hon, tänkte jag, är
för mig tjenligast och känner mig bäst, samt
älskar mig; ty ser jag just häruti Guds Försyns
milda styrelse, som will befordra mitt bästa.
Derföre skulle det också wara så många mot-
gångar wid alla mina andra frierier; på det jag
först skulle få lära känna min Lisa i grund,
och imedlertid hinna intagas af en så öm kär-
lek till Henne. Och dessutom ser det ut, så -
som antingen jag har warit dem owärdig eller
de mig owärdiga; ty kunde jag icke få någon
annan. Widare kan jag ej annat än wara nögd
och glad; då Gud icke allenast så tydeligen
har ådagalagt, at Han har hördt min ödmjuka
bön och i Henne wist mig en ren Jungfru och
dygdig flicka; utan också will gifwa mig en
sådan till maka, som jag aldrig någonsin hade
wågat hoppas. Samma ögnableck, som detta
wårt beslut war tagit, så gjorde wi också upp
wår plan, at med det aldraförsta resa till mina
Föräldrar, at underrätta dem härom och se -
dan taga ut lysning, och resa till Burträsk till
Hennes Föräldrar at wigas.

Dagen efter, som war den 1. November, Hade
Hon satt sig at laga till sina kläder, och när
jag kom in i Hennes kammare sade Hon: ”Då
Herr Magistern, har så gunstigt i går begärt
mig till sin maka, så har jag nu wågat, at för

någon stund lämna det öfriga arbetet, och la -
ga litet mina kläder, ehuru jag ej har begärt
Herr Magisterns låf dertill, jag hoppas, at
Han det icke illa uptager; ty sådant blir nu
för mig en nödwändighet, och jag har räknat
på det närmare förhållandet, som bör följa
af Herr Magisterns stora godhet.” – Jag swar -
te: ”Ja Kära du! laga du dina kläder, nog wet
du det at jag det icke mistycker; det blir ju
altsammans för oss härefter gemensamt.”

At Hon äfwen Härefter kallade mig: Herr
Magister, får jag anmärka; at jag äfwen nu och
framdeles lät passera, emedan jag först och
främst nog insåg at något wänskapsfullare ut-
tryck, torde i början åstadkommit någon för-
lägenhet hos Henne för den stora aktning
skull, som Hon Hyste för mig; men det förra
war Hon så wan at säga och föll Henne så lätt;
Men förnämsta orsaken hwarföre jag lät Hen -
ne så kalla mig, war den, at jag wille se hwad
hon sjelf skulle blifwa till at kalla mig, utan
min anmaning, hälst när wi hade blifwit ma-
kar; ty blott med få ord hade jag wäl fått Hen -
ne at straxt kalla mig: min Wän; men som sagt
är: jag wille roa mig åt, at se, om Hon wore för-
lägen, eller blyg, och hwad Hon skulle gripa
till för ett ord. Och om Hon sjelf ej wågade,
at nämna mig med något förtroligare uttryck,
så wille jag, när rätter tider wore; säga Huru
wi borde benämna hwarannan.

Samma dag, wid tilfälle af wårt förtroliga
samtal yttrade sig Min Lisa på följande sätt.
– ”Jag beder at få omnämna en sak för Herr
Magistern, som jag wist icke will förtiga; och
jag hoppas at Herr Magistern icke tager det
illa; Jag har wäl låddas haft en fästman, men
jag har aldrig gifwit honom det minsta Löf -
te, ehuru han nödgade mig at emottaga en
guld ring af honom. Och jag har allaredan
återgifwit honom ringen; och gifwit honom
ett fullkomligt afslag. Jag will icke dölja nå -
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got för herr Magistern aldraminst sådant; ty
om Han skulle tilfälligt wis få weta det, så
wore sådant af mig illa gjordt, at hafwa det
förtegat; ty will jag häldre sjelf omtala det.”
– ”Men hwem är det då?” frågte jag något
orolig. – ”Jo det är drengen Nils Pehrs son i
Ytter Hiske”, swartes mig. Denna uptäkt war
mig något obehagelig; och min sårade egen-
kärlek wille något knota öfwer en så ringa
Rival; Men det tröstade mig at jag sjelf kände
karlen för at wara en mycket beskedlig man;
ty kunde jag icke förtänka Henne i något af-
seende derföre. – Jag sade derföre till Henne:
”Du hafwer gjordt ganska rätt både i at gifwa
honom afsked, som också at omnämna sa -
ken för mig; ty om jag af andra hade fått
weta det, så torde wi blifwit olyckliga.” Dock
hade jag innom mig sjelf nästan häldre öns-
kat, at hafwa fått wara derom aldeles okun-
nig; ty min ambition fant sig häraf något
stött; men jag insåg straxt det ädla i Hennes
förhållande härutinnan, och glömde således
lätt saken, samt tilfredsstälde Henne der-
med, at jag wist icke undrade på, at en heder -
lig och beskedlig man hade begärdt Henne.

Mina arbeten och göromål till Söndagen
hindrade, at wi icke fingo tid, at, som beslutit
war, resa till Stöcke förr än den 3. eller Mån-
dagen. Wi anlände dit på eftermiddagen; men
min Far war, wid wår ankomst, icke hemma.
Under wägen war min Lisa mycket bekymrad
och orolig, emedan Hon fruktade, at mina
Föräldrar torde misbilliga wår beslutna för-
ening och aldeles sätta sig deremot, eller at de
icke torde wilja emottaga en så ringa Flicka
såsom sin Son Hustru. Men jag tröstade
Henne på bästa sätt, at de wist icke skulle
wara deremot. – ”Och föröfrigit”, fortfor jag,
”de måga tycka hwad de wilja derom, så är det
nu min wilja och mitt fattade beslut; de
måste gifwa dertill sitt bifall, ehwad de wilja

eller icke.” – ”Ach Herre Gud!” swarte Hon,
”at emot deras wilja blif wa deras SonHustru,
det skulle på det högsta smärta mig, huru
skulle jag kunna fördraga, at se dem altid mis-
nögda med mig, eller ens blott wara i farhåga,
at jag såsom Sonhustru wore dem mishagelig;
nej häldre må jag då wara såsom jag är och
lida hwad jag kan, än emot deras wilja winna
en så stor lycka.” Jag upmuntrade Henne på
bästa sätt; och Hon sade blott: ”Gud gifwe at
den swåra stunden wore lyckligt förbi!” –
”Gif dig tilfreds”, sade jag, ”du skall få se, at
det skall gå långt bättre än du sjelf tror.”

Min Swägerska låg som bäst i barnsäng,
hwarifrån Hon hölt på at tilfriskna; och Min
Mor undrade något öfwer bådas wår ankomst,
och frågte hwart jag ärnade mig? hwarpå jag
swarte: at wi hade rest dit blott för at hälsa på
Föräldrarna. Efter at någon stund hafwa pra-
tat och blifwit undfägnade i kammaren, sade
jag till Lisa, under det min Mor war utgången:
– ”Nu går du ut i stugan och sätt dig wid
sängen och ge dig i samtal med min Swäger -
ska, så skall jag imedlertid kalla Min Mor i
kammaren, och när tider blir skall jag ropa på
dig, och kom då dristigt och frimodigt in till
oss.” Hon häpnade men geck. I medlertid geck
jag ut och in och talte något med min Mor till
dess jag hörde at Lisa war wäl inkommen i
samtalet; då bad jag min Mor komma i Kam-
maren, och då wi gingo såg Lisa med oro efter
oss. Och jag måste tilstå, at det icke war utan,
at icke jag sjelf fant mig, emot min egen för-
modan, något orolig och förlägen, hwilket
gjorde, at det förefölt mig något swårt, at öpna
samtalet, som i början blef nog twunget och
nästan olämpeligt, och utan twifwel måtte
min upsyn derunder warit något förwirrad
och triste; ty jag märkte nästan straxt, at min
Mor tog en obehagelig upsyn, som rögde icke
blott oro utan också tillika någon twekan och
mishag. Sådant war wist icke för mig upmunt -
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ra nde; Men jag skyndade till saken, och utan
långt omswep sade, at wi änkom hade rest dit
för at underrätta Föräldrarna om detta wårt
tagna beslut; och som jag märkte, at Min Mors
obehagliga upsyn fortfor, och jag gissade, at
orsaken till sådant utan twifwel torde wara
någon obehagelig mistanka om Min Lisas be-
lägenhet, då ett så owäntat beslut war så has-
tigt tagit; så war jag högst angelägen, at så
snart som möjligt tillägga: ”Min Mor må icke
tro eller frukta, at någon broskande eller på-
skyndande omständighet för Lisa är orsaken
till wårt fattade beslut; nej (gudi lof) sådant
weta wi icke utaf.” m:m: Efter dessa orden,
började Min Mors ansigte efter hand något
upklarna, och jag fortfor at beskrifwa min Li-
sas beskedlighet och dygd; hwad motgångar
jag hade mött hos förnämare Flickor; Huru
jag började at lära känna Hennes beskedlighet
wid den tiden, då hon skjutsade mig hit, när
jag i somras reste till Nordmaling (Se pag: 305.
d: B:) då wår wänskap och kärlek börjades;
samt huru jag tycktes hafwa funnit; at Gud
sjelf tyktes hafwa ämnat oss för hwarannan
m:m: som jag kunde påhitta; och till slut sade
jag: ”Jag hoppas således at min Mor icke mis-
billigar detta wårt tagna beslut, eller är mis-
nögd med Henne såsom dess blifwande Son-
Hustru?” – Nu hade Hennes ansigte fullkom-
ligen upklarnat, och Hon swarade wänligt fast
ej just mildt; at Hon aldeles war nögd med
wårt tagna beslut, hälst då jag war dermed
fullkomligen tilfreds. Dock tyktes jag märka,
at Hon hade wäntat at få sig en något förnä-
mare SonHustru. – Jag frågte då: om icke jag
finge inkalla Min Lisa för at Hon också måtte
få höra Min Mors goda bifall till wårt gifter-
mål, det Hon straxt biföll. Jag geck så i dörren
och bad Lisa komma in, som bleknade derwid,
men kom dock straxt. – Jag öpnade samtalet
med det jag sade: at min Mor war fullkomli-
gen nögd med wår tiltänkta förening; samt

ledde Henne till Min Mor, som gaf Min Lisa
Handen och yttrade det samma. Och Lisa bad
om Hennes moderliga kärlek och wälwilja,
samt lofte altid bemöta Henne med all den
barnsliga wördnad och undergifwenhet, som
Hen ne ålåge, m:m: Hwarefter samtalet blef
muntert. Därpå underrättades Swägerskan,
som af alla dessa omständigheter började gissa
till saken. Och om qwällen när min Far och
Bror kommo Hem, så blefwo äfwen de kun-
nige gjorde, hwilket aflopp ännu lättare, därpå
tal te wi om wår plan at resa till Burträsk för
at wigas. Min Syster Greta hemkallad blef ock
härom underrättad; men med det uttryckeliga
förbehåll hos alla, at härom iakttaga den full-
komligaste tystnad till dess Lysning en wore
afkunnad. Dagen efter reste wi åter glada och
nögda hem igen.

Efter hemkomsten blef wår första omtanka,
at skrifwa till Lisas Föräldrar i Burträsk, det
jag gjorde i Hennes namn med följande ord.

”Tit:
Då jag, näst Gud, har at tacka mina För-

äldrar för otaligt godt, och förnämligast för
en god och Christelig upfostran, som har för-
skaffat mig altid Herrans wälsignelse och äf-
wen min blifwande jordiska lycka; kan jag ej
underlåta, at underrätta mina hulda Föräldrar
om, at jag nu, i Herrans namn, tänker ingå äk-
tenskap. Det är ej mig tillåtit, at nu nämna
min blifwande Man, af orsak, at wi frukta för,
at saken i förtid derigenom torde blifwa all-
mänheten kunnig, eftersom brefwet måste
af andra läsas; men jag är dock aldeles öfwer-
tygad om, at mina Föräldrar, då de få weta
med hwilken jag skall gifta mig, icke allenast
aldrig kunna wara deremot, utan ock skola
finna orsak at glädjas öfwer en förening, som,
efter mennisko utsigt, blifwer högst förmån-
lig. – Jag hoppas derföre at Mina Föräldrar ej
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wilja hindra min blifwande lycka, utan snart
lämna mig härtill sitt gunstiga bifall, som de
med all säkerhet kunna göra, änskönt de icke
weta med hwem det blir. War derföre god och
med det aldraförsta skicka hit sitt bifall skrif-
wit på samma sätt inneliggande lapp utwisar,
med datum, min Fars namns underskrift och
wittnen; ty dessutom torde man ej här få ut
lysning. Så snart det ankommer skall det ly-
sas, då wi dagen förut ärna resa hem till Mina
Föräldrar, at där förblifwa så länge det lyses,
och sedan där, eller i någon af Prestegårdarna
wigas; och torde jag således snart nog få se
mina Föräldrar. Mina Hulda Föräldrar må der-
före ej tänka, at någon obehagelig bråska på-
skyndar mitt giftermål, nej Gud ske lof! ännu
har Herren bewarat mig. Ännu kan jag ej ut-
sätta tiden när wi komma; ty det dependerar
af Hans Ämbets göromål. Nog såge jag gärna
om någon utaf mina Swågrar wille wara så
god och komma hit at skjutsa oss hem för den
dryga skjuts legan skull: om tiden tillåter skall
jag framdeles utstaka tiden när wi komma.
Bröllopp åstundas ej widare än ett mål åt de
närmaste närwarande anförwanter. Framhär-
dar &c:

af d:n 6. Elisabeth Stephans dotter.”

Straxt derefter feck jag swar ifrån Själander,
som så skrifwer.

== Han tackar för sista brefwet (Se pag:
373. d: B:) ”det som medfölgde lämnade jag
ägaren sjelf i händer, jämte några förestäl-
ningar, fast jag wiste at de blott föraktades,
sådant borde jag nog se nu då både en öm
Brors råd och andra Syskons slogos i wädret;
Jag är nu öfwertygad; at Bror Lindahl skall hö-
geligen grämas häröfwer; Syster Lotta och
Bror Carl göra äfwen det samma: hwad jag
tänker har jag redan sagt; högfärd och dum-
het, när de få regera, Hå! nog blir man då med
tiden lycklig! – Ja! det lönar aldrig Predika för

den stendöfwe, och så hafwer det warit med
denna. Gud hjelpe Henne, at Hon icke som
en Locknæa får i framtiden bitterligen be-
ångra sin dumhet. Ehuru Bror nu fått saken
till slut, på ett oss alla här misnögt sätt, det
må så wara; men res ändock hit och hälsa på
din Farbror, om tiden och omständigheter så
medgifwa, at wi ändock må få munteligen
prata twå ord. Jag har nu fanen så mycket bry-
deri i min afaire; det Bror lätt kan föreställa
sig. Sat Sapienti. När Brodren Fjällström frå-
gade Allmogen, om de wore nögde, at gå öf-
wer till Kong: Majstet, at för mig begära ett
rum på Förslaget hit, så gafs ett allmänt bifall.
(N:B: Förslaget till Pastor på stället; ty Lind-
fors, som året förut feck det, dog förr än Han
det tilträdde.) Ett förtroende som jag aldrig
kunnat wänta, det måste jag bekänna, när här
war så starka Parties emot Lindfors. Dock
händer, at de yttersta ibland warda de främsta:
Hwem kunde mera inbilla sig allas ja och rös-
ter, än den nyssnämnde? Bror Lindahl är wäl
mig en god hjelpare, fast saken står ändock i
Guds hand.” === Slutet.

Man finner då åter häraf besannadt hwad
jag pag: 153. bladet och 238. denna Boken har
skrifwit om Själanders Lynne och Caractere,
och omåtteliga byltande. Följakteligen inser
man huru ganska mycket ofwanskrefne För-
samlingens bifall, skall hafwa smickrat ho-
nom. – Han säger wäl: at saken ändock stod i
Guds hand; men han sökte dock at göra det
mästa sjelf, och litte i det öfriga en god del
mera på sin blifwande Swåger än på Gud.
Hwad Sophie angick, så inser Läsaren, at Hen-
nes afslag nu mera icke oroade mig; och mina
sista tankar om Henne har jag yttrat pag: 378.
följ: denna B: Men Hon war beklaganswärd då
hon icke förstod sitt bästa.

Ifrån Hörnell feck jag också nu bref, som
skref således.

”Brors altför stora tystlåtenhet tyckes
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gifwa mig största anledning at tro, det Flask-
fodret war för ingen del Bror till nöjes; Ehuru
detta synes wara en sak, som isynnerhet rörer
mig, som förfärdigat detsamma, har jag dock
deraf den tilfredsställande öfwertygelsen; at
jag såsom klåpare i den delen, gjordt alt hwad
jag kunnat. === Jag kan wäl gissa at dit trägna
Frieri ej gifwer dig många lediga stunder at
göra dina wänner några skrifteliga besök;
detta är en sak wida öfwer min krets; men
icke desto mindre får jag insinuera hos Bror
den satsen, at ej wåga för mycket för det täcka
könet.” === etc: Slut.

Detta war en wäl förtjent förebråelse; ty
swarade jag honom straxt, tackade, och ur-
säktade mig så godt jag kunde.

För at afhandla följande händelser i samman -
hang har jag sparat dem till detta rum. En
Piga Sophia, tjenande hos Jon Johans son i
Degernäs, hade warit nog känslolös, at hafwa
mördat sitt barn i början af detta år. Saken
blef uptäkt, och Hon blef dömd till döden.
Under sakens sluteliga afgörande i HofRät-
ten satt Hon på Lands fängelset. Wid slutet
af Julii eller i början af Augusti geck jag en
dag helt ensam till Lands Kyrkans Prester-
skap i något ärände. Och straxt utom Stad -
sens Wästra Tull möter jag Färgekarlen Lars
Simons son på Teg, som säger: – ”Herr Ma-
gistern lärer wäl gå upp till Lands Kyrkan;
och hälsa på den olyckeliga Sophia, det är be-
skedligt af honom gjordt; Hon behöfwer wist
få tala med Presterna, och beredas till at un-
dergå sitt straff.” m:m: Jag som icke det min-
sta wiste om Hennes återkomst ifrån Lands -
fängelset, eller om domens stadfästelse, än -
nu mindre hade tänkt på at besöka Henne,
blef af ett sådant oförmodat tal något öfwe-
raskad, dock icke häpen; men lät allsintet
märka mig; utan frågte blott hwar Hon nu

wore, samt lät honom wara i sin fattade öf-
wertygelse, och feck till swar: at Hon wore på
Socken fängelset. Jag fortsatte så min gång,
wilrådig om jag skulle besöka Henne, hwar -
om jag wille besluta när jag komme på stäl-
let. Hos Comminister Nordlund feck jag då
höra, at Hon war anländt och Hennes dom
stadfästad. Wid hemgåendet kunde jag dock
icke öfwertala mig at gå in till Henne ehuru
jag geck nära förbi fängelset; ty utom det, at
jag tykte, at sådant egenteligen hörde Lands
Presterna till, så fant jag hos mig en wiss
motbjudande känsla, häremot, eller tankan
härom gjorde ett obehagligt intryck på mig,
såsom owan med sådant, såwida Hon war den
första i denna sorgeliga belägenhet, och jag
aldrig hade talt med någon sådan förr. Sam-
wetet sade mig wäl, at jag borde gå in till
Henne och tala med Henne något wäckelses,
upmuntrans eller tröste ord; men min indre
känsla talte mägtigt deremot, och jag geck
derföre hastigt förbi fängelset likasom hade
jag warit rädd för stället. Så wäl Under hem-
gåendet, som också hemma, war jag något
misnögd öfwer mig sjelf, och denna min
känsla, som hade öfwerwäldigat mig, såsom
man altid är när samwetet förbrår en något.
Dock emot slutet af Hennes beredelses tid,
en par Månader härefter, geck jag till Henne
en par gånger och fant Henne ganska nögd
med sitt rysliga öde, och dertill mycket wäl
beredd, hwartill Doctor Gran i Pithe hade
lagt den förnämsta grunden.

När änteligen Hennes afrättnings dag in-
träffade beslöt jag at följa Henne till Bålet;
icke af Nyfikenhet, ty häldre hade jag wäl wa-
rit hemma, då skyldigheten härtill aldeles
icke ålåg mig; Utan för en framtid skull; ty
jag tänkte: om det så olyckligt wore någon
gång i werlden, at det ålåge mig såsom Prest
at hafwa en sådan function, så wore det godt
at hafwa sedt huru derwid bör tillgå; för at
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icke af okunnighet fela eller blifwa modfäldt.
Och ty wärre en sådan dag inträffade också,
hwarom på sitt ställe, om jag lefwer och hin-
ner det uptekna. I November Månad en utsatt
dag såsom Hennes sista, reste jag up på Lan-
det i god tid, då wi, alla fyra Prester, samlades
hos Prosten Eurenius, såsom hufwudman; åt-
följdes till häcktet; funno menniskan ganska
hyglig och nögd at dö, ja till och med glad;
höllo bön för Henne och begåfwo oss, åkan-
des på släde, på resan till afrättnings stället,
litet söderom Röbäcks by, en plats, som förut
för gammalt warit nyttjat till samma ända-
mål. Under sakta körande sjöngo wi hela wä-
gen åtskilliga döds beredelse Psalmer. Helt
nära intill stället stannade wi, då Herr Prosten
gaf Henne litet win till at styrka och muntra
Henne. Under hela tiden bibehölt Hon sitt
nögda och glada lynne, utan at wisa den min-
sta oro eller räddhåga, utom just när Hon
skulle stiga upp på bålet, war det såsom hade
hon sagtat sig eller hesiterat något litet, men
detta så omärkeligt, at ingen annan än Pros-
ten märkte det; men på ögnablecket tog hon
åter mod till sig och geck med säkra steg upp.
Wi Prester åtföljde Henne alla på bålet och
underhöllo sången, och Befallningsman For-
sell geck äfwen med oss dit upp med en dra-
gen sabell i hand, såsom Lagens och rättwi-
sans Symbol, hwilket hade både ett högtidligt
serieust och ryswärt utseende. Lika frimodig
war flickan under ögonens förbindning, men
Prostens händer och röst darrade mycket; och
på ett ögnableck war alt förbi sedan hon war
nedlagd; men föga blod syntes: förmodeligen
war Hon före hugget redan afswimmad. Wi
reste Hem; och länge swäfwade åsynen häraf
för mina ögon; samt, såwida Hon hade en
hwit klädning, war hwar och en hwitklädd
qwinna för mig obehaglig at se i långan tid
derefter. Såsom märkeligit får jag anföra, at
sedan Hon war häktad, och dömd skall hon

hafwa sagt till sin matmoder: ”Du skall inför
Gud, innan kort, answara för efterlåten up-
sigt på mig;” emedan Hon lärer låtit Henne,
på långt håll, förstå sin belägenhet; och in-
nom 2. år war matmodren död.88

En dag denna höst blef jag buden af Claes
Urban Bodinson till afledne Bonden Pehr
Anders sons Enka på Grisbacka, icke hem till
honom hos hans Mor=Föräldrar Assessor
Bergströms. Saken war den: Enkan hade en
ung och wacker dotter Sara Greta, som föll
honom till behag; Nu war Han tidt och ofta
där, och Fru Bergström war aldeles glömd. (Se
pag: 23. denna Boken.), Han sades nu fria till
denna Flickan; Men man förstod mycket wäl,
hwad Hans frieri egenteligen geck ut på. Jag
geck, enligit kallelse, på eftermiddagen dit
och fant Prosten Eurenius jämte några andra
af hans bekanta äfwen där. Han trakterade
styft med goda driks waror, och war aldeles
icke caché om Flickan; utan han presenterade
Henne såsom sin. I början geck alt skickeligt
och nöjsamt till; men till slut blef han tæ-
dieuse med sitt ouphörliga och oförnuftiga
trugande; deröfwer ganska ledsen, wille jag
gå bort min wäg; men Han kom efter mig
och hade mig åter nästan wåldsamt in; En
liten stund derefter, så gjorde Prosten också
samma försök och jag åtfölgde honom, Då
Bodinson likaledes rusade ut efter oss, och
hwad som mäst förtröt mig war, at Han lika
wåldsamt, med tag, och slitande i kläderna,
äfwen återförde honom; Det förtröt mig at
Han icke bättre respecterade en sådan heders
man. Wi gingo båda åter in igen; och Enkan
gaf tydeligen tilkänna sitt swåra misnöje öf -
wer sådant hans upförande, och föröfrigit
ådagalade hon hela tiden, at Hon för ingen
del war smickrad af hans tilbud såsom blif -
wan de måg, i hwilken egenskap han utan
twifwel, hade anmält sig hos dem båda; ty så -
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som en förnuftig Mor, war hon rädd om sin
dotter och hade häldre sedt, at Han hade wa -
rit långt bort; och lät aldeles icke förwilla sig
af hans hala tunga; Men at Flickan trodde
Honom war ej under, som smickrades af en
sådan Friare och trodde sig få giftas till en så -
dan uphöjelse. Änteligen stal jag mig ifrån
honom såwida jag för ingen del war road af
hans twingande wälwilja och geck hem. Icke
långt derefter träffade jag honom till häst, då
wi mycket språkade en god stund tilsamman.
Och som han ägde en färm talande tunga, så
sökte han med åtskilliga wanliga Sophismer
förswara, sin utgifna Thesis anförd pag: 103.
3:dje Boken, angående rem cum puellis ha-
bere non esse peccatum, det jag alfwarsamt
motsade; och då han till slut ej kunde neka
sakens brottslighet, så tycktes han dock finna
någon ursäkt uti sakens mindre brottslighet
än sodomiterie, såsom warande mera enligt
med naturens egen inrättning m:m:. Så länge
han war hemma fortsatte han sina visiter hos
Flickan; hwarom hans Morfar icke kände det
minsta, i hwilket fall Han torde hafwa sökt
at hålla Mannen i Spatsergången; Men Mor-
modren wiste det wäl; Men som han war
Hennes guldöga så dölgde hon detta och alt -
annat som Hon wiste med honom, häldre än
at Hon kunde fördraga, at Han skulle få ban-
nor och alfwarsamma rättelser af Morfadren;
Han feck för Henne i upwäxten alt hwad
Han wille; följakteligen gjorde Han också nu
för Henne alt hwad han wille, ehuru Hon war
misnögd med hans otilbörliga Friheter. Innan
kort reste han bort till Stockholm och Up-
sala, och ifrån den stunden war denna Flick -
an glömd och öfwergifwen, samt i så måtto
olycklig, at Hon är ännu 1815. ogift; ty ingen
af Hennes Stånd wille hafwa henne efter Ho -
nom, och ännu mindre någon bättre. Efter få
år dogo Hans Morföräldrar, hwilkas wackra
egendom han ensam ärfde och i Stockholm

innom få år förstörde; blandade sig sedan i
något myterie under Hertig Carls Förmyn-
dare Regering; och för at frelsas ifrån det
swåra straffet, gjordes Han till en galninge,
och dömdes till Danviken, där han ännu skall
lefwa. Se fölgeden af en flat och klemig up-
fostran, och af lasten och utswäfningar. Han
som ägde ett så qwikt genie och så goda na-
turs gåfwor hade dock kunnat blifwa en myc-
ket nyttig, om icke en stor Man.

Jag blef också denna tiden kallad, at wiga ett
brudpar hos Johan Tegerström; Ibland andra
gäster, war äfwen unga Handelsmannen Herr
Jonathan Arnqvist där; En annars gan ska be-
skedlig karl; men jag hade redan några gång -
or förmärkt, at Han, när något litet dryckes=
lag war å bane, tog något för mycket för sig,
och isynnerhet, at han wid sådana tilfällen
hade ett ganska kinkigt ölsinne, och fallen
för gräl. Sådan war han också nu, och derige-
nom åstadkom han gräl och misnöje wid
sjelfwa bröllops bordet, så at jag fant mig för-
anlåten, at påminna honom offenteligen
huru oartigt och otilbörligit sådant war; Men
jag sökte göra sådant så fasilt och lämpeligt,
som för mig möjeligt war; förestälte hurusom
man war dit kallad för at hedra Brudparet;
men ej at med gräl wid bordet förstöra allas
ro och den allmänna glädjen m:m: som jag
kunde säga. I början war han wäl häröfwer
något litet otålig, men han stillade sig dock
snart; ty förmodeligen fant hans samwete, at
jag med skäl hade åtalat honom. Han satt
sedan tyst en liten stund; steg upp och wille
gå ut ifrån bordet. De som suto bredewid ho -
nom wille hindra honom härifrån; men när
jag sådant märkte, så sade jag: ”Nej lät oss
icke hindra honom at gå ut, hwar= och en
bör i det fallet få hafwa sin frihet. wi känna
icke hwad en annan felar; kanske han kunde
må illa, eller någon annan oss okänd omstän-
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dighet kunde twinga honom, som säkert an-
nars är likaså willig at hedra Brudparet som
wi.” m:m: Jag sade detta med flit; ty utom
det, at jag önskade på något sätt tilfredsställa
honom; så fant jag alt för wäl, at min lilla be-
straffning, ehuru lämpeligt jag än hade sökt
at framställa den, ändock ej annat kunde än
wara en torte för honom, och at Han aldrig
kunde sedan med något nöje wara med oss;
ty wille jag i någon mån söka at blidka ho -
nom i det jag tog hans partie; hälst jag tyde-
ligen såg, at det war mera blygsel än wrede
och argt sinne, som föranlät honom at wilja
gå bort. Han feck således obehindrat gå ut,
och som jag förmodade, så kom Han ej til-
baka, utan geck hem. Jag fruktade wäl i bör-
jan, at Han häraf framdeles kunde fatta nå -
gon afwoghet emot mig; men till min stora
glädje, fant jag, at han icke allenast bemötte
mig med all wänskap och wälwilja, utan
också helt och hållit, ifrån den stunden, för-
bättrade sig och förändrade sitt fel, så at jag
aldrig sedan såg honom öfwerlastad, ej eller
wisa någon wresighet i samqwäm. Han drack
wäl såsom andra, så at han blef något litet
munter; men Han war också altid likaså glad
och wänskapsfull, som alla andra i samqwä-
met, och upförde sig ganska skickligt och
wackert. Förmodeligen hade hans unga Fru,
som wid detta tilfälle äfwen war närwarande,
wid hemkomsten sökt, at wänligt warna Ho -
nom. Och huru berömwärdt är det icke! och
huru glädjande at se när menniskor låta rätta
sig och afstå ifrån sina fel; fördenskull kunde
jag ej annat än hysa för Honom sedan myck -
en Högaktning, wänskap och wälwilja. Han
är nu längesedan död.

Enligit mitt och Min Lisas fattade och förut
anförda beslut, rustade wi oss till Burträsk
resan så fort som omständigheterna det till-
läto; Men som Hon hade satt till bränings

hos Handelsman Bränström, emedan jag icke
sjelf hade bränwins redskap, så blefwo wi
äfwen deraf något litet uppehållna; I medler-
tid geck jag den 10. till Faster Burgerus för at
underrätta Henne om saken. Jag war något
förlägen huru jag bäst skulle anföra mitt
ärende; ty jag fruktade, at Hon torde hafwa
hwarjehanda deremot at inwända; men emot
förmodan så swarte Hon mycket wänligt: –
”Ja jag håller med Bror: detta Partiet kan wara
för Bror nog så godt, som något annat.” hwil-
ket swar stälte mig fullkomligen tilfreds. Jag
hade wäl aldrig hittils lämnat Henne det
minsta förtroende om mina Frieri afairer;
Men, som Hon altid hade bewist mig alt
godt, och dertil med war min Slägtinge, så
fant jag det wara min skyldighet, at under-
rätta Henne om saken litet förut, så snart det
skulle blifwa alfware åf, Utom det jag be-
höfde rådfråga Henne om, huru wi bäst bor -
de anställa wår tiltänkta förening, och resa
m:m:. – Hon bad oss wända oss till Fru Dyhr,
som nu är i Burträsk sade Hon; ”Hon under-
låter wist icke at på alt sätt hjelpa Eder. I
medlertid”, fortfor Hon, ”bed Lisa gå hit, så
skall jag widare gifwa Henne alla nödiga fö-
reskrifter och underrättelser.” Jag tackade
och geck glad hem, sedan jag hade bedt Hen -
ne iakttaga den nödiga tystnaden härom till
dess Lysningen eller åtminstone bortresan
skedde; ty jag wille wara fri ifrån förtalets
smädande gadd; hwilket Hon också både låf -
te och äfwen redeligen hölt.

Den 13. eller Thorsdagen skulle jag resa upp
till Prosten Eurenius för at taga ut Lysning. –
Men före afresan frågte jag Lisa: ”Huru will
du kallas nu i Lysningen? Mademoiselle kan
jag wäl icke låta kalla dig, fast än du wist är
så god, som många af dem?” – ”Nej” swarte
Hon ”Mademoiselle will jag icke kallas?”
”Men”, fortfor jag, ”så torde det wara tjenli-
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gast, at du nämnes HusHållerska?” – ”Nej”
swarte Hon: ”så will jag ännu mindre kallas;
Derföre, at malicen ofta, wid denna benäm-
ning, plägar förbyta det första H. till M. och
sådant har jag aldeles icke förtjent, ty en så -
dan har jag aldrig warit; men Jungfruwill jag
heta, det har jag ärligen förtjent, och det är
en heders tittell som jag aldeles icke på något
sätt har förwärkat.” – ”Ja må gjort”, swarte
jag, ”det må då blifwa derwid; men”, återtog
jag, ”ännu en fråga: Ett tillnamn mås te du wäl
hafwa; at du helt simpelt skall heta Lisa Ste-
fans dotter will jag icke. Har du tagit Dig
något tillnamn förut?” – ”Nej”, swarte Hon
– ”Huru will du heta då?” frågte jag. ”Det
kan wara likgiltigt” swarte Hon; ”men som
Byn, där jag är född, heter Åbyn, så tor de det
passa at jag kallar mig Lisa Ålund.” Med det
namnet fant jag mig nögd; och reste till
Prosten, som war så gunstig, at Han icke al-
lenast lofte utfärda Lysningen säkert, och
tilse at min tjenst måtte tilbörligen förrättas;
utan också gaf mig på min begäran, ett at-
testatum, af innehåll, at såwida Lysning för
mig och min Fästmö till slut eller 3:dje gång -
en säkert skulle ske den sista November; så
ägde hwilken Prest, som därom kunde an -
mo das, frihet at derefter utan fruktan för
åtal, wiga oss tilsamman. Likaledes lofte äf -
wen han, at förtiga saken tils Lysningen
skedde, hälst sedan han hörde orsaken hwar-
före jag sådant önskade, som på föregående
sida anfört är.

Dagen efter om mårgonen war utsatt till re-
sedag, och jag kunde ej annat än såsom något
besynnerligt anmärka: at alt hwad wi företo -
go oss at förrätta denna sista weckan aflopp
ganska lyckosamt, och likasom hade saken
welat hjelpa sig sjelf, hälst hwad som egän-
teligen angeck wår resa, eller syftade i någor
måtto på wår blifwande förening. Såsom till

exempel: hwad som skulle anskaffas ianse -
en de till nödiga kläder &c: eller något annat,
mötte icke den minsta widrighet, el ler mot-
gång. Och Lisa hade helt kort förut fått til-
fälle, at skicka ett munteligt bud, at en af
Hennes Swågrar måtte aldra sist den 13. om
qwällen komma till oss för at skjutsa oss;
som också, emot all wäntan, inträffade; Han
ankom på sagdan tid. Så at det tycktes såsom
Gud sjelf, med sin fördolda Försyn, wille be-
fordra wår afsikts lykliga fortgång; som ej
annat kunde än muntra och tilfredsställa
mig; och ansåg jag sådant såsom ett godt
omen, och at wårt blifwande äktenskap war
af Gud sjelf utsedt och Honom således be-
hageligt; emedan, för at kunna förmå mig
härtill, måtte jag förut få röna och igenomgå
så många motgångar och widrigheter, i mina
frierier, som förut omtalat är; men nu bidrog
allting hela tiden till wår förening; ända
ifrån at en böld skulle dertill gifwa den förs -
ta anledningen. (Se pag: 282. D: Boken.)

Lika lyckligt aflopp bränningen, som Lisa
hade företagit. (Se pag: 404. Denna B:) och
som också samma qwäll slutades. Och und-
rade jag nog på Henne, at, ehuru jag wille, för
at lätta Hennes möda, Hon måtte leja sig en
hjelp gumma till, utom den Hon redan hade;
på det Hon, en sådan afton, då en så dan resa
förestod, måtte få wara ledig; så wil le Hon
icke det, utan geck sjelf och bar dranken en
så lång wäg till sena qwällen. Samma dag,
som jag uptäkte saken för Faster Burgerus, så
geck också Lisa till Henne, så som den förra
begärt hade (Se p: 405. d: B:) Hon war wäl
något blyg och grufwade sig; men jag up-
muntrade Henne och Hon kom ganska glad
och nögd tilbaka; hwarefter Hon en par
gång or till geck dit och feck all möjelig un-
derwisning och biträde.
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För min del war jag icke mindre lyklig i mina
wånor. Till exempel: Jag wittjade dagen för -
ut mina Fågel snaror, och feck icke allenast
fågel, utan jag skjöt också en hare på egit wis,
Ty bäst som jag geck i skogen, så feck jag se
at en hare steg upp under en buske, hwarwid
jag genast stannade, och så snart jag ha de
stannat, så lägger sig åter haren på samma
ställe, likasom hade han welat wisa mig hwa-
rest han låg. Jag tar då icke allenast fram bös-
san för at skjuta, men klickar, emedan skot- 
tet i Henne war mycket gammalt; utan jag
går ock blott 4. a 6. steg tillbaka bakom när-
maste buske, knackar där till flintan, går åter
fram och försöker flera gånger med lika
klick ande; jag förnyade samma operation
wist ännu en gång, och lika förgäfwes. Derpå
går jag högst 70. a. 80. steg längre tilbaka,
skrufwar där bössan los utur stocken; slår ut
bak skrufwen med yxhammaren; smider och
bultar derwid så alfwarsamt, at om 100. harar
hade warit där, så borde wist ingen hafwa
stannat qwar eller bidat på ./4. Mil när; tager
ut skottet; skurar bössan; med lika buller
skrufwar jag henne fast igen; laddar och går
tilbakas, samt finner min hare ligga där lika
säker, och trygg, och jag skuter honom. Sjelf
förundrad öfwer en sådan lycka, wid så fatta
omständigheter, kunde jag ej annat än anse
händelsen såsom ett lyckligt förebud i mitt
förestående gifte; – Sådant föll mig i tan-
karna, utan at just sätta derpå någon lit; (ty
hwem förmår wäll häjda alla sina tankar)
hälst jag förut tyktes hafwa funnit, at så snart
jag owäntat Hade fått någon hare, så hade jag
merendels warit lyckelig i något, icke långt
derefter.

Mina snaror hade jag, alla år, ännu ute, ehuru
snön redan war fallen till ./2. a 3/4. alns djup;
ty då war bästa tiden at få fogell; men också
beswärligaste tiden at wittja. Derföre; både

för at lindra mitt beswär och äfwen för at
winna tiden, öfwertalte jag skjuts karlen, 2.
a 3. gångor, wid återresan ifrån något Sock -
enbud, hwartill jag ej sällan blef kallad af
närmaste Byamän, at köra förbi mina snaror
igenom skogen, då jag lätt nog, med skjutts
karlens tilhjelp feck wittjadt. Fastän Prest-
klädd (ty så måste jag wara wara klädd på
Sockenbud resan) geck jag ibland något ifrån
släden till mina snaror, och mötte en gång en
karl, som hade något göromål i Skogen. Den -
ne hade då utbasunerat i Staden; hurusom jag
hade klädt mig som Prest när jag wille wittja
mina snaror, hwilket Faster Burgerus engång
halft förebrående, påminte mig; tilläggandes:
at det ej passade, at i skogen wara än Prest-
klädd och än annorlunda klädd &c: Jag för-
klarade då händelsen, och at karlen, som
hwarken wiste hwarifrån jag kom, ej eller såg
hästen och släden, lätt kun de falla på en
sådan tanka, som han hade utspridt, det jag
redan nästan anade när jag mötte honom i
skogen. Det war då lätt för mig, at förklara,
at sådant war skedt, hwarken med upsåt eller
af tanklöshet ej eller af mindre aktning för
ämbets drägten, utan blott för at begagna
tillfället och winna tiden. Således ser man
huru lätt en ringa, tilfällig och i sig sjelf 
oskuldsfull händelse kan gifwa anledning till
ett nedrigt, eller åtminstone ett gäckande
rykte, fast det ta utspridda ej just war af far-
liga fölgder. Dock beslöt jag at ej mera begag -
na ett sådant tilfälle, utan häldre anwända en
särskilt dag härtill, ehuru kort om tiden jag
ibland hade.

Ifrån den tiden, som wårt äktenskap war be-
slutit, följer det af sig sjelft, at wårt umgänge
war ännu förtroligare, hälst dagarna näst
före wår afresa. Någon ./2. eller ./4. timma
om mårnarne kunde wi wäl också ligga på
hwarandras arm; dock utan at skrida till nå -
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gon wärkelig ytterlighet. Och jag tilstår at
jag hade warit swag nog dertill; Men min
Lisa war ståndaktigare än jag. – Hon swarte:
”Nej! Har Gud alt hitintill hulpit mig at be-
wara min ära och klenod, så will jag också,
med Guds hjelp, gå Jungfru i Brudstolen.”
Och ett så wackert beslut fant jag så ädelt
och berömwärdt, at jag ej hade något der -
emot at inwända.

XII. Capitlet.
Bröllops Resan.

Den 14. klåckan 8. på mårgonen satte wi oss i
Chaisen och reste, sedan wi hade lämnat går-
dens wård åt Gamla Magdalena. En ./4. Mil
hade wi kört då jag kom ihog, at jag hade
glömt mina Hundskin handskar, hwilka jag
nu för den tilstundande wintern nödwändigt
behöfde; Lisas Swåger måste derföre springa
tilbakas efter dem, hwarunder wi wäntade på
honom på Landswägen, som sänkade wår re -
sa något öfwer en timma. Resan geck sedan
ganska lyckligt, fast ej så fort med Swågerns
egen häst. Jag reste icke in till någon i wägen,
icke en gång till Prosten Nortman; ty på en
sådan resa stadd och Med min Lisa hade jag
allsingen lust dertill; Ty jag wille icke, at nå -
gon en gång skulle kunna gissa till saken, för
at kunna wara fri för piker och speglosor. Till
qwällen körde jag in hos Pehr Pehrs son i Sikå
i Bygdeå, där jag begärde nattqwarter; Jag låg
i en säng i hwardags stugan, och åt Lisa bäd-
dades på gålfwet. Dagen efter körde wi till
Nybyn. Af nyss anförda skäl wille jag icke där
köra in till Comministern Widmark och än -
nu mindre till Majorn Turdfjäll; men som wi
behöfde äta middag, så måste jag dock här
stadna hwarföre jag körde in till Nämnde-
Man och gästgifwaren Olof Pehrs son. Chai-
sen hade Swågern lånt af Majorn Turdfjäll,
som också nu måste återställas. Wi reste se -

dan derifrån på släde, som Swågern där hade
lämnat på framwägen när han lånte Chaisen.
Men jag feck sedan efter några år höra, at förr
än jag hant bort ifrån byn; så wiste de hos
Majorns icke allenast at jag war där, utan ock -
så afsigten af min resa, samt at jag hade min
Fästemö med mig; Ty Swågern, som jag ej ha -
de kommit ihog at warna, hade talt om det
för Olof Pehrs son och denne genast åter hos
Majorns. Min gamla Fästemö Lisa Cajsa
Turdfjäll war på Gumboda Boställe, och hade
sedt när jag reste förbi, dock utan at känna
mig på det afståndet; men när Hon samma
qwäll kom hem till Nybyn, så hade Hon fått
höra altsammans af sin Mor, som äfwen till-
lagt: at jag hade skämts at fara in till dem.
Resan fortsattes i all saktmodig långsamhet;
ty föret war högst usselt, till dess wi kommo
innom Löfångers och Burträsks områden. I
Brände hwilade wi en stund, där jag feck se
en gosse, som hade den ena foten aldeles bak -
fram wänd; men kunde dock gå. Till qwällen
hunno wi till Bodbyn i Burträsk; där wi togo
natt Härbärge hos en af Lisas Cousiner, och
hade jag där ett ganska godt nattqwarter. Om
morgonen medan det ännu war mörkt, reste
wi dädan för at riktigt hinna Gudstjensten i
Kyrkan emedan det nu war söndag. När wi
satte oss i släden så feck Lisa, såsom förr, äf -
wen nu, sitta wid karmen, och jag frampå slä-
den, hwaröfwer Hennes slägtinge förundrade
sig och sade at Henne sked de en alt för stor
heder, och at jag war alt för god, som lämnade
Henne den bästa platsen. Wi hunno knapt
utur byn på wägen förr än wi mötte twenne
Officerare; dem wi nu i mörkret icke kände,
Men fingo sedan höra at det war Fendrick
Hoffstedt och Trolle. Desse, när de i wä gen
och hos Major Turfjälls hade fått höra hwad
för ett ung par de hade mött, funno nöje uti
at berätta hurusom jag sjelf hade sutit wid
karmen och warit ohöflig nog at låta min Da -
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me sitta frampå släden, hwaröfwer de hade
grinat och gjort sina spefulla anmärkningar
öfwer den ringa belefwenhet och bristande
artighet emot min Fästemö; Hwilket alt jag
sedermera feck höra. Altså feck jag höra
twenne ganska olika och aldeles mot hwa-
randra stridande omdömen om en och sam -
ma sak. Anledningen till detta deras mistag
war denna: Min Lisa hade på sig min wida
swarta Fårskins kappa eller Päls, och rufwade
således bred och stor wid karmen, hwilken de
då trodde wara jag, Men jag, som ännu war
smal, hade min lifpäls på mig, och såg således
ut i mörkret såsom en Flicka. Om jag mins
rätt, så körde wi genast till Åbyn, utan at
stanna wid Kyrkan, hwilken by låg en ./2.
fjerdings wäg längre bort.

At Min Lisa hos sina Föräldrar Stephan Ste -
phans son och dess hustru och Syskon war
wälkommen behöfwer jag icke säga. Och at
beskrifwa deras glädje, står icke i min För -
må ga. Man måste sjelf wara Far och Mor till
ett wälartat och dygdigt barn, och se det
samma färdigt at blifwa öfwer all förmodan
lyckligt, som de; man måste sjelf äga känsla
af det go da, ädla och det redeliga såsom de i
sin enfaldiga oskuldsfullhet; för at kunna är-
fara deras lifliga glädje. Också föllo de i den
djupaste förwåning och förundran då de
finga höra hwem, som skulle blifwa deras
Måg, och fingo se mig; likasom de också
woro högst förlägne om huru de skulle emot-
taga och bemöta mig. I anledning af Lisas
bref (Se pag: 394. d: B:) hade de wäl förmo-
dat, at den blifwande mågen wore för dott-
ren ett lyckligt partie; men at Hon skulle
blifwa Comminister Fru i Umeå Stad, det
war him melswida öfwer all deras wäntan
och hopp. Man föreställe sig, i anledning
häraf, deras glädje och tilfredsställelse. Jag
för min del kom nu aldeles owäntad; emedan

de trodde at mågen först skulle komma emot
bröllops tiden; och denna omständighet bi-
drog också ganska mycket till deras stora för-
lägenhet. Lisa stadnade nu, om jag mins rätt
hos sina Föräldrar; men jag tyks minnas, at
jag reste till Kyrkan. I detta Herrans tempel
kunde jag nu ej annat än påminna mig, at
samma dag afkunnades första gången Lys-
ning för mig till äktenskap, hwarwid jag,
utan twifwel, upsände hjerteliga suckar till
Gud om Hans nåd och wälsignelse, till detta
mitt wigtiga företagande.

Prester Här på stället woro Nådårs Predikan-
ten Granlund, som också hade Pastoral wår-
den efter Herr KyrkoHerden Örnberg, som
war död; Och efter Comministern Burström
som också war med döden bortgången, war
Daniel Schörling Nådårs Predikant. Med
dessa feck jag nu göra bekantskap, och får jag
framdeles tilfälle at närmare beskrifwa deras
Caracter. I Kyrkan gjorde jag också altar -
tjenst, jag mins icke wist om det war denna
Söndagen eller den 3:dje Söndagen, som jag
här wistades. Efter Guds tjensten mins jag
ej annat, än at jag straxt reste hem till Åbyn.
Men på eftermiddagen reste jag med min

Lisa till Prestegården för at hälsa på Fru Dyhr
och hennes Mor. När Lisa till denna resa war
klädd märkte jag, at Hon hade bundit en nätt
silkes halsduk under hakan upöfwer hufwu-
det, det jag aldrig förr hade sedt henne hafwa.
Jag frågte Henne derföre hwarföre Hon nu
hade så klädt sig, och ej, såsom förr, hade bind-
mössan bar? Hwartill Hon swarte: ”det är så
allmänna bruket ibland Allmogens flickor
här, och jag will icke wara dem olik.” Detta
swar tyckte jag mycket om, emedan det röjde
alfwarsamhet och en wettig afsigt at lämpa
sig efter ortens oskyldiga bruk; och icke nå-
gon åtrå at wilja utmärka sig.
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I Prestegården blefwo wi ganska höfligt och
wänligt emottagna af Fru Dyhr och Hennes
blinda Mor Fru Örnberg Enkefru Pastorskan;
så ock af Magister Granlund och en af Hans
Systrar, som också nu war där; den älsta af
dem om jag mins rätt. Efter at hafwa druckit
caffe anhölt jag at få tala med Fru Dyhr i en -
rum. Hon war dertill straxt beredwillig, och
jag med Lisa åtfölgde Henne i kammaren på
andra sidan salen, där jag anförtrodde Henne
hela mitt ärende, och bad Henne nu bewisa
mig samma kärleksfulla wänskap, såsom förr
i sitt Hus, at jag nu bäst behöfde Hennes
hjelp och biträde och icke allenast at kläda
bruden, utan ock, at uti alt, med goda råd och
åtgärder, gå oss tilhanda, så myck et mer, som
Fru Burgerus hade gifwit oss anwisning på
Henne, som också medelst hälsning bad
Henne derom. Wi woro nögda med, antingen
brölloppet skulle ske i Prestegården eller hos
Lisas Föräldrar i Åbyn, alt eftersom Fru Dyhr
kunde finna alt bäst tjenligit och passande;
men det sednare önskade dock Lisa häldre.
Fru Dyhr, som af Kyrkofolket hade fått kun-
skap om wår ankomst och ärende, önskade
oss lycka till wår förening med sin wanliga
godhet och glättighet, och som Lisa förut
stod i Hennes gunst, så wiste Hon sig glad
och nögd öfwer wårt tiltänkta äktenskap,
samt lofwade oss alt det biträde som Hon
skul le kunna åstadkomma; samt låfte, at da -
gen efter komma till Åbyn för at widare sam-
råda om altsammans, det Hon också hölt; Då
det blef beslutit, at på eftermiddagen wigas
hos Hennes Föräldrar; spisa sedan qwäll, hwar
till Lisas slägtingar skulle bjudas, och om
mårgonen gifwa frukost åt de aflägsnare före
deras afresa. Derefter återwände wi till det
öfriga Sälskapet, och förr än wi reste Hem
feck Fru Dyhr tilfälle at underrätta sin Fru
Mor om saken, som också lyckönskade oss,
med tillägg: at det hjerteligen fägnade Hen -

ne, få höra, at min Lisa ”så beskedligt hade
tjent och upfört sig, at Hon hade dermedelst
blifwit så lyckelig at wara wärdig ansedd till
en så förmånlig äktenskaps förening, såsom
jag af min dotter (Fru Dyhr) har fått höra;
hwilket bör wara en upmuntran för andra di -
na likar, at likaså wärdigt och beskedligt up-
föra sig.” &c: Wi togo så afsked och reste hem
till Åbyn. 

Där bodde jag rätt wäl; ty innanföre hwar-
dags stugan war en liten kammare i hwilken
jag bodde. Där skulle äfwen min Lisa ligga;
men i en annan säng; ty sade jag till Henne:
”Wi böra till det sista wisa, at dygd och kysk-
het är wårt förnämnsta föremål, och isyn-
nerhet här taga oss tilwara, at wi icke gifwa
lastaren rum, på det intet ryckte om någon
otilbörlig sammanliggning måtte utsprida
sig; derföre är min önskan, at du måtte taga
din yngsta Syster Christina at altid ligga
med dig, så kan mistankan så mycket mindre
äga rum.” Hon billigade aldeles min begäran
och tog Henne med sig at ligga första natten;
men sedan war det omöjeligt at öfwertala
systern därtill, emedan Hon war för blyg för
mig, utan hon wille nödwändigt ligga ute.
Icke destomindre iakttogo wi all anständig-
het, så at jag låg i sparlakans sängen, och
Hon i en säng på andra sidan rummet, utan
at nånsin någondera af oss geck till den and -
ra; Men at wår godnats= och morgon= kyss
iaktogs kan ju icke åtalas. 

Wi gjorde sedan visite hos Fru Burström
Comministerns Enka, där jag lärde känna
Hennes Nådårs Predikant Daniel Schörling;
en man, som jag straxt wida mindre omtykte
än den nyss omnämde Granlund; men jag får
snart tilfälle at ytterligare beskrifwa Hans
Charactere. Jag fant åtminstone straxt at Han
war en fjäsk; och som Fru Burströms gård war
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på andra sidan Ån gent emot min blifwande
Swärfars gård, så såg jag nästan hwarje dag
ifrån mitt fönster, huru han så som en narr
hela timmen sprang omkring byggningen,
han förut och hans lilla hund efter. Det sked -
de wäl förmodligen för at taga motion; men
det såg dock ganska narraktigt ut. 

För min del, ehuru jag just ej hade mycket at
göra, så hade jag dock ej ledsamt, emedan jag
ibland roade mig med, at gå till skogs för at
skjuta, där jag dock ingen ting feck; ty jag
war ej wan med deras lod bössor ej eller kom
jag så långt bort at jag träffade fogel. Dess -
utom hade Granlund öfwertalt mig, at pre-
dika till nästa Söndag, hwartill at bereda mig
jag också anwände någon tid.

Söndagen kom; och jag infant mig i god tid i
Prestegården; där var också nu en Mademoi-
selle Granlund, Nådårs Predikantens älsta
Syster, Men som war denna sin Bror aldeles
icke lik; så mycket som han war älskwärd stil -
la och tystlåten &c: så mycket war Hon prat-
sam och en äkta slabberbytta, på hwilken
munn aldrig stod igen. Hon tycktes wäl på
sitt wis wara myck et artig och höflig och
antog altid en aire för at behaga; men alt hos
Henne wäkte afsmak, icke blott för det hon
war ful; utan just igenom sitt sätt at wara och
igenom sin tilgjordhet, och sitt prat, som för-
rådde något jag wet icke hwad för osmaklig-
het eller mindre god eller förmånlig sinnes
stämning. Hon hölt nu på at kläda en brud,
som wid sammanringnings tiden skulle wara
i kyrkan; men oaktadt Hon började klåckan
4. om mårgonen och oaktat alt Hennes bläckt
och fjäsk, så hade Hon dock så när ej fått Bru-
den färdig till rätter tid. Granlund war nu
sjelf bortrester, förmodeligen på ett Socken-
bud, hwarföre Schörling och jag skulle för-
rätta Gudstjensten. Denne gjorde sig nu till,

och låddes wilja wa ra Höflig, i det han wid
hwarje företag frågte mig: om icke man 
nu feck ringa 1. 2. eller 3. gången eller börja
Gudstjensten &c: i början swarte jag blott:
”jo: Hwarföre icke?” men som jag tyckte, at
sådant war ett onödigt fjäsk, såwida det alde-
les icke hörde mig till, at här, om något sådant
anordna, så swarte jag till slut, när hans til-
gjorda frågor började blifwa tröttsamma: –
”Min Herre: Jag har här i sådana fall alsintet
at befalla; utan det Hörer Herrarna till: mig
tilhörer blott för denna gången, at wara fär-
dig at gå upp på Predikostolen när den tiden
kommer.” Och sedan slapp jag höra sådana
onödiga frågor, som mera mishagade än
smickrade mig, då det, för denna gången, til-
hörde honom ensamt at anordna om sådant,
hälst jag mistänkte, at han icke hade synner-
ligit alfware med sin tilgjorda höflighet. Pre-
dikan aflopp som vanligt. 

Till middagen blef jag och min Lisa bjudna
till Prestegården, der wi fördrefwo en nöj-
sam afton. Jag war då med Herr Granlund
nu hemkommen i Hans kammare någon
stund, som beklagade sig öfwer Schjörlings
tiltagsenhet. I synnerhet berättade Han, hu-
rusom Schörling, under Granlunds nödwän-
diga bortresa, om jag minns rätt, till sin
Prost Grahn i Piteå i Embets ärender, hade
lyst ut Sockenstämma honom owetande, för
at, efter sin beqwämlighet, förändra eller till
intet göra wissa Prediko tourer i de stora
Högtiderna, såsom ottesånger och afton -
sånger &c: ”Jag blef helt bekymrad”, fortfor
han, ”när jag kom hem och feck höra hans
egenmyndiga företag och hans absurda til-
ställning; jag raporterade genast in till Pros-
ten Grahn hela hans förhållande med tydliga
och säkra handlingar, huru förut härom war
fastställt &c:, samt huru Schörling hade af -
gjort saken efter sitt tycke, hwarefter jag
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straxt feck swar med bifall och tacksägelse
öfwer mitt förhållande i saken; men Schjör-
ling feck en skarp och alfwarsam skrapa af
Prosten, med hotelse, att om han ännu en
gång wågade något sådant företag, så skulle
han anklaga honom i Consistorio.” &c: Altså
hade jag straxt bekräftelse på den innom
mig redan i dag gjorda anmärkningen, at
Schörlingens smilande och krypande höflig-
het aldeles icke förrådde något godt eller
ädelt hjerta. Han hade en utmärkt gåfwa at
smila och nässla sig in hos folk, war krypan -
de höflig och smidig, men på ögnablicket
förstod han mycket wäl, at taga sin Person i
säkerhet och skaffa sig respect; med ett ord:
Hans Caractere war räfwens, därföre: hwart
han kom, blef han i början upptagen såsom
en Guds Prophet, och feck mycket skänker
af allmogen; men efter twene år hade han
altid förwärfwat sig allas förakt. 

I Prestegården war också nu en Mademoi-
selle Ruth ifrån Luleå, som antingen war
slägt i huset, eller hade hon åtföljt Mademoi-
selle Granlund. Men war uti alt afseende wi -
da wägnar denna sednare olik, eller rättare
aldeles twärtom; Med ett ord: Hon war högst
hygglig och intagande, både i anseende till
utseende och upförande. I förra fallet war
hon wäl icke någon skönhet, ej eller mer än
medelmåttigt wacker; men hon hade, hwad
man kallar, ett ganska godt tycke; gladlynt
och skäligt munter, och sjelfwa godheten
och oskulden lyste utur Hennes ansigte. och
hwad upförandet angår, så fant jag alsintet,
som jag kunde anmärka henne till nackdel.
Hon var sedig stilla och blygsam, utan at på
minsta sätt wisa några pretensioner eller
wilja lysa; med ett ord: Hon war älskwärd
utan at Hon wiste deraf och ännu mindre
tänkte derpå. Och under hela den tid som
jag war på stället, förblef Hon sig altid lik.

At nu så helt oförmodat här träffa en så
hygglig flicka war för mig helt frappant: –
Ach! min Gud! tänkte jag: Hwarföre lät du
mig icke lära känna Henne förr? eller hwar-
före skickade du Henne just nu hit? Är det
wäl för at pröfwa mitt hjerta eller min
ståndaktighet? Kanske det hade warit lyck-
ligare, att aldrig lära känna Henne. &c: Det
är sant: jag blef wäl icke kär i Henne; ty min
närwarande belägenhet tillät icke sådant;
Men Hade jag blott en par Månader förut
lärt känna Henne, så hade jag säkert aldrig
firat mitt bröllopp med min Lisa; och jag be-
höfde nästan all min philosophie, och all
min eftertanka, för at resonera ifrån mig
Hennes åtanka. Mitt förnuft och religionen,
sade mig, at det dock torde wara det bästa,
som Gud nu hade utsedt, hälst saken war
kommen så långt, at den icke mera kunde
ändras. Således war jag wist icke misnögd
med min Lisa, ehuru Gud just nu hade beha -
gat at kasta en pröfwosten i min wäg; utan
war ganska tilfridsstäld och nögd med den
skickelse i hwilken Gud hade behagat föra
mig, hälst sedan jag aldrig så litet hant sansa
mig: ifrån första intrycket, hwarefter jag
nästan med lika liknögdhet kunde anse Hen-
nes Person, som alla andra.

Sedan wi hade spisat qwäll reste wi hem till
Åbyn, hwarest min blifwande Slägtingar och
flera andra, ganska intagna af= och nögda
med min Predikan, mycket enträget anma-
nade mig at söka den lediga Comminister
Sysslan hos dem efter Comminist: Burström;
Men jag tyktes så nyligen hafwa wunnit be-
fordran, at jag icke wågade, så genast komma
in med en Ny ansökning om Transport till
Consistorium, utan ansåg för min skyldighet
at wara nögd med hwad jag hade fått, till en
blifwande framtid.
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Ibland dem, som anmanade mig, at söka
denna Station, war äfwen en afskedad Soldat
wid namn Läraktig, och som också i sjelfwa
wärket mycket wäl gjorde rätt för detta sitt
hedrande namn. Han war en af de flera af
Allmogen i Westerbotten, som hade igenom
läsning i böcker i hwarjehanda ämnen för-
wärfwat sig icke så obetydlig kunskap i
hwad han hade kunnat begripa. Sådana här
å orten äro just icke altför få; Det är sant: de -
ras kunskap kan ej annat än wara ytlig och
efter deras inskränkta fattnings gåfwa; men
dock ofta öfwer all förmodan, hwartill deras
frihet och lifliga wettgirighet utan twifwel
är orsaken. Denna hade dock gått längre än
alla andra, icke allenast i Theologiska ämnen,
utan också i åtskilliga andra Lärdoms grenar
och wettenskaper. Han resonerade i sådant
öfwer all förmodan, och upkastade åtskilliga
frågor, likasom at winna redigare och klarare
uplysning; såsom angående himlakropparnes
rörelser, hufwuddragen i Geographin, om
jordens rörelser och jag mins icke i hwilka
ämnen alt, i hwilka jag gaf honom all den
förklaring, som han kunde fatta &c: Sedan
wi en god stund så hade resonerat, yttrade
han sig: ”Herr Magistern har god kännedom
i hwad sak som hälst hör jag, och öfwergår
båda wåra nu warande Prester, isynnerhet är
Schjörling gan ska litet hemma i alt sådant;
jag har nog resonerat med honom härom
och försökt honom, så at jag wet hwad han
går före;” m:m: Jag fant då häraf, at han med
flit hade welat, helt oförmärkt, pröfwa mina
kunskaper, hwilket nästan något litet förtröt
mig, och jag, som aldeles icke anade något
sådant, swarte honom i all oskuld och förkla-
rade alla upkastade frågor. Jag kunde dock
icke blifwa ond på honom; ty han war gan -
ska höflig och betygade sin stora högaktning
för mig, samt lifliga önskan, at jag måtte
blifwa deras Prest. Icke eller kunde jag til-

skrifwa detta hans förhållande, någon ilplig-
tig bakslughet, utan snarare någon åstundan
at sjelf få tilfälle, at lysa med sina kunskaper;
ty at en sådan man war något litet stor öfwer
sin lilla lärdom, så war ibland hans likar, war
icke under, utan naturlighet, då mången
Lärd Philosoph rätt ofta röjer samma swag-
het. Han tyckets föröfrigit wara en mycket
hederlig man, och wi skildes wäl nögda med
hwarannan; Det samma betygade ock Gran-
lund om honom, när jag sedan omtalte för
honom wårt samtal, och tillade: ”Men han
tycker om at låta höra, at Han har läst något,
och mente säkert föröfrigit intet ondt der-
med.” Altså fant jag med nöje at jag hade
dömt rätt om Hans Caracter. 

Så snart Advents Söndagen war förbi, så an-
modade jag Presterna, at hjelpa mig skrifwa
Notifications Bref om mitt giftermål, hwil-
ket skedde i Prestegården en par dagar före
Bröllops dagen, hwartill jag hade tagit pap-
per med mig, och som genast afsändes hwart
till sitt håll. 

Änteligen inföll Bröllopsdagen den 2. De-
cember, som war en Tisdag. Jag skulle då resa
till Prestegården för at där klädas i håret,
som ännu denna tiden war brukligt för Pres -
ter at wara belåckad; Men förr än jag reste
bad min brud mig enträgit, at jag, wid åter-
komsten, nödwändigt måtte komma in till
Henne; ty Hon wille nödwändigt se mig förr
än wi skulle träda inför brudstolen, det jag
också lofte. Ankommen till Prestegården,
geck jag till Granlund i hans kammare nå -
gon stund; men Fru Dyhr reste tilbaka till
Åbyn med samma häst för at kläda bruden.
Granlund, som var anmodad at wiga oss,
fråg te mig huru jag wille at brudwigseln
skulle förrättas; nämligen: om den första för-
maningen skulle gås förbi och om brudmäs-
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san skulle sjungas &c: – Jag gaf till swar: ”det
är wäl sant, at man nu mäst allmänt går så-
dant förbi, hälst wid Herrskapernas wigsell;
men jag will det icke utan lätt oss följa Han-
dobokens föreskrift (N:B: Den gamla nyttja-
des då ännu.)89 nog är det wäl lika godt och
kraftigt, och wissa uttryck däri torde kunna
tyckas wara mindre lämpeliga; Men wi som
Prester böra wisa oss wilja wara laglydiga, oss
anstår sådant, och isynnerhet böre wi göra
det för den enfaldiga Allmogen skull, som
lätt kunde taga deraf någon förargelse, hälst
på en sådan ort, där Allmogen kanske aldrig,
eller åtminstone ganska sällan, har hört at
något brukas förbigås i brudwigseln; Wi böra
således, som Prester, icke egensidigt förändra
lagliga föreskrifter, utan i denna religions
handling förhålla oss lika med Allmogen och
icke wilja synas wara dem olika, som ej för -
stå at tänka så redigt, och således af motsatt-
sen kunde taga någon förargelse.”

Därpå lät jag kläda mig i håret, af någon,
som bodde där wid Kyrkan, jag mins nu ej
mera hwilken det war; Men det blef icke så
wäl som jag hade önskat; ty sjelf lagade jag
mitt hår merendels mycket bättre. Jag hade
väl alt för gärna sjelf frisserat mitt hår om
jag icke hade fruktat, at man hade ansedt det
för nitskhet af mig, som wid ett så wigtigt
tilfälle icke nändes anlita någon deruti kun-
nig, hälst när en sådan skulle låddas finnas
på stället. Jag war dock så missnögd dermed,
at jag war frestad at göra om det sjelf, om
icke tiden hade påskyndat, och för det andra
wille jag icke såra Frisseurens sjelfkänsla,
som säkert trodde sig hafwa gjordt det wäl;
Altså feck det passera sådant; som det war.

Straxt före bröllops dagen talte min Fästemö
om huru hon hade drömt, at hennes Fäst-
nings ring, som Hon hade fått af mig hade

gått twärts åf. Hwarwid Hon gjorde den an-
märkningen: ”Det är en allmän sägen, at en
sådan dröm skall betyda: at det tiltänkta äk-
tenskapet skall blifwa till intet och ej nå sin
fullbordan.” Men jag bad Henne icke fästa
sina tankar wid drömmar; ”nog bör du weta
och wara säker, at jag icke ryggar mitt löfte”,
fortfor jag, ”så mycket mera nu sedan saken
har kommit så långt, at den i alla fall aldrig
kan ändras; derföre war du trygg och til-
fredsstäld, och oroa dig icke öfwer en sådan
dröm; sådant är ju blott galenskap.” m:m:
Dock kunde jag ej undgå at tänka härvid:
Mån denna dröm skulle kunna syfta på mi -
na, pag: 423. och 424., yttrade tankar om Ma-
demoiselle Ruth? och han skall hafwa någon
sådan betydelse; någon annan kan här ju
icke inträffa, hwilket föreföll mig nog be-
synnerligt, om så wore; huru nu en sådan
aning i Hennes själ kunde i drömmen up -
stiga, i en sak, som wäl gjorde något litet in-
tryck hos mig; men dock aldeles icke hade
några andra följder på mitt sinne. Men jag
waktade mig noga, at någonsin låta min Fäs-
temö märka det minsta härom hwarken nu
eller framdeles, af fruktan at sådant torde
göra henne på något sätt mistänksam eller
lägga grunden till störande af wår sällhet i
sammanlefnaden.

Under det jag kläddes kom jag wäl också ihog
nyss anförde sak och händelse; men isynner-
het hwälfde följande tankar i mitt sinne, hälst
under det jag åkte till Bröllops gården; Näm-
ligen: Utan twifwel warder jag wrångwist
dömd af allmänheten för det giftermål, som
jag nu går at fullborda; hwarjehanda omdö-
men får jag säkert upbära, och ofelbart skall
det wäl utspridas, at Min Fästemö i förtid af
mig blifwit rådder, och jag således warit, af
den anledningen, nödsakad at fullborda äk-
tenskapet; Men jag kan trösta mig med mitt
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goda samwete och med tolamod bära hädel-
sen, som jag ej kan förekomma, tildess tiden
kan updaga wår oskuld, Då wi säkert winna
så mycket större aktning. Mitt ämbetes nit
behöfwer jag således icke häjda; utan hoppas
at snarare kunna wara församlingen till nå -
gon upbyggelse och förbättring. Förakta de
åter mig eller min Hustru för Hennes ringhet
skull, så må det så wara; jag som bäst känner
Hennes dygd och rena oskuld kan så mycket
mera högakta Henne, och jag har så mycket
större orsak at wara glad och tacka Gud, som
icke allenast hafwer hördt mina ifriga böner
och öfwertygat mig om Hennes dygd, utan
också gifwit mig en sådan till Maka, som
kanske nu för tiden är ganska rar. De förnä-
mare hafwa föraktat= åtminstone förskutit
mig. Och härutinnan får jag wäl utan twifwel
wörda Guds wisa styrelse mig till Godo och
sällhet; ty kanske säkert war antingen icke de
mig wärda eller jag dem icke wärd, och man
lärer finna at min egenkärlek snarare wille
tro det förra. Och kanske så fans icke en så
ren dygd och kyskhet hos någon af dem, som
hos min Fästemö; åtminstone war det öfwer-
tygelsen härom och den owäntade uptäkten
häraf, som wäkte min lifliga kärlek till Hen -
ne. Och tiläfwentyrs torde få brudgummar
med den wisshet härom träda i brudstolen.
Jag kan således i detta afseendet skatta mig
lycklig framför andra. Jag har således ingen
orsak, at blygas för mitt giftermål; utan sna-
rare wara glad deröfwer. Och kände Allmän-
heten min hustrus sanna wärde och hwad
som har egenteligen så mycket intagit mig för
Henne, så skulle de säkert icke förakta Hen -
ne. Det är sant: nog hade jag önskat at Hon
hade haft litet mera werld och belefwenhet,
men Hon har det, som mera är at skatta: dygd
och Gudsfruktan; Man kan ju aldrig finna
alla fullkomligheter hos någon, och denna
ofullkomligheten bör ju, åtminstone af mig,

an ses af mindre betydenhet; och hwad Hon
icke kan, så kan Hon ju efter hand lära sig;
Hon kan wäl med tiden blifwa bättre. Och
föröfrigt: då jag är nögd med Henne och kan
lefwa nögd och lycklig med Henne, så må
andra tycka och döma härom huru de än må
känna; jag sköter ej stort derom, blott wi
kunna undwika, at gifwa dem skälig anled-
ning till tadel. m:m:. Med sådana tankar sök -
te jag at tilfredsställa mig sjelf, och nedtysta
min sårade egenkärleks känsla, som emot
min wilja ibland wille wakna i mitt bröst.
Och hwad Mademoiselle Ruth angeck, så
tänkte jag: Gud har icke ämnat mig en sådan,
han har blott welat pröfwa mig och min
ståndaktighet. Och föröfrigit: Om jag ock ha -
de warit ledig at bjuda Henne min hand, så är
det mycket osäkert om Hon hade welat haf -
wa mig, eller warit ledig dertill, och ännu
mera osäkert hade det warit om jag hade blif-
wit lycklig med Henne, ehuru jag då så kunde
tycka.

Under sådana tankar geck wägen fort; och
de måste uphöra wid anländandet till Bröl-
lopsgården. Enligit löftet så geck jag straxt
in i kammaren till min Brud, som också war
färdig klädd; jag trädde därin munter glad
och förnögd; men fant Henne något orolig,
ja så at Hon nästan skalf; hwaraf Hennes lilla
finger på högra hand kom i ständig rörelse,
som sedan åtföljde Henne nästan hela Må-
naden. Orsaken därtill war, at Hon fruktade
för mig at jag kunde wara orolig, eller mis-
nögd med ett sådant gifte, eller på något sätt
nedslagen och sorgse eller icke wäl till mods;
hwilket ganska mycket hade skolat smärta
Henne; Men när Hon feck se mig wara så
Glad och wäl till mods och munter så gaf sig
hennes oro straxt; Hon bad dock om at först
få en liten stund, at sansa sig på förr än wi
skulle träda in för Brudstolen, som bewilja-
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des. Förmodeligen torde ock Hennes hafda
dröm (Se p: 430. D: B:) till någon del hafwa
wäkt Hennes oro. Och Hon sade efteråt, at
om jag icke först hade kommit in till Henne,
så at Hon icke hade fått se mig; utan jag
först, efter det wanliga bruket, hade straxt
gått in i bröllopsSalen, så twiflade Hon på,
at Hon hade ägt styrka at gå in efter mig i
brudstolen, så swag war hon; Men så snart
Hon feck se mig wara så nögd och munter, så
återfeck hon både sin styrka och sitt mod. 

Nu benämnde Hon mig icke såsom förr,
utan kallade mig Pappa; Jag frågte då: hwar-
före Hon nu så kallade mig? – ”Jo”, swarte Hon,
”Fru Dyhr har sagt, at det nu mera ej passar,
sedan en så nära förening oss emellan håller
på at fullbordas, at blott säga det kalla och af-
lägsnande Magister, utan i wåra tiltal säger
Hon, bör råda något mera förtroligt och wän-
skapsfult uttryck, derföre har Hon trodt, at
jag åtminstone bör säga så.” Jag wände mig till
Fru Dyhr då och under skämt och löje yttrade
mig: – ”Nu har Syster fördärfwat min favorit
plan, som war (Se pag: 389. 390. D: B:) at se
hwad hon sjelf skulle blifwa till at kalla mig
när wi blefwe gifta och wille något litet roa
mig åt Hennes förlägenhet, och se, om Hon
då ännu wore nog blyg för at wåga wälja något
förtroligare uttryck; då jag wille underrätta
Henne härom, om Hon icke sjelf kunde wälja
något lämpeligt ord. Sådan war min afsigt,
blott för at litet roa mig, Derföre har jag hittills
låtit Hennes Herr Magister passera, wist icke
af någon högdragenhets känsla; Annars hade
jag länge sedan lärt Henne huru Hon borde
benämna mig.” – Sedan wände jag mig till min
Brud och sade: ”At Du just skall kalla mig
Pappa tycktes wäl wara något för bittida; dock
kan det wara lika mycket huru du will kalla
mig, eller ock kan du kalla mig: Du, eller Min
wän.” Dock kallade Hon mig sedan alt Pappa,
hwilket jag lät passera, ehuru jag ej war fulle-

ligen nögd dermed, emedan jag ännu icke tyk-
tes hafwa förtjent det; men tänkte jag: det kan
som wara lika godt; kanske efter ett år så är jag
Pappa. 

Nu war alt färdigt till wigseln; jag geck så
först i bröllops salen och wi trädde så inför
brudstolen; jag helt nögd och munter; och för
at wisa de närwarande bröllops gästerna, at
jag war nögd med mitt wal, så såg jag mig
med flit omkring, twå eller tre gånger helt
gladt och muntert, hwilket jag då wist icke
hade gjordt om jag hade känd Allmogens tro
om ett sådant omkring=seende; nämligen, at
den af brudparet, som så gjör, skall öfwer-
lefwa den andra, och blifwa gift en gång till;
ty jag skulle då wist icke gifwit dem en sådan
anledning till sådana deras widskepliga pro-
phetior; men det war först någon tid derefter,
som min Hustru underrättade mig om denna
widskeppelsen; tilläggandes, at grunden till
en sådan gissning wore den, at denne kring -
skådaren likasom ser sig omkring efter en ny
Maka. Min Brud hölt sig också skäligen mun-
ter i brudstolen under wigseln. Altså war jag
då änteligen gift, hwaröfwer jag war ganska
glad och nögd. Jag hade således änteligen nu
hunnit det mål, som jag så länge och så myc-
ket hade sökt förgäfwes; – men nu lyckeligen
upnådt; Och mitt hjerta tackade Gud, som så
under:n och faderligen med sin dolda Försyn
hade ledt mig härtill. Thy hwar och en som
med upmärksamhet läser dessa mina lefnads
händelser, lärer ej sällan finna stora sporr af
Guds ledande Hand. Men mäst röjer sig däri
Guds godhet till mitt bästa; ty först wille
Gud, igenom mina många motgångar, öfwer-
tyga och wisa mig, at lyckan kanske minst
torde finnas eller winnas i förening med de
Förnäma och Stora, samt tillika nedslå min i
början något för högt spända ambition, då jag
lyftade mina ögon ända upp till Fröknar; och
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sedan: när jag wände mig till mina wederlikar
och äfwen då mötte så mycken motgång, så
wille Gud förbereda mitt hjerta till at gifwa
akt på den dygd, som war mig närmast och i
mitt hus; ty jag hade aldrig kunnat falla på
den tankan at förena mig med min nuwa-
rande Brud om jag icke dertill likasom blifwit
twungen igenom så många afslag af förnä-
mare Flickor; Och derföre leddes jag dertill
småningon lika som steg för steg nästan oför-
märkt, såsom man har bäst här och där i detta
arbete, ifrån pag: 282. och följande Denna
Boken. Om jag också aldrig så säkert hade lärt
känna Hennes dygd och beskedlighet, och jag
dermedelst fått glädja mig öfwer at hafwa
blifwit bönhörd häruti, som jag ofta har an-
märkt, så twiflar jag dock mycket om det en-
samt hade förmådt mig at förena mig med
Henne; men nu, sedan jag hade rönt så myc-
ken motgång och så mycket förakt hos För-
nämare Flickor, så gjorde det förra dubbelt
större intryck hos mig, och sedan efter hand
stämde mitt hjerta till en ren, öm och liflig
kärlek för Henne; Hwarunder jag också feck
ärfara den sanningen, at dygden nog så snart
finnes dold i koijan, som i Palatsen; nog så
snart under ringa kläder, som prydd i siden,
Guld och juweler. &c:

Efter skedde Lyckönskningar, såsom det
wanliga bruket fordrar, så skulle wi bordsät-
tas; Då Fru Dyhr nödwändigt wille, at jag
skulle sitta till wänster om Min Brud, hwa-
remot jag protesterade, sägandes: ”Det är just
i dag min rättighet, at behålla högra hand för
min Brud, icke allenast i Brudstolen utan
också wid bordet; Det är sant, at man, wid
alla andra tilfällen, brukar wisa sin maka den
höfligheten, at lämna Henne högra handen,
hwilket är i sin ordning; men bröllops dagen
förhåller det sig annorlunda; och jag har
ännu aldrig sedt någon Brudgumme wid Brö-

lops bordet sitta till wänster om sin Brud,
derföre will icke eller jag i dag eftergifwa
denna min rättighet; men sedan qwittar det
mig lika.” – Fru Dyhr swarte: ”Ja Min Kära
Bror är dock nu god och gör mig till wiljes i
detta fall; i annat fall kan jag icke plasera
Herrskaperna så lämpeligt, som jag vill och
jag kan, som då Bror efterkommer min öns-
kan.” N:B: Hon wille, efter Herrskaps bruk,
plasera en Herre och ett Fruntimmer om
hwarandra, och icke karlar åt ena sidan och
qwinfolken åt den andra. Jag påstod: at så-
dant ändock likafult kunde ske; Men Fru
Dyhr påstod, at Hon då icke feck de Personer
så fram och så wäl plaserade ianseende till si-
dokamrater, som Hon önskade. Wi äntrade
härom långa stund; Men till slut, då jag
märkte at Fru Dyhr å sin sida war fast och
owikelig i sin fordran, och jag, dels icke wille
förtörna Henne, som hade haft så mycket
beswär och wille mig så wäl, och dels icke
längre wille uppehålla gästerna med en les-
nad åstadkommande disputering härom, och
Min brud äfwen bad mig derom, så måste jag
till slut afstå denna min rättighet. Men jag
tilstår, at jag innom mig sjelf befant mig icke
litet misnögd häröfwer; men måste det dock
nu tåla och fördraga.

Derefter roade wi oss med dans en stund på
natten; och när alt war slutat skulle wi alla
förfoga oss till sängs. Nu war här å orten bru-
ket, hwarom min Hustru underrättade mig,
at alla Bröllops gästerna nödwändigt skulle
ligga i Bröllops gården, om de än bod de knut
i knut dermed; Men Prestegårds Herrska-
perna reste hem, hwar och en till sitt; Af
denna orsak woro äfwen 3. a 4. sängar plase-
rade i min kammare för trängseln skull, hwa-
rest min hustrus närmaste slägtingar skulle
ligga. Och då nu detta war en sak, som ej
kunde hjelpas, så war jag dermed fullkomli-
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gen nögd. Jag geck så till sängs, och det ena
paret efter det andra gjorde så med; Och lågo
länge och pratade med muntert glam; men
Min Hustru, som hade mycket at stöka med,
war längst uppe. Till slut nalkades Hon min
säng, och när hon war färdig wände Hon sig
till sina Slägtingar; neg wackert för dem, sä-
gandes: ”God natt mina Wänner!” och det
helt fryntligt och beskäftigt, samt släkte lju-
set i det samma, så at det blef stick mörkt.
Detta hennes fintliga påhitt roade mig, så
mycket mera, som det war owäntat, och äf -
wen tilintet gjorde min wäntan, at med ljuset
få emottaga Henne. När jag sedan påminte
Henne Härom dagen efter, och frågte hwar-
före Hon så gjorde, så swarte Hon: ”Jo jag såg,
at allas ögon ifrån hwarje säng, så upmärk-
samt kikade på mig för at se huru jag skulle
bära mig åt när jag skulle gå i säng till dig, för
at få roa sig åt min förlägenhet och upsyn &c:
Men jag tänkte: kuxa kuxa Ni, Eder wäntan
skall dock blifwa förgäfves, och derföre
släckte jag ljuset med flit när de det minst
förmodade.” – Och fortfor Hon: ”De hafwa
också straxt efter wi stego upp för mig om-
talt huru flata de blefwo, samt med hwad up-
märksamhet de sågo på mig när jag, efter en
så lång otålig wäntan änteligen kom för at gå
i säng, samt at de hade samrådt, at ingen förr
skulle öfwerlämna sig åt sömnen, än de först
hade roat sig åt mitt förmenta bryderi i den
afgörande stunden” m:m:. Man föreställe sig
huru snopna de blefwo öfwer sin felslagna
uträkning, och efter denna förklaring och
underrättelse roade det mig så mycket mer at
hon war så fintlig. I medlertid afklädde Min
Hustru sig i mörkret och kom till mig, wist
icke oväntat. Hon påstod sig då wara i en wiss
månatlig belägenhet; Men hon ärkände se -
dan, at det wäl icke war sant; men at Hon ha -
de fruktat, at jag torde wilja påstå min rät -
tighet, det Hon på detta sättet bäst trodde sig

förekomma såsom nödwändigt i så mång as
närwaro, som ännu lågo wakna. Dock i alla
fall hade jag det icke gjordt af samma orsak;
Men i medlertid war Hon dock härigenom så
mycket säkrare at winna sitt syftemål.

Dagen efter gjorde wi wåra afskeds visiter i
Prestegårdarna och först hos Fru Örnberg och
Fru Dyhr. Förr än wi reste underrättade Min
Hustru mig om, at en af Pigorna i Pres te -
gården war Granlunds Fästemö, och på stäl -
let wiste Hon mig hwilken det war; en
medelmåttigt wacker Flicka, om hwilken jag
kanske framdeles något litet får orda. Däri -
från reste wi till Fru Burström, och som det
war något lidit på aftonen, så blefwo wi qwar-
bedda till qwällen. Här feck jag ännu närmare
lära känna Nådårs Predikanten Schjörling
och mer än full bekräftelse uppå den Carac-
tere, som om honom är teknad pag: 421. D: B:
Han hade icke warit länge i Huset; men age-
rade dock så tilsägandes en sam Husbonde
och Fru Burström hade föga at säga, ehuru
krypande och smilande han ibland stälde sig
emot Henne och låddes göra Henne till wil-
jes; Men blott med ett ord eller en mine för -
stod Han at få sin wilja fram, så at Hon näs -
tan tyktes wara rädd för Ho nom. t: ex: Han
skulle skära steken, som till olycka råkte wara
nog illa stekt; Då slog han upp en bask upsyn
på Frun, at Han dermed likasom tycktes wilja
qwäsa Henne; Men Frun blef denna gången
intet förlägen, utan sade blott muntert och
raskt: ”Wänd bara om steken herr Magister
och skär på den sidan, så blifwa wi nog belåt -
na.” 
Det var wid detta tillfälle som Fru Bur-

ström sjöng den wid pag: 382. 2:dra Boken in-
flickade wisan, om hwars afskrift jag bad
Schjörling. 

Dagen efter eller den 4. war wår resedag. Men
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förut wille min Swåger Johan Johans son
med mig liqvidera, angående Min Hustrus arf
och utlösen för Hemmanet, hwilket Föräld-
rarne hade till honom afstådt och delt ifrån
sig lösa egendomen till barnen. och Han hade
Hennes Lott, såsom förmyndare, emottagit;
en sak, som jag aldeles icke kom ihog; och
som jag aldeles icke war wan wid eller känna -
re af sådana afairer, så feck han göra huru
Han behagade utan minsta granskning af af
mig; Men till mycket loford för honom, får
jag nämna, at Han gjorde det med yttersta
redlighet; – ja Han war långt mera angelägen
at ingen ting förgäta än jag, och jag war med
alt ganska nögd. Jag feck då några Tunnor
Korn; jag mins icke mer huru många; men
tycks wilja påminna mig dem wara Circa 10.
a. 12. Och dessutom; emellan 1. a 3. Tjog Riks-
daler i penningar mer eller mindre, som jag
icke eller mins. Detta war det första arf, som
jag hittils hade fått emottaga, och som så helt
oförtänkt och owäntat kom öfwer mig, at jag
likasom stod och gapade och war till hälften
förwånad; ty jag hade föga någonsin förr
warit så rik.

Resan företogs och Min Swåger Johans Jo -
han son skjutsade oss; men Spannemåls las-
tena skulle komma efter. Intet märkwärdigt
hände oss i wägen widare, än at då wi kom -
mo nära Gumboda By, så saknade min Swå-
ger den ena järnstången undan släden, som
wi hade bort kört. Och som Han nödwän-
digt wille i Månskenet löpa tilbaka at söka
Henne, så blefwo wi Härigenom så mycket
uppehållna, at wi emot wår önskan och af-
sigt måste taga nattläger på Gästgifware
Gården hos Gästgifw: Glas, ehuru wi fult
och fast hade föresatt oss at köra till Sikå By
till natten. Gästgifwaren en ogifter Man
bäddade sjelf sängen åt oss i lilla förstugu
kammaren, och den blef wist icke den bästa.

Här woro wi wäl första gången i all ensam-
het; men omständigheter gjorde dock, at wi
sofwo i all ro och stillhet. Dagen efter fort-
sattes resan och i Skinnarbyn lämnade jag
min Hustru om jag rätt mins hos Sundström
eller Madame von Ahn, medan jag gjorde
min upwaktning hos Herr Prosten Nort-
man, där jag wist icke länge drögde. Wår resa
fortsattes, och stannade wi ej förr än wi
kommo till Umeå Stad, utom en liten stund
i Säfwar at hwila Hästen. 

XIII. Capitlet. 
Åtskilliga små berättelser.

 Nu woro wi såsom äkta makar hemma i wårt
bo, och war det denna qwäll den första gång -
en, som min Hustru åt wid mitt bord, hwar-
wid wi mycket roade oss åt den anmärk -
ningen, at ehuru Hon hade warit något på
3:dje året i mitt Hus, så hade jag dock föga
sedt Henne en gång äta, och när wi började
räkna derefter, så war det icke öfwer en, eller
högst twå gångor. På min tilfrågan: när hon
hade ätit, efter det hade skedt så incognito?
swarte Hon: At när jag hade satt mig till bor-
det, så skyndade Hon sig at äta i hast, dels för
at genast wara färdig och tillreds at duka åf
bordet, och dels och förnämligast för at,
(såsom pag: 327. följ: D: B: berättat är) wid
dören, på knä, se efter när jag hade slutat min
måltid, som ofta sade Hon woro mig, så ljuf -
wa stunder. Detta gaf oss anledning till åtskil-
liga små anmärkningar; såsom Min yttran:
”Huru litet kunde Du då tänka, at du innan
kort skulle sitta wid samma bord med mig
såsom min Hustru.” ”Det tänkte jag wist
icke” swarte Hon. Jag fortfor: ”lika litet tänk -
te wi någon af oss, At du skulle blifwa den
min maka, om hwilken jag bad Gud om Jul
qwällen 1792. då jag yttrade mig: at jag äfwen
hade nog mat åt min hustru” (Se pag: 55. den -
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na Boken) ”ej eller trodde du, at du sjelf skulle
blifwa den min maka om hwilken du uprik-
tigt bad Gud åt mig.” (Se p: 329. d: B:) Widare:
”hwilken af oss kunde wäl föreställa sig, då wi
föllo omkull och lågo tillsammans på Taf-
welsjöns hala och glatta is”, (Se p: 181. den: B:)
”at wi en gång skulle komma at ligga tilsam-
mans såsom äkta Makar.” Ej eller föll det mig
in at tänka, at jag skulle wara den samma kat-
ten, om hwilken är talat p: 269. d: B: Huru
många anledningar funno wi icke häraf at
prisa och låfwa Gud, som igenom sin under-
liga försyn och omärkeliga ledande ha de för -
stådt, at leda det till wärkelighet, som för oss
då syntes otroligt och aldeles otänkt. Härwid
förglömde wi icke det, som gaf första anled-
ningen till wår närmare bekantskap; nämli-
gen den så ofta omtalta bölden; (Se p: 282. d:
B:) Och gjorde wi derwid följande anmärk-
ning: ”Och huru mången Flicka skulle icke
gärna willa hafwa en böld, om Hon wiste at
han kunde medföra så önskeliga fölgder, at
änteligen därmedelst kunna blifwa gift.” Äf-
wenså påminte jag mig den oförtänkta tan-
ken, som rann mig i hogen på Obola Landet,
när jag, såsom pag: 144. sagt är, låg under bar
himmel; och Ruths ord: Sträck ut dina wingar
öfwer din Tjenarinna. föllo mig så behändigt i
hogen. Om någon då hade sagt mig, at sådant
en gång skulle fullbordas, så hade jag wist
icke trodt det; – Se så underligen styrer Gud
menniskors öden till deras egit bästa. 
På samma sätt, som anfördt är pag: 2. 7:de

Boken höllo också wi bön i Kyrkan.

Som Min Hustru hade åtskilliga wänner
ibland sina förra bekanta och ibland dem
Madame Öberg Nils Öbergs hustru, så war
det icke swårt för oss, at få weta Allmänhe-
tens hwarjehanda yttranden och gissningar
om wårt giftermål, samt huru Hela Stadens
samteliga sqwaller käringar woro fult syssel-

satta, då första gångs Lysningen afkunnades;
hwilken, såwida den war helt oförwäntat,
åstadkom en allmän gäsning och rörelse i
Hela Staden. I Kyrkan blef straxt ett allmänt
hwisknings sorl; Och så snart Fru Lind kom
utom Kyrko dörren, så hade Hon med högra
hand slagit sig på sin mage, och sagt till sina
sig åtföljande Systrar: ”Hon har det säkert
här nu.” Fru Holmbom hade wid hemkoms-
ten utur Kyrkan, satt sig ned och gråtit bittra
och långwariga tårar; Då Hon såg, at Hennes,
så säkra förhoppning på mig, så plötsligen
slog felt. (Se derom pag: 245. f: d: B:) Och
som detta förmodeligen war Hennes sista
förhoppning om giftermål, så började Hon
härefter söka tröst i bränwins glaset, som åt-
minstone icke förr war kunnigt, och det så
öfwerdrifwit, at Hon blef en leda för hela
Staden. Fru Forsell (Eriksskan) skall hafwa
blifwit mycket förargad öfwer mitt gifte; ty
Hon tyktes hafwa twenne beskedliga och
fullwäxta upfostrings Flickor, som Hon
tyckte woro nog så tjenliga till Fru åt mig,
som min Lisa. – ”Huru kunna wi”, hade Hon
sagt, ”hafwa Henne i Sälskaper med oss, Han
måste ju först lära Henne tala och gå, sitta
och stå” &c: – Mademoiselle Sophie Nort-
man hade också wist mycken förtrytelse,
och, wid inhändigandet af notificotions
brefwet, genast i förträten rifwit det sönder
i bitar och kastat det på gålfwet eller i elden.
– Aha tänkte jag: Hwarföre antog du icke an-
budet när det tilböds dig; jag har då gissat
rätt at du har ångrat dig (Se p: 317. d: B:) du
war då storbuden och föraktade mig; ty är
det ej mera än rätt, at du får, med en för sen
ånger, ärkänna dit mistag. 

Första Morgonen efter wår Hemkomst så
kom en gammal inhyses Piga Elsa kallad, till
oss i något ärende. Men innan kort fingo wi
höra at Hon war Enkom skickad till oss af
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Fru Wall (Anderskan) och Fru Holmbom,
under sken af ärende, för at bese och så full-
komligt, som möjligt utforska Min hustrus
utseende och belägenhet, samt upförande så -
som Fru &c: Saken war således af yttersta
wigt för dessa Fruar; ty war nödigt at först ut-
kunskapa wår hemkomst; sedan på första
mårgon stunden eftersända en menniska,
som icke hörde huset till, för at icke wäcka
mistankar hos oss, hwilket lätt hade händt
om någon af Fru Walls egna pigor hade kom-
mit; och förnämsta ärendet war at utforska
huru långt min Hustru hade avancerat i sitt,
efter deras förmodan, hafwande tillstånd.
Detta skulle ske så oförmärkt medelst denna
Elsa, som war min Hustrus Cousine, och så-
ledes borde min Hustru för Henne icke hysa
den minsta mistanka. I stöd af den raport,
som Elsa hade aflämnat, hade då dessa Fruar
utstakat Min hustrus säkra nedkomst aldra
sist till påsk. Och för at Härom så mycket
säkrare kunna döma, så upskref Fru Wall,
(som altid war den första i sqwaller Collegio)
wår wignings eller bröllops dag. At Elsa, så -
som min Hustrus Slägtinge, kunde låta bru -
ka sig till ett så nedrigt spionerie kunde ej
annat än förtryta Min Hustru och äfven mig
något litet; Men dock satte jag mig öf wer alt
sådant sqwaller. Wäl fant jag, at gissning om
Min Hustrus hafwande tillstånd ej kunde af
oss undwikas; ty en sådan tanka war på sätt
och wis naturlig, wid ett sådant, så oförmodat
och så hastigt påkommit giftermål; Men at
sqwalret skulle härwid göra sig så Mycken
möda, det öfwergick wida min förmodan.
Men som jag häruti hade ett godt samwete,
så war jag tranqvile: låddes aldrig märka, i
samtal, at jag hade hört något sådant; utan
tänkte: tiden skall updaga wår oskuld, då för-
faller alt sqwaller af sig sjelft, och mitt anse-
ende och reputation såsom Prest skall då med
så mycket större heder uprättas, och mitt nit

emot otuktig lefnad behöfwer icke swalna;
utan kan då kanske med dubbell nytta an-
wändas. m:m: 

Som sagt är den 5. om qwällen war wår hem-
komst, den 6. om mårgonen skedde spione-
riet, och den 7. war Söndag, då jag Predikade
sjelf i Stads Kyrkan. Och för at genast i nå -
gon mån hämma sqwalret, och åtminstone
hos förnuftigt och ädelt folk wäcka någon
bättre förmodan om wårt upförande, så in-
ryckte jag i slutet af Predikan, likasom oför-
märkt, och utan widare tillämpning eller
bitterhet, några uttryck, som syftade tydligt
nog härpå; såsom: ”dömer icke förr än tider
är.” – ”Tänker icke ondt i Edra hjertan.”
”Gud är domare.” &c:90 Och härmed war jag
fullkomligen tillfredsstäld.

Ännu något litet om Allmänhetens tanka
och yttranden om wårt giftermål. Fru Pros -
tinnan Eurenius hade sagt, när Hon feck
härom kunskap: ”Ja, som Hon skickar sig så
skall Hon få heta nämligen Fru eller Mada -
me.” Och vice Pastor Nordlund hade yttrat
sig: ”Det kan wara för Honom något till
hwardags; men litet till helgedags.” &c: Men
ware nu nog om sådant.

Men det mäst impertinenta af alt, och som
ej annat kunde än högst förträta mig war Jo-
hannas, Anders Pehrs sons Hustrus i Hörne-
fors upförande och förHållande. Han war
min Cousin och i Första och 3. Boken omta-
lad; Nu som min Slägtinge hade hon icke al-
lenast widt och bredt utsprid mitt giftermål
och Min Hustrus Hafwande tilstånd; utan
också skrutit öfwer, huru Hon skulle få en af
sina döttrar till mig till barnflicka, som jag
innan kort skulle behöfwa, samt wärkeligen
warit rest till Staden för at skaffa sin dotter
denna tjensten, icke wetande at wi woro
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bortresta till Burträsk. Detta alt feck jag we -
ta af Mina Föräldrar och Syskon. Och som så
förargade mig, at om jag hade fått uti Johan -
na, så hade Hon riktigt fått Hundsnus.91 Och
jag wäntade nog, at Hon skulle återkomma i
samma ärende, då jag tänkte säga Henne
alfwarsamma sanningar; Men till Hennes
lycka, så kom Hon aldrig åter, förmodeligen
derföre, at Hon efter hand feck höra, at
ingen barnflicka hos mig behöfdes.

Likaledes wid pass 3. weckor derefter kom
Bonden Olof Lars son i Ersmark till mig, med
hwilken jag ibland hade något ombyte. Den
gången war han blixt full, och som en druck -
en man talar altid utan eftertanka, så sade
Han: ”Herr Magistern har nu gift sig och
gjordt sin Hustru med barn i förtid hör jag.”
Öfwer en sådan näswishet kunde jag ej annat
än blifwa ond; jag swarade Honom såsom
Han förtjente; med tillägg: ”det anstår dig
ganska illa at löpa med och höra efter sqwal-
ler; wackrare wore af dig at i stillhet och tyst-
het förbida tiden, så får du säkert nöjaktig
uplysning om det du är så weta=sjuk at kän -
na.” m:m: Och war denna den enda, som jag
nödgades snäsa för sådant sqwaller. 

Men Hwad Allmänheten således i sitt sqwal-
ler trodde långt i förwäg wara skedt, får jag
försäkra, wid Gud, ännu war ogjordt. Redan
såsom Student hade jag innom mig fast be-
slutit, at minst 7. dagar eller 14. efter gifter-
målet iaktaga all återhållsamhet, för at icke
behöfwa frukta, at få en arfwinge så tidigt at
Mina Åhörare skulle få anledning at tro den
wara tilwärkad i förwäg, då en sådan händelse
kunde göra mina Lärdomar, warningar och
bestraffningar onyttiga och kraftlösa som jag
såsom Prest war pligtig at emot otukten ifra.
Jag mins nu ej, om jag någorstädes i detta ar-
bete har omnämnt detta mitt då fattade be-

slut. Denna min föresats blef nu wärkeligen
iaktagen; ty det war först den 8. som wi blef -
wo wärkeliga makar fuit me hercule pri ma
vices, h: e: första gången i min lefnad. Men
jag måste ärkänna: icke igenom min egen
fast het eller oryggelighet i föresattsen; ty
snart öfwertygade jag mig, at iakttagandet af
en sådan föresats war onödig; utan den upfyl-
des blott igenom oförtänkta tilfälligheter och
omständigheter, så at hwad jag icke sjelf oryg-
geligen hade lust at upfylla, det gjorde hän-
delserna, hwarigenom ofwan anförde föresats
ändock nådde sin fullbordan, och jag war så
mycket säkrare, at sqwalret och malicen sä-
kert skulle nödgas tystna, den till wan ära,
men mig till så mycket större framtida heder
och återwunnen högaktning.

Såsom ett drag af min Hustrus förnuftiga ef-
tertanka och wettiga förhållande då Hon
ännu blott war min Piga, och isynnerhet
sedan min tilgifwenhet till Henne wäcktes,
får jag åter anföra hwad jag pag: 330 denna
Boken har anmärkt, at Hon aldrig nämde ett
ord om de åtskilliga små anecdoter, som jag
nu will berätta, förr än wi woro gifta eller åt-
minstone wårt giftermål säkert och wist war
beslutit; på det Hon ej måtte hos mig wäcka
den minsta mistanka, at Hon medelst sådana
berättelser, sjelf torde hafwa några afsigter,
som också kom mig at inse hwad wärde jag
borde sätta på en sådan Person. Ty hwar och
en annan i Hennes belägenhet och så lifligt
kär, hade säkert förhållit sig helt annorlunda.

Men nu berättade Hon en gång, at då Hon
hade gådt till Fru Burgerus ett ärende, förmo-
deligen samma gång, då Hon, såsom pag: 362.
och följande berättat är, feck höra om Made-
moiselle Sophies afsigt at i det längsta hala
ut på tiden, så hade samma Fru icke allenast
sagt, at jag längesedan hade bordt lämna det

Näpsten.

454. 
1794. 

Decemb: 

Föresatsen. 

Cit: p: 496. D: B:

455. 
1794. 
December.

Granlagenhet.

456. 
1794. 
December.

Han tage dig.

409

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 409



flygtiga stycket Sophie Lindahl, ”Hon är Ho -
nom icke wärd och bemöter honom gan ska
inhonet, och hånglar med den långa slarf -
wen Möller” &c: utan Hon hade också till
slut yttrat sig: ”Han skulle så gärna taga dig;
ty då hoppas jag, at Han blefwe lycklig.” &c:
– Härpå hade då Lisa swarat: ”Huru kan Frun
komma ihog så tokigt; Jag passar wist icke till
Prest Fru här i Staden.” – Och på min Fråga:
hwarföre Hon icke då talte om sådant för
mig, wi woro ju då redan så lifliga wänner
swarte hon: ”Jag skulle hafwa talt om sådant
då! nej det aktade jag mig före; då hade du sä-
kert ansedt mig för galen.” 
Man påminne sig, at jag pag: 286. f: D: B:

har omtalt en promenad, som jag då hade på
Ön i sällskap med den äldre Mademoiselle
Holmström; men nu talte min Hustru om,
huru Fru Holmström sedan, för sin Swägerska
Lars Jons Enkan på Ön hade skrutit häraf,
och sagt: at sådant wist icke hade warit utan
afsigt på Hennes dotter af mig. med mera.
Och derföre hade äfwen denna Fru blifwit så
mycket mera sticken och arg, när Hon så oför-
modat feck höra min Lysning i Kyrkan, hwar -
igenom alla hennes stora uträkningar, at få
blifwa min Swärmor, så Plötsligen gingo i
watten och blefwo till intet.

Johan Nerpins huset isynnerhet Mademoi-
sellen lärer icke eller warit utan sorg wid
min Lysning hälst sådant war sannoligt i an-
ledning af hwad, som är berättat pag: 121. föl-
jande, samt pag: 277. D: B: Härom hörde jag
wäl icke något synnerligt; Men nu berättade
Min Hustru, hurusom Folket, den tiden jag
begärde den, på första citerade rummet om-
talte middagen, hade pratat, då frågan warit
om mitt giftermål, och sagt: ”Han går aldrig
och gifter sig så länge han har denna Lisa till
sin Hushållerska; Hon är för trogen och för
nitisk för hans bästa, Han får ingen Fru, som

kan wara slik, hwad behöfwer han då gå at
gifta sig; nej dertill är Han för slug; Men
kunde man få denna Hans piga utur huset,
så torde det sedan blifwa någon wån:”92 m:m:
Och just af en sådan orsak hade Nerpinska
huset med någon glädje sagt. – ”Jo nu lärer
Hans Lisa få påskrifwit, för det Hon har
uraktlåtit at komma hem och rusta honom
middagen, Nu lärer Hon säkert råka i onåd,
som Hon också har förtjent.” &c: Men för-
gäfwes fingo de wänta på någon wärkan af
min onåd emot Henne; Och se just detta war
det swåra emot deras förhopning, at de ej
kunde få Henne utur mitt hus. 

Det war icke eller sällan, denna tiden, fortfor
min Hustru, som flera af mina kamrater, pi-
gorna ifrån åtskilliga håll, då de någon Sön-
dags afton hälsade på mig, många gångor
sade mig: följande: – ”Om jag wore som du,
nog skulle jag bättre se om mig; Hwarföre
behöfwer du så mycket träla och wara så ni-
tisk för din husbonde, du får ändock intet
mera för det; du får icke en gång stora porten
med dig när du går hädan; ty Han wet icke
ärkänna sådant, och ännu mindre lärer Han
belöna dig derföre; Nej huru skulle wäl så
träla när jag kunde lefwa i all maklighet! och
kunde påstå en piga under mig, så skulle jag
göra, och du är en narr, som går här läng re
och släpar ensammen! Nej nog skulle jag sö -
ka en makligare tjenst om jag wore i dit stäl -
le; nog får du altid så pass godt ställe at tjena
på som här.” &c: Med slikt tal sökte de at för-
leda Henne; men om sådant skedde af deras
egen drift och wana at föga sköta om at ärligt
tjena, samt af afwund, öfwer at hon fick wara
såsom matmor i huset, eller om de woro här-
till instruerade af Fruntimmerna i Staden, är
hwad wi icke wiste något om; sannoligt syn-
tes det dock så, i anledning af hwad som nyss
förut är berättat. – ”Men det war långt ifrån
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min tanka”, fortfor Min Hustru, ”at efterfölja
sådana råd; utan jag tänkte: har jag hitintils
på så många ställen tjent ärligt och redligt,
huru skulle jag wäl här kunna förhålla mig
annorlunda? Men at åter fara härifrån, wet
du redan, war wida skilt ifrån min önskan.”
(Se pag: 332. D: B:) Och denna Hennes trohet
wille Gud på ett märkeligare sätt belöna
såsom nu skedt war. Således kände allmänhe-
ten Min Lisas sanna wärde, nit och trohet
såsom piga, långt bättre än jag. Ty nog såg jag,
at jag säkert kunde lita på Henne i mycket
och hade för Henne fult förtroende; men
som Hon war min första piga, så kunde jag
icke eller göra jämförelsen med någon an -
nan, och jag insåg således icke sjelf hela Hen-
nes wärde; utan jag ansåg alt at wara såsom
det wara skulle och borde, ty gjorde jag der -
öfwer föga reflection; Men allmänheten ha -
de bättre ögon: de sågo, at Hon war alt för
mycket trogen och nitisk för Mitt hus. 

Några af min Hustrus fordna kamrater, då de
första gången råkte Henne och gratulerade
Henne till sitt ingågna äktenskap, frågte
Henne lika förtroligt som förr: ”Huru har du
upfört och skickat dig? och huru hafwer du
bedit Gud så wärksamt, at du så har blifwit
bönhörd och kommit till en så stor och ut-
märkt lycka? Wi tyckas också hafwa tjent är-
ligt och redligt; och äfwen bedt Gud så godt
som wi hafwa kunnat; men få nog gå ogifta
ändock?” Bland dessa woro, den förr om-
nämde Spionerskan Elsa (Se p: 450. d: B:) och
en Piga Christina hos Fru Forsell (Jacobskan)
twenne gamla Pigor, utom andra. Orden om
at bedja Gud, syftade på en händelse i Stock-
holm, där en Piga hos en ogifter Prest, hwar
qwäll, sedan Hon hade lagt sig, altid bad Gud
med dessa orden: Gud gifwe mig en god ma ka!
eller också ingen. Hwilken bön Presten till
slut feck höra, och blef deraf så rörd, at han

beslöt at gifta sig med Henne.

Min Hustru talte också om sin Swågers Nils
Pehrs sons yttrande, när han kom at afhämta
oss för at resa till Burträsk, för at wigas. –
Om qwällen straxt efter ankomsten hade
Han frågt Lisa: hwilka mer folk jag hade i
gården, och hwarest de woro? Hwarpå Hon
hade swarat: ”Wi äro inga flera här, än blott
Han och jag.” – ”Inga flera?” hade han med
förundran uprepat och tillagt: ”Hafwen I
icke eller förr warit flera?” – ”Nej”, hade
Hon swarat, ”inga flera:” hwarpå Han med
mycken wisshet hade sagt: ”Ja då är det wist
icke under at det blir giftermål utaf, det
måste ju då ske.” Men jag tyckte icke at detta
war en så owilkorlig fölgd häraf; ty wi hade
först lefwat wåra twå år tilsammans, utan at
den minsta bekantskap i detta afseende hade
yppat sig oss emellan, och skulle wist icke
eller sedan yppat sig om icke jag så tilfälligt,
som berättat är, hade börjat få lära känna
Hennes goda egenskaper. Men Hennes Swå-
ger dömde Härom efter sin egen ärfarenhet;
ty Han hade warit 7. a 9. år trolofwad med
sin Hustru, och kom till slut i förtid Henne
nära, så at giftermålet påskyndades.

Wårt giftermål war icke eller utan sin nytta
i ett annat afseende; nämligen det blef för
några ett upmuntrande exempel till efter-
fölgd. Bland dessa war LäneBokHållaren Fr:
Bergstedt och Hans Fästemö Mademoiselle
Margr: Boström, HandelsMan Granströms
Sty=dotter, hwilka i flera år hade gådt och
sedt på hwarandra; men nu giftade de sig
icke långt efter oss. De andra Paren mins jag
nu icke mera. Och när jag sedan en gång
kom till HandelsMan Granström, så yttrade
Han sig: ”Hör du Bror; giftermålet här är ofta
ett blott tiltag, som mycket och mångt an -
nat, blott man kommer sig till så går det
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braf: Wåra Barn, då de sågo, at Bror war så
beslutsam at gifta sig, så kommo de sig också
före. De hafwa gått i flera år och grufwat sig
för bärgning och utkomst; men när det bar
dertill så geck det braf, och det har också
sedan gått braf för dem. Och sådant är också
mycket bättre, än at de så länge skola gå och
se på hwaranan och trånas under en långwa-
rig wäntan.” – ”Häri har du mycket rätt”
swarte jag. Ty jag har aldrig tykt om den
långwariga ungkarls lefnaden; emedan jag
hade sedt så skadeliga fölgder deraf hos
många; derföre war jag glad, at mitt efter-
döme hade en så god fölgd.

När wårt samtal en gång war om mina förra
Fästmöer, och isynnerhet om Mademoiselle
Göllberg, så yttrade sig min hustru: at Hon
alt för wäl wiste at jag friade till Henne,
ehuru jag den tiden ännu icke hade det mins -
ta förtroende för Lisa; utan Hon war då ännu
blott min Piga. – Widare sade Min Hustru:
”Och jag war högst rädd, at Du skulle fått
Henne till Fru; emedan jag tydeligen insåg, at
du då hade blifwit fullkomligen olycklig; ty
jag, som hade tjent i huset i fyra år, kände bå -
de Mademoisellen och Hennes Fru Mor på
det nogaste; Hon hade wist icke passat åt dig;
och jag tillstår, om Du hade fått Henne, så
skulle Din olycka, förorsakad af en sådan
före ning, hafwa smärtat mig ganska mycket;
Och ehuru gärna jag hade welat för altid wara
qwar i dit Hus, som Du wet, at jag en gång
bad dig om, (Se pag: 332. d: B:) så hade jag
dock, i detta fall, omöjeligen det welat; ty jag
hade säkert icke kunnat uthärda, at se dit li-
dande af Henne och igenom Henne; Derföre
blef jag högst glad när jag feck höra, at detta
frieri blef till intet, och jag blef ganska nögd
när du wände dig till Mademoiselle Lindahl;
ty med Henne trodde jag dig blifwa lyckelig.”
– Härom öfwertygade Hon mig ännu mera

igenom åtskilliga små Händelser och anect -
doter om denna Mademoiselle Göllberg och
Hennes Mor, hwaraf jag tydeligen insåg at
Hon hade mycket rätt, och jag tackade Gud,
som hade frälst mig ifrån ett olykligt äkten-
skap. Jag fant också sjelf sedan af hwad jag
sjelf såg och ärfor, ifrån hwad för ett djup af
smärtor jag Hade blifwit frälst. Ty icke långt
härefter blef Hon gift med min Wän, Han-
delsMan Johan Bolin, hwilket skedde, åtmin-
stone för mig, helt oförwäntat och oförtänkt,
Hade han förut aldrig så litet ordat härom för
mig, så Hade jag wist afrådt Honom; men nu
efter skedda Lysningar war det för sendt när
saken föga mera kunde ändras; och huru kun -
na öfwertyga Honom härom? – det hade
blott tjent at störa deras inbördes tilgifwen-
het alt för snart, om någon sådan fants dem
emellan, derföre tog jag häldre, och tänkte:
Han må då i början känna sig lycklig så länge
det kan wara möjeligt, jag will icke störa
honom. Emedlertid mishagademig detta gif-
termål ganska mycket för Hans skull, och
ifrån denna stund, förlorade jag, wäl icke min
wänskap för honom; men alt mitt förtroende
till honom, blott för Hans Fru skull. Ty huru
kunde jag nu förtro Ho nom något, då jag icke
wiste hurudant förtroende war emellan Ho -
nom och hans Fru, och då jag war säker, at
Hon åtminstone miskände mig. Hwad jag
fruktade inträffade, ty wärr, alt för snart; ty
redan första åren, war Unga då warande Con-
toires skrifwaren Carl Mag: Thalin mycket i
Huset, och man hörde, at än anstältes släd=
partier, än assembleer, och än &c: och altid åt-
följde Han Henne såsom skuggan kroppen;
och af Hennes mun klingade hundrade gång -
or på timmen: ”Cousin Thalin, min söta Cou-
sin Thalin, kära Cousin Thalin.” Kunde wäl
då Bolin, så som Man, då wara lycklig? Dess -
utom hörde jag ock Henne helt oartigt en
gång snäsa honom, i främmandes närwaro
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hos honom, och det i en sak som aldeles icke
tilhörde honom så som wärd, ja föga passade
honom. Jag såg med smärta, at Han led, fast
han dålde det innom sig sjelf och teg; dock
hörde jag, något sednare på tiden, wid ett til-
fälle på en assamble, honom yttra några ord
som gåfwo tilkänna Hans stora misnöje med
Cousin Thalin; som styrkte mig än mera i
min öfwertygelse härom.

Jag hafwer pag: 120. denna Boken något litet
talt om en Mademoiselle Bolin; Nu Frågte
jag min Hustru om Hon wiste hurudan
Flicka den samma war, hwarpå Hon swarte:
”Jo, Hon war säkert en kofsa; ty Hon slarf -
wade och hånglade på ett mindre anständigt
sätt, med flera Herrar här i Staden.” m:m: Jag
swarte då: ”Jag tyckte aldeles icke om den
Flickans wäsende”, och ehuru jag aldeles icke
wiste något om Henne, eller kände det mins -
ta om Hennes upförande, så feltes ändock
icke mycket, at icke jag ansåg Henne för at
wara en sådan Gänta.

När jag en dag, wid nyttjandet af de näsdukar,
jag hade köpt mig, hwarom se pag: 276. d: B:
och gladde mig öfwer, att hafwa fått uti så
goda och stadiga näsdukar, så swarte min
Hustru: ”du känner icke Pappa! rätta sam-
manhanget om beskickningen af dessa näs-
dukar, som jag mycket roade mig åt, när jag
feck höra det; men icke förr har welat omtala;
men nu kan jag wäl, för ro skull, säga det: – Jo
dermed hängde så tilsammans: Jungfru Phil
skickade sin Piga med manchetterna kråsen
och näsdukarna; icke till dig; utan till Nota-
rien Stenberg, som altsammans skulle wara
en skänk till honom ifrån Henne. Men an-
tingen Jungfrun ej sagt tydligt, utan blott
bedt Pigan gå till Stenberg med dem, eller Pi-
gan ej påminte sig någon annan Stenberg än
dig så hade Hon gått till Dig med dem; och

sedan kunde Jungfrun icke återbegära dem
af Dig efter du qwarhölt dem för at köpas;
utan hon måste upgifwa något pris på dem,
för at få dem betalta. Denna Jungfru”, (redan
nog framliden i ål der) fortfor Hon: ”har trodt
sig få Notarien till sin Man, hwarföre hon tidt
och ofta går hos honom icke allenast om da-
gen; utan också, som allmänt kunnigt är, om
nätterna. Och har Hon, med denna tiläm-
nade skänken, welat så mycket bättre ställa
sig in: hos honom; Men hwilket så mislycka-
des, hwarföre Pigan har upburit bannor, och
sedan ej underlåtit at göra det allmänt kun-
nigt.” &c: Jag kunde ej annat än roa mig åt
denna löjliga anecdot, och insåg därjämte,
huru alt Hennes bemödande skulle blifwa
förgäfwes, ty denna Jungfru förblef för altid
ogift. Men å en annan sida kunde jag ej annat
än förundra mig öfwer detta behändiga qvid
pro qvo, (mistag.) hwarmedelst jag så oför-
tänkt kom mig till näsdukar, hwaraf jag war
så mycket i behof; och hwaruti, ehuru ringa
sak, jag ej annat kunde än anmärka en Försyns
styrelse, hwarmedelst jag undkom Fru Holm-
ströms egennyttiga handel, som hade låft mig
få köpa näsdukar, så snart Hon skul le få dem
utur wäfwen, hwilka dock woro både dyrare
och wida sämre. Och som jag aldeles icke
förstod mig på en sådan handel; men war
högst förlägen om näsdukar, så tyktes ödet
härmedelst wilja hjelpa mig utur förlägenhe-
ten. – Ta icke häråt, Min K: Läsa re! Ty skulle
det wäl wara mindre möjeligt, eller en wis
Gud mindre passande at ådagalägga, sin god-
hets försyn och dolda styrelse i det lilla och
obetydliga, än i det stora; Nej förtag oss icke
denna ljufwa trösten.

Nu talte också Min Hustru om, huruledes,
för något mer än för ett år sedan, då jag en
dag war i skogen för at wittja mina snaror,
och där drögde till klåckan omkring 5. a 6.
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på eftermiddagen, för något trägnare arbete
skull, Hon då hade förestält sig, at jag hade
råkat i någon olycka, och torde där ligga död
eller åtminstone oförmögen at gå hem, och
ingen kunde finna igen mig, emedan jag war
helt ensam, samt hurusom Hon hade, hela
eftermiddagen, sutit allena hemma och bit-
tert gråtit öfwer min olycka och förmenta
död; Men at Hon wid min hemkomst sorg-
fälligt hade dölgt så wäl dessa sina tårar, som
också sin stora glädje öfwer min återkomst
och de tårar, som den åstadkom. Denna be-
rättelsen kunde ej annat än högeligen be-
haga mig; emedan den war ett så stort bewis
på Hennes stora tilgifwenhet och kärlek till
mig redan den tiden.

Widare berättade Hon äfwen, huru Hon ha -
de afwist en äkta sqwaller käring ifrån sig så
at Hon blef Henne fullkomligen qwitt. En
gammal Enka, Granströms Mor kallad sade
Hon: kom ofta wid mitt kammar fönster,
som jag om sommaren ofta hade öppet; wid
sådana tillfällen hade Hon många sqwaller
frågor at göra hwilka ibland gjorde mig myc-
ket ledsen; ibland sådana war äfwen följande
en, utan twif: för Henne af mycken wigt at
få beswarad; nämligen: – ”Hör Lisa! hwad ger
du Presten din at äta om Söndags midda-
garne; jag ser dig altid i Kyrkan, du kan såle-
des icke hinna at koka någon ting; icke eller
kan wäll Magistern wara nögd med at äta
bara kall och torr mat när han kommer ifrån
kyrkan, hwad kan du wäl då så hastigt hinna
koka åt Honom?” eller ”hwad ger du Honom
att äta? Wid denna fråga blef jag sint och
sticken” fortfor Min Hustru, ”och swarte
Henne genast med en fnurrig och sträf ton:
– Jo jag ger Honom graf bröms och spicki
knott,93 och han är dermed rätt wäl nögd.
här öfwer blef käringen ganska ond, för åf på
ögnablicket ifrån fönstret, spåttade och swor

hela gatan upföre, samt trätte så länge, som
jag kunde höra Henne; och ifrån den stun-
den såg jag Henne aldrig mera.” – Åt denna
berättelsen skrattade jag rätt godt och swar -
te: ”Detta war förträffeligen wäl swarad på
en sådan sqwaller fråga; Om alla sqwaller kä-
ringar altid finge sådana swar, så torde de
snart förlora lusten at löpa i alla gårdar, för
at samla sqwaller ämnen.” 

Första wintern min Hustru tjente hos mig
som Piga, så underwiste och lärde jag henne
huru Hon rätteligen borde sätta på en brasa
i kackelugnen, så, at den jämt måtte brinna
ut, Nu talte Hon om, hurusom Hon, icke
långt derefter, fick höra, at någon Hade stådt
på gatan och hördt på denna min undervis-
ning. Och just af en sådan ringa anledning
togs äfwen sedan skäl till at afråda Henne, at
längre tjena hos mig i afsikt som nämt är
pag: 458. följ: mäst förut. – Nu hette det der-
före: ”Du kan ju icke sätta en brasa i kackel -
ugnen honom till lags en gång, som den och
den har hördt; En så ellack Husbonde skulle
jag wist icke länge tjena hos; nej! bästa rådet
är: far du ifrån Honom så snart du kan, och
lät Honom predika öfwer sina brasor bäst
Han behagar.” m:m: Huru mycket bekym-
mer hade således icke allmänheten om mitt
Hus när icke en gång en så ringa sak feck
wara otalad. Men lätt oss nu sluta med så-
dana små berättelser.

Icke långt efter wår hemkomst ifrån Burträsk
reste wi at hälsa på mina Föräldrar; Då Min
Mor och Swägerska synnerligen wänskaps-
fult slöto sig intill Min Hustru; och gladde det
mig mycket, at Min Mor genast fattade en så
warm wänskap och tilgifwenhet för Henne.
Också underlät icke eller min Hustru, at wisa
Min Mor all barnslig wördnad, kärlek och til-
gifwenhet. Till detta wänskapsfulla förhål-
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landet bidrog också, utan twifwel, ganska
mycket den likhet i Stånd, som de förut hade
warit uti och den närmare bekantskap de hit-
tils hade haft med hwarannan. 

Därnäst gjorde wi visiter den 22., först hos
Prosten Eurenius och dess Fru, som emot-
togo oss så höfligit, som wi kunde förwänta;
och sedan hos Comministrarne Nordlunds
och Häggströms, där wi lika höfligt bemöt-
tes. Hos Häggströms woro äfwen flera Främ-
mande, och i Soffan sutto trenne Fruar, jag
mins nu mera icke: hwilka. Och Fru Hägg-
ström underlät ock icke at också bjuda min
Hustru at sitta i Soffan. Jag war då rädd at
Hon, såsom ej kännare af werldens bruk och
etiqvetten, i sin oskuld skulle antaga tilbu-
det, hälst jag fruktade, at just denna bjud-
ning kunde endast wara skedt för at pröfwa
hwad wett och hwad werld min Hustru kun -
de hafwa; Men till min fullkomliga tilfreds-
ställelse undanbad sig Min Hustru höfligit
en sådan ära. Ett annat upförande, isynner-
het denna gången, skulle jag wärkeligen haft
torte utaf; Men då Hon war ensam främ-
mande betydde det ingen ting at Hon satte
sig i Soffan, Hwilket också denna gången
först war händelsen; men så snart de nyss
omtalta Främmande Fruarna ankommo, så
steg min Hustru genast upp och lämnade
dem rummet.

Sedermera aflade wi efter hand wåra besök
först hos Stadens Herrskaper, och sedan på
Landet, och allestädes bemöttes Min Hustru
höfligt och på somliga ställen öfwer all för-
modan; Men hwad de innom sig tänkte om
Henne och Hennes sätt at skicka sig, hörer
nu icke hit at granska. Men hwad jag sjelf
tykte derom will jag nu yttra mig. – Hon war
altid något talför, och någon gång nästan för
mycket, så at mycket tiga war icke Hennes

fel; dock förstod Hon skäligen at häjda sig i
bättre sälskaper, och at i tal wara höflig och
artig, war Hon icke eller aldeles förlägen, åt-
minstone så mycket, som man af en sådan
kunde wänta; Dock röjde sig, mången gång,
pigan i Hennes tal, hälst när Hon wille an-
föra något exempel eller liknelser, hwilka
merendels woro hämtade ifrån Hennes förra
yrken. Men sådant härörde utan twifwel der -
af, at Hon wille taga sig tilwara för det felet,
som Hon kanske hos sådana, ifrån ringa
stånd upstigna Fruar, hade hördt tadlas, at
för mycket sitta och dum tiga; då Hon icke
altid så noga hant granska sina uttryck. I sitt
öfriga upförande bärgade Hon sig äfwen skä-
ligen förswarligt, fast i Hennes kroppsställ-
ning merendels rådde en wiss twungenhet
och mindre sirligt skick; dock icke så myc-
ket, at jag hade något skäl at wara misnögd
med Henne i detta afseendet; ty så mycket
borde, åtminstone jag, ursäkta och förlåta
hos Henne. 

Den 22. anhölt Rector Söderlund, at till Jul
anteknas till Commuion; men när den tiden
kom sade Han sig wara så sjuk, at Han icke
kunde för den gången gå till skrift; utan wil -
le upskjuta till en annan gång. Det kommer
framdeles at wisa sig hwarföre jag har detta
anmärkt. 

I slutet af Månaden feck jag ett bref ifrån
Min Slägtinge Organisten Stenman i Pithe, i
hwilket han först gratulerar mig till midt gif-
termål, och sedan Anhåller han om, at jag
måtte, Å hans wägnar, föranstalta så at laglig
Bouptekning måtte ske och arfskiftet företa-
gas efter hans Swärföräldrar Snickaren An-
ders Nordström, och dess hustru, min Faster,
som nu båda woro döda, hwartill han också
nu tillsände mig, i samma bref, Fullmagt in
blanco. Dessutom skrifwer Han: ”De här i
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Staden warande unga Burmännerna ifrån
Umeå, anhålla igenom mig, aflägga hos Cou-
sin dess ödmjuka tacksägelse för all den öma
omwårdnad Cousin gunstigt wisat deras
gamla Föräldrar under deras sjukliga tilstånd.
De önska ingenting högre än som at med
tiden en dylik godhet kunna wedergälla.” Se -
dan slutet.
Som jag sjelf hwarken hade tid eller fal-

lenhet, hug, eller nödig ärfarenhet, wid frågor
om Bouptekningar och arfskiften, så anmo-
dade jag någon annan, som åtog sig detta be-
swäret, hwarom jag i bref underrättade Sten-
man.
Ett bref ifrån Löjtnant Moritz feck jag

också, som jämte det han gratulerar till Gif-
termålet, tillika begär Preste bewis för sin Fru
Mor, samt några frön af Menniskolifwet
(convolvulus purpureus.)94 m:m: Slutet.
Tillika med swaret skickade jag honom

hwad Han hade begärt. Hans bref war ifrån
Skällefte, där Han ännu bodde, och war så till
sägandes det enda af alla hans bref, som war
skrifwit i alfwarsam stil, utan både skämt och
oanständigheter.

Fru Holmström war den första, om jag mins
rätt, som gjorde oss den hedern at göra visit
hos oss tillika med Hennes döttrar den 28.
Och gumman war icke litet bred där Hon
satt på soffan; icke eller sparade Hon at prata
och då och då inblanda likasom oförmärkt,
en eller annan speglosa, som hwarken jag el -
ler min hustru låddes förstå, hwarigenom
deras åsyftade wärkan förfelades, at nämli-
gen få det nöjet at förarga oss.

Straxt före Jul Ankom den Nya LandsHöf-
dingen Baron Stromberg med Fru, twenne
Fröknar och Swägerska, en gammal Made-
moiselle Lampa. Jag wille då at min Hustru
måtte följa mig upp till det Herskapet; Då jag

wille göra min Upwaktning, hos dem, eller
åtminstone sedan göra dem någon visite;
men Hon wille det omöjeligt; Och oaktat jag
sökte öfwertyga Henne, at sådant ålåge Hen -
ne såsom en owilkorlig skyldighet, så kunde
jag dock aldrig öfwertala Henne härtill. Icke
eller wille jag twinga Henne, emedan Hon på
sätt och wis, kunde hafwa rätt på sin sida;
Men på alla andra ställen fölgde Hon mig
willigt.

XIV. Capitlet. 
Winter Händelser. 

Få dagar efter Nyåret feck jag ett bref ifrån
Daniel Schörling i Burträsk, som, efter några
granlåter och tacksägelser, swarar på ett mitt
bref till mina Swärföräldrar med följande
ord. – ”Tits hederliga Swärfar beder, det
Gunstiga Frun ej blir otålig öfwer, at det
qwarlämnade linet ej blir här spunnit; ty De
få ingen, som will åtaga sig at spinna det, så-
wida det skall wara så fint, och jag får äfwen
besanna det samma, at änskönt det är fulla
Socken med löst folk, som behöfde förtjena
födan, så får man ej någon, som will arbeta
för riktig öfwerbetalning. Således beder
Fruns K: moder om ursäkt, det Hon ser sig
ej någon annan utwäg, än at sända det til-
baka, fast de hafwa budit 5 skjel korn (h: e:
20. Kappar) för spinnarlön.”
Angående den pag: 382. 2:dra B: och pag:

443. 6:te Boken omnämnde wisan, så skref
Han i Post Scripto. – ”Här följer äfwen wisan
med brefwet, sjung nu braf.” Hwarwid jag
tänkte: tro man Du, at jag blott för at sjunga
Henne har begärt henne och således är af så-
dant road; du wet icke at jag önskade få den
till at uppfylla den saknade luckan i Lefwer-
nes Historia.
Angående Linet, så blef jag både förundrad

och flat deröfwer, at qwinnorna i Burträsk
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skulle wara så ussla spinnerskor, så at wi måtte
återtaga Linet ospunnit. 

Ett af dessa åren, när jag på Nyårs morgonen
war på Nyårs visite hos Herr Baron och
LandsHöfdingen Stromberg, och många and -
ra äfwen woro där, så inträdde i rummet
twenne unga Herrar, straxt efter mig, Råd-
mans Olof Grahns Söner, som nyligen woro
komna ifrån Stockholm, där de hade warit i
flera år, för at lära sig handeln och Bokhålle-
riet; det war således den första gången, som
de gjorde sin visite hos LandsHöfdingen,
hwilken aldeles icke kände dem. Den yngre
af dessa Herrar Morten steg in igenom dör-
ren med ovanligt gravitetiska steg, rak som
en flaggstång, och dryg i upförandet, samt
med samma gravitet, rakhet och afmätta steg
framträdde till Baron och lyckönskade till
Nyåret; men säger också straxt derjämte,
med en stadig ton och tilförsigt likasom hade
han warit Barons jämnlike: ”Jag skall hafwa
den äran, at hälsa Herr Baron ifrån Stock-
holm.” Baron frågte då helt hastigt och nyfi-
ket: ”Ifrån hwem då? ifrån hwilken hälsar
Herrn?” Den andra blef helt tyst och stumm;
ty han hade ingen wiss at hälsa ifrån, aldra
minst ifrån någon af Barons bekanta, utan
blott, såsom man wanligen brukar, at hälsa i
allmänhet ifrån den ort, hwarifrån man nyss
hafwer kommit. Men just i det samma kom
också Herr Rådman Trotz in igenom dörren
och hörde denna andryga hällsningen, och
som han af naturen war en gyckelmakare, så
sade han half högt, dock så at de fläste när-
warande hörde det: ”Jag kommer bara ifrån
Bygde jag; jag får wäl komma sen jag.” och
kröp helt ödmjukt och skalkaktigt ihop wid
dörren. Detta alt gjorde ett så allmänt intryck
hos de närwarande, at föga feltes, at icke ett
allmänt skratt utbrast. Ty den enes höghet,
och den andras gäckeri, wäkte en sådan up-

märksamhet, at det ej annat kunde än lifli-
gen frappera hwar och en.

Hos LandsHöfdingen af Donner gjorde jag
visite en dag denna tiden, då Han tydligt nog
lät märka sin förtrytelse och owilja emot
mig i anseende till mitt förhållande wid dess
Pigas barns begrafning, hwarom se pag: 119.
D: B: Frågandes orsaken härtill; men jag låd-
des icke förstå hans misnöje; men swarte
blott enkelt och enfaldigt: at jag icke kunde
neka det andra barnets begrafning först,
såsom förut begärt; (N:B: wäl icke af en or-
dentelig bjudare; dock redan i förwäg därom
ordat.) Han kunde således icke få något hugg
på mig, eller det minsta komma åt mig; icke
en gång så mycket at han feck det nöjet at
hafwa förargat mig; ty jag wände alt, under
samtalet, till så oskuldsfult och tog saken så
enfaldigt ändafram, såsom hade jag helt an-
norlunda förstått hans tal och yttranden, än
som Han önskade. Och dermed blef det.

Någon liten tid efter mitt giftermål, kommo
en par Herrar af mina wänner till mig en
afton, med hwilka jag samspråkade, och
roade wi oss en stund det bästa wi kunde, till
dess det började lida emot qwällen. Jag mins
nu icke mera hwilka dessa Herrar woro. Jag
önskade då at bjuda dem qwar till qwällen,
geck derföre ut i köket till min Hustru med
en sådan begäran; men Hon wille det icke;
Jag sökte då, at öfwertala Henne wackert der-
till; men Hon fant sig ändock icke häruti;
Något litet stött häröfwer, tiltalte jag Henne
något alfwartsammare; nämligen: at det nu
wore min alfwarliga wilja: jag wille så hafwa
det; Men i stället för at swara mig eller göra
mig till wiljes, så trillade Hon om sig på hä-
larna och geck ut i förstugu kammaren. Här -
öfwer kunde jag ej annat än blifwa högst
förträtad och wärkeligen ond på Henne; men

1795. 
Januarius

p: 477.
Januarius. 

1795.
Nyåret med

mera.

LandsHerrns
wrede.
Cit: pag: 581. 
d: B:

Trillar på
hälarna. 

478. 
1795. 
Januarius.

417

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 417



måste dock gå in till mitt främmande, och
dölja min förargelse det bästa jag kunde; till
dess mitt främmande gingo Bort. Sedermera
när min Hustru kom inn till mig, så yppades
ungefär följande samtal oss emellan; och jag
tilstår, at jag talte med sträfhet; emedan jag
fant mig hafwa skäl till at wara förtretad. –
Jag: ”Du behagade icke göra mig tilwiljes i
jånstes och laga till litet qwälsward åt mitt
främmande, då Du hörde at jag wille bjuda
qwar dem; Nej det anstod dig bättre at trilla
om på hälarna och springa ifrån mig; eller
tykte du beswäret war för stort at tillaga litet
mat åt oss? ty så mycket mat wet jag wist nu
fins i gården”. – Hon: ”wist icke för det; men
jag tyckte at det war onödigt för dessa, som
ej hafwa så långt hem; och föröfrigit hafwa
wi ej så god råd till at bjuda främmande ofta;
men förnämligast efterfölgde jag Faster Bur-
geruses underwisning i detta, som har flera
gångor sagt åt mig, at wi, så långt möjeligt är,
böra undwika måltids främmande.” – ”Men
hwarföre”, inwände jag, ”anförde du icke
straxt i köket, dessa dina skäl? utan at så
egenmyndigt handla och på ett så föraktligt
sätt gå ifrån mig. Jag har icke eller tänkt at
bjuda så ofta måltids främmande; men någon
gång då eller då, kan ej wara utur wägen. Du
må alt för wäl följa Faster Burgeruses råd och
exempel”, (Där bjöds ganska sällan någon
qwar till måltid.) ”men i alt bör wara måtta
med; och i alla fall; när du hörde at det war
min alfwarliga wilja, så hade du bordt ställa
dig derefter, hälst när jag först rådgjorde med
dig därom; en annan gång, om du så förhåller
dig, så bjuder jag främande dig ofrågad, och
då blir det din skam och icke min om du icke
lagar till mat.” – Hon swarte: ”jag får wäl så
göra om du änteligen så will; imedlertid men -
te jag icke illa dermed; utan snarare wäl; ty
jag tycktes följa Faster Burgeruses mig gifna
underwisningar, och hoppas at Du ursäktar

mig.” Detta war den enda twist som wi hade
oss emellan, såwida jag kan minnas, och som
hade en dubbel nytta med sig; först den, at
min Hustru sedan altid unwek, at så bus göra
mig emot, och sedan at jag sjelf blef lika rädd
före, at komma i någon delo med Hen ne; ty
den smärtande känslan, som jag denna gång -
en ärfor, och som jag aldrig mera wille förnya,
förtog mig aldeles wiljan till sådant; följakte-
ligen kunde icke gärna några mishälligheter
oss emellan upstiga. Ja: häraf förföll hos mig
nästan all lust och hog at qwarbjuda någon
främmande, det jag häldre öfwerlämnade åt
min Hustru, åtminstone bjöd jag aldrig utan
at samråda med Henne. Således blef jag täm-
meligen radicalt botad för den sjukan at ofta
bjuda främmande, ja nästan alt för mycket;
ty denna händelsen jämte det som härom är
anfört pag: 20. Denna Boken har härtill warit
en mycket wärksam orsak.

Wår första Piga war Lars Anders sons dotter
Lovisa ifrån Fällforsåhn, en by i Socken. Hon
war en flink och beskedlig piga; men hade
det felet, at ibland wara ytterst enwis och
tjurig. Däraf Hände ej sällan, at min Hustru
och Hon kommo i delo med hwarannan; och
då war det nästan omöjeligt at förmå Pigan
at gifwa efter. Jag försökte wäl en par gångor
i början; och om Hon änteligen då nödgades
lyda, så war det dock dagen efter lika när. –
Jag sade då till min Hustru: ”då du ser at hon
är så enwis och tjurig, hwarföre skall du så
mycket mutra med Henne, när det är saker
af intet wärde som äro i fråga? Ty kan Hon
icke då få bära ut disk ämbaret efter hon så
gärna will, hwarföre skall du slitas med
henne derom? Och om det är halft eller fult
så låss icke märka det; må Hon då följa sitt
tjuriga sinne. Du bör hålla dig för god at
täfla med Henne om strunt, när hon icke har
wett at låta rätta sig.” – Min Hustru swarte:
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– ”det kan så wara; men hon bör icke få wän -
ja sig at få råda; hon har nog tid at lyda; jag
har också fåt låf at så göra i mina dagar alle-
städes där jag har tjent.” Jag swarte: – ”Du
har wäl ganska rätt uti det; men när du ser
at Hon är ohjelpelig, så wore det kanske bäst,
at icke låddas märka hennes enwishet hälst
när det angår lappris saker.” – Men min
Hustru tycktes icke allenast wara Matmoder,
utan också hafwa rättwisan på sin sida och
således hafwa rättighet at få sin wilja fram.
Den andra åter torde tycka sig wara af lika
wärde i anseende till härkomsten som min
hustru; hade således icke tilbörlig aktning
för henne, och tyktes således icke så mycket
behöfwa krusa för Henne; och som hon der-
till med hade en oböjelig enwishet så war det
det minsta en eller twå gångor i weckan, som
de twistade om strunt. Detta kunde wäl ej
annat än wara mig något mishageligt; men
då det ej kunde hjelpas så blandade jag mig
icke deri, låddes aldrig märka det; men tänk -
te: blir det icke med en annan piga bättre så
blir denna omständighet i längden både led-
sam och förargelig. Dock till min glädje: se -
dan denna pigan kom bort, så hördes icke
något sådant mera i huset.

I göromål och arbeten wille min hustru wara
med i åtskilligt såsom förr, såsom till exem-
pel när rummena skulle skuras. Ty utaf det
at Hon war altid sådant wan, så kunde Hon
dels icke sitta och se på Pigan utan at deltaga
i göromålet, dels ock tyckte Hon at det an-
tingen geck för långsamt eller också blef det
icke så wäl gjordt, som Hon önskade, derföre
geck Hon häldre med sjelf. Jag sade wäl åt
Henne i början: – ”Sådana göromål kan du
wäl slippa göra sjelf; och om pigan icke rår
med det ensam, så kan du wäl taga hit en
hjelp qwinna. Dessutom passar det icke wäl
härefter för dig at wara i sådana göromål.

Allmänheten kan tro at jag twingar dig der-
till och will så hafwa det, och då, ser du; kan
jag lida i allmänhetens omdöme.” Men Hon
swarte: – ”Det gör ingen ting; jag gör mitt
eget arbete, och intet slags arbete skämmer
någon; folket må då säga hwad de wilja, och
det är ondt at sitta och se på när de ej göra
det som det bör göras.” m:m: Jag bad då
Henne at Hon dock för min skull wille af-
hålla sig härifrån; Och då Hon wille i detta
fall göra mig till wiljes, så såg jag at det kos-
tade på Henne, at icke wara med; så at, när
Hon hade sutit en liten stund och sett uppå,
och det icke geck som Hon wille, så wiste jag
ej ordet åf förr än Hon åter war med. Jag lät
Henne derföre göra som Hon behagade,
hälst det war till husets bästa, och jag icke
wille twinga Henne, när jag märkte at Hon
nästan led derwid då Hon sökte at göra mig
till wiljes Härutinnan. 

En dag feck jag visite af min fordna redelige
Lärare Herr Magistern Sædenius, som war
hitrest ifrån Pitheå. Min hustru war i köks
kammaren i sina göromål. Efter något samtal,
så lät han förstå at Han önskade at få lära
känna min Hustru; – Jag geck derföre ut och
underrättade henne derom samt bad Henne
komma in; och geck så sjelf förut in. Straxt
derefter kom Hon wäl in, men så aldeles 
oklädd, som Hon hade sutit wid sitt arbete,
hwaröfwer jag blef högst flat; ty jag trodde at
Hon af sig sjelf skulle äga den eftertankan, at
något litet hafwa bydt om kläder. Jag kunde
dock icke blifwa misnögd på Henne, emedan
jag såg, at det skedde i oskuld af Henne, icke
eller kunde jag i Sædenii närwaro påminna
Henne härom: jag måste således dölja mitt
mishag häröfwer; men skämdes rätt mycket,
at Hon så skulle kom ma in, just då Hon första
gången skulle wisa sig såsom min Fru för en
sådan Man, som därtilmed icke bodde i or -
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ten, och under resan allestädes kunde hafwa
sina yttranden derefter, om mitt gifte. Men
efter Hans bortgång tiltalte jag Henne, som
följer. ”Men min kära wänn: Huru kunde Du
komma in så aldeles oklädd? Jag trodde, at du
sjelf skul le äga det wettet at något litet byta
om kläder, derföre sade jag ej något åt dig
härom?” – ”Hå”, swarte Hon: ”jag tyckte at
det ej skulle hafwa något på sig: Är Han för-
nuftig så undrar han wäll icke derpå; Jag war
klädd efter mitt arbete; och säkert äro också
Hans Fruntimmer så klädda i Hwardagslag,
när de äro i sådana arbeten.” – Jag fortfor:
”Häri kan du wäl hafwa rätt, och det hade
alls intet betydt, om Han hade oförwarandes
träffat dig i arbetet så klädd; och äfwen i det
fallet hade du bordt kläda om dig litet, förr
än du hade gådt in; Men nu förhölt det sig
helt annorlunda, då du just änkom skulle för
första gången wisa dig såsom min Fru för en
sådan långwäga Man isynnerhet; Jag tillstår
att jag skämdes såsom en hund för dig: Kära
du gör icke så mer. Du bör komma ihog, at
det är just wid sådana tilfällen, som du skall
hedra mig och mitt gjorda wal af dig såsom
maka. Jag är öwertygad; at Rector Sædenius
är hederlig i sina tankesätt; men Den hade
det kunnat wara, som i hela landet, där Han
farit fram, hade utspridt, hwadför en dyng so
jag har tagit till Fru, och huru litet Hon wiste
skicka sig, då Hennes fordna stånd, så tydeli-
gen kunde framlysa; utom dess bör du äfwen,
med en anständig klädsell wid sådana tilfäl-
len, wisa, at du bär aktning för den främman -
de, som annars kunde tro, at Du ansåge ho -
nom wara ingen aktning eller upmärksamhet
wärd.” &c: På sådant sätt, sökte jag altid med
lämpa och saktmod rätta och underwisa
Henne när jag märkte något, i Hennes upfö-
rande och sätt at wara, som borde rättas, och
som stridde emot etiketten, eller war felak-
tigt. Och war också detta den enda gång, som

jag behöfde blygas för Henne. Föröfrigt war
osnygghet wist icke Hennes fel; ty Hon efter-
gaf ingen i renlighet så i matlagning, som
annat; men förmodeligen tyckte Hon denna
gången, at det war beswärligt at kläda om sig,
och åter kläda om sig, när Hon snart skulle
återgå till sitt arbete. 
Lördagen d:n 17. blef jag något litet sjuk,

hwarföre Söderlund måste Predika för mig
dagen efter, som war hans sista Predikan.
Ett bref ifrån Hörnell innehöll ej annat än

litet raillerie, och Commissioner. 

En Enka i Degernäs, bonden Anders Nils-
sons Mor, war nu en tid blifwen nästan helt
och hållet galen; och jag blef en och annan
gång, det förbi flutna året, kallad till Henne
för at söka leda Henne till rätta. Då jag,
denna tiden en dag, kom at tala om denna
Gumman med Min Hustru, så yttrade Hon
sig om Henne i följande upgift: – ”Hennes
galenskap härrörer, af intet annat än giftes-
sjukan.”  – ”Huru kan du säga det” frågte jag?
”Gumman är ju närmare 50. år; Jag tycker, at
den plågan då bör vara förbi.” – Men Hon
fortfor: ”det skulle wäl så tyckas; men imed-
lertid är det dock sant; Hon har gjordt åtskil-
liga försök at ställa sig in hos ungkarlar och
Enklingar fast förgäfwes; Och hon har icke
blodt wändt sig till sina gelikar; utan isyn-
nerhet till bättre och förnämare Personer;
det är föga någon Gammal ungkarl eller
Enklinge Här i Staden, som Hon icke har
sökt at inställa sig hos: till exempel: Apothe-
karen Frejer; HandelsMännerna Norström;
Nerpin &c: Och jag är säker at Hon Hade
samma afsigt när Hon förra året här besökte
dig Min Wän; allestädes sökte Hon, at, me-
delst små gåfwor och skänker, göra sig när-
mare bekant; De som förstodo Hennes afsigt
gäckades med Henne, och sedan begrinade
Henne, och afwiste Henne när de tyckte det
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war lagomt; men Du förstod Henne icke.”
m:m:  Detta wille jag nu i början icke så wäl
tro; ty jag ansåg det icke wara möjeligt, at
någon af kärleks griller, eller rättare giftes
sjukan, skulle kunna wara så galen; Men jag
påminte mig då Hennes nyss omnämda visi-
ter Hos mig om wintern 1793. då Hon wär-
keligen 3. a 4. gånger besökte mig, under
förewändning at hos mig söka tröst för sitt
bedröfwade hjerta i sin själs ångest. Det war
då himmels widt skildt ifrån mina tankar, at
jag, hälst det minsta, skulle kunna ana en
sådan afsigt. Jag talte derföre med Henne på
sätt, som en lärare med sådana sinnesswaga
bör tala. Hon gaf också mig wist en gång, om
icke twå, någon liten skänk, hwad det war
mins jag nu icke mera; och jag kunde icke
annat än emottaga den; emedan jag ansåg
den såsom en wälment gåfwa af Henne till
at wisa någon liten ärkänsla för det beswär
jag hade haft, at söka trösta Henne.
Efter ungefär twå månader efter det nyss

anförda samtalet med min Hustru, blef jag
åter kallad till Henne; Hon war då sjuk och
war något redigare än förut; Jag talte med
Henne länge; men om nyssomtalte ämne
wäkte jag ingen fråga. – Hon sade dock en par
gånger, med något mera eftertryck: ”Jag ser
nu at jag har tagit miste; jag har tagit så myc-
ket miste” På tilfrågan hwarutinnan Hon
hade tagit miste feck jag icke något synnerligt
swar; – Jag gissade at Hon syftade på sina
galna förhoppningar på mig och andra, samt,
at Hennes galenskap hade börjats då Hon fått
höra at jag war blefwen gift; men jag wille
icke yppa minsta fråga härom, för at icke såra
Hennes ömtålighets känsla, och af fruktan at
Hon lätt åter kunde falla i sitt förra orediga
tilstånd. – Jag frågade Henne: om Hon wille
annamma Nattwarden? hwarpå Hon swarte:
”Jag skulle nog gärna willja det; men jag wet
intet om jag wågar det; ty jag är rädd, at jag

icke är skickelig dertill; Men finner Herr Ma-
gistern at jag kan få det, så är jag willig der-
till.” Jag war då länge mycket bekymrad Huru
jag borde i detta afseende göra; såwida jag icke
fant Henne så fullkomligen redig som jag
önskade; dock till slut, wid öfwerwägandet
deraf, at Hon säkert låg på sotesängen, och at
Gud såg till hjertat, och kunde wara mägtig
i de swaga, samt at det kunde bidraga till nå-
gon tröst för Henne i dödsstunden, så ock nå-
got underhjelpa, at styrka Hennes tanke kraft
till någon större redighet, eller åtminstone at
bibehålla den lilla tanke=redighet, som Hon
nu hade återfått, så gaf jag Henne Nattwar-
den; hwarefter jag reste Hem; och några dagar
derefter så war Hon död.
Få år derefter war jag i Degernäs hos Jon

Johanssons Hustru (anfördt här för samman-
hanget skull) Då samtalet blef om nyss om-
talte galna Enka, hwarunder denna hustru
sjelfmant omtalte den förras giftessjuka och
dårskaper, samt huru Hon till och med gjorde
sig förhoppningar på gifta männer, som hade
gamla hustrur, under förmodan at dessa sed-
nare snart skulle dö. &c: Jag fant då icke alle-
nast sanningen af min Hustrus berättelse;
utan insåg nu också tydeligen, at orsaken,
hwarföre Hon så mycket beklagade sig, war
ingen annan än, at hafwa någon förewänning
för at wisa at Hon ej mera kunde bo hos Son,
utan måste derföre söka at fara ifrån honom,
och således ingen undra at Hon måtte gifta
sig, och äfwen härmedelst winna medlidande
och ömhet af dem, som Hon wände sig till.
Ingen annan grund hade alt hwad Hon bekla-
gade sig öfwer. Ty si redan år 1790. om som-
maren när jag, som Adjunct war Hos Herr
Prosten Eurenius, så kom samma Enka till
mig och Högeligen beklagade sig deröfwer at
Hennes Son war så elack och otidig emot
Henne, at Hon icke en gång war säker om sitt
lif, utan fruktade hwar dag at Han skulle
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mörda Henne på något listigt sätt. &c: Då jag
swarade, at jag wille bestraffa Sonen härföre,
så wille Hon icke eller det, under föregif-
wande, at Hon fruktade, at han endast torde
blifwa wärre deraf. &c: Jag ansåg då denna
Hennes upgift såsom ren sanning; ty hwilken
oärfaren skulle wäl kunna dröm ma om, at en
Moder skulle kunna påbörda sin Son sådana
gerningar utan all grund, och ännu dertill
blott af giftessjuka. I denna min öfwertygelse
ansåg jag detta för en öm samwets sak och
war helt orolig öfwer huru jag borde förhålla
mig; ty medwetande om Enkans swåra belä-
genhet, fant jag mig icke wara förswarad inför
Gud, om Sonen en wacker dag skulle begå en
så grof gärning, och jag icke på något sätt hade
sökt at förekomma det. I mitt bekymmer tog
jag derföre min tillflykt till Comminister
Häggström; uptäkte för Honom hela Hennes
klagomål, samt at Hon ock enträgit hade
bedt, at icke, tils widare tiltala Hennes Son
härföre. Men Comminister Häggström swa-
rade: – ”Saken måste wist icke wara så farlig,
som Gumman föregifwer; ty säkert är alt-
sammans blott inbillning eller en fåfäng
fruktan hos gumman; Och man har aldrig
hördt om Hennes Son något wanhederligt
uppförande eller tänkesätt, och man öfwer-
går icke hufwudstupa till sådana grofwa gär-
ningar; derföre tycker jag, at det är bäst at icke
låddas märka eller weta något Härom.” Häraf
blef jag fullkomligen tilfredsstäld, ehuru än -
nu någon farhoga war qwar hos mig, men jag
tänkte: jag är utan answar om något händer,
när Häggström, såsom Församlingens Com-
minister, äldre, och ärfaren icke finner nö-
digt, at häremot taga några mått och steg. Hä-
rom talte denna Enkan icke det minsta när
hon år 1793. hälsade på mig och med nyss om-
nämnda små gåfwor sökte, at inställa sig hos
mig; men då hade Hon hwarjehanda annat at
beklaga sig öfwer, som jag icke mera mins;

som jag alt ansåg för wärkeligt; ty hwilken
skulle wäl kunnat komma ihåg, at någon
skulle gå till Presten, såsom samwets blödig,
at söka tröst, blott af giftes griller. Men at så
war är jag dock nu fullkomligen öfwertygad,
icke allenast af de omständigheter, som här -
om redan äro anförda, utan också af åtskilliga
andra slika exempel i sednare tider. Ty ärfa-
renheten har lärt mig, at mången gammal
gumma, ja också någon Gubbe, när de hafwa
giftat sig, så hafwa de merendels föreburit, at
de ej hafwa längre kunna wara tilsammans
med sina barn för deras otidighet skull; såle-
des för at under en sådan ursäkt dölja sin Gif-
tessjuka, så hafwa de icke dragit i betänkande,
at belacka sina egna barn, som dock kanske
warit aldeles oskyldiga. – Ach! se menniskan
i sitt swaga! N:B: Denna Enkan war den sam -
ma hustrun, som är omtalad pag: 368. Första
Boken, och som warnade mig för at supa
brännwin.

Den pag: 360. D: Bok: omtalte Sjöman, kom
till mig för någon tid tillbaka, och begärde
få anmäla sig till Herrans Nattwards begå-
ende, hwilket jag förnekade Honom af det
skälet, at Han hwarken fans upteknad i Kyr-
koboken, ej eller hade någon Preste=attest
at upwisa. Och som han ändock nästan wille
påcka sig till denna förmån, så gaf jag ho -
nom några alfwarsamma bestrafningar så
wäl derföre, som ock för hans öfriga lidder-
liga förhållanden, och bad honom föröfrigit
blott skaffa sig attest. Nu kom Han en dag
denna tiden, och framräkte sin attest med så
fräcka åtbörder, at jag just deröfwer blef flat;
ty tillika med orden: ”Se här är nu min at-
test”, förenade han en den ståltaste och
fräck aste, samt en triumpherande upsyn, li-
kasom wille Han säga: se! så wacker attest,
har jag fått mig tilsändt, hwad har du nu at
tadla eller bestraffa mig för? Och som jag då
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märk te, at det war förgäfwes, at widare slösa
några förmaningar på en så fräck och oböje-
lig menniska, så teg jag och tog blott emot
attesten, och anteknade mannen i Kyrkobo-
ken; tänkandes: Din attest må wara Huru
wacker den än will, och du må brösta dig
der öfwer huru mycket du än kan, så känner
jag dock alt för wäl din lidderlighet; ty den
som hafwer skrifwit din attest kände dig ej
annorlunda än sådan du war, när du reste
ifrån din Hemort; men du har alt för wäl
hunnit blifwa lidderlig under en par års sjö-
resor. Jag kom då ihog Jesu ord: Man skall
icke kasta det heligt är för hundar;95 derföre
må han stå eller falla sjelf för sin Herra; jag
hafwer en gång warnat och förmanat ho -
nom, nu ser jag at sådant är fåfängt och för-
gäfwes. 

Ibland andra, till hwilka jag skickade notifi-
cations bref om mitt giftermål, war äfwen
Baron Carl Ephr: Carpelan, Dess Fru och
Fröken Nora. Och nu bekom jag ett gratula-
tions bref, uti hwilket han ibland annat
skrifwer: === ”Jag får å egne och deras wäg-
nar aflägga förbindeligaste tacksägelse för
denna underrättelse, den wi uptaga, såsom
ett prof af Herr Mag:s och Comminist:ns än
emot oss hysande wänskap, som wi oss städ -
se förbehålla.” === hwarpå följer gratula-
tions granlåter och hälsningar. Han tycktes
således nu wara åter försont och god igen,
som af dessa anförda orden tyktes kunna slu-
tas; och under hopp, at sådant war wärkeligt,
så fägnade sådant mig; ty jag wille wist icke
hafwa honom till min owän, hwarom: se slu-
tet af 4. Boken.
Bland alla gratulationer till mitt giftermål,

war den säkert den upriktigaste och hjerte-
ligaste, som jag nu i bref feck ifrån min ädla
wän Häggqvist, altid ädel och förnuftig i sina
tänkesätt; ty han tänkte och kände säkert

hwad Han skref, då hans ord så lydde: ===
”och af hjertat önskar jag, at all wälsignelses
Gud måtte bekröna dig och din maka med all
önskelig jordisk och sist ewig sällhet. Jag hade
en lång tid förut, wäntat at få et dylikt bref
af dig, men nog länge förgäfwes! Försynens
wägar hafwa tiläfwentyrs warit besynnerliga”
– (Han fortfar på latin sålunda.) ”förmodeli-
gen har något afslag (eller korg) i denna sak,
en fölgd af Guds Försyn förorsakat drögsmå-
let i din föresatts. I ett samqwäm har jag hördt
ett samtal emellan wissa Personer angående
dit giftermål, nämligen at sedan du hade fått
en eller annan korg, så har du änteligen sent
omsider tagit din egen husjungfru till äkta.
Om saken så i sanning är, så förklarar jag dig,
mitt högsta bifall i denna sak; och bedyrar, at
du har handlat wisligen, såsom du altid plägar.
Om din hustru Högaktar och älskar din Per-
son, så hoppas jag, at du också omfattar
Henne med all kärlek, såsom den bästa, som
du hafwer kunnat wälja. Jag lefwer ännu
ogift, och kanske för altid. Ju bättre jag lärer
känna qwinnornas Caracter, desto långsam-
mare går jag till brudstolen. Jag har önskat
och ännu önskar, at kunna flyga till dit hemm
för at få läglighet at sammanspråka i flera da-
gar i detta ämne. Guds ords Tjenare hafwa
länge, af wåra förnäma warit föraktade; Wår
swarta klädnad injagar förskräckelse i det
werldsliga hjertat; Wi skole derföre icke
wända oss till de Höga i werlden, utan till det
som är ringa och föraktadt af werlden. Och
det är icke under: Wår öfwer=Herde kom till
sitt egit och Hans egna anammade Honom
icke. Hwad jag innerligen af dig önskar, är en
upgift af de Personer, som du har begärt till
äkta, och som hafwa gifwit dig afslag; upgif
deras namn, stånd och wilkor med det första,
på det jag må weta, at för samma Personer,
hysa ett stadigtwarande förakt.” Han fortfar
sedan på Swenska om sina angelägenheter,
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och beder mig upgifwa någon Adjuncts lä-
genhet för Honom i Wästerbotten, som wore
förmånlig med skäligt arbete. Han klagar öf-
wer sin swaga hälsa. m:m: === ”Framför alt
skall du ej glöma at hälsa din Fru ifrån mig
med en helig kyss. Jag önskar dig och Henne
nu och fragent den Högstes milderika wälsig-
nelse. Kom ihog mig med bref.” slutet.
På detta bref swarte jag innan kort och ef-

ter hans begäran namngaf mina förra Fäst-
möer, och hwars och ens antingen beskedliga
eller oartiga upförande eller bemötande emot
mig. &c:Och sist sökte jag at anmana honom,
at begära at få komma till Prosten Eurenius i
Umeå såsom Adjunct. m:m:.
Ifrån Nils Pehrsson, min Swåger i Burträsk

hade jag nu bref i hwilket han anmäler, at
Han hade utnämnt oss till Faddrar åt hans ny-
födda Son. – Han frågar: när Sædenius, Nord-
lund och Giljam, Candidati Pastoris ibidem,
skulle börja at Profwa därstädes? och om jag
tänkte söka Sacellanien därstädes? Brefwet
war skrifwit af Schjörling, som också hälsar.
m:m: Jag swarte; tackade för äran af Fadder-
skapet; wiste intet om de nämndas Prof dagar;
samt at jag icke hade tänkt på at söka mig dit.
Ett bref ifrån Hörnell bekom jag också, 

ut om wanliga Commissioner, har följande
skämt: === ”Uti denna wälmågan hoppas jag
at Bror ej eftersätter något af sina skyldigheter
emot frun, at icke Hon på något sätt finnes li-
dande; härpå twiflar jag så mycket mindre,
som jag nog wet, at du tilförene warit en god
huggare, och uti dina expeditioner nog ifrig.
Gör dock alt hwad du kan, för at ej i förtid
komma ibland de ofruktsammas antal här i or-
ten.”
Detta skämtet mishagade mig wäl icke;

men at han skref, det Han nog wiste at jag til-
förene hade warit en god huggare, förtröt mig
något; ty jag wiste på mitt samwete at jag ald-
rig ett sådant omdöme hade förtjent, som nog

lärer inhämntas af hela min hittils anförda
Lefwernes beskrifning, och isynnerhet pag:
454. Denna Bok: Han mente förmodeligen i
mina öfriga göromål; men orden äro mycket
twetydiga och tyckas syfta på det förra. Dock
teg jag och lät ej i mina bref märka något mis-
nöje häröfwer.
Ifrån Stenman i Pitheå hade jag ock bref,

som tackar för det jag expedierat hans Com-
missioner, och tillägger: ”När Cousin kommer
hit till Pitheå och blifwer Prost och Kyrko-
Herde, så skall jag alt betala.” ===. Men som
jag förmodeligen aldrig blifwer Prost i Pitheå,
så får jag ewigt wänta på denna betalning.

Som min hustru önskade at något litet snyg -
ga till wårt bonings rum, i det lilla som Hon
kunde åstadkomma, tildess hon sjelf kunde
hinna wäfwa något, så bad Hon Fru Holm-
ström, när Hon Hedrade oss med sin visite
(Se p: 474. D: B:) at wara god och låna oss twå
par gardiner för wåra fönster; N:B: hittils
hade jag icke haft några sådana. Hon war ock
så god och ganska willigt lofte oss det. Nu
sände Hustrun pigan till denna Fru för at be-
gära dessa gardiner, hwilka också feck hem
med sig. Hustrun glad häröfwer wille genast
sätta upp dem; men då Hon i det afseendet
utwecklade dem, så fant Hon dem wara 
mycket söndriga, och blef deröfwer icke alle-
nast mislynt utan till och med elack, samt be-
falte pigan genast bära hem dem tilbakas. –
Jag som tyckte at sådant icke hade något at
betyda, sade: ”hwarföre skall du så mycket
föri fra dig, då jag hittils har warit sådana för-
 utan, så kunna de wäl till en början duga fast -
än de äro något litet söndriga. Finner du icke,
at det är inhonete af dig gjordt, – at hem-
sända dem med sådana hälsningar; Fru Holm-
ström har då största skähl, at blifwa stött, då
Hon af wälmening och wälwilja hafwer lånt
dig på din begäran gardinerna; du kan ju åt-
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minstone behålla dem en liten tid.” – Hust-
run swarte: ”Skall jag taga till godo, at hon
skickar mig sådana trasor! nej! häldre är jag
dem förutan.” Jag: ”skall du undra på det när
hon kanske intet har bättre; Hon har wäl-
ment lånt dig sådana Hon har.” – Hustrun
fortfor lika förifrad: ”jag wet at Hon har jag:
Nej Hon will uppenbart göra narr och spe
utaf mig. At skicka mig sådana trasor; sina
köks gardiner; jag må nog känna igen dem;
Hon tror wäl, at de skola wara goda nog åt
mig, då Hon icke sjelf will hafwa dem i sitt
kök; Hon tänker wäll, at jag skall wara dum
nog och sätta upp dem, på det Hon således
måtte få den glädjen, at göra mig till ett åtlöje
för hela staden; nej tack skall hon Hafwa;
Hon skall icke winna sin afsikt.” Jag fant då
at min Hustru icke eller war utan sin lilla få-
fänga, samt at Hon kunde hafwa något skähl
till sin förtrytelse, om så i sanning wore, at
Fru Holmström hade haft sådana afsikter
dermed, som wäl icke war Henne olikt; men
jag kunde dock icke få det i min öfwertygel -
se, at Hon kunde wara så nedrig; Jag lät der-
före min Hustru göra i sin sak, som Hon be-
hagade, men bad endast at Hon icke med
ohöfliga hälsningar måtte återsända dem. De
hemskickades genast, och Frun blef, som jag
spådde, mislynt; men Hustrun geck ut och
lånte sig gardiner på ett annat ställe, kanske
just för at wisa Tull=Frun, at Hon kunde få
dem hela.
Fru Törnsten hade en piga Christina. den -

na tiden, som blef samwets swag, och som
sökte min tröst och underwisning, och hwil-
ken en tid sysselsatte mig; och som jag, Gu -
di=lof, änteligen kunde bringa till rätta. 

Till Wåfferdagen önskade jag få någon som
kunde skrifta för mig; emedan jag wille sjelf
gå till skrift; jag anmodade derföre Rector
Söderlund härom; men han förebar, at Han

sjelf wille gå till Skrift; Jag anhölt sedan om
samma sak hos Lands Presterna till den 6.
April. men ingen af dem war så ledig at kun -
na biträda mig. Jag måste Således skrifta sjelf
båda dagarna; Och Rector Söderlund, ehuru
han båda gångerna sade sig skola gå till Her-
rans Nattward, så blef det dock icke åf, och
blef jag något litet förundrad öfwer dessa
upskof; man kunde dock icke förtänka ho -
nom, förmodandes at Han kunde Hafwa sina
giltiga skäl. 

Nu mötte mig en sorgelig tid, åtfölgd af
myck en möda och smärtande bekymmer:
Bittida på morgonen den 12. April kom klen -
smeden Wickström till mig; med begäran:
”får jag bedja Herr Magistern wara så god och
följa mig till Söderlunds; ty där står ganska
illa till.” Jag: ”huru så?” Wickström fortfor:
”Jo Rectorn ligger i kläd=Contoiret ihjälsku-
ten.” Jag blef förwånad och frågte: ”Åh Her -
re Gud! huru har det tilgått? det har wäl
förmode:n warit ett wåda skott?” – ”Nej”,
swarte Wickström, ”ty wärre! han har gjordt
det sjelf med berådt mod, och af barnen är
en ryswärd gråt och jämmer; war derföre god
och kom dit för at se tilståndet och trösta de
arma barnen om möjeligt är.” – Under det jag
klädde mig berättade Wickström tilgång en
med följande ord: ”Klåckan 5. kommer ett
bud till mig derifrån, med enträgen begäran,
at jag genast måtte komma dit för at dyrka
upp en kammardörr. Jag kläder mig i hast,
går dit, och finner alla barnen uppe; men i yt-
tersta sorg och bekymmer öfwer Fadrens
okända, men förmodade olyckliga belägen-
het. Deras, och Jungfru Mildes (Hans Hus-
hållerska) berättelse är denna: klåckan 11. i
går aftse hade Söderlund tagit nyckeln utur
dörren in med sig, och smält in sig i sina rum;
men midt i natten klåckan omkring 1. a 2.
hade de hördt ett starkt skott; deraf förskräk -
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ta, hade de stigit upp och med mycken ångest
wäntat dagens annalkande, och sedan hade
de förgäfwes bultat på dörren och ropat, men
ej hördt den minsta röst eller rörelse inifrån;
Jag öppnade straxt dörren och wi sökte ho -
nom förgäfwes i båda rummen, till dess wi
änteligen funno honom i kläd=Contoiret,
som är i ena ändan af den indre kammaren.
bredwid honom lågo twenne ihopbundna
bössor hwilkas mynningar woro wända åt
honom och ifrån derras tryck pinnar geck ett
snöre, till hans hand. Bössorna tog jag straxt
derifrån och löste dem åtskilda, och woro de
mycket wäl ihopbundna” Jag fölgde så Wick-
ström dit och finner honom liggande widöp-
pen med kroppen något opplutande emot
wäggen; Bössorna hade warit laddade med
mouskött kulor, och den ena hade tagit midt
i pannan och den andra straxt nederom mun-
nen. Sedan geck jag in till barnen och trös-
tade dem, så godt jag kunde, och derjämte
bad dem, at wara så tyst och stilla som möje-
ligt wore och hålla saken hemlig till dess åt-
minstone Guds tjensten wore förbi; ty det
war söndag, på det icke Gudstjensten, måtte
störas, igenom utspridandet af denna ryswär -
da händelsen. Barnens sorg war bitter; och so -
nen Erik Olof yttrade sig i sin smärta: ”detta
är oss icke blott en bitter sorg, utan ock en
skymf som oss oskyldigt drabbar; men jag
hoppas, at förnuftigt folk icke dömmer oss,
såsom härtill på något sätt warande wållan -
de.” – Jag swarte: ”war försäkrad, at ingen
Christmild menniska någonsin kan hysa en
sådan tanka eller omdöme om Eder.” Jag geck
så hem; skaffade dit en eller twå qwinfolk
barnen till sällskap och någon tröst; samt
geck genast i kyrkan, predikade och förrätta -
de hela Gudstjensten ensam; men med hwad
för ett beklämt hjerta kan hwar och en före-
ställa sig. Kammarnyckelen, som hade legat
på bordet i yttre rummet, tog jag med mig,

sedan jag wäl igenlåst dörren. 
Gudstjensten war föga slutat förr än hän-

delsen war kungjordt omkring hela Staden.
Sedan jag åter hade hälsat på Barnen och
gjordt små anordningar, så geck eftermidda-
gen åt, under det jag i flera hus i Staden sökte
at få tinga in barnen det ena här och det andra
där, hwilket Lyckades mig; ty man kunde icke
lämna barnen at bo i huset i en sådan belägen-
het, emedan sådant endast hade warit at för-
länga och föröka deras smärta: och jag war
lycklig nog at få rum åt dem alla; dock måste
de ännu ligga qwar den första natten, med nö-
digt sällskap hos dem. Dagen efter flyttade
hwar och en till sitt bestämda ställe, och Jung-
fru Milde till mig; hwarefter jag låste igen alla
dörarna och bar hufwud nyckeln till Herr
Borgmästaren Nortman, som emottog ho -
nom.
Något mera måste jag orda om denna rys -

wärda händelsen. Det sades allmänt 1:o At
Prostens i Resele Holmberg afhandling emot
sjelfmord96 låg upslagen på bordet i Söder-
lunds kammare, likasom hade han welat wisa
sina resonemanger derom, och hwad som
hade determinerat hans beslut; förmodeligen
hade Holmberg uptagit några sådana menni -
skors sjelfsökta motiver för at wederlägga
dem, men Söderlund utan twifwel endast fäs-
tat sin upmärksamhet wid satserna; men icke
wårdat sig at läsa wederläggningen. Sant skall
det hafwa warit at boken har legat upslagen
på bordet; men när jag kom dit så war hon
borttagen. 2:dra Ryktet war, at Söderlund ha -
de Tyska stora Foliant Bibeln under sina föt-
ter, sjelf ditlagd när han sittande lossade skot-
tet ty om så war kunde wäl aldrig en sådan
bok tilfälligt wis råkat ligga under hans fötter
på gålfwet; – Och war detta sant? så kunde
wäl aldrig större förakt för Gud och religion
ådagaläggas, än detta nesliga drag, wid ett så
rysswärdt företag. Jag såg icke boken där, när
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jag kom dit, icke eller kunde jag få någon re-
dig underrättelse derom; Men förmodeligen
ha de Wikström eller snarare Söderlunds barn
i tid tagit boken bort, för at undanrödja ett så
nesligt wedermäle af Fadrens atheistiska tän-
kesätt, och dermedelst i någon mån mildra
företagets ryswärdhet. Ett wärkeligt priswärd
och ädelt drag af Sonen eller barnen om så
skedde. Men sjelfwa fasansfulla gerningen,
just i det ögonblicket då han skulle sjelfwil-
ligt gå in i ewigheten, ehuru otrolig den synes,
war dock icke Söderlunds tänkesätt olik.
Det föreföll mig och flera besynnerligt, at

icke den minsta mistanka om något sådant
upsåt hos honom af någon kunde ens anas el-
ler någon swårmodighet hos honom förmär-
kas, utom hwad jag straxt will anföra. För min
del war händelsen högst owäntat, emedan jag
icke märkte hos honom den minsta föränd-
ring till humeuret, eller ens kände det minsta
af hwad man sedan gissade föranledde ho-
nom till en sådan gärning. Dessa woro föl-
jande omständigheter, hwilka nu först berät-
tades mig: 1:o Hans HusHållerska Jungfru
Milde, som förleden höst kom i tjenst hos ho-
nom, war i wälsignadt tilstånd, och nu half -
gången, och det af Söderlund, hwilket hon
sjelf, nu hos mig boende, ärkände och påstod
wara skedt under Äktenskaps löfte. 2:o Före
denna Jungfrus ankomst, hade han hos sig en
flicka, en bondes dotter, ifrån Hössjö i 14 da-
gar, hwilken också war bragt af honom i
samma belägenhet. Man ser häraf, at han war
wan at gå till Fäbodarne. (Se pag: 7. denna
Bok:) Denna Flickans fader hade gjordt
stränga påståenden hos Söderlund om uprät-
telse för flickan och kanske äfwen påstått gif-
termål eller åtminstone en ansenlig Summa
penningar, och hotade honom med Stämning
till HäradsRätten om icke Han efter önskan
blefwe förnögd. Det förra eller giftermålet
stötte kanske för mycket emot hans ambi-

tion, och det sednare, eller penningarna hade
han icke; Och som Stämnings tiden redan led
till slut, så at han hwar dag wäntade stäm-
ningen, om han icke alla redo hade fått den,
och wanäran af, at stå till Rätta för ett sådant
brott, alt för mycket chagrinerade honom
och ännu häftigare stötte hans ambition, så
lärer han hafwa beslutit gerningen, för at
med allone undgå en sådan skymf. Jungfru
Milde torde också, något alfwarsamt, hafwa
påstådt sin rätt; men som hon icke hade nå-
gon far närwarande, ty hon war född i Jämt-
land, som kunde alfwarsamt påyrka en tilbör-
lig satisfaction, så lärer hennes ord föga rört
honom; Men skammen af detta dubbla lä-
gersmålet, lärer dock warit kraftigt wärkande
till hans ochristeliga beslut.
Den 3:dje omständigheten, som kanske i

hans sinne wärkade mäst til hans förtwiflade
beslut, omtalte sedan Swarfwaren Lars Sö-
derström för mig, och war följande: – ”När
jag”, sade han, ”för circa half annan månad
reste till min hemort Söderhamn, så anmo-
dade Söderlund mig, at bedja hans gamla mor,
som bodde i Medelpad, flytta till honom, så
wille han försörja henne till Hennes död,
samt updrog mig at wid hemresan taga Hen -
ne med mig hit. Han gaf mig också ett bref
till Henne; men detta brefwet måtte han ald-
rig hafwa fått färdigt, han skref och skref om
flera gånger, och jag märkte, at han hade grå-
tit; ty papperet war helt wått. Wid framresan
lämnade jag gumman brefwet med häls-
sningarna, i afsigt, at Hon måtte bereda sig
till resan till min återkomst; Men Hon swa-
rade helt kort: då Han icke har welat wara Son
förut, så kan Han ock få låta blifwa at wara
det hädan efter; jag reser icke till honom, han
har icke så betedt sig emot mig. m:m: Denna
hälsningen frambar jag riktigt till honom wid
hemkomsten, omkring 3. weckor före hans
sjelfmord.” Detta modrens swar torde förmo-
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deligen djupt hafwa gripit i hans samwete; ty
han skall ganska owärdigt hafwa upfört sig
emot sin Mor, så wäl som sin hustru, som jag
framdeles feck höra.

Angående Söderlunds begrafning hade Ma-
gistraten den 13. stannat i följande beslut. Det
skulle Söderlunds döda kropp af hederligt
folk förhjelpas till grafwen, dock i all stillhet
och tysthet, samt läggas bakom Kyrkan in -
nom kyrkogården. Härtill utnämdes och be-
faltes Rotmästaren Bokbindaren Ham merin,
Förra Handelsman Anders Sundström, Stads-
tjenaren N: Löfdahl och Kyrkowäktaren och
dödgräfwaren Söderström. 

Samma dag feck jag ifrån Magistraten föl-
jande förordnande: ”Utdrag af Protocollet:
&c: S: d: Förordnades Comministern här wid
Församlingen &c: H:rr Mag: P: Stenberg samt
Guld och silfwer Arbetaren &c: Carlson, at
wara Afledne Skolemästarens här i Staden
Ol: Söderlund Omyndige Barns Gode Män,
för at efter Lag och Förmyndare ordningen
bewaka deras rätt och bästa; Hwaröfwer &c:
In fidem
J: Theod: Stenberg 
Notarius.”

En sådan function kunde jag icke afsäga mig,
utan åtog mig det ehuru gärna jag hade welat
slippa; men jag tröstade mig dermed, at Or-
dinarie förmyndare snart skulle förordnas.
I medlertid hade ofwannämnda Personer

jämte flera, som Magistraten sedan hade ut-
nämnt härtill allesamman nekat till, att nå-
gon befattning taga med en sjelfspillings be-
grafning; ”ty sådant åligger oss icke” m:m:
sade de. Magistraten blef härigenom förlä-
gen, då flera deras befallningar i detta mål
blefwo aldeles icke åtlydda. Hwarföre den 18.
ofwannämde Personer åter uppkallades, och

då de inför Magistraten ånyo, alfwarsamt och
oåterkalleligt nekade så utfärdades ett för-
nyat så lydande Utslag. === ”Fördenskull och
emedan StadsTjenare och Rotmästare tilföl -
je af Lag äro Skyldige Magistratens Domar
wärkställa; samt Kyrkowaktaren och dödgräf-
waren Söderström bör wid Kroppars Jordfäs-
tande jämte Presten närwara och dertill hjäl -
pa; Ty och tilfölje häraf skall det åligga Rot-
mästaren &c: Hammerin, Förra Handlanden
A: Sundström, StadsTjenaren N: Löfdahl och
dödgräfwaren Erik Söderström, at innan
Nästkommande Måndag Klåck: 10. på Före-
middagen, wid Tio Riksdalers Wite för hwar -
thera, Söderlunds döda kropp, sjelfwa eller
igenom Andra, till den för honom utsedde
Graf befordra: Åliggandes det Fiskalen Wit-
ström, at uti någon af närmast boende Bor-
gares närwaro Anders Sundström” (som ej
war närwarande,) ”om detta Beslut kungöra,
och till Magistraten om förloppet härwid un-
derrättelse skyndesamme:n inkomma. Här -
öfwer förklarade Hammerin, Löfdahl och Sö-
derström missnöje.
Enligheten med det Concept Protoc: som

Notarien H:r J: Th: Stenberg fört betygar H:
Witström.” 

Samma dag ankom likkistan, hwarom Sme-
den Wikström hade föranstaltat; och insat-
tes hon genast i Söderlunds hus. Bittida på
Måndags morgonen afskickade jag skrifna
ordres och kallelser till ofwanskrefna Perso-
ner, enligt Magistratens Utslag; at de måtte
före klåckan 10. f:m: infinna sig för at bort-
skaffa Söderlunds döda kropp till sin graf,
som redan af Söderström war öpnad; men
jag feck wänta förgäfwes; ingen menniska
kom. Sedan tiden war wäl förliden, at jag sä-
kert kunde inse, at all wäntan derefter war
fåfäng, så geck jag genast till Borgmästaren
Nortman och raporterade, at ingen wärk-
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ställighet hade fölgt på Magistratens Utslag.
Jag hant knapt hemm förr än Fru Hamme-

rin kom till mig, och förfrågade sig, om icke
Hennes Man kunde frikallas ifrån den ho-
nom ålagda skyldigheten, samt rådfrågade
mig huru han möjeligen kunde undslippa en
så tædieuse förrättning; ty at bära en sjelf -
spilling till grafwen wille han aldeles icke,
”ock ingen”, fortfor hon, ”kunde honom nå-
got sådant befalla”. – Jag swarte: ”häråt kan
jag icke gifwa något råd eller någon tröst; Ty
då Magistraten har dömt, at Han i stillhet på
Kyrkogården skall begrafwas, och af hederligt
folk dertill förhjelpas; så bör intet ett sådant
göromål af någon anses för menligit; Några
måste således göra det. Och de utnämde Per-
soner äro på dubbelt sätt dertill förbundne:
ty 1:o Böra de Lyda Magistatens befallning,
och 2:o Åligger det dem såsom Rotmästare
och StadsTjenare &c: at wärkställa Magista-
tens Beslut. Och då de icke sjelfwa willja göra
det, så måga de wäl få några andra i sitt ställe,
som också Magistraten har föreslagit. Liket
måste nödwändigt begrafwas, det går ej an,
att det skall ligga där längre. Jag som Prest
skall också följa med, för at efter samma Ma-
gistratens beslut kasta mull derpå och läsa Fa-
der Wår &c: och Herren wälsigne oss &c: öf-
wer honom; Och kan jag icke då inse, huru
någon kan anse en sådan förrättning för men-
lig.” Med ett sådant swar måste Hon då
halfmisnögd gå bort.
Dagen efter måste åter Magistraten sam-

manträda för at rådslå i samma sak. Den war
nu högst förlägen; Kunde icke frångå sin en
gång afsagda Dom; men kanske nu ångrade,
at den icke straxt dömde: det Söderlund af
Rackaren på Afrätts Platsen skulle begrafwas.
Hwad skäl den hade haft till den afsagda Do-
men wet jag icke, om icke af medömksam
mennisklig känsla, för at i någon liten mån
hugswala och tillfridsställa hans oskyldiga ef-

terlämnade barn, samt för det wigtiga och he-
derliga stånd skull, som Han beklädde, såsom
Prest; Hwilket war hederligit och Christeligit
tänk af dem. Emedlertid stannade den nu i
det Beslut, som genast skall anföras.

Jag satt hemma samma föremiddag i mitt ar-
bete och wiste icke ordet åf förr än samtelige
Magistratens Ledamöter helt oförtänkt träd -
de i mitt rum. Det war Borgmästaren Nort-
man, alla Rådmännen Notarien Stenberg,
och Stads Fiskalen Witström. – ”Såwida de
anbefalte Personer icke wilja hör samma wå -
ra befallningar angående Söderlunds begraf-
ning”, sade de, ”så hafwa wi beslutit, at alla
tillsammans gå i Söderlunds Gård och hjel-
pas åt at lägga Hans Lik i kistan; för at föregå
med exempel och efterdöme, och dymedelst
så mycket mera uppmuntra de andra at hör-
samma wår befalning och bära Honom till
grafwen: – Herr Magistern är wäl också så
god och gör oss sällskap och hjelper oss at
wärkställa wårt beslut?” Jag blef mycket glad
öfwer ett sådant beslut, och wille wist i min
måhn söka mota fördomarnas wälde. Jag
swarte derföre: ”det will jag gärna göra, hälst
då företaget har ett så godt syftemål; men jag
will först skicka efter Klåckaren; han kan
också alt för wäl wara med.” Derefter gingo
vi dit lade Söderlunds Lik i kistan med de
kläder han hade på sig; spikade sedan igen
kistan, och buro wi Honom ut i Förstugan;
på det nycklarna måtte kunna i förwar tagas,
och liket stå så mycket lämpeligare tilreds
för bärarena när de skulle komma. Härvid
gjorde Borgmästaren och en del af Rådmän-
nen föga annat än woro åskådare, dock togo
de wäl uti och hjelpte till något litet en eller
annan gång; men jag och de öfriga fingo göra
det mästa. Härwid kunde jag ej annat än
med inre smärta se huru förakteligt en Prests
döda kropp hanterades; man fattade i föt-
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terna och släpade honom fram såsom man
gör med boskapen, och wältade honom se -
dan i kistan, och man war endast högst mån
om, at så fort som möjeligt fösa honom i kis-
tan, likasom hade liket warit orent, och
såsom en art afsky och wederwilja för ho -
nom, gjorde detta arbete något motbjudan -
de. – Och härwid tänkte jag: Så ussell, snöp-
lig och afskräckande är ofta den ogudaktigas
ändalykt. Man hastade derföre med skynd-
samhet derifrån. Förr än wi skildes yttrade
sig Magistratens Ledamöter: ”Nu skola wi
först förnya wår befallning till samma Per-
soner, hwaraf Herr Magistern skall få del,
som sedan är så god och kallar wederböran -
de, at bära liket till grafwen, samt sjelf utsät-
ter den tid härtill af dygnet som han tycker
lämpeligast wara”, hwilket jag lofte göra, och
geck glad hem deröfwer at liket war kistlagt,
samt hoppades at dessa Personer nu mera
icke skulle göra någon swårighet wid at bära
bort liket. 
Andra gången kallade jag wederbörande

dagen efter, för at bittida på Morgonen, full-
göra, hwad dem ålåge enligit Magistratens på-
bud; men jag wäntade nu denna gången lika
förgäfwes som den förra; hwarefter jag hos
Herr Borgmästaren anmälte, at ingen wärk-
ställighet hade fölgt på deras utgifna befall-
ning, hwaröfwer Borgmästaren blef mycket
ledsen. Och jag war det icke mindre; at liket
efter så mycket bång, icke skulle kunna för-
hjelpas till Grafwen; och började jag frukta,
at det skulle komma at stå i hans förstuga så
länge, at, förgängelsens stank skulle hindra
alt hanterande.
Men om qwällen samma dag, eller den 22.

kom Klåckarens Son Olof Hammar till mig
och Hade följande Ärende. – ”Det är ynkeligt
at Söderlunds lik icke kan komma till graf-
wen; och hwad upseende, tale=ämne och gäs-
ning i folkets sinnen alt Magistratens byl-

tande härmed har åstadkommit, kan hwar och
en föreställa sig. Derföre hafwa några öfwer -
enskommit friwilleligen, at bära liket till graf-
wen; men wilja förut blifwa försäkrade om
följande förbehålls noga och heliga iaktta-
gande och upfyllande;” Nämligen 1:o At de
sjelfwa wille utwälja tiden dertill. 2:o At ingen
skulle förut af mig få någon kunskap om deras
wälmenta upsåt, på det ingen måtte få anled-
ning, at passa på dem och dermedelst få se
hwilka det wore. 3:o At Ingen nu eller fram-
deles skulle söka at utforska dem eller deras
namn, icke en gång jag; och om jag tilfälligt
wis kunde få någon kunskap om dessa Perso-
ner i en framtid, at jag då lika obrottsligt wille
iakttaga samma förtegenhet om dem och de-
ras företag. 4:o At jag följakteligen icke skulle
wara med, när liket skulle bortbäras, och icke
en gång få weta tiden när det skulle ske. Och
5:o At jag måtte Lämna honom nyckelen till
Förstugu dörren; – Med dessa förbehåll wille
de öfwerens komne någon gång fullgöra hwad
de hade låfwat. Häröfwer blef jag ganska glad,
och berömde deras hederliga och Christeliga
företagande; stälte dock så talet med flit så-
som wore jag öfwertygad at de Personer, som
hade fått befallningen änteligen hade besin-
nat sig; och i hemlighet wille bortbära liket.
– ”Nej” swarte han ”dem är det wist icke; men
så mycket kan jag säga, at det är några besked-
liga ynglingar, som af medlidande hafwa be-
slutit, at förhjelpa den döda till grafwen, blott
de kunna wara förwissade om, at få wara
okända.” – ”De måga wara hwilka som hälst”,
swarte jag, ”så lofwar jag heligt, at troget och
obrottsligt hålla alla dessa deras gjorda förbe-
håll. Jag är ganska glad, så wäl deröfwer, at li-
ket änteligen får komma till sitt hwilorum,
som ock ännu mera deröfwer at finna så he-
derliga, öma och ädla tänkesätt hos ynglingar,
som öfwergår all min wäntan och förmodan;
Då äldre folk, hos hwilka man wäntar mera
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eftertanka och wett, icke kunna afsäga sig si -
na fördomar. Frambär min hjerteliga tacksä-
gelse till dem, och säg at jag mycket högaktar
dem för ett så ädelt beslut, ändock jag icke wet
hwilka de äro.” Derpå gaf jag honom förstugu
nyckelen, som war i mina händer, men huf-
wudnyckelen till rummen hade jag icke. Men
unga Hammar lofte på tjenlig tid låta mig
weta när liket wore i grafwen, och då tillika
med Kyrkowäktaren följa mig dit för att kasta
mull derpå. Och dermed war jag fullkomligen
nögd, och han geck bort. 
Den 23. klåckan 4. på Morgonen kom åter

Olof Hammar till mig, och sade: ”Nu är Sö-
derlunds döda kropp i sin graf, om Herr Ma-
gistern will wara så god och stiga upp och gå
at jordfästa det; jag har ock Söderström här
och wi önska, at det måtte ske nu häldre, än
framdeles på dagen om wi icke slippa, at åt-
följa Herr Magistern.” – ”Jo” swarte jag; ”jag
will straxt göra det; Men du måste följa mig
såsom klåckare i din Fars ställe at förrätta
hans sysla derwid, och Söderström för at
igenkasta grafwen; dessutom måste jag, som
jag sade i går, hafwa Eder båda med såsom
wittnen, at Söderlund är begrafwen på sätt,
som Magistratens Beslut har föreskrifwit.”
Jag klädde mig genast och geck at jordfästa
liket. När det war skedt, geck unga Hammar
först ifrån grafwen för at återbära handboken
och skyffeln i Kyrkan; men jag råkte stanna
qwar ett ögnablick. Derefter wille jag gå der-
ifrån hem; men när Söderström det märkte,
så war han färdig at gråta, och sade: ”ach Herr
Magister! söta gå icke ifrån mig, intet törs jag
wara här ensammen.” ”Hwarför icke det”
frågte jag? – ”Åh!” fortfor han: ”jag är rädd
för Söderlund.” – ”Åh! du stackare”, swarte
jag, ”hwad kan han wäl göra dig som död är?”
Dock af medlidande war jag där qwar till dess
Han, till det mästa hade igenkastatt grafwen.
Derefter geck jag till Borgmästaren, på före-

middagen och anmälte sakens förlopp, som
deröfwer blef ganska glad. På hans tilfrågan,
swarte jag: at jag icke wiste hwilka som hade
warit så wältänkta; några hade derom öfwer -
enskommit, och på kallelse af Klåckaren
hade jag kastat mull på liket. &c: – Och ännu
i denna dag (d:n 21/5 1816.) wet jag icke hwilka
som woro så ädelmodiga och beledsagade li-
ket till sitt hwilorum, och dermedelst be-
friade Magistraten, mig och många andra
ifrån ett stort bekymmer, hwilket ju längre
det led, desto mera tryckande blef det. Och
så slutades änteligen Magistratens myckna
tracasseri, på ett lyckeligt och lämpeligit sätt. 
Jag har pag: 502. denna Boken nämnt at jag
lämnade hufwudnyckelen till Söderlunds
rum till Herr Borgmästaren Nortman; men
den 18. kom Stads Tjenaren Löfdahl till mig,
med hälsningar ifrån Borgmästaren at jag
såsom Goder Man för Söderlunds Barn skul -
le emottaga och förwara nyckelen till Söder-
lunds gård, den han nu wille öfwerlämna åt
mig. Men som jag insåg, at Borgmästaren
härmed endast sökte at wälfwa på mig en -
sam så wäl answaret för Stärbhuset, som
också alt bekymmer om Söderlunds begraf-
ning, så blef jag öfwer ett sådant tilbud nå -
got sticken och förträtad, och swarte honom
derföre: ”Hälsa Herr Borgmästaren, at det
owilkorligen tilhörer Magistraten at hafwa
hand öfwer Stärbhuset, så för barnens som
Creditorernas säkerhet, äfwen som at besty -
ra om huru liket måtte komma till grafwen:
Jag tager icke emot någon nyckel, utan bär
honom tilbaka till Borgmästaren igen”, Det
han också genast gjorde. 

Ännu måste jag gå litet tilbaka med berät-
telsen. Dagen efter det Söderlund afhände
sig lifwet d:n 13. eller samma dag som jag
feck Magistratens förordnande at wara Bar -
nens Goder Man i Söderlundska Stärbhuset,
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så Hade Magistraten, straxt derpå, utnämnt
mig och Guldsmeden Carlson, at wara dessa
barns Ordinarie Förmyndare; men jag feck
icke förordnandet derom förr än några dagar
derefter. Nu som jag förutsåg, at Concurs
oundwikeligen förestod Stärbhuset, hwar-
wid mycket tracasserie nödwändigt måste
förefalla, och jag dertill med kände Barnen
för at wara illa upfostrade och wanartiga, så
wille jag omöjeligen påtaga mig deras För-
mynderskap. Och för at sådant undgå skref
jag och inlämnade till Magistraten följande
Memorial.
=== At jag hade undfått Magistratens För-

ordnande om Förmynderskapet. === ”hwarå
jag härmedelst får aflämna till sägde Rätt
mitt ödmjuka swar; Nämligen: At jag omöje-
ligen kan detta förmynderskap mig åtaga, och
det af följande skäl och orsaker. 1:o Enligit
ärfda Balkens 20. Cap: 8. §: Skall ej en gäldbun-
den eller den så fattig är, at Han förmynderska-
pet ej förestå kan, förmyndare wara. Nu är det
allom kunnigt huruledes jag för få år trädde
till denna Sysla, hwars ringa Lön alla känna;
har satt hushåll med twå toma händer, och
måste köpa alla bohags ting, ifrån träsked till
det mera betydande; dertill giftat mig” (Gudi
lof, ianseende till Henne till min största för-
nöjelse) ”med en hustru med snart sagt intet
arf, och som jag har måst upkläda: Nu har jag
wäl största orsak at tacka Gud, för det han
mig gifwit, och den wälsignelse, som jag i
mitt hus fått röna; Men så är det dock ej un-
der, iansende till det nyss anförda, at jag är så
gäldbunden, at efter min öfwertygelse intet
Förmynderskap kan eller bör mig anförtros.
Och till at detta bestyrka må nämnas, at, om
så fordras, kunna Handelsmännernas Burgeri,
Matts Nerpins, Joh: Bolins och Mästar Wålins
Räkenskaps böcker det utwisa; äfwen är jag
skyldig hos Prosten Eurenius, och Såldaten
Bränberg i Hössjö har Revers på 33. R:d: 16. sk:

utom annat smått. 2:o Lagens 1. §. i 21. Cap: af
ärfda Balk: frikallar uttryckeligen den ifrån
Förmynderskap, som så trägit arbete hafwer,
at Han förmynderskapet ej tilbörligen sköta
hinner; hwem är som icke känner min Syslas
trägenhet, hälst nu när jag är ensam Prest i
Församlingen; ty i Rectorns lifstid kunde han
ibland biträda om något hastigt i Min från-
waro påkom. Min tid är så uptagen och kring -
skuren, at intet är öfrigt at med besked be-
strida en så angelägen och wigtig sysla, som
förmynderskap är: Ty icke allenast mången
dag, utan ock flera weckor efter hwarandra,
har jag ej warit ledig ifrån mårgon till qwäl-
len; blott hwar tredje Söndag fri Predikan,
tilstöta” (här hade jag upräknadt, alla mina
Embets göromål if: det största till det minsta
året om.) ”Jag kan således så mycket mindre
åtaga mig, hwarken Förmynderskapet eller
Curators omsorgen, som jag nog tydeligen
och sannolikt inser, at det blir concurs uti det
i fråga warande Stärbhus, då naturligtwis täta
Rättegångs dagar torde förefalla, hwarunder
mer än sällan skall hända, at högst angelägna
Embets Syslor komma at tilstöta, som då an-
tingen komma at åsidosättas (hwarmed jag
hwarken för Gud eller Församlingen kan wa -
ra förswarad) eller måste de Omyndigas rätt
försummas, och saken igenom min täta från-
waro at långt på tiden utdragas. Likaledes sä-
ger Kong: Maj:st:ts bref af den 18. Augusti
1684. At där Omyndiga Prestebarn äro måge
fuller Gode Män af Presterskapet antagas till
Deras Förmyndare om de med wänlighet kunna
derom förenas. således icke nödgas eller twing -
as dertill. Äfwen at sådana Förmyndare böra
tillsättas, som äro Lagliga. Men nu hafwe wi
hört, at Lagen frikallar den som gäldbunden
är, och den, som träget Embete hafwer, det
jag nyss har bewist träffa in på mig; derföre
kan jag aldrig wara Laglig Förmyndare. 4:o Är
ej utrönt om den nu döda Rector Ol: Söder-

517. 
1795. 
April. 

Cit: p: 524. d: B:
p: 530. d: B:

518. 
1795. 
April.

519. 
1795. 
April.

432

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 432



lund, har sjelf åtagit sig sina barns Förmyn-
derskap i anseende till arfwet efter deras Mor,
eller är någon annan i Jämtland dertill för-
ordnad, i det sednare fallet, torde ej någon ny
Förmyndare behöfwas. Desutom har Han
Slägtingar Ett Syskonebarn Gästgifwaren
Augustin Bång i Fjähl i Hässjö Socken; och
på barnens Möderne H:r Prosten Harlin i
Nätra, En Comminister Pehr Sundvall och
dess Son Olof Sundvall i Häggdånger, hwilka
det närmast tyckes åligga, at wara förmyn-
dare. Men föröfrigit, hwarken will eller kan
jag undandraga mig at, såsom God Man när-
warande wara wid Bouptekningen, såwida jag
af Loflige Rådstugu Rätten för giltig ärkän-
nes. Likaledes will jag, så långt, som min tid
tillåter och min förmåga och insikt sig sträck -
er söka at befordra dessa omyndiga barnens
bästa i samråd med Förmyndarena; Men För-
mynderskapet kan jag aldrig mig åtaga. Umeå
Stad den 22. April 1795. 
P: Stenberg.”

Jag får innan kort tilfälle at något mera yttra
mig om innehållet af detta Memorial. För-
mynderskapet befriades jag ifrån; och någon
af de föreslagna blef förordnad dertill. Sam -
ma dag inlämnade jag äfwen, på Notarien
Stenbergs inrådande följande Memorial.
”Tilfölje af Min === utfästa låfwen och

förbindelse, === at === wara Goder Man &c:
så får hos Låflige Rådstugu Rätten jag hem-
ställa, om icke det för barnens bästa wore
oumgängeligen nödwändigt, at anmoda Kong:
Maj:st:ts Befallnings Hafwande i detta Län till
at hos Kong: Maj:st:ts befallnins Hafwande öf-
wer Jämtelands Län, anhålla, det de måtte ut-
förska låta 1:o Huruwida den nu afledne Rec-
tor Ol: Söderlund hafwer Bo sitt uptekna och
afwittra låtit efter sin afledna Maka Elisabeth
Häggbom, eller ej; så framt icke sådana docu-
menter i Boet finnas. 2:o Och om så skedt är,

om Fadren Allena Barnens Förmynderskap sig
åtagit, eller är någon annan honom till biträde
forordnad? 3:o och i fall ingen afwittring har
skedt, samt för at utröna Boets tillstånd wid
ofwannämde dess hustrus död, och såwida
merbemälte Rector, wid sin flyttning hit till
Umeå genom öppen Auction lät försälja stör-
sta delen af sin då ägande lösa egendom; om
dessa Auctions Protocoller wore at tilgå? 4:o
Huru stora fordringar Boet då ägde, änskönt
de sedan kunna wara inbetalte, äfwen ock
hwilka Boets skulder woro, fastän de nu kunna
wara afbetalta?” Datum. &c:

Straxt efter Söderlunds död och Jungfru
Mildes flyttning till mig, måste jag på Hen-
nes begäran och i Hennes Namn skrifwa till
Hennes Far på Frösön i Jämtland, underrät-
tandes honom så wäl om Söderlunds ryswär -
da afgång, som Hennes olyckliga belägenhet.
m:m:

Efter nära 3. weckors wistande hos mig, reste
änteligen nyssnämde Jungfru hem till sin Far
i Jämtland, sedan jag hade hjelp Henne till
wägs i hwad jag kunde åstadkomma. Den 2.
Maj reste Hon, utan at ännu hafwa fått sin
faders swar på sitt bref. Och jag tillstår, at jag
önskade at Hon förr ju häldre måtte resa, så
wäl för det hon war mig både till någon
tunga, beswär och bekymmer, som ock af
fruktan för at Hon igenom ett längre drögs-
mål, hos mig oförtänkt kunde upnå sin ned-
komst, hwilket så wäl för Henne på en främ -
mande ort, som för mig hade warit högst
obehagligt. Derföre upmuntrade jag henne at
resa ju förr dess häldre, medan det ännu kun -
de ske för Henne med någon wighet, lätthet
och säkerhet för fölgderna; ty ju mera det led
på tiden desto mera kunde det wara fara, at
resans beswärligheter kunde förorsaka en för
tidig nedkomst för henne under wägen, hwil-
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ket wore för Henne det obehagligaste, som
Henne kunde wederfaras.
Någon liten tid derefter feck jag bref ifrån

Hennes Far så lydande. 

”S: T:
I dag ärhöll jag ett i min dotters namn skrif-

wit bref, hwaraf jag med grämelse inhämtat
de obehagligaste tidningar; så wäl om Prest-
mannen Söderlunds hiskeliga afgång ur ti den,
som det beklage:a tillstånd, hwaruti min dot-
ter, förmedelst denna sjelfspillnings gudlösa
förledande, råkat. Det enda, som kan gif wa
mig och min gamla hustru någon lindring i
wår stora sorg häröfwer, är, at Herr Commi-
nistern haft den Christeliga ömheten och ta-
git flickan i sitt hus på behagelig tid; hwarföre
wi härmed få aflägga wår ödmjukaste tacksä-
gelse, och öns ka den högstes belöning öfwer
Herr Com ministern och dess wärda hus!
Wår ödmjukaste anhållan är, at Herr Com-

ministern täktes gunstigt fortfara, i samma
ädelmodiga upsåt och wård om wår olyckliga
dotter, tils omständigheterna för Henne
kunna medgifwa hemresan hit tilbaka samt
förhjelpa Henne till sin rätt i Söderlundska
Stärbhuset ianseende till dess Lön och mera,
som dess häfdande, under äktenskaps löfte
kan berättiga Henne till.
War ock gunstig och hälsa wår dotter, at

Hon skall wara wälkommen åter, === och
bed gifwa mig tilkänna, hwarest jag kan sän -
da Henne något till mötes, såsom litet under-
stöd på resan. &c: === af den 29. April. 
Gotth: Wilh: Milde.”
Gud beware Alla ömma Föräldrar ifrån at

nödgas skrifwa sådana bref.

Wid det Notarien Stenberg en dag denna
tiden war hos mig för at öfwerens komma
om terminen för Bouptekningen i Söder-
lundska Stärbhuset, så war Han så hederlig

och lät mig förstå hurusom flera af honom
hade begärt, en afskrift af mitt Memorial till
Rådstugu Rätten angående befrielsen ifrån
Förmynderskapet för Söderlunds Barn, så -
som, efter sägen, warande owanligt besyn-
nerligt och löjeligt, &c: men at han icke haf- 
wer welat göra dem till wiljes, för min skull.
Jag tackade då honom upriktigt för detta
Hans hederliga förhållande. Och yttrade
mig: – ”så är altid malicen färdig at illa utty -
da och begabba de obetydeligaste uttryck,
som man i sin oskuld kan råka skrifwa; Ty
hwad jag skref i yttersta åhåga och bekym-
mer om, at möjeligen kunna blifwa Förmyn-
derskapet qwitt, hwarföre jag högeligen
fruktade; det kom jag ej ihog at så noga
granska, ingenting mindre förmodandes, än
at sådant skulle mistydas; ty den som ej sjelf
är wan at tänka ond om någon förmodar
icke eller något sådant af andra.” &c: Jag fant
wäl sedan, at jag med helt andra ord hade
kunnat uttrycka mig, ja till med aldeles ute-
sluta meningen om mitt giftermål (Se pag:
517. D: Bok:) hwilken utan tvifwel föreföll
dem mäst löjlig; men som sagt är: jag kom
intet ihog något ondt. Dessutom war detta
mitt första Memorial, som jag någonsin hade
inlämnat till någon Rätt; jag kunde således
aldeles icke Lagstilen, eller sådana skrifters
formler; och som jag altid i mitt skrifsätt har
welat wara tydlig och demonstrativ, så blef
jag just derigenom förmycket omständelig
och widlöftig, ty jag wille andraga alt hwad
jag trodde kunna bewisa mina sattsers och
påståendens riktighet; war det då under, at
min skrift blef något owanlig; Men det oak-
tat hade hwar och en ädel tänkt menniska
icke förklarat Henne annorlunda, än såsom
ett bewis på min menlöshet och oskuld. Ett
sådant tänkesätt hade jag wist wäntat af alla
andra, men minst af Notarien Stenberg, som
war allmänt räknad för en malingne och il-

Bref.
Cit: p: 536. d: B:

523. 
1795. 
Maj.

Owäntat 
ädelmod.

Cit: p: 530. 
D: B: och p: 556. 

Dito B:
524. 
1795. 
Maj.

525. 
1795. 
Maj. 

434

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 434



parig Man. Dock tänkte Han denna gången
hederligare än många andra; emedan ingen
är så ond at icke han någon gång är god.

Enteligen blef Bouptekningen hållen efter
Söderlund af en Rådman och Notarien Sten-
berg, hwarwid jag och Guldsmeden Carlson,
såsom gode Män woro närwarande. Det pro-
cedere derwid, som denne sistnämde iaktog
kunde jag wäl icke klandra; men den om-
ständigheten, at han kastade på gålfwet
hwart och ett papper, som icke war Revers,
qvittence, eller Document, m:m: med ett
ord: så snart det icke angick egendom, det
tyckte jag för ingen del om. Jag yttrade ock
straxt mitt misnöje deröfwer; Ty derigenom
kunde månget i annat afseende wigtigt pap-
per, eller åtminstone artigt och nöjsamt pap-
per eller i hushållningen, i historia och i
lärda ämnen wigtiga antekningar, lätteligen
gå förlorade; och mången ny och nyttig up-
täkt dö med upfinnaren. Men Notarien swa-
rade: ”Åh strunt, det är bara lappri; sådant
hafwa wi icke tid med.” och fortfor at kasta
på gålfwet så fort han handt, så at till slut
samlades en hel pertt korg full. Detta tänkte
jag lärer wara det wanliga sättet wid Boup-
tekningar, som hålles af Magistraten, det är
skada ändock, at man icke en gång ser efter
om de innehålla något gagneligt och artigt
eller historiskt ämne. Det är då ej under, at
många goda underrättelser för mensklighe-
ten förswinna. Gärna hade jag tagit till mig
dessa förkastade papper; men jag wille icke
ensidigt taga dem; men at åter begära dem
blygdes jag.
Derefter hölts Auction på hela egendo-

men, Och såwida Förmyndare och Curatorer
woro tilsatta, så behöfde jag icke så ofta wara
närwarande såsom Barnens goder Man. Se-
dermera, antingen uppå Barnens egen begä-
ran, eller någon Annans påminnelse, inläm-

nade jag ett nytt Memorial till Råstugu rätten
så Lydande.

”Såsom Goder Man uppa Afledne Ol: Söder-
lunds omyndige barns wägnar får jag anhålla,
såwida De för Stärbhusets myckna gäld alsin-
tet arf hafwa at förwänta, at saken med Cre-
ditorerna måtte så begås, at det obetydeliga
matförråd, som i boet kan finnas, måtte Bar-
nen till delnings tilfalla, hwilket är så mycket
mera billigt som om de i Boet qwarblifwit,
ingen hade kunnat neka dem den samma
förtära, och med at den koka med, hwilken
äfwen, änskönt förauctionerad, åtminstone
till någon del af den derföre betalte Sum-
man, måtte barnen meddelas, till en liten
handpenning. och då Barnen af sam ma orsak,
som ofwan nämnt är, alsintet arf efter sin
Mor hafwa fått, så anhålles, at Modrens ännu
qwarwarande obetydliga gamla kläder, af lika
god wilja, måtte barnen tildelas, hälst de äro
snart sagt utan kläder; – hwilket alt så myck -
et mera tyckes wara billigt, som döttrarna
Lisa och Anna Brita haf wa haft omsorg om
maltets mältning och torkning, som annars
hade förderfwats; samt twättat linkläderna
&c: – hwilket icke litet hafwer bidragit till
dess så mycket bättre försäljande, Credito-
rerne till ej ringa förmån; det, jag tror, ingen
af dem will hafwa för intet, af så fattiga
barn.”

Denna min begäran, ehuru billig den än war,
blef dock icke till alla delar bifallen; Dock
tilläts dem at få dela sins emellan litet blår
och annat obetydligt smått; som föga kunde
gå under Auctions klubban. Jag satte derföre
ut en wiss dag och timma då jag och Carlson
wille komma och hålla denna delning dem
emellan. Men som jag just icke på klåcksla-
get, hade tilfälle at infinna mig, så hade bar-
nen allaredo ensidigt börjat denna delning
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sins emellan, och kifwade redan alfwarsamt
nog om mitt och dit. Häröfwer blef jag högst
ledsen och förargad, och sade dem alfwar-
samt skarpa sanningen; Ungefär i denna ton.
– ”Om Ni egenmyndigt wiljen företaga den -
na delning, så behöfwas wist icke wi wara
med såsom Gode Män, då är det så godt wi
afsäge oss all befattning med allting; Som jag
redan finner edert förhållande wara, så tyckes
redan egennyttan, hos en och hwar af eder
wilja råda till den andras förfång; och just för
at sådant förekomma äro wi förordnade till
Eder Gode Män; Weten derföre, at I icke ägen
rättighet, at röra det minsta i Eder Fars hus,
utan Curatorernas eller wårt samtycke eller
öfwerwaro.” &c: Sedan måste wi dock fort-
sätta delningen med dem; ty wi kunde icke
lämna dem härwid handlöst på egen hand.

Auction i detta Stärbhus fortfor wissa dagar,
hwaremellan Cassören Lind och Notarien
Stenberg, såsom Curatorer, en dag på före-
middagen de warit där för at förbereda föl-
jande dagens auction. Wid pass klåckan ./2.
12. kommo de derifrån till mig med en liten
bundt fogel snaror, circa 30. a 40. stycken,
dem de skänkte mig, emedan de wiste at jag
bäst deraf kunde betjena mig, och woro för -
öfrigit af intet wärde för Stärbhus massan. Jag
tackade för gåfwan, hwarefter de suto hos
mig och pratade en god stund, och gingo så
bort; men då först föll mig den tankan in: få
se at deras afsigt med denna gåfwan endast
war, at få middag hos mig, såsom nära till, för
at derefter på eftermiddagen gå tilbaka till
sina göromål i Stärbhuset; och för at få en så
mycket lämpeligare anledning så togo de sna-
rorna med sig såsom en gåfwa. Jag ångrade
då, at jag icke bad dem wara qwar till midda-
gen, och war harmsen på mig sjelf, at jag icke
förr insåg deras afsigt härmed; men nu war
det för sent och kunde icke mera hjelpas; det

förtröt mig imedlertid, at de kunde hafwa an-
ledning at tro mig wara så snål, at icke nännas
gifwa dem en måltid mat, hälst wid ett så-
dant tilfälle då de med en gåfwa hade banat
wägen för sin önskan.

XV. Capitlet. 
Sommar Händelser.

Ibland denna tidsens ankomna bref till mig
war Hörnels det första, angående några Com-
missioner, och föröfrigit af ingen märkwär-
dighet, utom följande ord. – ”Ach hwad
bedröflig ändalyckt Söderlund tog! Denna
händelse oroade mig rätt mycket; denna tor -
de ock satt Bror i många beswärligheter. Hu -
ru gick det med det Förmynderskap, som blef
Bror updragit, fastnade Bror för det samma i
Compagnie med Erik Forsell?” Han hade så-
ledes hört om frågan om Förmynderskapet;
och det fägnade mig at han ej ordade något
om mitt memorial i det ämnet; ty jag kunde
då förmoda at Han det icke kände. (Se p: 517.
och 524. d: B:)

När jag blef af Allmogen anmodad for jag
flera gånger på Sockenbud på Landsbygden,
när jag hade tillfälle, ehuru det icke war min
skyldighet. nu kom en dag Bonden Anders
Olofs son i Bullmark och jag reste dit om -
kring en 3 ./2. Mils wäg. Där hände mig twen -
ne små något förargeliga omständigheter, den
ena: at när jag hade köpt litet smör, så råkte
jag misräkna mig litet wid dess betalning,
som dock efter påminnelse härom rättades;
men jag hade dock för ingen del we lat, at det
skolat händt; emedan de hade kunnat anse
det för upsåteligt af mig. Den andra war den,
at straxt efter min förrättning så feck jag
straxt betalningen för mitt beswär utaf An-
ders Olofs son. Jag drögde dock sedan en liten
tid qwar i anseende till smörhandelen. När
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jag då änteligen war färdig at resa så kom An-
ders Olofs son för andra gången och wille be-
tala mig för beswäret. – Jag swarade då: at jag
hade fått betalningen redan en gång af ho -
nom sjelf; men han wille icke tro det, utan
påstod at Han icke hade betalt mig. Som jag
aldrig är snartänkt eller wan at tänka ondt, så
swarte jag honom wackert: at jag hade fått
min betalning; ”mins Ni icke det?” Men han
sade sig icke minnas det; dock gaf han efter
och trodde min försäkran. Men så snart jag
kom på wägen hemåt, så började jag något
grubbla på detta Hans förhållande, och bör-
jade mistänka, at han med flit gjorde ett så-
dant försök, för at pröfwa mig, om jag wore
nedrig nog, at twå gångor taga betalningen,
kanske, tänkte jag, härtill föranledd af mis-
räkningen med smöret; ty lärer han hafwa
trodt, at om jag gjorde det ena upsåtligt, så
kunde jag också förmodeligen äfwen det and -
ra, och således lärer han welat utröna min
Conduit och ärlighet. Ett så nedrigt försök af
honom kunde ej annat än, på det högsta för-
arga mig; och hade han sjelf åter skutsatt mig
hemåt, så hade jag säkert sagt honom san-
ningen; ty jag tog det nu omsider för gifwit,
at han hade welat fresta mig; men en gosse
skjutsade mig, hwarföre jag i tysthet måste
innom mig smälta den förargelsen, at Han så-
ledes wille sätta en hederlig karl på prof. Och
denna tankan gjorde min hemresa högst led-
sam och tråkig; ty mitt sinnelag är sådant, at
om jag börjar grubbla på något obehagligt, så
tänker jag derpå häftigt i tysthet, så at, om jag
är mycket tyst, så är jag wist icke wid humur
utan ledsen och förargad. Saken förblef dock
sådan den war till dess Anders Olofs son sjelf
kom till mig en gång när det led på somma-
ren, då jag förbrådde honom detta hans för-
hållande, wisserligen med mycket mera köld
och saktmod, än om jag i första hettan hade
fått uti honom; Men han swarade: ”Herr Ma-

gistern bör icke tro det; jag är i det afseendet
aldeles oskyldig; Jag trodde wist at Herr Ma-
gistern icke hade fått sin betalning, och or-
saken dertill war denna, at jag war litet rörd
af bränwinet; ty trött och hungrig af resan
tolde jag så litet; och då jag är i den belägen-
heten, så har jag alsintet minne, derföre hade
jag så snart glömt bort, at jag en gång redan
hade betalt Herr Magistern, jag kunde således
ej annat än taga miste såwida jag ej wille åsi-
dosätta min skyldighet, at betala Herr Magis-
tern.” Denna förklaringen tilfredsstälde mig,
och wi blefwo åter goda wänner; och Det fäg-
nade mig derjämte, at fina honom oskyldig.

Sista dagen i månaden blef jag kallad till
Bars öhls till Sadelmakaren Erik Nyberg, för
at förrätta dopet; hwarwid, såsom brukligt
war, barnets namn war skrifwit på ett litet
papper; Jag såg på sedeln litet förut och tyk-
tes wäl minnas namnen; men då jag döpte
barnet, så tog jag ändock miste i någon dis-
traction, och kallade det Barbru Johanna
istället för Barbru Juljana. Efter förrättning -
en blef jag straxt påmint om mistaget, isyn-
nerhet af HandelsMan Anders Walls Fru, som
sjelf hette Juljana, hwarunder utan twifwel
äf wen war förborgad någon liten fåfänga, ty
hon wille just i detta Barnet igenkallas; hwar-
före hon också så mycket mera gaf sitt mis-
nöje tillkänna. – Men jag swarade: ”Det för -
tryter mig at jag icke bättre lade namnet på
minnet, och harmas nog på mig sjelf; ty jag
hade alt för gärna welat göra till wiljes; Men
som namnen Juljana och Johanna lätteligen
kunna förblandas med hwarandra, så war det
lätt och snart gjordt at mistaga sig, hwarföre
jag dock beder om förlåtelse. Föröfrigit är det
ena namnet lika så godt och wackert som det
andra, isynnerhet då de icke förut hafwa nå -
gon flicka som heter Johanna; och nu mera
kan saken icke hjelpas.” Altså Låddes jag icke
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förstå, at Fru Wall wille blifwa igenkallad,
och dermed förblef saken, och jag låddes ej
märka, at denna Frun knotade något häröf-
wer; Men hon kunde dock icke göra mig nå -
got bång härföre; utan at sjelf för mycket röja
sin egen fåfänga.

Ibland de bref som jag denna tiden bekom
war det första ifrån Farbror Ström i Torneå,
som, jämte det han gratulerade mig till gif-
termålet, samt ger tilkänna sin önskan, at få
tätare underrättelser om sina slägtingar, äf -
wen skrifwer.
”Sistledna September öfwersände jag med

Posten 2. R:d: och 40. sk: hwilka jag hoppas
kommit K: Cousin tilhanda; och hwarom jag
anhåller at blifwa underrättad.” Sedan häls-
ningar och följande sorgeliga underrättelse.
”Cousin Spiegel har blifwit total olycklig, och
lämnat sin hustru i sorg, och kan hända nog
swaga omständigheter med sin gamla Mor
och trenne barn.”
Angående dessa pengar finner man sam-

manhanget om dem pag: 54. 198. och 359.
Denna Boken. Men Fru Spiegels olycka öm-
made mig rätt Mycket; så mycket mer som
hon war min Slägtinge och den samma Greta
Cajsa Forsell, om hwilken jag flera gångor har
talat, se p: 107. 1:sta Bok: och 124. 133. dito Bok,
samt p: 15. 3:dje Bok: och p: 2. och 3. 4:de Bo-
ken. Jag mins nu icke om jag på något ställe
hafwer omförmält hennes giftermål, och får
derföre nu nämna: At när Christina Callme-
jer blef gift med Prosten Rydman, så feck hon
följa med dem ifrån Åbo till Torneå, der hon
efter några år, blef gift med Sjö Capiten Spie-
gel, med hwilken hon nu hade lefwat 4. a 5.
år, hwilket gifte så mycket mera gladde mig,
som hon såsom fattig flicka icke allenast sjelf
hade sin nödiga utkomst, utan också tog sin
mor Madame Burman till sig, som hitintils
hade nästan warit ett fattig hjon i Umeå och

mäst sina Slägtingar till tunga. Men nu; i stäl-
let för at i Torneå hafwa sin bergning till dö-
den, så måste de båda återflytta till Umeå där,
de till bådas död, lefde nästan i misere. Hen-
nes förlust och sorg war derföre så mycket
stör re, som denna Spiegels utresa, war före-
tagen i afsigt at kunna förtjena och förwärf -
wa sig så mycken inkomst, at han sedan för
all sin i stillhet få lefwa hemma. Men Herren
hade annorlunda beslutit. Och så gör men-
niskan sig ofta goda uträkningar och förhopp-
ningar för framtiden, och ett enda olyksfall
gör altsammans i ett ögonblick till intet.
Nu feck jag också bref ifrån Nordqvist, som
gratulerar mig till giftermålet, och hälsar äf-
wen till min Fru hwarwid han yttrar sig: –
”Jag älskar Henne redan så ömt som dig.”
Större bewis på hans warma wänskap för mig
kan föga gifwas än detta uttryck. Angående
honom sjelf; så jämte det han berättar, at han
med de sina mådde wäl, så omnämner han, at
han hade fått Förslaget efter Ignatius i Åbo
till första Comminister, eller som han där kal-
las Archi Diaconus. Ignatius war blefwen
KyrkoHerde i Wigtis. Nordqvist war också se-
dan så lyckelig at få denna Syslan. 
Ifrån Gothard Wilhelm Milde (Se p: 522.

&c: denna Bok:) feck jag ock nu bref. – Berät-
tar om sin dotters lyckliga hemkomst, och
tillägger: ”Men beklageligen också (medelst
skjutsen) uppödd hela behållningen af sin är-
hållna års lön, som kommer mig, som sjelf i
knappa omständigheter stadd, rätt illa till
pass; och jämte grämelsen öfwer Hennes irå-
kade hafwande tillstånd, ökar mina bekym-
mer.” Efter tacksägelser för hwad jag hade
gjordt henne till godo anmodar han mig at af
Stärbhuset utsöka rese omkostnaderna 9.
R:D: 13. sk: som honom borde tillsändas. –
Han fortfor: ”Jag hemställer till Herr Com-
ministerns eftersinnande om detta icke är
billigt, enär alla Hennes öfriga pretensioner,
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såsom häfdad af sin Husbonde under äkten-
skaps löfte måste lämnas owidrörda, och Hon
ensam widkännas fölgderna deraf. om bedra-
garen lefwat har han ofelbart skolat om icke
godwilligt, medelst Lagtwång, skaffa Henne
reparation.” Utom andra småa fordringar.
Hon återbegär ock något smått förglömt af
sitt.
Jag inlämnade straxt derpå till Magistra-

ten ansökningen om dessa skjutspengar, hwa-
rom framdeles.
Dessa bref beswarade jag, hwart och ett ef-

ter sina omständigheter.

Ifrån Lector N: Ström i Hernösand hade jag
bref, som å en Skräddare Bodings wägnar an-
modade mig at utur Söderlunds Stärbhus ut-
söka dess fördran, tilsamman Stor 41. R:D: 7.
sk: 8. [öre] Men som jag allaredo tyktes haf -
wa haft för mycket beswär och bryderi för
Söderlundska Stärbhuset, och som jag insåg,
at, om jag åtoge mig sådana Commissioner,
så skulle jag af flera med sådana öfwerhopas,
hwartill jag hwarken hade tid, hug eller fal-
lenhet; hälst jag i rättegångs afairer hade
liten kunskap och ärfarenhet; ty anmodade
jag Stads Casseuren P: Lind härom, som lofte
sådant fullgöra, hwarföre jag öfwerlämnade
honom de till mig skickade hithörande hand-
lingar, och skref till Lector Ström, at Skräd-
daren Boding hade at härom correspondera
med nyssnämde Casseur. Och således hoppa-
des jag för altid få wara skild ifrån Söder-
lundska Stärbhusets gräl. 

En dag hade Magistraten upkallat Stadens
inwånare för at rådpläga om uppfyllandet af
Kongl: Maj:st:ts nyss utkomna Förordning
om Hushållning af Spannemål igenom in-
skränkning af bränwins bränning, samt hu -
ru mycket hwar och en kunde hafwa rättig -
het at bränna. Jag geck äfwen upp. Under

rådplägning härom uppkastade Herr Bruks
Patron och Handels Mannen Zachris Åberg
en Plan och en methode härwid, som icke 
allenast tydeligen war gynnande för hans 
interesse, utan också i en icke ringa Mån,
stridande emot sjelfwa Kongl: Förordningen,
som just nu war i fråga, i en Punkt, som icke
genast af alla märktes. Jag afhörde honom en
stund, med tystnad under förmodan at Borg-
mästaren eller någon annan skulle göra an-
märkning derwid; Men som ingen sade nå -
got i detta ämnet, så yttrade jag min tanka
därom sålunda: – ”Som jag fattar innehållet
af Förordningen, så är dess mening och syf-
temål så och så;” som jag då tydeligen fram-
stälte. Men en Åberg gaf upp härwid en
upsyn, full af ondsko och mishag och swa-
rade genast med en stickande och sträf ton:
”Det är ingen som nu har påkallat Herr Ma-
gisterns förklaringar; Han har alsingen rät-
tighet at bränna; utan får bränna blott af
grace, derföre har han här ingen ting at
säga.” Man ser häraf, huru mycket det förar-
gade honom, at jag uptäckte hans projects
motstridighet emot Förordningen, hwarige-
nom hans egen nyttiga syftemål ännu tydli-
gare blottades. Och ehuru jag hade rätt, och
alt för wäl hade kunnat gifwa honom ett
tjenligt swar härpå, så wille jag dock icke
här, inför en sittande Magistrat, yppa något
widare gräl, utan teg helt stilla. Här till bi-
drog också något at Förordningen också gaf
någon anledning till någon mindre rättighet
at bränna för mig, efter jag hwarken ägde
någon gård eller hade Burskap i Staden. Det -
ta oaktat, så brände jag dock, när tider blef,
Åberg ofrågad, till husbehof, så mycket som
jag behöfde. 

Ett bref från Hörnell innehöll blott commis-
sioner; Men i Post Scripto, säger han: ”Om
jag i Morgon, som är Pärsmäss dagen hade
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dig på mina swaga skuldror, så skulle jag
hissa dig under 1000:de sinom 1000:de lyck -
önskningar till en liten addjuncts snara an-
komst på gården.” Man igenkänner här hans
muntra lynne och fallenhet at skämta. 

Af mera wärde war Häggqvists bref som jag
bekom litet derefter. Han skrifwer:
=== ”Länge hade jag förestält mig, at du

skulle få både beswär och ledsamhet af den
olyckliga Söderlund. Denne mannen war min
Informator wid Hernösands Schola; Jag
kände honom mycket wäl. – Med sin hädan-
färd satte han en fläck på hela wårt Stånd.
===. Jag gratulerar dig än en gång till dit wal
(af maka), du är friad från capricer, och de
flyktiga och beswärliga utswäfningar, som
äro medfödde hos wåra förnämare Damer:
Och om jag ej för mycket bedrar mig, så nju-
ter du nu, jämte en öm kärlek, äfwen en liten
smula wördnad af din Maka. Huru nära war
du icke at säkert blifwa beröfwad en så ädel
skatt, om du skutit hjertat på de omnämde
Damer; Men faran är nu förbi, och jag önskar
dig och Henne så många som sälla dagar.”
Anledningen till dessa yttranden war, at

jag i mitt bref hade beskrifwit för honom
huru nögd jag war med mitt gifte, och huru
öfwertygad jag war om Hennes rena dygd,
samt, under framställandet af de andra flic-
kornas, som försmådde mig, upförande och
Caracter, skattade mig lyckelig, at jag slapp
dem, och således undgeck den största olycka,
som här i lifwet någon träffa kan. Han fortfor
i brefwet, och säger sig ärna söka sig ifrån Re-
sele till någon Adjunctur nere på Landet. Och
som jag, i mitt bref, någon gång hade yttrat
at Prosten Eurenius nog emottoge honom,
om Han sådant begärde, så begär Han nu af
mig få weta: 1:o hurudant hus och Patronage
är hos Prosten Eurenius? Och 2:o Huru stor
ungefär Lönen kunde blifwa? === ”Nog wore

det roligt at komma dig Min Bror litet när-
mare; men det skulle ock kosta på mig at
lämna mitt fosterland.” === Slutet. 
Jag beswarte straxt detta brefwet och gaf

honom de begärta nödiga uplysningarne. 
Förleden winter upsattes Förslaget till Kyr-

koHerde ledigheten i Burträsk; Sædenius,
Nordlund, och Giljam i Stockholm hade fått
förslaget. Men Comminister Nordlund war
olycklig nog, at, några weckor förr än han
skulle profwa, få slag i wänstra sidan, så at han
icke kunde sjelf resa dit at predika, utan en
annan Prest predikade i hans ställe. Nu litet
före det walet skulle ske, war jag hos honom
en dag, då han hade följande begäran; nämli-
gen: at jag, som hade Swärfar och Swågrar i
Burträsk måtte i bref söka öfwertala dem, at
wid walet rösta på honom, samt förmå sina
wänner at göra det samma &c: En sådan be-
gäran war för mig både högst owäntat och
obehagelig. Ty den war aldeles stridande emot
mina tänkesätt wid en så wigtig sak, som
Pres tewal, där all möjelig laglighet bör få råda;
och där ingen ting mindre är fråga om än Sjä-
lars frälsning och ewiga salighet; så at härwid
olofligt blanda sig eller handla, är ju at såra
sitt samwete. Hwar och en finner, at jag alde-
les icke hade någon lust till ett sådant företag;
Men jag war högst förlägen, wid at ge honom
swar på denna hans begäran; ty jag wille för
ingen del låta honom förstå, at jag war mis-
nögd med updraget, ej eller wille jag på något
sätt såra hans känsla, med ett fullkomligit af-
slag, hwilket säkert hade uptagits såsom in-
honete gjordt af mig, som i flera fall förut
hade rönt hans wänskap. Derföre swarte jag
ungefär således: – ”Jag skulle gärna önska, at
kunna tjena honom i detta fall, (hwilket i san-
ning war, ty han war en hederlig, honette och
god Man) men jag beklagar, at min åtgärd
härwid föga, eller snarare alsintet kan ut-
rätta.” m:m:Men jag tror dock, at jag gaf något
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löfte at försöka, det jag nu ej så noga mins;
men om så war, så war min skrifwelse härom
säkert så sann och med få ord, bestående mera
uti anförandet af hans goda egenskaper än
begäran at de måtte gifwa honom sina röster,
så at jag war nästan säker, at jag dermed als
ingenting uträttade, oaktat jag wärkeligen
upriktigt unnade åt Nordlund detta bröd -
stycket; men det war mig omöjeligt at handla
emot samwetets öfwertygelse. Emedlertid
hade nu walet nyligen för sig gått och Giljam
blef den utkorade. 

Ifrån Nådårs Predikanten Isr: Granlund i
Burträsk hade jag ock nu bref, som, sedan
han hade något berättat om utgången af
Schjörlings Sockenstämmo försök, hwarom,
se pag: 422. d: Boken. och om Capellans för-
slaget, skrifwer som följer:
=== ”Jag blandar mig för ingen del i Ca-

pellans walet. – Wid Pastors Förslaget geck
jag ej widare, än at, om någon frågade mig till,
talte jag om Sædenius till det bästa; såsom
han war den enda af de tre med hwilken jag
war något bekant. Likwäl fick jag, för någon
tid sedan i Pithe läsa ett bref ifrån en wiss
Prestman i Umeå, hwaruti jag utmålades med
ganska mörka färgor, såsom den, hwilken på
gröfre och finare sätt arbetat för Gilljam, och
det af ganska besynnerliga orsaker. Wäl nog,
at ingen i Burträsk känner sådane anecdoter,
som med så mycken wisshet bestyrkas ifrån
Ume. Jag Supponerar, at man härigenom will
gifwa någon färg åt egna mislyckade försök,
som med så mycken djerfhet, som motgång
blifwit utförda.” === Något om Stärbhuset
och slutet.
Det war mig högst obehagligt at förnimma

ett så oförsigtigt steg af Comminister Nord-
lund: Jag är wäl öfwertygad, at han trodde det
sant wara hwad han skref: ty han kunde ej an-
nat än grunda sig på andras rykten härom,

Isynnerhet sin Swärfars och Swågers i Löf -
ånger, en Slägt känd för icke för de renaste
tänkesätt. Och just dessa Hade ock arbetat
mycket för honom i Burträsk, som det all-
mänt sades, med tillägg, at Nordlunds sak der -
igenom förwärrades, emedan Burträskarne,
skulle hafwa yttrat sig, at de icke wille rösta
på honom derföre at Hans Fru hette Boström.
Lät wara at Nordlund trodde det sant wara,
hwad han skref; så hade han icke bordt skrif -
wa sådant till någon hwars förtegenhet han
icke war säker om; Hälst han sjelf icke hade
så rena händer: ty at dömma af hans nyss om-
talte försök till mig så har han säkert anmo-
dat nyssnämde sina Slägtingar och kanske an-
dra derom. Sådant alt lände honom sjelf till
nackdel. Föröfrigit borde han ju icke mycket
undra derpå, at En församling icke wille rösta
på honom, då de wiste at Han war så klen af
Slag, at Han icke kunde profwa hos dem, och
således kunde wänta föga nytta och gagn af
honom i längden. 

En morgon fölgde jag några brunsgäster till
Ön ibland hwilka Comminister Häggström
war en. Under rodden utföre Elfwen, war
Han inhonette nog, att icke otydligt allu-
dera, på Min inlaga till Magistraten om be-
frielse ifrån Förmynderskapet, hwarom, se
pag: 516. och följande d: Bok: ty han war icke
ofallen at gifwa spe=glosor åt folk, när det
föll honom in, hwilket jag ej annat kunde än
högeligen förtryta, och alldeles icke wäntade
sådant af honom, som skulle hetas wara min
Wän, och det i ett öppet Sällskap. Jag mins
nu mera ej om jag teg härwid och icke låddes
höra det, eller swarte jag honom något efter
förtjenst; Men imedlertid tystnade han. 

Anders Walls Fru war ofta road af at gå på
Öberget, hälst när hon wäntade fartyg och
sin Man hem. Hon bad mig nu, en eftermid-

Bref.

543.
1795. 
Julius.

544. 

1794. 
Julius. 
Inhonette 
Allution.

Öberget. 

441

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 441



dag, at ro Henne dit, det jag också gjorde och
wi gingo upp på berget, som är beläget emot
Öbyn på Landssidan nära Elfwen: Ett litet
enstaka berg något högt, hwarest man ser
längs efter stora fjerden ända till hafs, för -
utan den öfriga wackra utsigten. Och efter
någon stunds drögsmål foro wi åter hem
igen. Men som jag sedan feck höra, at det
nästan war en wurm hos denna Fru, at tidt
och ofta få gå på Öberget, hwartill hon gärna
wille hafwa någons sällskap, ehuru hon ock -
så ganska ofta geck ensam dit; så undwek jag
at följa henne förebärandes trägna göromål;
och således undslapp jag Hennes efterhäng-
senhet i detta fall; hwartill jag hade mycken
ringa lust; ty jag war föga road af en sådan
promenad, hälst blott för Hennes skull.

Likasom förleden sommar war det ock nu en
Enka ifrån Röbäck som skulle lida dödsstraff
för barnamord. Men denna gången hade jag
icke lust at åtfölja Henne, emedan jag förra
gången såg nog häraf, och hwad, som war nö-
digt för mig at känna (Se bladet: pag: 398.
denna Boken.), ty war jag hemma, hwarest
äfwen syntes när bålet bran. Och äfwen det
war en nog tänkwärdig syn för hwar och en
tänkande menniska. 

Ifrån Jonas Dynæsius i Själevad hade jag
bref, hwari jag anmodas at låta göra stolar, åt
honom och äfwen låta stoppa dem hwilket
jag också gjorde. 
Nu hade jag också bref ifrån Häggqvist,

som wäl tykte om mina upgifter om Prostens
Eurenii Hus och den Station, men ock upgaf
sina anledningar, at få komma till Gudmunrå,
och tillägger: – ”Om jag går miste om Gud-
munrå så præfererar jag Umeå framför andra
ställen; få si at wi ändå kunna träffas.” 
Altså hade jag ännu hopp, at få honom

nära mig boende. 

Ett bref ifrån Hörnell angående Commis -
sioner, hade blott det märkwärdiga at berätta
at Björk i Luleå hade fått Comminister Sys-
lan i Burträsk, som oneke:n, i flera afseen-
den, war den sämsta af alla de tre föreslagna
Presterna. Så behagar Gud ibland tillåta så-
dana Händelser ske, som synas wara alldeles
emot en förnuftig förmodan; men kanske
för hans beskedliga Fru skull, utom iandra
dolda ändamål, hade Gud så styrt denna hän-
delse.
Icke länge derefter hade jag åter bref ifrån

Häggqvist, som skrifwer.
”Nu lärer Bror snart börja tro, at jag kom-

mit i skrif yra. === Dessutom wet jag intet
roligare än at skrifwa till mina wänner och få
bref af dem tilbaka. === Jag lärer föga hafwa
något hopp om Gudmunrå; ty ===. Jag har
inlämnat Ansökning i Consistorio om trans-
port, ===. Tänker Eurenius taga Adjunct?
Dock bjud icke ut mig; alt nog om han wet at
jag är ledig.” ===. Slutet.
Åter påminnelse ifrån Hörnell om Com-

missionerna, och dessutom denna mening: –
”Jag gratulerar Ume Boarne, som återfått en
någon tid saknad Bachi träl innom sitt Sam-
hälle; jag menar Moritz.” At Han således war
återkommen war mig mycket obehagligt; ty
under hans frånwaro hade jag haft mycket
lungt och stilt; Men nu feck jag wänta hans
wanliga bränwins visiter; som han icke eller
underlät at göra. 

Min yngsta Syster Maria Christina war den
enda af oss alla, som ännu war ogift; men
Hon var lyklig nog at förledit år hafwa fått
en friare; En ganska beskedelig karl, nyckter
och driftig &c: Jag har förr nämnt at en 
Min Faster war gift med Anders Eriks son i
Grundsunda, som woro barnlöst folk, och
derföre hade de tagit till sig Anders Eriks
sons Brors Son Erik Olofs son ifrån Brattfors
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i Nordmaling, som skulle få deras Hemman
efter dem; Men med det förbehåll, at han
måtte gifta sig med någon af Fasters Syskons
döttrar; så at en slägtinge å ömse sidor måtte
få deras Egendom. När min Syster, föregå-
ende sommar, war rest dit, för at hälsa på sin
Faster, så blef detta giftermål både föreslagit
och äfwen beslutit, och af min Syster sam-
tykt, och till blifwande höst skulle Ektenska-
pet fullbordas. Men en dag kommer min Far
till mig och beklagar sig deröfwer, at min
Syster nu wore på wippen at uphäfwa detta
tiltänkta giftermål; emedan en ung granne i
Byn Nathanaël Anders son, som bodde knut
i knut med Föräldrarna, och som ifrån spä-
daste åren, hade haft en synner: stark tillgif-
wenhet för denna min Syster; sedermera och
isynnerhet i denna sommar hade friat till
min Syster, och började hon nu nog hugfällas
för detta sednare partiet, i synnerhet af det
skälet, at altid få bo så nära föräldrarna, som
Hon åtminstone föregaf. Men förmodeligen
Hade Hans dageliga närwaro, och kanske äf -
wen någon barna tillgifwenhet för honom,
såsom uppwäxta barn tilsammans, wärkat
detta Hennes förändrade beslut; utom det
han hade ett stort och godt hemman och war
enda Sonen, samt äfwen en beskedlig yng-
ling; – Men Erik Olofsson deremot war altid
frånwarande och träffades kanske hwart ./4.
eller ./2. år, derföre glömdes Han också lät-
tare. Min Far war här öfwer ganska misnögd,
och jag icke mindre, som så myck et hittils
hade gladt mig åt den förra tiltänkta för-
eningen. – ”Jag har wäl”, sade min Far, ”före-
stält Henne oartigheten af, at så bedraga en
hederlig Man, men jag wet ej hwad wärkan
det kan hafwa. Det har fägnat mig, så wäl at
Hon skulle få en så braf man och komma på
ett så godt ställe, som ock för min Systers
skull, som det så högeligen har åstundat. Nu
önskar jag, at äfwen du måtte föreställa Hen -

ne det samma och afråda Hennes tiltänkta
sednare förening så torde det wärka mera.”
m:m: Hwilket jag också wid första tilfälle
låfte göra, hälst jag sjelf äfwen war så mis-
nögd med Hennes ostadighet. Det war sant,
at Nathanaël Anders son, också war en myck -
et beskedlig, nykter, stilla och saktmodig
yngling och hade ett stort godt hemman;
Men jag önskade dock icke at få honom till
Swåger emedan Han hade allsintet anseende
i jämföförelse emot Erik Olofs son; war ännu
något för ung och oärfaren; såg oansenlig ut;
war för mycket säflig och owärksam; då Erik
Olofs son deremot war kommen mera till
stadga, hade ärfarenhet, samt rask och drif-
tig, hade också i Sahloböle ett godt hemställe,
med många goda förmåner, så till sjöss som
lands.
Jag reste derföre, så snart som jag kunde,

till mina Föräldrar, där jag kallade min Syster
i kammaren och både alfwarsamt och wänligt
förehölt Henne hennes ostadighet m:m: sä-
gandes: – ”Nog bör du finna huru oartigt ja
nedrigt det är af dig gjordt, at så bedraga en
hederlig karl, som sätter sin lit till dina löften,
sedan du sjelf friwilligt, icke allenast emot-
tagit tilbudet såsom godt, utan också gifwit
dit wissa och fasta löfte om äktenskapets sä-
kert blifwande fullbordan. Jag finner nog
också alt för wäl, at du kan nu tycka, at det
wore godt at få bo så nära dina föräldrar; men
huru länge de kunna lefwa är du icke säker,
utom det at de äro ganska många som måste
lefwa långt aflägse ifrån sina Föräldrar och i
långt sämre belägenhet, än som dig bjudes;
och at det är en enstaka gård kan wäl för dig
tyckas wara ledsamt; Men sällskap kan du
också där få, och kanske det är lyckeligare i
mindre mån af sådana än för många. Och du
hafwer sällskap nog när du kan lefwa lycklig
och nögd med en god maka, som jag hoppas
at Erik Olofs son säkert blir; då är det godt at
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bo hwar som hälst. Dessutom: Om också det
sednare tilbudet i alla afseenden wore mycket
bättre, som det långt ifrån icke är, så bör du
dock tänka så ädelt, at du skulle anse det wara
din heder för när, at rygga dit en gång gifna
friwilliga och säkra löfte, eller at ens hos dig
skulle finnas skenet deraf, at wilja swika en
hederlig man. Och med Guds hjelp hoppas
jag, at du kommer at där lefwa lyckligt; därtil
är åtminstone all möjelig anledning.” M:M:
Härpå swarte min Syster obetydligt, och jag
tillade: – ”Nu kan du wäl göra härutinnan
huru du behagar; men du har hördt min tanka
och min önskan, samt huru du såsom en ädelt
tänkande flicka bör förhålla dig. Dessutom
huru lycklig blef wäl din Äldre Syster, som
också, för at få bo nära Föräldrarna, gifte sig
emot deras och min wilja? Derföre låt exemp-
let warna dig.” Jag lät så min Syster gå, och
hade det nöjet, at efter någon liten tid få höra,
at hon hade beslutit sig at stå fast wid sitt en
gång gifna löfte.

Förut lärer jag hafwa anmärkt, at jag ej hade
flera jordägor än till ./2. Tunna Korns utsäde
och foder åt en ko til Jul, det öfriga hö måste
köpas åt Henne, jag önskade derföre at kun -
na på något sätt, få bärga något hö. På Tegs
och Ö skogen hade jag wäl funnit en liten
fläck tjenlig till en Rödnings lägenhet, som
jag önskade inhägna. Och i sådan afsigt tog
jag en dag min Far med mig dit, för at höra
Hans yttrande derom; Men han afrådde mig
af det skälet, at det war för liten widd; wäl
medgaf han at det war godt den fläcken, som
dugde; men fortfor han: ”det meriterar knapt,
at hålla gärdesgården deromkring.” Förden -
skull slog jag det företaget utur hågen.

En dagswärks karl Pehr Nyström, som war
Enklinge och allmänt kallades: skorf Pet.
hade lagt sig in med en Cofsa af lika halt,

som han, och hade med Henne wist ett om
icke twenne oäkta barn. När han kom för at
låta döpa det ena, så förestälde jag honom
ochristeligheten af en sådan lefnad, med an-
maning, at han så gärna måtte gifta sig med
Henne, det han också låfte göra. Barnet döp-
tes; men derefter berättades mig, at Nyström,
under döpelse akten, hade stått och lyssnadt
på fönster luckorna; (det war qwällen) Detta
förargade mig, ty kallade jag ho nom in och
skrupensade upp honom rätt alfwarsamt der-
före, och förestälte honom oanständigheten
af ett sådant upförande, samt at det aldeles
icke war honom förment, at wara inne i rum-
met under hans barns dop; utan twärtom
hade sådant warit hans skyldighet, men icke
at stå och lysna på fönstren m:m:. Efter
någon tid kom han wäl till mig och begärde
lysningsattest, för at kunna hos Prosten få
Lysning. Jag underrättade honom då, at han
icke kunde få en sådan attest, och om han
ock finge, så kunde han ändock aldrig få ut
någon lysning, så länge hwarken han eller
Fästemön (hon war också Enka.) hade hållit
någon Bouptekning, och så snart de hade så-
dant fullgjordt, så skulle han få hwad han be-
gärde. Han geck bort; men efter ett halft år
eller ett år återkom han och hade samma be-
gäran; men inga bouptekningar; så kom han
på det wiset 3 a 4. gånger; och oaktat jag på
det tydligaste förklarade för ho nom huru han
borde sig förhålla, för at fullgöra lagens ford-
ran i detta fall, at han bor: skaffa en skrifware
&c: och om ingen ting fans at uptekna, så
skulle ändock sådant anmärkas m:m: men än-
dock blef icke något sådant wärkstält; men
icke desto mindre kom han ändock, som sagt
är, flera gångor och gnälde efter Lysnings at-
test, så at jag till slut blef förträtad på
honom, och körde honom på dörren: Och
intet äktenskap blef sedan åf dem emellan.
Sedermera, när denna månad war nära till

1795. 
Augustus.

Höbergning. 
Cit: p: 24. 7. B:

551. 
1795. 

Augustus.

Pehr Nyström.  

444

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 444



än da och jag hade sedt, at i det så kallade Taf-
welsjö Noret, war icke så litet fräken gräs, som
ingen något år slog. – Det är skada tänkte jag,
at sådant alla år skall förloras. Derföre efter
ingen annan will slå det, så will jag göra det.
Jag lägde mig så Kyrkowäktaren Söderström,
som tillika med min piga, slog där en dag eller
par; nämligen i båten, med twå liar fästade på
en stång; arbetet war så beswärligt, at de omö-
jeligen wille längre fortfara. Åt höet war icke
eller någon annan torkplats än i sjelfwa, Sko-
gen. och min piga skulle sköta det; men torr-
wädret war så swagt, och årstiden så sen, at jag
ej kunde få det så tort som fordrades. Änteli-
gen fölgde jag sjelf min Piga dit, at bärga det;
Men jag hade hwarken hässja eller lada, dock
trodde jag at det i wanliga stackar äfwen kun -
de bewaras. Jag fant wäl, at höet icke war wäl
tort blifwit; men i betraktande, af den kinkiga
wäderleken, samt den långa wägen, som jag ej
så ofta wille trampa, så lade jag det i stack så
godt jag kunde, förhoppandes, at det icke skul -
le taga skada. Under arbetet förmärkte jag, at
pigan, ehuru hon just ej sade något synnerligt,
dock lät märka, at hon tyckte, at sådant wore
ett onödigt arbete för mig &c: Hwarföre jag
likasom af mig sjelf yttrade mig som följer: –
”Det är både skam och ynkeligt, at en hel Stad
icke kan lämna så mycket jord ägor åt sin Präst
at han kan föda en ko; utan at jag skall nödgas
at så här, såsom en Inhyses gubbe, söka at få
slå en hö tapp här och där. Mången Inhyses-
man har långt bättre i detta fall; och ingen Sol-
dat har så klent Rote at icke han föder twå
Kor.” m:m: Så snart föret blef i December, at
man kunde köra isarna, så skickade jag dit ef-
ter höet; men karlen kom körandes hem utan
at hafwa ett strå med sig; ty det hade tagit så-
dan skada, at det war aldeles odugligt. Man ser
häraf, at jag ej hade lust, at, ett annat år, sådant
försöka, när jag nu förgäfwes hade kostat här -
på flera dagswärken och egen möda. Mina små

försök i detta afse:det mislyckades således.
Men at köpa mig jordägor hade jag icke pengar
till, och för gälden war jag altid högst rädd. Så-
ledes at uplåna härtill någon Summa wågade
jag icke; ty jag såg mig ingen utväg, at kunna
den betala; Dessutom bidrog ock hoppet, om,
at få transport till en förmånligare Station, äf-
wen mycket dertill, at jag ej kom mig före at
köpa mig några jordägor. Dock tog jag mig före
at wäl sköta de små jord ägor, som jag såsom
Comminister innehade. 

Ifrån Hörnell ett bref, som, utom Commis-
sioner, raillerar med följande ord: – ”Ifall du
skulle behöfwa snart någon liten Gufar, så
will jag på uttsatt tid infinna mig; annars får
jag intet Laga=ärende till Umeå. Förlåt detta
sqwamlet.” Slutet.

Detta hans raillerie kunde jag nu icke mis-
tycka; ty jag hade nu mera så länge warit gift,
at något sådant, med all laglighet, hade kun-
nat wara å bane. Det war också ungefär den -
na tiden eller något litet härefter, som jag
feck den glada underrättelsen, at jag med ti -
den hade at wänta en arfwinge; – hwaröfwer
min glädje blef utmärkt stor, ja jag blef
högst glad och förnögd; och denna glädje
kan den endast begripa, som den, såsom jag
har ärfarit. 

Som jag önskade at kunna få Kyrko=Boken
så fullständig, som möjeligt; men mig feltes
så många personers födelse=år, en fölgd af
Herr HofPredikanten Berlins efterlåtenhet,
hwarföre jag länge feck hafwa mycket owän-
tat beswär; så tog jag mig före, att skrifwa åt-
skilliga bref till KyrkoHerdarne i de Försam- 
lingar, hwarifrån någon af mina åhörare war
kommen, om hwilken jag önskade at få nå -
gon upgift och underrättelse. Och ibland
andra war ifrån Wasa trakten öfwerkommen
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en skomakare Rivander, och sedan en Hus-
Hållerska Stark, som kom at upsöka den för -
ra, såsom sin fästman, och hon begärde äf- 
wen at, efter ett i Finland framfödt barn, det
Rivander ärkände sig äga, få såsom hans blif-
wande hustru i Kyrko tagas, Det han också
biföll, samt sade sig till hösten eller wåren
wilja fullborda äktenskapet. Men som jag
icke om dem hade fullständiga attester, hälst
af Rivander, och Hushållerskan Stark wäl ha -
de en attest af Prosten Hedman i Wasa, men
Hon sade sig heta Helena Stark, då dock i at-
testen stod ett helt annat Christnings namn
för Henne, så skref jag till Prosten och be-
gärde alla nödiga uplysningar, och äfwen
frågte om icke det wore mistag med Hennes
namn, eller om Helena Stark och det andra
Christnings namnet före Stark wore det rät -
ta, eller om de woro twenne särskilta Perso-
ner med tilnamnet Stark? med mera som jag
i all höflighet framstälte. Och härpå bekom
jag nu följande swar.
”På det Herr Magistern och Comministern

måtte så mycket öfwertygligare inse mitt för-
hastade oskyldiga mistag om Hushållerskan
Starks Christnings namn, samt alt hwad jag
kan weta, så wäl om sagde Helena Stark, som
Skomakare Gesellen Rivander, äro bägges de-
ras ankomne Attester här inneslutne. – Af
flere omständigheter kan nog samt förstås,
det Rivander hwarken nästa höst eller wåhr
tänker gifta sig med Stark: För samma orsak,
och på det landet icke må upfyllas med
halfgifta personer, har jag aldrig hastat med
sådana barnaföderskors Kyrkogång, och hade
utom detta steg, ingalunda Stark upsökt Ri-
vander i Umeå. Fast angelägnare anser jag, at
af Rivander, som afrest härifrån utan Preste-
betyg, må, för de fattigas räkning, utfordras
dess förbrutna wite och mig åbragte kostnad.
Framlefwer med Högaktning &c: 
P: Hedman.” 

Detta brefwet tyckes utwisa, at denna Prost
hade blifwit förtrytsam öfwer mitt bref, som
dock war wida skild ifrån min tanka, då jag
i all oskuld sökte de för mig nödiga uplys-
ningarna. Sådant har en och annan gång
händt mig, at mina bref hafwa blifwit mis-
tydda, som så lätt kan hända. Hwad beslut
jag tog med Rivander och hans Stark mins
jag nu ej mera så wäl; jag tror at jag åter hän-
wiste dem till Finland, att där i Kyrko tagas
och söka sin förenings fullbordan. 

Denna tid kom Herr Assessor Forsell till mig
en dag med begäran, at jag måtte lämna ho -
nom attest derpå, at Notarien Stenberg hade
af Rådstugu Rätten blifwit dömd, at stå Kyr -
ko=Pligt för det han i Kyrkan hade vomerat
wid en begrafningsfäst, på hwilken han, i
graföhls gården, hade tagit för mycket till
bästa förr än han geck till Kyrkan. – Han be-
höfde en sådan attest, sade han, såwida han
hade en process med Stenberg och wille wisa
huru litet han war en ärlig karl m:m: Denna
hans begäran war för mig mera än i ett afse-
ende tædiös. Ty först kände jag Assessorns
sinnelag wara ytterst hämngerigt, och at han
aldrig underlät at hämnas äfwen den minsta
lidna wärkeliga eller inbillade oförrät; och jag
insåg at denna hans begäran war mera för at
tilfredsställa någon hans hämnd än at bewisa
sin rättmätiga sak i hans process; Och för
denskull wille jag ej bidraga dertill. För det
andra war wäl Stenberg allmänt känd för at
wara en malingn och intricat man, så at han
wäl kunde hafwa förtjent något sådant; Men
i betraktande åter af hans ädelmodiga upfö-
rande emot mig, hwarom se pag: 523. 524:
denna Boken, så war det för mig högst obe-
hagligt at utgifwa en sådan attest. – Jag swar -
te derföre: at jag det icke kunde göra, såwida
jag aldrig hade sedt något sådant Utslag ifrån
Rådstugu Rätten. Han inwände: ”Men det är
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ju så allmänt kändt at det aldrig kan wara
Herr Magistern okunnigt, derföre kan ju
Herr Magistern altför säkert gifwa mig en
sådan attest.” – Jag swarte: ”det är wäl sant, at
jag har hört allmänt berättas, at ett sådant
Rådstugu Rättens Utslag skall hafwa fallit;
Men Herr Assessorn lärer ock tydeligen inse,
at jag ingalunda får grunda mina attester på
folkprat och lösa berättelser, jag kan således
icke göra det.” Han fortfor dock ännu något
litet at söka förmå mig dertil; men då han
fant mig wara oryggelig i mitt nekande, så
sade han: – ”Men om jag skaffar mig Råd -
stugu Rättens utslag härom, så kan ju herr
Magistern icke sedan neka mig denna attest?”
– ”Ja” sade jag: ”i sådant fall måste jag wäl göra
det.” Jag trodde dock icke, at Han skulle göra
sig den mödan och förskaffa sig detta Utslag;
men efter några dagar kom han åter till mig
och upwiste för mig detta Utslag, och yttrade
sig, dock i all wänlighet: ”Nu måste Herr Ma-
gistern gifwa mig min begärda attest; ty nu
kan jag till och med commendera den, i det
stället, om Herr Magistern förra gången hade
gifwit mig den, så hade jag haft at tacka Herr
Magisterns wälwilja och godhet derföre.” –
Mitt swar blef: ”Ja! det är just det jag will! Ty
herr Assessorn lärer nogsamt inse, at jag icke
kan utgifwa olagliga attester.” Altså, ehuru
ogärna jag wille så måste jag dock nu göra
honom till wiljes. N:B: Notarien Stenberg
hade wädjat emot en sådan dom, och reste
sedan till Stockholm, hwaröfwer Allmänhe-
ten war mycket glad at hafwa sluppit honom:
Och Utslaget blef utan twifwel uphäfwit,
och kom aldrig till någon wärkställighet.

I flera bref hade Hörnell anmodat mig om at
skaffa honom knappar, som länge icke kunde
fås dels för det knappmakerskorna woro i
fiske, och dels hade jag länge glömt åf Com-
mission. – I sitt sista bref sade han: ”hade jag

ifrån början anmält saken hos din Fru, så hade
jag långt för detta haft dem: här ser man skil-
naden könen emellan.” I anledning häraf
lämnade jag Commission till min Hustru och
efter en kort tid afsändes knapparna till ho-
nom; och derpå feck jag följande bref. 
Hjertelig tack för den goda underrättelsen

om knapparna, för hwilkas snara ankomst jag
hos din wärda Fru isynnerhet får aflägga min
ödmjukaste tacksägelse. – ”Hade Bror warit
ungkarl, fruktar jag, at knapparna ännu en
månad uteblifwit; men en expedit Fru i huset
är en owärdelig skatt. Här wisas ock hwilket-
dera könet bör äga företräde i expeditions wä-
gen. === Jag har redan till Prosten inlämnat
det långa registret om ålders betygens und-
fående; men när utslaget faller wet jag ej.”
Slutet.

Likaledes hade jag ett bref ifrån Dynæsius
angående de pag: 545. D: B: omnämnde sto-
larna, så at jag blef öfwerhopad med Com-
missioner ifrån flera håll, hwilket war mig
mindre behagligit; så mycket mera, som jag
icke förstod at begära något för mitt beswär,
och ingen gaf mig heller något sjelfmant, och
jag feck ock wara glad då jag feck mina för-
skotts räkningar betalta, som jag hade up-
skrifwit på runstycket, och icke det minsta
derutöfwer. Saken blef mig mera tædiös när
jag sedan feck höra, at icke Dynæsius sjelf
skulle hafwa stolarna, (ty af wänskap för ho-
nom wille jag alsintet räkna derpå) utan en
Landtmätare Fougth i Själevad.
I från Själander ett bref, som skrifwer.

=== ”Här öfwersändes, efter begäran, åratalet
på de 3. personer, som meddelte bewis utwi-
sar. – At Per Jons son icke ärlagt betalning är
ganska obeskedligt gjordt af honom, ehuru
han är känd för en ärlig man. Jag har icke än
kunnat träffa hwarken Per Jons son eller 
Israël Olofsson, för at utbekomma, hwad de
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äro, efter Brors upgift skyldiga; Men till in-
stundande StorBöndags helg, då de ofelbart
kom ma till Kyrkan, skall jag icke underlåta
emottaga pengarna och dem öfwerstyra.”
Slutet. ===.
Det war således icke blott bättre folk, utan

ock gemene man, som anlitade mig, och jag
war godaktig nog, at gå för dem i förskott;
men hade sedan göra nog at blott få mitt igen.
Saken war denna, at dessa 2:ne Personer ifrån
Järnäs i Nordmaling, förleden wår kommo till
mig med anmodan, at skrifwa till deras hust-
rur den underrättelsen, at de lyckeligen woro
hit till lands komna ifrån skjähl=fisket. &c:
samt öfwerstyra brefwen, med något mer till
deras hustrur, emedan de woro sinnade at
sjelfwa genast resa öfwer till Österbotten;
hwad jag skulle kosta derpå, wille de straxt
betala wid sin hemkomst ige:om Själander.
Jag tjente dem så mycket willigare, som jag
wäl kände Pehr Jons son, som war född i
Stöcksjön, och dessutom tyckte det wara en
så hugnande underrättelse för deras hustrur,
hwilkas män så länge hade warit= och ännu
länge skulle wara borta ifrån dem. Men be-
talningen förglömdes till dess jag i bref till
Själander måtte kräfwa derefter. 
Ett bref, addresseradt till Herr HofPredi-

kanten och KyrkoHerden Berlin, med lof at
här uppbrytas, i händelse af dennes frånwaro,
upbröt jag således och fant det wara ifrån en
KyrkoHerde Logren i Sjundeå i Nyland. Det
innehölt en begäran om attest åt en Jägare Jo-
nas Rönbäck, född i Stöcksjön, ankommen dit
år 1790. med innelykt 12 sk: till Post porto. Och
som karlen hade ett godt beröm af denne Kyr-
koHerde, och wille gifta sig, så war jag så myc-
ket angelägnare at genast afsända attesten. 
Ifrån Comminister Häggström hade jag

sista dagen i Månaden följande bref.
”Igår ===, träffade jag dig icke wid besö-

ket; nödgas derföre, ===, skrifteligen före-

draga mitt åliggande, som är, at du i samråd
med din goda Fru, som redan gifwit mig hopp
om wilfarighet, wille benäget förunna mine
gossar husrum med din Piga i den lilla för -
stugu kammaren, då wi bestå wed och ljus,
samt mat för Poikarna; men anhålla, at Pigan
måtte få tilstånd at koka åt dem. ===. – Din
bewågenhet härutinnan är så mycket mera
reel, som jag utom dit hus ej finner så trygg
plats för mina gossar, hwilka ifrån första
Scholægång jag önskar få wänja wid sedighet
och måtteligt nyttjande af sällskaper. Jag mis-
tager mig icke om jag uppå min trägna bön
wäntar ett gynnande swar. Skulle inqwarte-
ringen medföra barnlöshet för dig Min Bror
i dit ägtenskap (raillerie) eller någon annan
olägenhet, will jag genast utrymma (barn=)
kammaren och söka annan plats m:m: Hop-
pas det bästa och slutar;” &c:

Så swårt som jag hade wid at neka hans be-
gäran wid betraktande af den förbindelse
som jag i flera afseenden stod uti hos ho -
nom, och så gärna jag annars hade welat tjä -
na honom, så ogärna wille jag å andra sidan
emottaga dessa gossar, isynnerhet derföre, at
jag hade hördt, at hans gossar woro ostyriga
och swåra at hålla i ordning; sådana, som, ef -
ter wanligheten, i föräldrarnas eller isynner-
het i Fadrens åsyn woro sediga, nog; men
komma utur ögonen, tilläto sig hwarjehanda
poikstreck. Och som jag påminte mig hwad
möda jag hade at hålla en enda Sundelius i
14. dagar i spatsergången (Se pag: 36. D: B:)
så fant jag huru mycket swårare det skulle
wara, at hela Terminen hålla tummen på
ögat på twenne sådana. Efter alfwarsamt öf-
werwägande härom med hustrun, så beslöto
wi at afslå denna begäran, hwartil såsom or -
sak, utom trängseln i det lilla rummet, äf -
wen upgafs ett annat ganska lämpeligit skäl,
som just då äfwen råkade förete sig, men
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som jag nu icke mera mins. dertill med, för
at så mycket säkrare undslippa, granskade wi
flera ställen i Staden och upgåfwo sedan Ma-
dame Hedman, såsom det tjenligaste ställe
för hans gossar; och war min Hustru sjelf till
henne at öfwertala henne härtill, som också
lyckades, så at wårt afslag derigenom blef
mindre mishageligt. 

Ifrån Granlund feck jag också nu swar om
åtskilliga Personers födelse år. &c:
Herr Magazins Inspectoren Nathanaël

Holst kom till mig en dag; Jag mins icke nu
hwilketdera året; Och begärde at han måtte
få litet win ifrån Kyrkan. – På min tilfrågan:
hwartill han wille anwända det? eller hwar-
före han just wille hafwa Kyrko=winet? så
swarte han: ”Du wet at min Son är plågad utaf
Hönsdån97 eller rättare har tidt och ofta an-
stöt utaf någon art fallande sot och min
Hustru har fått höra, at mässo=winet ifrån
Kyrkan skall wara ganska nyttigt och godt äf-
wen för fallande=sot.” – Jag swarte honom:
”Så gärna som jag önskar at göra Bror till wil-
jes, så kan jag det dock icke för denna gången;
Det är ju en grof widskeppelse, at dermed
söka hela och bota Lekamliga krankheter, &c:
hwilket du äfwen likaså wäl känner af Cate-
chesen, som jag, och jag hoppas at Bror ursäk-
tar at jag måste neka honom en sådan begä-
ran.” – Han swarte: ”Nog finner och känner
jag det; och Bror bör icke tro, at det är af wid-
skeppelse eller wantro, som jag sådant begär,
men Min Hustru har fallit på en sådan tanka
och begäran och jag will nog göra Henne till
wiljes; Hon blir då åtminstone tillfredsstäld,
det kan då wäll icke wara något ondt deruti
om hon får försöka det.” – ”Hör Bror”, fortfor
jag, ”jag nekar icke at alt win, måttligt och
wisligt brukadt, kan wara ganska hälsosamt,
och ett läkemedel i wissa sjukdomar, således
äfwen Kyrkowinet; men i det fallet är det ju

aldeles det samma, om du tager samma sort
win utur din egen eller Åbergs Källare eller
hwarifrån som hälst, allenast det icke är
skämdt; föröfrigit: om jag skulle låta dig få
win ifrån kyrkan, såwida jag kunde wara öf-
wertygad at du och din Fru utan all widskep-
pelse nyttjade det, utan blott såsom annat
win, så wore det ju at stärka Allmänheten och
de enfalldiga i deras wantro och widskep-
pelse, derföre kan jag icke göra dig tillwiljes,
hälst du ändock kan få samma sort win när
som hälst och huru mycket du will.” – ”Jag
försäkrar”, invände Han, ”at ingen skall få
weta något derom, således kan du wäl låta mig
få det; ty Allmänhetens wantro kan icke stär-
kas af det som den icke wet något om, och
min Hustru behöfwer då icke förebrå sig, at
icke hon hafwer försökt alt.” &c: – ”I detta
fall” inwände jag ”behöfwer Hon wist icke
göra sig någon förebråelse, utan snarare i
motswarande fall; Och hwad förtegenheten
angår, så finner Kära Bror, at derpå är icke
mycket at lita.” &c: Således disputerade wi hä-
rom en liten stund, och utslaget blef at han
icke feck något win. Hwarpå Han geck borrt,
wäl något misnögd; dock icke onögd på mig;
ty han fant nog, at jag hade alt skäl till mitt
nekande. Men jag mistänkte, at han ändock,
igenom Klåckarens åtgärd, skaffade sig så kal-
lat mässwin. Men det oaktat dog dock Hans
Son efter några år i denna sjukdom. 

Ifrån Farbror Ström hade jag nu ett bref, som
i så måtto war märkeligt, at det war ett nytt
bewis derpå at förtjensten får stå tilbaka och
okunniga ynglingar med pengar få stiga
fram. Han yttrar sig.

=== ”Med Tullnärs Syslan har så tillgått:
Pengar och wänner har gjordt alt; huru myc-
ket det fins af det som nödwändigt borde
följa Syslan åt lämnar man därhän. – jag war
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äfwen sökande; men fant mig icke wid at
ingå ett så drygt accord när jag === hade
bordt hafwa Syslan för intet. Jag lefver lika
nögd === hälst jag har ingått ett något för-
månligt arrende af Stadens wåg Pengar ===
det är då lika mycket om man heter Herr In-
spector eller Tullskrifware allenast man har
sitt dagliga bröd, och kan hjelpa sig igenom
denna werlden med äran. 
Cousine Spiegel mår wäl === Egendomen

har gått på Auction för Sty=Dotterns räk-
ning; som skall hafwa 7000. d: K:m:nt; men
gården har Hon fått behålla, ===. Gumman
Burman är också wid hälsan, och bärga de sig
ännu wäl; ty Hon har jordägor till 2:ne Kors
föda.
Befallnings Man Callmejer wäntas nu hit,

som skall blifwa Tullskrifware i Norra Tullen,
hwilken intet är hälften så god, som min Tull.
– Si så underliga äro werldenes ställningar.
Men Prostens Herrskap tycka inte mycket de-
rom, det lärer nog gå ut på deras Pung.” ===
Slutet.
At Cousine Spiegel med Faster Burman

hade sin bärgning därstädes war mig i flera
afseenden kärt; Men ty wärre! det räkte icke
länge, som Man framdeles får höra.

Angående BefallningsMan Callmejer förhölt
sig saken som följer. Jag har redan pag: 11. och
47. Andra Boken anmärkt, at Han war Far -
bror Callmejers Son, Öfwer Tull Inspecorens
i Åbo; men jag mins ej om jag någorstädes
förr har talat om honom och hans lefnads
Händelser och öden. När jag kom i huset så
war icke Han mera hemma, utan i Tafwast
Land. Fadren högst mån om at göra något
stort af honom, och andra sina barn, sparde
hwarken möda, spring eller pengar, ej eller
yttersta enträgenhet, för at få igenomdrifwit
hwad han åstundade (till bewis se pag: 560.
4:rde B:), hade också förhulpit honom, at först

såsom Student, taliter qvaliter på Swenska
disputera pro exercitio: Om yppighetens ska-
deliga wärkan i Samhället, Hwilket han nog
slätt skall hafwa gjordt, (som jag af mina
wänner sedan feck höra,) för at sedan kunna
i god tid förskaffa honom en Befallnings
Mans Sysla i TafvastLand; och som Fadren
wille hafwa alt lysande och Förnämt; så för-
hjelpte Han honom också till ett godt gifter-
mål med HofRättsRådet Eeks älsta dotter
Fröken Anne Lovise Eek, hwarom se pag: 305.
2. Boken; en wärkelig wacker och hygglig
flicka, om hwilken jag också något lä rer haf -
wa ordat i detta arbete. De lefde sedan i Taf-
vastland, utan twifwel lystert, och alt geck
wäl, och ingen ting hördes åf så länge hans
Fader lefde. Jag lärde känna honom då Han
en eller annan gång war rest till Åbo med sin
Fru, at hälsa på sina föräldrar. Han såg någor-
lunda wäl ut, war af ett saktmodigt wäsende,
såg god ut men hade föga lif och eld, och war
i det fallet sin fader alldeles olik. Men efter
Fadrens död kom han snart på balance, för-
lorade sin Sysla m:m: hwarefter han köpte sig
ett Rusthåll i Nyland, där han lefde i så snäf -
wa willkor, att Hans Swåger KyrkoHerden
Ring måtte taga utaf Honom en Son till att
upfostra. (Se pag: 764. 4:de Boken.) Till slut
måtte han nu wara glad at få sig den sämsta
Tullskrifware Sysla i Torneå at lefwa utaf,
sedan Creditorerna hade tagit utaf honom
Rusthållet, och alt hwad han ägde. Så är men-
niskan ofta sin egen lyckas smed, då Hon
börjar med stort och råkar just derigenom i
fördärfwet. Nog trodde Hans fader göra wäl
och grundlägga hans lycka; men kanske, han
hade warit lyckeligare om han först hade ige-
nom arbete, såsom andra, fått lära, at förestå
en Sysla, och igenom egen möda förwärfwa
Henne. Nu skulle han nödwändigt ligga sin
Syster och Swåger Prosten Rydman till last,
som ock på sätt och wis war närmast till at
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göra det, emedan hans Swärfar hade köpt ho -
nom Pastoratet för en dryg summa. Det war
då ej under, at i Sterbhuset efter Fadrens
Callmeijers död blef Concours. I medlertid
oroa de det mig mycket, at höra det Befall-
nings Man, nu war i så snäfwa wilkor, icke så
myck et för hans egen skull; ty oförstånd och
misshushållning, kanske både af Herren, som
Frun, war säkert dertill orsaken; utan för de
wälgärningar skull, som jag hade åtnjutit i
Hans Föräldrars Hus, kunde jag ej annat än
ömma wid Hans Sons ofärd.

Ifrån Consistorio feck jag nu Fullmagt at
wara Consistorii Fullmägtig, wid en skeende
Syn om någon ny upodling i Håkmarks by,
samt wid Tings Rättens undersökning der -
om, som någon hade begärdt, hwarwid jag
borde bewaka Capellans Bordets Rätt där -
städes. Men som en sådan Syn icke kom att
hållas, så slapp jag detta beswäret. 

Ifrån Adjuncten Magnus Unæus i Löfånger,
feck jag nu swar på mina frågor om wissa
Personers födelse år. Och sedan skrifwer
Han ibland annat följande.
”Nu min Bror du bor i den Stora werlden

och kan således meddela åtskilliga nyheter:
war god och wid tilfälle lämna mig del deraf.
– Ibland annat gör mig underrättad, huru det
höres om Mademoiselle Mellins mariage med
BruksPatron Åberg, som berättas snart skall
winna sin fullbordan. Man måste dock få no-
tice om Lysning dess Förinnan. I all händelse
war min Wän och lät mig aldraförst få weta,
om möjeligit är innan det sker. Lät det wara
oss emellan. Jag hoppas at Bror är en redelig
wän, emot försäkran, at äfwen med all wän-
skap framlefwa” &c:
Jag har nämnt pag: 213. D: Bok: at denna

Mademoiselle, war= och i flera år hade warit
Unæi Fästemö. Men nu Sedan Åberg blef

Enklinge, i hwilkens hus Hon länge hade wa-
rit, så sades allmänt, at Åberg hade begärt
Henne, och som Åberg war rik, men Unæus
fattig och ännu blott Adjunct, och således
wäntan lång, så sades Allmänt, at Hon mycket
lysnade till Åbergs begäran, och wille öfwer-
gifwa sin Förra Fästeman, – som ej mycket
war at undra. Jag swarte Honom derföre at
jag wäl hade hört ett sådant Rykte, utan at
kunna upgifwa något wist derom, samt att jag
wille underrätta honom om någon Lysning
för Henne skulle förefalla. Men som Åberg
hade stark Lungsot, så dog han efter någon hj
mycket lång tid, och således blef det intet nå-
got giftermål åf; Men hon feck dock af ho-
nom något förmånligt Testamente, hwarige-
nom hon efter några år blef gift med unga
Herr Morten Grahn husets Compagnion, och
blef således ändock fru i huset. Unæus blef
wäl då på något sätt förlikt, och gifte sig sedan
med Hennes Syster den pag: 213. omtalte En-
keFrun.

Doctor Næzén hade i en billet om Söndags
morgonen den 8. så wäl underrättat mig om
Hans mors död, som ock anhållit, at jag
måtte i Högmässan göra Tacksägelse för
Hennes Händanfärd. Han hade noga upgif-
wit hennes födelse, Föräldrar, giftermål &c:
hwilket man också annars wanligen plägar
uptäkna på dödkistan. Härwid hade wäl ej
synnerligt warit at anmärka, om jag icke så
wäl hade kändt hans wanliga swaghet, som
war en omåttelig och öfwerdrifwen sjelf=
och egenkärlek. Det syntes tydeligen huru
han önskade, at Tacksägelsen måtte blifwa
mycket till Hennes beröm. Ibland annat an-
förer han följande. – ”Hon dog helt stilla och
saktmodigt, uti Frelsarens försoning, hwar -
om hosgående Dess egenhändiga sista pap-
per intygar.” &c: Det war åtminstone för
honom ett nöje, at då han, just ej ända fram

566. 
1795. 

November. 

Fullmägtig -
skapet.

Bref.

567. 
1795. 
Novemb:

Den berömkäre. 

568. 
1795.
November.

451

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 451



täktes begära Hennes beröm, han åtminsto -
ne kunde wisa något som kunde synas För-
tjena beröm. Men huru öfwerflödigt war det
icke at wisa mig denna Hennes skrift, då han
wiste at jag, en a twå gångor hwart år, war till
Henne för at skrifta Henne; och jag således
borde wäl känna Henne förut. Gumman war
wärkeligen wänn af Guds ord och tycktes
sträfwa efter en sann Gudsfruktan, så långt
jag kunde inse; men jag war dock i någon
half fruktan, at Hon äfwen härutinnan wille
synas något wara, såwida hennes sätt härwid
tyktes något likna Hernhutismen; Dock ha -
de jag icke någon fullgiltig anledning at tro
om Henne annat, än at Hon, på sitt wis, och
efter sitt sätt at wara, war wärkeligen uprik-
tig och mente det alfwarsamt uti sin enfall-
dighet. Hennes skrift, som syntes wara af ett
Fruntimmers hand, och som Titulerades:
Själens Utlåtelse till Läraren, tycktes wara
tagen utur Zions sånger, Dufwo Rösten,98
eller någon sådan bok, och bestod af 3. wer-
ser med Hennes namn derunder. Detta alt
oaktat, skref jag Tacksägelsen, sådan som
hon i en Christelig Församling borde wara,
och kunde tjena till allmänhetens uppbyg-
gelse, utan at owanligen berömma Henne. 

Jag hade i bref till Hörnell, begärt, utom
uppgift på wissa Personers ålder af Prosten,
äfwen bedt honom för mig upköpa litet ull
af Fru Prostinnan; &c: och litet raillerat om
hans Fästemö, eftersom någon sagt at det
skulle wara godt emellan honom och Jung-
fru Högström i Huset. Nu feck jag härpå
swar; så lydande. 
=== ”Men hwad Ulrica och ullen beträffar,

så är den ena den andras oskiljaktiga följesla-
gerska. – Straxt sedan jag fått brefwet hem -
stälte jag Din ödmjuka begäran till Hennes
nådiga godtfinnande, hwarpå swarades med
en mislynt ton: Jag wet ej huru mycket jag

hafwer, dessutom äro många här, som wilja
haf wa; Sedan har jag ock aldrig derom gjordt
någon påminnelse, det jag äfwen tycker wara
tjenligast; ty at först tigga och sedan betala
drygt, är aldeles stridande emot mitt tempe-
rament; så tror jag äfwen dit wara. === I förra
brefwet skref du något, som jag ej utan för-
klaring kan begripa, hwad du förstod med
contrabands ansigtet, hwem som kunde wara
föremålet för min kärlek, – som jag gissar lära
några ogrundade sagor gifwit dig anledning
dertill, hwarom jag wäntar uplysning.”

Så war då åter Prostinnans lynne sig likt.
Hon unnade mig icke få köpa några marker
ull. Så mycken willfarighet hade jag wäntat
af henne utan ådagalagt misnöje, då jag 1 ./4.
år hade warit Adjunct i huset. Men jag får
framledes framställa ett märkeligare prof af
detta Herrskapets ogenhet emot mig.
I ett bref till Swärfar hade jag begärt at åt

oss måtte köpas någon ull och talj m:m: hwil-
ket han nu i sitt swar lofte fullgöra. &c: 

Herr Lands Höfdingen af Donner hade nu
tagit afsked och en Baron Stromberg efter-
trädde honom, som kom hit, med hela sitt
Hushåll, icke långt före Jul; Utom Baron, så
war det Hans Baronessa, 2:ne Fröknar, och en
Mademoiselle Lampa Hans Swägerska, som
war gammal; men Fröknarna woro unga. Här
wankades då många uppwaktningar af Her-
rar och Fruntimmer, och jag kunde wist icke
efterlåta en sådan skyldighet, såsom Prest i
Församlingen. Jag wille också at min Hustru
skulle komma med; men hon wille icke,
såsom nämt är pag: 475. D: Boken.

Jag har förr nämt, at sedan Bolin blef gift
med Mademoiselle Göllberg, så fant jag ej
synnerligt behag at hälsa på honom, hwar-
före jag också mera sällan geck dit. Men en
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dag blef jag kallad dit för at skrifta hans
gamla Mor. Jag fant Henne inflyttad i ett
rum i en gammal byggning norr på gården.
Detta war en fölgd af unga Fruns ankomst i
Huset; ty Hon kunde aldeles icke komma öf-
werens med sin Swärmor, och det sades at
Hon mycket illa bemötte Henne. Sådant alt
war mig högst obehagligt at få förnimma.
Wist war gumman en af de swåraste at wara
kingkig; men så hade Hon dock bordt söka
at fördraga Henne, och för sin egen heder
skull, om icke för annat, låta Henne bo med
sig i stora Byggningen, eller åtminstone låta
Henne ligga i köket, om Hon icke för Hen-
nes sjukdoms art skull, (hwarom straxt) icke
kunde hafwa Henne i något annat rum. Om
jag minns rätt, så war nu Bolin icke Hemma,
och jag blef ledsagad till gamla Frun, af en
Piga på unga Fruns befallning; såwida jag
kan minnas, eller om det war unga Frun
sjelf, så geck Hon nästan straxt ut igen. Men
när jag steg in i rummet, så möttes jag af en
så qwäfwande stank och lukt, at jag så när
hade nödgats gå ut; men för skam skull mås -
te jag twinga mig at blifwa inne. Jag tyktes
då finna ryktet besannat at Gumman blef il -
la skött, och at det måtte wara sant, som sa -
des, at unga Frun knapt en gång i Månaden
geck in till sin Swärmor. Gumman hade den
swåra olägenheten jämte annan sjukdom, at
icke kunna hålla sitt watten, och det kände
jag förut; ty Hon hade i många år warit plå-
gad deraf. Och jag hade ofta warit hos Hen -
ne, så länge hon kunde sköta sig sjelf och war
rådande och styrande i huset; men det oaktat
kände jag aldrig någon sådan lukt gå ifrån
Henne; Jag insåg ock, at Hon nu måtte wara
swår at hålla ren, sedan Hon hade blifwit
sängliggande; men jag hade dock wäntat at
unga Frun hade skolat låta snygga till gum-
man och låta laga om Henne och rummet
när Hon lät kalla Presten till Henne; ty så-

dant plär ju altid wara wanligt; men jag såg
icke något tecken till någon nyss skedd til-
hyfsning: och jag måste tilstå at jag föga i
den usslaste Torpare Koja på landet har fun-
nit så osnygg och osund lukt: ty altid har jag
funnit någon tillsnyggning, så långt de kun-
nat åstadkomma, åtminste hafwa de rökt
med gran= eller enris; men här icke. Så fort
jag kunde, förrättade jag hwad mig ålåg,
hwarwid en piga war närwarande, och geck
sedan ut glad at få komma i fria luften, där
jag feck likasom ett nytt lif. Derpå geck jag
in till Unga Frun, och hade wäl mycken lust,
at påminna något om gamla Fruns skötsel;
men dels war jag kanske för mycket försynt
dertill, så at jag ej kunde få fram ett ord der -
om, dels ock afhöllo mig följande betänklig-
heter. Till Pigan hos Gamla Frun kunde eller
wille jag det icke; ty Hufwudsakligen borde
anordningar om sådant hafwa kommit an på
Sonhustrun, och Pigan skolat således hafwa
många undskylningar, och förebära omöje-
ligheten, at bättre wårda Henne &c: Och
utom dess, om jag i hennes närwaro ha de
gjordt härpå åtal, isynnerhet unga Frun till
nackdel, så skulle Pigan säkert kringbära så-
dant omkring hela Staden, förökt med myc-
ket annat sqwaller på Unga Fruns bekostnad,
hwilket hade warit illa gjordt. At åter säga åt
unga Frun sjelf hade wäl warit det rätta; men
jag fruktade at Hon mera torde förbittras än
förbättras deraf, hälst Hon kunde förebära
gummans swåra sjukdom; ty fant jag för rå-
deligast at tiga. Häraf, såsom ock af pag: 462.
Följande d: B: ses huru lycklig jag war, som
feck korgen af Henne, när jag begärde Henne
till äkta. Om jag mins rätt, så war nu Bolin i
Stockholm; och at wid hans hemkomst be-
dröfwa honom med denna sak, ansåg jag wara
illa gjordt; ty det hade warit at såra honom på
det ömaste. Emedlertid lefde gumman till
slutet af Junii år 1798.
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Jag blef denna tid, kallad till Skrafvelsjö by
för at wiga ett brudpar, dit jag reste och fant
Fru Häggström där såsom Brudframma.
Brölloppet höls hos bonden Enock Thomæ
son, såwida det war hans Syster, som war
Brud. Här hade jag nöjsamt nog; ty som jag,
merendels hölt mig ibland qwinnorna och
satt med dem och pratade på bänken eller i
kammaren, så want jag deras gunst. Men
med karlarna trifdes jag mindre, hälst hos
gubbarna wid bordet, som ständigt sölade
och söpo; och som jag icke kunde göra så
med, så blef deras sqwammel nog tråkigt at
åhöra. dock pratade jag äfwen med dem och
hölt ock dem något sällskap så godt jag kun -
de. Det war wist icke af förakt at sådant
skedde: utan jag wille blott i detta fall såsom
andra wara fri, och dessemellan dansade jag
skäligen flitigt; ty jag wille icke göra här ut -
innan någon mannamån, at icke alla qwin-
nor, som wille, skulle få dansa med mig. Så -
ledes förhölt jag mig på alla bröllopp, och
hyllade mig mäst till Fruntimren; men hwad
owäntade fölgder sådant i en framtid hade
får jag framdeles anföra om jag lefwer och
hinner med. På detta bröllopp hände ock nå -
got, som jag mycket tyckte om, och will om-
nämna brudgummen Gabriel Gabrielsson
till heder, ehuru han nu redan är död. (1816.)
Ty när tiden blef at, efter det wanliga gamla
bruket, bruden och brudgummen skulle ut-
dansas, så fälde han en positiv dom, at ingen
utdansning skulle ske, hwarken med bruden
eller brudgummen, men at de annars skulle
få dansa hurulänge de wille. När då ungdo-
men wiste sig något misnögd dermed, så för-
blef han dock wid sitt gifna utslag; tilläggan -
des: – ”det är mitt bröllop och jag rår at här -
om afgöra, och den som icke dermed wil
wara nögd, så får han wara onögd; jag kan
eller will icke för eder skull fördärfwa min
eller min Hustrus hälsa.” &c: Och dermed

blef det, och det geck lika braf; men ingen
wille sedan följa hans kloka exempel, utan
ännu fortfar här samma bruk, som i sig sjelft
wore oskyldigt, om icke mis bruk wore der-
wid, och icke hade skadeliga fölgder för
brudparets hälsa.
Dagen efter reste jag och Fru Häggström

hemm; men följdes åter samma wecka till
Holmön på ett bröllop derstädes. När alt war
förbi, så beledsagades jag och Fru Häggström
at ligga i en och samma stuga, hwarest 2:ne
sängar woro upbäddade. Sedan Fru Hägg-
ström hade utwalt sin, så sökte jag mig till
min; Men Fru Häggström war då högst mån
om at få en flicka at ligga med sig, då en af
husets döttrar kom och låg med Henne. Jag
förstod då straxt afsikten hwarföre Hon så-
dant åstundade; och tänkte hos mig sjelf utan
at dock säga något: – För min skull är det wäl
aldeles onödigt; och du har wist ingen ting at
frukta; och föga feltes at icke jag mistykte
Hennes mistroende till mig; Men tänkte jag
widare: för at förekomma folk prat, så kan en
sådan försiktighet wara god nog, och icke så
oklokt gjordt.

Jag har länge icke talt något om min hustru,
ty kan jag nu icke underlåta at anföra ett
Hennes yttrande. Wi sutto en afton ensam -
ma och språkade tilsammans i all förtrolighet
om menniskors upförande och ringa reli-
gions känsla hos många, samt om döden och
den sista räkenskapen; som förstår oss alla.
&c: hwarwid Hon suckade och sade: ”Ach
den som dock wäl och wackert wore ifrån
denna syndiga och förföriska werlden!” –
Denna owäntade önskan oroade mig, hwar-
före jag frågte: om Hon så hastigt wille skiljas
ifrån mig? hwarpå Hon swarte: ”Wäl icke det
derföre; men man har icke eller så mycket
godt at lefwa före i denna werlden.” Jag kun -
de då ej annat än billiga Hennes yttranden,

Bröllops resor.
Citerat pag: 581.
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och bifalla, at den är lyckligast, som saligt får
skiljas hädan. Och Hon blef bönhörd förr än
jag trodde, hwarom nedanföre.

Wid samma tid en morgon stod jag wid
fönstret, då följande tankar föllo mig in, som
med fingret ristades i rimfrosten.

”Lid och bid lät werlden prata;
Wandra ärligt fromt och rätt,
Frukta Gud och synden hata,
Älska icke werldens sätt:
Då skall Gud dit bästa wårda,
Fria från förtal och hot,
Trösta dig i döden hårda,
För alt ondt ge säker bot.”

Isac Tornbergs Hustru, en finska, kom en dag
till mig och bad at jag måtte skrifwa till
Stockholm för at fråga om Hennes Son, om
hwilken hon hade fått höra 2:ne Sorgeliga
ryckten, först at han hade öfwergifwit sin
mästare och gifwit sig till artillerie karl, och
sedan at Han skulle hafwa slagit en karl till
döds. Härpå feck jag nu swar af hans förra
Mästare Forsander, som intygar at det sednare
war en ren osanning; men det förra hade sin
riktighet, och at han mådde föröfrigit wäl,
och skickade sig också wäl i sitt stånd, så at
han trodde det kunna lända honom till för-
bättring; hwarmed jag nu feck trösta Gum-
man, som blef rätt glad och ifrån sin förra
sorg, blef härmedelst till det mästa qwitt. 
Sist på året skref Hörnell till mig, at Han

hade afsändt det af mig bestälda järnet; som
jag skulle hafwa på en ny släda, hwilken jag
hade låtit göra mig, och som war det första
åkdon, som jag hade tillrådt mig. – Han skrif-
wer sedan: ”Renhorn skulle till Ume för at
taga sig hwila.” Ett märkeligt prof af Guds
Försyn: ty som Comminister i Skällefte reste
han hit för at hälsa på sina Syskon, sjuknar in

och dör på sin Fars tomt där han war född. Si
det war at samlas till sina Fäder.

XVI. Capitlet. 
Barns sängen. 

Efter wanligheten wankades Nyårs visiter;
bittida på Nyårs morgonen, och denna Nyårs
Feber tog altid sin början hos LandsHöfding -
en, Baron Stromberg, hwilken, såsom nyss
kommen, och owan härwid, undanbad sig
denna heder för framtiden, på morgon stun-
den; men alla, som wid Nyåren wille göra
honom den äran, skulle wara mycket wäl-
komna på eftermiddagen efter klåck an 4.
Denna anordning war mig ganska mycket till
behag, hälst det häraf blef en nödwändig
fölgd, at man icke eller behöfde gå till någon
annan på morgon stunden; utan först på ef-
termiddagen, då åtminstone jag hade mycket
bättre tid; Äfwen som alla andra sade sig här-
med wara ganska nögda. 

Nyårs Dagen kom min Mor till mig för at
wara hos oss till min Hustrus snart wäntade
nedkomst, hwaröfwer min hustru war myc-
ket tilfreds ställd, emedan hon hade stort
förtroende till Henne i detta afseendet; så-
wida min Mor, i sin by, altid war i stället för
Barnmorska; och jag för min del war icke
mindre glad deröfwer. 

Med min hustru lefde jag ett lyckligt och
muntert lif, och at douceurer, såsom förr
wankades följer af sig sjelft hälst då jag
ibland hölt Henne på mina knän. Men wi
märkte innan kort at observateurer på oss
icke saknades. Ty Fru Wall, altid sqwallerak-
tig och nyfiken, med sina döttrar och pigor
togo sig före, at flitigt nog, stå och glutta i
gluggen af Hennes gårds boda, som war näs-
tan midt emot wårt fönster, hwarom min
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Hustrus wänner underrättade Henne, hwil -
ka äfwen berättade huru Fru Wall härom i
Staden hade haft just ett behageligt swaller
ämne; samt at Fruarna hade undrat, at wi,
som båda woro bondfödda, så kärligt kunde
smeka hwarannan, såsom Herrskap bruka.
Detta förargade oss wäl något; men wi satte
oss öfwer deras sqwaller, hälst wi icke tyktes
hafwa någon ting felat, eftersom wi woro
äkta makar. Dock sedan wi härom blefwo
underrättade, undweko wi de platser, där wi
ifrån gluggen kunde synas; och då wi gåfwo
akt derpå war det icke sällan, som wi fingo
se ett gluttande ansikte då och då i gluggen,
till dess de började finna, at de nu mera glut-
tade förgäfwes. 

Ett annat ämne måste jag också omröra: Jag
satt en dag med min Hustru på mitt knä och
språkade som wanligt. Men under någon
stunds tystnad, hwarwid jag tänkte på Guds
godhet emot mig, som hade gifwit mig en
god maka, och äfwen derwid för ögnablicket,
war lika som skild ifrån åtankan af alt annat,
ja till och med nästan hogkomsten af min
Hustru, som dock war mig så nära, så kom
jag, likasom helt oförtänkt, ihog händelsen
med de twå laxbörtingarna, och rätt lifligt
mina hafda tankar derwid, hwarom se pag:
355. och följ: denna Boken. Då föllo mig i hast
följande tankar in: – Store Gud! har du utsedt
för mig twänne makar, så måtte sådant ske ju
förr ju häldre! en sådan torde wara Försam-
lingen mera till behag! Men knapt hunno
dessa tankar, likasom på ett ögnablick, flyga
igenom min själl, förr än jag likasom wak-
nade, och tänkte: Herre min Gud! jag önskar
ju som en dåre och tanklöst! jag wet ej nu at
rätt tacka dig för den sällhet jag för det när-
warande åtnjuter; jag är nu lyckligt gift och
har en god och älskwärd maka, med hwilken
jag lefwer så nögd; jag wet således nu hwad

jag har; men wet icke hurudan en jag kan få.
Jag insåg således med någon oro oförståndet
af min önskan, och började at smeka min
Hustru, samt war helt sorgfällig, at dölja för
Henne mina nyss hafda tankar. 

Min Wän Häggqvist, som nu såsom Adjunct
hade flyttat till Nätra, förglömde mig icke på
Nyåret. Med sitt muntra men tillika oskyl-
diga skämt både roar och underwisar han i
sitt bref; Han skrifwer: 
=== ”Jag önskar dig med hustru och barn,

synliga och osynliga, ett godt och wälsignat
Nyår. – Förmodeligen har du nu en arfwinge
på landbacken och säkert en Son, så framt du
läst: l´art de faire des garcons.99 ===: Reselle
Boerne äro ganska misnögde öfwer min af-
resa. === Det war ledsamt nog min Bror, at
jag i Reselle måste skiljas från en af de wack-
raste, artigaste, och qwickaste flickor i landet;
och det wärsta är, at hon snart nog lärer blifwa
knipen; ty jag har ej tagit någon fasta på
Henne. – Wår Burman är ännu i Åbo men
blott Docens, då Gust: Gadolin redan är Pro-
fessor. O! tempora qvibus pueros decet esse
barbatos.100 === Huru är det? Funderar du nå-
got på Pastoral Examen? Ännu har jag ej fått
tid at tänka dit åt. === Magister Sædenius,
din fordna Informator har jag nu här fått lära
känna.” === Slutet.
Ifrån Hörnell ett bref med anhållan at jag

måtte Med de medsände pengar betala hans
Post Räkning. samt lägga till en felande skil-
ling. === ”Prosten Nortman är sängliggande.
=== Han beder dig hälsa Burgerus, at betala
hans Post=Räkning.”

En dag, då jag war buden till LandsHöfding -
en Baron Stromberg jämte några flera, så
hände, at denne Herre, tillika med Lands-
Höfdingen afDonner, efter något samtal för -
ut dem emellan, hwars innehåll jag icke det
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minsta kände, med någon Hastighet kom till
mig, som stod nästan för mig sjelf, samt wäk -
te bus en fråga, syftande på den oordentliga
sammanlefnaden könen emellan. Orden der-
wid mins jag nu icke mera; men Han tycktes
wilja taga saken fullkomligt i förswar. Jag
förstod då genast, at Landshöfdingen af Don-
ner nyss i sitt samtal hade talt om mig och
mitt stränga tänkesätt, i detta ämne samt
mitt upförande emot Hans Jungfrus barn
wid frågan om dess begrafning, hwarom se
pag: 119. samt om hans förtrytelse, se pag: 477.
D: B: m:m: Jag insåg således tydligt, at Han
hade sökt at hos Ba ron Stromberg wäcka
widriga och misgynnande tankar och omdö-
men emot mig, äfwen som, at Baron nu kom
till mig änkom fullspänd, at på en gång lika-
som söka nedtrycka eller qwäsa mig. Af alt
detta fant jag, at det nu icke war tid at inlåta
mig i någon alfwarsam dispute i detta ämne,
och at jag för denna gången wore för swag at
förswara en så wigtig sak, samt at hwarken
jag eller sanningen kunde något winna der-
wid utan snarare gan ska mycket förlora, hälst
Baron tyktes på en gång wilja qwäsa mig, och
nu således aldeles icke syntes willig, at antaga
förnuftiga och än mindre Bibliska skäl, och
bewis. Ty gaf jag honom ett sådant swar på
hans tilltal, som helt och hållet gjorde genast
slut på samtalet; jag mins wäll icke orden;
men förmodeligen wände jag saken så, at, då
jag ej låddes förstå rätta meningen af hans
tilltal, jag biföll Hans nit för sanningen och
för Christliga och goda seder, likasom hade
jag trodt honom wara af samma öfwertygelse
som jag. Härigenom blef Han på en gång
stum, ty swaret war för Honom så helt och
hållit oförwäntadt, at han ej straxt kunde
finna sig och blef likasom alldeles afwäpnad,
och jag feck tilfälle at oförmärkt inblanda
mig med det öfriga sällskapet. 

Nu instundade den förwäntade och äfwen
fruktade tiden af min hustrus nedkomst; ty
fredagen den 22. blef Hon sjuk för barnsbör-
den. Jag skickade genast efter Stadens ordi-
narie Barnmorska, en Madame Westberg; ty
utom det, at min Hustru redan hade talt med
Henne derom, så wille jag icke lita på min
Mor i detta fall, utan wille hafwa en Lagligen
pröfwad och öfwad Person, till hwilken så
wäl jag, som isynnerhet min Hustru kunde
hafwa ett fullkomligit förtroende: utom det
att allmänheten skulle haft mycket at tadla,
om jag hade underlåtit at anlita en sådan Per-
son. Hon kom: men kunde ingen hjelp göra,
emedan wärkarna woro alt för swaga, endast
hwad man kallar: pinwärkar. Dessa fortforo,
wanligen jämt, icke allenast den dagen och
natten, utan äfwen hela Lördagen, med den
derpå följande natten och Söndagen, hwarom
straxt mera. 

Lörgerdags föremiddagen feck jag främman -
de helt oförtänkt; Nämligen Herr KyrkoHer-
den Abraham Häggström ifrån Öfwer Calix.
Ehuru wälkommen han annars hade warit, så
hade jag dock gärna önskat, at Han denna
gången hade warit borta. Jag hade då intet
annat rum at emottaga honom uti, än kam-
maren näst intill min Hustrus sjukrum.
Lycka war dock at jag icke behöfde frukta
före, det han wille blifwa boende främmande
hos mig, emedan han hade twå Bröder på
Landet Comministern= och Lands Secrete-
raren Anders Häggström. Han satt ändock
länge nog och språkade hos mig om hwarje-
handa; Men jag, som önskade, att Han förr ju
häldre måtte gå, underrättade honom om
min Hustrus belägenhet, men icke desto-
mindre gjorde Han sig icke mycket brottom
at gå. Och sedan öpnades följande samtal oss
emellan. – Han fråkte först: ”I hwad rum är
Hon?” – ”Hon är i nästa rum intill” swarte jag.
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– Han: ”och där är så tyst; nej annorlunda plä-
gar det låta; när min Hustru har warit i barns
nöd, så har det altid warit ett swårt jämrande
när wärkarna hafwa kommit; eller kanske
hon har icke wärkarna ännu?” – ”Jo”, swarte
jag, ”Hon har wist wärkar tidt och ofta, fast
däremellan är wanliga mellanskof; men det
är mäst blott pinwärkar; Och eftersom Hon
wet at Herr KyrkoHerden är här, så torde Hon
bemöda sig at återhålla jämrandet alt hwad
hon kan.” ”Jag undrar då på”, fortfor Han, ”at
Hon det kan göra; De måste jämras och ropa
stackars gummor om de wilja eller icke.”
m:m: hwarefter han började prata om Frunn-
timrens swåra plågor härwid, och huru swårt
det är at se sin maka så plågas, &c: så at man
sedan, föga kan hafwa hjerta at sätta dem
ånyo i en sådan belägenhet. m:m: Jag swarte
föga Härpå; men tänkte: – Ach om du pra-
tade mindre och wiste gå din wäg, hwad du
då gjorde wäl; ty tänkte jag: det måste wist
icke göra Henne godt at nödgas återhålla sitt
qwirande. Dessutom, ehuru jag icke kunde
göra Henne någon hjelp, så wille jag dock
wara inne hos Henne, hälst Hon sådant öns-
kade och hade en sort tillit till mig; jag kunde
åtminstone hålla uti Henne när så behöfdes;
som ägde någon styrka dertill. Änteligen, ef -
ter långt pratande, geck Han borrt, mig till
mycken glädje; ty förut satt jag med honom
och oroades öfwer min Hustrus plågor, utan
at weta, hwad det led med hufwudsaken;
men ty wärre: när jag kom in så fant jag Hen -
ne i samma tillstånd, som förr.

Då samma fortfor äfwen Söndags morgonen;
då jag måtte gå i Kyrkan, där jag naturligt
wis, under mina ämbets göromål, ingalunda
förglömde, at sucka till Gud om min hustrus
snara förlossning; hoppades också, at wid
hemkomsten finna Henne frälst ifrån sina
plågor; men ty wärre, jag fant Henne i sam -

ma belägenhet. Då blef jag wärkeligen ängs-
lig och till och med något otålig; och hade
jag så mycket mera orsak dertill, som jag ej
feck wara hemma, utan nödgades genast resa
till Säfwar, emedan jag hade loft, at där wiga
ett brudpar, och som hästen redan war kom-
men, så måste jag genast sätta mig i släden
och resa med ett beklämt och sorgset hjerta,
då mitt hopp slog felt, at före afresan få läm -
na alt bekymmer och oro, och någorlunda
munter och hoppfull få göra denna resa. På
bröllopet, kan hwar och en föreställa sig med
hwad oro och åhåga jag där åskådade bröl-
lops lagets glädje, och oskyldiga och glada
nöjen, då altid en sorgfull tanka på min äls-
kade maka swäfwade i mina tankar. När wig-
seln och måltiden war förbi begärde jag at få
häst, för at resa hem; Men brudparet sökte
öfwertala mig at wara qwar öfwer natten för
att på wanlig tid lysa gåfworna; och ehuru
jag upgaf huru wigtigt skäl jag hade till at
resa hemm, så woro dock Brudgummen An-
ders Gabrielsson i Gunnismark och flera
andra af gästerna mycket enträgna at öfwer-
tala mig at wara qwar, förebärandes, at jag
ingen hjelp kunde göra min Hustru, samt
tröstade mig dermed, at alt så mycket bättre
skulle wara öfwerståndit när jag sedan skulle
komma hemm. Och just denna sista tanken
hos mig sjelf, samt at jag i det fallet skulle
slippa at se och åhöra Hennes plågor och
jämmer, gjorde at jag beslöt at dröja till wan-
lig tid. Här, wid åsynen af andras glädje, wid
sidan af min dolda sorg och smärta, jämte
åskådandet och åhörandet af de fullas dår-
skaper, hälst Brudgummens Far Gabriel An-
dersson i Gunnismark, som, plägad, altid
war som ett wanligit tok och galninge, hade
jag många anledingar at hos mig sjelf göra
åtskilliga reflectioner öfwer menskligheten,
dess swagheter, glädje eller sorg m:m:, som
hwar och en sjelf kan föreställa sig wid öf-
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werwägandet af sådant, och jag ej här behöf-
wer at widare utföra. 

Om mårgonen den 25. så snart jag feck häst,
så reste jag hemm både med hopp och fruk-
tan, hwilka känslor så mycket mera öktes, ju
närmare jag kom hemm: – Jag trädde in, och
mig mötte samma jämmer som före min af-
resa, blott med den skilnaden, at den war nu
häftigare och swårare. Och jag kan ej uttala
mina känslor derwid, min sorg och otålighet,
så at jag äfwen började jämra mig; ty man fö-
reställe sig, efter at hafwa gjordt mig nästan
säkert hopp om en redan fullbordad lycklig
öfwergång, komma hemm och finna en kär
maka, efter en så lång tid, ännu oförlöst, och
ouphörligen plågas, det måste smärta hwart
älskande hjerta, hwar det då under at jag be-
klagade mig! När då Barnmorskan Madame
Westberg hörde, at äfwen jag började jämras,
så började Hon at förebrå mig sådant; sägan-
des: – ”Hwad hjelper det at så jämras; det tje-
nar ju ej till annat än at så mycket mera oroa
Henne som har nog plågor ändock; det kom-
mer wäll i sinom tid; när menniskan är något
till åren och första gången deran, så är det ej
under, at det går långsamt.” m:m: Som jag
fant Henne hafwa mycket skähl i detta sitt
yttrande, så måtte jag tystna och gifwa mig
till freds, samt med tålamod förbida den
rätta tiden. 

Nu feck jag besannat hwad Herr KyrkoHer-
den Abrah: Häggström om Lördagen sade (Se
p: 583. d: B:) Nämligen om deras rop och häf-
tiga plågor, som jag då föga wille tro, åtmin-
stone icke rätt kunde föreställa mig, ty jag
trodde nästan, at saken ändock kunde gå för
sig med den jämmer, som jag då redan hade
hördt, utan något synnerligt ropande. Men nu
woro wärkarna alfwarsamma; och som jag
aldrig förr hade hördt något sådant, och såle-

des aldeles icke war derwid wan, så gjorde det
så mycket häftigare wärkan på mig. – Ma-
dame Westberg gaf dock nu alt större hopp
sägandes: at fostret war i födslen, samt at det
hade lif, emedan det rörde hufwudet. m:m:
Det drog dock ännu ut ända till något på ef-
termiddagen innan förlossningen änteligen
skedde, då en Son föddes; men som befans
wara död deraf at han så länge warit plågad i
födelsen. Barnmorskan gjorde wäl en liten tid
försök at återkalla lifwet i honom men för-
gäfwes. Jag war dock glad och tackade Gud
öfwer den skedda förlossningen; men min
Hustru började häftigt gråta när hon märkte
at fostret war dödt. – Jag sökte då at trösta
Henne på bästa sätt; sägandes: At Hon häldre
borde wara glad och tacka Gud som så nådigt
hade hulpit Henne utur nöden och wåndan
&c: – Hon swarte: ”kan jag wäl annat än sörja,
då jag har utstådt så mycket arbete och så
många plågor, jag ändock icke skulle få den
glädjen at få mitt barn lefwande till werlden;
om det ändock hade hunnit få dop och chris-
tendom, så skulle jag hafwa warit nögd.”
m:m: – Härpå gaf jag till swar: ”Du bör dock
i alla fall söka wara nögd med Guds skickelse;
hwad han i detta fall har behagat utföra eller
låta ske måste wist wara godt ändock wi icke
kunna inse det. Jag medger at din sorg är bil-
lig; men du måste likafult taga tröst till dig
och söka wara nögd, och kom blott ihog hwad
stor wälgärning Gud dig har gjordt, i det han
har frelst dig ifrån dina plågor och utur din
nöd. Och hwad åter barnets ewiga tilstånd
angår, så bör du deröfwer icke hafwa någon
sorg eller oroande fruktan; ty Han är wist icke
i något olyckligt tilstånd; Gud har icke bun-
dit sig sjelf wid medel utan blott oss; derföre
då omständigheterna hindra sina barns dop
utan wårt förwållande, så är han mägtig at
igenom sin allmänna nåd i Christo likaså wäl
utan dop göra dem saliga, som medelst do pet;
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och war försäkrad, at wi wist äga ett likaså
fast hopp, at få träffa honom i himmelens
glädje, som alla andra anhöriga, om wi annars
så lefwa, som i det fallet wederbör.” m:m:
Och derefter började hon at gif wa sig till-
freds och hämmade sina tårars strida lopp.
Dertill bidrogo följande omständigheter,

som gjorde, at hon icke feck tid at gråta, ja
knapt mera hant tänka en gång på sin döda
Son. Barnmorskan nalkades Henne för at un-
dersöka Henne, och sade efter en kort stund.
– ”Gif sig tillfreds min Fru, ty med Guds
hjelp så få wi oss innan kort ett foster till;
blifwe icke derföre förskräkta” fortfor hon
till oss alla; ”ty nu är ej mera någon fara här-
wid; det skall icke stå så länge på förr än wi
skola hafwa det här, som jag med Guds hjelp
hoppas” – ”Ja”, tillade min Hustru, ”hwad där
är ännu ett, det är wist! och det får Ni wara
säker om.” m:m: Derpå gjorde Madame West-
berg sig redo till at företaga den sednare för-
lossningen. Öfwer denna sednare, för mig
högst oförwäntade underrättelsen, blef jag i
början helt förwånad, såwida jag förestälte
mig at den skulle gå nästan lika swårt och
långsamt, och hade säkert blifwit det ännu
mera, om icke Madame Westberg så snart
hade gifwit ett så tröstande löfte, och min
hustru icke sjelf hade talt så muntert och wist
sig wara dermed så tillfreds. Detta hoppet
slog mig icke eller felt; ty Barnmorskan uttog
det andra fostret med konst, och utan at min
hustru derunder behöfde plågas af några swå -
ra wärkar, plågor eller arbete och det stod icke
eller länge på innan en wacker dotter lät höra
sin gråtande röst. Emedlertid, som det drog
ut långa stunden efter den första förlossning -
en innan man blef underkunnig om det sed-
nare fostrets tilwarelse, så hade wi redan hun-
nit utskicka pigan till at notificera på alla stäl-
len, den skedda förlosningen efter den död-
födda Sonen; ty man war högst angelägen at

genast göra Allmänheten underrättad, hälst
fruarna hade warit så hederliga, sedan barns-
börden blef så långsam och swår, och alla da-
gar frågat efter Min Hustrus tilstånd, af pigan
när hon war ute något ärende till någon. Men
innan wår piga handt hem, så hade wi dottren
på gården. Hon måste således gå andra gången
för at notificera dottrens födelse. Men då
blefwo de helt förwånade, hälst Fru Burgerus,
och wille icke tro henne; utan mente at Hon
förra gången hade sagt miste; nämligen: Son
i stället för dotter. Och alla betygade sin glädje
öfwer, at alt änteligen war öfwerståndit.

Sedan Min hustru hade fått all nödig skött-
sell och hade kommit till någon ro, så geck
jag till sängen till Henne, medan de öfriga
hade gått ut, och började med Henne föl-
jande samtal: – ”Ser du nu min Wän”, sade
jag, ”har icke Gud åter tröstat dig efter din
sorg och bedröfwelse; ty fast Han tog bort
din förstfödda Son, så hafwer han i det stäl-
let gifwit dig en lefwande och wälskapad
dotter. Jag hoppas derföre, at du nu är glad
och nögd, och finner, at du har orsak at tacka
Gud, som har hulpit dig.” m:m: – Hon
swarte: ”Ja Herre Gud! jag är wist glad och
nögd! och finner, at Gud har gjordt mig mera
godt än jag har kunnat wänta och hoppas; ty:
kan jag ej nog tacka Gud derföre.” m:m:

Under någon stund då Barnmorskan emel-
lanåt war hemgången; så började min Mor
gifwa sitt misnöje tillkänna öfwer Barnmor-
skans förhållande wid Sonens födelse, unge-
fär i följande ordalag: – ”Hon bar sig wist icke
åt, som en rätt barnmorska; ty jag är fult och
fast öfwertygad derom, at om hon i rättan tid
hade hjelpt till, och med handstyrkan hade
sökt at befordra fostrets framkomst, så hade
det helt wist blifwit födt med lif, hälst då det
war så långt kommit och så länge war i födel-
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sen och wiste sig ännu hafwa lif. Men at föga
hjelpa till, wid en så angelägen stund, utan
blott lita på naturen och wärkarnas åtgärd,
det war ju aldeles oförswarligt. Hade jag fått
stiga fram så tilltror jag mig långt förr och
med lifwet hafwa framhulpit fostret; ty så-
dant har jag flera gånger fått göra; derföre
kunde jag ej annat än hos mig sjelf harmas
öfwer Hennes stora owärksamhet. Jag tillstår
at det kliade i händerna på mig; men huru
kunde jag stiga framom Henne, eller wåga
säga något; då Hon war en laglig och antagen
Barnmorska, som borde wara öfwad i saken
och förstå det långt bättre än jag; men nu såg
det icke så ut; jag är wiss at jag hade kunnat
göra det bättre åtminstone så pass.” &c: Jag,
som alt hittils hade haft fult förtroende för
Barnmorskan, kunde icke el ler nu mistro
Henne; utan war öfwertygad, at hon säkert
hade gjordt hwad Hon hade kunnat och för-
mått, och således wille jag anse min Mors
misnöje och beskyllningar, åtminstone i det
mästa ogrundade; hwarföre jag sagtmodigt
och stilla sökte förswara Henne, äfwen i af-
sigt at därmedelst tilfredsställa min Hustru,
som okså åhörde min Mors klagomål; Men
Min Mor hölt sig dock oaflåteligen wid sitt
påstående: och förmodeligen hade hon icke
så orätt; ty jag tillstår at jag sjelf äfwen tykte
at hon war för mycket owärksam, samt tänk -
te: skall icke en Barnmorska mera hjelpa till
när fostret kommit så långt, hwarföre skola
de då wara med: är det wäll blott för at taga
emot fostret när det kommer? Men denna
tankan qwäfde jag åter genast med följande
tanka: Jag förstår ju ingen ting häraf och har
ju allsingen ärfarenhet om sådant; derföre
tillhörer det mig icke at döma härom; Hon
som är öfwad och har både lärdom härom
och ärfarenhet bör ju både weta och se när
Hon bör hjelpa till och något kan uträtta eller
icke. Nu åter, efter min Mors så alfwarsamma

påstående, feck också jag nästan samma öf-
wertygelse, om icke straxt åtminstone efter
någon tid; men jag kunde ändock icke aldeles
tilräkna Henne det såsom fel, och ännu
mindre tilltala Henne derföre, såwida jag fant
mig sjelf, till en del, kanske hafwa warit or-
saken dertill, i så måtto, at jag, wid Barnmor-
skans första ankomst i huset, bad Henne at så
lent och lindrigt, som möjeligt wore, hand-
tera min Hustru, och isynnerhet at icke med
wåld före naturens hjelp och biträde söka för-
lossa Henne. Men oaktat den na min bön och
begäran så war det långt ifrån min tan ka, at
Hon skulle sträcka den ända till nästan en
fullkomlig owärksamhet; utan Hon hade ju
bordt se och finna när min begäran icke mera
borde hafwas afseende på, och då Hennes
hjelp wore af nöden; ty sådant at efterlåta
kunde jag ju aldrig föreskrifwa Henne, och
om jag också hade warit så galen, så hörde det
ju dock Henne till, at handla efter ed och
samwettet och icke efter en så wansinnig
fordran. Derföre war det wäl ej möjeligt, at
Hon af en sådan orsak efterlät en sådan skyl-
dighet; utan härtill torde också något hafwa
bidragit at Hon war af naturen något sen och
långsam utaf sig, samt ännu mera, at fast än
Hon just icke egänteligen war gammal, dock
wid de tiltagande åren hade blifwit mycket
sjuklig och swag, af en tilväxande och tärande
lungsot. Också dog Hon i samma sjukdom
föga mer än ett halft år derefter. Jag war så-
ledes wiss och säker, at om ock någon efter-
låtenhet hos Henne hade ägt rum, så hade
hon dock handlat efter sin förmåga och indre
öfwertygelse, at Hon ing en ting med wilja
hade åsidosatt hwad Hon kunnat åstadkom -
ma; Och då hade det warit nedrigt af mig at
ens mistänka= mycket mera at förebrå Hen -
ne något. Och när wi sedan woro allena så
talte jag med Min Hustru härom, som sade:
”Jag kan wist icke skylla Henne för något;
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och isynnerhet måste jag berömma Henne
för det hon så wackert handterade mig,
äfwen när hon tog fram flickan, ty jag kände
föga dertill.” m:m: Och denna sista förloss-
ningen måste äfwen jag tilstå, at Hon gjorde
mästerligt. Circa den 27. döptes min dotter
och kallades: Anna Christina ef ter Farmor
och Mormor. Jag har wäl förgätit at omnäm -
na, at när Barnmorskan wille befria Min
hustru ifrån efterbörden så befans hon wara
fastgrodd, eller onaturligen fastwuxen, och
hade Hon nog möda at få den lös, hwilket
Hon äfwen gjorde med all den lenhet, som
möjelig war. 

Min hustru mådde samma dag och den föl-
jande skäligen braf, efter omständigheterna,
åtminstone war hon munter och nögd, hwil-
ket gaf alt önskeligit hopp om Hennes we-
derfående; men dagen derpå eller den 26. om
qwällen infant sig helt oförtänkt en häftig
styng i högra sidan, i bröstet, som alt mera
och mera tilltog, hwaröfwer Barnmorskan 
förundrade sig, som tycktes icke hafwa efter-
satt något af den nödiga sköttseln, den hon
med all sorgfällighet tyktes hafwa iaktagit, i
alt hwad som hade warit nödigt för en nyss
förlöst, både ianseende till dieten, som annan
skötsell: derföre kunde hon icke uträkna
hwarifrån en sådan oförmodad styng kunde
hafwa härrördt. Och som denna swåra åkom -
ma dageligen förwärrades, så påkallades Herr
Doctor Næzén, som också gjorde sin yttersta
flit; men ingen ting wille hjelpa; ty om än
styngen något lindrades; så fortfor dock Fe-
bern och krafterna började aftaga.

Herr LandsHöfdingen af Donner hade nu
flyttat på Capitens Bostället på Grisbacka,
dit jag den 28. blef kallad för at döpa ett
barn. Där föreföll någon Dispute i religions
ämnen; men jag mins icke nu mera hwarom

egänteligen; jag sökte derwid at förswara
dess sanningar, dock med all möjelig lämpa
och saktmod; utan hetta och sträfhet, hwar-
efter samtalet slutades utan någon synbar
owilja å någondera sidan. 

Som min Hustru som sagt är dageligen för-
wärrades, så började jag blifwa bekymrad om
hennes lif; hwarföre jag en dag, då jag med
Henne allena war inne, geck till sängen och
öpnade ungefär följande samtal: – ”Huru
mår du nu min Wän? Det är så oroande, at
du är så klen: du må wäl icke wandra ifrån
mig? Det skulle wist försätta mig i en djup
sorg.” &c: Hon swarte: ”Ja Gud wet hwad
Han har beslutit med mig; Men i alla fall om
Gud will kalla mig hädan, så blifwer dock dit
tillstånd icke så swårt, som om Du skulle dö
ifrån mig; ty om så skulle skje, så wore jag
mångdubbelt olyckligare än du nånsin kan
blifwa om jag dör ifrån dig; och det lärer du
sjelf nog tydligt inse; derföre lät oss söka
wara nögd med hwad Gud behagar göra.”
m:m: ”Ja” swarte jag, ”detta är mycket sant;
och den tankan kan ej annat än wara bedröf-
wande; Men styrke oss då Gud, om Han så
behagar styra!” &c: Sedan tilltalte Hon mig
ungefär som följer: – ”Om jag nu dör i denna
sjukdom, så wet jag orsaken dertill, den jag
nu will säga för dig; ty jag will ingen ting
dölja för dig; men du måste först låfwa, at
icke säga det för någon enda menniska, så
länge min Swärmor lefwer. Jag will under-
rätta dig härom äfven af den orsaken, at du
icke må mistänka Madame Westberg wara
dertill wållande; ty Hon är alldeles oskyldig;
mistänk derföre icke Henne för någon efter-
låtenhet. Nu! låfwar du mig hwad jag af dig
fordrar? ty förr kan jag icke uptäcka min
hemlighet?” Jag måste således uttryckeligen
lofwa, at icke nämna ett ord härom för nå -
gon menniska så länge min Mor lefwer. Och

594. 
1796. 

Januarius. 
Cit: p: 597. d: B: 

Stynget.

Dispute i 
religionen.

595. 

1796. 
Januar:

Samtal om
styngets orsak.
Cit: pag: 607. 
d: B:

596. 
1796.
Januarius.

462

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 462



detta löftet har jag hittills obrottsligen hållit;
ty min Mor lefwer ännu i Novemb: 1796.101
Och som här är det rätta stället, at antekna
saken, så will jag det ock här göra; ty fastän
min Mor ännu lefwer, så har jag dock icke
sagt något härom för någon, och som jag will
bjuda till at så förwara mina biraux nycklar,
at ingen utan mitt samtycke i förtid skall få
se något härom, så har jag ju derföre icke
brutit mitt löfte. 
Min Hustru fortfor: – ”Nu på dit gifna

löfte, så will jag nämna derom, at min Swär-
mor är en oskyldig orsak till mitt förwär-
rande; dock i den aldra största wälmening och
utan at weta deraf, eller ens ännu mistänka
det minsta derom.” Saken war den: när Ma-
dame Westberg, dagen efter förlossningen
middagstiden, hade gått hemm någon stund,
så kom Swärmor, med ett fat warm öhlsoppa
sägandes: ”kära du ligger här och swälter; ty
hwad förslår det tunn skålet som Barnmor-
skan ger dig; nej efter så mycken uttömning
så fordras något at fylla din mage med; jag har
derföre kokat här något litet åt dig, som kan
stärka dig; drick derföre häraf; ty när icke Ma-
dame Westberg wet gifwa dig något som både
föder och stärker, så måste jag akta på medan
Hon är borta; drick derföre nu häraf, hwad du
förmår, det skall wist göra dig godt.” – Min
Hustru fortfor: ”som jag wärkeligen kände
mig mycket hungrig och tom, så drack jag de-
raf något ansenligit; och det tyktes bekomma
mig wäl. Och säkert hade jag deraf icke haft
någon olägenhet om jag hade låtit dermed
bero; men sedan jag hade druckit, så tog Swär-
mor emot fatet och satte det på en stol bre-
dewid sängen: sägandes: jag sätter det här så
at du når det, så får du dricka när du behagar;
och så geck hon ut. Efter ./4 timme mer eller
mindre derefter, så drack jag andra gången;
men då hade det allaredan kallnadt, eller åt-
minstone icke ägde så mycken tilräklig war -

ma, som fordrades; ty jag kände tydligt huru
kylan slog ned åt underlifwet, och ifrån den
stunden börjades styngen. Och det war icke
under: ty som sårnaderna där, efter lossandet
af efterbörden woro så färska och kanske så
stora så slog kylan sig dit. (Se p: 594. d: B:) och
förorsakade inflammation. Jag är således sjelf
mera wållande och orsaken till min iråkade
sjukdom än min Swärmor, ehuru hon gaf
första anledningen dertill; ty om jag blott
hade warit så mycket omtänksam at jag hade
låtit upwärma soppan, eller åtminstone icke
druckit så mycket deraf hälst andra gången
så hade jag förmodeligen icke haft någon olä-
genhet deraf; utan snarare förmån; Swärmor
är således egenteligen oskyldig; ty hon hade
det warmt åt mig och mente det wäl; men jag
war sjelf mera wållande som icke iaktog der-
wid nödig försiktighet. Nu orsaken hwarföre
jag har begärt at du icke skall tala om det för
någon om jag dör är, at jag fruktar at Swärmor
då tilfälligt wis kunde få höra något härom
och börja sörja deröfwer at hon i så måtta wa-
rit wållande till min död, ja till och med sörja
sjukdom och döden på sig. Derföre; på det
Hon härom för altid må wara okunnig, och
få wara i den öfwertygelsen, at tro sig hafwa
gjordt mig en wällgärning, så beder jag dig än
en gång: säg det icke för någon så länge Swär-
mor lefwer”
Detta löftet befästade jag ånyo, samt för-

säkrade henne derom, at jag wille det obrotss-
ligen hålla. Häröfwer blef jag något förwånad,
samt önskade nästan at min Mor aldrig hade
kommit till oss under denna wigtiga tidpunk-
ten. Jag insåg dock Hennes oskuld i sin wäl-
mening, och at hon hade fram soppan warm;
men det war Hennes fel at hon gjorde det
Barnmorskan oåtspord, och icke genast tog
bort fatet när hon hade druckit första gången.
Jag kunde således icke aldeles tilräkna min
Mor denna händelsen; Men till min Hustru
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sade jag: – ”Du ser nu huru du har felat i det
du har wikit ifrån Barnmorskans föreskrifter,
och hwad fara du derigenom iråkat, derföre
war mera warsam härefter.” – ”Ja jag finner
det nog”, swarte hon, ”och will bjuda till at
wara försiktigare härefter.” Derpå kommo wi
öfwerens derom, at underrätta Doctorn, at wi
fruktade det någon förkylning hade slagit sig
till det såra underlifwet och förorsakat styng -
en och inflammation, och mera tykte wi han
icke behöfde weta. Sedermera slutade jag
detta samtal, med den påminnelsen, at om
hon förmärkte och trodde at Hon i denna
sjukdom skulle dö, ”så sörj icke” sade jag ”öf-
wer din lilla dotter, som du efterlämnar dig;
ty war försäkrad, at den allgode Guden altid
också skall hafwa någon omsorg för Henne.” 

Få dagar efter min Hustrus förlossning, sked -
de någon begrafning i Staden då min död-
födda Son äfwen bars i samma graf, på hwil- 
ken jag sjelf kastade mullen, hwilket wist
icke skedde utan sorgeliga och saknande
käns lor, dock icke häftigt oroande. Wid hem-
komsten talte jag härom för min Hustru, at
det war smärtande för mig, at nödgas kasta
mullen på mit egit barn; ”Ja ja” swarte hon
”det är wist icke at undra på, at wi sakna ho -
nom; men wi få wäl lof at wara nögda med
Guds skickelse.”

Emot Månadens slut hade min Hustrus sjuk-
dom förwärrats men icke förbättrats, så at
hoppet om Hennes wederfående blef alt
sämre och sämre; I anledning hwaraf, då
wårt samtal härom yppades, och jag ensam
war med henne inne en dag, så sade Hon:
”Kära wän! jag dör säkert i denna sjukdo-
men; men kära du: haf Gud för ögonen i hela
din lefnad.” Denna förmaningen war för mig
icke allenast owäntad, utan den stötte äfwen
något litet min egenkärlek. Icke så, at jag

egenteligen aldeles mistyckte den, ty jag fant
nog, at en sådan förmaning af en döende
icke kunde wara ur wägen och at hon gjorde
den i största wälmening; utan derföre, at jag
alt hitintils tyktes hafwa sökt, så långt mig
möjeligt warit, at iaktaga en ren och oför-
falskad gudsfruktan, och tycktes icke, i mitt
upförande, på något sätt hafwa gifwit anled-
ning till någon annan tanka, hälst jag tyktes,
alt hwad jag hade kunnat hafwa stridit emot
frästelserna och begären; och wäl ofta funnit
mig swag, men dock kämpande. – På min
hustrus anförda påminnelse, swarte jag: ”Ja
min Wän; jag will wist, så godt jag kan,
sträfwa derefter och beflita mig derom.”
Och då min hustru icke swarade mig något
härpå, så förnyade jag 2. a 3. gånger samma
yttrande till dess hon swarte mig: – ”Ja jag
twiflar ock icke derpå.” då min sårade egen-
kärlek härigenom något tilfredsstäldes. Så-
ledes war jag denna gången, icke olik lof-  
sjuka menniskor, som, medelst ödmjukt för-
sakelses tal, söka framlocka andras motsägel-
ser och beröm; och kanske endast med den
åtskillnad, at jag, i hufwudsaken hade en
redlig afsigt. Si så swag är ofta menniskan,
och så lätt såras egenkärleken, som altid nå -
got will synas wara; ändock wi hafwa alsintet
at berömma oss af för Gud. Jag märkte dock
straxt denna min swaghet och kunde ej an -
nat än hos mig sjelf blygas deröfwer.

Efter min Hustrus nedkomst fortfor Barn-
morskan Madame Wästberg alt framgent, at
wara hos oss, hwilket jag tyckte nu mera war
aldeles onödigt, sedan 7. a 8. dagar war förbi,
hälst Hon icke gjorde min Hustru något an -
nat gagn än bäddade Hennes säng 2. gånger
om dagen. Under sken at sköta min hustru
war hon hos oss qwar; men hufwud orsaken
war förmodeligen den, at så länge som möje-
ligt få föda borrt sig; Men då Hon icke gjorde
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mig mera gagn, och jag, Henne förutan, hade
dem som skötte min hustru lika wäl; såsom
min Mor, Pigan och dessutom en hjelp=men -
niska och jag sjelf; ty at koka åt min hustru
behöfde Hon mycket sällan; emedan Fru Bur-
gerus och andra grann=Fruar woro så heder-
liga at hwarje dag skicka Henne mat; så tykte
jag det wara onödigt at längre bibehålla Hen -
ne hos oss. At Hon icke mera kun de åstad-
komma och uträtta, det undrade jag icke på
icke eller tilräknade jag Henne det; ty at hon
skulle lyfta Min hustru kunde jag wist icke
begära; emedan jag nog såg, at Hon icke hade
styrka dertill, lika så litet som någon annan;
utan jag måste sjelf det altid göra; men jag
tyktes just icke behöfwa at längre föda
henne, såwida mina swaga omständigheter
icke tillät at länge hafwa ett så stort hushåll.
I synnerhet som hon drack ymmnigt sitt
Caffe, hwilket efter min öfwertygelse, aldeles
hade förswagat Hennes hälsa och lifskrafter.
Af denna grund rådgjorde jag, en dag, med
min Hustru, då jag ensam war inne hos Hen -
ne, om icke wi kunde nu gifwa Henne sin be-
talning och låta Henne gå med allone ifrån
oss. – Hwarpå Hon swarte: ”Nog har du rätt
deri at wi föga behöfwa Henne nu mera; men
då hon tyckes wilja wara qwar, så kunna wi
just icke eller på något sätt skilja henne ifrån
oss eller afwisa Henne; Hon bäddar då åtmin-
stone sängen ganska wäl, så at jag altid ligger
så godt; derföre lätt oss låta Henne wara så
länge hon will; och kanske Hon och andra
skulle hafwa mycket at tadla om wi skulle
låta Henne gå ifrån oss.” – ”Ja”, swarte jag;
”om så är och det är din wilja, så will jag wist
icke wara deremot; Hon må wara qwar;” föl-
jakteligen, sade hwarken jag eller Hustrun ett
ord åt Henne i denna afsigt. Och Hon fortfor
at altid förblifwa hos oss. 

Ungefär i samma dagar då jag war ensam

inne med Madame Wästberg och Hustrun,
hwilken jag hade hulpit, hwad jag kunde; (ty
jag måste ofta, stående på knä på gålfwet
wid sängen lyfta upp Henne i sängen, på bå -
da mina händer, hälst när Hon behöfde göra
det nödwändiga; emedan hon, när det led på
tiden, omöjeligen kunde komma utur säng -
en.) så intogs mitt hjerta något lifligare af en
kärleksfull känsla för min Hustru; och då
kunde jag ej underlåta, at jag icke äfwen
skulle yttra den för Madame Westberg; der-
före, sedan jag, en kort stund, hade sutit och
i tysthet åskådat min Hustru både med för-
nöjelse och sorg så yttrade jag mig till Ma-
dame Westberg i dessa orden: – ”Allmän -
heten må säga hwad den will, så har jag dock
en stor skatt i Min hustru, och kanske större
än mången tror.” Hwilka ord jag beledsagade
med en wänlig blick på min Hustru, som,
om jag mins rätt för det ögnablicket hade
blundat till, så at Hon icke hörde det. Derpå
swarte Madame Westberg: – ”Ja det bör wäll
så wara också; och Herr Magistern bör wäll
hysa en sådan tanka om sin Fru.” och detta,
sade Hon med en något alfwarsam ton, som
jag icke låddes höra, utan teg och tänkte: du
må uttyda mina ord huru du än will och kan;
så har jag dock endast gifwit tilkänna, at jag
älskar och högaktar min Maka. 

Som min Hustrus krafter alt mera och mera
aftogo, så begärde Hon, at Communicera,
hwilket jag sjelf för ingen del hade hjerta at
göra; men i Staden fans den tiden ingen fler
Prest: Jag måste därföre wara omtänksam at
skaffa någon ifrån Landet; Men till lycka
feck jag höra, at BruksPredikanten Nygren
wid Hörnefors war kommen till Staden, 
den jag efterskickade och som war så god at
straxt komma. Under skriftningen fälde jag
tysta tårar, wid åtankan af min hustrus swa -
ga tillstånd, som gaf mig föga hopp om nå -
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gon förbättring. Efter Nygrens bortgång be-
tygade Min Hustru sin hugnad och til -
fridsställelse öfwer Hans skriftermål, hwil- 
ket också gladde mig, nämligen at Hon fant
sig nögd dermed, samt sökte at upmuntra
henne, till förtröstan på sin Frelsare, så godt
jag kunde åstadkomma. Detta skedde den 6.
i Månaden.

Under hela denna Hustruns sjukdom woro
wi ganska mycket beswärade af Grannarnas
och folkets visiter, som isynnerhet emot slu-
tet blefwo ganska mycket tröttsamma. Det
war icke blott pigor, som kommo at fråga om
Hennes tillstånd, såsom wanligit brukligt är,
utan alla Fruar i granskapet wille nu wisa sin
wälwilja och deltagande i Hennes sjukdom;
Ty då de i början hade miskändt och kanske
föraktat Henne så wille de nu, så mycket me -
ra, wisa sin wälwilja och högaktning för
Henne. Detta war wäll hugnande at se; men
som menniskan gärna förfaller ifrån den ena
ytterligheten till den andra, så hände det
också nu. Visiterna blefwo alt för många, så
at de började at på det Högsta beswära min
Hustru, hälst en del Fruar kommo icke alle-
nast en gång= utan ock några, 2. a 3. gångor
om dagen, såsom Fru Wall, som boddo oss
närmast. Häröfwer beklagade sig min Hust -
ru för mig en dag, när jag war allena med
Henne. – ”Jag blir så matt, uttröttad och led-
sen öfwer dessa täta visiter”, sade Hon, ”så
jag ej kan det uttala: Jag måste tala något
litet med hwar och en, och en del förstå ej at
gå bort så snart, som mitt tillstånd skulle
fordra, som Du wet, tidt och ofta fordrar en
ans och skötsel, som icke i deras närwaro kan
ske.” – ”Ja”, swarte jag, ”jag är också mer än
ledsen deröfwer; men hwad wilja wi göra?
Wi se at de härmed wilja wisa sin wälwilja,
ty kunna wi icke hindra dem, och om wi to -
ge oss före at neka dem tilträde, när de tycka

sig hafwa ment så wäl och gjordt sig den mö -
dan, så skulle det ganska illa anses och upta-
gas; derföre nödgas wi nog tåla och fördraga
det.” Detta billigade också min Hust ru, och
feck derwid wara; men jag tillstår, at jag till
slut war deröfwer högst ledsen och nästan
förargad; men måste dock hålla god mine
och icke låddas om något, hwilket ibland 
så kostade på, at jag nödgades gå ut någon
stund, för at icke röja min känsla.

Min Hustrus krafter aftogo alt mer och mer,
så at Hon nu då och då yrade något, ibland
mera; och ibland åter mera omärkeligt. Men
märkwärdigt härwid war, at Hennes tal wid
sådana tilfällen war både muntert och lö -
jeligt; Ty som Hon af naturen ägde någon
qwickhet, så lekte hennes själ under yrseln
så lätt, at hennes uttryck föllo ibland så löje-
liga, at wi måtte storskratta åt Henne, ehuru
sorgeliga omständigheterna än woro; Ja hen-
nes ord woro så konstigt utsökta och sam-
manfogade, at jag just förundrade mig der -
öfwer, och hwar och en wid full sansning,
skulle säkert haft möda nog, at med flit sam-
mansätta sådana meningar. Härtill bidrog
wäl ock något at Hon merendels wid sådana
tilfällen war wid half sansning, så at då Hon
hörde at wi skrattade åt Hennes infall, så up-
muntrades Hon deraf, at med flit fortfara,
med hwad hon hade begynt. Således tyktes
alt förebåda Hennes snart förestående död;
Men det oaktadt gjorde jag mig dock altid
godt hopp om Hennes återfående; som sä-
kert härrörde deraf, at jag, i barna åren, så
ofta såg min Mor så nära döden och flera
timmar bortswimmad (Se bladen emellan
pag: 36. och 37. 1:sta Bok:) så at wanan at se
sådant gjorde mig tilfredsstäld och gaf mig
godt hopp, hwilket ganska mycket lättade
min sorg och oro. Så förstår Gud at så föra
människors öden, på det at någon omstän-
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dighet altid skall wara förhand, som skall
wara mägtigt at mildra sorger, och borttaga
farhogan, om något förestående ondt, eller
sorg. – Wörde och tacke hwar och en Herren
för sådan dess godhet. 

Ungefär i samma dagar kom jag i någon dis-
pute och alfwarsamt samtal med Madame
Westberg; men jag mins icke egenteliga äm -
net eller ordameningen deraf; det angick
dock något angående min Hustrus skötsel,
eller snarare någon fåfänga i något som hon
wille anställa enligit modet, som jag tykte
war aldeles onödigt; och som Hon något
twärt motsade mig, så sade jag henne min
rena mening, ty jag blef stött öfwer hennes
yttrande, hwaraf jag blef så mycket mera up-
hettsad, som jag förut war misnögd med
Henne, af de grunder, som anförde äro pag:
591. följ: och 600. följ: denna Boken; Ty jag är
af det lynnet, at jag ofta tiger och tål länge så-
dant som kan mishaga mig; men blifwer jag
också en gång bragt till at tala, hälst när
många eller gamla oförrätter hafwa wäkt
mitt misnöje och jag då ej får wara ifred, utan
på någott sätt blifwer retad ånyo, så säger jag
öppet och rent mina tankar och min alfwar-
samma mening. Så hände också nu. Sådant
sker dock icke af gammalt dolt agg eller ill-
wilja, utan är en fölgd af ett rättwist och bil-
ligt misnöje, som jag länge och kanske flera
gångor kan hafwa tolt och med stilla tigande
fördragit; blifwer jag då åter ånyo förfördelad
hälst i samma ämne och sak, så blifwer jag
twär het och hastigt upretad; men så snart jag
har fått yttra mig upriktigt och säga alfwar-
sam sanning, så är det åter straxt förbi och
saken så tilsägandes aldeles glömd. Under
den na dispute kom jag ock i hastigheten, at
yttra några ord, af det innehåll, at om mera
warsamhet hade iakttagits af alla, så torde
min Hustrus sjukdom icke blifwit så swår.

hwarmed jag isynnerhet syftade på min Mors
oförsiktiga, men wälmenta företag (Se pag:
595. följ: Den: Bok:) Härpå frågte då Madame
Westberg, som tog åt sig dessa mina ord: –
”Herr Magistern skjuter således förmodeligen
all skulden på mig, så at jag då lärer rå före
Hennes fortfarande swåra sjukdom?” &c:
Ehuru jag annars i de omständigheter, som
redan anförde äro, war misnögd med Henne,
så hwarken wille eller kunde jag nu annat än
låta Henne wederfaras rättwisa, hälst jag
hade sedt, at Hon hade gjordt alt hwad hon
hade förmådt och förstådt; Ty swarte jag:
”Det har jag hwarken sagt eller tänkt; och för
at öfwertyga Madame så mycket bättre; så får
jag härmedelst heligt försäkra, at Hon wist
icke är någon skuld härtill; men det kan wäl
ändock någon omständighet hafwa händt,
som hon hwarken känner, rår före eller bör
weta; derföre kan Hon wara tillfreds i det af-
seendet.” Hwarefter Hon blef nögd och tyst-
nade, hwarmed disputen slöts. – N:B: Min
Mor war icke inne under detta samtal. och för
min hustru skull ångrade jag detta förhastade
uttryck.

Redan den 14. om qwällen war min Hustru
mycket klen, så at jag nu med alfware började
frukta för dödens snara annalkande; men
icke desto mindre hade jag dock ett hemligt
doldt hopp om Hennes återfående, hälst wis -
sa mellanstunder, som dock förswan så snart
jag såg på min Hustru, och fant huru swag
hon war. Min lilla dotter, som war inne i rum-
met, och sköttes af min Mor, började nu högt
gråta, och skrika; min Hustru, som hörde
Hennes gråt, sade i sin swaghet: ”Hwad är här
för ett barn som skriker? Hwarföre skall man
bära hit främmande barn? haf bort det” Jag
hörde och förstod då, at Hon i sin swaghet al-
deles hade förgätit, at Hon hade en dotter,
och detta gjorde mig mycket ondt och be-
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dröfwad. Jag sökte då med wärma och blödig-
het påminna Henne at det war Hennes egen
dotter som gret; Men Hon swarte: ”icke är det
min; icke hafwer jag någon dotter, haf bort
Henne.” hwilket swar ännu mera oroade mig.
Men Madame Westberg, såsom mera kall,
och således mera mägtig till kloka tankar,
sade: – ”Herr Magister kära lät Henne wara i
sin lyckliga okunnighet; kanske det är för
henne nu en lycka at hon icke wet utaf sin
dotter; Hon behöfwer då nu icke oroas öfwer
Henne.” Uti detta yttrande fant jag mycken
sanning, som något tröstade mig; men satte
mig, och i stillhet och tysthet fälde mina
tårar, wid åtankan af min dotter, som war
glömd af sin döende Mor. 

Dagen efter eller den 15. på föremiddagen,
såg jag tydeligt, at alt hopp om Min Hustrus
wederfående war aldeles förbi; ty Hon för-
mådde icke mera tala och hölt redan på at
kämpa den sista kampen. Uti en så djup och
swår sorg stadd feck jag icke en gång eller nu
wara ifred; utan Klåckan 11. kom bud ifrån
Gamla borgaren Anders Norbergs Hustru, at
jag skulle komma till Henne och skrifta
Henne, ett så olägligt bud kunde ej annat än
wara högst obehageligt. – Jag swarte derföre:
”Hälsa Henne och säg; nu straxt kan jag icke
komma; ty min Hustru ligger just för döden
och håller på at draga; bed Henne om möje-
ligt är, at jag måtte få anstånd dermed till i
mårgon eller åtminstone till i qwäll.” Budet
geck; men kom straxt igen med hälsning
ifrån Gumman, at hon wille at jag straxt
skulle komma. Som jag kände Gumman för
at wara en ellak, knarrig och kinkig gammal
käring, så wille jag tro, at häruti war mera
kink än yttersta nödwändigheten; derföre
hemskickade jag åter budet, med begäran; at
jag måtte få blott 2. timmars upskåf; Men
budet kom för 3:dje gången, med alfwarsam

hälsning, at jag genast måtte komma; ty Hon
sade sig äfwen ligga för döden. Jag nödgades
då genast kläda på mig och gå till Henne.
Och jag lämnar hwar och en at besinna, huru
swår en en så otidigt påkommen ämbets för-
rättning måtte förefalla mig, i ett sådant cri-
tiskt ögnableck. Jag kom och fant käringen,
som jag förmodade, wäl hårdt sjuk; men än -
nu icke på långt när; nära det sista ögna -
bleck et. Också lefde Hon derefter wist i 8.
dagar. Jag sade henne då skarpa sanningar, så
wäl för denna hennes hårdhet emot mig,
som all annan Hennes ondska och knarrig-
het m:m: som jag fant wara en nödwändig-
het ianseende till henne. Och kanske styrde
Gud så, at jag i ett sådant ögnableck skulle
kallas, på det jag måtte äga styrka och ansats,
at säga Henne högst nödiga skarpa och alf -
warsamma sanningar, som kanske något me -
ra kunde wäcka Hennes själ till ohåga om
dess ewiga frälsning, hwilket jag kanske wid
ett wanligt tilfälle aldrig hade kunnat utföra
med en nödig alfwarsamhet, såsom ledd af
mera lenhet och eftergifwenhet. Jag kom så
hemm omkring klåckan ett och fant min
Kära Hustru afsomnad i Herranom; och min
sorg och saknad war så stor, at jag icke för-
mådde gråta. Sedermera, sedan jag något
hant sansa mig, insåg jag huru wäl Gud hade
gjordt emot mig, som i en, efter mitt tycke,
så swår stund kallade mig ifrån min Hustrus
döds bädd, på det jag måtte slippa se min
Hustrus sista kamp, som kanske sedan i
långliga tider hade kunnat swäf wa i mina
tankar och hugkomst, till en ständig påmin-
nelse och ånyo wäckande sorg. Se så god är
Gud i sin nådiga försyn, som af swåra hän-
delser wet framdraga, för menniskan ganska
lyckliga fölgder, icke en utan flera, såsom re -
dan anmärkt är wid denna händelsen. 
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XVII. Capitlet. 
Begrafningen m:m:

Det första, som sedan företogs, war, at skrif -
wa notifications bref, hwartill jag hade an-
modat en eller par wänner; jag mins nu icke
mera hwilka de woro. Likaledes lät jag införa
samma notification i Tidningarna.102

Så snart min Hustru war död, så fölgde be-
kymret om Hennes begrafning; men jag sjelf
kunde föga derom anordna, dels för det, at
sorgen tryckte mig, dels ock och mäst för det
jag ganska litet förstod huru det borde wara
och huru modet fordrade det; Men Faster
Burgerus och Fru Dyhr woro mina rådgif-
ware, så at alt wärkstältes efter deras anord-
ning; och den sistnämnde war sjelf mästa -
dels hos mig och både anordnade och utför -
de alt; och på begrafningsdagen, om jag mins
rätt, war Hon tillika med Fru Boström wär-
dinnor. Hwilka wärkstälte alt, med all den
hushållning som ett sådant tilfälle möjeligen
kunde medgif wa, hwarföre jag ej annat kun -
de än wara nögd med altsammans. Begraf-
nings dagen war den 18, – hwartill alla de
förnämsta Stadsens inwånare woro budna
tillika med Presterskapet på Landet och en
del af Stånds Personerna därstädes. Men af
mina Slägtingar kunde jag icke bjuda någon
fler än min Far och Syskon med deras makar;
min Mor war ännu hos mig qwar. Såwida jag
hade ondt om rum, så hade jag ej något an -
nat likrum än port kammaren, ett litet gam-
malt rum, som jag nyttjade såsom mjöl=bod
&c: men sedan man hade städat litet ihop
derstädes och med hängande lakan afdelt ett
litet rum deraf, så blef deraf ett tämeligen
tjenligt likrum, där min hustru låg till all-
mänt åskådande. Jag underlät ock icke at då
och då gå at bese Henne; emedan jag ansog
det för någon lättnad och hugnad deraf i Min

sorg: Men straxt förr än Hon skulle utbäras,
hade jag mycken åstundan, at ännu en gång
se Henne; men jag wille icke at nå gon skulle
se eller märka det; derföre aktade jag på, när
alla mäst woro sysselsatta med trakteringen,
geck helt oförmärkt ut, och som ingen war i
likrummet så stod jag där en stund och be-
traktade Henne med ett sorgfult hjerta, och
som jag fruktade at någon skulle komma och
få se mig så wågade jag icke stå där länge; ty
jag wille icke at någon skulle få deraf anled-
ning till hwarjehanda omdömen om min
swaghet eller sorg; utan jag tog likasom det
sista afsked ifrån Henne, mycket lättad och
tilfredsstäld deröfwer at jag än en gång hade
fått se Henne. Icke långt derefter togs liket
ut och processjon kom i gång; dagen i weck -
an war Thorsdagen. Un der gåendet åtfölgde
mig Herr Prosten Eurenius, som, jämte det
Han talte några tröste ord, äfwen sjelfmant
gaf mig följande löfte: – ”Herr Magistern be-
höfwer icke wara bekymrad om arbetet till
Söndagen; ty derom will jag besörja; så wäl
om Predikningarna båda; som om altare
tjensten, så at Herr Magistern den dagen får
wara aldeles ledig; och det behöfwer Han
mycket wäl: jag wet sjelf hwad en nyss blef-
wen Enklinge likar,103 och hwad sorgen öfwer
förlusten af en älskad maka will säga, som
också har försökt det.” Jag blef öfwer detta
löftet mycket glad och tackade honom der-
före; ty som fastan nu war inne så hade jag
både aftonsången och Högmässan at förrätta,
hwarföre en sådan frisägelse ifrån alt arbete
den dagen kunde ej annat än glädja mig. Min
sorg under begrafningen war wäl känbar;
men den förekom mig nästan swårast när jag
måste wända om och gå hem, då war sakna-
den i sanning känbarast. 

Så snart graföhlet war förbi, aflägsnade sig
den ena efter den andra sedan man hade spi-
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sat qwäll. Först gingo de bort som hade warit
till biträde, sedan alt war i ordning stäldt; där-
näst betalte jag Barnmorskan och lät Henne
gå, som jag war rätt glad at en gång blifwa
qwitt, och änteligen till slut sedan alla andra
hade aflägsnat sig, så reste också min Far och
mor ifrån mig dagen efter; hwilka också woro
så goda och togo min lilla dotter med sig at
wårda och sköta, till dess jag kunde få mig en
husHållerska; ty min piga kunde jag hwarken
lita på i det fallet, som icke wäl kunde det,
icke eller hade tid dertill såsom ensam. Jag
fant mig således åter så tilsägandes helt en -
sam, och då blef sorgen och saknaden för mig
helt swår och känbar; ty så länge graföhlet
och dess stoj påstod, så skingrades något min
sorg, men sedan alt blef tyst och stilla, och jag
befant mig en sam, så wäktes ånyo sorgen och
saknaden, ty jag hant då så wäl påminna mig
Henne, ja hennes kläder och hwart rum där
hon hade warit och alt hwad Henne tillhördt
hade, wäkte sorgen då jag hastigt blef det
warse, eller jag det oförtänkt fick se. Men jag
samlade mig i mina tankar, alla de tröste
grunder, som religion och förnuftet hade
meddela; isynnerhet påminte jag mig Guds
godhet emot mig alt hittils, huru nådigt han
hade hördt mina böner, äfwen i anseende till
detta giftermål; och huru Han hade bewarat
mig ifrån olyckliga föreningar med någon
annan, men likasom oförmärkt sedan igenom
händelsernas besynnerliga gång, föranledde
mig till at äkta Henne, på det han skulle hug -
na mitt hjerta och äfwen dermedelst öfwer-
tyga mig at han hade hördt mina böner,
hwarom förut är ofta talat. 

Nu påminte jag mig äfven den dröm om
guldringen, som min Hustru omtalte litet
före wår wigsell; hwarom se pag: 430. denna
Boken. – Så skulle också den, tänkte jag, till-
lika med sin betydelse inträffa! Ach wårt äk-

tenskap är nu beklageligen uplöst! Likaledes
angående mitt omkringseende i brudstolen,
(Se pag: 436: D: Bok:) och dess upgifna bety-
delse besannad; ty nu nödgas jag, se mig
omkring efter en ny maka framdeles. Ja hän-
delsen wid Långgården i Norrfors, hwarom
se pag: 355. Denna Bok: kom jag också ihåg,
tillika med min dåraktiga önskan i anled-
ning deraf, som är anfört pag: 579. denna
Boken. Ach! tänkte jag; Herren hafwer nu
således, med rätta, straffat mig för en sådan
önskan. Men alt detta gaf mig också den
trösten at om den ena delen af prophetiorna
nu war upfyld, så skulle också den andra li-
kaledes upfyllas någon gång, och jag fram-
deles åter få mig en maka.

Nu inföll Söndagen; men i Min sorg hade jag
förglömdt en del af Herr Prostens Eurenii
mig gifna goda löfte at answara för Söndags
arbetet för mig. (Se p: 612. och 613. D: B:) Wäl
kom jag ihog, at jag skulle få wara fri från
Prediko arbetet; men Altare=tjensten ålåg
mig äfwen; och jag hade nu ingen, som jag
kunde anmoda härom, derföre nödgades jag
kläda mig, och geck med ett beklämt hjerta i
Kyrkan; där jag i Sakristian, träffade Prosten
och Herr Comminister Häggström, ibland
hwilka den förra påminte mig sitt gif na löfte
äfwen om Altare=tjensten, och just derföre
sade han, hafwer jag tagit Herr Comminist:
Häggström med. – Jag gaf till swar: at jag ha -
de förglömt den delen af löftet; tackade för
frisägelsen och geck glad hemm igen. och
hölt där min Gudstjenst i min enslighet; och
fälde mina stilla tårar.

Efter 8 a 10. dagar efter min Hustrus död blef
jag kallad till ett Sockenbud till Ersmark by
dit jag också reste. Men wid hemkomsten
wäcktes min sorg åter ganska häftigt, ige-
nom ihågkomsten deraf, huru ömt och kär-
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leksfult min hustru altid med öpna armar
emottog mig när jag hade warit borta och
kom hem; ja dessa första stunder och denna
saknad föll tungt på mitt hjerta; ty satte jag
mig på min soffa och fälde ömma och ymni -
ga tårar. Sedermera måste wäll min sorg små-
ningom och efter hand sakta sig, och för at
söka at skingra den något, så dels företog jag
mig något arbete hemma, och dels geck jag
ut på eftermiddagarna till någon wän och
bekant; – dock åtföljde han mig länge nog;
hälst de stunder när någon omständighet
wäckte ihågkomsten af min Hustru, såsom
redan anfört är.

Strax efter min dotters dop hade jag skrifwit
till Häggqvist med anmälan, at jag hade ut-
nämnt honom till fadder för min lilla dotter;
och äfwen till Swärföräldrarna i Burträsk un-
derrättelsen om dottrens födelse och mod-
rens tiltagande sjukdom. – Nu swarade Hägg- 
qvist och tackade för äran af fadderskapet;
och tillägger: ”Lefwer Hon till dess jag får
råka Henne, så skall jag wäl wisa at jag är
Gufar. Jag hoppas att din Hustru nu kommit
sig någorlunda före.” === &c: Sedan några
underrättelser om wåra fordna Academiæ
kamrater. – ”Hälsa din Hustru och Anna
Stina.” Slutet. I min sorg war det tröstande
för mig at få bref ifrån en sådan wänn, fast
jag nödgades beklaga, at jag nu icke hade
någon Hustru at hälsa till och min Lilla Anna
Stina war hos sin Farmor och icke förstod at
sådana hälsningar högakta och wärdera.
Min Swärfar fägnar sig öfwer min dotters

födelse: ”men bedröfweligt at höra, det wår
dotter mådt så illa;” fortfar han; ”Men enligt
min Mågs goda förhoppning om restitution,
glädja wi oss i hoppet under trogna förböner
till allmagten, som hjelper alla; dock får wi
wara nögda med dess goda behag. – Och
önska, at Herren måtte förlänga wår Mågs

och dotters === lyckliga lefnad och skänka
åtnjutande af jordiska sällheter. Jag hoppas at
K: Måg har fått det lilla jag skickade med Råd-
man Dyhr. – 5. skjehl Korn skall med det
första afsändas. Strumporna äro ej färdiga.
Hwad min Kära Måg täckes ärbjuda betal-
ning för wåra ringa små saker – hoppas jag at
K: Måg altid känner kärleksbandet emellan
Föräldrar och barn.” hwarföre wille han säga,
sådana ärbjudningar äro öfwerflödiga. ===
Några små nyheter och Slutet.
At mitt nu warande sorgeliga tillstånd, få

bref ifrån Swärföräldrarna, som röjer så myc-
ken wälwilja kunde ej annat än ganska myc-
ket lindra min sorg. Det war wist sant, at jag
gjorde mig en nästan säker förhoppning om
min Hustrus restitution; Men ty wärre det
hoppet slog mig så mycket felt.

Mitt hufwudsakeliga bekymmer för det när-
warande war, at skaffa mig en braf och påli-
telig hushållerska, hwilken ej war så lätt at
finna denna tiden på året, då alla woro stad -
da i sin tjenst; Åtskilliga gåfwo mig wäl an-
wisning på en och annan, men det wille icke
lyckas. Såsom: Nämdemans dottren ifrån
Böhle kom wäl och tilböd sin tjenst; men jag
hade då redan skickat bud på en an nan; ty
kunde jag icke emottaga tilbudet; och då den
sednare kom kunde hon icke emottaga tjens-
ten. Jag talte sedan med en flicka ifrån Brän-
land, som lofte och emottog städseln; men
den 16. återskickade Hon Städseln med sin
Mor; och jag feck äfwen samma dag weta at
Hennes dotter skulle supa, hwarföre jag då
blef lika så mycket glad öfwer att Hon åter-
sände städseln, som jag blef missnögd då
Modren återkom med ho nom. Därnest ting-
ades en på Backen, som jag feck höra hade en
liten Brors Son at upföda, den jag då icke eller
kunde taga till mig. Änteligen på Faster Bur-
geri anwisning talte jag med en Jungfru Sik-
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ström, som par dagar derefter lofte emottaga
tillbudet, och flyttade äfwen till mig straxt
före Påska Högtiden om jag mins rätt. Hon
war dotter till Borgaren Olof Sikström, som
lärde mig namnen på Compasse strecken; (Se
pag: 6. 2:dra Bok:) Om Hennes Lynne fram-
deles. Altså blef jag befriat ifrån detta be-
kymret.

Den 20. blef jag kallad at spisa middag hos
Herr LandsHöfdingen Baron Stromberg. Jag
infann mig efter kallelse; men tog också till-
lika med mig Kyrkoböckerna för at inskrif -
wa så wäl Herrskapet sjelfwa, som tjenste -
folket uppå hwilka alla jag icke hade fått den
minsta upgift. Jag geck derföre dit så tidigt
förut, at jag skulle hinna sådant uppskrifwa.
Men Baron uptog detta, om icke just illa, så
dock med något misnöje, isynnerhet när han
hörde, at jag skulle upskrifwa så wäl hans
och Hans Famills namn som ock deras fö-
delse år, och frågte hwartill alt sådant och så
mycken noggranhet skulle tjena. Jag swarte
at sådant war enligit lag och författningar,
&c: Och föga feltes at icke Han tyktes wilja
anse sådant för at wara något hans Baronliga
Höghet förnär. När jag frågte efter Barons
eget döpelse namn, så swarte Han, något
tjärft: at sådant borde jag weta ofrågat, som
så ofta hade läst upp hans kungörelser med
Hans Namn; ty det tyktes förtryta honom,
at jag icke wiste hans namn. Men jag swarte:
at P: A: Stromberg: kunde så wäl utmärka
Paul Anton &c: som Pehr Adam; men at jag
frågte för at wara så mycket mera säker, at
icke taga miste. Derefter upskref jag tjens-
tefolket, enligit deras upwista Attester.

Ett nu ankommit bref ifrån Häggqvist war
för mig mycket tröstande; det förtjenar, at
nästan ord ifrån ord här anföras, och lyder
således.

”Förlåt at jag har blifwit så länge förhindrad,
at skrifteligen deltaga i dina oblida öden. Alla
bref ifrån dig hafwa altid för mig warit fäg-
nande och upmuntrande; men den sista no-
tification om Din Kära makas dödeliga från-
fälle war mig högst smärtande. Och såsom
upriktig wän kunde jag ej annat än taga en
öm del i din olycka. – Och swårast är det för
din lilla Anna Stina, som ännu icke lärt känna
den grymma förlust, som hon lidit. Gud hjel -
pe och upphålle Henne i en ålder då hon så
wäl behöft en öm Moders omsorg! Wi äro alt
för kortsynta, at inse ändamålet med den all-
wise Gudens regering öfwer wårt släg te. Ofta
leder han oss till den sanna sällheten, just när
wi tyckas blifwa förda till olyckor och fördärf;
och på wår förwetenhet swarar han intet
mera än: hwad jag nu gör wet du icke; härefter
skall du få wetat. Wi skola en gång blifwa der -
om öfwertygade, at alla Herrans wägar hafwa
warit wishet och sanning. Så min hjertans
Bror: huru smärtande din förlust än warit, lä-
rer du en gång blifwa öfwertygad derom, at
Gud hafwer alt wäl bestält. Gud låte dig åter
finna en maka, som blir en öm Mor för din
späda dotter.” === Klagar öfwer sin swaga
hälsa men at han för öfrigit mår wäl. – ”Jag
önskar dig den Högstas kraftiga tröst och wäl-
signelse i dit bedröfwade tillstånd! === Nätra
den” &c:
Så talar och tänker af hjertat en ädel wän,

och hans wänskap har jag altid högt wärderat. 

I bref till Mina Swärföräldrar, utom notifi-
cation om min Hustrus död, hade jag äfwen
anhållit, at de wille emottaga min lilla dotter
at upföda, under de första späda åren, hwar-
före jag sände till dem och skänkte en Ren -
stek, för at så mycket mera förmå dem till at
emottaga Henne. Nu feck jag swar häruppå,
som war skrifwit af en klen concepist, hwar-
före, ej war något nämnt om deras dotters
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min Hustrus död, och afsaknad; men tack-
sägelse för steken, och anmälan at de hade
afsändt till mig 2. par strumpor, och 1. par
swarta sko band; hwaraf jag dock såg deras
wälwilja. Hwarefter skrifwaren tillägger;
men rättat i stafningen och äfwen något i
meningen således: – ”Wi önska Herr Magis-
tern alt godt af högden; Gud allena wet huru
wåra tankar äro i och på wåra hjertan stän-
digt om Eder och Eder lilla dotter liggande;
men som wi dermed ingen ting kunna ut-
rätta, utan wi hafwa nog at sörja för oss
sjelfva, så är derföre det bästa, at kasta all
omsorg på Herran, som bäst wet hwad oss
nyttigt är.” Således blef icke mitt bekymmer
lättad angående min lilla dotter; och den an-
förda sista meningen tyktes också wilja gif -
wa tilkänna, at de nu hade gjordt mig alt det
goda som de hade ärnat, och wille härefter
wara skilda ifrån mig i sådant afseende. Så-
ledes sannades också här ordspråket: – När
barnet är dödt så är fadderskapet alt; hwilket
något oroade mig isynnerhet för mitt lilla
barn skull; emedan jag hade hoppats, at Mor-
modren hade blifwit hennes bästa sköterska
i Hennes spädaste år. Föröfrigit war det långt
ifrån min afsigt, at någonsin mera af dem
wänta eller begära någon wälwilja eller bi-
träde eller något understöd; ty i det fallet ha -
de de redan, alt hwad de efter sin förmåga
hade kunnat, gjordt mig till godo; för hwil-
ket alt jag i mitt sinne ej annat kunde än wa -
ra tacksam.

Angående min lilla dotter, så wäxte Hon och
frodades, och war mycket wacker och hygg-
lig som en ängel. Och Då jag en eller annan
gång reste till Glasbruket eller till mina för-
äldrar, så underlät jag icke at se ock likasom
hälsa på Henne. Och berättade min Mor, at
alla byssens qwinnor hölt åf Henne och
smekte Henne när de kommo dit, efter Hon

war så mycket hygglig. Men som min Mor
icke kunde hafwa henne länge, så togs hon
hem till mig litet efter det Min Hushållerska
Jungfru Sikström kom till mig eller emot
slutet af denna Månad.

Ifrån Själander hade jag ock följande bref. 
”At ej ånyo uprifwa ett nog förut swidande

sår, så kan jag likwäl icke undgå, at enligt är-
hållen notification, hjerteligen deltaga i den
stora och öma förlust, som min bästa Broder
har måst ärfara öfwer sin kära och älskans -
wärda Makas saliga frånfälle. – En öm förlust
till hwars ärsättning jag af alt hjerta tilönskar
Bror Herrans tröst och nåd. Wi som Andeliga
äro böre ju följa den wise mannens råd: at wara
glad i goda dagar, och hålla den onda till godo.
Jag nämner detta språk, icke såsom at lära,
utan at trösta. Och skulle mitt inre Miskännas,
om Kära Bror annat tänker, det jag ej har nå-
gon ordsak at frukta.” === Säger sedan at han
emottagit en fattig flicka beswärad med stän-
dig hicka och beder mig söka råd derföre hos
Doctor Nætzén, och skicka honom medica-
menter, dem han sedan wille betala när han
komme till Umeå. &c: Det jag också expedie-
rade. Detta hans tröste bref, ehuru det, utan
twifwel, war lika så wälment och upriktigt
som Häggqvists bref; så war det dock icke så
behagligt och kärkommit som dennes; för-
mode:n derföre at han i mitt hjerta war flera
grader efter Häggqvist och det icke utan skäl;
utom at den tankan, at hans commission,
hwarom han i alla fall måtte skrifwa, till en
stor del föranledde hans Condolance, också
något nedstämde min tacksamhets känsla;
och som äfwen kanske gjorde, at jag lättare
märkte de små haltningar i meningarnas sam-
mansättning i nyss anförde bref. 
Jag war nu Enklinge och tankarna kunde

wäl då och då wända sig hit och dit för at un-
dersöka hwart ut jag borde wända mig för at
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få en god Maka. Nu war min Far hos mig en
dag och sjelfmant wäkte denna frågan. – Jag
swarte: ”Jag wet icke sjelf hwart jag bör
wända mig för at få en god hustru, och at det
måtte lyckas.” Ty i sanning fruktade jag, at
jag äfwen nu i mina frierier skulle möta så
många motgångar som förra gången. Min Far
fortfor: – ”Jag tycker för min del at det ej wore
ur wägen at Du skulle försöka at förnya slägt-
skapen hos Burgerus, det wore wärkeligen
wäl passande.” – Jag swarte: ”det är wäl sant
men Cousine Lovisa Margreta tyckes ännu
wara nog mycket för ung och oärfaren, wist
är hon en beskedlig flicka; men jag torde dock
wara med henne föga belåten såsom Fru i hu-
set.” Adjutant Moritz, som altid war rik på
förslager i denna wägen, ifant sig ock en dag
och föreslog åt mig en Mademoiselle Borin,
som jag icke en gång kände, och om jag mins
rätt, den tiden bodde i Skällefteå; Man finner
således at härtill war jag ännu mindre hugad. 

Enligit Lag och författningar war nu tiden
inne at hålla Bouptekning och delning som
skedde, d:n 6. April. Och på det at det måtte
aflöpa så mycket fortare och redigare, så ha -
de jag förut i concept författat ett Inventa-
rium det minsta med det största. Härtill hade
jag kallat Rådman Burgerus och Contoires
skrifwaren Christoph: Lindahl, och StadsNo-
tarien Stenberg förde pennan. Hwad som
härwid kan wara märkwärdigt är, at Summa
Inventarii Summa blef 190. R:D: 38. sk: 5.
[öre], hwaraf jag i Contanter hade 1. R:D: 5. sk:
9. [öre] men i fordringar 6. R:D: 18. sk: Min
skuld åter som af Inventarium borde afgå steg
till 142. R:D: 6 sk: 1. [öre] då behållningen blef
48. R:D: 32. sk: 4. [öre] till lika delning emel-
lan mig och Min dotter Anna Christina;
hwars Förmyndare jag hade åtagit mig, at sjelf
wara. I början förekom straxt ett litet guld-
ked, hwars wigt jag upgaf wara 2. /2. ducat,

hwarwid Farbror Burgerus smålog och wille
anse det för litet upgifwit, såsom orimligt at
ett guldked kun de hafwa så ringa wigt; men
det war af ett fint arbete och litet ämne der -
uti, han wille således uptaga det för mera;
som jag disputerade, emedan jag hade låtit
guldsmeden upwäga guldet och silfret, och
det förtröt mig at min redliga upgift skulle
blifwa mistrodd. Hwilket jag ej tycktes hafwa
förtjent, sedan jag i mitt Concept Invetario
hade uptagit till och med 1. Kattunge och
2:ne klappträn. &c:

Med mera alfware än hittils började jag nu
tänka mig om at söka en hustru, och den
första hos hwilken jag wille göra försöket
war Mademoiselle Ruth i Luleå om hwilken
är talat pag: 424. d: Boken. Jag war nu den 19.
rest till Stöcke där jag hälsade på min Mor,
som också frågte mig om mina tankar om
ett nytt gifte? jag swarte då: – ”Jag måste wäl
åter börja försöka min lycka; och jag wet wäl
utaf en mycket hyglig flicka; men det är osä-
kert om icke en sådan redan är trolåfwad.” –
”Men hwem är det då” frågte min Mor? ”och
har hon något?” Jag Swarte: – ”Jag wet föga
henes namn, och ännu mindre Hennes wil-
kor; Jag såg henne när jag war rest till Bur -
träsk, och fant henne ganska hygglig; hon
bor långt norr i landet; och hwad Hennes
föräldrar äro wet jag icke eller.” Hwartill Min
Mor önskade mig mycken lycka. 

XVIII. Capitlet. 
Om nya Frieri försök. 

Hemkommen ifrån Stöcke beslöt jag, at
något närmare utforska nyssnämde Made-
moiselles närwarande omständigheter. Jag
geck derföre till Fru Dyhr, och i enrum i för-
troende bad henne säga mig hwad hon wiste
om Hennes Person och omständigheter, och
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isynnerhet, om hon wiste om hon ännu wo -
re ledig ifrån trolåfning. hwarwid jag tillade:
– ”Jag säger upriktigt, at jag tykte mycket
om den Flickans ädla upförande när jag i
Burträsk lärde känna henne, som Syster wet,
och ifall Hon ännu är fri och ledig, så har jag
nog lust at anmäla mig hos Henne; Jag wet
at Syster är Hennes wän och äfwen min, och
således will oss båda wäl, och som Syster är
den enda härstädes, som känner Henne, så
har jag wändt mig till Syster för at få nödiga
uplysningar; förr än jag beslutar något wist
företag i denna sak.” Fru Dyhr swarade: –
”Det gläder mig ganska mycket, at Bror tän-
ker begära Henne; ty detta wore just efter
min önskan, emedan Hon är min Wän, och
jag håller mycket åf Henne.” Hon Omtalte
då; at hon war (om jag rätt mins) en Han-
delsmans dotter i Luleå m:m: och tillade, ”jag
wet ej säkert om Hon är trolåfwad eller icke;
nog har jag hördt något rykte om sådant;
men intet något säkert; det kan också blott
wara gissningar; derföre kan det ej wara ur
wägen, at Bror gör försöket.” – Jag inwände:
”Jag will icke göra något försök förr än jag är
någorlunda säker om at Hon icke är trolåf-
wad; derföre beder jag K: Syster, at Hon wille
wara så god och likasom oförmärkt skrifwa
Henne till och i förtroende fråga Henne om
Hon är trolåfwad eller icke; och derwid blott
nämna, at Syster wet en som skulle wilja an-
mäla sig hos Henne, ifall Hon ännu är fri och
ledig; men för all ting nämn icke mitt namn;
ty om Hon är Trolåfwad, så will icke, at Hon
skall weta at jag har tänkt begära Henne.”
Detta lofwade Fru Dyhr göra; och jag bad
Henne 2. a 3. gångor till, att icke nämna mig
i brefwet; det Hon låfte, och dagen efter
skref Hon följande Bref, hwars innehåll jag
efter någon tid sedan feck afskrifwa.

Fru Dyhr till Mademoisell Ruth.
af d:n 22: April 1796.
=== ”Jag hafwer hittils önskat, at få Syster

hit på några weckor, men förgäfwes; men nu
önskar jag, at ödet må föra Syster hit till min
närmaste grann=Fru. – Säg mig derföre up-
riktigt om du har ingått i någon äktenskaps
förening; ryktet säger wäl så, men det torde
wara ogrundat. Såsom din wän begär jag dit
fulla förtroende härom; ty Comminist: Sten-
berg har anmodat mig, at sådant utforska; ty
han som i winter blef Enklinge, säger sig blif-
wit mycket intagen af Systers ädla upförande
wid Hans lilla sammanwaro i Burträsk, som
har gjordt, at han nu har fallit med sina tankar
på Syster och skall framdeles skrifwa Syster
till i detta ämnet.” ===.
Det war således icke möjligt, at Fru Dyhr

kunde förtiga mitt namn huru mycket jag än
bad Henne derom. Förmodeligen trodde
Hon, at sådant skulle wärka så mycket mera
till ett beslut efter min önskan.

Först i slutet af Maj Månad feck Fru Dyhr
härpå följande swar.
”Af ärade skrifwelsen === har jag haft

äran emottaga prof och bewis på min Systers
altid bewista wänskap och upriktighet, och
skulle jag för min del ingen ting högre önska,
än at på ett nog wärdigt sätt finna utwäg at
derföre wisa min förbindelse. – Jag kan såle-
des nu icke heller undkomma, at, näst det jag
på det ärkänsammaste tackar min kära Syster
för de emot mig yppade tankesätt, af en man
hwilkens upförande och öfrigt kända karak-
tär af mig beständigt böra wärderas, jag för
det närwarande ej kan emottaga det anbud,
som tiläfwentyrs skulle stå mig öppet. Wän-
skapen för min Syster twingar mig, at således
berätta, det mitt beslut i denna wigtiga fråga
är tagit, och den gissning, som min Syster
gjordt är således icke aldeles ogrundat at flyt -
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ta till Pitheå. Jag hoppas om min Systers för-
troende och twiflar ej om min Systers tystlå-
tenhet. &c: ===
Maria Elisabeth Ruth.”

At swaret hade drögt så länge förklarade Råd-
man Dyhr på det sättet, at Mademoiselle
Ruth först hade skrifwit till sin Fästman i Pi -
theå för at wissare afgöra saken med ho nom
och afwaktadt hans swar, för at så mycket
säkrare kunna swara på Fru Dyhrs bref. Men
orsaken åter hwarföre hon icke redan war
gift med Handelsman Clausen, eller icke så
snart ännu kunde ske, wore den, at de wänta -
de på hans Systers giftermål förut, at hon
måtte komma undan, som hittils hade före-
stått sin Brors husHållning och som hon, så -
som äldre i gården ej gärna torde wilja läm na
ifrån sig åt hans nyss komna Fru. Också skul -
le hans Systers giftermål äfwen wara å bane.
Som Rådman Dyhr häraf wille sluta till nå -
gon owisshet ännu, angående Mademoiselle
Ruths tiltänkta giftermål, så sök te han upp-
muntra mig at skrifwa Henne till, och äfwen
begära Henne, som möjeligen skulle kunna
lyckas. Men jag fant mig alldeles icke hugad
dertill ianledning af hennes swar till Fru
Dyhr: ”Det wore ju”, sade jag, ”at uppenbarli -
gen blottställa mig för ett säkert afslag; och
det will jag för ingen del; ty Hon säger ju ut-
tryckeligen i brefwet: mitt beslut i denna
wigtiga fråga är redan tagit, och ryktet härom
är icke så alldeles ogrundat.” Rådman Dyhr
påstod dock at jag borde skrifwa; men jag
sade: ”nej, det kan jag icke, då Hon så positivt
säger, at hon har gjordt sitt wal.” Och jag 
följde häri min indre käns la, som säkert war
det bästa.

Farbror Ström beswarade mitt bref: först
condolerar han min sorg, och sedan tackar
för bjudningen till min Systers blifwande

bröllopp; men säger sig icke kunna komma
aldraminst sommartiden för sysslan skull
jämte för kostnadens känbarhet; men fortfor
han: ”Hälsa Min Swåger och Syster i Grund-
sunda, at om de som barnlöst och förmöget
folk wilja bestå mig 50. plåtar skjuts pengar;
så will jag nästa Februar: hälsa på Eder alla
&c: Hälsningar” &c: slutet. 
Denna hälsning frambar jag utan twifwel

till Faster i Grundsunda; men inga 50. plåtar
wankades för Farbror Ström, och således
fingo wi ej mera se honom. 
Fyra bref ifrån Moritz, som nu war hos

Prosten Nortman i Bygde, innehöllo, utom
skämt, en commission at skaffa honom stöflor
till mötet, hwartill han gaf anwisning om
pengar på Rådman Bäckström, af hwilken han
hade en skuld sedel. (En mycket rar sak i Mo-
ritzes hand), hwilket jag wärkstälte jämte en
par andra små commissioner åt Prostinnan
Nortman.

I slutet af månaden hade jag rest ut i fjerden
wid Bergön för at fiska och sista dagen den
31. förlorade jag en ny långref med många
goda krokar, hwartill Elfwens tiltagande häf-
tiga ström war orsaken. Sökandet efter ref-
wen jämte den swåra rodden emot strömmen
förorsakade äfwen, at jag alt för sent hant
hemm för at bewista ett barnsöhl hos Herr
HandelsMan Wall, hwartill jag kom nog sent;
och woro de något misnögda öfwer at hafwa
wäntat så länge på mig. Sjelf förtröt jag nog
så mycket som de detta drögsmålet, som altid
warit wan, at på klåckslaget infinna mig till
mina Embets förrättningar. Jag bad om för-
låtelse och anförde hwad som hade hindrat
mig, hwarefter det blef alt glömt, och godt
igen. 

Min lilla dotter wäxte och frodades ända till
slutet af April; men då och i synnerhet i
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denna månad blef hon något sjukliger och
egenteligen slogo upp på hennes kropp åt-
skilliga besynnerliga sår, som icke wille läka
sig. På armar och ben och andra köttfulla
ställen satte de sig, något här och något där.
De woro merendels öpna, utan öfwerskorpa,
djupa och skålformiga, och likasom speckak-
tiga i kanten, och en del så stora at en ärt wäl
skulle kunnat rymmas i dem. Jag undrade
nog på dessa såren, som woro så owanliga,
och hoppades at de åter skulle läka sig; men
de blefwo snarare större. För ingen del kun -
de jag öfwertala mig at tro, at dessa såren
kunde wara farliga eller genom smitta på-
komna, eller med ett ord på något sätt vene-
riska; ty min afledne Hustru hade äfwen så
wäl som jag, haft den renaste kropp, ja knapt
en qwissla på sin lekamen; Barnet hade ock -
så alt härtils warit rent; och icke eller hade
det warit skött af andra än rent folk, så wäl
hos mina Föräldrar, som hemma hos mig.

Som barnets sjukdom tycktes tiltaga, så kom
Jungfrun in en dag och begärde, at Hon
måtte få taga hit sin Mor eller någon annan
för at hjelpa Henne sköta flickan; ”Jag står
icke ut med det längre ensammen” fortfor
hon. – ”Huru?” frågte jag: ”hjelper hon dig
icke pigan?” – ”Nej”, swarade Hon, ”hon såf-
wer hela natten, och jag ensam har måst
sköta barnet, så at jag snart går aldeles bort
åf benen, utaf det jag har nödgats waka så
mycket både nätter och dagar.” – ”Hå kors
bewars”, sade jag, ”det har wist icke warit
min mening eller wilja jag har altid trodt, at
Ni har hjelpt hwarannan sköta barnet, och
då Ni hafwen warit twå, så har jag trodt at
ingen fler sköterska skulle mera behöfwas;
och hwarföre har icke Jungfrun sagt det förr
åt mig, så hade jag wist rättat det straxt, och
befalt pigan at tura med Henne?” – ”Jag har
icke wågat” swarte hon, ”när Herr Magistern

icke har sagt något derom, och jag har wist
gjordt och welat göra hwad jag har förmådt.”
– ”Derpå twiflar jag icke” fortfor jag; ”icke
heller har jag begärt, at hon skall göra öfwer
förmågan: utan säg nu åt pigan: at hon hjel-
per henne och turar med Henne, och säg at
jag har sagt det; och om hon då icke gör det
så säg mig till. Emedlertid efter barnet är
sjukt, så får hon taga hit sin Mor till hjelp, så
ofta hon tycker det är nödwändigt.” Jag mins
icke wist om icke jag sjelf sade åt pigan at
hon skulle hjelpa Jungfrun at sköta barnet
om nätterna. När Jungfrun sade: at hon hade
welat göra hwad hon hade förmådt; så tänkte
jag: ja ja! jag tror wäl at du dermed har welat
ställa dig in hos mig, för at winna någon
lycklig afsigt, såsom min förra Lisa, och kan-
ske just derföre hafwer du ensam åtagit dig
at sköta flickan; men nu änteligen funnit, at
det öfwergår dina krafter; Men i sådant fall
lärer du hoppas förgäfwes.
Madame Sikström Jungfruns Mor, kom så-

ledes till mig och hjelpte till så mycket, som
hennes göromål tillät Henne wara hemifrån.
Och efter en par dagar, så påstod hon och
wille öfwertyga mig at barnet hade risen, eller
början till Engelska sjukan, som här kallas ris
eller risen. Det samma sade också Madame
Öberg, Nils Öbergs hustru, med flera som
sågo barnet; hwarföre alla påstodo: at jag
måtte söka bot för ris hos Madame Gran-
holm, som förstod konsten at tillaga rissmör-
jan; – Men wid min inwändning, at den torde
wara skadelig, om flickan hade någon annan
sjukdom; så swartes: at den war aldeles oska-
delig i det fallet; ”men har barnet risen, så sö-
ker smörjan barnet, som är tecken till, at
smörjan botar sjukdomen; men i annat fall
söker den icke en gång barnet.” Nu wiste jag,
at Madame Granholm med sin smörja hade
botat ganska många barn för denna swåra,
men annars oboteliga sjukdomen; jag war
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dock wilrådig om jag icke först borde låta
Doctor Næzén bese barnet, för hennes be-
synnerliga sår skull, hwilka jag tykte aldrig
borde härröra af risen, som är en inwärtes för-
dold långsam trånsjuka; men allas anmaning
och påstående gjorde at jag biföll rissmörjans
anskaffande först, och om icke det wille
hjelpa, så wille jag sedan kalla på Doctor Næ-
zén. Beslutet fullfölgdes, och barnet smordes
första, andra och tredje gången, enligit före-
skrift en eller twå dagar emellan; och det syn-
tes märkeligt, at smörjelsen sökte henne, så
at hon blef mycket matt och klen, och högst
3. eller 4. dagar derefter så war flickan död,
emot all förmodan, och som skedde den 2. Ju-
nii. 

Detta oroade mig, och jag ångrade, at jag
icke först consulerade Doctor Næzén, hälst
för de besynnerliga såren skull, som flickan
hade haft, och hwilka jag nu mera mistänkte
än någonsin förr, och om de hade warit af
elak art, så undrade jag hwarifrån hon hade
fått dem; dock i det fallet uträknade jag hän-
delsen så, at barnet så wäl i Stöcke, som efter
hemkomsten smektes och kystes af alla
kommande och gående, hwarföre det ej war
osannolikt at barnet på det sättet, hade be-
kommit en sådan sjukdom; eller ock at Jung-
frun, som året förut hade tjent på Hörnäs
Gästgifware gård, hade någon sådan dold
smitta, ehuru ingen anledning till sådant
syntes i Hennes ansigte, det samma kunde
äfwen gissas om pigan; men Jungfrun hade
mäst skjött barnet och utur mun hade gifwit
barnet mjölk i nappen, såsom här på orten
wanligen brukligit är; hwad som sådant
tycktes besanna war, at dessa såren först bör-
jade wisa sig de 6. sista weckorna. Dock war
det lika möjeligt, at Hon af de kommande
och gående, som sagt är, kunde hafwa fått
dem. Nu war det ingen annan än jag, som

mistänkte dessa såren, och som barnet war
dödt, så wille jag ej yppa något af min giss-
ning; ty utom det, at jag wärkligen blygdes
öfwer at hysa en sådan tanka, eller at någon
ens skulle ana något sådant i mitt hus, så wil -
le jag ännu mindre låta visitera Jungfrun och
pigan, hwilket säkert för dem hade warit en
skymf i allmänhetens ögon, såwida ett så-
dant företag aldrig hade kunnat döljas; och
woro de helt oskyldiga, såsom all anledning
war at tro, så hade en sådan torte för dem
warit högst smärtande, och at komma dem i
ett sådant rykte wille jag för ingen del, om
jag annars wille wara öm så wäl om deras
goda namn och rykte, som om mitt egit; ty
det ena ålåg mig så nära som det andra. Ut -
om dess kunde alt detta wara en blott mis -
tan ka af mig; och dessa såren något annat
utslag på barnets kropp, hälst jag icke det
minsta förstod at döma om sådana sjukdo-
mar. Därtill kommer, at så wäl Jungfrun som
pigan woro hos mig till hösten och icke det
minsta af något sådant förmärktes hos dem.
Ett annat ämne at grubbla på, war huruwida
rissmörjan hade bidragit till barnets död el -
ler ej; och hwarom war likaså blindt at döma.
Ty man kunde likaså snart sluta, at barnets
sjukdom före smörjandet, redan war så långt
kommen, at dess följder borde blif wa döden,
som at den skulle hafwa härrördt af rissmör-
jan. Dock torde denna sednare hafwa på-
skyndat döden; medan barnet af smöjelsen
blef synbart swagt. Och jag tyckes påminna
mig, at då jag såg at barnet så afmattades, så
wille jag, at de antingen skulle uphöra med
smörjandet, eller dröja något längre emellan
den andra och tredje gången; Men Madame
Sikström wille nödwändigt noggrant följa
föreskrifterna; och jag tycktes äfwen finna
något skäl deruti; ty tilstadde jag det ske. 
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hwartill Faster Burgerus anordnade om alt-
sammans samt Cousine Lovisa Burgerus war
wärdinna hos mig och wärkstälte alt, som
hennes Mor hade föreskrifwit; så at alt geck
ordenteligt tilwäga. Barnet war stält, som lik,
på samma ställe i gamla portkammaren, som
Hennes mor hade warit placerad, och jag un-
derlät icke, at då och då gå dit och förnöja
mig af hennes åskådande, och jag gjorde det
altid med en ljuf känsla; ty ehuru dödens
blekhet hade utbredt sig öfwer hela hennes
ansikte, och där intryckt outplånliga spår af
sin altförhärjande magt, så låg hon dock i
kistan, så skön och hennes lineamenter så
behagliga, at jag ej nog kunde bese henne; ja
så kunde man föreställa sig oskuldens ängel,
i all dess möjeliga fägring; med undantag lik-
wist af den döds färg, som i hennes hy hade
tagit sin plats. Man må kalla hennes för mig
behageliga åskådande, en fölgd af min Faders
känsla och kärlek, det må wara, och hwilket
jag ej wågar motsäga, at ju icke den wärkade
hwad den kunde; men, det war icke blott jag,
som sådant ärfor, utan alla, som sågo henne
kun de föga se sig nog förnögda på henne,
och hade swårt at wända sina ögon ifrån
Henne. Således war jag åter mera ensam än
förra gången då min Maka dog: ty jag hade
då en dotter som kunde wara mig till någon
ro och någon hugnande hågkomst af hennes
Mo der, ehuru jag ej så ofta såg barnet, som
altid sköttes i pig=kammaren, och war ännu
för litet för at kunna wara inne hos mig. Men
nu war jag åter likasom afskild och snart sagt
utesluten ifrån alt ömt och förtroligt förhål-
lande till eller umgänge med någon men-
nisko warelse. Jag kunde således ej annat än
sakna min dotter, utan at dock just sörja
henne mycket; Ty jag insåg nog tydligt huru
stor wälgerning Gud i sina godhet och nåd
hade bewist så wäl barnet, som mig. Hon
hade blifwit frelst ifrån en förförisk werld,

och slapp äfwen i en framtid röna en Stymo-
ders möjeligen kalla bemötande, eller finna,
at Hennes fader, som föga eller intet förstod
sig på flickors upfostran, oförmärkt kunde
förglömma henne eller förlora den närmare
faderliga kärleken för Henne. Och jag åter
fant mig befriad ifrån hennes answariga up-
fostran, som jag skulle nödgas helt och hållit
lämna åt andra, hälst de första åren. Och
dess utom fant jag äfwen, at om hon hade
lefwat, så skulle jag säkert finna större swå -
righeter för at åter få mig en beskedlig och
huld maka, ty hwilken ömhjertad och wäl -
tänkan de flicka hafwer icke betänkande wid
att emottaga Sty=barn. Således hade jag stör-
sta orsak at tacka Gud för denna hans wisa
styrelse med mig.

Men jag återgår till hufvud ämnet för detta
Capitel. Sedan försöket med Mademoiselle
Ruth mislyckades, (som ses af pagina 625.
och följande denna Bok:) så måste jag tänka
mig om åt något annat håll; och kom då ihog
min Fars råd att förnya slägtskapen hos Bur-
gerus (Se pag: 623 denna Bok:) och tänkte:
ehuru hon är något för ung, så måste jag
dock där göra försök. I början af Maj kom
hon till mig i något ärende; men som frågan
angående Mademoiselle Ruth då ännu icke
war afgjord, så hade jag ingen tanka till Cou-
sine Lovisa Burgerus, dock wid bortgåendet
fölgde jag henne till porten och hölt derwid
hennes hand. Den 13. Maj woro wi tilsam-
mans på ett barnsöhl hos Tunbergs där Hon
syntes mig öm. Den 1. Junii war jag ett ären -
de till Faster Burgerus, då hon förekom mig
tankfull och orolig; och tyktes icke trifwas
hwarken ute eller inne; och som Mademoi-
selle Ruths swar nu war ankommitt och jag
ianseende till henne ej hade något at hoppas;
så gaf jag mera akt på Cousine Burgerus, och
då jag tyktes finna Henne sinnad till min
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fördel, ehwad det war wärkeligt eller blott i
min inbilning, så började jag at närmare be-
tänka saken och fant mig icke ohugad at be-
gära henne, i hwilket tankesätt jag, de föl- 
jande dagarna alt mera och mera befästades,
till dess hon den 5., som sagt är, kom till mig
för at bestyra om min dotters begrafning.
När begrafningen war förbi, och alla andra

bortgått, utom Cousine Burgerus, som ännu
war qwar för at rusta i ordning efter begraf-
ningen, så beslöt jag, at begära Henne, och tac-
kade Henne först för Hennes mykna beswär
och det stora biträde hon mig hade gjordt wid
detta tilfälle, med tillägg: at jag önskade Hen-
nes ständiga biträde; och at Hon wille skänka
mig sin hand och hjerta för at såsom makar
ständigt lefwa tillsammans, med mera, som
jag icke så noga mins. Som Jungfru Sikström
och pigan tillika ofta gingo ut och in, så hade
jag ej tillfälle at på en gång fortfara med sam-
talet, utan det war 3. eller 4. särskilta gångor
som jag måtte förnya detta tale=ämne innan
jag kunde rätt tydligt förklara min tanka. Se-
dan Hon wäl förstod mig och war blefwen öf-
wertygad om at jag hade wärkeligit alfware
med min begäran, så yttrade Hon sig blott: at
Hon ej kunde nu swara derpå. Wid hwarje till-
fälle förnyade jag sam ma tale=ämne, alt efter
som omständigheterna gaf anledning, såsom
då Hon war med mig i kryddgården, yttrade
jag: at Hennes besök där alla somrar, skulle al-
tid för mig wara det behagligaste. &c: – Sedan
jag några gång or, så hade yttrat mig, hwarpå
Hon till slut swarte: ”Kära Cousin! tala intet
mera om det där nu; jag beder honom, war tyst
med det!” – så uphörde jag genast at med så-
dant tal widare oroa henne; wäl finnandes, at
om Hon ock fant nöje i at höra en sådan fråga
en eller annan gång framställas, så kunde dock
en oftare framställning af detta ämne göra
Henne förlägen om swar, som intet annat
kunde än wara för Henne obehagligt, som

war, såsom ung, owan at någon tid underhålla
ett samtal hälst i ett sådant wigtigt ämne. I
medlertid blef jag icke utan hopp om Hennes
gynnade tanka för mig; och förr än Hon geck
hemm ifrån mig så blef jag hedrad med 3. dou-
ceurer.

Dagen efter war jag som hastigast hos Bur-
gerus utan at få tilfälle at samtala med Hen -
ne. Och först den 12. feck jag tilfälle at åter
gå dit, Då jag war lycklig nog at få samtala
med Henne; samt lämnade Henne fästnings
gåfworna, dem hon wäl emottog; men sade
tillika: at de skulle återfås om ej Hennes Far
och Mor samtyckte dertill. Glad öfwer en så
lycklig början geck jag hem den gång en;
men dagen efter geck jag åter dit, för at låta
Farbror underskrifwa Boupteknings instru-
mentet, då jag också feck det nöjet at språka
med Henne; hwarwid Hon bad mig återtaga
gåfworna, ”ty”, sade Hon, ”min Mor, som jag
har tillspordt härom, är aldeles deremot och
will för ingen del samtycka härtill, således
finner Cousin, at jag ej kan annat än gifwa
tilbaka hwad jag har emottagit.” – Jag swar -
te: ”Gåfworna återtager jag icke; utan jag
will söka, at öfwertala Faster at gifwa sitt
samtycke till wår förening.” och dermed
skildes wi åt för den gången.

I denna afsigt geck jag dit den 15. och träf-
fade ock Faster allena. – Efter yppad fråga
härom swarte hon: ”Jag tackar wäl Cousin
för sitt hedrande anbud; men jag kan aldrig
gifwa dertill mitt bifall; derföre: tänk aldrig
derpå.” – Jag frågte då: ”men hwarföre är Fas-
ter så mycket emot en förening, som jag
hoppas skall göra oss båda lyckelig? Hwad
har jag brutit Faster emot?” – Hon: ”Ingen
ting brutit; utan det är snarare för Cousins
eget wäl, som jag måste neka härtill; Cousin
är wist icke belåten med Henne; Hon är för
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ung och oärfaren, och aldeles icke tjenlig till
Fru åt Cousin, Hon är ju ännu bara ett barn
och har wist icke hunnit lära hwad som ford-
ras för at kunna wara en pålitelig husfru; och
dessutom är Hon alls icke passande till
Prest=Fru åt Umeå Stads boer.” – Jag invän -
de: ”jag måste wäl medgifwa, at Hon är något
för ung, och således kan jag icke wänta at
Hon skall wara aldeles fullkomlig; men hon
har ju sin Mor så nära, och hwad hon icke
ännu kan och förstår, så får Hon ju under-
wisning af Faster; det är godt och lätt för
Henne, at springa hit och fråga sig före; och
jag är öfwertygad at Faster aldrig underlåter
at i det fallet göra alt hwad Hon kan till hen-
nes underwisning, såsom ock gärna bistår
Henne med sitt biträde och egen närwaro
när sådant behöfwes.” &c: – Hon swarte: ”Så-
dant kan wäl wara wäl och godt; men jag kan
dock icke gifwa mitt bifall härtill; och som
sagt är: Cousin är aldeles icke med Henne
belåten, och jag will honom icke så illa; ty
tro mig: jag som Mor känner bättre än Cou-
sin huruwida hon är tjenlig till Hans Fru
eller icke; nej Cousin behöfwer en stadig,
alfwarsam och ärfaren menniska, som både
kan wara en respectabel och aktningswärd
Matmoder i huset, som också förstår at um -
gås med Stadens Fruar, och äfwen kan för-
swara sig och sitt rum ibland dem om så
skulle behöfwas; men sådant är Lovisa icke
tjenlig till; ty fast jag är Hennes moder så
will jag icke utgifwa Henne för hwad hon
icke är; derföre måste Cousin slå sådant al-
deles utur hogen; ty i sanning, jag will icke
annat än förekomma bådas eder olycka.” I
denna ton samtalade wi en lång stund, hwar -
under jag wäl gjorde mina inwänningar och
ödmjukaste begäran; men Hon lät icke be-
weka sig. Hon tog sedan straxt fram mina
gåfwor, som hon hade tagit till sig utaf Lo-
visa, och påstod alfwarsamt, at jag nödwän-

digt måtte återtaga dem; men jag wägrade
länge at göra det; och anwände både skäl och
böner; men förgäfwes. Angående om Stads
Fruarne så invände jag: at då jag war nögd
med Henne såsom maka, så duger hon också
alt för wäl åt dem och hon är altid så akt-
ningswärd at wara Stads PrestFru som någon
annan flicka. &c: Men Hon påstod dock altid
sin sats, och sade: ”war försäkrad at jag will
ingen ting högre än Cousins sanna wäl; der-
före se sig häldre om efter en sådan Flicka
som jag har sagt och som icke är så alt för
ung, utan är kommen till någon stadga; så
tror jag wist, at han blifwer lyckelig; mitt
wägrande är just för Cousins egit bästa.” &c:
hwarefter hon icke släpte mig förr än jag
måste återtaga mina gåfwor, hwilket jag
dock mycket ogärna gjorde; påminnandes
mig med oro, mina många förra motgångar,
i detta afseendet, då flickorna merendels wo -
ro ogena emot mig; men ach tänkte jag: Her -
re Gud huru underlig är icke din försyn: nu
är wäl icke Flickan obenägen, men Föräld-
rarne aldeles deremot.
Derefter wäkte Faster sjelf den frågan till

hwem, jag borde wända mig, eller hwilka
Flick or kunde föreslås för at wälja ibland, el-
ler anmäla sig hos. Och hon upgaf genast föl-
jande. 1:o Älsta Mademoiselle Turdfjäll på
Nybyn. 2:o Mademoiselle A: B: Nordlund. 3:o
Mademoiselle Hinsberg. 4:o Jungfru Eva Lil-
jedahl. 5:o Jungfru Högström i Bygde Proste-
gård. Dessa mönstrades nu både af Henne och
mig, och deras så wäl bättre, som sämre egen-
skaper undersöktes. Den 1:sta war i bådas wårt
tycke den första i alt afseende; men derwid
mötte den swåra omständigheten, huruwida
jag, en gång till, kunde anmäla mig hos Hen -
ne, utan fruktan för at få ett nytt afslag, hwil-
ket wore för mig nog smärtande, och önskade
undslippa. Den 2:dra War wäl också en beske-
delig och rask flicka; Men Faster sade at hon
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skulle hafwa yttrat sig: det hon ej hade lust
at gifta sig med någon Prest. Den 3:e beröm-
des af Faster såsom en flink och rask flicka;
men utom det at hon ej såg wäl ut, så fant jag
Henne wara altför gammal; ty jag önskade at
få åtminstone några arfwingar. Den 4:de både
något ung och wacker på sitt sätt; men jag för
min Person fant dock icke något tycke för
Henne, eller minsta hug till at begära henne:
samma förhållande war det äfwen med den
5:te ehuru hon war en beskedlig och alfwar-
sam flicka och icke osnäll i sina göromål.
Henne kände jag wäl, såwida hon under hela
min Bygde tid äfwen tjente i Bygde Prostgård,
såsom ock nu; men dertill kom ännu, at jag
hade hördt at emellan Hörnell och Henne
woro någon ömmare bekantskap, och möje-
ligen för mycket nära, hwilket sednare dock
torde wara förtal. I sådant fall fant jag mig
alls intet hugad, at begära henne, om jag också
annars hade warit hugad dertill. Dessutom
nämde jag sjelf en 6:te Flicka frågewis: ”Hu-
rudan mån tro den Älsta Mademoiselle Teg-
man kan wara? Jag har tykt hen ne wara en
beskedlig och artig flicka?” Jag hade warit i
Hennes sällskap några gångor på en par bröl-
lop under den tid jag friade till Mademoiselle
Lindahl, och fant henne wara hyglig, och icke
utan ett någorlunda behagligt tycke fast än
hon war något koppärrig; hon förde sig wäl
och dansade med smak, dessutom artig och
höflig i samtal; och det utan någon tillgjord-
het eller osmaklighet; Så at om jag, den tiden,
icke hade anmält mig i Nordmaling, så hade
jag kanske wändt mig till Henne. – Men på
denna fråga swarade Faster: ”Hon är ju så hög-
färdig.” Detta owäntade swar, som jag ej annat
kunde än anse för at wara sant, ehuru jag just
icke hade märkt något sådant hos henne, ned-
stämde genast ganska mycket min förra hög-
aktning för Henne. Dessa woro ibland alla
kända på nägden de förnämsta, som kunde

föreslås; och ibland dem blott N:o 1. 2. och
kanske 6. som jag borde wälja emellan. 

Efter samtalets slut tog jag afsked för at gå
Hem; men i köket träffade jag Lovisa, som
jag nu häldre hade önskat at icke få se; af
Henne tog jag också i hast afsked, ty jag hade
icke nu lust at dröja, och ännu mindre at for-
mera något samtal med Henne; Hon fölgde
mig ut i förstugu twisten, där hon frågte
mig: ”Huru går det?” – Men jag hade icke
mod, at swara mera än: ”Nej! det är omöje-
ligt!” och det helt hastigt och med en mis-
nögd ton, samt bockade för Henne och geck
ifrån Henne på ögnablecket. Men straxt
därpå ångrade jag denna min hastighet, och
tänkte: nu förhölt jag mig ohöfligt emot
Henne; jag hade dock bort med några ord
söka at tilfredsställa Henne. Hennes oför-
modat framstälda fråga oroade mig; ty jag
fant deraf, at hennes tilgifwenhet war större
för mig än jag hittills hade wågat hoppas;
men detta mitt fel kunde jag nu me ra icke
reparera. Under hemgåendet war jag wäl å
ena sidan mycket mislynt öfwer det mis -
lyckade försöket; men å andra sidan in såg jag
också tämmeligen tydligt, at Faster hade
mycket rätt: Flickan war för mig för ung och
kanske äf wen i något annat afseende icke
tjenlig till min maka; och tiläfwentyrs tänk -
te jag torde jag böra tacka Gud före, at saken
icke fick framgång, som kanske mera är min
lycka än olycka. 

Ett bref ifrån Hörnell, swarar på min fråga:
när Lagmans Tings Predikan i Pitheå efter
tour tilhörde Umeå Presterskap. 
Lector Ström i Hernösand, beswärade mig

åter med Commision angående skräddaren
Bodings fordran i Söderlundska Stärbhuset,
hwarom se pag: 537. denna Boken. Hos Cas-
seuren Lind hörde jag efter huru saken för-
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hölt sig och skref straxt derpå swar, med ny
anwisning på Casseuren Lind för correspon-
densen. 
Ett bref ifrån min fordna Swärfar i Bur -

träsk och som war det sista ifrån honom, war
swar på mitt notifications bref om min lilla
flickas död.
Som jag all ting i fiske wägen wille försöka,

så hade jag köpt en Ena=not, och förändrat
den till en liten not för at draga i Elfwen; men
det wille aldeles icke lyckas med henne; jag
försökte sedan med henne ut i fjärden; men
där lyckades icke eller; ty Där jag kunde wänta
någon fisk war så mycket gräs at no ten snod -
de sig ihop som ett rep. Jag måste derföre sälja
henne; ty som jag sällan kunde komma till
hafs=bandet på tjenliga tider, så kunde jag
icke begagna henne såsom Ena=Not.
En natt denna tiden hörde Jungfru Sik-

ström eller pigan något buller i portkamma-
ren, som war mitt wisthus, de sprungo derföre
båda dit, och funno där en tjuf, som wid deras
ankomst genast sprang ut igenom fönstret åt
torget som han hade uttagit. Sommarnät-
terna här äro så ljusa, at man då ser likaså wäl
som om dagen, derföre igenkände de mycket
wäl arbets karlen Pehr Nyström, som en gång
förr hade warit straffad för tjufnad. Han hade
några dagar förut warit hos mig för at såsom
snickare göra en Mjöl=lår i samma rum och
då sedt mina mat= och spannemåls förråder;
derföre tänkte han nu göra sig ett godt gagn;
men lycka war, at han icke hant taga med sig
det minsta. Jag kallade honom till mig efter
några dagar, då han måste ärkänna sitt brott
samt betala mig litet för skadan, då han bad
innerligen at jag icke måtte lagföra honom.
Jag skrupensade upp honom rätt alfwarsamt,
och förehölt honom huru litet han hade hållit
sitt botfärdighets löfte när han stod kyrko -
pligt, då han i sanning wiste sig mycket blödig
och botfärdig; det jag säkert tror war uprik-

tigt af honom, så mycket mer som han den
gången warit låckad till at stjäla af en kofsa
stor Maja Cajsa kallad. Nu war förmodeligen
frestelsen för honom för mycket retande, och
kanske han också nu war låckad af samma
kofsa. Enteligen, efter många böner och bot-
färdighets löften, släpte jag honom fri utan
widare näpst, men med det uttryckeliga för-
behåll, at så snart jag en gång till finge höra
något sådant af honom så skulle saken wara
lika öppen och han inför Rätten tilltalas.

Jag war den 26. i sällskap med Herr Prosten
Eurenius, om jag rätt mins hemma hos Ho -
nom; Då Han under fyra ögon frågte mig: –
”Herr Magistern torde förmodeligen snart
åter böra tänka på något nytt giftermål; eller
huru?” – ”Ja” swarte jag: ”jag måste wäl det
hwad det lider; men jag wet icke hwarest jag
skall finna en beskedlig flicka, som kunde
wara hugad at emottaga ett sådant anbud.” –
Hwarpå Han fortfor: ”Herr Magistern bör
anmäla sig hos Älsta Mademoiselle Nord-
lund, som är en mycket beskedlig flicka, så
har jag åtminstone funnit Henne.” Han be-
römde henne sedan i flera afseenden, som
jag nu icke mera mins. – Jag gaf till swar: at
jag icke twiflade derpå; men at jag ännu icke
hade desiderat mig för någon wiss. En sådan
mans wittsord borde något gälla hos mig; åt-
minstone borde saken af mig tagas i något
öfwerwägande. Men straxt kunde jag icke
besluta härom. 
Midsommardagen Predikade jag på Hör-

nefors Bruk, hade där nöjsamt, samt såg och
förundrade mig öfwer den blinda Jonas Pehrs
son som geck riktigt obedd där öfweralt, och
blåste på sin klarinett, den han sjelf hade
gjordt. Han frågte ock Inspectorn, om icke de
finge hugga kålwed där och där, där fins han
sade han; ty jag har warit dit och kändt efter.
Han laggar kärill &c:
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Efter 7. dagar beslöt jag at fara dit för at åt-
minstone se mig något före; huru jag ungefär
kunde anses. &c: Jag geck derföre på Landet
den 4. och geck in så wäl hos BefallningsMan
Bergstedt, som hos Major Langman, där jag
på båda ställen blef uppehållen längre än jag
ärnade, hälst på sednare stället af Herr Pros-
ten Eurenius som äfwen war där. Sedan geck
jag wäl till Nordlunds; men Föräldrarna wo -
ro farna till Bröllops, och Mademoisellen war
utgången, så at mitt besök denna gången war
aldeles förgäfwes. Twå dagar derefter wille
jag förnya besöket; men hant intet längre än
till Ytter Hiske, där jag mötte en som wille
hafwa mig i Sockenbud till Säfvar; Då jag
måste wända om; och tänkte derwid: Mån
sådana hinder äro ett omen, at jag ej bör
wända mig till Henne i detta ärendet? Den
8. geck jag åter dit och fant dem alla hemma,
samt blef af Föräldrarna bemött med wanlig
höflighet och godhet. Såsom ärende föregaf
jag, at jag wore sinnad fara till laxbyarna för
at köpa lax. Flickan åter förekom mig ned-
slagen, sur och likasom sorgse och helt ogen,
och tyktes med flit undfly mitt sällskap. Jag
försökte wäl 1. a 2. gånger, at samtala med
henne wid tilfälle; och at bewisa henne nå -
gon artighet; men hon wiste sig helt fjär och
bäg och med en högst misnögd och obehag-
lig mine. Och då jag det märkte, så skötte jag
icke eller om at söka synnerligen inställa mig
hos henne. Härwid kunde jag icke und gå, at
påminna mig hennes milda blickar för twå
år sedan, hwarom se pag: 318. d: B: Ach tänk -
te jag: huru olika war icke då dit bemötande
emot mig, och dina tänkesätt wänliga; då
sökte du min wänskap och jag kunde icke
beswara den; nu åter söker jag din, och du
will icke emottaga den; så underliga äro
menniskors öden, och så ombytlig deras wil -
ja och tankar; hwad har nu ombydt ditt tän-
kesätt? Jo gissade jag helt säkert, har hon ett

annat föremål för sitt hjertas önskningar,
eller är det sant hwad Faster Burgerus sade:
at Hon har beslutit at icke gifta sig med nå -
gon Prest. (Se p: 642. D: B:) men snarare war
det det förra. Om Hon nu redan hade warit
rest till Luleå till sin Morbror och återkom-
men, det mins jag nu icke, eller skedde det
sedan; men där blef hon förlofwad med Kyr-
koHerden Sundelin, i Lappmarken, och med
hwilken Hon efter några år giftade sig. Men
något sådant war åtminstone nu icke nu
kunnigt, ja icke en gång för Hennes Föräld-
rar, som framdeles skall ådagaläggas. War ock
icke detta: så hade Hon dock någon annan
wiss, som hon hoppades på. Som jag feck
höra, at Hennes Far tänkte fara till Tafwel -
sjön för at fiska, så beslöt jag, at komma upp
för at följa honom under förhoppning, at då
få bättre tillfälle till at tala med flickan.

Efter denna första undersöknings visiten tog
jag afsked och reste min wäg; högst bekym-
radd och willrådig, om icke jag aldeles skulle
slå Henne utur hogen, efter jag då redan tyk-
tes finna Henne så fjär, och äfwen sjelf ej fant
mig dertill synnerligen hugad. Dagen efter
d:n 9. war Lördag, den jag förnötte i samma
owisshet och nästan i oro, alt till qwällen, Då
jag tänkte: åh jag tror at jag ger Mademoiselle
Nordlund på en båt och reser till Nybyn; ty
det är nödigt, at jag måtte få denna wigtiga
sakens wissa utsigt förr ju häldre afgjord, på
det jag må weta huru jag skall reglera pigans
och Jungfruns städslande för nästkommande
året. För denna stunden fast i detta beslutet,
föresatte jag mig äfwen, at nästkommande
dag, då Prosten skulle komma till Staden för
at predika, begära af honom permission till
en sådan resa; men olyckligt wis kom icke
Prosten sjelf den dagen, utan Comminister
Häggström predikade för honom. Jag uphäf -
de dock icke detta mitt beslut, utan geck
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emot qwällen upp till Prosten i fult upsåt, at
begära permission till resan; men där war så
mycket främmade at föga tilfälle war för mig
till enskilt samtal med honom; men hwad
som mäst hindrade mig war åter min egen
wilrådighet, som gjorde at jag också nästan
började slå den resan utur hogen, föranledd
dertill förmodeligen af det myckna sällskapet
jag där såg, och kanske äfwen, at jag såg Ma-
demoiselle Nordlund där, som jag dock icke
nu mera mins. Hennes far war åtminstone
wist där, hwarföre jag icke kunde undgå, at
fråga honom om fiske=resan dagen efter,
som wist, sade han, skulle företagas. För at
honorera mitt en gång derom gifna löfte låfte
jag dagen derpå komma efter; men först mås -
te jag resa till Norrfors. Denna sistnämde resa
företogs samma qwäll. Och dagen efter kom
jag tilbaka till Nordlund. Comministern war
då redan bortrest förut och jag skulle komma
efter. Imedlertid påskyndade jag just icke af-
resan; men at något samtala med Mademoi-
sellen war icke något tilfälle; ty kakelugns- 
 makaren Falk, den stållen, war där, för at up-
sätta en kakelugn, och han och hans hant-
langare woro allestädes. Mademoisellen åter
syntes lika fjär som förra gången, som war en
ringa upmuntran för mig. Därpå reste jag till
Tafwelsjön, där fisket geck dåligt och klent.
Jag hade icke längre tilfälle at wara borta än
till Thorsdags=middagen, den 14. hwarföre
Comminister Nordlund om onsdags efter-
middagen anmodade mig, at lägga ut långref-
wen i södra sjön på ett ställe, som han ut -
nämde för at wid hemfarten morgonen derpå
wittja; och sade ”får Herr Magistern icke där
något, så förslår det icke eller på nå got annat
ställe. Jag skulle nog önska”, tillade han, ”at
Herr Magistern finge hem med sig litet färsk
fisk åt min hustru.” Ty det lilla wi hade fått
hade wi saltat. Jag med en af Comministern
Nordlunds söner woro på en båt och skötte

långrefwen; men Comministern sjelf och 2.
andra hans Söner woro andra båtlaget och
skötte nätena. De fingo något litet men jag
hade ingen lycka med fisket denna gången;
Jag hade haft ute långrefwen på twenne stäl-
len, och på båda råkte det wara mycket djupt,
på det ena feck jag blott en liten lake, och på
det andra en stor högst utmager abborre, på
hwilken hufwudet war nästan lika så stor
som kroppen. Min resa war således icke
myck et roande, hälst hufwud afsikten der-
med icke tyktes wilja lyckas, och som huf-
wudsakligen gjorde mig nog olustig till mods.
Wårt natthärberge hade wi i Långviken en
mycket wäl belägen by; och jag lefde på
Comminister Nordlunds matsäck. Thorsdags
morgonen wittjade jag refwen och feck wid
pass 12. marker abborrar, hwarpå jag reste
hemåt och lämnade fisken till Fru Nordlund;
som just icke lämnade någon del deraf hem
med mig, icke eller kunde jag synnerligen
något sådant förwänta när det war så litet,
och jag hade lefwat på deras kost. Mademoi-
sellen war denna gången icke hemma, så at
alt stötte tillsammans för at göra mig ledsen.
Derföre: som jag tykte at sådant war ett
omen, at det tillärnade försöket ej borde fort-
sättas, så beslöt jag, ifrån denna stund, at ej
mera tänka derpå; isynnerhet, som jag fant
mig sjelf dertill mera ohugad än förr. Och så
war det slut med den saken.

Herr Fendricken Er: Sticksén bad mig, så ofta
han träffade mig, at jag måtte göra honom
den äran, at hälsa på honom. Jag insåg alt för-
wäl hans afsigt med denna bjudning; ty han
war nu gift med Fru Sundelius och hade äf -
wen hennes dotter Mademoiselle Sundelius
hos sig och hoppades at det kunde falla mig
in at taga ifrån honom denna hans Sty=dot-
ter. (Om dessa se pag: 280. 5:te Bok:) Men till
Henne hade jag wist icke något ärende. Hon
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war wäl ej ful; men hade dock en käring up -
syn, war tölpaktig, och Hennes sätt at wara
artig och belefwad, tycktes wara tillgjordt.
Dock för at blifwa qwitt Fendrickens bjud-
ningar, och för at roa mig, geck jag dit en ef-
termiddag. At jag war wälkommen förstås;
och Flickan satt och kabbade garn.104 Men
detta gjorde hon så wårdsligt, at det just
wäckte min upmärksamhet; ty härfwan på
nystfoten war högst trassliger, och ändar
hängde och lågo öfweralt rundt omkring
henne. Hwaraf jag gjorde den naturliga slut-
satsen, at Hon föga torde förstå, at göra nå -
got arbete riktigt. Så at, då jag icke förut war
hugad, at anmäla mig hos Henne, så blef jag
det ännu mindre nu, då jag såg Hennes
wårdslösa sätt at arbeta. Jag satt där en god
stund och språkade om hwarjehanda ämnen,
hwarefter jag geck hem; och slapp sedan hö -
ra Herr Fendrickens bjudningar.

Nedslagen af de motgångar, som jag redan
hade mött, och åtankan på de förra, gjorde,
at jag knapt wågade nya försök af fruktan för
afslag. Derföre började jag något tänka på
Jungfru Sikström, som jag hade hos mig.
Flickan såg icke illa ut och war också be-
skedlig; ty jag kunde icke märka annat, och
förmodeligen beflitade hon sig om at wara
så; emedan hon säkert tjente på förhopp-
ning, at få efterträda min förra hustru; men
ett hade jag emot henne, som ofta gjorde
mig misnögd med henne; nemligen: Hon
war obeskrifligt långsam i sina göromål och
wändningar; och jag skötte wäl icke mycket
derom när hon hade sina göromål at förrätta;
ty hon feck hålla på till dess det blef gjordt;
men när jag wille skicka henne ut i Staden
något ärende, så blef jag ofta högst ledsen på
Hennes söl, hälst när jag hade brottom; ty
hon behöfde hela timmen at kläda sig med
sin bindmössa &c: så at mången gång geck

jag häldre sjelf, för at slippa förargas öfwer
hennes långsamhet. Men ser då häraf, at jag
icke war mycket hugad at begära henne;
dock öfwertygad, at jag med upräkta händer
af henne skulle emottagas; (ty så mycket
märkte jag at jag derwid wist icke skulle
möta någon swårighet) och likasom dertill
på sätt och wis nödtwungen, började jag at
taga saken i något öfwerwägande i twå dagar,
dock utan at låta henne märka det minsta
derom; utom kanske, at jag någon gång til-
talte henne wänligt, om jag hade något at
säga henne angående göromålen.

I medlertid kom min Mor till mig om Lörda-
gen den 16. då jag bad henne at gå till Faster
Burgerus, och för sin del försöka at öfwertala
Henne at gifwa sitt bifall till min begäran an-
gående Lovisa; men hemkommen derifrån
medförde hon samma swar som jag sjelf hade
fått; Dertill med hade Faster berättat för hen -
ne, at jag war i grace hos Barons, och äf wen
stod wäl i Församlingen, hwilket wist war
glädjefult at höra; och tröstade mig något i
mitt stora bekymmer. Min Mor upmuntrade
mig at mera alfwarsamt begära Mademoiselle
Nordlund, hwartill hon förmodeligen war
anmanad af Faster Burgerus; men jag swara -
de: ”nej det gör jag icke mera; ty jag har fun-
nit henne wara motwillig och ogen, och der -
före har jag icke lust at widare försöka saken
hos henne;” men min Mor inwände: ”Du bör
icke straxt så låta skräma åf dig; ty mången
flicka kan wäl i början wisa sig motwillig af
afsigter; men kanske till slut så tager hon
dock gerna emot tilbudet; derföre bör du än
en gång försöka.” Häröfwer ledsen swarte jag
hastigt: – ”Den saken känner jag ock alt för
wäl, at de i början göra sig något till och låd-
das icke wilja; men denna gången mistager
jag mig icke; och hon har säkert förhopning
på någon annan; derföre will jag icke mer
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knekta Henne; kan hon wara mig förutan, så
kan jag ock umbära Henne. Jag ser at hon har
en alfwarlig föresats, och derföre wore det
oförnuftigt att blottställa mig för en uppen-
bar korg.” Och häremot hade min Mor icke
mera at inwända, när hon hörde, at jag så alf -
warsamt afslog saken. 
Dagen efter eller Söndags eftermiddagen

geck jag sjelf till Faster Burgerus, för at con-
sulera med henne något närmare. Jag berät-
tade då för henne huru jag hade sökt at se mig
före hos Nordlunds men funnit flickan myc-
ket fjär och ogen, hwarföre jag aldeles hade
slagit det utur tankarna, och hade icke lust at
någonsin mera utbjuda min Person åt Henne.
Derefter omtalte jag hela förloppet med mitt
försök därstädes och tillade: – ”Jag håller mig
för god at af henne föraktas: Är hon för god
åt mig så är jag för god åt henne; jag will icke
mera wara Henne i wägen.” I hwilken tanka
Faster äfwen instämde; men hon tillade blott:
– ”Bror hade wist warit mycket wälkommen
hos Hennes Föräldrar, hälst Fru Nordlund, om
du hade begärt hennes dotter; det wet jag wist;
men då Bror ej sjelf finner sig hugad dertill,
och Flickan wisar sig så bäg, så är det bätt re,
at Bror är derifrån.” Hon sade wäl ej nu mera
härom; men någon liten tid efter mitt sednare
giftermål talte Hon en gång om hurusom Fru
Nordlund hade änkom rest in till Faster Bur-
gerus och bedt henne söka öfwertala mig, at
fria till Hennes dotter; samt at hon nu, sedan
jag war gift, hos henne yttrat sitt stora mis-
nöje, deröfwer at hon icke hade gjordt sin yt-
tersta flit derom; Men Faster hade swarat, at
Hon wäl hade föreslagit saken hos mig; men
då Flickan genast wiste sig så bäg, så hade jag
ingen lust at truga mig på henne. &c: Denna
underrättelsen tyckes bewisa, sanningen af
hwad jag har nämnt pagin: 649. D: Bok: näm-
ligen at hennes Föräldrar icke ännu wiste utaf
någon hennes Fästman någorstädes. 

Nu blef åter frågan till hwem jag borde wän -
da mig, eller hwilken jag borde begära; I det -
ta afseendet föreslog Faster några nya förut
ej omtalta Flickor; – ”Om Bror” sade hon
”skulle resa till Pitheå till Magister Sædenius
och begära någon af hans 2:ne döttrar eller
ock en af hans 2:ne Sty=döttrar, där är fyra
Flickor i ett hus, det wore höfte, at icke det
där skulle lyckas.” – ”Ja det twiflar jag wist
ej på”, swarte jag, ”så mycket mindre, som
jag har haft en par winkar härom ifrån ho -
nom sjelf; men jag känner ingen af dessa
flickor; och at resa dit i frieri ärender, och
icke begära någon; emedan lätteligen ingen
kunde falla mig till behag, wore ju det sam -
ma som at drifwa uppenbart gäck och be-
gabberi med dem, och sådant är långt ifrån
mina tankar.” Grunderna och orsakerna till
detta mitt swar ses pag: 507. och 508. 5:te
Bok: samt pag: 242. 6:te Bok: – Faster fortfor
derpå: ”Ja om så är, så torde det wara bäst at
Bror reser antingen till Nybyn och gör där
ett nytt försök, eller till Gideåbacka i Grun-
sunda till den och den Mademoisellen där.”
Detta sednare hade jag så mycket mindre
lust före, som jag war aldeles icke känd i
huset, och hade aldrig sett flickan. Men på
förra stället åter hade jag wäl mycken lust till
at resa; men fruktade för en korg, som för
mig hade warit nog smärtande. Emedlertid
gjorde jag ännu ett försök, och efter 3. dagar
åter ett försök, at öfwertala Faster, at lämna
mig sin dotder Lovisa; men det war och för-
blef förgäfwes. 

Wid denna tiden bodde en Enka ifrån Her-
nösand hos Bokbindaren Pehr Hammerin,
som också war Enklinge. Hennes wistelse
hos honom war ./2. år mer eller mindre. Un -
der den tiden besökte hon mig en par 3. a 4.
gånger, fast än aldeles med mig obekant.
Hon begärde at få tala med mig för at få nå -
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gon upmuntran i sin sorgliga belägenhet;
men jag förstod mig icke på den menniskan,
eller ens kunde utforska hwad som egenteli-
gen låg henne om hjertat. Hon talte om, li-
kasom sig beklagande, at hon hade ett lätt
humeur, då jag merendels swarte: ”Det är ju
godt det.” Men förmodeligen förstodo wi
icke hwarandra. Jag tog detta hennes uttryck
så at hon hade ett lätt humeur som kunde
taga all ting lätt, och utan oro och bekym-
mer; men Hon lärer ment dermed at Hon
war lätt rörd till tungsinthet eller swårmo-
dighet, hwilken tanka hos mig wäktes wid
nogare eftersinnande, sedan hon öfwergaf at
gå till mig mera. Möjeligen torde hon hafwa
gjort sig något hopp om at få Hammerin,
som hon kanske fant icke willa lyckas, och
deröfwer war sorgse: Med ett ord: jag kom
icke till något förtroligt samtal med henne
eller kanske hon blygdes at öppet omnämna
sitt felslagna hopp. Det föll mig wäl aldrig då
i tankarna; men möjeligen wille hon ock gö -
ra sig bekant med mig och wisa sig, såwida
äfwen jag war Enklinge; men denna tankan,
som sedan rann mig i hogen, war icke eller
mycket sannolik. I medlertid uphörde hon
at gå till mig när hon såg, at Hennes hopp,
hurudant det än må hafwa warit, slog henne
aldeles felt. Hon war wäl icke ung, men icke
eller mycket öfwer 30. år och war wist icke
utan skönhet och behag; men som sagt är:
jag hade allsintet ärende till Henne i det af-
seendet. 

XIX. Capitlet. 
1. Resan till Nybyn. 

Efter dessa öfwerwäganden, som jag ännu
mera fortsatte hemma för mig sjelf i några
dagar, fattade jag det wissa beslutet, at resa
till Nybyn, hwarom jag den 20. underrättade
Faster samt begärde hennes råd derwid. –

Härmed war hon mycket nögd; men tillade:
”Ett afslag där wore högst förträtligt; dock
hwad hjelper det, Bror måste försöka där än-
dock, det må gå huru det will.” Widare råd-
gjorde jag med henne angående resan och
mina tillämnade gåfwor &c: och for så upp
till Prosten Eurenius och begärde permis-
sion, som genast ficks, ock önskade han mig
lycka till resan, ty han förstod ändamålet af
henne.

Derpå rustade jag mig så färdig till resan, at
jag skulle kunna wara borta någon längre tid,
ifall sådant skulle behöfwas med 2. a 3. om-
gångar rena kläder, hwarmed afsikten war
den, at om jag på Nybyn wore olycklig nog,
at genast få afslag jag då måtte kunna fara
längre norr åt landet, för at bese Landsens
döttrar, om= och hwarest jag kunde finna
någon, som jag funne mig hugad at begära;
derföre hade jag en Coffert bak på Chaisen
för kläderna skull, hwilken råkte wara något
stor; men jag hade ingen annan. 

Resan företogs den 25.; men reste intet
längre än till Bygde= Prostegård, där jag fö-
regaf, at jag skulle resa till mina Swärföräld-
rar, N:B: skulle föreställa de i Burträsk; men
jag mente mina blifwande Swärföräldrar.
Men Herr Prosten och Prostinnan gissade
straxt mitt ärende, och brydde mig derföre.
I synnerhet gissade de, at jag åter wille för-
nya mitt frieri hos Mademoiselle Elise Cath:
Turdfjäll på Nybyn, icke eller motsade jag
denna deras gissning. Derjämte fortfor Pros-
ten Nortman ungefär med följande ord:
”Håll nu i fint Herr Magister, så skall han få
se at det skall lyckas, och war intet eftergif-
wen; utan war trägen i sin begäran.” &c:
hwilka ord ej litet upmuntrade mig. Jag hade
med flit så tilstält resan, at jag emot qwällen
skulle komma till Prostegården i afsigt at
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ligga där öfwer natten. – Nu yttrade Prostin-
nan de orden: ”Herr Magistern är wäll god
och ligger här qwar öfwer natten?” hwarpå
jag swarte: ”Ja jag tackar ödmjukast för bjud-
ningen, och annars har jag wäl ej eller ärnat
mig längre i dag, om jag får wara upriktig.”
åt hwilken upriktighet de skrattade och roa -
de sig rätt godt. Så passerades qwällen med
muntert prat, och fant jag mig nu wara i ett
rätt godt lynne, som gjorde mig talför. Till
natten blef jag inqwarterad i förstugu kam-
maren i samma säng med Löjtenant Moritz,
som för sin osnygghet och snusk war mig en
högst obehaglig säng kamrat. Och tänkte
om Fru Prostinnan: så nändes du ock icke lå -
ta mig ligga för mig sjelf, fastän du har nog
både rum och sängkläder; kammaren hade
jag dock icke något emot, blott jag hade fått
en säng förr mig sjelf; men ty wärre sådant
bestods icke; hwilket ganska mycket förstör -
de mitt glättiga lynne, som om qwällen så
mycket hugnade mig. Om mårgonen språka -
de jag med Hörnell till Frukosts dags, hwar -
under jag likasom tilfälligtwis frågte honom:
Om Han någorstädes wore engagerad med
någon flicka? Och det i afsigt, at jag icke
owetande och emot min wilja, måtte anmäla
mig hos samma person som han. Men han
nekade till något sådant. Derunder yttrade
sig ock Hörnell: – ”Ja så:” (hans ordform) ”så
skall du Kära Bror åter ut och söka dig en
maka och bjuda Flickor till dig, ja ja, lycka
till önskar jag dig hjerteligen. Sådana resor
äro altid för flickor behageliga, at få för-
nimma, och man är så wälkommen hos dem
när man kommer i sådana ärender” jämte
några andra små omständigheter som han
omtalt. Wi blefwo nedkallade at frukostera
där jag åter bryddes för min resa, och Pros-
ten förnyade sin påminnelse, at hålla i fint,
för at få framgång af saken &c: Derunder
blefwo Prostinnorna warse, at jag ännu hade

mina silfwer spännen omlindade med swarta
band, hwarvid de gjorde anmärkning och
sade Fru Nortman: – ”det där går aldrig an
Herr Magister: at fara och fria, och hafwa
spännena omlinda med swarta band; nej så-
dant passar intet då man reser i sådana ären-
der; alla sorgetecken efter förra hustrun böra
då hafwa förswunnit; kära tag bort bandena
ifrån spännena och res ej alt fram med dem.”
Jag fant riktigheten af denna anmärkning
och blef glad, at jag härom blef underrättad;
tackade och låfte så göra. Straxt efter frukos-
ten reste jag bort, och på Rickleå gästgifware
gård, tog jag bort banden ifrån spännena och
skurade dem blanka. 

Resan fortsattes och under wägen frågte jag
skjuts bonden så där oförmärkt, om unga
Herrarna Turdfjäll och någon af deras Systrar
woro nu boende på deras Fendricks Boställe;
och feck weta hwad jag önskade få weta:
nämligen at den älsta Mademoisellen tillika
med sin Bror Johan Petter, som mäst war på
Gumboda holmen i fiske och yngsta Syster
Eva bodde där. – Efter det så är swarte jag, ”så
köra wi icke in på Gästgifware gården, utan
till Bostället; ty jag will råka Löjtenanten.”
Änteligen anlände jag till stället och geck in
i salen såsom wanligt; Men där war ingen
inne, dock wille jag icke gå ut at söka någon
i de andra rummen, ty jag förstod wäl at jag
war blefwen sedd om någon war i gården, och
tänkte då kommer wäll den samma hit in
hwad det lider, och så skedde det också. Det
war föga öfwer 10. Minu: derefter, så kom just
min Flicka in, då wår första hälsning war
wärkeligen öm, rörande och intagande; åt-
minstone hos mig, och jag märkte, at det icke
eller war utan, at det ju ock rörde henne i nå -
gon mån. Jag wille börja tala; men orden wille
dö på tungan; och efter frågan huru hon hade
mådt sedan sist, så handt jag ej mera säga än:
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”Jag mins när jag sist hade det nöjet wara
här;” Då jag hindrades at säga mera, jag mins
nu icke af hwad anledning. Straxt derpå då wi
åter woro allena tilböd jag henne min hand
och mitt hjerta med de orda former, som
kommo mig i tankarna, hwarpå hon swarte:
”Jag kan ej tro at sådant nu är Herr Magis-
terns alfware” – ”Ach jo”, fortfor jag, ”jag för-
säkrar, at det är enda ärendet af hela min resa,
som ej sträcker sig längre än hit.” – Härpå
swarte hon: ”Herr Magistern är wist mera än
god då?” Hwilka ord innerligen glad de mig;
jag fant åtminstone deraf, at jag wist icke war
föraktad, och at wist någon del af den gamla
wälwiljan emot mig ännu war qwar hos Hen -
ne, hwilket gjorde, at jag med ens feck ett
godt hopp om ett lyckligt swar på min begä-
ran. Jag utbad mig sedan få höra hwad jag
hade at hoppas och bad henne om möjeligt
wore, hon måtte fatta det beslutet, at göra
mig lycklig och gifwa mig sitt ja. hwar på Hon
blott swarte: at hon ej nu så hastigt kunde
swara på en så wigtig fråga. hwarmed jag ej
annat kunde än åtnöja mig för den gången.
Under detta samtalet war jag munter och
mera fri än wanligt och hade nu icke nå gon
olägenhet af blyghet eller timidité; Jag geck
in till Henne och klappade henne ömt, samt
fant, at min gamla kärlek till Hen ne hade til-
fullo åter waknat. Härunder tyktes hon wara
något förlägen och drog sig något tilbaka,
hwarföre jag också litet saktade mig för at ej
wara Henne till beswär, hwilken warsamhet
jag alt sedan iakttog. 

Flickorna woro ensammna hemma; ty folket
hade alla gått till änges, och hennes Bror Löj-
tenanten hade gått neder till Gumboda Hol-
men, för at fiska strömming, den hon wän -
tade hem till middagen. Som det led mycket
nära på middagen, så måtte hon då och då
wara ute i köket för at rusta till middagen i

sälskap med sin Syster, som mäst war ute.
Dessemellan war hon inne med mig och satt
med något hand arbete, hwarunder wi språ-
kade och jolrade hwarjehanda skäligen för-
troligt; och i anseende till mitt hufwud ären -
de bad jag Henne om låf och frihet at få be-
gära Henne af Hennes Föräldrar isynnerhet
Majoren, Hwartill hon war så god och gaf
sitt samtycke. – Sedermera sade jag: ”Om jag
blifwer så lycklig, som jag wågar hoppas, at
få Hennes ja och bifall till giftermålet, så
önskade jag, at det måtte ske ju förr dess
häldre, ja till och med wore jag färdig, at till
nästa Söndag låta lysa, om det låte sig göras.”
Hwarpå Hon swarte: ”så hastigt är det omö-
jeligt.” – ”Det finner jag wäl”, fortfor jag,
”och tydligt inser; men jag säger blott at jag
för min del dertill wore willig om det wore
möjeligt.” Derefter utbad jag mig den för-
mån at få kalla Henne: Min wän eller åtmin-
stone: Cousine; ”ty”, sade jag, ”det faller sig
mycket tungt och främmande att nyttja nå -
gon annan benämning, såsom Mademoiselle,
Hon, eller något sådant, derföre utbeder jag
mig denna förmån såsom för mitt hjerta och
mitt hopp ljufware och behageligare.” hwar-
till Hon också samtyckte. Widare wille jag
gifwa Henne mina fästnings gåfwor, som
war 2:ne små guldringar, och lilla guldtjeden
med emaillerade korset; men hon wille icke
taga emot dem, dock igenom min lilla enträ-
genhet, half=nödgade jag Henne at taga det
dock med det uttryck: ”Jag kan wäl då för-
wara det till dess jag gifwer det tillbakas.” –
”Nej jag ber”, sade jag, ”gif dem icke tilba-
kas;” och det gladde mig mycket at jag kunde
förmå Henne dertill. Änteligen kom Löjte-
nanten Hennes Bror hem, på hwilken hon
wäntade så mycket och war så mycket ledsen
öfwer hans långa uteblifwande, ja så mycket,
at äfwen jag började längta efter hans hem-
komst, för at se Henne nögd och tilfreds-
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stäld; Han bar också litet färsk ströming med
sig, som till middagen åtminstone för mig
war en rar mat. Under wårt samtal sedan,
mins jag nu mera icke wist, om jag omtalte
mitt ärende och afsigten af min resa eller ej
för Hennes Bror; jag tror dock jag gjorde det;
eller i alla fall förstod han dock saken af sig
sjelf och kanske äfwen Systern underrättade
honom derom. Under måltiden frågte min
Flicka om min lilla dotter lefde ännu? hwil-
ken fråga jag beswarade med; nej. Afsigten
med denna fråga fant jag straxt, och med ett
tacksamt hjerta insåg jag, huru stor wälger-
ning Gud hade gjordt mig, då han tog barnet
till sig, at icke hon, fast oskyldig, skulle af -
skräcka en öm Flicka, at antaga mitt tillbud.
Efter måltiden under wårt samtal, utbad jag
mig den wänskapen och hedern af Löjtenan-
ten, at få kalla ho nom: Bror hwilket Han war
så hederlig, at bifalla; som också ej annat
kunde än glädja och muntra mig.

Hennes Bror Löjtenanten Johan Petter och
Hennes Syster skulle samma eftermiddag
resa hem till Nybyn; och som det då icke
passade sig at jag skulle wara där öfwer nat-
ten ensammen med min Fästemö, som utan
twifwel för malicen hade warit ett godt äm -
ne till förtal så beslöt jag at resa med dem
hem; ty jag war icke mindre rädd om Hennes
goda namn och rykte än mitt eget, det wi bå -
da ömt borde wårda. Jag reste derföre och
anlände i god tid på qwällen dit, där jag war
lycklig at träffa Föräldrarna och de öfriga
Syskonen alla hemma. Efter någon stunds
förlopp då jag war allena med Föräldrarna i
salen, omtalte jag mitt ärende så höfligt och
ödmjukt, som jag kunde. Frun geck ut och
in utan at något synnerligt swara; Men Ma-
joren satt stilla; och det första han sade med
någon misnögd ton och mine, woro dessa or -
den: ”Detta war aldeles oförmodat: Herr Ma-

gistern måste säga mig, hwilken som har
wist honom hit.” hwilka ord ej tycktes båda
något godt utslag för mig. Jag swarte dock
skäligen muntert och frimodigt, förmodeli-
gen muntrad af det förtroende, och höflig-
het, samt godhet hwarmed min Flicka hade
bemött mig, som följer: ”Ingen har wist mig
hit, utan jag kommer af egen drift, fast i
samråd af Faster Burgerus; samt beder öd-
mjukast om Herr Majorens bewågenhet och
bifall till denna min begäran.” Om qwällen
blef icke synnerligt härom talat; men om
mårgonen d:n 27. wäkte jag åter frågan, då
Majorn gaf till swar: ”efter några weckor
dock med det första skall Herr Magistern få
swar härom; jag will först”, fortfor han, ”con-
sulera med Flickan om saken.” Jag tackade
för detta goda löfte och bad om at få wara
innesluten i Hans ynnest och goda åtanka,
glad öfwer at icke han genast afslog saken,
som hans första yttrande tyktes förebåda,
samt at han wille taga saken i öfwerwägande,
och consulera med Flickan; ty då wågade jag
hoppas at han skulle låta beweka sig till en
mera gynnande tanka emot mig. 

På föremiddagen geck jag till Comminister
Widmark, som också gissade afsikten af min
resa; och Efter at hafwa brydt mig något litet
härföre, så yttrade han: Men alfwarsamt: ”så
mycket kan jag säga Herr Magistern; at intet
är det utan at icke Flickan har ångrat det hon
gaf honom korgen förra gången; isynnerhet
som Schmalzen öfwergaf Henne och geck
oförtänkt och giftade sig med en an nan; så-
ledes torde Herr Magistern kunna få hoppas,
at hans försök skall lyckas denna gången.” Jag
tackade för denna underrättelsen; och tillade:
”Ja Gud gifwe så wäl wora, så hoppas jag wist,
at blifwa lycklig med henne.” – Men han swa-
rade med sin wanliga facon at repetera orden:
”Ja! ja! jag säger ingen ting jag; jag säger ingen
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ting jag.” likasom hade han twiflat om möje-
ligheten af denna lyckan eller just icke ansedt
Henne för at wara den bästa Flickan; Dock
räknade jag häldre ut dessa orden så, at han
något mistyckte, at hans favorit plan, at jag
måtte fria till andra Systern i ordningen, eller
Mademoiselle Barbru Margreta, hwartill han
så mycket förra gången upmuntrade mig (Se
pag: 242. och flera ställen 5:te Boken.) icke
lyckades, då han efter sin tanka säkert trod -
de mig blifwa lyckeligare. Desutom hade han
ett annat project åt mig: ”Jag har”, sade han
”en Syster dotter dessutom, som Herr Magis-
tern nu har sedt hos min Syster eller hos Ma-
jorn, hon har kommit hit i sommar och heter
Lemke; det är sant: Hon är fattig; men är en
beskedlig flicka, henne skulle Herr Magistern
söka.” – ”Nej”, swarte jag; ”jag har nu redan
anmält mig hos min Lisa Cajsa, således finner
Herr Comministern at jag icke kan wända
mig till någon annan.” Detta hans project be-
hagade mig icke på minsta wis. Flickan war
wäl hwarken ful ej eller wacker, men hon fö-
rekom mig flunsig och tafatt, och utan at äga
werld eller belefwenhet; Hon hette Lemke;
men hade dock ingen lämpelighet i sitt sätt
at wara; med ett ord jag fant intet hos henne
som kunde behaga mig. Derefter begärde
han, at jag måtte wara qwar där till Söndagen,
för at predika för honom; men jag kunde icke
låfwa något sådant.
Till middagen geck jag tilbakas till Ma-

jorns där Jungfru Lemke, oaktat hennes Mor -
brors nyss gjorda upmuntringar och föresprå-
kanden, förekom mig likaså motbjudande,
som förr. På eftermiddagen wille Majorn gå
på ängen till sitt folk då han föreslog, at jag
måtte göra honom sällskap, det jag ock gjo -
rde. Wi wandrade där af och till en par tim-
mar; men under hemgåendet påminte jag mig
Majorens yttrande om morgonen: at han först
wille consulera med sin dotter förr än han

kunde gifwa mig något swar. Jag, som förr ju
häldre önskade at få ett gynnande swar, tog
mig den friheten, at bedja honom göra mig
sällskap till Gumboda i detta ändamål, hwar
på han swarade: ”Nej det kan jag icke göra, ty
wid ett sådant tilfalle böra wi wara i wår fri-
het. Nog skall Herr Magistern i sinom tid få
wist swar på sin begäran.” Sedan fortfor han:
”Om Flickorna wiste sitt bästa, så har jag
tänkt at lämna dem gården och hemmanet;
nog hade de deraf sin bergning till döden
fastän ogifta, det wore för dem i sanning wist
det bästa.” – häremot inwände jag: ”Det har
också sina stora och swåra olägenheter; ty
utom det, at det är tråkigt at lefwa som gamla
Flickor och de icke eller då få wara utan förtal,
om de också wäl skulle kunna föda sig; så är
det swårt, at altid wara utan förswar, och på
ålderdomen hafwa ingen huld eller skyld at
luta sig till, då man dock bäst behöfwer an-
dras hjelp och biträde, och dertill med se sig
föraktad af den då sedan upwäxta generatio-
nen, men gifta de sig, så hafwa de åtminsto:
Man eller barn af hwilka de hafwa rättighet
at wänta hjelp och biträde. – Och änteligen:
Den sanningen bör ock icke förgätas, at Då
man en gång, som wi alla böra hoppas, får
ingå i himmelens salighet, så blifwer wist sa-
ligheten och glädjen så mycket större när
man där får omfamna sina barn, dem man i
tiden, icke allenast efter Guds befallning har
födt till werlden, utan också har upfostrat
dem i Gudsfruktan och dymedelst sökt at i
så måtto föröka Guds Rikes saliga inwånare
så långt man har kunnat. Altså är det också
en religions pligt at gifta sig som har guds
egen befallning och inrättning till sin grund.”
m:m: – Härtill hade Herr Majoren ej synner-
ligt at swara. 

I det samma kommo wi hem, där jag fort-
satte samtalet med följande fråga: ”Får jag
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hoppas at om Lisa Cajsa är så god och ger sitt
bifall och sitt ja enligt min önskan, at Herr
Majorn då icke är deremot?” – Genast frågte
Han med någon otålighet: ”Jag kan wäl ej
tro, at Hon, mig ofrågad, har gifwit något de-
sisiv löfte?” – ”Nej”, swarte jag lika hastigt:
”hwarken hafwer jag begärt det, ej eller har
Hon gifwit något sådant löfte; Hon sade
blott: at Hon med Föräldrarna först wille
Consulera.” Yngsta Sonen Candidaten Herr
Jonas Gustaf war denna sommare hemma,
och hade imedlertid tillika med sin yngsta
Syster rest till Gumboda till deras älsta Sys-
ter. Nu som jag på Nybyn hade fått alt det
swar på min begäran, som jag hade at wänta,
och hade icke eller något, at sysselsätta mig
med där, så började jag också längta at fara
till Gumboda till min Flicka, hwilket jag
äfwen i det afseendet ansåg icke wara otjen-
ligt som såwida Hon nu hade de twå nyss-
nämda sina Syskon hos sig, så war ingen
anledning lämnat åt förtalet och malicens
gadd, då jag icke wore ensam med Henne
där. Jag ville dock icke resa dit till natten
emot Herr Majorens wilja, i fall han skulle
anse det för at wara illa passande; och gärna
önskade jag höra hans tanka härom; ty fram-
stälte jag följande fråga: ”Efter nu Herr Can-
didaten är på Gumboda, så hoppas jag, at
Herr Majoren ej är emot, at jag reser dit?” –
Och feck till swar: ”Nej aldeles icke är jag 
deremot.” – Med flit tillade jag straxt: ”Jag
har wäl icke någon bråska; ty jag har fått en
tilräckelig permission, så at jag kan wara
huru länge jag will borta:” Detta sade jag i
afsigt at höra om han wille bedja mig wara
qwar på stället, till Söndagen; och jag mins
icke om jag ock äfwen omnämde, af samma
orsak, at Widmark önskade få någon Pre-
diko=hjelp af mig. Men Herr Majoren swa-
rade icke ett ord derpå, häraf och äfwen af
flera orsaker, tycktes jag märka, at min af-

resa önskades. Nog wille jag wäl fara till
Gumbodan; men jag hade också gärna warit
qwar på Nybyn för at ikring Söndagen så-
mycket längre få hugna mig af min Flickas
Sällskap och umgänge; men at wara qwar
wärdsfolket till någon ledsnad eller owilja
det wille jag för ingen del. Nog hade jag wäl
också kunnat fara till Comminister Wid-
mark och åtagit mig Predikan till Söndagen;
men det tykte jag för ingen del passade; ty
då jag som friare hade kört in och bodde hos
Majorns, så ha: det sedt snöpligt ut, at flytta
derifrån några stenkast till Comministern;
ty beslöt jag at resa. Jag hade dock den öf-
wertygelsen, at min afresa önskades icke af
något förakt för mig; utan för det at jag kun -
de wara till något hinder under den brå da
höbergnings tiden; dernäst förestod Majorn
en resa till Pitheå, som snart skulle företagas,
som jag dock först efteråt feck weta på
Gumboda, utom at midt på sommaren altid
här å orten är mycket ondt efter färskt så wäl
fisk, som kött och äfwen mjölk. 

Emot qwällen reste jag derföre till Gum-
boda, och träffade min Flicka helt ensam
hemma, som satt och wäfde helt flitigt. –
Det första jag då sade efter at hafwa hälsat
på henne woro dessa orden: ”Nu kommer det
på Cousine an om jag skall blifwa lycklig
eller icke, jag wågar hoppas det bästa och ut-
beder mig dess gunst.” I stället för at swara
härpå framstälte hon följande fråga: –
”Hwad swarte mina Föräldrar?” Till swar
härpå berättade jag alt mitt samtal med Ma-
jorn och alla hans yttranden helt upriktigt;
och Majorskan åter swarade blott: ”Jag för
min del är icke deremot, utan är nögd med
det beslut, som min dotter och Min Man be-
haga taga i denna sak.” – Hon swarade derpå:
– ”Men det är ändock owist om jag kan re-
solvera mig dertill.” Jag bad då at få weta
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ordsaken, som kunde hindra Henne at gifwa
bifall till min begäran, och påminte Henne
om den ömhet och godhet hon wiste mig då
jag friade till Henne förra gången. – Härpå
swarte Hon: ”snarare då än nu;” samt at Hon
hade wäntat min återkomst, sedan Schmalt-
zen hade giftat sig, men nu ej förmodat min
ankomst, när jag icke då wille komma. – Jag
anförde ordsakerna, som då hindrade mig;
nämligen: ”Ganska gärna hade jag ock då
återkommit”, sade jag; ”men först feck jag ej
så hastigt weta, at Cousine war ledig ifrån
förbindelsen med honom, och för det andra
hade jag då anmält mig hos Mademoiselle
Lindahl i Nordmaling, af hwilken jag ej feck
något afgörande swar förr än få weckor före
mitt giftermål, som hastigt straxt derpå be-
slöts; Och således war jag, under hela tiden,
å min sida, icke ledig ifrån en art förbindelse
i Nordmaling, och kunde derföre sålänge
icke anmäla mig hos någon annan.” – Sedan
frågte jag: ”Men hwarföre kan det nu wara
swårare och sämre at besluta till min för-
mån, än som förra gången, skulle det icke
kunna wara det samma nu som då?” Härwid
förebar Hon såsom swar: Umeå Bonas kin-
kighet och sqwalleraktighet, för hwilkas
tadel Hon icke wille wara ett föremål; Men
jag tyktes förmärka, at detta icke war den
enda orsaken; utan också något annat det
hon icke wille omtala; förmodeligen at jag
war Enklinge och at jag hade warit gift med
min Piga; dock hoppades jag at Hon i detta
fall tänkte förnuftigt; Men jag kunde dock
icke så mycket undra derpå, om så war; eme-
dan hon icke kände min förra hustrus dygder
och berömwärda egenskaper, hwarpå jag
satte ett så högt wärde; det Min Flicka icke
kunde göra; utan såg blott på Hennes ringa
stånd, och således icke gärna wille efterträda
en sådan i äktenskapet. Sedan samma qwäll
kommo Hennes Bror Candidaten och Hen-

nes Syster hem, som hade varit bortresta nå-
gonstans, jag mins nu icke mera hwart. 

Jag geck så i kammaren på gården, där jag
skulle ligga, men med ett bekymrat och
sorgfult hjerta; ty nyss förut hade Min Flicka
nödgadt mig at återtaga mina fästnings gåf-
wor; utan at just ändock gifwa mig egente-
ligt afslag; ”Men”, sade Hon, ”det är mycket
osäkert om jag någonsin kan bifalla Cousins
begäran, och han måste nu återtaga dem;
Men om jag framdeles så skulle rådas, at jag
kommer at antaga Cousins tillbud, så är det
tids nog då at emottaga dem, derföre gör mig
nu till wiljes och återtag gåfworna”, hwilket
jag således nödgades göra för at ej göra Hen -
ne emot, då hon så alfwarsamt påstod det.
Orsaken hwarföre hon härutinnan war så
enträgen kände jag icke då, men feck weta
den långt derefter wara den; at Hon med
min skjuts=gosse ifrån Nybyn hade fått en
billete ifrån sin fader, i hwilken han befalte
Henne, at nu så länge, icke emottaga några
fästnings gåfwor utaf mig, och om Hon dem
redan hade emottagit, så skulle Hon åter-
lämna dem till mig. Det war således egente-
ligen för at fullgöra sin Fars befallning, som
Hon gjorde det; då jag fruktade at Hon af
egen drift allena gaf mig dem tillbaka, hwil-
ket icke annat kunde än wäcka min sorg och
oro. Jag befant mig således åter i en ganska
osäker belägenhet, som icke låfwade något
afgörande hwarken till eller ifrån; som också
hindrade mig at resa längre norrut, som min
afsigt warit, i fall jag skulle här få aldeles af-
slag, för at därstädes söka någon annan hos
hwilken jag kunde finna mig hugad at an-
mäla mig; ty till en sådan resa hade jag be-
redt mig när jag reste hem ifrån; Nu, tänkte
jag, blifwer denna min resa aldeles förgäfwes
om det skulle mislyckas härstädes, som ty
wärre det börjar likna sig; Men at nu med
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samma gång resa längre, om det ock wore
blott för at oförmärkt se mig före och utse
mig ett nytt föremål projects wis, det skulle
se mycket tokigt ut, sedan jag här har anmält
mig; och därtill med har någon, fast swag
förhoppning, derföre får jag nog låf at wända
mig hemåt, saken må då aflöpa huru den
kan; jag måste wäl i sådant fall företaga en
ny resa, ehuru det blifwer för mig nog kost-
samt i mina snäfwa wilkor. 

I denna min smärtande sorg och oro, som för
denna stunden djupt tryckte mig, tog jag
min tillflygt till min Gud, och sökte tröst
hos honom. jag föll derföre på mina knän,
och under många tåre=strömmar, bad min
Frelsare, at stå mig bi med sin wanliga god-
het och styra alt till mitt sanna bästa, samt
gifwa mig nåd at kunna wara nögd äfwen i
motgången, om den härstädes skulle träffa
mig; som jag nu hade all anledning at frukta;
ty hittils hade jag gjordt mig godt hopp. Min
själ war härunder innerligen rörd, och jag
bad länge, ty orden flöto likasom af sig sjelf
i ymnighet, och detta lättade ganska mycket
mitt hjerta, så at, då jag upstod af min bön,
jag fant mig mycket tilfredsstäld och skäli-
gen munter, samt nögd lade mig at sofwa,
och sof i godan ro till följande dagen.

Om morgonen den 28. då jag kom i något
samtal med min flicka, så androg jag föl-
jande begäran: ”Cousin hoppas jag är wäl så
god och tillåter mig skrifwa och Correspon-
dera med Henne, samt anhåller tillika öd-
mjukast, at få swar då och då någon gång på
mina bref.” hwartill hon war så god och gaf
sitt samtycke, hwarföre jag aflade min tack-
sägelse. Dertill med, under dessa wåra ömma
samtal, begärde jag en kyss af henne, som jag
också feck, hwilket alt åter till en god del up-
lifwade mitt hopp och gaf mig nytt mod.

Dessemellan då Hennes Syskon woro inne
språkade jag något med dem, och ibland an -
nat begärde at få ingå bröderskap med Can-
didaten, som han icke kunde wägra mig. Jag
lät också här förstå, at jag hade permission
at wara borta så länge jag wille; men jag
märkte också tillika, at min afresa äfwen här
önskades. Det war rägn den morgon, och jag
som gärna hade warit qwar på stället en eller
annan dag ännu låddes wäl tänka på afresan;
men yttrade mig: ”Det är nog ledsamt, at
resa i rägnet”, hwarpå min Flicka swarade
med någon brydd mine: ”Cousin har wäl
kappråck med sig.” ”Jo” mente jag, ”det felar
wäl icke”; och tillade likasom frågewis: ”Mån
det icke till eftermiddagen tiläfwentyrs kan
börja hålla upp.” Då Candidaten hastigt swa-
rade helt bestämt: ”den som derpå litar han
bedrager sig.” Häraf hörde jag då tydeligen,
at man önskade min snara bortresa; Hwad
Herr Candidaten tänkte i detta fall, det sköt -
te jag föga om; men när jag af min Flickas
swar förmärkte at Hon äfwen såg det gärna
at jag måtte resa, så wille jag ej annat än göra
henne till wiljes, hälst jag insåg at omstän-
digheter härtill ganska mycket föranledde.
Ty 1:o skulle Candidaten straxt resa till Ny -
byn för at följa sin Far på resan till Pitheå,
och det sedan ej passade sig, för folkpratet
skull, at jag där skulle wara allena med twen -
ne Flickor. 2:o war icke ett enda tjenste hjon
på gården; ty de woro borta till änges, och
Flickorna hade således icke det minsta bi-
träde. 3:o Intet färskt fans och ingen mjölk i
gården; ty boskapen war i fäbodarne. 4:o Fö-
restod husesyn på samma Boställe till Mån-
dagen, till hwars förberedande blott åter -
stodo twenne arbets dagar. 5:o Hade min
Flicka en wäf, som hon dessförinnan wille
hafwa undan och utwäfwen, hwartill min
närwaro mycket hindrade. Lägg också 6:o
härtill, at om jag än, såsom friare, i någon
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mån kunde wara wälkommen, så kunde dock
min längre närwaro göra henne något förlä-
gen och orolig. Jag smickrade mig derföre
med det hoppet, at det icke war förakt för
min Person, som gjorde at min afresa önska-
des; utan blott af de nu anförda orsaker. Jag
lät derföre, straxt efter Frukosten, hämta
häst ifrån Gästgifware gården; begärde och
feck en afskeds douceur, och reste hemåt. 

Under åkandet swäfwade mina tankar än hit
och än dit emellan fruktan och hopp, och jag
war således icke fullkomligen munter. Och
som jag hade hördt berättas, at Fru Inspec-
torskan Horner på Robertsfors Bruk hade en
Syster hos sig, en Mademoiselle ifrån södra
orterna, så beslöt jag, at resa dit till middagen,
endast för at få se den flickan; ty jag tänkte:
skulle jag wara olycklig nog at få afslag af Ma-
demoiselle Turdfjäll, så må jag då hafwa sedt
denna Mademoisellen, och weta huruwida
det kan löna mödan at änkom resa hit at be-
gära Henne eller icke, eller om hon skulle
kunna wara mig till behag eller icke; hälst
stället war blott ./2. Mil ifrån Landswägen.
Såsom aldeles obekant med det nu där wa-
rande Inspectors Herrskapet gjorde jag mig
till ärende at höra efter om där war någon
som kunde göra Chaisar, och huru mycket
smidet på en sådan kunde kosta m:m. Både
Inspectorn och Frun woro hemma, hwilka jag
änteligen en eller annan gång hade sedt i Sta-
den hos Enke Fru Forsell. (Jacobskan.) så at
de änteligen kände mig, men ingen bekant-
skap hade jag med dem. Hwad Flickan angår,
för hwars skull jag hade tagit denna omwä-
gen, så wäntade jag i Henne, såsom en sör-
ländska, en artig och addret flicka med någon
belefwenhet och åtminstone med medel -
måttigt hyggligt utseende och sätt at wara;
men huru ytterst flat blef jag icke, då jag i
stället för en sådan feck se en helt oansenlig

illa klädd warelse, som war sysselsatt med at
wår da Systrens barn. At Hon war i sina hwar-
dags kläder undrade jag just ej på, fast jag än-
dock hade wäntat finna Henne något litet
bättre klädd än en wanlig piga; men det fans
icke eller hos Henne den minsta hyfsning
eller belefwenhet ej eller någon conversa-
tions gåfwa; och tycktes hon, som jag gissade,
af sin Syster wara miswårdad och kufwad, el -
ler ock war där als intet ämne at göra något
godt utaf. Under middags Måltiden språkade
jag med Inspectoren om mitt föregifna ären -
de; hwarom jag feck all nödig uplysning; och
stannade i det beslut, at jag först wille be-
sinna mig om saken, samt at jag wille skrifwa
Inspectorn till, ifall jag beslöte at låta förfär-
diga Chaisen, men om intet bref ifrån mig
komme, så skulle han icke beställa någon för
min räkning. På eftermiddagen, såwida ingen
böd mig at wara qwar, det jag icke eller på ett
främmande ställe kunde wänta, afreste jag
derifrån fullkomligen botad för at någonsin
tänka på den Flickan mera. Och jag förestäl -
de mig i tankarna, at om de hade wetat min
hufwud afsigt med denna ditresan, så hade de
säkert sökt at bättre ställa till, och fjäska för
mig, för at någorlunda kunna swa ra emot
min wäntan; Men jag war bäst belåten med,
at få se Flickan sådan som hon war utan til-
konstlande; jag kunde då ej blifwa bedragen
af en skimrande yta. Och at så owetande få
gran ska saken, war det som mäst roade mig.

Jag fortsatte resan till Prostegården, och un -
der wägen gjorde jag upp planer i mina tan-
kar huruledes jag där skulle stanna en dag
eller par för at i sällskap med Hörnell eller
Moritz fara ut at fiska och roa mig efter jag
hade så god tid. Men då jag kom dit så woro
dessa Herrar icke hemma, och med Herrska-
pet sjelfwa kunde jag icke härom något orda
icke eller böd Prosten och Prostinnan mig at
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wara qwar öfwer natten, jag war derföre helt
kort där; Men just när jag war färdig at resa
så kommo dessa nyss nämnde Herrar hem,
och som jag då redan hade tagit afsked af
Herrskapet så kunde jag ej annat än resa min
wäg. Nu som denna speculation slog mig
felt, så tänkte jag: så skall jag då åtminstone
i Säfvar wist stanna qwar hos Herr Såg In-
spectorn Jonas Sandberg, med hwilken jag
war mycket bekant, dit tänkte jag, kommer
jag så lagomt till qwällen, at jag ej annat kan
än få ligga där öfwer natten, och wi kunna
ju sedan följas ut i Säfvar fjärden at fiska &c:
och jag tycktes redan i andanom finna huru
nöjsamt wi skulle hafwa tilsammans. Wid
ankomsten körde jag derföre ned på Herre-
gården, och fant där Herr Patron Erik Forsell
med Hans Fru, ägare af stället, samt hans
Swåger Inspector Holst med hans Fru; där
war dessutom mycket stök och rustande, ty
dagen efter wäntades mycket främmande
dit; jag fant åter då, at jag här äfwen war en
aldeles öfwerflödig Person och, derföre, ef -
ter som ingen böd mig qwar öfwer natten,
så tog jag det partiet at resa hem igenom nat-
ten sedan jag dock först hade spisat qwäll
derstädes. Altså gingo alla mina uträkningar,
at dröja, för at få roa mig någon liten tid al-
lestädes till intet, och det war likasom ödet
hade jagat mig hem med wåld emot min wil -
ja, hwilket jag också ansåg för en Guds
skick else, hwars syftemål jag icke kunde ut-
grunda, men undrade om det icke kunde wa -
ra ett omen i något afseende.

Mitt första göromål dagen efter war at skrif -
wa till min Flicka följande bref, af den 30. 
”At straxt fatta pennan är det enda åter-

stående ljufwa nöje jag hafwa kan, sedan jag
åter är så mycket skild ifrån dess angenäma
umgänge. – Tack min älskade Cousine för de
ljufliga fast få ögnableck jag i dess sällskap

har fått tilbringa. Min hemresa aflopp lycke-
ligen i rägnet och hant hem samma natt. Jag
reste till Umeå men mina tankar tilbaka till
Gumbodan, hwilka woro en oafbruten kädja
af öma samtal med Cousine likaså lång, som
wägen. Dessa fortfara ännu, och gifwe Gud
at de möttes af min Cousines lika öma tankar
och känslor! Hon wet, at Hon har min wäl-
färd i sin hand; skulle Hon för andra gången
förstöra min sällhet, jag wågar hoppas we-
derspelet. Jag afbidar derföre nu med tola-
mod en dom, som skall afgöra mitt öde, hwil-
ken jag förwäntar icke blott ifrå Majorens
hand utan ock ifrån min Älskade Cousines
penna, på det jag må blifwa öfwertygad om,
at den härrörer ifrån min Älskade Cousines
fria wal och beslut. Ach befästa då både sin
och min lycksalighet igenom samtycke till
wår förening, den jag tror Försynen har be-
slutit. At widlyftigt nu tålka min kärlek och
dess beständighet är öfwerflödigt. Ach wore
jag så wiss om Hennes kärlek som jag oaflå-
teligen framhärdar &c: P: St:” 

Ifrån min Wän Nordqvist feck jag bref, som
beklagar min förlust af min Maka, i hwilken
sorg han yttrar mycket deltagande, berättar
at han nyst hade flyttadt till sin nya Station
i Åbo, äfwen om några mina fordna kamra-
ters befordringar. Nämner äfwen: ”Förlåt at
jag nu ej har råd at skicka dig betalning för
laxen, flyttningen har tömt Cassan. === Det
berättas at Ryska Galererne för 14. dag: sedan
totaliter brunnit upp i sina skjul.” &c: – Om
jag mins rätt så är denna lax ännu obetalt,
hwarom se pag:105 så händer at man tjenar sin
wän; men denne förglömmer sin skuld. 

Min Wän Hörnell, sedan han hade skrifwit
ett bref till mig, reste han dock samma dag
den 8. Augusti till Umeå och kom helt
owäntadt till mig. Och dagen efter fölgde jag
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honom at upwakta Herr LandsHöfdingen
Baron Stromberg. Fölgden af denna visite
war den, at wi till den 10. blefwo af Herr
LandsHöfdingen bjudna till middagen; Men
Hörnell råkte wara utgången när budet kom,
dock swarade jag på Hans wägnar, at wi
redan förut woro bortbudna och hade loft at
komma, ty tackade jag höfligt för kallelsen,
och swarade at Hörnell icke, för nyss nämde
orsak skull, kunde hafwa äran at komma.
Med hwilket swar Hörnell war fullkomligen
nögd när han kom hem och feck weta saken.

Denna nämde dag eller den 10. war jag lyck-
lig nog at få första brefwet ifrån min Flicka
och det på mårgon stund i Hörnells närwaro,
det war då natturligt att jag bryddes af ho -
nom; ty han förstod straxt hwarifrån det
war; men han feck hwarken se det eller höra
dess innehåll. Med glädje läste jag det, som
ord ifrån ord lydde, som följer.

”Gumbod: d:n 8. Aug: 1796.

Min hjertans Cousin! 
Jag får nu den äran at aflägga min hjerte-

ligaste tacksägelse, för ärade skrifwelsen af
den 1. dennes, hwilket är upfylt med den öm-
maste och okonstlade kärlek, som min Cou-
sin hyser för mig. – Gifwe Gud jag kunde be-
möta den med lika ömhet, hwilket genom
Guds nåd intet skall fela, om Han har så be-
slutit at wi skola dela wåra öden tilsammans.
Nog har jag träffat mina Föräldrar, sedan
Cousin gjorde mig den äran och war här hos
mig; men som det intet har blifwit något wist
beslut i denna wår så wigtiga sak, så gör jag
mig det glada hoppet, at Cousin förlåter mitt
drögsmål, hälst som min Far är nu rester till
Pitheå. Gud allena han ware min rådgifware
och ledsagare! Är det så hans wilja at wi ige-
nom wår förening måtte blifwa lyckliga, så

lät det då så skje! Gif sig tilfreds och haf intet
så fasligt brottom, det är intet altid det bästa.
Intet är Min Far aldeles så willig; men jag tror
at Han wäl ger sig. Förlåt hasten jag fruktar
at Posten rakar förbi. Men för all ting lät
ingen se mina bref, det må wara aldrig så god
wän. Lef så wäl som jag af alt hjerta önskar,
då jag städse framhärdar Min hjertans Cou-
sins ödmjukaste tjenarinna.
Elisab: Cath: Turdfjäll.”

Huru tröstande för mig woro icke dessa få
rader? Däri rådde en hel annan ton än i So -
p hie Lindahls bref; ty här rådde icke blott
höflighet utan också ömhjertenhet, och up-
lifwade något mitt hopp, fast saken icke än -
nu kunde afgöras. Jag underlät och icke at
till nästa Post den 15. skrifwa följande swar. 

”Tit:
För brefwet af den 8., som war mig högst

angenämt, tackar jag ödmjukast. – Det lilla
hopp som min Älskade Cousine deri mig gif-
wer har ej litet fägnat mig. Min älskade Wän:
lätt oss tro Gud om godt och ej alt för mycket
frukta för framtiden Herren låter ingen swälta
ihjäl. Resolvera sig då at ge mig sin hand och
sitt hjerta, och wi skola wist blifwa lyckliga.
At Herr Majoren ej är synnerligen willig är wäl
obehagligt; men min Älskade Wän: låt kärle-
ken i Hennes bröst tala till mitt bästa, och sök
at öfwertala honom, så tror ock jag at Han ger
sig; ty skulle han kunna neka sin älskade dotter
en så billig begäran! Hon känner sin Far bäst
och kan bäst råda på honom; men skulle Tit:
tycka at jag ännu igenom bref bör söka at öf-
wertala honom så will jag det snart göra; men
jag önskar först få weta Tits tanka härom, samt
hwilka orsaker han förebär emot wår efter-
längtade förening. Och sedan alt marknads
stoj är förbi hoppas jag blifwa förwissad om
min lycka! Anmäl min djupaste respect till
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Tits Föräldrar och Syskon, och inneslut mig i
sin öma åtanka, som städse skall lefwa &c:

P: S: Huru snart wågar jag hoppas, at Min
Älskade Cousine i sina bref måtte förbyta
sitt ödmjukaste Tjenarinna till Min Wän, Cou-
sine eller något dylikt. Tit får wara säker at
hennes bref ej skola wisas.”

Straxt efter hemkomsten fant jag mig nöd-
sakad at städsla icke allenast pigan, utan ock -
så Jungfru Sikström; ty såwida jag på min
resa icke hade fått något afgörande swar af
min Flicka, så kunde jag icke längre upskjuta
dermed, och göra mig strandsatt med hushål-
lerska, hälst det nu redan led så mycket på
tiden. 

Man brukar ofta at säga at man skall fara hit
eller dit för ro skull; men jag blef en gång
mycket wäl botad för at bruka det talesättet.
Antingen sommaren 1794. eller denna som-
mar, kom Herr HandelsMan Bränström en
mårgon till mig och säger: ”hör Kära Bror!
Kom följ med mig för ro skull till Löfön, jag
måste nödwändigt dit, för at hålla en liten
obetydlig syne=förrättning som Tolfman
Anders Nils son på Böle skall hålla, och jag
will hafwa något nöjsamt sällskap med mig;
du kan ju följa med för ro skull om du har
tid dertill.” Här till gaf jag straxt mitt bifall
och torde också kanske sjelf någon gång
säga: at jag wille fara med för ro skull. Så myc-
ket mera fant jag mig hugad, at följa med,
som Herr Fältskären Ortman också skulle
wara med i Sällskapet. Wi stego i båten och
jag tog med mig mitt gädd=drag samt mitt
slagjärn för at lägga på Å sand åt gässen. 

Nämdeman rodde framtill och jag satte mig
at ro med det andra årparet; men Bränström
hölt i draget, och wi hunno ej förbi Öbyn förr

än han hade fått 2:ne mindre gäddor, och den
3. stor och wacker feck Ortman i Sandån.
Wädret war lugnt och wackert, eller ock blås -
te det wind helt obetydligt, och medström-
men hjelpte oss ansenligt fort. Sedan jag hade
rodt en god half Mil, så rodde Bränström, och
jag hölt draget, men det återstod ej mera än
en nätt fjärdedels Mil till wästra Å=sand, där
wi stego i land. Dit hade nyss före oss land-
stigit Herr Collega Sundling och hans Bror
Ländsman på Teg. Jag lade ut mitt järn, och
sedan åto wi litet, under det wi hwilade oss.
Men just innemot wi woro färdiga till at fort-
sätta wår resa, så wände sig wädret till sun-
nan, som war nästan bus i stäfwen för oss,
och dertill med war aldeles fritt på östra lan-
det, som wi skulle följa, så at wi icke hade det
minsta le af landet. Sundlingarne wille wända
om, såwida det war omöjeligt för dem at
komma till hafs=bandet dit de ärnade sig at
fiska strömming; men Bränström wille nöd-
wändigt fram till Löfön och sökte derföre at
öfwertala dem at komma med dit. Men då
han hörde at all hans wältalighet war fåfängt
anwänd, så wiste wi ej ordet utaf förr än Han
sköt ut Sundlingarnas stora sköt båt och bör-
jade ro utföre strömmen, tänkandes nu måste
de nödwändigt komma efter med andra
båten. När wi då sågo at han hölt ut med sin
rodd, så nödgades wi alla skynda oss i den
andra båten, hälst wi snart förmärkte, at oak-
tat han hade medströmmen, som hjelpte, så
förmådde han dock föga hålla sig, utan twärt -
om war nära at af wädret drifwas ned på östra
sand; det Sundlingarne mycket fruktade före;
emedan det skolat kåsta dem mycket arbete
för at få båten derifrån lös. Också war båten
blott 2. famnar ifrån sandbanken när wi hun -
no upp honom. Sundlingarne skyndade sig
straxt i sin båt; men Bränström behagade icke
komma tillbakas i wår båt; utan fölgde med
dem. Det war då blott nämdeman och jag till
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at ro; ty Ortman kunde icke ro, utan satt som
en annen stubbe bak i stäfwen helt commod
och orörlig, som war förargeligt at påse när wi
måste slita så ondt, utan den minsta hwila
eller aflösning. Den andra båten sköt någon
större fart så at de innan kort hade mycket
försprång, och därtill hade de segel med sig,
så at, sedan de åskilliga gångor hade rodt sig
upp i wind, så fingo de lofwera något stycke
och derigenom hwila då och då, utom det at
de woro 3. till at ro och kunde således aflösa
hwarandra; altså war det omöjeligt at få Brän-
ström tilbaka i wår båt. Wi nödgades således
hålla ut emot wädret, som straxt tiltog, nära
till storm, och emot sjön, som ansenligt
högde sig; och geck det så swårt för oss, at
båten knapt sköt fram en aln för hwart årtag;
och på det sättet måste wi hålla ut hela wägen
som war nära 3/4. mil; så at, när wi änteligen
efter mycket arbete kommo fram så war jag
så ut all och så trött, at jag knapt förmådde
röras af stället. Jag kunde således ej annat än
blifwa förargad på Bränström, som icke alle-
nast hade narrat mig ut, utan också lämnade
oss hjelplösa, utan at återkomma; men hwad
wille jag göra honom; sedan han hade ursäk-
tat sig och slagit saken i skämt, så feck jag lof
at hålla till godo med min trötthet.
Wi lågo alla om natten i en hölada där jag

såf ganska godt. Om Mårgonen när jag wak-
nade war det ganska wackert wäder, och
Sundlingarna hade farit till hafs, samt Näm-
deman, som hade förrättat sin syn, hade till-
lika med Ortman tagit sig före at gå landwä-
gen hem; Altså war det blott Bränström och
jag som skulle fara på båt hem; men wi fäg-
nade oss öfwer det wackra wädret, samt at det
blåste wind; men helt makt och obetydligt
wäder, hwarföre wi skyndade oss ut. För at
komma så mycket bättre upp i wind, så rodde
wi till Småholmarne midt på fjärden, som
war ./4. Mil i kroks; – och just när wi kommo

dit och trodde oss få begagna wår lilla wind,
så blef det motwind och nästan så starkt nor-
danwäder, som sunnanwädret war dagen fö-
rut; och hade då tillika den harmen, at hafwa
rodt i krok, at wara midt på fjärden; samt
hafwa förlorat le=landet, som wi hade fått i
någon mån begagna, om wi hade fölgt landet
åt; och hwad som ännu mera ökte swårighe-
ten, så hade wi äfwen motström hela wägen
hem. Jag feck således nästan en lika så swår
rodd, som dagen förut; blott med den skilna-
den, at, sedan wi hunno å=sand, där jag tog
igen mitt slagjärn utan at hafwa fått någon
fågel, så hade wi sedan landet nära, så at wi
hade tilfälle at få hwila när wi behagade. Men
det oaktadt, så war jag, när wi änteligen hun -
no hem, likaså trött, som dagen förut; så at,
hade jag farit ut för ro skull, så feck jag också
ro wida öfwer och mera än jag någonsin fö-
restälte mig eller önskade, och tycktes ödet
likasom med flit hafwa stält så till, icke alle-
nast en= utan båda dagarna, likasom hade det
welat gäckas och bota mig för at fara ut för ro
skull; ty det blef ett helt annat ro än at fara ut
at roa sig, som detta talesättet innebär. Hwad
som derjämte något litet förtröt mig war, at
Bränström behölt alla 3. gäddorna, som wi
hade fått, oaktat det war mitt drag som de
fingos på, och jag hade slitit så utomordent-
ligt ond. Jag wille dock icke nämna något hä-
rom, efter han böd mig qwar at spisa qwäl hos
honom, samt derföre, at han altid war heder-
sam emot mig at skicka mig något smått wid
sina tilfällen, likasom han också, dagen efter
skickade mig något, för at Solagera mig för
min myckna hafda möda. 

En annan gång hade jag farit, denna tiden,
till Löfön för at fiska; och kom gåendes ifrån
den östra Byn till den wästra, då jag på något
afstånd på strand, feck se HandelsMan Brän-
ström tillika med Hans Swägerska Made-
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moiselle Christina Catharina Nerpin och en
eller twå andra Personer, som hade warit på
Ömberget för at se sig omkring i hafwet. Så
snart han märkte min ankomst och han
trodde at jag skulle höra hwad han sade, så
började han at bry sin Swägerska, och som
jag tykte med flit, sägandes; – ”Se han kom-
mer där, gå nu och tag honom, tag honom
nu, kan du icke taga honom, nu har du bästa
tilfället dertill” &c: hwarunder han stötte
Henne fram för sig likasom för at påskynda
Henne. Jag geck så till dem och hälsade på
alla och låddes icke hafwa hördt något af
hwad han hade sagt. Jag insåg dock at Brän-
ström härmed icke blott wille bry sin swä-
gerska; utan också gifwa mig en wink, fast
under skämt, at begära henne till Maka; ty
säkert wiste de ännu icke, at jag hade friat i
Bygdeå. Likaledes fant jag af detta skämt, at
hela denna slägt tillika med Mademoisellen
ganska mycket önskade at jag måtte begära
denna Flicka såsom redan anmärkt är pagi -
na, 122. 277. och 457. Den: Bok:

Följande min handling måste jag också an-
föra, som war egen i sitt slag. Jag geck en dag
upp ifrån Elfwen för at gå hem, och passe-
rade tätt förbi Kyrko=Bogården; där låg ett
ben, som war något gammalt; hwarwid den -
na tanka upsteg hos mig: Ach mån detta kan
wara ett mennisko=ben, som af hundarna
kan wara dragit hit ifrån Kyrko=gården, om
så är, så är det smärtande at se, at det skall
ligga så här en lek båll för hundar; ty det lik-
nade ett mennisko ben eftersom jag kunde
tycka, dock war jag härom mycket osäker;
Men i alla fall om det är ett mennisko=ben,
så bör det ej ligga så här och kastas ikring
backarna; ty så mycken aktning och wörd-
nad bör man hafwa för de dödas qwarlefwor;
men är det åter ett ben af något djur, så bör
det icke eller kastas på Kyrko=gården; der-

före för at gå en medelwäg så tog jag benet
och stoppade det in igenom en liten glugg af
Klåckstapeln, som war bygd just i Bogården.
I det jag det gjorde, så föll mig följande tan -
ka, eller rättare önskan in: – Om det är ett
mennisko=ben; så du som är dess ägare, kom
mig någon gång till hjelp och undsättning, i
nödens och farans ögnablick, för det jag nu
har förwarat denna din aflefwa; om nämli-
gen Gud sådant tillåter och det står i din för-
måga eller magt. Denna önskan kan förefalla
mången widskeppelig; men besin na min
wän, den föll mig hastigt i tankarna, och ho
kan hindra alla tankar; jag satte derföre icke
någon egentelig tro till helgona hjelp, och
aldraminst förgudade jag dem; och dessutom
war den gjord med det förbehåll: om Gud
wille sådant tilstädja, eller om det stod i den
dödas magt. Och hwilken af oss kan säga
hwad de dödas själar kunna förmå eller icke
förmå till efterlefwande menniskors hjelp,
när Gud derom ingen ting för oss har beha-
gat uppenbara; derföre är det likaså dåraktigt
at aldeles neka möjeligheten af deras kun-
skap om de lefwandes tillstånd, och af at
kunna hjelpa, som at förguda och tilbedja
dem, när Gud icke hafwer låfwat oss någon
hjelp af dem. Jag satte derföre icke härpå
någon säker eller fast tro; utan ansåg det
blott såsom ett problem, som kunde äga sin
möjelighet; – som jag lämnade därhän, och
har icke eller alt sedan tills nu, under 21. års
tid, icke ärfarit något sådant, som kan förkla -
ras såsom en sådan hjelp. 

Som Prestegårdens rum woro ganska klena,
och kalla, så lät jag nu anställa någon repara-
tion med gålf, dörar och fönster, som sked de
på Församlingens bekostnad. Det war då en
natt, som jag hade hwarken dörar eller föns-
ter i mitt hwardags rum och dörarna aldeles
öpna till de andra rummen; ty fant jag mig
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nödsakad, at låta ställa min säng mitt i rum-
met på blåtta jorden där jag låg om natten för
at wakta så wäl kammaren och salen som
köket för tjufwar. Jag hade wäl annars kun-
nat låta bädda åt mig i salen, eller ock gått till
någon wän at ligga; men jag wågade icke
lämna min lilla egendom aldeles öppen för
tjufwar, och på Jungfruns eller Pigans wård
kunde jag icke lita. Jag hade knapt hunnit
lägga mig förr än Fru Wall kom gåendes förbi
och af nyfikenhet såg in igenom det öpna
fönstret; men feck så brottom derifrån när
hon feck se mig där ligga och läsa midt i rum-
met; hon blef så flat och skyndade sig genast
bort, som roade mig rätt godt. Sedan frågade
hon mig en gång hwarföre jag icke geck till
dem at ligga så gärna, som at ligga så där för
öp pen himmel så tilsägandes ibland myggor;
”wi skulle”, sade Hon, ”med nöje emottagit
Herr Magistern;” för hwilken godhet jag
tacka de och tillika upgaf den rätta orsaken,
hwarföre jag ej geck till någon annan at lig -
ga; den Hon måste billiga.

Min Syster Maglena berättade en gång hos
mig, at Hennes Swärmor Anders Michaëls
hustru i Röbäch hade förtrutit, at Hon icke
blef buden på min hustrus graföhl, hwartill
hon tyktes wara berättigad för det jag war
hos Henne på Min Brors och andra dottrens
Bröllop &c: At hon kunde göra sig sådana
pretensioner, och deröfwer wara misnögd
förundrade mig, hälst då Hon sjelf personli-
gen icke war slägt med mig, utan blott Min
Systers Swärmor. Ty swarte jag: – ”At hon
kan göra sig dessa pretensioner förundrar
mig; Jag har warit hos många både på Bröllop
och graföhl, skulle jag bjudit dem alla, så
blefwe det en stor mängd; och därtill hade
jag hwarken rum eller råd; Det war ock der-
före många närmare slägtingar, som jag icke
kunde få bjuda, och då tycker jag, at hon

icke bör hafwa något at klaga.” Det war sant
at Hon war en heders gumma af första rang -
en; men hon wille ock något litet blifwa
hedrad och wördad.

Angående min hustrus död, så war det också
någon som berättade mig hurusom en Mäs-
tar smed, Forsmark på Robertsfors Bruk, wid
ett tilfälle då någon berättade honom, at jag
hade sörgt min hustru ganska mycket, ytt-
rade sig: at han ej wille tro, eller åtminstone
aldrig hade förmodat något sådant; utan ha -
de wäntat af mig större stadga, styrka och
ståndaktighet. &c: Sådant kunde ej annat än
förundra mig; och tänkte: det är obegripe-
ligt, at Allmogen kan hafwa så kalla känslor
för sina närmaste anhöriga; och at de kunna
sätta en ära uti, at wara känslolösa och hårda;
då likwäl en förnuftig blödighet och känslo-
fullhet wid ömma och sorgeliga tilfällen
altid är en wacker dygd, som altid utmärker
en god själ. De förstå således icke at göra
skilnad emellan en öm själs billiga och för-
nuftiga sorg, och en oförnuftig samt otidig,
såsom ingen Gud wore till, som både kan
hjelpa och trösta. Mina predikningar under
min warelse i Bygdeå i detta ämnet, lärer han
hafwa ansedt warit anmaningar till sinnes
hårdhet, oböjelighet och känslolöshet.

KyrkoHerden Gilljam i Burträsk war nu an-
kommen till Staden, som också gjorde mig
den äran, at hälsa på mig i sällskap med en
par andra Herrar, som jag icke mins hwilka
de woro. Ibland andra samtals ämnen före-
kom äfwen om min Hustrus död, i anledning
af KyrkoHerdens sorgens beklagande, samt
om Hennes Hederliga Föräldrar, dem Kyrko-
Herden Hälsade ifrån; och sedan om min
Hustrus, Hederliga och beskedliga upförande,
hwaraf någon wäckte den frågan: Hwad som
föranledde mig till at gifta mig med Henne.
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&c: Härpå swarte jag. – ”Hwad annat än Hen-
nes beskedlighet och dygd? Hon war länge i
mitt hus och jag kände Henne icke; men så
snart jag lärde rätt känna Henne, så beslöt
jag, innan kort, at gifta mig med Henne.”
KyrkoHerden Giljam, som war gammal ung-
karl, och som kanske ej så noga gaf akt på
mitt swar, framstälte härwid följande fråga:
”War det ett naturligt kännande, som Herr
Magistern omtalar och som bewekte Herr
Magistern, at ingå äktenskap med Henne?”
Denna fråga förtröt mig mycket; men jag lät
föga märka det; men sade blott med en dold
förtrytsamhet: ”Nej: Huru kan här blifwa frå-
gan om ett sådant kännande? Jag säger ju at
jag icke kände Hennes goda egenskaper, dygd
och beskedlighet förr än emot slutet och det
war dem, som bewekte mig at äkta Henne.”
Denna KyrkoHerdens helt oförwäntade, och
jag må säga skamlösa fråga, nedstämde gan -
ska mycket min aktning för honom; at Han
sjelf Prest och till en Prest i andras öfwerwaro
kunde wäcka en sådan fråga. Det gaf tilkän -
na, at han sjelf hade ringa aktning för dygd
och kyskhet, samt at han, såsom gammal
ungkarl, ej war okunnig om, eller rättare
owan med hans omtalta naturliga kännande,
samt at han ej hade gjordt sig samwete öfwer
at beröfwa oskulden sin ära och dygde kle-
nod; och tyktes jag i honom hafwa funnit
den andra Söderlund i detta afseendet. – Det
är sant: jag war swag, såsom jag upriktigt har
berättat; men Läsaren täktes också påminna
sig, at jag pag: 281. Denna Boken, har anmo-
dat honom at spara eller återhålla sitt om-
döme, till dess han finge se utgången och
mitt eget yttrande om saken; samt at jag pag:
454. lika upriktigt har sagt, at jag 6. dygn efter
mitt bröllopp gjorde aldra första försöket.
Skulle icke då ofwanstående skamlösa fråga
förtryta mig. 

Hos Herr Bruks Patron Åberg war jag en dag
wid någon högtidlighet, och där war mycket
främmande. Wi woro delade i flera rum; och
jag hade för någon stund ingått i rummet in-
nanför köket, hwarest Bruks Patron äfwen
sjelf war med några andra. Där upkastade
Åberg ett samtals ämne i Religionen, eller rät-
tare om jag rätt mins, angående den lösaktiga
sammanlefnaden könen emellan, så som icke
syndig &c: Ett ämne, som för lättsinniga
menniskor är så behagligt at drif wa till ursäkt
för sin lastbara wandel. Nu kanske, dels för
alfware, och dels mera för at bry och förträta
mig med flit, eftersom han wiste, at jag så
mycket hade ifrat emot denna lasten, så dref
han denna satsen med mycket gäck ock spe.
Han war mycket klyftig och ilparig; ty kunde
han så wäl swänga och wrida på hwarjehanda
wis och alt på ett sätt hwarmedelst han be-
grinade och dref gäck med alt hwad Religio-
nen i detta ämne, har heligt och alfwarsamt.
Jag har aldrig i mina dagar warit fallen för
disputer, aldraminst i stora sällskaper, eme-
dan de, wid sådana tilfällen, endast wäcka
ledsnad och förargelse hos de öfriga, och der-
före har jag altid sökt at undwika dem; men
denna gången fant jag mig nödsakad at för-
swara sanningen, som så uppenbart antasta-
des; ty det passade sig icke at lämna hans
klyftigheter obeswarade. En stund fortfor
denna disput, och jag märkte tydligt, at han
just sökte at förarga mig och sätta mig i bry-
deri &c: Detta samtalet kunde derföre ej an -
nat än för mig wara högst obehagligt, och jag
önskade at snart få sluta det; men jag wille
icke synas såsom den, som wille rymma fäl-
tet; derföre önskade jag kunna göra det såsom
oförmärkt, eller såsom samtalet slutades af
sig sjelft. En tillfällighet kom mig häruti wäl
till pass: Ty Herr Rådman Olof Grahn kom
in i rummet utur förmaket, och hans Fru råk -
te äfwen i det samma komma in ifrån barn-
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kammaren, som war gent emot, så at de rå -
kades midt i rummet, där rådman, omfam-
nade sin Fru, samt klappade Henne något
litet utanpå kläderna bak på gumpen. Detta
gjorde, at wår disput för ögnablecket uphör -
de, och jag, för at icke ånyo nödgas fortsätta
den smög mig oförmärkt ut i förmaket, hwar -
under jag hörde Åbergs och hans kamraters
skratt deröfwer, som de trodde, at jag icke
kunde fördraga at påse huru Rådman Grahn
på sagde wis caresserade sin Fru, hwaröfwer
de spefult gäckades öfwer denna min för-
menta otålighet; Men jag tänkte: skratta Ni
och troen hwad Ni wiljen härom; men jag
war glad, at jag slapp disputen och at längre
wara ett mål för hans spetsfundighet och
glafs, och isynnerhet, at han ej märkte denna
min afsigt; utan trodde den wara den nyss-
nämda, som wist war långt ifrån min tanka;
ty det kunde icke wara mig obehagligt, at se
makar älska hwarannan, fast än det, denna
gången, skedde på nyss sagde sätt. 

Wid ett tilfälle, då jag war faren på landet och
ingången till Herr Comminister Nordlund,
blef samtals ämnet om Preste befordringar;
hwarwid han till hälften skämtewis, yttrade
sig: ”Nå! huru är det: Bror torde wäl nu kanske
önska at jag måtte dö snart, på det han måtte
få blifwa min efterträdare? Nå! nå! det kan så
wara! hwar och en tänker på sitt bästa.” Här -
på swarade jag genast färmt och bestämt: –
”Nej! det gör jag wist icke, at jag önskar Brors
död; utan twärtom at Han må länge lefwa.
Men om jag skulle önska något i detta afse-
endet så wore det det, at Bror måtte blifwa
Kyrkoherde så kunde wi båda blifwa hulpna
och belåtna.” Som också i sanning war; ty at
önska lifwet utur menniskor har icke gärna
warit min sak, aldraminst för min befordran
skull; Men om någon gång någon oförtänkt
tanka hos mig kan hafwa upstigit, at den eller

den onda menniskan måtte wäl och saligt dö,
är hwad jag ej törs säga mig fri ifrån.

En Troupp Commœdianter woro i denna
sommar ankomna till Staden, som upförde
sina Commedier i Krono Boden wid Östra
Tullen. Jag hade wäl lust at bese sådana; men
min Cassa war för liten därtill; jag beslöt der-
före, första gången de spelte, at icke gå dit;
Men i det stället geck jag till Tullskrifwaren
Holmström i god tid på eftermiddagen, dels
för at där ändock på något sätt roa mig med
samtal, och dels för at se hwilka som foro på
Commoedien. Där war före mig en ung Herr
Sandberg, som skulle passera för Herr Tull-
förwaltaren Löfroths Betjent; men war ingen
ting mindre; utan tyktes Han wara nästan så
wäl Herre som Löfroth. Han war wäl förmö-
gen och hade pengar; ty malicen eller ryktet
wille påstå, at Herr Tullförwaltaren såsom
Krigs Commissarie i sista kriget i sällskap
med denne hade wäl skodt sig wid något til-
fälle; och såsom medwetande och medde-
lande skulle Sandberg bo hos Löfroth och 
hetas wara hans Betjent. Wi pratade med
wärdsfolket, dess Söner och döttrar till dess
folket började komma på Commœdien, då
jag af någon frågades om ock icke jag ärnade
gå dit? – ”Nej!” swarte jag upriktigt, ”jag har
wäl lust dertill; men Cassan will icke sådant
tillåta.” När det led något på tiden, så wisade
Sandberg sig så artig och böd dottren i huset
på Commœdien om jag rätt mins. (Jag mins
icke wist om den äldre dottren redan war
gift) Åtminstone gjorde han mig den artig-
heten helt oförmodat. Af en sådan bjudning
blef jag något förlägen; ty jag blygdes något,
at af honom emottaga bjudningen, såsom
mindre passande. Dock, som jag hade myck -
en lust at gå, och i alla fall hade swårt före at
afslå honom, så emottog jag bjudningen; tän-
kandes: det gör ju ingen ting; han har god råd;
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Han kan ju bestå åt Presten en billet min he -
der lider ju intet derwid &c: Och så gingo wi
tilsammans. Stycket som upfördes war: Nor -
dengren eller WesteIndiæ fararen,106 som jag
i många afseenden tykte ganska mycket om;
isynnerhet wid Nordengrens berättelse om
hans hustrus död, kunde jag icke återhålla
mina tårar. Sedermera geck jag ock, en och
annan gång på Spectaclet, på egen bekostnad,
dels för det jag war road deraf och dels för at
wisa, at jag icke mera wille gå dit på en an-
nans bekostnad, och at jag wäl nändes förslö -
sa och kåsta på mig något litet, fast jag wille
hushålla med sådana onödiga utgifter, och at
det icke egenteligen war nitskhet och snål-
het, som hölt mig tilbaka. Wid ett tilfälle, när
jag sedan war i sällskap med Fru Wall; så frå-
gade hon: ”Nå Bror Stenberg: war icke piesen
som speltes på Commedien rätt wacker? jag
såg at Bror blef rörd deraf och tyckte om
den.” &c: Jag bejakade frågan; men det war
mig owäntat at någon skulle hafwa märk min
blödighet och mina tårar dem jag sorgfälligt
hade sökt at dölja, troendes at hwar och en
war mera sysselsatt med at gifwa akt på pie-
sen, som speltes än at observera mina käns-
lor.

Nästan alt hittils hade ingen welat bo i Sö-
derlundska gården, som låg tätt intill min
gård wid Kyrkotorget, derföre at han hade
skjutit sig ihjäl där; (Se pag: 499 följ: D: B:)
Men nu bodde där en ogifter Capiten Boje,
som denna sommar hade kommit till Staden
och war placerat wid West:Bott: Regementet.
Han fruktade icke Söderlunds spökande, och
hörde icke något sådant, fast än han bodde
helt ensam i gården. Nu war det någon, som
berättade mig; at denna Capitén, som war
wid pass 30. år, få år förr än han kom hit, i
Stockholm eller annorstädes på södra orterna,
hade haft någon, kanske mindre låflig kärleks

handel med Commedie Directörens Fru, som
då war ogift, och nu hade gift sig med denna
Directör sedan Capiten Boje hade skilt sig
med Henne, eller rest ifrån hennes wistelse
ort; Men nu wid Trouppens hitkomst, då han
så helt oförmodat och owäntadt träffade den -
na Dame, så skall han hafwa blifwit helt
cons ternerad, och synbart förlägen &c: Och
denna händelse war i hwars mans mun, och
sqwalret war nyfiket at weta, huru han nu
skulle kunna bibehålla Continencen och hu -
ru de skulle anse och bemöta hwarannan. &c:
Nu bodde Commoedie Directeuren så till, at
han och hans Fru nödwändigt måste gå förbi
mitt kammar fönster, hwar gång de skulle gå
till eller ifrån Commoedie huset, då de mer-
endels fölgdes åt. Men en eftermiddag, då de
skulle spela, så får jag se at Directeuren geck
ensam dit; utan at wara åtfölgd af sin Fru, det
jag straxt hos mig sjelf anmärkte; men tänkte
derwid: hon hade wäl något hemma at förrät -
ta, som först borde göras; men en knapp half
timma derefter får jag se Frun gå tätt förbi
mina fönster. Jag, som kom ihåg den nyss
omtalta berättelsen, och såg Henne likasom
wid fönstret smyga sig förbi, tänkte: få se, at
Hon nu har föreburit för sin man, något
swepgöromål, för at dröja något efter, i afsigt
at få tilfälle, at göra Capitén Boje en visite.
Då nu min nyfikenhet af den na tanka war
wäkt så öpnade jag helt sakta mitt kammar
fönster; tänkandes: skall jag kunna tro at Hon
är så nedrig och går så långt i sin förgätenhet
af sin pligt, at hon på ljusa dagen sådant skul -
le göra; Jag ser derföre ut igenom fönstret,
som jag hade öpnat så litet som möjeligt war,
och ser henne gå tätt inwid husena, och så
snart hon hant Bojens port, så smög hon sig
hastigt dit in; mig till ej ringa förwåning. Jag
fortfor at ännu då och då se efter när hon
skulle komma derifrån, som skedde ungefär
efter ./4. timma. – Ach! tänk te jag: du sakra-
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mentska slyna, hwad du är för en kofsa! och
hwad du wore wärd! Denna owäntade hän-
delse, ehuru den icke nu gjorde mig stort, war
mig dock i en framtid till mycken oro; hwa-
rom framdeles. I medlertid talte jag icke om
hwad jag hade sedt för nå gon enda menniska,
så at händelsen blef allom okunnig; Ty jag
tänkte: at utsprida och kungöra lasten är altid
skadligt; och långt bättre är det för allmän-
heten, at denna händelsen icke blifwer all-
mänt känd. Den 14. reste Trouppen bort norr-
ut på någon tid. 

Capitlet XX. 
Andra resan till Nybyn. 

Med Faster Burgerus, som emot slutet af Au-
gusti eller circa den 28. reste till Markna-
derna i de norra Socknarne, hade jag afsändt
mitt sista bref till min Flicka, på det, at det
så mycket säkrare måtte lämnas i Hennes eg -
na händer, samt på det, at Faster derigenom
måtte få så mycket lägligare tilfälle at tala
med henne något till min förmån. Jag wän-
tade derföre nu swar derpå. Jag war ock så
lyckelig at den 1. September få följande bref
ifrån min Flicka daterat den 29. Augusti.

”Min Hjertans Cousin!
Mår Cousin wäl är det min hjerteligaste

fägnad. – Jag har hela denna tiden wäntat, at
blifwa hugnad med bref ifrån min Cousin
men förgäfwes, hwad som är orsaken dertill
kan jag intet begripa. Den 8. dennes skref jag
några rader till Cousin, till swar på dit kär-
komna bref som jag den 1. dennes hade det
nöjet at emottaga: det måtte utan twifwel
wara någon, som är road utaf at upsnappa
wåra bref; Jag lefwer i den öfwertygelsen, at
mitt bref aldrig kommit fram; aldrig kan det
komma i mina tankar, at Cousin har ändrat
sitt hjerta; nej jag är öfwertygad om Cousins

redlighet. Jag tycker mig se huru inqviette
Cousin skall gå och wänta bref ifrån mig och
min Far om ett afgörande beslut; men som jag
intet har haft något bref ifrån Cousins hand
på 4. weckor, så tycker han det har ingen brås -
ka. Lef beständigt wäl önskar den, som aldrig
uphörer at wara Min hjertans Cousins Up-
riktigaste wän och Cousine. Lisette C: Turd-
fjäll.”
At detta brefwet fägnade mig ganska myc-

ket finner hwar och en; Men det oroade mig,
at mitt sista bref af den 15. Aug: icke hade
framkommit, och lilla förebråelsen om 4.
weckors fåfäng wäntan på bref tycktes såle-
des wara wäl förtjent, och tyktes icke utmär -
ka någon angelägen och efterhängsen Friare;
sådant kunde wist gifwa hwar och en Fästemö
anledning till hwarjehanda gissningar. Men
å andra sidan gladde det mig så mycket mera
at finna, at just denna långa wäntan hade
wäkt någon farhåga hos Henne om mina för-
ändrade tänkesätt emot Henne, hwaraf jag
fant, at min Person icke war så aldeles likgiltig
för Henne, hwarigenom mitt hopp om en
lycklig framgång icke litet stärktes. Glad och
munter satte jag mig derföre genast ned och
skref följande swar.

”Min Älskade Cousines båda bref, så af den
8. som 29. i denna månad, har jag haft det ut-
walda nöjet at emottaga; således behöfwa wi
ej frukta för uppsnappare. Cousine lärer utan
twifwel af mitt swar af den 15. redan funnit
orsaken till 7. dagars drögsmål; nämligen: jag
wille låta en trogen brefbärare Faster Burge-
rus öfwerlämna det i Tits egna händer, och
jag trodde ej at Hon så länge skulle dröja der-
med, som kommer deraf, at hon ej är så in-
quiette som jag, såsom Cousine ganska rätt
har gissat, till bewis at jag aldrig kan ändra
mitt hjerta. Mitt tycke, at förr ju häldre blif -
wa lyckelig har oafbrutit ännu samma brås -
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ka; men jag wet ock at skicka mig efter om -
ständigheterna och får således låf at wän ta.
Men min söta Wän! pröfwa mig ej alt för
länge! Har Cousine ej ännu fått mitt sista
bref, så får hon det säkert snart, före Faster
Burgerusses hemresa, och jag kan ej tro, at
hon det glömmer; hon har altid warit min
andra Mor; Cousine får dock wara säker, at
hon aldrig får se hwarken Cousines eller mi -
na bref. Lef beständigt wäl önskar den som
in i döden skall wara &c: P: Stenberg.”

Efter afsändandet häraf afbidade jag Faster
Burgerii återkomst med någon otålighet, och
så snart jag feck höra at Hon war hemkom-
men, så geck jag den 5. till Henne för at höra
huru Hennes ambasade hade aflupit. Hon
berättade då, at som min Flicka bodde på
Gumboda och hon trodde sig icke få råka
henne, så hade hon lämnat brefwet till Fru
Widmark på Nybyn. Men at hon sedan hade
träffat min Flicka på Gumboda Holmen och
talt med Henne; Och till det bästa sökt re-
commendera min begäran hos Henne, samt
at Hon trodde at det skulle lyckas för mig.
Men Hon rådde mig, at snart resa dit och
personligen ytterligare påyrka min begäran,
”ty jag fruktar”, sade hon, ”at Mademoiselle
Lisette Turdfjäll torde hafwa förträt af ditt
drögs mål af Majoren, såsom wore du ej an -
gelägen om sakens ytterligare påfordran.” Yt-
terligare berättade Hon, at ett rykte där norr
i landet skall hafwa påstått, at jag skall haf -
wa warit ellack med min förra Hustru, hwil-
ket ryckte äfwen min flicka skall hafwa fått
höra; men at Faster hade sökt, at på det kraf-
tigaste hos min flicka det wederlägga och
betygat om dess osanning m:m: Jag omför-
mälte nu för Faster, at jag imedlertid hade
fått bref ifrån Henne, samt genast skrifwit
henne till och förklarat orsaken till det långa
oförmodade drögsmålet med förra brefwets

ankomst, som jag hade trodt långt förut wa -
ra framkommit. Faster yrkade dock på at jag
likafult borde snart resa dit; ”ty” sade hon:
”Egen person är altid wärksammare än flera
bref.” Hon anordnade också om några små
skänker som jag borde medhafwa till Henne,
ibland annat en liten silfwerdosa, samt påyr-
kade, at ett litet sybord borde beställas för
min blifwande Fru; hwilket jag straxt sam-
tykte till, och geck at om sådant föranstalta.
Tillika beslöt jag at en wecka ännu wänta på
swar ifrån min Flicka så mycket mer, som jag
icke eller förr kunde få dosan färdig.

I medlertid feck jag bref ifrån Granlund i
Burträsk i hwilket han medsände sin En-
kehjelp till Enke Fru Pastorskan Häggström
i Stockholm, med anmodan, at jag måtte af-
lämna det till Herr Lands Secreter: Hägg-
ström Hennes Son. Men som han icke war
hemma så skickade jag altsammans till Hans
Bror Herr Comminister Häggström med be-
gäran, at straxt återfå mitt bref, som också
genast återkom. 

Efter fåfäng wäntan på bref sista postdagen
den 9., så beslöt jag, at resa, med det första,
till min Flicka, hwarom jag också consulera -
de med Faster Burgerus, som äfwen starkt på-
yrkade det samma. Efter ärhållen permission
reste jag den 11. i sällskap med unga Anders
Åberg ifrån Åkulla i Bygdeå, då redan wa-
rande Sockenskrifware derstädes. Han hade
sjelf Chaise i hwilken wi sutto tilsamman
och språkade om hwarjehanda; Men wi reste
icke Landswägen igenom Tafle; utan igenom
Anumark, Hjoggmark och Tvär åmark (en
nyss upbruten men ganska dålig wäg) af det
skälet, at Åberg i sistnämde by hade en Syster
gift med Jon Håkans son, den han nödwän-
digt wille hälsa på. Där lågo wi om natten i
hans bagarstuga där de sjelfwa bodde; ty han

Anmaning 
till resan.

705. 
1796. 

September.
Cit: p: 713. d: B:

Bref.

706. 
1796. 
September

Resa och 
rese sällskap.

507

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 507



hade ännu icke hunnit upsätta någon bättre
byggning. Om Morgonen förökades wårt säll-
skap af Nils Håkansson, Jon Håkan sons bror,
som reste för at fria till Åbergs andra Syster;
Han war ridande. Nu måste wi resa en god
half Mil till kroks för at komma till Säfvar;
emedan emellan dessa byar, fast blott ./4. Mil
ginaste wägen, war aldeles omöjeligt at kom -
ma fram med häst. Wägen war nu ännu säm -
re än dagen förut; blott en skogswäg, och på
ett ställe måste wi öfwer en myr slägd med en
dålig bro, dock kommo wi änteligen lyckligt
deröfwer, och fingo sedan en någorlunda god
wäg; nämligen Bullmark wägen till Säfvar.

Efter sådana små swårigheter reste wi sedan
med så mycket större nöje på landswägen
och roade oss en stund med den egna an-
märkningen, at wi reste tre Friare i ett säll-
skap, hwilket wi ansågo för at wara en rar
händelse nog, och alla hade wi godt hopp om
at få wåra Fästemöer och påminte oss ord-
språket: Tre ting altid godt. Nils Håkan sons
Fästemö har jag redan nämnt; Och Socken-
skrifwaren friade till en af Jon Erssons dött-
rar i Näs i Bygdeå, syster till Fru Widmark på
Nybyn; och nu hade han warit till Staden för
at förskaffa sig fästnings gåfwor. Föröfrigit
upkastade Åberg, såsom tale=ämne 3. a 4.
gångor, huru stor och ädel konst räknekon-
sten war, den han hade haft tilfälle, at någor-
lunda få lära sig fast än bond son &c: jag
märkte då häraf huru högt han skattade sin
lilla kunskap, härutinnan i sin sjelfförnö-
jelse, hwarwid jag ihogkom mig sjelf i mina
barna år (Se pag: 75. 1:sta Boken.) Wår resa
fortsattes tilsamman till Skinnarbyn, där jag
stannade helt litet hos Åberg, på hans där
hafwande ämbetsrum som Sockenskrifware
wid Kyrkan. Derifrån reste han hem med sin
blifwande Swåger och jag fortsatte ensam
resan norrefter Landswägen.

Som jag med kommande Post wäntade bref
från min Flicka, och Posten nu som mäst
wäntades så frågte jag hwarje åkande, som
jag mötte: om de förde Posten med sig? Och
änteligen litet söderom Klingsjö By mötte
jag en främmande Herre, som hade Posten
med sig den jag höfligt bad at få undersöka
löswäskan, hwarom jag war högst angelägen,
emedan jag wäntade ett angeläget bref, hwil-
ket han war så god och tillät mig; men till
min sorg fant jag icke något bref till mig. Jag
tillsnörde åter wäskan, och bad om förlåtelse
at jag hade uppehållit honom och tog afsked;
och tycktes wilja igenkänna den Herren;
men kom mig dock icke till at fråga hans
namn. På Gumboda feck jag höra at det war
Lands Secreteraren Tullingberg ifrån Öster-
botten, som jag hade lärt känna i Åbo (Se p:
842. 2:dra B:) icke eller igenkände han mig.

Klåckan half till 8. anlände jag till Gumboda
och war lycklig nog at träffa min älskade
flicka där ensam; ty Hennes Bröder woro på
Gumboda holmen för at fiska. Efter skedd
hällsning och så snart tilfället gafs, så androg
jag min angelägna begäran och bad om ett
önskeligt swar: ”Jag har nu rest hit” sade jag
”för at få saken afgjordt då intet bref kom
ifrån Cousine, som jag så mycket och med
otolighet har wäntat.” ”Jag har nu skrifwit
det afgörande swaret” sade Hon ”och bref-
wet sände jag på Posten.” – ”Men”, inwände
jag; ”jag mötte Posten där och där och ige-
nomsökte löswäskan utan at deri finna nå -
got bref till mig.” – ”Ja”, fortfor Hon, ”Cou -
sin kunde icke finna det eller; ty brefwet
kom för sent ty Posten war redan faren och
har jag nu skickat på Gästgifware Gården
och tagit det tilbaka.” – ”Ach Cousine” inföll
jag, ”låt mig snart få det” – ”Nej det får Cou-
sin intet”, sade Hon skalkaktigt, ”ty jag har
bränt up det redan, eftersom Cousin är kom-
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men hit sjelf och jag kan gifwa honom mun-
teligt swar.” – ”Ach war då så god och lät mig
få höra detta swar” bad jag straxt enträget.
”Jo”, fortfor Hon något brydd, ”jag har bifal-
lit Cousins begäran, och will emottaga till-
budet; det må då aflöpa huru det kan i
framtiden, om det blifwer mig till lycka eller
olycka, så får jag wäl låf at finna mig deri.”
At jag innerligen glad tackade henne för ett
så hugnande swar och befästade denna wår
förening med ömma douceurer det följer af
sig sjelft, hwarefter jag sade: ”hwad framti-
den angår så skole wi öfwerlämna den i För-
synens milda styrelse, samt hoppas det bästa;
och med Guds hjelp hoppas jag at alt skall
aflöpa för oss lycligt; men små motgångar få
wi wäl också tåla och fördraga.” Sedan tillade
jag: ”det war dock skada, at Cousine brände
upp det brefwet, jag hade så gärna welat få
det om händer, så hade det ofta påmint mig
om min lyckas högd och wisshet.” – Hon
swarte: ”då nu Cousin kom sjelf hit, så wille
jag icke wisa det brefwet; och Cousin må
derföre icke wara mindre wiss och säker.”

Jag hafwer pag: 672. Denna Boken omtalat
huruledes Min Flicka förra resan nödgade
mig at återtaga mina fästnings gåfwor; och
då jag sedan kom hem till Umeå och öfwer-
såg de samma fant jag at den fina lilla gull-
keden af skakningen war så aldeles i dosan
ihop trasslat, at den war i en klump och jag
hade mycken möda at åter utreda densam -
ma; jag fruktade derföre at min Flicka, för-
trytsam häröfwer hade återgifwit mig gåf -
worna, såsom mistänkande, at jag med flit så
torde hafwa tilstält, som kunde uttydas så -
som någon liknögdhet eller förakt af mig
emot hennes Person, hwilken tanka oroade
mig. Men när jag nu öfwerlämnade till min
Fästemö de samma fästnings gåfworna, så
bad jag om ursäkt, at jag förra gången så

wårdslöst hade framlämnat dem; sägandes:
”min älskade wän och Cousine, förlåt denna
min oaktsamhet; jag war dertill oskyldig; ty
skakningen under resan hade förorsakat det -
ta ihoptrasslandet, emedan jag ej förstod, at
före afresan ombädda henne med något i
dosan, och wid framkomsten kom jag icke
eller ihog at se efter henne, utan lämnade
den till Cousine opåsedd. Och när jag sedan
hemma blef det warse, så fruktade jag at
Cousine, af förtrytsamhet häröfwer, hade
återgifwit mig gåfworna.” – ”Nej, kära Co -
sin”, swarte hon, ”kan wara aldeles försäkrad
at jag derpå aldeles icke hade något afseende;
då hade jag wist warit oförnuftig om jag
hade förtrutit en så obetydlig sak.” För den -
na Hennes godhet tackade jag henne uprik-
tigt och hjerteligt. Gåfworna tog hon nu
wänligt emot. Nu som dagen war förliden så
geck jag i kammaren där jag förra gången låg
och förgat wist icke at tacka Gud, som hade
hördt mina böner, (Se p: 673. d: Bok:) så at
ett lyckligt ja af min älskade Fästemö tyck-
tes förebåda mig en lycklig och säll framtid.
Jag såf derefter i godan ro.

Dagen efter fortsattes wårt samtal. Ungefär
sålunda. – ”Cousine hafwer wäl”, frågte jag,
”fått sin Herr Faders samtycke till wår för-
ening?” – ”Ja” swarte hon ”det har jag fått;
men det drögde länge innan jag wågade fråga
honom derom; ty jag war så timide och för-
synt för honom; och det hafwer warit orsa-
ken dertill, at Cousin icke förr har fått ett
afgörande swar, som jag dock någon tid
redan för min del hade beslutit at gifwa.” –
Jag tackade Henne derföre, och tillade: ”Jag
borde gråta af glädje öfwer min lycka; ty min
lycka är större än Cousine kan tro;” hwarmed
jag syftade på min bön i Finland (Se p: 322.
4:de B: samt p: 796. 4:de B:) hwars upfyllande
jag nu åter tycktes hafwa anledning at för-
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wisso hoppas. Dernäst frågte jag Henne om
hon icke wore nögd dermed at bådas wåra
namn skulle sättas i wigsell ringen, som jag
wille låta göra, hwilket Hon också biföll. Li-
kaledes frågte jag Henne huruwida hon hop-
pades få någon ko med sig såsom hemfölgd?
– ”Jo” mente hon ”jag tror at jag får en så -
dan.” Derpå berättade jag Henne, at jag, jäm -
te pigan hade äfwen städslat qwar jungfru
Sikström. – Härpå swarte Hon: ”Jungfru be-
höfwer jag icke, icke eller hafwa wi råd at
hafwa en sådan i huset; utan jag hinner alt-
för wäl, at sjelf förrätta, hwad henne skulle
tillhöra.” – ”Det är ganska wäl och braf”,
sade jag, ”men jag nödgades städsla henne så-
wida jag icke wiste om jag skulle wara lyck-
lig nog, at winna Cousines så mycket efter -
längtade ja; ty hushållerska måtte jag hafwa
så länge jag måtte wara ogift; men wi få wäl
släppa åf henne och gifwa henne fri, när min
Wän kommer i huset.” Sålunda språkade wi
tilsammans om wåra blifwande hushålls an-
gelägenheter, under det jag bandt på ett nät
som hennes Bröder hade uplagt; ty jag kunde
icke wara aldeles fåfäng, men med något gö-
romål geck tiden fortare. Wid det jag gladde
mig öfwer mitt undfågna ja, yttrade Hon sig:
at om jag första gången hade mycket alfwar-
samt och enträgit påyrkat ett afgörande swar,
så hade jag säkert fått nej. hwarpå jag swarte,
at så obetänksam kunde jag icke wara, at
icke lämna Cousine nödig betänke tid, när
Hon begärde den. Nu påminte jag mig Faster
Burgerii yttrande om det falska ryktet at jag
hade warit ellack emot min förra hustru (Se
p: 705. d: B:) och som jag fruktade, at ett så-
dant ryckte torde hafwa gjordt ett obehag-
ligt intryck på min Fästemö, och möjeligen
ännu kunde göra henne twehogse; ty wäkte
jag denna fråga, i afsigt at öfwertyga henne
om motsatsen, i det jag frågte: om hon också
hade hört detta falska ryktet, hwartill Hon

nekade; hwarefter jag fortfor: ”Ett sådant
rykte är så mycket mera falskt som jag hyste
mycken wänskap för min afledne hustru.”
hwarmed jag wille låta min Fästemö sjelf
sluta, at hon i det afseendet hade ingen ting
at frukta. – Hon swarte: ”det war då mycken
skada, at hon dog.” Som jag af detta swar
hörde, at min fästemö, något bakwändt och
owäntadt uttydde mina oskyldiga ord, så
fortfor jag: – ”Min skada blifwer mer än full-
komligen reparerad, då jag blifwer så lycklig,
at få min wän till min Maka: derföre frukta
ej för någon obehaglig jämförelse;” En gång,
förmodeligen denna, sade Hon: ”jag hoppas
at altid blifwa förskont för sådana jämförel-
ser.” Jag swarte upriktigt: ”För sådant skall
du säkert blifwa förskont. Min förra hustru
war sitt beröm wärd: Men kunde dock ej
hinna den fullkomlighet och äga den werld
och belefwenhet, som ett wäl upfostrat
Fruntimmer;” sådant, mente jag, som min nu
warande Fästemö war; men dessa sista orden
sade jag icke; utan wille låta henne sjelf fin -
na den meningen i mitt swar. Frågan wäktes
ock om wårt blifwande förhållanden med
Stadsboerna, och då jag derwid yttrade mig:
”Wi få wäll göra wåra visiter, så wäll hos de
större, som smärre, så blifwer wäll Min Wän
snart bekant med dem alla;” så swarte Hon:
”De smärre kunna wäll göra dem hos oss;” –
hwilket uttryck tyktes förråda någon hög-
dragenhet, som jag dock icke wille tro henne
wara fallen före; derföre teg jag härwid, och
sökte at undertrycka en sådan tanka hos mig
sjelf, såsom ohemul. Så jolrade wi tilsam-
mans, tilldess Hennes Bröder Johan Petter
och Jonas Gustaf något sent på eftermidda-
gen kommo hem ifrån fisket.

Emot qwällen reste jag till Nybyn för at up-
wakta de blifwande Swärföräldrarne, och jag
war wid ankomsten så lyckelig at träffa både
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Majoren och Frun hemma. Jämte det jag tac-
kade för sist, utbad jag mig Majorns gunst
och bifall till at få blifwa Hans måg, samt
tackade honom för Hans godhet i det at han
redan hade bifallit min Fästemös begäran at
få gifwa mig Ja. Han wiste sig dock i början
något motwillig, men Fru Majorskan talte
till mitt bästa. Han frågte mig då hwad swar
Flickan hade gifwit mig? – ”Jo”, swarte jag,
”jag war så lycklig i går när jag kom till Gum-
boda, at få Hennes munteliga Ja och sam-
tycke, och jag hoppas, at Herr Majoren och
Frun icke äro deremot.” Hwar på Han swarte:
”så må det så ske då, efter Hon så will;” för
hwilken godhet jag tackade så höfligt och
ödmjukt som jag kunde. – Efter någon
stunds tystnad utbrast Majoren, under det
en djup suck undslapp honom: ”Ach så skall
då nu min goda och älskade Lisa Caisa fara
ifrån mig! Om dock Flickorna förstodo sitt
bästa och lefde här ogifta; nog hade de också
här sitt uppehälle till döden!”, Härpå gaf jag
ungefär samma swar som förra gången (se
pag: 667: d: Bok:) Under hela detta samtalet
war jag mycket frimodig, munter och fri,
och ej det minsta blyg, såsom wanligen förr,
hwartill bidrog utan twifwel mitt undfågna
Ja af min Fästemö, så wäl som at jag fant det
min blifwande Swärmor talte till min för-
mån. Derefter aflämnade jag de gåfwor och
skänker som jag hade försedt mig med, så
wäl till blifwande Swärmor, som Swägers-
korna, enligt den anordning, som Faster Bur-
gerus hade mig föreskrifwit; de woro wäl
icke så betydande och dyrbara, men jag mins
nu icke hwaruti de bestodo; något par frun-
timmers skor, någon liten silkes halsduk
eller något par handskar till hwar och en
hwad det kunde wara. – Härwid yttrade sig
Majorn: ”Detta är helt onödigt du hade icke
bordt göra dig denna kostnaden; utan du bör
hushålla med dit lilla; när ni blifwen gifta så

skall det alt för wäl behöfwas at du hafwer
qwar någon styfwer, han lärer wist kamma
till at gå åt då.” Jag swarte: ”det är wäl sant;
men jag har wist icke tagit till mera än jag
ser mig kunna gå ut med; det är i alla fall helt
obetydligt; men något litet bör det dock wa -
ra.” &c: Sedan frågte mig Majoren om min
Hushållning, om mina inkomster och utsig-
ter för framtiden? m:m: Hwarpå jag swarte,
helt upriktigt all ting, Hwad jag hade i huset,
Hu ru mycket min Lön kunde stiga till, huru
stora extra sportlarne, samt hwad försam-
lingens ledamöter kunde gifwa i matwaror
&c: Nämligen at min Lön, utom 9. Tunnor
Korn af Prosten, med sportlar och alt föga
kunde öfwerstiga 110. a 120. Rikdaler, några
Stekar, någon fågel och ljus ifrån Jul till wå -
ren och jord ägor till en half ko föda. ”Nog
är det mycket litet;” inwände Majorn, ”men
med mycken hushållning får det wäll låf at
gå.” – ”Ja” tillade jag, ”om Gud gifwer sin
wälsignelse, så hoppas jag at det går bättre
än man nu kan tro; utom det at jag bör för-
moda och hoppas få något bättre brödstycke
med tiden.” ”Ja” sade Han: ”det får gå som
det kan; jag hade icke eller mer när jag börja -
de min hushållning; men som jag nästan i all
min tid har kämpat med brist och snäf ut-
komst, så har jag önskatt, at mina barn måt -
te hafwa något bättre at börja med; men
efter min Lisa Cajsa är nögd dermed så får
det så wara. Men hwad blifwande befordran
angår, så torde man kanske nödgas wänta
länge nog.” Denna Majorns yttrade ömhet
och kärlek för sin Lisa Cajsa och denna dju -
pa suck, (se p: 715. d: B:) som så tydligt gaf
tilkänna den utmärkta kärlek, han hade till
Henne, gaf mig det glada hopp, at Hon full-
komligen hade gjordt sig wärd denna sin Fars
kärlek och utmärkta ömhet, och följakteli-
gen hade jag så mycket större och säkrare
förhoppning at Hon också skulle utgöra min
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lycka och gläd je; när hon blefwe min Maka.
Med sådana glädjefulla förhoppningar sluta-
des denna för mig märkeliga dagen och jag
sof rätt godt natten derpå; sedan jag dock
förut gjorde en hastig visite hos Herr Com-
minister Widmark, min fästemös Morbror,
som jag icke eller borde förgäta.

Dagen efter den 14. yttrade sig Majorn med
följande ord. – ”Min Kära Stenberg, om du
skall få blifwa min Måg, så måste du wara
omtänkt på, at, så snart det för dig blifwer
möjeligt, taga Pastoral Examen;107 ty det på-
lägger jag dig såsom en nödwändighet för dig,
som du icke får efterlåta” I samma fordran in-
stämde äfwen Fru Majorskan. – Derpå swarte
jag: ”det skall jag wist icke underlåta; och jag
hafwer allaredan börjat, at något litet bereda
mig der till; dock wågar jag icke låfwa, at det
kan ske första året.” Och härmed var Herr
Majoren nögd. – Sedermera framstälte jag
den frågan: Huru snart jag kunde få hoppas
at winna fullbordan till mitt tiltänkta äkten-
skap, och om möjeligt wore, bad jag at tiden
och dagen dertill nu kunde utsättas. – Härpå
feck jag af Majoren följande swar: ”Tiden och
dagen dertill kan jag wäl ännu ej utsätta; men
efter twå Månader skall det wäll få ske; och
tiden dertill skall jag framdeles närmare un-
derrätta dig om.” Därpå frågade jag: ”Men
mån det blifwer nödigt, at jag skall resa hit
för at uttaga lysningen; eller mån icke den
ändock må ku na fås ut?” – ”Det är onödigt”,
sade han, ”at du då reser hit, blott du hitsän-
der de nödiga bewis och documenter, så blir
det wäl ändock.” 

På eftermiddagen samma dag reste jag till
Gumboda till Min Fästemö, där wi åter språ-
kade tillsammans i all oskuld. I synnerhet ytt-
rade Hon sig sedan jag dock först hade omtalt
hwad swar jag hade fått af Majorn: ”Det är

sant; min Far war wäl icke så aldeles nögd
med mitt beslut; men han gaf mig dock sitt
samtycke. Mina båda yngre Bröder tycka wist
icke eller om mitt wal, äfwen som min yngsta
Syster Eva icke eller är fullkomligen nögd
dermed; Men Min Mor och älsta Systern
hafwa ingen ting emot mitt tagna beslut, och
Min älsta Bror Nils Jacob, är, såsom neutral,
förnögd med hwad beslut som hälst jag hade
tagit i denna wigtiga sak.” – Härpå swarte jag:
”Ja min Wän! mitt partie är tagit; nämligen
at med all möjjelig flit altid så upföra mig, at
de icke måtte få den minsta anledning, till
skäligt missnöje emot mig, samt bemöta dem
med all broderlig wänskap, kärlek och hög-
aktning, för at på alt sätt söka winna deras
förtroende, och tilgifwenhet; och at deras nu
hysande owilja måtte hos dem förswinna; och
kan jag då icke lyckas deri, så må icke skulden
wara på min sida. Och hwad åter Systren Eva
widkommer, så är hon ännu för ung för at
kunna härom haf wa mogna omdömen, på
hwilka man syn nerligen kan reflectera.” –
Bestämt och hastigt swarade min Fästemö:
”Syster Eva är en wettig Flicka.” och detta
med en ton, så som hade Hon i någon mån
mistykt mitt yttrande om Henne. – ”Jag är
wäl derom öftygad inwände jag; men såsom
ännu så ung så torde Hon icke ännu hafwa
nog fullkomlig urskilning om sådant.” hwar-
efter min Fästemö teg om detta ämne. Under
detta wårt samtal påminte jag Henne Hennes
upmuntrande swar, när jag förra gången fria -
de till Henne, och yttrade min fruktan om
Schmaltzens ännu ägande rättmätiga fordran
på Hennes Person: – Min Wän sade då: ”åh
Nog kan det bli för det;” och hwad dessa or -
den då tröstade och upmuntrade mig kan jag
ej nog beskrifwa; ”Det blef wäl icke då, men
nu komma dock dessa Cousines ord (Gud ske
lof) at fullbordas; se så underligen styrer dock
Gud wåra öden i werlden altid till wårt bäs -
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ta.” – Men hastigt och helt oförtänkt in-
wände Hon: – ”Det är ej skedt ännu Cousin.”
Detta nu högst owäntade swaret oroade mig
något; men tog dock mod till mig och swarte:
”Ja det är wäl sant, at det icke är skedt ännu;
men jag har warit lycklig nog, at hafwa fått
Cousines säkra löfte och ja, och jag kan aldrig
tro, at Hon någonsin ärnar rygga det; och
äfwen Hoppas jag och will bedja Gud, at icke
någon owäntad omständighet nu mera skall
skilja oss åt; således wå gar jag anse saken så -
som aldeles säker.” Och härpå swarte Hon
icke något. 

Dessemellan då Hennes båda yngre bröder
woro inne, så yppades åtskilliga andra samtal
oss emellan; såsom om Fäktmästaren Fick i
Åbo, den Candidaten sade sig känna. &c:
Men under alt detta kunde de icke afhålla sig
ifrån, at icke då och då, låta förstå deras mis-
nöje öfwer mitt tiltänkta giftermål med deras
Syster ehuru på långt håll och likasom oför-
märkt. Löjttenanten Johan Petter, war dock
mycket fogligare Han sade ej annat än: at han
aldrig skulle gifta sig, om han ock finge Com-
pagnie; utan wille han lefwa ogift; ”det är”,
fortfor han, ”i sanning det bästa.” Jag låddes
icke förstå hans syftemål härmed; men swar -
te blott: – ”Åh Bror ändrar nog sitt tänkesätt
i detta fall; när han kommer i den belägenhet,
at han sådant kan göra med någon förmån.”
– ”Åh nej”, fortfor han, ”det kommer jag ald-
rig till at göra.” &c: Men Candidaten Jonas
Gustaf stötte tydligare på saken, äfwen i sin
Systers närwaro, den han således icke eller
skonade. En soldats Enka Anna Lena, war
ofta i huset, såsom hjelp hustru, el ler för at få
någon hjelp och någon mat bit, i sin fattig-
dom; med ett ord: hon war mycket bekant
med Mademoisellerna Turdfjäll; war mycket
gladlynt, och ägde en lätt umgänges gåfwa,
samt N:B: brukte ibland at förespå menni -

skors öden, dermedelst at Hon såg i Hän-
derna, och i synnerhet i ansiktet på den Per-
son om hwilken hon något skulle berätta. Nu
är det wanligt at ungdom gärna afhöra sådant
prat, och sätta dertill mer eller mindre tro, alt
efter deras lynne och förhoppningar, och om
icke för annat så dock för at höra hwad de
hafwa at säga och jolra, och för at få skratta
deråt. Denna gumman blef ibland wårt sam-
tals ämne; och den ena Gången sade Candi-
daten: ”Hon interesserar mig mer än någon
annan.” hwarmed han tyktes syfta så wäl på
mig, som på sin Syster. – Och andra gången
sade han helt tydligt till mig: ”Jag är helt
säker derpå at Bror har hufwudsakeligen at
tacka just den gumman för sin lycka.” – Och
en tredje gång när talet war om Stockholms
Damer och lefnaden därstädes, sade han:
”Här få ej flickor, och där ej karlar wara i
fred.” Alt sådant uptog jag med tolamod och
tystnad, och satte blott tjockörat till, och låd-
des hwarken höra eller förstå något, för at på
alt möjeligt sätt söka upfylla mitt pag: 719. d:
B: yttrade beslut; men hwad jag tänkte här-
wid får jag framdeles tillfälle at omnämna. Se
pag: 734. denna Boken. 

Dagen efter den 15. passerades med slika sam-
tal, så wäl med min Fästemö, som med Hen-
nes bröder; ibland hwilka intet war anmärk -
ningswärdt, utom blott följande min Fäste-
mös yttrande: – ”Nog lärer de undra i Proste-
gården huru snart Cousin kommer dit.” Jag
förstod straxt, at Hon med denna fråga wille
utförska när jag tänkte resa hem. Nu för at
litet närmare utröna grunden och orsaken till
denna Hennes fråga, som tyktes röja en
åstundan hos Henne; at jag måtte resa ju förr
dess häldre, och at Hon wille blifwa mig
qwitt, som ej tyktes utmärka mycken ömhet
eller kärlek till mig, så swarte jag: ”jag wet ej
om jag skall resa på före eller eftermiddagen.”
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– Härpå swarte Hon: ”Nog såge Bröderna så
gärna, at Cousin reste.” Denna Hennes uprik-
tighet behagade mig; ty tackade jag henne
derföre helt glädtigt och muntert, samt myc-
ket tilgifwet; hwarefter Hon sade: – ”Cousin
är god och förlåter mig at jag härom påmin-
ner; det ser wäl ut, såsom wille jag wisa bort
Cousin; men jag beder at han icke måtte ut-
tyda det så.” – ”Nej”, swarte jag ”det gör jag
wist icke, utan twärtom tackar Min Wän för
denna upriktighet, och derföre will jag resa
snart.” Jag lät också derföre straxt beställa
häst ifrån Gästgifware gården, blått för at
göra Henne till wiljes, ehuru jag annars gärna
hade drögt qwar åtminstone till eftermidda-
gen om icke till andra dagen; Men jag fant
wid nogare eftersinnande, at Min Fästemö ej
synnerligen kunde wara trakterad af min
längre därwaro; ty om Hon hade någon wäl-
wilja för mig, som hon säkert måste hafwa,
sedan hon hade tagit det beslutet, at gifta mig
sitt Ja, och ännu mera; om Hon hade någon
kärlek och ömhet för mig; så kunde det ej
annat än smärta och oroa Henne, at se mig af
sina Bröder föraktad, och kanske höra deras
speglosor tilt och ofta i de andra rummen;
derföre: för at fria henne ifrån sådana led-
samheter och smärtande känslor, så reste jag
så snart hästen kom, sedan jag hade tagit ett
ömt farwäl och inneslutit mig i Hennes öm -
ma kärlek och hjerta. 

Jag reste: Och wid ankomsten något tidigt till
Prostegården hände hwad som är citerat hit
pag: 658. ty båda gångorna gorna låg jag i
Pros tegården; och till mitt yttrande om mitt
qwarblifwande, tillade jag äfwen: at Prostin-
nan warit så god och låft at förskona mig
ifrån at så mycket blifwa brydd för ändamålet
af min resa. Hwilket ock något bidrog till en
sådan förskoning; och föröfrigit passerade jag
där muntert eftermiddagen dels hos Herrska-

pet och dels hos Hörnell, och dagen efter res -
te jag helt nögd och glad hem. Emellan Täfte
och Tafle mötte jag unga Nortman och hans
älsta Syster, som reste till sin Farbror Prosten
Nortman. Och icke långt derefter feck jag af
Herr Adjutant Moritz höra, at wid mitt namn
i dagböckerna108 war skrifwit följande me-
ning: Såsom en annan friare. Hwilket ingen
annan kunde hafwa gjordt än unga Nortman,
hwilket wäl war en oartig kitslighet af ho -
nom, men jag kunde dock ej annat än blott
skratta deråt, då det ej war wärre; ty at röra
wid och göra wäsende af sådant är blott at
förwärra en sådan sak och göra den allmänt
kunnig till ett tale ämne för malicen; derföre
låddes jag aldrig weta saken, och ännu mindre
sade jag något åt Nortman, och dermed war
det tyst. Detta war också den enda gång, det
jag wet, som någon ting af skalkar hafwer
blifwit skrifwit wid mitt namn i Dagboken.

XXI. Capitlet. 
Några Bref. &c:

Så wäl af böjelse som af skyldighet, skref jag
straxt efter hemkomsten den 19. följande
bref till Min Fästemö.
”Tack min kära Wän! 1000:de tack för sista

ljufwa sammanwaro; så stort som mitt nöje
då war, så stor är ock nu saknaden af dess be-
hagliga sällskap. – Men det ljufwa hoppet at
snart winna min önskans föremål ger mig
styrka och tolamod at fördraga min ensamhet
och förbida den efterlängtande lyckliga stun-
den. Min Wän war god och lämna sitt ytt-
rande i följande sak. Fru Prostinnan Nort-
man, som gissade wår förening, begärde at få
leja Jungfrun (Sikström hos mig.) till året; ty
hon war nu utan. Jag swarte: at min blif-
wande hustru, ehwem det blefwe, skulle få
göra i den saken efter godtycko. Skulle wi
kunna bärga oss med en piga, så wore det wäl,
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hon är wäl något barnslig, men skäligen til-
tagsen, och här är tilgång på hjelpgummor då
och då. Å andra sidan åter är det wäl onödigt
at sätta sig i brist på folk om hon behöfs. Min
Wän förstår detta bättre än jag, derföre för-
wäntar jag få höra dess wilja. Sedan först kan
jag fråga Jungfrun om hon will emottaga den
tjensten, så at jag med det första må lämna
Prostinnan swar, som jag har låft. Jag är öf-
wertygad at Tits hjerta ej uphörer at hysa den
ömhet för mig, som för alltid skall göra min
lycka; hwaremot mitt hjertas eld skall låga till
min graf: 1000:de öma kyssar medsändes till
bewis derpå ifrån dess &c: P: S: Min hemresa
aflopp lyckligt; jag stannade i Prostegården,
och reste om fredagen i mycket rägn hem.” 

Till Majoren Hennes Far skref jag ock med
det samma således.
”Den godhet, hwarmed Tit:, under min sis -

ta warelse på Nybyn, mig bemötte war så stor,
at jag ej nog kan tacka derföre, och min Son-
liga wördnad skal, så länge jag lefwer lifligt
låga i mitt bröst. Och jag wågar ock försäkra,
at jag såsom maka, altid, igenom Guds nåd
skall bemöta Cousine E: Cajsa med all den
kärlek, aktning och wördnad; som Dess drå-
peliga och ädla egenskaper så wäl förtjena;
och jag wore i annat fall högst owärdig en så-
dan oskattbar lycka. Om min djupaste wörd-
nad och tacksamhet till Frun och samteliga
unga Herrskapet anhåller jag ödmjukast.” &c: 

Twå bref ifrån min Wän Häggqvist, som i
det förra klagar öfwer lidna præjudicer, i be-
fordrings wägen, at icke hafwa fått Collega-
tet i Hernösand, hwaröfwer han säger sig
tänka klaga, hwartill han anförer så giltiga
skähl; och för det andra deröfwer, at de hade
rykt honom bort ifrån Nätra till at förestå
Capellans Syslan, i Hernösand, den mäst ar-
betssamma, den han snart wille lämna för

sitt swaga bröst skull. Frågar sedan hurudan
Station är i Umeå om Eurenius skulle kalla
honom? &c: – Sedermera: ”En god wän be-
rättade mig; at Bror skulle blifwa Major
Turdfjälls Måg, hwartill jag får gratulera dig.
Skrif och lät mig weta huru det står till med
dina mariage afairer.” &c: 
Jag swarte honom straxt härpå, med und-

ran huru ryktet redan hade hunnit ända till
Hernösand, om mitt tiltänkta mariage med
Mademoiselle Turdfjäll; med tillägg: ”jag får
dock anföra at jag nyligen har warit så lycke-
lig at hafwa fått Flickans Ja och samtycke.”
Straxt derpå feck jag åter ett bref ifrån ho-

nom, deri han skrifwer: ”Jag önskar dig myck -
en lycka till dit tilämnade mariage; det går
fortare för dig nu än förra gången.” Sedan at
Han ock har sökt Comminister Syslan i Her-
nösand den han hwarken tror sig hafwa hopp
om at få, ej eller will hafwa. &c: 
Ett Commissions bref if: Rector Sædenius,

som också skrifwer: ”Önskar lycka till ett
godt wal af ljuft sällskap, som nu åter saknats
en tid.” war en wink at söka hans dotter; men
låddes det ej förstå af förr pag: 507. 508. �5. Bo -
ken anförda skäl, swarte honom ej nämde hä-
rom.
Hwad som pag: 570. 5:te Boken är anmärkt

hörer rättare hit.
Sedan feck jag följande bref ifrån min Fäs-

temö. 

”Min Hjertans Wän och Cousin! 
För ärade skrifwelsen får jag aflägga Hjer-

telig tacksägelse; det fägnar mig at min Cou-
sin mår wäl och lyckeligen hemkom af resan;
Jag beklagar, at det altid skall rägna när resan
skall ske ifrån Bygde. Prostinnan Nortman
war här i förleden hälgg, då hon äfwen talte
med mig om din Jungfru, om jag wille lämna
Henne? – Jag swarte: at när jag kommer dit
tror jag mig kunna efterlåta Henne. – Är det
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Bref.

728. 
1796. 
September.
1:sta Bref: ifrån
Fästemön.
Cit: p: 20. &c: 
7. B:

515

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 515



så at min Wän finner sig deri, är Han god och
tillfrågar henne, om hon är hugad, at ge sig
till Bygde. Det är intet så synnerligt för Fru
Prostinnan, at ännu intet weta sig någon
Jungfru, och det är rättnu Michaëli. Den
Jungfrun, som Hon har, tror hon sig skall få
hafwa qwar någon månad efter Michaëli, en-
dast hon då kan få någon.

Bror Jonas Gustafs resa till Umeå om mån-
dagen blef intet utaf, efter intet något fartyg
då war hemkommit; han tänker wäl i slutet
af denna wecka resa, det måtte wäl då wara
kommit om det någonsin skall komma. För-
låt hasten; jag har nu raspat några rader, som
jag fruktar inten kunna läsas; men jag gör
mig det hoppet, at min Wän intet illa upta-
ger det, hälst som det är ifrån dens hand,
som aldrig uphörer at wara in i döden, din
upriktiga Wän och Cousin. 
E: C: T:” 

Detta beswarade jag straxt som följer.
”Med stor förnöjelse har jag inhämtat Dess

bref, och frukta ej min Wän, at icke det rätt
wäl kan läsas. Tits bref äro för mycket kär-
komna och efterlängtade, at icke de snart och
rätt ofta blifwa lästa. – Men mångfaldigt
mera är Cousine sjelf efterlängtadt; men jag
wågar dock ännu ej fråga: huru snart den
lyckliga dagen infaller? Jag har frågt Jung-
frun; och hon finner sig nögd med at emot-
taga tjensten hos Fru Prostinnan; men hon
kan ej blifwa lös härifrån förr änTit kommer
hit, om hwilket alt jag nu har skrifwit till Fru
Prostinnan.
Min ro i min ensamhet är at tänka på Tit:,

jag håller samtal med henne och drömer om
Henne; så at om sägen wore sann, at man hic-
kar så ofta en tänker eller talar om sig, så finge
Min Wän ingen ro hwarken natt eller dag;
men at förskona Tit: ifrån en sådan plåga wore

mig dock omöjeligt. Jag wet, at Tit: ej förtyder
hwad jag skrifwer; ty raspar jag hwad jag tän-
ker, och finner nöje i at försäkra, fast Tit: det
förr wet, at jag lefwer och dör Dess &c: 
P: St:”

Hwad jag skref om mina tankar på min Fäs-
temö, war den fullkomligaste sanning; ty då
jag nu wid lediga stunder började at något
litet bereda mig till en blifwande Pastoral 
examen, så woro dock mina tankar straxt hos
Henne, så snart jag lade bort boken eller tog
en annan bok, oaktat alt mitt grubblande
dessemellan på andra saker; så hände det altid
så snart mina tankar hade den minsta ledig-
het ifrån andra angelägna tanke ämnen, och
kunde icke häjda mig derifrån oaktat jag det
ibland försökte. 

Af den 3. October skref jag åter Henne till
med följan ord.
”Ehuru något bråttom kan jag ej underlåta

at hugna Tit med den glada notice, at jag mår
så wäl, som min enslighet tillåter; önskar
blott, at den samma snart måtte lida till slut,
samt at Tits hälsa måtte continuera. – Jag
hoppas at Tit: har fått mitt sista bref af d: 26.
Sept: Denna morgonstund är jag litet omor-
nader; emedan jag i natt har warit på ett bröl-
lop, där Tit wist icke war förgäten, och hennes
hogkomst där upwäkte hos mig både nöje och
ledsnad; det sednare derföre, at det icke war
mitt egit bröllopp. Tit: förglöm ej mig; ty det
är hennes bref allena som bäst kunna stilla
min längtan och saknaden af Henne. Jag gör
mig det säkra hoppet, at Tit: ej reflecterar på
små saker, eller är förtörnad öfwer något, som
jag har skrifwit; ty om något ord är mindre
städat, så har ej mitt hjerta deri del, som
städse skall låga för Min Wän, bedyrar Dess
ömmaste älskare. 
P: St:”

Cit: p: 733. d: B:
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Innan kort hade jag den lyckan at få följande
swar ifrån min Fästemö. 
”Med nöje har jag fått emottaga twenne

bref ifrån din hand; det fägnar mig hjerteli-
gen at Min Wän mår wäl; jag har äfwen warit
begåfwad med en lika god hälsa, och är nu al-
lena här i Gumboda ===. – Intet är det ännu
omtalt huru snart wår förening skall skje.
Mina anhöriga önskade, at den dagen aldrig
skulle upgry; men med Guds hjelp skall jag
hålla hwad jag har lofwat. Gud, som har allas
lycka i sina händer, han gifwe dem något
bättre, jag är nögd med hwad han mig har är-
nat: Jag tror at han intet glömmer bortt mig.
Lef wäl önskar den &c: upriktigaste Wän. 
E: C: T:” 

Slutet af detta bref rörde mig mycket, och
kunde det wäl annat än högst fägna mig, då
jag deraf insåg huru fast och oryggeligt Hon
war mig tilgifwen, oaktat alt hwad Hennes
Syskon lågo henne i öronen för at förmå Hen -
ne, at öfwergifwa mig; ty skref jag genast föl-
jande swar.

”Otaliga tacksägelser för Dina sista ömma
försäkringar, de woro för mig högst ange-
näma. Jag har ock tänkt: Gud gifwe dem wis-
het at wälja något bättre. – Förblif wid den
tro, at Gud ej förglömmer Henne; ty han har
mycket godt ogifwit ännu, och han förgäter
ingen, som på honom hoppas, han är mägtig
at likaså wäl gifwa oss wårt bröd och kanske
något till öfwerlops at dela med en annan,
som åt officerare; och säll är altid den, som
wet wara nögd med sin lott. Jag har nu skrif-
wit till Majorn och frågat huru snart det får
lysas? och tillsändt Ho nom nödiga documen-
ter. Min hjertans Wän! understöd ock min
begäran, och påyrka at det måtte skje förr ju
häldre! hälst önskar jag, at wår förening
måtte skje förr än de handlande företaga sina

marknads resor! Majorn låfte, at jag skulle
slippa resa dit wid Lysningens uttagande;
skulle jag tro at min närwaro wore nödig för
at påskynda saken, så skulle jag wist infinna
mig. Imedlertid gör Du mig om alt underrät-
tad. Brefwet till Majorn har jag lämnat öppet,
at Tit: måtte få se det. Tror du at det är nödigt
at förseglas, så är du så god och gör det. Skulle
Tit: tycka at det är för brått, at så alfwarsamt
påyrka saken hos Majoren, så är du god och
förwarar brefwet hos dig till den tid du tror
det wara tjenligt at framlämna det. Och när
Tit: skrifwer får jag wäl weta huru saken af-
lupit. Må altid wäl och älska mig, som in i
döden framhärdar &c: 
P: St:”

För at wisa mitt fulla förtroende till min Fäs-
temö började jag nu ibland at bruka det or -
det Du i mina bref, såsom utmärkande när- 
mare förtroende och tilgifwenhet.

Brefwet till Majorn lydde således.
”Som tiden alt mera framlider, så wågar

hos Tit: jag på det ödmjukaste bönfalla, at
Tit:, som så gunstigt har bifallit min förening
med dess så mycket älskade dotter El: C: äf-
wen lika nådigt täktes tillåta at lysning till
wår förening måtte få skje så snart möjeligit
är; åtminstone såge jag gärna, at brölloppet
måtte wara förbi förr än HandelsMännerna
företaga sina marknads resor. – Till den än -
dan medsändes så wäl Chartan dertill, ===,
som ock Prostens Eurenii betyg om riktigt
hållen Bouptekning efter Min afledna hust -
ru, hwilket jag har ansedt wigare at afsända
än sjelfwa Boupteknings Instrumentet, och
är äfwen lika säkert. – Jag beder äfwen, at
blifwa underrättad om dagen när det skall ly-
sas, samt at få en lista på Tits: Slägt och wän-
ner som böra få notification, såwida jag dem
ej känner, samt underrättelse om deras wis-
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telse ort, så will jag hafwa omsorg om notifi-
cations brefwens utfärdande, om Tit: annars
så finner för godt. Föröfrigt förklarar jag mig
nögd med alt, som Tit: till detta tilfället be-
hagar förordna. Jämte min djupaste wörd-
nads anmälan till Frun och unga Herrskapet
har jag äran framhärda” &c: 

Nu feck jag weta at Min Fästemös yngsta Bror
Jonas Gustaf Turdfjäll war ankommen till
Staden, såsom Hon hade skrifwit i ett sitt
bref (se p: 728. D: B:) Han bodde hos Jacob
Forsells EnkeFru; För at fullgöra mitt p: 719.
D: B: yttrade beslut, fant jag wara min skyl-
dighet, at göra honom en påhälsning; ehuru
jag nog wiste förut, at jag ej skulle wara syn-
nerligen wälkommen; ty at icke hälsa på min
blifwande Swåger hade icke allenast sedt kalt
och liknögdt, utan också föraktligt ut emot
honom. Jag klädde mig derföre och geck,
samt träffade honom ensam i sin kammare;
men blef ganska kalt emottagen, ja synbart
föraktligt. Jag sökte wäl at wäcka wissa tale
ämnen, men samtalet blef ganska tort; ty han
talte ej många ord; utan satt mäst och såg ned
i gålfwet; och änteligen war han dock så wet-
tig at icke misfirma mig med orden; icke eller
plågade jag honom länge med min ringa när-
waro, utan önskade honom en lycklig resa;
låddes icke märka eller förstå hans förakt lika
köld och geck min wäg. Men tänkte: Du för-
aktar mig, derföre at det stöter din höga för-
nämhet at jag, en så ringa fattig och obetydlig
man, skall komma i swågerlag med dig; men
Gud wet ho som mäst kan wara förakt wärd
du eller jag, dit högmod och otidiga förnäm-
het torde wara kanske mera anmärknings
wärd än min ringhet och fattigdom, då jag
upriktigt söker at wandra ostraffeligt inför
Gud och menniskor så godt jag kan. Och ho
wet om icke den dagen ännu kan komma, Då
du kan wara glad at få låna af mig en skärf så

fattig jag än är. Ungefär sådana woro äfwen
mina tankar wid hans p: 722. d: B: anförda
yttranden. 

Min correspondence med Hörnell fortfor.
Han hade begärt, at jag måtte låta sticka åt
honom ett sigill och yttrar sig derom: ”Kan
du projectera några Decorationer deri wore
det mig en synnerlig tjenst och äfwen en
tjenlig devise; ty jag kan föreställa mig at din
vena poëtica109 wid det här laget är som bäst
och styfwast spänd. === När jag nästa Sön-
dag reser till Estersmark på Brölloppet skall
jag taga mig frihet at hälsa Sockret ifrån dig.
Får jag snart se dig här i Bygde.” === slut.

I swaret försökte jag wäl at upfinna några
decorationer och deviser tjenliga till ända-
målet; dem jag upgaf; men war icke lycklig
deri; jag wille dock afsända dem till hans
egen widare bepröfning. Han skrifwer der-
efter således.
=== ”Jag ser at din vena poëtica är alt för

inskränkt, och kan ej som jag fruktar, åter-
winna sin förra styrka, förrän Lise Caise ige-
nom sin liflighet likasom ger dig ett nytt nerv
system. === Jag wäntar dig oförtöfwad; flic-
kan wäntar ock. Lät mig få höra huru snart
jag får se dig här.” === Slutet.

Straxt derefter feck jag åter ett bref ifrån
honom, deri han säger.
=== ”Jag har nu änteligen fått höra, at

Swäri Fare jämte Cloris gjordt dig visite i
Umeå, förmodeligen war den sednares ärende
at se sig före och betrakta dina bohags ting,
och se de blomstrande Mennisko Lifwen.”
(convolvulus Græcus, som jag den tiden hade
wäxande i mitt Fönster.) Derpå == Slutet.

Man ser häraf, hwad bekymmer allmänheten,
efter wanligheten, hade om mitt förestående
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giftermål. Det war osanning och ett blott löst
rykte, at Min Blifwande Swärfar och min Fäs-
temö skulle i dessa dagar hafwa warit resta till
Umeå, hwilket jag skref till Hörnell, och at
hans sagesman hade sedt i syne. 

Emot slutet af Månaden feck jag följande
bref ifrån min Fästemö; som war swar på
Mitt sista. 
”Jag har nu det nöjet at skrifwa till min

Cousin några rader, och låta dig se at jag mår
wäl. Min Wäns ärade skrifwelse har jag haft
nöjet at emottaga, för hwilken jag får aflägga
ödmjuk tacksägelse. – Du wäntar at blifwa
underrättad om huru snart det skall lysa? Jag
har intet lämnat fram dit bref ännu till min
Far, jag skall wäl görat när jag kommer till
Kyrkan till Helgen; och när jag skrifwer nästa
gång tror jag mig kunna lämna Dig underrät-
telse härom. Hwad din resa widkommer, är
den aldeles onödig förr än som det är lyst och
wår Förening skall skje.
Hwad notification angår, så tror jag wist, at

den kommer till at skje härifrån; Min Far och
mina Bröder bestyra wäl derom, at du intet be-
höfwer hafwa något beswär med det; annars
får jag wäl höra hwad min Far säger härom.
Bror Jonas Gustaf landsteg i Hernösand i

förleden wecka och reste landwägen till
Stockholm i det faseliga rägnet, som då war.
Här i Gumboda skämde det bort hö ===. –
Jag innesluter mig i Min Wäns öma hjerta,
som jag är öfwertygad, at det aldrig uphör at
älska den, som skall söka göra sig wärdig utaf
en Wäns ömhet, då jag städse förblifwer” &c:

Härpå skref jag straxt följande swar.
”Hjertelig tack för sista brefwet, som war

mig så fägnande; jag får då hoppas at snart få
höra en termin utsättas, som jag så länge har
wäntat. – Då jag får höra lysnings dagen, så
lät mig ock min Wän med det samma få weta

när wår heders och förenings dag blir, om Tit:
det annars sjelf wet, på det jag må weta at
ställa mig derefter, så wäl i anseende till at
söka prediko=hjelp, som andra afairer, samt
at jag må weta när jag skall infinna mig. Jag
hinner nu ej mera för Postens snara afgång
skull än försäkra om mitt hjertas outsläcke-
liga och ömma kärlek till en Wän, som jag
snart hoppas få wörda som en kär och öm
Maka, som åter i mig skall finna en lika så öm
man som upriktig älskare. 
P: St:” 

Ehuru jag ej hade synnerlig lust, at göra visi-
ter hos Baron och Landshöfdingen Strom-
berg så måtte jag dock någon gång gå dit,
som skjedde en af dessa dagar, då jag feck fö-
rebråelse af honom för det jag war så sällan
där; hwarföre jag ursäktade mig så godt jag
kunde, isynnerhet med mina trägna Embets
göromål. Likaledes frågte han mig huru det
förhölt sig med Landlegan, som han hade at
få af fiskare=skäret Fjäderägg? Hwarom jag
icke kunde gifwa honom någon uplysning.

Comminister Häggström hedrade mig mäst
altid med sin visite så ofta han war i Staden,
wid hwilka tilfällen jag altid bjöd honom af-
tonward, bränwin såsom åt andra, som bruk-
ligt war; men han nekade altid, så at han
aldrig smakte det hos mig. Detta förtröt jag
i längden, och när han nu en dag kom till
mig föresatte jag mig, at förebrå honom det,
ifall han också då nekade. Det skjedde: och
jag frågte: ”hwarföre försmår du altid mig då
jag bjuder dig aftonward; det kan ej annat än
förtryta mig, hälst som jag ofta har sedt at
du super hos andra, äfwen när du har kom-
mit ifrån mig; sådant skjer säkert för någon
wiss orsak skull; något måste det wara; säg
hwad har jag brutit dig emot; eftersom Du
så försmår min wälmening?” – Han swarte:
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”Bror skall icke taga saken på den sidan; utan
orsaken är den, at innan jag hinner till Bror,
så har jag nyss förut warit hos så många
andra Wänner, där jag har supit at jag ej kan
supa mera om jag will iakttaga någorlunda
måttelighet. Och dessutom så har jag tykt,
at du ej har så god råd dertill; ty har jag icke
welat supa, när jag aldeles icke har behöft
det.” Af denna förklaring blef jag åter til-
fredsstäld och sade: ”Du kan wäl dock någon
gång göra mig den hedern at smaka det; ty
jag har wäl så pass;” hvilket han också för
denna gången gjorde.

Jag, som alt wille försöka när det kom an på
fiske och andra wånor, hade köpt en god Ena-
not, i afsigt at få något betydligt fisk dermed;
Men jag kunde så ganska sällan eller rättare,
aldrig på rätta tider, komma till hafs=bandet,
där han kunde brukas; När jag derföre såg, at
han, som sådan, war mig onyttig, så föränd-
rade jag honom till form af Laxkolk, för at
draga i Elfwen efter småfisk; men det lycka-
des icke eller för den starka strömmen och
fastnor110 skull. Sommaren derpå försökte jag
med honom såsom not i små wikar i fjärden;
men lika förgäfwes; ty måste jag åter sälja
bort honom.

Ett af dessa åren, jag mins ej så wäl hwilket-
dera, war Inspector Holsts Fru mycket sjuk
och swag en lång tid af året, till dess hon slu-
teligen dog i samma sjukdom. Hon war
myck et rädd för at blifwa sken död, hwarom
hon hade hördt så många exempel; och gjor -
de hon wissa anordningar, för at förekomma,
at hon icke måtte lefwande begrafwas; Hon
stod derföre någon tid obegrafwen då hon
hwar dag besöktes, för at undersöka hennes
tilstånd, hwarefter hon begrofs. Un der hen-
nes sjukdom fant jag wäl min skyldighet wa -
ra, at någon gång såsom Prest besöka Henne,

och jag war wäl dit en eller annan gång, men
dock ganska sällan. Orsaken war, som jag
förut på något ställe lärer hafwa anfört i det -
ta arbete, at jag fant det förmycket tungt och
swårt at gå till de Förnäma och bättre Herr-
skaper, då jag icke war kallad till dem; som
härrörde icke allenast af min naturliga blyg-
het och timidite, utan förnämligast af fruk-
tan at icke hos dem wara wälkommen, när
jag kom sjelfmant, hälst i de hus, som wid
walet hade warit emot mig och icke wille
hafwa mig till sin Prest. Den tanken hos
mig, at den sjuka i ett sådant hus, kunde til -
äfwentyrs hysa någon hemlig, fast kanske
omärkelig afwoghet emot mig, eller en mot-
willig opinion om mig, som kunde göra, at
alt hwad jag kunde tala icke kunde få insteg
i ett sådant sinne och hjerta, som i förwäg
kunde hysa motstridande tankar emot hwad
jag kunde säga. Denna tankan och fruktan
bant mången gång min tunga, så at jag icke
kunde tala till den sjuka med någon frihet
eller drift, och war jag således owiss om
hwad jag kunde eller borde säga till en sådan
sjuk; ty hwad nytta tänkte jag; kan jag göra
med mitt tal, om den sjuka hafwer en hem-
lig owilja mot min person eller intet förtro-
ende till mig, för at kunna tala upriktigt med
mig; utan torde göra sig i tysthet hemliga
slutsatser emot alt hwad jag kunde säga; och
denna omständighet föll mig så mycket tung
och swår. War det då wäl under at jag ej fant
mig hugad at gå till dem; oaktad jag wiste, at
jag tadlades för det jag icke geck till dem
okallad. Derföre blef jag så glad och nögd när
jag blef kallad till sådana sjuka; ty jag kunde
då med mera säkerhet hoppas de ras förtro-
ende till mig, och deras beredwillighet at
med wälbehag och tolamod uptaga, hwad jag
kunde finna nödigt, at tala med dem. I med-
lertid upsände jag många bönner och suckar
till Gud, så wäl hemma, som i Guds hus i
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hemlighet för deras själars frelsning och sa-
lighet, samt at gud måtte bö ja deras hjertan
till botfärdighet och böjelighet till en alf -
warlig kärlek till Frelsaren, alt efter hwar
och en själs tilstånd och behof.

Jag hade det nöjet i denna höst, at följa min
yngsta Syster Maria Christina till Bröllopps,
som hölts hos mina Föräldrar. Hon feck en
Ung beskedlig karl Erik Olofs son ifrån Nord-
maling, och skulle de få till hemstad Saluböle
Hemman och egendom i Grunsunda, hwartill
de hade fått wist och säkert löfte af Farbror
och Faster derstädes, såsom nära slägtingar; ty
Anders Eriksson därstädes war Brudgummens
Farbror, och Gumman war min Systers Faster.
Här brydde mig Prosten Erenius om mitt gif-
termål, hwarom Han då ännu föga kände, och
bad mig skynda Mig &c: – Men jag swarte med
ett gladt lynne: ”Jag får wäl wänta; det blir wäl
någon gång.” &c:

Både nu och wid flera tilfällen hörde jag, at
Prosten Eurenius, wid slutet af wigseln altid
brukade at hålla ett litet kort förmanings tal
till Brudparet om ett Christeligt och Gude-
ligt upförande och lefnad i sitt äktenskap.
Detta bruket tykte jag om; ty jag tykte det
ej wara ur wägen, at wid ett sådant tillfälle,
påminna dem om deras heliga pligter wid en
stund, då de kunde wara känslofulla, och för-
maningar således kunde göra det bästa in-
trycket hos dem. Detta exempel tog ock jag
till efterfölgd, såsom något godt och wäl pas-
sande wid ett sådant tilfälle. Nu blef jag en
dag kallad till Baron och Landshöfdingen
Stromberg, för at wiga en dreng och piga til-
sammans. Här, såsom på alla ställen underlät
jag icke, at föreställa Brude Paret nödwän-
digheten at lefwa i Gudsfruktan och hafwa
gud för ögon i hela sin lifstid och all sin wan-
del. &c: Ibland andra främmande war äfwen

Löjtenant af Donner där, som altid war en
äkta spyfluga emot, hwar och en som han
kunde åtkomma. Denna kunde icke nu dölja
sitt spefulla lynne; utan då och då skjöt fram
spe=glosor, om at hafwa Gud för ögonen &c:
Dem jag icke låddes höra. När han på detta
sättet ej tyktes kunna smäda mig med någon
framgång, så aktade han på när jag geck bort
och war kommen på Gatan, Då han öpnade
fönstret, tiltalte mig och under smäde löje
sade: – ”Herr Magister! kära haf Gud för
ögon.” Jag såg wäl upp; men teg och geck min
wäg. Dock ångrade jag mig sedan at icke jag
swarte honom: – ”det gläder mig at herr Löj-
tenanten, så wäl wet att lägga goda förma-
ningar på minnet, och hoppas at han är lika
beredwillig at dem efterlefwa.” Men som jag
sällan har kunnat wara nog snartänkt, och
det ofta för bristande hardiesse, så blef det
också denna gången för sent. Sedan iaktog
jag ändock samma förmaningar wid brud-
wigsell; till dess jag af min hustru när hon
kom, och Swåger afråddes at så göra, hwar-
efter jag mera wände dem till lyckönsk-
ningar än förmaningar; eftersom det ej war
brukligt på något annat ställe; och försam-
lingen kanske mindre war willig at emottaga
dem af mig, än som af Prosten.

Herr Baron och LandsHöfdingen Stromberg
hade utfärdat en lista till påteknande af
hwar och en som åstundade deltaga i Assam-
bleer, hwilka skulle hållas till ett wist antal
för wintern och emot ett utsatt pris. Detta
tykte jag aldeles icke om; ty jag fant icke
nöje deri. Hittils hade det warit så tyst och
lugnt om sådant, och jag wäntade ej något
godt för sederna deraf; utan snarare något
ondt; men jag kunde dock icke göra något
deråt. I medlertid skref jag icke på listan. 

Nu wäntade jag med otålighet bref ifrån

Bröllop.
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min Fästemö; jag geck derföre en dag till
Herr Post Inspectoren Schjålts just emot det
Posten wäntades, och spelte bräde med ho -
nom; men jag kunde icke wara lugn; utan
min inqviettitude war så synbar, at Schjålt-
sen feck deraf anledning at bry mig derföre.
Änteligen kom wäll Posten men intet bref
hade jag där. Jag geck derföre genast hem
och skref till min Fästemö följande bref.

”Med mycken oro har jag 3. Postdagar förgäf-
wes wäntat bref ifrån Min Älskade wän; det
sista jag har fått ifrån Hennes hand är af den
20. October, hwilket jag straxt beswarte. –
Ach lät mig icke längre wara i en så tärande
owisshet; skrif Min Wän och lät mig hälst
weta huru du mår. Ach mitt hjerta! påskyn -
da, så långt möjligt är, wår förening. Jag hop-
pas at Min Wäns hjerta är lika ömt och
warmt för mig ännu såsom förr. Jag reser nu
bort par dagar på en Syn; men hoppas at jag
wid hemkomsten har bref ifrån Tit: hwar ock
icke så börjar jag frukta något widrigt. I med-
lertid är hoppet min tröst, som låfwar mig, at
Min Ädla Wän ej öfwergifwer Dess ömma
och upriktiga älskare. 
P: St:”

Den omnämde Syn, där jag skulle vara Con-
sistorii Fullmägtig, blef intet utaf. 

Hit hörer hwad som är anmärkt p: 750. d: B:
Änteligen feck jag följande swar på före-

gående bref.

”Jag har warit nog försumlig, som har drögt
så länge och intet skrifwit dig till; men jag
hoppas at jag får tilgift derföre, hälst som jag
nu får ge dig tilkänna, at det nästa Söndag
skall få lysa första gången, hwilket jag tror
skall wara som du will hafwat. – Nog har jag
tänkt projectera upskåf till wåren; men jag

wet nog, at du hade tagit det som afslag; der-
före måtte det få skje i Herrans namn; den
som har sagt A så får han ock låf at säga B.
Wår förenings dag tror jag skall blifwa den
29. Tisdagen efter det har lyst ut, Då Min
Wän om Måndagen kommer, och innan hel-
gen derpå äro wi i Umeå. Intet är det wärdt
at du beswärar hit dina Föräldrar; de få nog
se mig altid. Jag tror at min älsta Bror skall
resa till Umeå i dessa dagar, då Min Wän
med honom skrifwer till Prosten Nortman
och begär lysning; om han intet kommer, så
skrif med Thorsdags Posten; men lät det gå
hit först. Jag innesluter mig i Min Wäns öm -
het, då jag beständigt in i döden är &c: 
E: C: T: 

P: S: Om du skrifwer till min Far mer, skrif
intet: Högwälborne, utan bara Wälborne.”111

Huru mycket dessa underrättelser fägnade
mig kan dömas af följande mitt swar. 
”På det ömmaste får jag tacka dig Tit: för

den så länge efterlängtade glada underrättel-
sen om wår lysning till Söndagen. – Herren
wälsigne oss båda Min Wän, och låte det skje
i en lycklig stund, och till wår framtida säll-
het, hwarpå jag aldeles icke twiflar. Tack för
underrättelsen om öfwerskriften till Hennes
Far; ty som jag ej så noga kände hans tänke-
sätt, så har jag i detta fallet ansedt för bättre
at fela uti något för mycket än för litet. Hwad
Mina Föräldrar angår; så äro de gamla och
sjukliga, och se häldre at de slippa resa, hwil-
ket de sjelfwa hafwa låtit mig förstå redan fö-
rut. War nu wid ett muntert mod, och frukta
intet för en framtid, wi hafwa en mägtig be-
skyddare, som är Herren, han hjelper oss wist.
Oroa sig icke då i onödighet, man gör ju blott
dermed sina dagar tunga, som annars kunde
gladt aflöpa när man altid hoppas det bästa:
det är tids nog oroas när något ondt möter;

6:te brefvet 
till Fästemön.

745. 
1796. 
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4:de brefwet if:
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Efter Gud har beslutit wår förening, så är det
säkert till wårt bästa. Förtro sitt hjerta till mig
med all upriktighet, jag will hjelpa och råda
så långt, som det i min magt står. Det begärta
brefwet till Prosten har jag nu lämnat till Bror
Nils Jacob; Jag har ock skrifwit Majorn till.
Har Min Wän tid, så låt mig få weta i några
rader huru du mår, så till hälsan, som humeu-
ret. Lef af hjertat nögd Tit: och hälsa de öfriga
Syskonen ifrån” &c: 

Brefwet till Majoren lydde så.
Tacksägelse för at det skulle få lysa, samt

försäkringar om Sonlig wördnad ===. – ”Jag
är då wiss på at Tit: befordrar saken till wärk-
ställighet, för hwilket beswär, jämte all annan
ynnest emot mig jag aflägger min ödmjukas -
te tacksägelse.” === Hälsningar och slutet.

Stads Notarien Stenberg hade, för sina pro-
sesser skull, en lång tid warit i Stockholm;
men kom nu derifrån och hade ett Fruntim-
mer med sig såsom sin Fästemö. Ej långt der-
efter kom han till mig med begäran, at jag
måtte wiga dem tillsamman; samt uptedde
följande Lysnings attest.
”Utan anmäldt klander är uti Storkyrkan

tre gångor lysning skedd för Egtenskap emel-
lan Stads Secreteraren i Umeå Herr Johan
Theodor Stenberg och Fru Anna Christina
Muhr, hwilken senare hittils bodt och brukat
Nådemedlen i Storkyrko Församlingen, och
af denna Stadens Consistorio blifwit weder-
börligen skiljd från sin förra Man, Fendricken
och Coopvaerdie Styrmannen Johan Peter
Holmberg, med tilstånd, at ingå nytt gifter-
mål, när henne godt synes: som attesteras. –
Tillika påminnes den Prestman i Umeå, som
wigslen förrättar, at, till följd af Kongl: Bref-
wet den 19. Februar: 1768., ofördrögligen det
här tilkänna gifwa, samt aflämna de insam-
lade Lazaretts och fattig medlen. Stockholm

den 13. Octob: 1796. 
C: B: Lundal. 
Adj: Past: och förordn: Comm: i Stor -

kyrkan.”

Denna hans begäran kunde jag ej annat än
fullgöra, på den af honom utsatta dagen: –
nog wiste jag, at han af Stads=boerne ankla-
gades för något honom mindre hedrande;
men då jag ej wiste det minsta om någon slu-
telig dom hade fallit i saken, än mindre hu-
rudan; så tycktes jag ej hafwa giltigt skäl at
neka honom wigsell när jag hade en så sä ker
och tydlig lysnings attest; Hälst ännu dertill
kom, at jag ansåg det för mycket hyggligare
både för Gud och menniskor, at de lefde wär-
keligen äkta makar tilsamman, än som jag
skolat, under förewänning af den äreröriga
prosessen, nekat dem wigseln och de likafult
hade lefwat på det närmaste med hwarannan,
som hade warit en större förargelse i Guds
Församling. Sedan notificerade jag Lundal
den skedda wigseln, samt, sedan jag hade på-
sedt det citerade Kong: Brefwet; at såwida det
sammas afsigt war, at Lazarets pengarna då
endast borde insändas när Brudparet å annan
ort låter wiga sig och sedan straxt återkomma
till den församling där någon af dem under
lysningen hade bodt; men när Brudparet af -
flyttadt ifrån förra stället och bo där wigsell
är skedt, så fant jag ej författningen böra hit
lämpas, och kunde således inga samlade
pengar öfwersända, så mycket mindre, som
wi på stället hade både Lazaret och fattiga.
Härpå feck jag alsintet swar ifrån Lundal,
som förmodeligen fann min anmärkning
grundad. 

I början af månaden hade jag bref ifrån Herr
Prosten Nortman såsom swar uppå twenne
mina till hans Fru. Se pag: 729. denna Boken.
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”Å min hustrus wägnar får jag härmedelst
aflägga dess förbindtliga tacksägelse för 2:ne
bref ===. – Det sednare war så mycket mera
angenämt, som hon deraf med fägnad fin-
ner, at hon aldeles kan trygga sig wid Jung-
fruns gifna löfte, at härstädes taga tjenst.
Under hopp härom har hon ej frågat efter
någon annan Jungfru. Hon har så godt för-
troende till Herr Magistern, at Hon med sä-
kerhet kunde lita derpå, at löftet skulle gå i
fullbordan.” === Commissioner och hälls-
ningar. ”P: S: När man får något säkert bud
till Umeå skall wisserligen en ny och inter-
ressant Bok till Tits nöje insändas; med för-
behåll at den icke utlånas.”
Han war således nu mycket artig och höf-

lig emot mig; men sådant kunde icke räcka
till för alltid, hwarom något framdeles. 

Till Nygren i Bäcken hade jag skrifwit om
någon Predikohjelp; och dessutom följande
mening: ”Som det är en odisputerlig sanning:
at de twå, som komma öfwerens med ett och
samma kommna och sins emellan öfwerens;
Altså: såwida Din Fru är i så nära wänskap
med dig och jag åter är Bror med dig, så måste
det, eller bör åtminstone äfwen wara någon
wänskap och förtroende emellan mig och din
Fru. Af detta oomkullstötliga skäl wågar jag
proponera at få kalla Henne Syster det du är
god och hälsar Henne; och bed Henne förlåta
at jag wågar föreslå ett sådant förtroende och
wänskap.” – Han swarte.
=== ”Jag får hälsa ifrån min Gumma och

tacka för äran, som du henne tildelte; och har
du någon bättre wän än jag, så hälsa honom
at jag med nöje lefwer både din och Hans re-
delige Wän: Nygren.” Förmodeligen mente
han min Festemö; ehuru han skref: honom.
Prediko hjelpen kunde jag icke få af honom.

Den pag: 721. och 722. denna Boken omtalte

Soldate Enkan eller Profetissan kom till mig
den 8. Och berättade hurusom hon på Nybyn
en dag hade warit kallad af unga Herrarne
upp i deras kammare för at Consuleras angå-
ende mitt tillämnade giftermål med deras
Syster, samt huruwida detta skulle kunna
häfwas. Men hon sade sig hafwa swarat:
”Hwad jag förut härom har förkunnat skall
wisserligen skje, och jag lägger ännu dertill,
at om han ock skulle ännu en gång gifta sig
med en annan och för andra gången blifwa
Enklinge så skall dock Mademoiselle Lisa
Cajsa likafult blifwa Hans Fru. De blefwo
wäl”, fortfor hon ”litet förargade på mig; men
jag skötte intet derom; utan sade som jag
hade sedt det.” Denna Enkan war också den,
som gaf mig första underrättelsen om at Min
Lysning skulle skje den 13. at Captén Nils
Jacob min blifwande älsta Swåger snart skul -
le komma med bref derom; hwilka se p: 745.
Man kan då sluta huru wälkommen den na
gumman war med sina glada underrättelser:
också begåfwade jag henne med ./2. skel korn;
ty jag wiste wäl at det war mycket derföre
som hon hade hälsat på mig och talat så hug-
nande; och häröfwer blef hon mycket glad. 

Ännu en gång skref jag till min Fästemö så-
ledes.
”Några ord i hast. – Jag mår wäl och räknar

dagarna, huru snart den 29. må komma. Jag
har nu notificerat wår Lysning härstädes så-
som skedd den 13. i denna Månad, säker om
at förmodeligen så skjedt är. Jag önskar dig
Min Wän hälsa och munterhet, hwilka Her-
rans gåfwor hos dig altid skola utgöra min
sällhet. Jag kommer den 28. då Tit: förmode-
ligen ej är i Gumboda. Är det någon ting som
härifrån behöfs, så lät mig det weta, så will
jag taga det med mig. Jag innesluter mig” &c:
Den notifering som jag omnämnde war till

mina wänner, som min Swärfar och mina
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swågrar icke kände. Snart blef jag hugnad
med följande swar.

”Jag kan intet underlåta at skrifwa dig några
rader och låta dig se, at jag mår wäl; det fäg-
nar mig öfwermåttan at du mår wäl. – Det
har nu twå gångor afkunnats här i Kyrkan
wår förening; och bröllops dagen blir som
sagt är, då du min Wän är wälkommen hit.
Tack för din wälwilja om det något skulle
behöfwas; men det är intet så lagrant112 här
på Nybyn; det är ingen, som förstår sig på
hur det är. Jag har nu tagit mitt afsked ifrån
Gumboda; gifwe Gud at jag kunde trifwas så
wäl i Umeå, som där! Jag innesluter dig i den
högstas beskydd, då jag städse in i döden är
din upriktigaste Wän. Elis: C: Turdfjäll.”
Den utsatte Lysnings dagen den 13:de hade

jag kallat till mig en par wänner, för at roa mig
med dem något litet. De woro blått få, och li-
tet drikswaror i proportion derefter; ty jag
hade icke råd, at slå på något stort; men en li-
ten munter glädje dag wille jag en sådan afton
öfwerlefwa.
Dagen efter kom min Syster Maglena till

mig ifrån Röbäck och berättade, huru hennes
Swärmor Anders Mickaels gumman hade nog
mycket talat på at jag förleden sommar hade
alt för litet betalt Jon Pehrs son och Carl Jul:
Thuræ son för deras körning och ristning i
min gärda. Detta förtröt mig något; ty då jag
hade liqviderat med dem och jag aldeles icke
kände sådana dagswärkens wärde, så war det
naturligt, at jag sökte pruta så mycket, som
jag kunde få; och då de icke sjelfwa förklarade
något misnöje derwid, så tycktes jag icke
hafwa gjordt dem någon orätt. Detta bad jag
min Syster swara gumman, och äfwen med
det tillägget: at så snart hon sände till mig och
lät mig weta hurut mycket de ännu fordrade,
så skulle hon straxt få det. Om denna efter
betalning kom at skje mins jag nu icke mera.

När Herr Notarien Stenberg, som nyss nämt
är, war hos mig; så yttrade han sig ibland
annat således. – ”När jag i Stockholm i avi-
sorna läste annoncen om Herr Magisterns
Frus död, så rörde det mig, och jag tog en öm
del i Herr Magisterns stora förlust; ty jag såg,
at hon war en wettig menniska och at Herr
Magistern lefde lyckligt med Henne” m:m:.
Detta Hans deltagande i min förlust kunde
ej annat än fägna mig, hälst jag deraf fant, at
Allmänheten äfwen innom så kort tid bör-
jade inse och finna, at jag icke hade walt till
maka någon tossa eller slödder, fast än hon
war af ringa härkomst; utan en wärklig akt-
ningswärd maka; Hwilket äfwen andra mås -
te hafwa insedt, ehuru ingen yttrade något
sådant; ty de skulle wäl icke annars med så
mycket deltagande hafwa besökt Henne un -
der hennes sista sjukdom, såsom omtalat är
pag: 603. denna Boken.

Såsom förra åren hade jag också denna höst
utsatt fågel snaror och harjärn; och feck få -
gel någorlunda. Wid sådana utwandringar
war jag klädd med oömma kläder, som i sko-
gen woro tjenliga; men, för at skyla dessa ha -
de jag en Jämtlandsskin=kapprock på mig,
så länge jag geck igenom Staden fram och
åter, hwilken jag altid göm de under en lada
till min återkomst. En dag war denna borta
när jag kom at återtaga ho nom, då jag fruk-
tade at han kunde wara bortstulen, som hade
warit mig en stor förlust såwida han war den
enda, som jag ägde och behöfde ho nom nu
som bäst. Men efter något efterspanande så
feck jag igen honom af en beskedlig gumma,
som hade tagit honom i förwar i tanka at hö -
ra efter ägaren; troendes, at han antingen af
någon tjuf wore dit stoppad eller af ägaren
glömd, och än derifrån kunde lättiligen stjä-
las. Och jag war mycket glad at jag återfeck
honom. Nu til stundade min resa till Bygde,
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som, jämte ämbets göromål hindrade mig
hälst emot slutet, at wittja mina wånor, utan
de fingo wara till återkomsten norrifrån.

XXII. Capitlet. 
Tredje resan till Nybyn. 

Eftermiddagen den 27. en Söndag, företogs
min resa; nu helt ensam uti en kursläde, som
jag hade lånt af Herr Borgmästaren Nortman
för min blifwande hustrus skull wid återre-
san. Jag hant dock icke längre den dagen än
till Bygde Prostegård. Här förblef jag öfwer
natten och mådde wäl; men som jag helt och
hållit hade öfwerlämnat till Swärföräldrarne
och min Fästemö, at bestyra om alt hwad
som hörde till Brölloppet; så war jag aldeles
okunnig om huruwida ProstHerrskapet wo -
ro bud na eller icke, ja icke en gång kände jag
hwilken Prest, som skulle wiga oss tilsam-
mans. Jag kunde således icke bedja dem wara
wälkomna efter, och ännu mindre sjelf bju -
da dem, såwida jag icke wiste huruwida det
kun de wara Swärföräldrarna till behag eller
icke; Gärna hade jag dock önskat at få dem
med på mitt bröllopp, såwida jag hade warit
i deras hus; och jag äfwen skäligen säkert
kunde gis sa, at de sjelfwa önskade det sam -
ma; men jag kunde icke göra något deråt,
icke eller kunde jag på något behändigt wis
wäcka någon frå ga för at blifwa uplyst om
saken, utan teg helt stilla angående detta
ämnet, icke eller sade de ett ord derom. At
fråga härom kunde jag än nu mindre; ty
tänkte jag: äro de icke budna, så torde jag få
något swar, som gåfwe tilkänna något mis-
nöje och någon pik på Swärföräldrarna, som
jag aldeles icke hade lust at höra; ty teg jag
som sagt är; och tänkte: de lära i alla fall inse,
at jag häruti hafwer alsingen del, och således
icke tilräkna mig, om något fel är begångit
efter deras tan ka; föröfrigit må de tänka

härom hwad de wilja det rörer mig icke stort. 

Dagen derpå reste jag så till pass, at jag på ef-
termiddagen kom till Nybyn, där jag natur-
ligt wis war wälkommen åtminstone denna
gången af alla, såwida saken nu war så långt
kommen. Min Fästemö träffade jag icke
straxt, ty Hon war stadd i något göromål;
men hon dröjde dock icke mycket länge, förr
än hon kom in, och jag feck hälsa på Henne.
Hon war då klädd i en helt simpel hwardags
klädning, som dertill med icke war synner-
ligen ren; Detta, om det just icke aldeles för-
tröt mig, så gjorde jag dock derwid den an -
märkningen hos mig sjelf: nog hade du wäl
dock kunnat wisa din Fästeman den akt-
ningen och tagit på dig åtminstone en ren
om icke en grann klädning. Men jag låddes
icke märka det minsta; utan ursäktade hen -
ne i mitt sinne så godt jag kunde och till det
bästa. Efter någon stund kom ock Swärfar in
i rummet; och efter at hafwa sutit en liten
stund, sade han till min Fästemö: – ”Hör min
dotter; du har just klädt dig mycket hwar-
dagslik i dag; nog hade du kunnat wisa din
Fästeman den aktningen och emottagit ho -
nom i en bättre klädning.” – Hon swarte: ”Ja
det är wäl så; men jag tyckte at det war onö-
digt at kläda om mig för i dag; han skall nu
härefter, mer än det är, se mig i min hwar-
dags drägt, och jag räknar på hans wänskap,
och öfwerseende och tror at han i alla fall
wist ursäktar mig.” &c: – ”Ja bewars min
wän” swarte jag, ”det wore ej förnuftigt af
mig om jag skulle reflectera derpå.” &c: Men
tänkte dock derhos: den Fästeman hade det
kunnat wara, som hade kunnat uptaga det
såsom ett förakt för hans Person; men icke
destomindre war det helt upriktigt och af
hjertat hwad jag nu hade swarat; ty hwem
kunde wäl wara mera willig at ursäkta hen -
ne, om icke jag?
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Den 29. war bröllops dagen, och till bröllop-
pet woro ganska få budna, emedan Swärför-
äldrarne och isynnerhet min Fästemö höge- 
ligen önskade, at alt måtte aflöpa så tyst och
enskilt, som det möjeligen sig göra lät, utan
många gäster eller mycket bång eller fjäs;
derföre war ingen ifrån södra Socken buden,
icke en gång Prost Herrskapet ehuru han
war KyrkoHerde i Församlingen; utan blott
Comminister Widmark, som war min Fäste-
mös Morbror; och som skulle wiga oss, tillika
med hela hans Hus; Sergeant Ahlqvist och
Fru, och dessutom de små Herrskaper, som
bodde i byn. De woro kallade till klåckan 5.
eller sex på eftermiddagen. Så snart midda-
gen war förbi geck jag i min kammare för at
kläda mig till högtidligheten; jag hade icke
anmodat någon till at laga mitt hår, såsom i
Burträsk (Se p: 429. 430. D: B:) ty efter som
det där mislyckades, så wille jag nu sjelf göra
det, såwida jag war försynt för at anmoda
någon af mina blifwande Swågrar derom, då
ingen af dem sjelf tilböd sig dertill. Jag satte
mig derföre ned och började at frissera mitt
hår; men oaktad all anwänd wanlig konst
och möda, så wille det ändock icke blifwa
braf för mig; jag ref ned det åter igen 2. a. 3.
gånger; men det wille dock icke lyckas; till
slut feck jag det wäl färdigt; men wist icke
mig till nöjes; och ledsen öfwer, at det ej blef
som jag önskade, så tänkte jag: Det får då
wara som det nu är då, jag kan ej hjelpat, det
får wäl duga; och war harmsen öfwer, at jag
icke nu kunde få det wäl lagat, såsom många
gångor förr, då det ganska sällan mislyckades
mig, om jag annars gjorde mig aldrig så liten
winning derom. I det samma kom min blif-
wande Swåger Löjtenanten Johan Petter in
till mig, och tilböd sig at laga mitt hår. Jag
tackade honom för tilbudet och hans god-
het; men tillade: ”jag trodde mig kunna göra
det sjelf någorlunda hjelpeligt, och wille der-

före icke beswära Bror dermed.” – ”Jag kan
wäl ännu nu laga om det”, sade han, ”om
Bror så will.” – ”Ja tack skall Bror hafwa”
swarte jag; ”det torde dock nu få passera som
det är.” Och dermed feck det wara; ty jag war
redan ledsen innom mig sjelf och ansåg det
wara harmeligt, at efter så mycken möda
nödgas beswära honom; derföre wägrade jag
höfligt, och förebar den korta återstående
tiden dertill, såsom nu mera otilräckelig, at
sedan kläda mig på. Derefter klädde jag mig
färdig, och geck in till det öfriga herrskapet.
Någon utaf mina Swägerskor gjorde då efter
någon stund den anmärkningen, at mitt hår
ej war synnerligen wäl lagat för at wara
Brudgum, och tillade: ”Du Bror Johan Peter,
hade wäl kunnat hjelpa honom dermed.” –
”Ja” swarte han, ”jag har tilbudit min tjenst;
men den blef icke antagen.” – ”Det har han
wist” sade jag; ”och jag har wäl sjelf gjordt
min flit; men det har ej welat lyckas; nu
mera är det ingen tid öfrig dertill; derföre
tykte jag at det kunde få duga sådant, som
det är.” Och dermed förblef det. Jag träffade
sedan min Fästemö och fant Henne ännu al-
deles så klädd, som förr om dagen; ty frågte
jag; ”Min Wän går Du ännu så här klädd du?
skall du icke kläda dig snart? det är ju så
mycket lidit på tiden?” Hon swarte: ”Hå
snart blir jag klädd intet skall det stå länge
på.” Jag gaf mig wäl dermed tilfreds, men
wist en half timma derefter fant jag Henne
ännu likadan, i det Hon geck och rustade
med hwad som fordrades för det snart an-
kommande främmandet. Jag påminte Hen -
ne åter härom och sedan äfwen 1. a 2. gångor;
men feck altid likadant swar. – Då tänkte jag:
Hwad skall wäll här blifwa för en brud af till
den utsatta tiden, det lyster mig se! Då hon
ännu gör sig så litet angelägen derom, eller
är så liknögd!
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Gästerna woro nu komna och ögnablecket
förhand, då wigseln borde gå för sig; jag tog
derföre på mig kappan och trädde in i brud -
stolen; Swärfar ledde och straxt till mig sin
dotter, som war klädd med krans och grön=
krona på något låckat hår, men utan juweler,
och föröfrigit rätt och slätt, dock med en för
tilfället lämpelig och wacker klädning; och
undrade jag huru Hon så hastigt hade hunnit
blifwa så pass wäl klädd. Dock, såwida jag
war wan, at se bond=brudar helt annorlunda
– utsirade med juweler, fjädrar, hårtur och
blommor, &c: så tyckte jag, at hon åtmin-
stone i hufwudet war nog simpelt klädd;
men tänkte jag: Hon lärer utan twifwel haf -
wa klädt sig så, för at icke likna bond=bru-
dar, och war jag derföre dermed nögd. Wig -
seln börjades och Morbror Widmark blef
der under nog rörd och blödig, hwilket gjorde
at han förglömde at begära ringen af mig, då
han började läsa bönen derom; icke eller ob-
serverade han, at jag wil le gifwa honom den,
förr än han hade läst halfwa bönen, då han
sjelf kom ihog honom och märkte sitt lilla
mistag. Under wigseln war jag munter och
frimodig och aktade mig med flit, at icke se
omkring mig på alla sidor, såsom jag gjorde i
Burträsk. (Se p: 436. D: B:) Min Brud war
också skäligen munter och frimodig under
wigseln. 

Wid wigselns slut trädde wi upp, som wanligt
är, för at emottaga lyckönskningar. Min Swär -
far framträdde med den blödighet och käns-
lofullhet, som hans ömma Faders hjerta ej
annat kunde än känna för dess mäst älskade
dotter, hwars sällhet låg honom ömt om hjer-
tat, och hwilkens jordiska förmåner företed -
de sig at blifwa snäfwa och ringa; – war det
då under, at hans tårar wille frambryta Då
han så hjertligt önskade Henne dess framtida
sällhet? Hennes Bröder Captén Nils Jacob

och Löjtenanten Joh: Pet: woro icke mindre
blödiga; de fälde också tårar när de framträd -
de för at önska sin Syster lycka. Detta war
mig owäntat och oförmodat; ty rörde det mig
ömt och tillika gladde mig högeligen, och
min Högaktning och tilgifwenhet för dem
tiltog icke litet. – Ach tänkte jag här borde de
stenhårda hjertan warit närwarande, menni -
skor, som brösta sig och skryta öfwer sin
känslolöshet och hårdhjertenhet, och räkna
Det till hjältars och tapperhetens ära at aldrig
fäl la tårar; De borde nu warit här och sedt
unga hjältar fälla ömhetens och broderliga
kärlekens wänskapsfulla tårar, samt huru
dessa woro en stor prydnad i deras ärekrans,
dem endast ädla menniskor förstå at rätt wär-
dera och högt skatta. Det är sant: det anstår
icke en man, ännu mindre krigsmän och hjäl-
tar at gråta och fälla flemighetens, lättsinnig-
hetens och feghetens tårar; men det är en stor
skilnad emellan dessa och mensklighetens,
bröd ra kärlekens, och wänskapens ömma
tårar; ty dessa sednare äro be wis på ädla hjer-
tan och caracterer, och tecken till at dessa sjä-
lar tänka ädelt och känna ömt, när det hörer
en Christen till at så känna och tänka; ty äro
de altid en prydnad och ett talande skjel till
en utmärkt högaktning för sådana menni -
skor och en warm kärlek för dem tilbaka. Jag
fant mig då, innom mig sjelf, mycket anma-
nad, at wid läglighet framdeles skrifwa några
werser öf wer detta ämnet till sådane tårars
pris; men jag kom mig dock aldrig dertill.
Måtte jag dock med dessa rader kunna an-
mana mina efterkommande at högt wärdera
sådana ädla och altid berömwärda tårar, samt
at sjelfwa aldrig blygas före at fälla sådana.

Denna min heders dag ändock han war mig
en högtids och glädje dag blef dock för mig
en plågo=dag ty en swår tandwärk infant sig
på eftermiddagen, som isynnerhet efter wig-
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seln, emot qwällen och wid bröllops bordet,
mycket plågade mig. Denna war förmodeli-
gen en följd af min resa i kalla wädret och
jag kanske war litet klädd omkring kindbe-
nen. Jag fant mig härunder något frusen,
som altid i någon mån åtföljer hwar och en
sjukdom ehuru ringa den än kan wara; Jag
önskade derföre at på något sätt få wärmen
i kroppen; ty jag hade förr tykts ärfarit, at
tandwärken då altid gaf sig och lindrades, så
snart jag blef riktigt warm; derföre öfwer-
talte jag dels Sergeant Ahlqvist dels ock nå -
gon af mina Swåggrar, at bråttas eller arm -
styras med mig, när jag så kom åt i något af-
sides rum. Detta hjelpte wäl något, men ej
fulkomligt, ty hwarken hade jag tilfälle ej el -
ler årkade jag på en gång resa så mycket at
jag kunde få riktigt wärma i kroppen. Der-
före, efter någon stillhet war åter samma ky -
la i kroppen och tanwärken förwärrades,
hälst, som sagt är wid bröllops bordet. Der -
under tänkte jag: skulle wäl denna plågan
just på min bröllops dag wara något omén
till något ondt förebod! Ach Herre min Gud!
skall wäl min sammanlefnad med denna
min hustru kunna blifwa så swår, och olycke -
lig, som tandwärken nu är mig plågsam, ach
huru olycklig lärer jag då icke blifwa! Jag
hant icke wäl tänka detta förr än tandwär-
ken rände till eller bet till så häftigt, at jag
så när hade skrikit till wid bordet; men den -
na dess häftighet warade föga längre än ett
ögnableck, hwarefter han lindrades något. –
Ach Herre Gud, fortforo mina tankar, skall
då detta häftiga bitande il wara en bekräf-
telse på mina förra tankar; så hjelp mig då
min Gud och war mitt bistånd. Upstegen
ifrån bordet, så grep jag till nyssnämnde bo-
temedel, och tandwärken lindrades något,
dock fortfor han fast ej så häftig äfwen den
påföljande dagen; men sedan uphörde han. 

När det led något mera på qwällen, så togo
gästerna afsked och reste bortt, och min
Brud geck at afkläda sig brudskruden; under
hwilken tid jag war i salen med mina Swåg-
rar och Swärfar, som ibland geck i sin kam-
mare. Ehuru det började mycket lida på
qwällen, så wille jag dock icke gå i säng förr
än jag skulle få min hustru med mig; Men
jag wille dock för ingen del påminna Henne
derom; utan jag tänkte: jag ser wäl när Hon
tar god natt utaf Föräldrarna, så will jag ock
på samma gång göra det. Efter någon wäntan
härpå kom min Hustru igenom salen, bjöd
sina Bröder god natt; gaf mig så en wink, och
wille gå igenom Förmaket. – Jag frågte då
Henne: ”Går du nu i kammaren Min Wän?”
– ”Ja”, blef swaret. – ”Skola wi icke först
bjuda Föräldrarne: God natt?” fortfor jag. –
”Det har jag redan gjordt” swarte Hon och så
geck Hon. Man kan föreställa sig, at jag
sedan icke war sen, at gå in och bjuda Swär-
föräldrarne god natt och sedan Syskonen,
hwarefter jag upsökte min Hustru i brud-
kammaren. Jag war då 38. år och min Hustru
blott 27. år gammal. 

Wårt möte där war ömt och kärleksfult och
beseglades med kyssar, som för oss hittils ha -
de warit nog sparsamma, som tydligt kan be-
wisa, at ännu mindre några andra närmare
bekantskaper hade någonsin i för tid ägt rum
oss emellan. – Jag sade då: ”Min Wän! hwar-
före sade du mig icke till, när du tog god natt
utaf Föräldrarna, at ock jag hade fått göra det
på samma gång; det hade sedt bättre ut, och
så hade det bort wara, och hade warit wår
skyldighet?” – Hon swarte: ”Det war just det
jag wille undwika; ty wille jag för ingen del
säga dig till, emedan jag wäl wiste, at detta
upträdet skulle blifwa för ömt, och skulle
warit alt för twungit både för Föräldrarna och
mig, om du hade warit närwarande; derföre
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wille jag, wid detta wigtiga tilfället, wara i
full frihet.” Detta skälet tilfredsstälte mig,
och jag blef fullkomligen nögd. Sedan wi ha -
de lagt oss, språkade wi om förefallande äm -
nen. – Ibland annat, i anledning af Hustruns
sjelfmanta yttrande, at Hon aldrig förr med
någon man så legat; frågte jag om det wore
sanning? hwarpå Hon swarte: ”ja, det får du
lita på, och du gör mig mycken orätt och sårar
mig ömt, om du twiflar derpå. ” – ”Detta”,
fortfor jag ”ger mig en ny och stor orsak till
at glädjas, at jag är så lyckelig och blifwit med
dig förenat; Och jag får också å min sida för-
säkra, at äfwen jag, både som ungkarl, som
också som änklinge, har iaktagit all återhåll-
samhet och altid sökt at både högakta och
iaktaga dygden. Det är blott med min Hustru,
såsom sådan, jag hafwer umgåts; hwilken jag
fant wara likaså dygd=älskande, som Du min
Wän. Och jag hafwer större skäl och orsak at
häröfwer wara glad och tacka Gud, än som du
kan föreställa dig; ty jag hafwer ofta innerli-
gen bedt Gud, at han måtte gifwa mig en
dygdig och Gudfruktig maka, samt at han
måte låta mig finna en flicka wärkeligen dyg-
dig och ren; och jag har warit lycklig nog at i
mina båda hustrur träffa sådana. Det war i en
bedröfwelses stund; Då jag twiflade om nå -
gon sådan Flicka kunde finnas, som jag först
innerligen gjorde en sådan Bön (Se pag: 322.
4:de Boken.) Och Herren hafwer hördt mig;
Och så öfwertygelsen härom gjorde at jag gif-
tade mig med min förra Hustru; ty den som
älskar Gudsfruktan &c: hwem skul le icke då
högäkta och högt wärdera dygden ehwarest
den finnes. Du ser då min Wän hwad stor
orsak jag hafwer at högakta och älska dig.”
&c: Härpå swarte Hon ej något synnerligt.
Föröfrigit må nattens mörka slöja öfwerhölja
dessa stunder och wi såfwo godt, till mårgo-
nen, då Swärföräldrarna och Syskonen helt
oförtänkt hälsade på oss medan wi ännu lågo,

då samtalet blef muntert och gladt.

De få dagar som wi sedan passerade på Ny -
byn anwändes eftermiddagarne till at göra
wåra afskeds visiter hos Morbrors &c: Där
lade hans lilla Son ihop min och hustruns
händer, som gladde mig mycket. Dagen efter
Bröllops dagen, hade äfwen wi wåra gäster
hos oss; så at tiden aflopp muntert.

En af de följande dagar, då Swärfar såg, at jag
ännu war klädd i skor och strumpor, sade
Han: ”Och du går ännu med skor och strum-
por, det är onödigt här; Kära Stenberg war
hushållare! Du har ej så mycket at föra ståt
med; det är bättre at ifrån början hushålla
med litet, så at det räcker till och förkofrar
sig; så har jag sökt göra, äfwen i detta afseen-
det; ty jag har aldrig brukat skor och strum-
por sedan jag war brudgumme; och har dock
hederligen gått min werld igenom.” Jag swar -
te: – ”Ja nu några dagar gör wäll ingen ting,
efter jag i alla fall har skor och strumpor med
mig. Och föröfrigit will jag wist försöka at
hushålla med mitt lilla;” Tänkandes därjämte:
Jag tror mig icke wara känd för någon slösare,
utan snarare, såsom hushållare. Altså blef jag
af den ena Giftormen tiltalad för det jag ald-
rig brukade skor och strumpor, utan blott
stöflor, (Se pag: 308. Denna Bok:) och nu af
den andra för det jag brukade dem; så äro tän-
kesätten hos menniskorna olika.

I anledning af detta min Swärfars yttrande,
såsom ock af hans, pag: 716. Denna Boken,
anförda ord &c: torde någon falla på den tan-
kan, at min Swärfar kunde wara snål eller
något dyligt, men långt derifrån. Han hade
ifrån fattigdomen, med mycken heder och
allmän aktning dragit sig fram igenom werl-
den, och derföre war han wäl en god hushål-
lare; men tog dock altid emot främmande
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med mycken anständighet och såg gärna nå -
gon wän hos sig. Han upfostrade sina barn
mycket wäl, så at han på ålderdomen feck
mycken hugnad och glädje utaf dem allesam-
man. Han lärde dem alla arbetsamhet och
flit, utom goda seder och Christeligt upfö -
ran de, m:m:. Hans ansikts drag tycktes, wid
första påseendet, icke röja synnerligt godt
hos honom; men han war i själ och hjer ta en
ganska god man, och hade ett ömt och blö-
digt hjerta; och föröfrigit ärlig och redlig i alt
sitt upförande, så at han hade förwärfwat sig
allas förtroende; och högakt ning. Min Swär-
mor war en klok och förnuftig Fru i sitt hus;
mycket flitig och snäll till at spinna, wäfwa
och sy allahanda och hwad som hälst; out-
tröttelig i sina göromål och säker i alt hus-
hålls bestyr. War äfwen lika förnuftig wid
sina barns upfostran, dem hon med ett wak-
samt öga förde till flit och arbetsamhet, samt
inplantade hos dem alla goda och ädla tänke-
sätt, i hwilket afseende de så wäl förstodo
hwarandra och gingo hwarannan till mötes;
– Ty fingo de ock på ålderdomen gemensamt
glädjas öfwer framgången af deras bemö-
dande.

Då Swärfar sjelf häruti kunde wara en så full-
komlig eftersyn, så war det ej under at han
äfwen sträkte sin omtanka på sina barna=
barn och efterkommande; derföre gaf han
mig och min Hustru en qwäll följande för-
maning och påminnelse: – ”Kära barn! om
Gud skulle wälsigna Eder med barn, så wa -
ren, för all ting angelägna, at upfostra dem
Christeligt, och lären dem det godt är och ar-
betsamhet; tillstäd icke skelfswåld eller andra
odygder hos dem, utan hållen dem under alf -
warsam aga. Jag ålägger Eder det på Edra
samweten, såsom en sak för hwilken I en
gång inför Gud skolen answa ra.” m:m: – Jag
swarte härpå: at wi härutinnan wille göra wår

yttersta flit efter wårt bästa förstånd och för-
måga. &c: Denna min Swärfars anmaning
och påminnelse kunde ej annat än behaga
mig såsom ganska klok, nödig och förnuftig;
och det hade warit wanwettigt af mig om jag
hade öfwer sådant blifwit förtrytsam; derföre
uptog jag det med ett willigt och tacksamt
hjerta, hälst jag wiste, at Han mente så myc-
ket wäl dermed. 

En mårgon när Swägerskan Babba hjelpte
min Hustru at fläta och upfästa Hennes hår,
så stälde jag mig tätt derintill och såg derpå,
då Hustrun frågade mig: ”Hwarföre står du
så där och serpå?” – ”Jo”, swarte jag, ”jag ser
på huru det fästes upp, på det at jag hemma
må kunna hjelpa dig dermed om så skulle
behöfwas” ”Ja så”, swarte Hon, ”jag trodde,
at det war för at göra anmärkningar.” –
”Nej”, sade jag, ”sådant har jag icke en gång
kommit ihog.” Och dermed slutades detta
wårt samtal. 

En af dessa qwällar suto jag och min hustru
med Swägerskan Babba och språkade i wår
oskuld då denne sistnämde narrades ungefär
med dessa orden. – ”Så hafwa wi nu haft
bröllopp; det är osäkert när och om det blir
hållit här härnest; Wi äro fattiga flickor wi få
nog gå här och wänta både wäl och länge.”
Denna Hennes upriktighet behagade mig, ty
sökte jag at uppmuntra Henne; sägandes: –
”Åh det kommer wäl Swägerskornas tur ock -
så; wänta, wänta bara något litet; man wäntar
ej för länge, som wäntar på något godt; och
godt tolamod tager ett godt slut:” m:m: som
jag kunde raillera. – Hon fortfor: ”Det kan så
wara; men at wänta till dess det börjar blifwa
för sent är just icke så roligt eller nöjsamt.
Men hwad pratar jag! Jag kan på detta sättet
tala halsen utaf mig; blefwe det kunnigt, så
skulle man tro, at jag wore så öfwermåttan

769. 
1796. 

December.

Förmaning om
upfostran.

770.
1796. 
December.

Håret.

Skämt om giftas. 

771. 

531

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 531



giftes=sjuk; men jag tryggar mig till Swågers
hederliga tänkesätt, at han wist icke bär om -
kring hwad jag här för ro skull galnas.” – ”Det
kan Swägerskan trygt lita på, jag will Henne
för mycket wäl för at kunna wara så oförnuf-
tig at kringbära sådant.”

Den 2. December war utsatt till wår resedag
och på föremiddagen samlade och lade min
Hustru ihop det lilla hon ägde och kunde
taga med sig. Under detta Hennes göromål
träffade jag Henne i förstugan bärandes en
liten mjuk wriden käpp af walfiskben. – För
at roa mig frågte jag: hwad Hon skulle haf -
wa en sådan käpp, till, som war så fin och
mjuk och således oduglig at nyttja som käpp.
– Leende och skämtande swarte Hon: – ”Åh
jag skall hafwa den till at basa på din rygg
när du är obeskedlig och oartig emot mig;
han är åtminstone rätt mjuk och tjenlig der-
till.” Detta owäntade swaret gjorde mig wäll
något förbluffad, så at jag ej just blef något
synnerligt till at swara; men jag log och sade
blott: ”Så så menar du det.” och tyckte om
denna hennes frihet och munterhet; hälst wi
hittils föga hade haft tilfälle, at språka til-
sammans, såwida hon mäst war tilsammans
med sin Mor och syskon.

På eftermiddagen reste wi; och afskedet war
ganska ömt och sorgligt, såsom wanligt är
wid sådana ömma och rörande skilsmässor,
då ett barn skall skiljas ifrån sina älskade för-
äldrar för at träda i nya förhållanden, och gå
okända öden till mötes, samt lämna det dit-
tils sorglösa lifwet, som måste förbytas kan-
ske till ett bekymmerfult lif. Jag bjuder ej
till at afskildra denna rörande Scene, det wo -
re nästan at ohelga en så ömm stund, helgad
för tacksamheten, saknaden och andra be-
römwärda känslor; utan hwar och en som så-
dana stunder har öfwerwarit, förstår också,

at dem rätt högt och wärdigt skatta och wär-
dera. Wi afreste således och min hustru af-
torkade sina tårar och öfwerlämnade sig åt
den stilla tystnaden och hemliga känslor;
och jag sökte at upmuntra Henne så godt jag
kunde.

Wintern hade ännu icke warit så alfwarsam,
at man kunde köra winterwägen, utan wi
måste köra sommarwägen; som är mycket
backig. Med all warsamhet körde jag utföre
de swåraste backarna och det geck mycket
lyckligt; men i en liten mindre betydande
backe, tyckte jag, at en sådan warsamhet
icke war så nödwändig, utan lät straxt släten
taga någon fart, som hade den följden at slä-
den skjenade något litet utom wägen och
stjälpte; jag war dock så wig, at jag hoppade
neder och hölt emot släden, så at han ej hant
at fullkomligen stjelpa; ändock hände här-
wid den olyckan, at fimmelstången på ena
sidan geck aldeles åf, så at blott järnet på dess
indre sida hölt ihop. Jag war då högst be-
kymrad huru jag skulle kunna hjelpa mig
fram till Gumboda, och äfwen sedan hem,
hälst släden war lånt som redan pag: 755. sagt
är. – Min hustru sade då: ”Blott wi kunna
komma fram till Gumboda, så få wi wäl där
låna en fimmelstång utaf min Bror.” Denna
ärindran war mig wälkommen, som jag sjelf
icke förut kom ihog, ty gaf den mig nytt
mod, och jag bant ihop skadan så godt jag
kunde. Upföre och på jämn wäg geck det wäl
sedan braf, men i backar utföre måste jag
wara mycket warsam; ty fimmelstången ha -
de icke den minsta styrka at hålla emot, och
jag war i yttersta farhåga, at järnet skulle gå
åf; men emot all förmodan war det ganska
segt och hölt fram till byn. Dock harmades
jag något på mig sjelf, som kunde wara så
oaktsam när jag första gången skulle kuska
för min hustru. Den sista ./4. Milen, som wi
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då hade qwar, geck således mycket sagta och
tråkig. När wi kommo något närmare byn,
så mötte wi oförmodat Swågren Johan Peter,
som efter brölloppet hade farit till Gumboda
tillika med Systren Eva; för honom bekla-
gade jag min olycka, och han tröstade mig
med följande ordspråk: Det är dock altid bätt -
re, at börja med olyckan än at sluta med henne;
samt låfte mig at få låna en fimmelstång af
honom, och sade hwarest i gården jag skulle
finna henne. Denna anmärkning angående
olyckan frapperade mig mycket; så at den
wäkte hos mig följande tankar. – Ja det är
ganska sant: Gud låte oss icke hända wärre
än detta är! Och om någon motgång eller
swårighet skall hända oss, hwartill denna
lilla olyckan skall wara såsom något förebud,
så wore det wist bättre at snart hafwa ige-
nomgått den, och at det sedan och till slutet
af wår sammanlefnad blefwe lyckligare!
Swågern tog så ett ömt afsked af sin Syster
och reste till sina Föräldrar; och wi fortsatte
wår bedröfliga fart helt sagta till Gumboda,
där wi foro in till Swägerskan.

Efter at hafwa drögt någon stund och lagat
fimmelstången i ordning, så togo Systrarna
ett lika blödigt afsked af hwarandra och wi
afreste, samt anlände något sent till Bygdeå
Prostegård, utan at någon widare motgång
eller olycka hände oss. Här måste wi således
stanna till natten för at ligga, och lyckönsk-
ningar af Prost=Herrskapet sparades icke.
Wi blefwo anwiste at ligga i deras hwardags-
rum, det jag nästan mistyckte; men det war
wäll derföre, at intet annat främmande rum
war upeldat. Min Hustru somnade straxt;
men jag låg waken en lång stund på natten,
och tänkte hit och dit om allahanda; och till
slut kom jag ihog något yttrande af Hörnell,
då han förleden sommar war hos mig, hwil-
ket i hast upwäkte hos mig swartsjuka tan-

kar emot honom; Såsom widare anledning
som styrkte denna min inbillning, war, at
Min Hustru, året förut, på ett bröllopp hade
lagat hans hår, jämte hwad han yttrade; när
jag första gången reste till Nybyn, om at
man är wälkommen till Flickor såsom friare.
(Se pag: 659. denna Boken.) Häraf wille jag
draga den slutfölgd, at Han säkert förut måt -
te haft någon närmare bekantskap med min
Hustru; men nu efter giftermålet war icke
rimligt, at mistänka något sådant. Detta gif-
tet insmög sig så häftigt i mitt hjerta, at,
oaktat mitt förnuft wille öfwertyga mig om
swagheten af anledningarna till min mis-
tanka och dess orimlighet, så ansåg jag dock
saken icke allenast möjelig och sannolik,
utan ock för wiss och säker, hwilket försatte
mig uti den aldra swåraste plåga och hjertats
smärta, som pressade många qwäljande suc-
kar utur mitt bröst. Min hustru wille jag på
intet wis wäcka eller oroa, utan led min plå -
ga under en stilla tysthet; ansåg saken som
en hård frestelse, som kunde göra både mig
och Hustrun för altid olyckliga, samt bad
Gud i mina tankar, at han måtte frelsa och
befria mig ifrån en så hård och swår frestel -
se. Änteligen, efter ett långt qwäljande, som-
nade jag, och om mårgonen, då jag, efter en
söt sömn waknade, så woro alla sådana griller
förswundna och jag befant mig munter och
nögd, samt insåg oförnuftigheten af sådana
tankar, war glad och tackade Gud, som hade
frelst mig derifrån. Icke eller förmärkte jag
sedan någonsin sådana tankar hos mig emot
Honom. Föröfrigit war jag högst angelägen
at icke låta min Hustru märka det minsta af
hwad jag denna natt hade lidit för en olidelig
smärta och plåga. 

Efter frukosten fortsatte wi wår resa till Säf-
var, där jag något litet dröjde för att höra
efter lakor, som jag på framresan hade ting -

Cit: p: 30. 7:de B:
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at; och feck jag nu köpa ett Lispund. Hwar-
wid jag sade till hustrun: ”Detta har jag be-
stält när jag reste norrut; ty jag will för ingen
del hafwa så tillstält i mitt hus at Du icke
skulle finna mat i huset när du kommer,
såsom min Fru.” Härpå swarte hon icke nå -
got. Derefter fortsattes resan; och ankom-
men till Täfteå åkergrind, så bad jag skjuts -
bonden gå i byn till Per Jons son och fråga
om den spanmål wore malad, som han hade
af mig emottagit till malnings, och sedan
komma med swaret till det wägaskelet, som
på andra sidan kom ifrån byn, där jag wille
wänta honom, som jag också gjorde. Under
det wi där wäntade på skjutskarlens åter-
komst wille jag fördrifwa tiden med något
samtal med min Hustru, och försökte några
gånger at upkasta ett och annat samtals äm -
ne; men då jag ej feck något swar på mitt tal
annat än ja och nej och sådana enstafwiga
ord och korta meningar, så måste jag också
tystna. Jag wiste då icke hwad jag skulle tän -
ka om Henne och hennes tystlåtenhet; Hon
såg så sorgse, sur och mulen ut, at jag började
frukta för det tilkommande. Ach tänkte jag,
blir hon så här sur och butter altid, så lärer
det blifwa en för tråkig och swår samman-
lefnad för oss; det är ju ingen liflighet eller
gladt wäsende hos Henne; och det lilla hon
talar, har hwarken ton af glättighet eller wäl-
wilja, utan har samma buttra lynne. At Hon
war sådan första dagen af wår hemresa, kun -
de jag mycket lätt förklara; ty jag tilskref det
då Hennes nyss tagna ömma afsked ifrån
sina Föräldrar och Syskon, som icke annat
kunde än wäcka sorgeliga minnen hos Hen -
ne; men nu tyckte jag at sådant borde till det
mästa wara förbi och någon munterhet åt-
minstone återwunnen. Dock sökte jag at i
mina tankar ursäkta henne så godt jag kun -
de, ungefär således: – Det är ej under, at Hon
ännu kan wara något sorgse efter afresan

Hemifrån, då ännu dertill kommer förestäl-
ningen om en mörk, och föga låfwande
framtid; Hon torde förmodeligen wara af ett
tungsint sinnelag, som så mycket swårare
trycker henne, och således ej så snart och lätt
kan öfwerwinnas. m:m: Den omständighe-
ten at Hon mycket war plågad af slädsjukan
när Hon reste kände jag då antingen ännu
icke, eller också kom jag den icke ihog, som
också kunde wara en stor orsak till Hennes
trumpna utseende. Jag war således icke mis-
lynt eller förträtad på Henne, utan hoppades
at sådant efterhand, och kanskje snart nog
skulle gå öfwer och förswinna.

Änteligen återkom skjutskarlen, och emot
all förmodan af wäntan, bar en stor mjölsäck
på ryggen. Half misnögd häröfwer frågte jag
honom: ”Hå kommer du med mjölsäcken nu
hit? det war wist icke min mening.” – ”Ja”,
swarte han, ”efter det war färdigt maladt, så
tog jag den hit.” Jag fortfor: ”Jag bad dig ju
icke taga den med dig hit, utan blott fråga
om Han wore malad; nog hade jag sedan fått
honom hem när de sjelfwe resa till Kyrkan.”
”Men”, invände han, ”de wille, at jag skulle
taga honom med mig nu, eftersom Herr Ma-
gistern sjelf kör hem.” – ”Det kan så wara”,
swarte jag; ”men de kommo intet ihog, at jag
på en sådan resa ej kan hafwa mycket rum
på släden åt ho nom; Dock efter du har
honom här, så sätt honom där fram i släden,
wi skole söka få rum åt honom där.” – Nu tog
min Hustru uti och sade: ”Det går aldrig an;
jag far icke in till staden på det wiset; ty huru
tycker du, at det passar sig at komma första
gången till Staden med en stor mjölsäck
fram i släden.” ”Jag har ej sagt”, swarte jag,
”at det så synnerligen passar sig, och du har
sjelf hördt, at jag ej bad karlen taga honom
med sig hit, således, efter han dock nu är här,
så hwarföre kan han icke få följa med; jag
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kan ju icke låta karlen bära honom tilbaka
en så lång wäg?” – ”Men jag”, fortfor Hust-
run, ”säger upriktigt, at jag aldrig åker på det
wiset in i Staden och igenom Tullen, där slä-
den skall visiteras; det är ju till at göra sig till
ett åtlöje för hela werlden; Jo då skulle de få
ett sqwaller ämne, och det will jag icke göra
mig till ett mål före sjelfwetandes.” – ”Åh
kära Du”, inwände jag, ”sådant är ju bara
lappri, man kan ju lätt sätta sig öfwer sådant
sqwaller; det är ju ingen skam at man förer
mat med sig när man kommer.” – ”Men”,
fortfor min Hustru; ”jag gör det icke; du har
hört min tanka; lät man säcken följa till Taf -
le, wi kunna ju läm na honom där, och tala
med någon, som för honom till oss med det
första.” – ”Det kan också låta sig göras”,
swarte jag; ”men nog är det onödigt då wi lik
köra wägen fram och nog årkar hästen draga
den med.” Men Min Hustru påstod dock, at
säcken skulle lämnas i Tafle, och jag gaf mig
wäl änteligen därmed nögd; ty jag wille icke,
första gången göra Henne aldeles emot; –
men tänkte dock därwid: Lika goda och he-
derliga wore wi för det, at säcken fölgde
med; men eftersom Hon så alfwarsamt är
der emot så må det så ske. Jag tyckte dock, at
denna Hennes motwillighet stötte något för
mycket på en onödig förnämhet och högdra-
genhet; samt tänkte tillika: Nog kan du nu
tala; men nyss feck jag icke många ord utaf
dig. Wi körde således och säcken lämnades i
Tafle.

Lyckeligen och wäl anlände jag samma dag
den 3. Hemm, där jag införde och emottog
min Hustru med all den wälwilja, kärlek och
tilgifwenhet, samt inbördes lyckönskningar
och glättighet, som möjlig kan wara, ty hwad
kunde jag wäl annat än wara hjerteligen glad
då jag nu änteligen åter hade fått mig en Fru
i huset. Hon blef också nu mera gladlynt,

nögd och munter, och efter at hafwa wändt
sig några gångor och besedt rummen, så sade
Hon helt förnögd: – ”Jo! här kommer jag
wist till at trifwas wäl, som är en god sak.”
som ock intet annat kunde än mycket föröka
min tilfredsställelse och glädje. Jungfru Sik-
ström och pigan kommo också in och bad
oss wara wälkomna, samt lyckönskade oss.
Som det redan led emot qwällen, så frågte
Jungfrun min Hustru, hwad Hon wille skul -
le lagas till mats till qwällen? – ”Jag wet icke
hwad Ni har” swarte Hon. – ”Jungfrun rus-
tar fram sådant hon hafwer bara; koka man
bara utaf lakorna, som jag hade hem med
mig”, sade jag, ”och föröfrigit blifwer hon
wäl någon ting till.” Men till Hustrun sade
jag: ”Du min Wän är främmande i dag, men
i mårgon får du wara så hemma stadd du
will.” &c: I medlertid förnötte wi tiden med
något obetydligt prat, jämte det jag wiste
henne det lilla som jag kunde hafwa och för-
skaffat mig i huset; och woro wi båda derun-
der rätt nögda och glada. 

Förleden sommar om jag rätt mins war jag
en eftermiddag hos någon af mina wänner
då en Prestman kom dit in, som jag i hast tog
för en af mina bekanta och wänner hwarföre
jag hälsade fritt och sade: – ”Si god dag kära
Bror! Wälkommen;” men feck i det samma
se, at det war en, något till åren kommen
okänd Man; Då jag bad om ursäkt, at jag
kände orätt, och feck weta at han War Com-
minister i Nätra, och kom jag således nu i nå -
gon bekantskap med Honom. Detta war den
enda gång som wi, i wår lifstid hade träffat 
hwarandra; och icke desto mindre war Han
den första, ifrån hwilken jag, i anledning af
min notification, feck lyckönsknings bref, 
som för sitt wänskapsfulla, men isynnerhet,
netta, naiva och laconiska innehåll förtjenar
at här verbotim införas.
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”Frater honoratissime!
Post nubila Phoebus. O! noctes, noctes!
O! Fortunate Menalca!113 
P: Nordblad.

Ex musaeo meo Die XXII. 9:br. 
1796.

Hoc est: det är. 

Hederwärda Bror!
Efter mulen himmel wisar sig solen.
O! I ljufwa nätter! nätter! 
O! du lyckliga Menalca!
P: Nordblad.

Af min studer kammare den 22. 9:br.
1796.”

Hwilka ord, tagna utur någon latinsk Poet,
förträffeligen wäl passade till saken, och
mycket frapperade mig. Och med dem will
jag ock sluta 

Sjette Boken.
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Anders Gabriels son, Bonde i Gunnismark. 585.
– – – Michaёls son Dito i Röbäck.

} 139.– – –  – – –  Dess dotter Brita Cajsa onämd.   
– – –  – – –  – – –  nämd. 146.
– – –  Nils son, Bonde i Degernäs. 256.
– – –  Olofs son, Dito i Bullmark. 530.
Anna Helena, Sold: Enka i Gumboda i Bygdeå, Prophetissa 721.
Arnqvist, Lars Johan, Tullskrifware i Staden. 83.
– – –, Jonathan, Handelsman ibidem. 402.

B.
Barn, några i Baggböle. 280.
Bedoire,114 Bruks Patron, ägare af Robertsfors bruk i Bygdeå   

} 22.– – –, Dess Fru Patronessa. 
Bergmark, Johan, Bruks Inspector.  

} 149.– – –, Dess Fru.  
Bergqvist, Jungfru, på Grisbacka. 186.
Bergstedt Carl Magnus, HäradsSkrifware. 62.
Bergström, Enke Fru på Dito.  23.
– – –, Nils, Assessor, på Dito } 187.
– – –, Dess Fru. 
Björk, Comminister i Burträsk. 546.
Boding, Skräddare i Hernösand, 537.
Boje, Capiten, i Staden. 699.
Bolin, Enka i Dito, efter HandM: Per Anders son   

} 120.– – –, Dess dotter Mademoiselle 
– – –, Pehrs Enka, gammal 570. 
Bonde, onämd. 72.
– – – – – –  Brudgumme i Bastuträsk 95.
– – –  Skjutsbonde i Rickleå i Bygde onämd. 680.
– – – – – –  ifrån Säfwar. 778.
Borin, Bruks Predik: på Sandö Bruk. 264.
– – –  Mademoiselle dess Syster 623.
Boström, Margreta, Mademoiselle i Staden. 83.
B – – – Landtmätare i Löfånger.

} 543.– – – Dess son ibid: 
Brud, Enoks dotter i Skrafvelsjön 573.
Bränberg, Soldat i Hössjö. 518.
Bränström, Anders Handelsman i Staden. 77.
Burman 2. Bröder i Pithea

} 474.– – –, Deras Far och Mor i Staden.
Burström, Enke Fru i Burträsk. 420.
Bång, Augustin Gästgifware i Fjähl i Hässjö Socken. 520. 

C.
Carl Julius Thure son, Bonde i Röbäck. 753.
Carlson, Gullsmeds Gesell. 40. 
Christina Michaels dotter, Piga i Staden. 460.
– – –, Stephans dotter, min Swägerska i Åbyn i Burträsk 419.
– – –, Piga hos Fru Törnsten i Staden. 499.
Clausen, Handelsman i Pitheå.

} 628.– – –  Syster, onämd. 

D.
Directeur, Commoedie, då i Staden 

} onämde. 700.– – –, Dess Fru 
Donner, (af) Fröken. 19.
– – –, Gust: Willh: Löjtenant i Ytter Hiske 742.
Dreng, omnämnd, wiges hos Baron. 742.

E.
Elsa, gammal Piga i Staden. 450.
Emanuel Anders son ungkarl i Röbäck. 139.
Enka i Röbäck, barnamörderska. 545.
Enok Thomæson i Skrafvelsjön. 573.
Erik Anders son i Röbäck. 180.
Erik Olofs son i Saluböle i Grunsunda. 242.

F.
Fjellström, Expeditions Befalln:M: och LänsM: i Nordmaling.  

} 148.– – –  Dess Fru.
Finnen, i Nordmaling onämd. 153.
Fittinghoff, Fendrick, i Staden 108.
Flickor, 2:ne onämde i Kamrers Fäbodarne 7.
Flicka, ifrån Bränland, onämd. 617.
– – –, onämd 580.
– – –  på Backen dito. 618.
– – –  Jons dotter i Näs i Bygdeå Åbergs Fästemö, 706.
Forsmark, Smed på Robertsfors i Bygdeå. 692. 
Forsander, Mästare i Stockholm. 576.
Fougt P: Ad: Landtmätare i Själevad. 558.
Frimodig, soldat, gubbe onämd. 145.
Furmark, afsatt Prest i Staden. 346.
Furtenback, HäradsHöfdinge. onämd 257.

G.
Gabriel Gabriels son, Bonde i Skrafvelsjön. 574.
– – –  Anders son, Dito i Gunnismark. 585.
Gesell, Glasmästare, i Hudviksvall. 135.

Register uppå de Personer, som i denna Sjette Boken första gången nämnas eller omtalas, hwarwid märkes, 
at de som teknas wara i Staden menas altid Umeå Stad; och de Byar, som nämnas utan Socken namn äro 
i Umeå Socken.

Inl. PSL bok 6-2 _PSL 4  2015-10-14  12:39  Sida 537



538

Gilljam, Garfware
– – –, dess hustru   } i Staden. 147.
– – –, dess Son. 
– – –, Prest i Stockholm på Förslag till Burträsk P: 496.
Glas, Gästgifware i Gumboda i Bygdeå. 445.
Gosse, i Röbäck, onämd. 145.
– – – Skjutsgosse på Nybyn i Bygdeå onämd. 672.
Grahn, Morten den yngre HandelsM: och Bruks Patron. 567.
– – –  Rådman Olofs Fru född Liljedahl. 696.
Gran, Doctor och Prost i Piteå. Bladet sid: d. 398.
Granholm, Madame i Staden. 603.
Granlund, Nådårs Pred: i Burträsk. 416.
– – –, Älsta Systern. onämd. 417.
Granström, Olof, Rådman och Hand:M: i Staden 461.
– – –, Borgare Enka ibidem. 468.
Gumma, i Staden onämd. 754.
Göllberg, Sara Cathrina, Mademoiselle i Wester Hiske 66.
– – –  Yngre Systern liten. 89.

H.
Hammar, Olof, Klåckare Son i Staden. 104.
Hammerin, Per, Bokbindare. dito. 506.
– – – – – –   Dess Fru. 508.
Hedman, Prost i Wasa. 554.
– – –  Madame i Staden. 29.
Hellman Prest i Reselle. 254.
Herre, onämd, en vid Brunn på Ön. 316.
Hinsberg, Mademoiselle i Staden. 642.
Hoffstedt Joseph, Fendrick. 27.
Holmberg, Prost i Resele.   } 68.
– – –, dess 3:ne döttrar 
– – –, Joh: Pet: Fendr: och Sjö Capten i Stockholm 747.
Holmström, Anders Cancellist i Staden.  

} 83.– – –  Dess äldre Syster.
– – –  Dess yngre dito. 
Horner, Inspect: på Robertsfors, och Fru, i Bygdeå 676.
Hustru, en Bondes i Bodbyn i Burträsk, onämd. 413.
Hår friseur, i Burträsk och Gammelbyn, dito. 429.
Häggström, Anders, Lands Secreterare i West: Hiske. 66.
– – – – – – Dess Fru. 50. 
– – –  Comministerns Söner. 559.
Höckert Enka ifrån Löfånger. 213.
Höglander, Jonas. Borgare i Staden.

234.– – –  Dess hustru. }
– – –  Dess dotter. 

I. 
Inhysesman i Järnäs i Nordmaling onämd. Bladet 153.
Israel Olofs son ibidem. 558.

J. 
Johan Johans son i Åbyn Bonde i Burträsk. 443.

Johan Johans sons dotter i Holmön, onämd. 545.
– – –  Simons son Nämndeman i Degernäs.

} 104.– – –  Dess hustru onämd. 
Jonas Håkans son, Bonde i Tväråmark.   } 706.
– – – – – –  Dess hustru onämd. 
– – – Johans son, Bonde i Degernäs, Bladet 398.
Jonas Jons son, ung Bonde i Norrfors, Bladet. 102.
– – –  Zachris son, Bonde i Sörmjöle. 204.
– – –  Dess hustru, onämd. 205.
– – –  Dess lilla Son. 204.
– – –  Pehrs son, Bonde i Röbäck. 753.

K.
Klockhoff, Comminister i Nordmaling. 381.

L.
Lampa, Mademoiselle, hos Baron Stromberg. 475.
Lars Jons sons Enka på Ön. 288.
– – –  Lars son. Bonde i Röbäck, tokig. 105.
– – – Simons son Bonde och Färjekarl på Teg. Bladet 398. 
Lemke, Jungfru, på Nybyn i Bygdeå. 666.
Liljedahl, Jungfru i Staden. 642. 
Lind, Mademoiselle i Staden 233.
Lindahl, Carl Pet: Student i Nordmaling. 205.
– – –, Sara Systern. den äldre.                  } ibidem. 147.
– – –, Elisab: Sophia, dito den yngre. 
Lindfors, Brita Mademoiselle i Staden. 14.
Logren, Kyrkoherde i Sjundeå i Nyland. 559.
Lovisa Lars dotter, Piga hos mig. 481.
Lundahl, C: B: ad: Past: förordn: Comminist: i Storkyrk: i Stockh: 748.
Läraktig, Afsk: Soldat i Burträsk. 426.
Löfdahl, Nils, Stadstjenare. 506.

M.
Mademoiselle, på Robertsfors i Bygdeå. onämd 676.
Maja Cajsa, Stor piga i Staden. 646.
Mellin, Mademoiselle i Staden. 213.
Milde, Goth: Wilh: Und: Offic: på Frösön i Jämtl: onämd 521.
– – – – – –  Nämd. 523.
– – – – – –  Dess hustru, onämd. 523.
– – –  Jungfru hos Söderlund. 500.
Moritz Fru. i Umeå 273.
Möller, Zachris, i Staden      } 334.
– – –  Johannes, dess Son 

N.
Naezén, Doctorns Mor. 567.
Nathanael Anders son ung bonde i Stöcke. 547.
Nerpin, Johan, Hand:Man i Staden. 121.
– – –  Christina Cathrina, Dess dotter. 122.
Nils Hans son, i Baggböle. Bonde. 201.
Nils Håkans son. Bonde i Tveråmark. 706.
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– – –  Pehrs son, dreng i Prostegård: 71.
Nils Pehrs son, Bonde i Åbyn i Burträsk, onämd 408.
– – – – – – Nämd. 460.
– – – – – –  Dren i Ytter Hiske, Bladet. 390.
Norberg, Borg: Andersses hustru 608.
Nordblad, Comminister i Nätra. i Ångermanland 781.
Nordén, Comminister i Ångermanland. 165. 
Nordin, Prosten Nordins dotter. 307. 
– – –, Gesell i Staden. 119.
Nordlund, Anna Brita, Mademoiselle  } Comministerns barn. 318.
– – –, Söner. 651.
Norenius. Lapsker Prest. bladet 104.
Nortman, Sophia Eleonora, Mademoiselle Borgmäst: dott: i Staden 52.
– – –, Lilla Hennes Bror. 724.
Nyberg, Erik Sadelmakare i Staden. 261.
Nygren, Jonas, Brukspred: för Hörnefors, boende i Bäcken 174.
– – –, Dess Fru 215.
Nyström, Pehr, arbets karl i Staden. 646.
Nämdemans dotter i Böle. onämd. 617.

O.
Olof Lars son Bonde i Ersmark. 453.
– – –, Pehrs son, Nämdem: och Gästgifware på Nybyn i Bygdeå 412.

P.
Pehr Anders sons Enka i Grisbacka. 398.
– – –  Jons son Inhys: Man i Järnäs i Nordmaling 558.
– – – – – –, Bonde i Täfte. 776.
Pehr Pehrs son Bonde i Sikå i Bygdeå. 412.
Piga, Brud i Staden onämd. 742.
– – –, i Staden, onämd, 276.
– – –, i Nordmalings Prestegård. 147.
– – –, i Staden. } 119.
– – –, Hennes barn 
– – –, Granlunds Fästemö i Burträsk. 442.
Pihl, Brigitta, Jungfru i Staden 276.
Pipping, Doctor i Torneå. Bladet 153.
Post Bonde i Tafle, onämd. 259.

R.
Renström, Mademoiselle i Staden. 370.
Rivander, Skomakare ifrån Wasa. 553.
Ruth, Handelsman i Luleå, onämd. 625.
– – –, dess dotter Mademoiselle. 423.
Rönbäck, Gägare i Nyland. 559.

S.
Sand, Comminister i Arnäs.  } 214.
– – –  Dess Fru. – – –
Sandberg, Jonas, Såg Inspector, i Säfvar. 678.
– – –, Pehr, Skeppare i Staden. 347.
– – –, Betjent hos Tullförwalt: Ol: Estan Löfroth. 698.

Sara Greta Pehrs dott: Bonde dotter i Grisbacka. 398.
Schjörling, Nådårs Pred: i Burträsk. Daniel. 416.
Sikström, Jungfru hos mig. Olofs dotter. 618.
– – –, Dess mor i Staden.    631.
– – –, Pehr. Gosse i Staden.  } 267.
– – –, dess mor, Enka ibid: 
Själander, Abrah: Nådårs Pred: i Nordmaling. 147.
Sjöman, onämd i Staden. 360.
Slägtingar, min 1:sta Hustrus i Burträsk onämnde. 425.
Smed på Nordmalings wallen. 310.
Sophia, Piga i Degernäs. bladet. 398.
Spiegell, Mademoiselle i Torneå onämd. 563.
Stark Hushållerska ifrån Wasa. 553.
Stenberg, min dödfödda Son. 587.
– – –, min dotter onämd. 589.
– – –, – – –, nämd. 594.
– – –, Anna Christina, född Muhr. Notariens Fru 747.
Stenqvist, Mademoiselle, hos sin Bror Söderut på ett Bruk. 23.
Stephan Stephans son, Bonde i Åbyn i Burträsk min 1:sta Swärfar 389.
– – – – – –, nämd. 415.
– – – – – –, Dess Hustru. onämd. 389. 
Sticksén, Erik, Fendrick i Röbäck. 238.
Strinholm, And: Magnus, Landtmätare. 92.
Stromberg, Pehr Ad: Baron och Landshöfd: i Staden 

475.– – –, Dess Fru, född Lampa
– – –, Sophia, dess äldre dotter. 
– – –, Henriette, dess yngre dito. 
Ström Lector i Hernösand. 537.
Student i Torneå onämd. Bladet 153.
Sundelius Son, gosse ifrån Nybyn i Bygdeå. 36.
Sundén, Enkefru i Staden. 242.
Sundling, Erik, Ländsman på Teg. 685.
Sundström. Anders, Handelsman i Staden. 75.
Sundwall, Olof   } i Häggdångers Socken i Ångermanland. 520.
– – –, Pehr 
Svedberg, Skrifware i Grunsunda Socken. 203.
Söderlund, Erik Olof, Rectorns Son, kallade sig sedan Häggbom 31.
– – –, Elisabeth.           } Dess systrar. 527.– – –, Anna Brigitta. 
– – –, Rectorns Mor. 505.
Söderström, Lars, Swarfware. 505.
– – –, Erik. Kyrkowaktare i Staden. 254.

T.
Tand Doctor, resande. 192.
Tegman, unga.  } i Staden 83.
– – –, Systern.         643.
Tegerström, Johan HandelsM: i Staden. 401.
Thalin, Fru i Staden. 18.
– – –, Carl Magnus hennes Son. Contoires Skrifware. 465.
Tjernlund, Enka i Staden. 96.
Topp. Pehr Johans son, Bonde och Soldat i Stöcke. 101.
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Tornberg, Isak, Finne i Staden
576.– – –, – – – Dess hustru. }

– – –, Johannes. Dess Son i Stockholm. 
Trolle, Fendrick i Ytter Hiske. 54.
Törnsten Enke=Fru. i Staden 179.

W.
Wall, Anders, HandelsMan i Staden. 38.
– – –, Juliana Arctædius. dess Fru. 79.
– – –, Pehr, Rådman och Skomakare. 38.
Wahlberg,115 Inspector på Olofsfors i Nordmaling. 380.
– – –, Enkefru Söderut onämd. 381.
Wessman, Mademoiselle på Gideåbacka i Grunsunda 656.
Westberg, Madame i Staden. Barmorska. 582.
Widmark, Olof Cancellist. 90.
Wikström, Olof Klensmed.      } 31.
– – –, dess Son. 
Witström, Stads Fiskal i Staden. 507.
Wålin, Erik, Garfware i dito. 82.

Å.
Åberg, Anders, Sockenskrifware i Bygdeå. } 706.
– – –, Dess Syster i Åkulla i Bygdeå. onämd. 
Ålund, Elisabeth Stephans dotter. Min 1:sta Piga och 1:sta hustru 29.
– – – – – –, Med tillnamnet nämd. 407.

Ö.
Öberg, Nils, Borgare i staden.   } 290.
– – – – – –, dess hustru. 
– – –, 2:ne Mademoiseller i Grunsunda. 656.
Öman, Madame i Staden. 274.
Örnberg, Pastors Enka i Burträsk. onämd. 416.
– – – – – –, nämd. 417.
Östen Mortens son, Inhys: Man i Tafle. 195.
Östling, Enkefru i Staden. 218.
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Noter

1. Manuskriptet till femte boken är skadat. Såväl titelbladet som de första elva eller tolv textbladen saknas helt. 
Att döma av sammanhanget och Stenbergs personregister utspelar sig handlingen i de förlorade textpartierna 
till stor del i Härnösand med omnejd. Men Stenberg har också passerat Stockholm under sin hemresa från Åbo.

2. D.v.s. Josef i den situation han befann sig i då han bodde hos Potifar.

3. Stenberg höll alltså predikan i både stadsförsamlingen och landsförsamlingen.

4. Abraham Petterssons postilla Christelige predikningar, hållne öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier utgavs
första gången postumt i Stockholm 1764, varefter följde nya upplagor 1768, 1785 och 1794 samt under 1800-talets
första decennier. Pettersson betraktades som en av sin tids största predikanter.

5. Ordspråksboken 22:1 respektive 25:25.

6. Detta ord med betydelsen tråkig eller tröttsam är återkommande hos Stenberg.

7. Man kan jämföra med senare tiders v. g. v., som länge ansågs nästintill obligatoriskt i handskrivna brev under 
1900-talet.

8. Matteusevangeliet 18:8 och Markusevangeliet 9:43, 45.

9. Det rör sig här om tabellverket och de utdrag ur födelse- och dopböcker och död- och begravningsböcker 
som skulle tillställas Tabellkommissionen och ligga till underlag för befolkningsstatistiken. 

10. D.v.s. ersättning för nötande av skor i tjänsten i stället för skor in natura.

11. Ur liknelsen om vinträdet i Johannesevangeliet 15:5.

12. D.v.s. Varför skriver jag i dag allt heltokigt?

13. D.v.s. Om du inte vill, vill de; om du vill, vill inte de.

14. Folkligt botande hade ofta en rituell karaktär.

15. D.v.s. Stenbergs båt.

16. D.v.s. Ingen lycka är fullkomlig.

17. Freden i Värälä slöts den 14 augusti 1790 och ratificerades fem dagar senare; bulletiner om fredstraktaten 
distribuerades därefter över hela landet.

18. D.v.s. laxöring.

19. Transparanger och illuminationer ingick i städernas firande av viktiga händelser. Transparangerna målades 
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på tyg eller papper och fick sin genomskinliga effekt med hjälp av ljus eller lampor på innersidan. Motiven var valda
ur antikens idésfär eller hämtade från de faktiska tilldragelser man firade; därtill kom deviser på svenska eller latin.

20. Stenberg har uppenbarligen bara hört namnet i tal och missförstått ordgränsen mellan titel och efternamn; 
i själva verket hette kaptenen i fråga Ifflander.

21. I vissa fall bilägger Stenberg dikter eller visor av annan hand; här infogar han ett brev för att förete brevskrivarens
handstil.

22. D.v.s. genom ekonomiska brister och konkurser.  

23. Sannolikt den anspråkslösa, anonyma romanen Suzette eller Kärleken i fattigdom, utgiven i Västerås 1776.

24. Här åsyftas Jeanne Marie Leprince de Beaumonts omfångsrika brevroman Lettres d’Emerance à Lucie från 1765,
som 1781–1783 utkom i svensk översättning under titeln Bref-wäxling mellan Emerance och Lucie […].

25. Stenberg har i manuskriptet medvetet lämnat en lucka för att kanske i efterhand kunna fylla i pojkens namn.

26. Den tyske upplysningsmannen Friedrich Nicolais satiriska roman från 1770-talet utkom i svensk översättning
första gången 1788 i Göteborg under titeln Herr magisterns, Sebaldy Nothankers, lefwerne och tänkesätt.

27. Här har Stenberg strukit över en passage i ett försök att tillrättalägga att han trodde att en nyårsgåva kom från
mamsell Eurenius.

28. D.v.s. en småskrake.

29. Fiskeredskap som användes vid varpfiske och som drogs från en båt.

30. Med tillfällesdiktning på dialekt inskriver sig Stenberg i en välkänd tradition. Det är alltså folkmålet i Bygdeå
som han använder för allmogens namnsdagshyllning.

31. Som ett komplement till brunnsdrickning började man i slutet av 1700-talet att sälja buteljerat mineralvatten; 
i Stockholm fanns på 1790-talet ett tiotal fabriker för framställning av artificiellt mineralvatten.

32. D.v.s.misstrogna.

33. Sven Bӕlter, Historiska anmärkningar om kyrckoceremonierna, så wäl wid den offenteliga Gudstjensten, som andra
tilfällen hos de första christna, och i Swea rike, i synnerhet efter reformationen til närwarande tid, Stockholm 1762. Detta
standardverk utkom i en andra upplaga 1783 och i en tredje på 1800-talet. 

34. D.v.s. en postförare som är benägen att göra illa; adjektivet nämns av Stenberg i hans dialektordbok. Till tidens
brevkultur hörde oron för att brev skulle komma bort eller läsas av obehöriga.

35. Jfr psalmen Kom helge Ande till mig in, nr 187 i 1695 års psalmbok, och dess sjunde strof. Just denna psalmvers
överlevde i senare bearbetningar.

36. Jfr Matteusevangeliet 20:8 och Första Korinthierbrevet 4:2. Det är alltså prästernas ansvar som är i fokus i brevet.

37. Stenberg börjar med att anföra förnöjelsepsalmerna Som dig, Gud, täckes, gör med mig ochVad Gudi täckes är mig
täckt, nr 264 respektive nr 265 i 1695 års psalmbok, och jämför dem med fåfänglighetspsalmen Ack, vad dock livet
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här, nr 272 i samma psalmbok. Slutsatsen blir O gode Herde, som gav ditt liv för fåren, en bönepsalm för präster 
av Jesper Swedberg och med nr 323 i 1695 års psalmbok.

38. D.v.s. en inre kallelse. 

39. Sista strofen av Jesus är min hägnad, nr 266 i 1695 års psalmbok. Psalmen, men inte psalmversen, har överlevt till
1986 års psalmbok, där den i mycket omarbetad form har nr 354.  

40. D.v.s. en mycket obetydlig och värdelös bit.

41. Hennes förnamn var Susanna.

42. D.v.s. en ovig person som bär sig oskickligt åt.

43. Nicopompus var det författarnamn Olof von Dalin använde när han som fiktiv fältpräst underhöll vid Lovisa
Ulrikas hov på 1750-talet.

44. Den Dalin-utgåva Stenberg läste var uppenbarligen Framledne hof-cancellerens […] Olof von Dalins Witterhets-
arbeten, i bunden och obunden skrif-art från 1766–1768. Där finns flera skämtsamma dikter i just den form som Stenberg
efterbildat. Vid ett högadligt bröllop på Ulriksdal 1752 skaldade Dalin som följer: ”I en blink, det se wi nu, Pirum. /
Kan en Fröken bli en Fru. / Cum colleri perse pirum, pirum nostrum parium, cum colleri duridarium.” 
Den makaroniska visan i Dalins art fick ny spridning genom Carl Envallssons populära sångspel Slåtterölet eller 
Kronofogdarne 1787, där en liknande visa ingår. 

45. D.v.s. uppträdande.

46. D.v.s. varsam.

47. Stenberg exemplifierar retorikens inventio, dispositio och memoria. Förmodligen blev effekten av hans metod ett
ganska ledigt föredrag, nästan som om han extemporerade.

48. Som melodiangivelse fungerar Carl Michael Bellmans visa Ack mitt hus är tomt och öde, publicerad 1814 
i C. M. Bellmans Skaldestycken.

49. Henry Fielding, Joseph Andrews och hans wän Abraham Adams händelser […], Stockholm 1779. Fieldings roman
utkom på engelska första gången 1742.

50. Ordet katig, vars grundbetydelse var manhaftig, har en mängd betydelser. Bland de negativt laddade som associerats
med manhaftiga kvinnor märks näsvis, fräck, påstridig, oförsynt, styvsint och trätlysten.

51. Brudframman, vanligen en prästfru, var den som klädde bruden; hon hade ofta en framträdande plats på själva
bröllopet.

52. Möjligen avses här smedbrännvin, även kallat Bildsteins brännvin, som på 1700-talet ofta användes i medicinskt
syfte.

53. Skolans fem klasser räknades baklänges och Qvintan var första klassen.

54. Nu må du må väl, vara livskraftig och blomstra för fullt.
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55. Kyrktagning, som egentligen handlade om kvinnors återkomst till det offentliga livet efter barnsbörd, har en
komplex utvecklingshistoria. Man har varit oense om var i kyrkan kyrktagningen helst skulle ske: vid kyrkporten,
i vapenhuset, i sakristian eller i koret. Varianten kyrktagning i hemmet kan betraktas som ett utslag av en strävan
att mer eller mindre vilja frigöra sig från gudstjänstlivet i kyrkan. Kyrktagningsseden började uppluckras under
1800-talets senare hälft, men företeelsen fanns ritualiserad i 1942 års kyrkohandbok och kyrktagning förekom som
relikt ännu på 1960-talet.   

56. Isak Biberg biträdde Abraham Hülphers med biografiska uppgifter om stiftets prästerskap i dennes samlingar
till en beskrivning över Norrland. Tydligen ville Stenberg utarbeta ett slags herdaminne.

57. D.v.s. med mera vikt än dygd och som är mer rättfram än skarpsinnig.

58. På grund av en ändring i handskriften, där Stenberg i ett sent skede i skrivprocessen låtit Nessler och Nerpin
byta plats, har ibid: kommit att få en felaktig syftning. Nerpin var verksam i Umeå och inte i Åbo.

59. D.v.s. Ifflander.

60. Herdinnenamnen kunde ännu i sengustaviansk tid fungera som omskrivningar för tillbedda damer.

61. Detta världsliga ordspråk har sitt ursprung i Abrahams offer, som det beskrivs i Första Moseboken 22:8.

62. Stenberg verkar ha blandat samman Jean Fredric Bedoire på Meldersteins bruk och Jean Lefebure på Robertsfors
bruk, två brukspatroner som i och för sig var befryndade. Men det var Jean Lefebure, senare Lefebure-Lillienberg,
som ägde Robertsfors. Den anstolta brukspatronessan i Robertsfors var alltså Lefebures hustru grevinnan Margareta
Charlotta Lillienberg.

63. Faddrarna vid dop var gärna grupperade i par. Att ungkarlsfaddern skulle få en fadderkyss av den unga ogifta
kvinnliga faddern är känt från andra delar av landet.

64. Gustafs skål var egentligen en skålvisa men blev med sin text av Carl Michael Bellman mycket populär 
under gustaviansk tid, nästan som en informell kungssång. Nu vilar hela jorden, Haquin Spegels översättning av Paul
Gerhardts aftonpsalm, hade nr 375 i 1695 års psalmbok och finns i omarbetat skick med som nr 186 i 1986 års 
psalmbok.

65. Bäg eller båg förekommer på norrländskt område i betydelsen egensinnigt tvär eller besvärlig att ha att göra med.

66. D.v.s. stor i anden.

67. D.v.s. flickjägare eller vällustingar.

68. Stenberg har misstagit sig i fråga om årtalet, som skall vara 1794.

69. Sput är ett regionalt ord betecknande kraftigt framsprutande vatten. Troligen syftar Stenberg på upprört vatten
som skummar.

70. I Stockholm fanns vid den här tiden många flickpensioner eller mamsellskolor som undervisade flickor från 
de bildade klasserna. Det rörde sig framför allt om praktiska kunskaper inför kommande uppgifter i hem och hushåll
men även om en viss ytlig bildning.

71. Melodiangivelsen Mörka skog, förtvivlans säte är en känd visa möjligen skriven av Samuel Olof Tilas.
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72. Egentligen Våra ängar har druckit nog eller Vår äng har tillräckligt med vatten. Frasen är hämtad ur Vergilius’ 
Bucolica, där den är slutorden i tredje sångens tävling mellan två herdar.

73. Hudar och skinn angavs ofta i däcker, som betecknade ett antal av 10.

74. D.v.s. slaskhögen. 

75. Purpurvinda, Ipomoea purpurea.

76. Bladvass, Phragmites australis, användes i delar av landet till fyllning av sängkläder. Det är gräsets ax i vippa, tofsen,
som kunde insamlas vintertid för detta ändamål.

77. D.v.s. vad gäller både bildning och livsföring.

78. Pälsskinn kunde räknas i timmer, betecknande ett antal av 40. Här rörde det sig alltså om 160–200 ekorrskinn.

79. Som Jösse i Bögd tecknar sig här brevskrivaren Johan Hörnell i Bygdeå.

80. D.v.s. omsorg.

81. D.v.s. älggräs.

82. D.v.s. ur människornas grepp, ondska och djävligheter.

83. Allena till Gud sätt ditt hopp fast, nr 260 i 1695 års psalmbok, har kallats en luthersk Havamal. Den består av 
24 strofer eller psalmverser, vilkas begynnelseord följer alfabetet från A till Z.

84. D.v.s. en öppen korgvagn av ursprungligen dansk typ.

85. Återigen använder Stenberg ett ord som han enligt dialektordboken själv anser vara dialektalt; även i den är 
förklaringen sammelsurium.

86. Stenberg har skrivit fel. Av kontexten, brevets innehåll och Stenbergs svar framgår att brevet var daterat 
den 26 augusti.

87. I själva verket hette han Wahlström.

88. Barnamordet, som det beskrivs i rannsakningen i rätten, har bestialiska inslag. Det kan tyckas anmärkningsvärt
att den annars så frispråkige Stenberg ej återger dessa detaljer, men hela avsnittet verkar vara präglat av hans seriösa
syn på själavård.

89. D.v.s. 1693 års kyrkohandbok; 1811 kom en helt ny kyrkohandbok.

90. Första Korinthierbrevet 4:5, Matteusevangeliet 9:4 respektive Psaltaren passim eller Romarbrevet 2. Man får
tänka sig att Stenberg inte citerar helt ordagrant.

91. D.v.s. en skarp tillrättavisning eller bannor.

92. D.v.s. utväg.
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93. D.v.s. bromsar och knott.

94. Människolivet var tidens trivialnamn på slingerväxten purpurvinda.

95. Matteusevangeliet 7:6.

96. Olof Holmberg, Orsakerna till förtwiflan och sjelfmord, samt råd och underwisning, huru frestelse dertill bäst kan
förekommas, eller, om man deruti råkat, huru den, genom Guds nåd, kan lyckeligen öfwerwinnas, Uppsala 1789. Skriften
är ett tidigt exempel på suicidprevention.

97. D.v.s. kortvarig svimning.

98. SångsamlingenAndelig dufwo-röst, eller En gudelig siäls enskildta sång-andacht […] utgavs av Olof Kolmodin första
gången 1734 och fick stor spridning genom 1700-talets väckelse; under seklet utkom sammanlagt nio upplagor.

99. Här åsyftas L’art de faire des garçons, ou nouveau tableau de l’amour conjugal, som utkom runt 1750 och därefter 
i en rad utgåvor. Författaren, som uppträdde under pseudonymen M****, var läkaren Michel Coltelli Procope-Couteaux
i Montpellier, vilken även var vitter författare. Boken utgavs i svensk översättning i Göteborg första gången 1786
under titeln Konsten at göra gossar, eller En ny tafla på ägta kärlek; nya svenska upplagor följde 1798 och 1811.

100. D.v.s. O vilka tider, då det anstår pojkar att bära skägg.Gustaf Gadolin var bara 26 år när han blev professor.

101. Stenberg har skrivit fel årtal och menar uppenbarligen 1816, som är tidpunkten för nedtecknandet.

102. Giftermål och dödsfall rörande ståndspersoner i hela riket kunde notificeras i Post- och Inrikes Tidningar, 
som då hette Inrikes Tidningar.

103. D.v.s. vad som lämpar sig för en nybliven änkling.

104. D.v.s. härvlade upp garn på ett härvelkors eller en bobina.

105. En lucka i texten visar att Stenberg tänkt fylla i sidnummer i ett senare skede i det redaktionella arbetet med
hand skriften.

106. Det är huvudrollen som heter Nordengren. Stycket heter Westindie-fararen, eller Dygdens belöning och är 
ett drama i tre akter. Det är Didric Gabriel Björns fria översättning av Louis-Sébastien Merciers L’Habitant de la
Guadeloupe och pjäsen hade svensk premiär i Stockholm 1791, d.v.s. fem år innan den kom till Umeå.

107. Major Turdfjӕll var uppenbart angelägen om att hans blivande svärson skulle avlägga den examen som fordrades
för tjänst som kyrkoherde.

108. På gästgivargårdarna fanns alltid en dagbok, där resandes namn, ankomsttider och resmål antecknades; gästerna
kunde också notera klagomål.

109. D.v.s. skaldeåder.

110. D.v.s. nätfastnor, ställen som fiskare undvikit för att näten brukat fastna där.

111. Båda epiteten är förvånande med tanke på att han inte var adlig.
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112. D.v.s. laggrantmed betydelsen nogräknat eller grannlaga.

113. Menalcas är en av herdarna i Vergilius’ Bucolica och förekommer i flera av sångerna.

114. D.v.s. Lefebure.

115. D.v.s. Wahlström.
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