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Peter Hernquists brev till Archiatern1 Abraham Bäck 

1763 - 1792 

Del 1. Uppsala - Lyon - Paris 

Wälborne Herr Archiater, Nådige Gynnare 04 -1 60 : 9 : 81c 

Herr Archiaterns höga benägenhet och Gunstiga förtroende 
wid min ödmiuka ansökning i Kongl. Collegio Medico2 förbin
der mig til al högaktning. 

Jag hembärer derföre min Hög-[2]sta och förnämsta Gynnare 
al wördnadsfull tacksägelse, jemte helig försäkran, at ned 
al tilgifwenhet söka göra mig til en oförtient godhet for 
tient. 

Härinnelykt öfwersändes 2ne mina landsmänners ödmiuka bon
skrifter3 . Desse Herrar äro båda mycket intagna for weten
skapen och, mit sälskap . Båda raska, unga och muntra gossar ; 
olyckan är, om ei de båda tilsammans kunna antagas. He11ste
nius4 är bäst grundad i de härtil ärfordrade stycken. Fah
lander5 åter är större til wäxten och starkare, men äger ei 
den förras studier, är dock qvick af naturn och ger hopp om 
sig häri. Jag tror helt wisst det ei någon af dessa hwarken 
wi l eller kan med tiden förbyta detta sit åstundade e mbete, 
aldra minst kan Fahlander detta ombyta. Jag praefererar d ock 

1 

2 

3 

4 

5 

Archiater, konungens livmedikus. Ti t eln a nvändes redan under an 
tiken. Den förekom i vårt land från 1600 -talet fr am t ill 1800 -
talets mitt. 

Collegium Hedicum var föregångare till Sundhetskollegium - ~edi
cinalstyrelsen - Social styrelsen . Från början var det en samma n
slutning av läkare i Stockholm. 

bönskrift = ansökan. 

Avse r troligen (handlingarna ej kontrollerade ) Anders He ll sten ius 
( 1741-1793), student i Upsala 1760, magister 1767, ky rkoherde i 
Tunhem 1783. 

Haqvin (Svensson) Falander (1734-1811). Student i Upsala 1761. 
Var en av st ipendiaterna som sändes till Lyon. 
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Hellstenius såsom lärdare. Ändrade H. Lenbom6 sin [3) tanka , 
woro jag med dessa helst förnögd. 

En liten handräkning af dem yngre, wid oeconomi-ska örters 
samlande til almän nytta, samt frihet, at determinera en 
dera af dem til wissa expeditioner, som förefalla kunde, 
åstundade jag utbedja mig, äfwen i andra omständigheter, som 
jag ei så noga nu kan påminna mig: Dock hemställer jag så
dant i Wälb: Herr Archiaterns mogna omtanka för det almänna 
bästa, hwarefter jag mig rättandes warder. 

Mina ödmiuka påminnelser härwid utber jag mig widare äran 
få insinuera7 . 

Mästa deln gå derpå ut: at ju större och bättre mina for
moner nu kunna blifwa, desto ifrigare och med mindre haesi
tation8 om framtiden måste jag arbeta, endaste tänkande på 
denna sakens upodlande, hwilket i brist på säkert hopp och 
god och beqwämlig utkommo kunde hindras. Som tiden är dyrast 
af alt, och [4] man förmodar hela cursum studicum kunna hos 
Hr. Bourgelat9 med större pengesumma på kortare tid absol ve 
ras10 : ty wil jag ödmiukligen föreställa Wälb . Herr Archia
tern, om ei de 3 års lön kunde oss gifwas til denna c oursens 
kostnad. Han måtte då på 2 eller 3 år bringas til slut. 

Skulle Herr Bourgelat ei willa for de utsatte penningar 
gifwa oss de förmoner, som nödwändigt fordras, och man der
före wore nödsakad betinga sig husrum dyrare p å annat 
ställe, blefwo kostnaden odrägligare för oss. 

Wälborne Herr Archiaterns fromhet öfwerhopar jag med mina 
beswär, kan hända förgäfwes, häl st jag nog wet det Herr 
Archiatern waker med omtanka om detta och mina förmonner . 
Jag utber mig altså den förmon at få wara innesluten i wan
lig Gunst under det jag med wördnad framlefwer. 

Wälborne Herr Archiaterns 

Upsala d . B Mart: 
1763 . 

Allerödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

6 

7 

8 

9 

10 

Gus taf Lenbom (1740- 1813). Studen t i Upsala 1760. Var en av 
pendiaterna, som s ändes till Lyon. Återvände aldrig 
Sverige . 

insinuera - bibringa , låta förs tå. 

haesicacion - tvekan. 

sti 
ti 11 

Claude Bourgelac ( 1711-1 779), grundare av världens förs ta veteri
närskola i Lyon 1762, 

absolveras - fullbordas 
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Wälborne Herr Archiater, Nådige Gynnare 07-160:9:8lf 

Herr Archiaterns gunstbenägna skrifwelse har widare upel
dat min på någon tid af mellankommande tanksätt nog utmatta
de lust för mit tilärnade ernbete. [2] 

Men i säker förtröstan på W. Herr Archiaterns högst pris
wärda godhet och kraftiga arbetande i mina nu förkommande 
förnödenheter, blifwer jag mot alla widare försök orörlig i 
mi t en gång fattade beslut, at på et, kan ske för androm 
nesligit, men mig nu mera kärt sätt, upofra alla tankar, hug 
och förmågo, som den Högste mig förlänandes warder, til mit 
kära Fädernetslands rättmätiga h opp. 

Ju större förtroende til mig nu gunstigt hafwes, desto 
kraftigare upmuntras jag til all skyldig ärkänsla och 
omtanka i mit göromål. 

At al tså widare willa updraga [ 3 J i ödmiukhet W. Herr 
Archiaterns waksamhet några af mig åstundade förmoner, wore 
at ei nog äga glädjen känna uti allment wördad ömsinnad sorg 
och bekymmer för det allmenna, eller at i oträngdt mål o r oa 
Herr Archiaterns lysande omsorg, som långt bättre gor och 
werkställer, än jag wet begära. 

Näst wördsam hälsning från Baron Taube 11 har jag med 
wö rdnad äran wara 

Upsala d : 19 Ap. 1763 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet. Hernquist 

Wälborne Herr Archiater , Nådige Gynnare 08 -160 : 9 : 8ld 

Wälborne Herr Archiaterns högtärade har jag ä r a n skyldi 
gaste beswara och ytterligare mig om mi t tilärnade embets 
förmåner utlåta . 

Wälborne Herr Archiaterns benägna omdömen om min flit och 
skicklighet samt mägtiga persvasioner12 ha tyks redan giordt 
mit wahl [2] oundwikligit; Men då jag å andra sidan betrag
tar alla andra Wänners och Gynnares enhälliga af r å dande, 
samt deras fördomars rigtiga instämande med hwad Hans Mayt i 
samma sak sig Nådigt yttrat, til et förbud af alt, hwa d man 

11 Baron Carl Edvard Taube af Odenkat ( 1746-1785) . Hernquist intrad 
de som dennes informator redan 1 753 och fortsatte därmed ända 
till 1 763 . Det va r denna informatorssyssla som ekonomiskt 
möj liggjorde Hernquists egna s tudie r i Upsala. • Taube blev 
militär och så småningom (utan teologisk utbildning) överhov
predikant, pas to r primarius och ordensbiskop ( 1 783). 

12 persuation - förmåga att övertyga. 
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sig w[e-?,inb]ta kan; beder jag altså ödmiukast, det min an
hollan om Nådig dimission 13 ei för en ostadighet ansed 
warder. Aldrig förestäl te jag mig någon afkortning på den 
projecterade lönen, snarare hade jag den säkra öfwerty
gelsen, at denna inrätningen, ganska angelägen skulle ansedd 
blifwa, och af öfwerheten med heder och utkommo tilräckligen 
[ lönad,] förutom hwilken en karl af okunnogt och otidigt 
s [ lag?,inb] ei utan föragt och elände lefwa kan, i synnerhet 
i sådant af werlden försmädligt ämbete, som detta dem 
swenskom synes. Hade min Nådiga öfwerhet allena sielf haft 
högre tankar om inrättningen, hade jag frågat efter werldens 
blindhet litet , och efter yttersta förmåga sökt mit fäder
netslands fördehl på alt uptänkligit sät. Beklagligit är, at 
jag af mig sielf äger inga penningar, ei eller wet jag någon 
crediterar mig, så at jag wore på mina resor nödsakad lämna 
mycket , som för mig i det tiltänkta embetet [3] wore 
nödwändigt få weta, til hwilket man allena genom penningar 
får tilgång. Många omkostningar blefwo större och flera til 
antalet för mig än de de yngre reskameraterna kunna för
wänta: de äro helt unga, jag något til åren; de kunna nu ei 
wänta snar befordran, jag åter har flera goda förslag: 
fordrar altså min försigtighet, at ei ådraga mig en obliga 
tion14 , som jag i brist af någon nådig upmuntran måste med 
skam äntligen lämna . 

Dyra böcker, lång resa etc . göra snart slut på 800 livres 
samt ingen försäkran för framtiden dämpar nog min brinnande 
lust: Kan jag altså ei i denna commission15 biuda mit fäder
netsland afsked förrän jag wunnit nådigt löfte af min öfwer
het om befordran samt 12 00 livres årlig lön utom fri resa . 

På Herr Archiaterns befallning har jag afsagt mig alt an
swar långt för detta för Baron Taube, som nu widare kan ei 
allena läsa för sig sielf utan äfwen för andra af sina jämn
åriga. Har altså jag ei det ringesta af honom at förwänta, 
än allena följa til Frankrike, hwilket jag ei gerna ka n 
hindra en obekant ifrån; mycket mindre Honom, som gör min 
resa angenäm. 3 a 4 timmar om dagen [ 4] har Han nu i min 
stad och ställe hållit före läsningar och långt mer hulpet 
mig och16 giordt hinder. Beder jag altså Wälb. Herr 
Archiatern ei anse dess sälskap beswärligt och hinderligt 
för mig, utan fast heldre, som upmuntrande. 

13 dimission = entledigande , avgång. 

14 obligat i on skyldighet . 

15 commiss ion uppdrag , ärende. 

16 och, borde varit än? 
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Herr Fahlander war i brist på penningar nödsakad taga mot 
en Condition17 långt under på landet, sen han någon tid 
wäntat på nådigt utslag. Jag wet ei i hwad resolution han 
stannar i: troligt är, at utom mit sälskap han ei wågar sig 
ut. Jag afwaktar med första et nådigt beslut, samt widare 
gunstiga underrättelser om de ändringar, som kunna i nåder 
utwerkas. För öfrigt har jag äran med all wördnad förblifwa 

Wälborne Herr Archiaterns 

Upsala d: 13 Mai 
1763 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater , Nådige Gynnare 09-160 : 13:4le 

Förleden söndags hade jag nåden upwakta Hans Exc ellence 
Friesendorff18 på landet samt tilfälle at i underdå nig od
miukhet andraga mina skäl och ursäkter. 

Hans Excellence tog nådigt up mina [ 2] föreställningar, 
men beklagade det ingen större penninge s umma kunde mig til
slåss, utan fast heldre lofwade mig få under mi t wistande 
hos Professor Bourgelat, om det på kortare än 3 år ske kan, 
å tniuta derföre de 3 års tilslagna 2400 livres . Med dessa 
wilkor är jag på wist sätt nögd, men äfwen missnögd så länge 
j ag ei känner så nog hela inrättningen och hwad der til 
görandes är. 

Widare försäkrade hans Excellence det redan något wara om 
min framdeles säkerhet stadgadt, och at det widare kan fö r
bättras wid midsommars tiden då hans Excellence tänker sig 
in til Stockholm. 

Om någon heders caracter19 wille jag ei så mycket widröra 
hälst det både, kanske i Hans ögon anses såsom nog barnsli
git, såsom ock derföre, at då jag ser wäl det ei s t ö rre 
understöd mig tildelas kan, jag ei wågar s äkert bes lut a hos 
mig, förn Hans Excellence i nåder b e hagar a ndraga d e s s a a s
s eurer20 och stadfästa något wist. 

17 condition = informator stjänst. 

18 Fredri k von Friesendo r ff (1707-1770) . Hovjunkare , hovmarskalk, 
landshövding i Västerås 174 7, riksråd 1761 - 1769. 

19 hede rs c aracter = innebärande att He rnquist skulle betecknas som 
l eda re f ör stipendiaterna . 

20 Tr ol igen avs es assecurer ~ f örsäkringa r 
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Rätt ledsamt ärat wänta för mig, innan häri nu åter kan 
resolveras21 : mina flera andra utsigter [3) hindras härmed, 
och jag kan ei bereda mig på resan. 

Wälborne Herr Archiatern, som sielf bäst wet hwad kostnad 
jag kan stanna före i främmande land samt hwad osäkerhet en 
hos oss wistas uti, förn någon liten wisshet kan i nåder per 
reso lutionen winnas; ser nogsamt i hwad bryderi jag nu är 
utsat före: Min Patron Bruks Herren Uggla 2T wil nödwändigt 
med första hafwa oss härifrån til Warmland och jag kan ei 
skiljas gierna från Upland förn jag afwaktadt slut fåt 
hafwer . 

Beder jag al tså ödmiukast om Wälborne Herr Archiaterns 
nådiga befordran hos höga Wederbörande. Professor Carl Au 
rivillius23 försäkrar det jag ei under 2000 livres årligen 
kan med ändock nog sparsamhet lefwa i Frankrike, jag bör wäl 
ei twifla på dess ord, men tror dock någon åtskilnad wara p å 
dyrheten i Paris och Lion. Jag förblifwer med 
wördnad Wälborne Herr Archiaterns 

Upsala d. 31 Mai 
1763 

ödmiukaste Tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater , NådGunstige Gynnare 10-160 : 9 : Sle 

Om någon har ordsak at wisa wördnad och tilgifwenhet mot 
sina Gynnare och wälgerningsmän, blir jag wisserligen högst 
förbunden Wälborne Herr Archiatern föret benäg i t förtroende 
t il min person, [ 2 ) såsom ock för et trog it arbetande för 
mig. Kan jag uppfylla Herr Archiaterns goda hopp, skall in
tet mer fägna mig. Emedlertid har jag all mödan ospard, at 
fullgöra min skyldighet. Jngen ting har warit mig swårare, 
än at skilj as så hastigt från mina anhöriga, som ei wi lle 
finna sig i mina fattade beslut. 

Jag hade sielf ei kunnat se förut alla ledsamheter och 
kostnader som måste göras på resan. J Stockhol m kostade mig 
mycket at lefwa så länge, s om jag mot f örmodan måste hä rda 
ut , dock utan at blifwa fulkomligen expedierad med wäxe l och 
Hans Mats respass, som jag i runda 14 dar måste wänta p å i 
Wärmland . Sen besökte jag som hastigaste mina slägtingar i 

21 resolv era = b es l uta. 

22 Bruk spatron Fredrik Ugg la . Hamrnarsten, Grums, var Carl Edvard 
Taubes styvfade r och som sådan uppdragsgivare för Hernquis t som 
informator. 

23 Carl Aurivillius (171 7 -1 786), professor i Upsa l a i poesi 1 754, 
orientaliska språk 1772. Han var bibelöversättare och framstå
ende oriental i st. 
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Wästergyllen, under det jag wäntade på Herr Falander. Fior
ton dagar hafwa wi sen wäntat på et skepp från Sundet, hwil
ket [ 3] under wägen til Frankriket skulle in i Götheborg, 
men förgäfwes. Nu afgår wi nästkommande 5 Sept: wil Gud til 
Ängland, at derifrån komma hastigt fort åt Paris. 

Frackten är dyr, kostar 150 pr Smt för person utan mat och 
watn. Skulle jag räkna kostnaden i Stockholm, resan ned och 
uppehåld härnedre blefwo ei någon styfwer stort mer öfwer 
til Frankriket. Hade jag ei haft något af min lilla informa
tors lön öfrigt blefwo det ute med mig. De Banco zedlar, som 
ei kunde i Guld förwäxlas i Stockholm, ha wi så när ei fåt 
Specie mynt före här å orten. 

Några anmärkningar, rätt importanta så i mina affairer, 
som i andra hushåldsgrenar har jag inhämtat, och upteknat 
tils widare. Af naturale historien har jag sedt utom mycket 
annat en Testudo pusilla24 hos Doctor Fagr~us 25 , en Testudo 
scabra eller snar[a]re et nyt species har jag lefwande fåt 
och gör på [ 4] henne små obser vationer. Wi skola henne 
afrita och beskrifwa ytterligare. På Captain Eckenbergs26 

skepp fins en Testudo mydas, upstoppad, tämligen stor, äfwen 
en Crocodilus på samma sätt förwarad. Snäckor af åtskilliga 
slag. Muri11[?,inb] 27 Strombie, Vincina, Cypraeae, Patellae 
eller Lithophyt[a?,inb] och Zoophyta såsom Isis, Esohara 
eller mäst alla woro mig redan bekanta, några deraf hade jag 
ei sedt förut. En watnorm war i en boutellje som sades, och 
jag ei så noga kunde se, förmodligen war det en af Nantibus . 
Thee buskarna som lefwande äro härifrån afgågna upåt, blifwa 
ut[an?, inb] all twifwel wälkornna, och hedra Herr Capitain 
för dess möda. 

Slutligen recommenderar 
förblifwer med wördnad 

Götheborg d. 4 Sept: 
1763 

jag mig uti wanl ig grace 28 och 
Wälborne Herr Archiaterns 

Ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

24 Testudo pusilla, T scabra, T mydas, landsköldpaddor. 

25 Jonas Theodor Fagr.eus ( 1729-1797), Linnelärjunge och botanist, 
med dr i Upsala 1758, stads fysikus i Alingsås 1759. 

26 Carl Gustaf Ekeberg ( 1716-1784), berömd sjöfarare och rese 
s kildrare, från 1742 i Ostindiska Kompaniet. Det ä r en av hans 
färder som ä r skildrad i Hin son på galejan av J Wallenberg. 

27 De angivna släktena har inte alla kunnat identifieras. Strombus 
(Syst ema. Natur.e 324), vingsnäckor , Cypr.ea (320), porslins
snäckor , Patella (331), tallrikssnäckor och Isis (340), korall
polyp . Linne förde alla dessa till Vermes, maskar: IV Litho 
phyta, mollusker, polyper mm, V Zoophyta , koraller mm. 

26 grace - ynnest, nåd. 
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P:S: Herr Falanders recipisse29 på respenningarna följer 
här inlykt, hwarmed jag beder hörsamligen få beswära. 

Wälborne Herr Archiater, NådGunstige Gynnare30 11-160:9 : Slg 

Med wördnad och tilgifwenhet ärkänner jag Wälborne Herr 
Archiaterns mägtiga befordran till större underhåld om året. 
Alt sådant oförskyldt åtniutit öfwertygar mig än widare om 
nådig hägn och ospard möda för mit wäl. Himmelen skall p å 
mina trägna böner wedergälla min skuld hos Herr Archiat ern 
med all lekamlig wälmågo i detta ingågna år och framdeles. 
Tiden hoppas jag, gifwer mig medel i händer at rätt kunna 
prisa den ömhet för mig wisas. Den mig i nåder tilslagna 
pensions tilökning war nödwändig til mi t nödtorftiga uppe
hälle, om jag annars ei skulle fördiupa mig i skuld. 

Ehuru en sådan upmuntran bort fägna mig, blir jag [ 2 ] dock 
otröstlig, städse nedslagen och från min förra tiltagsenhet 
skield; sen jag finner mig wara dömd skyldig til a lla 
klagomål och wärdig alla hårda medfarter. Hade jag kunnat s e 
förut en tiugudehl hemma, hade jag aldrig utan ömare förswar 
wågat mig idens händer, som föga bättre än en träl well a t 
handtera mig. Med wördnad och tilgifwenhet har jag förs kaf
fat mig mina Förmäns Gunst, och ingen har tilförna förebrå t 
mig efterlåtenhet i mi t göromål. Kongl. Sundhets Commis 
sion31 hoppa s jag skall bl ifwa den enda, som de rom s ka l 1 
kunna öfwertygas, isynnerhet om jag får frihet at ådaga lägga 
mi n oskuld för hela werlden. Emedlertid skall jag s om 
unde rsåte ägnar, efterkomma Kongl: Commissions bef alln i ng, 
s å långt menskligheten medgifwer. 

Hi ttils har jag trodt mig hafwa fölgt min mig i Nåder 
gifna instruction, men ifren at afgöra saken i korthe t, har 

29 

30 

recipisse = mottagningsbevis. 

Strax efter ankomsten t i ll Lyon stod det klart , a tt 
stipendiaterna omöjligt kunde d ra sig fram på anvisade me del. 
Sundhetskomrnissionen begärde då en förstärkning till 12 00 liv 
r es per å r f ör He r nquist och 900 för varde r a av d e a ndra , vilke t 
Kungl Maj:t biföll . - När Hernquist skrev detta brev, hade han 
fått det förhöjda stipendiet, men också b l ivit avstängd från 
undervisnin gen vid s ko l an. Bakgrunden var att demonstratorerna 
vid skolan var okunniga, och att han därför ödmjukas t hade 
begärt , att M Bourgelat skulle p e rsonl i gen f öreläsa, men de t t a 
togs så i lla upp att han avstängdes. 

31 Kongl. Sundhets Commission til l skapades 1 7 37 som ett a dministra 
tivt organ, som under frihetstiden kom att f å gansk a stor makt ; 
Collegium medicum var understäl l t, med samarbetet förefall e r ha 
gått bra. Sundhetskow1nissionen upplöstes 1 76 6 . 
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förledt mig til at begära ödmiukligen Herr Bourgelats egna 
föreläsningar, hwilket ansågs som et slags föragt för dess 
person. At klaga olyckan at ei få åtniuta dess information 
hetter pocka på, at här läsa öfwer en utanläxa får namn af 
studera, at den utan minsta explication reci tera 32 kallas 
hålla Collegier och at efter låttkastning wälja dessa öfwer
lästa frågor och swar, och dem i en samling af de förnämsta 
läsa utan til i förhopning på belöningar säges wara rätta 
sättet at disputera. 

Till min oskuld eller ursäkt wågar jag ei uprepa några 
onödiga sanningar, sen jag dömder är: Jag skal 1 ei dermed 
beswära och ängsla Wälborne Herr Archiatern. 

Wid Scholan talas om några förbätringar sen wi råkat [3] i 
misscredit, utan twifwel i tanka, at gendrifwa några miss 
tankar. Utanläxorna warade tils mot Juhl; sen företogs ana
tomiska dissectionerne, hwilka jag gerna hade bewistat, 
oagtadt Monsieur Bourgelat ei sielf warit dem til hands. Det 
bestyrkes än widare at hästen ei kan vomera 33 . Pulsus arte
riarum equi 34 nekas nu twert mot förra praecepta anat: 35 af 
Monsieur Bourgelat utgifna. Alla autores artis veterin: 36 

äro här fördömda af Wederbörande, dock finner man några och 
flera kan man få. 

Herr Bourgelats Elemens d'Hippiatrique 37 , hwaraf exterieu
ren, Hypposteologien, myologien, angeologien samt anato
mien38 af hufwudet och bröstet är utgifwit . Jämförer jag med 
andra böcker, ut 39 , Soleysels parfait Maresca140 och l'anato-

32 utan explication recitera - läsa upp utant ill 

33 vomera = kräkas. 

34 

35 

Vad pulsus arteriarium equi skulle innebära har 
klarläggas. Kliniskt påvisande av förstärkt puls? 

praecepta anatomica = anatomiföreläsningar . 

36 autores artis veterin: - författare i veter i närkonsten. 

ej kunnat 

37 Bourgelat, Claude: Elemens d'hippiatrique, ou noveaux principes 
sur la connoissance et sur la medecine des chevaux . Lyan 1750 -
1753. 

38 Elemens d'Hippiatrique = Hippiatrikens grunder , exteriör, 
benlära, muskellära, läran om kärlen (bö r vara angiologien). 

39 ut - såsom. 

4o Solleysel, J L de: Le parfait mareschal, qui ensigne a connoistre 
la beaute, la bonte et les defaults des chevaux. Nov. ed. Paris 
1713. 
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mie general du cheval par Garsau1t41 , båda hwar på sitt sätt 
tämligen goda. Utgifna Collegier42 har jag skafat mig och 
afskrifwi t en dehl. På Boklådorna finnas många och wackra 
medicinska, chirurgiska, chimiska och anatomiska böcker för 
någorlunda godt köp. Sauvages43 nyare wärk åstundade jag 
helst, såsom et mig aldeles obekant. 

Sielfwa Scholan ligger i förstaden 1 \ mil från Monsieur 
Bourgelats quarter, är, fast i sin början, dock försedd me d 
tillräkliga rum. Har et nätt apotheque, en med tänger utrus
tad smidja, flera stallar och siukhus med sina tilbehör. 
Anatomie-salen ligger wä l til. Et stort rum med sköna sque 
letter och praeparata r ätt prägtiga pryda denna wåningen: 
en botanisk trägård med medicinella örter uti, samt wackra 
all eer uti en stor hage göra prospecten44 rundt omkring 
behaglig. Jag önskade nog i början, at kunna få Monsieur 
Bourgelats rum , s om warit lediga tils nu 2ne Preusare som i 
desse ankommit och dem intagit. Utom dessa rum finnes 
tilräkliga Camrar för 2ne Demonstratorer och deras [4) Fami
lier samt andra b ortlegda rum. öfwer Demonstratorerna tyckes 
Herr Bourgelat regera s ouveraint. 

Twå Preusiska Elever (chirurgi), ankomo i går, sägas wara 
wäl klädda och t ilräkligen födda. Danska Eleverna Herr Möl -

41 Garsaul t , F A de : Le noveau parfait marechal ou la conno issanc e 
generale et un i verselle du cheval . J e ed . Paris 1755. 

42 Ef tersom inga t ryckta läroböcker f anns, hade man i stället 
mindre, han dskrivna hä ften i olika ämne n, cahiers (Hernquist 
s kriver ibland cajer). Ett ämne kunde omfatta ett större elle r 
mindre antal sådana h äften; Hernquist benämner dessa samlingar 
collegier. El everna f ö r e l ades att göra egna avskri f ter av dessa. 

43 Fran ~ois -Boissier de la Croix Sauvages ( 1706 -1 767), naturfors 
kare , läkare, professor i Montpe llier. Hern qu ists intresse f or 
honom berodde kanske främst på hans bok Memoire sur la ma l adie 
epidemique des boeufs du Vivarais. 1746 . 

44 prospect = utsikt , vy. 
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1er45 , Backhausen46 och Apelgaard47 , äro gamla medici och wäl 
förfarna i sin konst. Fattigdomen har allena hindrat Möller 
från Doctors graden. Jag tror säkert hans insigt giordt 
honom här förhatlig ubi coeca regnabi t obedientia48 Herr 
Backhausen är chirurgus och kommit äfwen i onåd. Apelgaard, 
som skyndat på wårt fall, har disputerat i chimien, som 
warit dess studium. Min för olyckan utstälde Camerat 
öfwertal t jag til försöka lyckan i dissequerande. En häst 
köptes, rum legdes til anatomie sal, instrumenter skaffades 
och wi funna inga obstacula, alt gick wäl, men brist på 
penningar hindrade oss at fulfölja det påbegynta. 

På den grund ars veterinaria är bygd äro få medi cinska 
böcker, som ei behöfwas för oss. En stor hop deraf finnas på 
boklådor, instrumenter får man här äfwen. 

J Lion sägs finnas en medicus, som radicaliter fördrifwer 
Binnekemasken ur menniskan med något secretum med: 49 Blir 
jag rikare wil jag deraf köpa en dosis för några Ducater. En 
landstrykare sades wara här, som skolat hwarken haft 
umbillicus 50 eller penis i hwars ställe war 2ne hol hwarur 
ständigt dråppade urin, starkare ju mer man drack; det se
nare torde wara troligare än det förra. 

Rotsen är här äfwen incurabel 51 . Förr betaltes på l'Ecole 
veter: 30 styfwer om dygnet för kreaturet nu 25 d: Herr 
Bourgel at har stora inkomster 30 liv: hwar dag har han som 
e n skänk, utan at göra något derföre. Han har ei warit mer 
än 2 a 3 ggr: på l'Ecole vet. sen wi toga afsked . Han ger 
swårl igen audience, man kan få stå 2 tim utan a t slippa i 
förmak. 

45 Om D Miiller har inga upplysningar utöver namnet påträffats i 
dansk litteratur. I ett senare brev till Bäck (Lund 20/ 9 1 770) 
anger Hernquist att Muller fått "utan wanliga formaliteter och 
penningar provincial medici syslan i No rje" . 

4 6 Beträffande Bachhausen synes inga upplysningar förekomma i dansk 
veterinärhistorisk litteratur, inte ens hans förnamn. I det i 
föregående not omnämnda brevet säger Hernquist att Bachhaussen 
"såsom chirurgus utnyttjades wid koppympningen." 

47 Peter Christian Abildgaard ( 1740-1801) blev efter studierna i 
Lyon grundare av den danska veterinärundervisningen, Köpenhamn 
1773. Hernquist skrev regelbundet hans namn som Apelgaard eller 
Apelgård. 

48 ub i coeca regnabit obedientia = där den blinda l ydnaden kommer 
att regera. 

49 secretum med: - medicin med hemlig sammansättning. 

SO umbilicus ~ navel. 

51 incurabel - obotlig 
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J hwad nöd mig träffar är jag dock nögd om jag får inslu
tas i wanlig grace och förblifwer 

Lion d: 9 Jan: 1764. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste Tienare 
Peter Hernquist. 

P:S: Extraordinarie Ambassadeuren, öfwersten och Riddaren 
Baron Scheffer52 har wisat oss mycken nåd och hielpt oss med 
penningar långt förn wårt quartal begynt at löpa. Wi hafwa 
ordsak at wörda en sådan Herre samt hembära Herr Lifmedicus 
Sielf all skyldig ärkäntsla för en utwärkad nådig recommen
dation till samma Höga Herre . 

Wälborne Herr Archiater , Praeses i Collegio 12-160:9:Slh 
Medico Nådige Gynnare 

Efter min senare i ntroduction i l'Ecole veterinaire har jag 
warit myc ke t syslos att med et slags Studium, hwilket såsom 
mig nästan allena förut obekant kunde ei wara mig angenämt: 
nemligen Anatom: practica53 . Den lilla habitude54 et dagligt 
arbete kunnat gifwa, har icke desto mindre giordt detta 
studium behagligt för mig, i synnerhet, som jag nu närmare 
ser dess nytta och angelägenhet för en rättskaffans medicus. 
Mina Camerater och [2] jag lefwa Gud lof! wäl och äga 
hälsan. 

Myologia brutorum55 har mäst hittils i Scholan uphållet 
oss , hwari wi ock blefwit obligerade56 p å et besynnerl igit 
sätt ti l at concurrera til prisets winnande. Apelgaard, som 
weste Herr Bourgelats nu warande tanka om dess skicklighet , 
updiktade någre falska skäl för at först engagera dem andra 
och sen snärja mig. Jag, som allena tänkte på utgång af en 
sådan c on c urs 57 derwid et litet barn med medelmåttigt minne 
och ren fransk tunga i en samli [ n ] g af lärda och olärda wi n
na mer bifall med sin utanläxas reciterande , at någonsi n j a g 

52 Ulrik Scheffer (1716 - 1799 ) var i fransk krigstjänst v i d Ro:·a1 
Suedois men overgick till svenska armen. Han va r en f r amträdande 
hattpol i t i ker, blev s vensk min ister i Paris och slutligen 
riksrå d 1769. 

53 Anatomia practica av s e r här anatomiska dissekt i one r . 

54 habitude = vana. 

55 Hyologia brutor um = muske llära hos djuren . 

56 obligerade= t v ingade . 

57 concours = tävling. 
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kunde eller wille göra: war ständigt dermot men måste dock 
sen mit namn war skrifwit på listan, följa hopen efter, och 
agta mig för eftertal. Apelgaard Danus58 wan priset för 
flera ordsaker skuld. Samlingen af Chirurgi och Medici gaf 
mig andra rummet. Alla de öfriga Cameraterna i synnerhet en 
Preusare och Herr Linbom blefwo häröfwer högligen förargade, 
då de ei finge samma heder af sina läxor. Jag åstundar för 
min del kunna på et reelare sätt wisa mig och winna den 
lärda werldens bifall. 

Jag blir dagligen alt mer och mer öfwertygad om Herr Bour
gelats wälmening mot oss, men som den samma dirigeras efter 
andras godtycke, är jag deröfwer orolig . At afhöra Herr 
Bourgelats egna muntliga förläsningar är omögligi t, blir 
altså bäst at ei derom anhålla. 

Herr Bourgelat bemödar sig, at entlediga oss med för
[ 3] sta, men så kunna wi ei gerna komma fortare än de andra. 
De långa Collegiers afskrifwande, samt dess utanläsande plå
gar mig mycket, i synnerhet om wi ei slippa det senare . 
Splanchnologien59 är skrifwen på mer an 100 ark tät och 
ihopkörd . 

Nosocomium60 för de siuka hästarne är aldrig tomt: wi 
kunna dock ei ännu profitera häraf förän pathologien61 etc. 
gåt förut, hwilken wi i sommar wänta. Herr Bourgelat reste i 
går til Paris hwarest han blir en månad . 

Wi kunde lefwa alla wäl , om allena rätt förtroende kunde 
wara mellan oss utländningar, hwilket man förfängt 62 

förmodar så länge en enda bemödar sig, och efter egna 
afsigter söker, stifta owenskap oss emellan. Herr Apellgaard 
har då jag sökte som mäst at få rum på l'Ecole, accorderat 
in Herr Linbom derstädes, försäkrandes mycket godt, som jag 
å stundar se huru det hålles. De ledsamheter, som kunna 
förekomma röra mig 1 i tet, så länge W. Herr Archia ter ar 
öfwertygad om min upriktiga nit och skyldighets 1. 

agttagande. 
Medicinska Böcker felas ei på boklådorna. Jag har redan 

köpt några at roa mig med. Woro ei cursen hög, skulle man 
med winst handla här en samling af goda böcker , såsom Hal-

58 Danus = dans k . 

59 Splanchnologi = inälvslära. 

60 .Vosocomium ~ sjukhus. 

61 pathologi = sjukdomslära. 

62 förfängt - fåfängt (? ). 
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lers63 , Hoffmans 64, Boerhavens65 , Ettmulleri66 , Blasii67 , 
Bartolini68 , Fabricii 69, Galleni 70, Hippo cratis71 , von 
svictens72 , Sydenhams73 etc. wärk. Jag önskade mig f å af 
Cron an lån på några år. 

Medelst bref från privata berättas , att man i Köpen
( 4 ] hag74 är sinnad at hädan kalla antingen alla 3 Elev erne 
eller 2 allena. Herr Apelgaard gör sit mästa för at få b li 
qwar, hwilket och Monsieur Bo urgelat arbetar på. Nog är d e t 
at en allena blir qwar. Man berätat 4 från österrike t , 4 
andra studeran d e frå n Sardin i en skola snart komma t i l 
skolan. 

På en ko som öpnade s har man i dessa d a r bese dt f oetus75 

med dess 3 me mbranae . Tunica allan t oi s 76 låg eme l l a n oc h 

63 Albrecht von Haller (1708-1777), framstående schwe i zi s k fys~olog. 

64 Friedrich Hoffmann (1660 - 1742), känd tysk läkare och författare. 

65 Hermann Boerhave (1668 - 1738), b erömd l äkare, professor i botanik, 
medicin och kemi i Leyden . 

66 Ettmuller, M: Opera omnia. Francofurti ad Moenum 1688 . 

67 Ger ard Blasius (16?? - 1682), holländsk l äkare och anatom, 
u tgaY Anatomia hominis et brutorum variorum 1677 . 

som 

68 Thomas Bartholinus (1616 - 1680 ), dansk läkare och anatom. Han 
utgav sin Anatomia r eformata 1651. 

69 Troligen avses Hieronymus Fabricius 
anatom, lär are till b l a W Harvey. 

(153 7- 1619 ) , italiensk 

7o Claudius Galenus (130-210 omkr ) berömd klassisk läkare och for
f attare. 

71 Hippokrates ( f 460 BC), läkekonstens fader. 

72 Troligen avses Gerhard van Swieten (1700-1772 ) . Läkare i Leyde:, . 
kejserlig österrik isk livläkare, organisatör av Österrikes 
medicinalväsen. Skrev fl er a stora ve r k på latin, vilka Hernquist 
anskaffade. 

73 Thomas Sydenham (1624 -1689), uppskattad engelsk l äkare, "Englands 
Hippokrates". 

74 Köpenhag - felskrivning f ör Köpenhamn. 

75 foe tus = foste r. 

76 Allantois uppstår under fosterutvecklingen som en blå sformig 
utbuktning f r ån fostrets t arm. Ämnesomsättningen mellan mode r 
och foster sker huvudsak ligen genom denna hinna. 
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hade urin wätskan. Funiculus umbilicalis77 bestod af 1 ika 
många arteriae som venae, hwilka alla woro tämlig stora. 
Placenta uterinae78 woro många, man räknade dem til 60, från 
dessa gingo blod vasa tydligen, hwilka vasa man kunde från 
cotyledones wäl skilja, då altid cotyledon såg ut som en 
hwi t swamp. Alla vasa sanguinea 79 woro i proportion ganska 
stora ända til de små ramificationerne80 Dock g iorde wä l 
injectionerne81 i de swaga rören mycket härtil. Angeologien 
blir här på kor til en del långt skild från hästarnas. 

Trägården wid l'Ecole är ei stor, men anwändes dock mycket 
arbete på dess förbättrande och widgande. Deri skal til 800 
frön wara sådda alla af olika species efter Tourneforts 
methode82 . Täktes W. Herr Archiater än wi[da-?,inb)re wa ra 
min gunstiga befordran, skulle jag utbedja det Wälborne Herr 
Arch. utwärkade et compliment bref till Herr Bourgelat, 
deraf Han kunde upmuntras til hielpsamhet mot oss. 

Jngen underrättelse har jag ännu fått om min cofert, 
hwilket är mig mäst en obotlig skada. Med all uptänklig 
wördnad har jag äran wara 

Lion d: 2 April 1764 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

P:S: Min hastighet at skrifwa har förd t mig bort från de 
amnen, hwilka mer kunnat behaga Wälb: Herr Archiatern: en 
annan gång skall jag bättre hålla mig till ämnen. 

77 Funicilus umbilicalis = navelsträng. 

78 

79 

Placentae uterinae = s k livmoderkottar 
tillsammans utgör moderkakan (placenta). 

vasa sanguinea - blodkärl. 

(kotyledoner ), s om 

80 ramificationer - förgreningar. 

81 injectionerne: Vid dissektion sprutar man ofta in en lämplig 
substans i blodkärlen för att lättare kunna följa dem. 

82 Joseph Picton de Tourneforc (1656-1708), fransk botanist och 
läkare, professor i medicin. Han hade i sitt system 17 klasse r 
örter och 5 klasser träd och buskar. Huvudindelningen skedde 
enligt blomkronans form samt fruktens beskaffenhet och dess 
förhållande till blomfodret. 
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Wälborne Herr Archiater, NådGunstige Gynnare 13-160 :9:Slj 

Den glädje Wälborne Herr Archiaterns högGunstiga skrifwelse 
mig förordsakat är obeskriflig. Jag märker deraf en oföränd
rad grace, mogna råd och wällmenta warningar, alt ganska 
nyttigt och nödigt för mig. Jag önskar bättre tider at få 
wisa min tilgifwenhet. Emedler har jag en säkert hopp p å 
Wälborne Herr Archiaterns gunst och befordran, på hwilken 
allena jag med säkerhet förlitar mig uti alla l yckans 
omskiften. Herr Bourgelats grace har jag alt ständ igt 
sedermer ägt, och förmodar det bästa för framtiden. Dock s om 
mycket oförwän-[2Jtat händer mig dagligen, törs jag ei wa ra 
för säker. 

Alla dagar äro här ei lika klara, låfwa de altså ei lika 
nöye hwilka jag endast söker i min skyldighets fullbordan, 
som mer eller mindre hindras. Sen wi läsit myologien har jag 
afskrifwit och läsit de andra partes anatomicae, likaledes 
materia medica83 , bandager, operationer, exterieuren af 
hästen jemte många andra observationer. Sen jag närmare 
insedt den nytta medi c ina humana anatomica et Chiru gia84 

gör in arte veterinaria, har jag köpt och lånt åtskillige 
böcker deröfwer och läsit, hwarmed Jag tänker continuera wid 
lediga stunder. Nosologia brutorum 5 få wi snart i concep t 
ut. 

Sen Monsieur Linbom efter 6 månaders ständigt smidand e 
knapt kunnat utan fel slå en hästsko, war jag sinnad ei för
söka mit swaga; men som dylikt hålls för en app[li-?,inb]ca 
ti on af alla krafter, måste jag också begynna at f o r ma 
armarna. Hwad jag derrned uträttar wisar tiden. 

Wid c oncurse rna 86 samt en gång förut besöker Herr 
Bourgelat sin a c ademie. At öpna åder, slå och läi1a u nder 
hästsko, applicera et lavement[? ] , gifwa breuvage , fäst a 
bandage äro de o perationer, hwilka de äldre elevern a hä r 
anställa då de h a sin post i smidian, stallet ell e r 
apothequet, understundom i marechalens88 närvaro, all a 
öfriga gö ras a f sistnämda Herre p å Herr Demon strator s 

83 Materia medica motsvarar vå ra dagars farmakologi. 

84 medicina humana anatomica et chirurgica - anatomi och kirurgi hos 
männ iskan. 

85 Nosologia brutorum = l ä r an om djurens sjukdomar. 

86 concur ser na = examina t i onstävl i ngarna. 

87 br euvage - ingivning av vatska (medicin ) . 

88 marechal hovslagare. 
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ordonance89 och det på obestämda tider , då de andra eleverna 
öfwerläsa sina utanläxor. 

Angående denna affairen har jag med wederbörande träffat 
et accord hwilka i materia medica understundom taga mit vo
tum an90 . At studera medicina humana, frequentera hos p i ta
len 91 , och göra bekantskap med andra medici är här en 
försummelse och hållas excommunication92 (3] wärdt. Icke 
desto mindre måste jag tilst å det Monsieur Bourgelat är en 
förståndig her r e och mycket from, som söker at göra oss 
förnögda på al t sätt . De meriter här anses ära passade mer 
för Barn af 8 år, än för förståndigt folk och lärda männer. 
En Chirurgus från Preusiska lägret skickad, som mästa delen 
af alla desse Operationer kunde göra i mörkret, kan härwid 
aldrig winna samma loford, som en gosse af lykligt ja äfwen 
medelmåttigt minne wid sina 8 år förwäntar utan at weta hwad 
han pratar om. När ens l ycka dependerar af dylika vota, kan 
man ei mycket förmoda. 

Visitationerne på Hospitalet93 ske 2 gånger om dagen och 
ganska hastigt . En Docteur besöker 2000 siuka hwargång och 
derwid nämner e:g: 94 gifs stark eller lindrig purgation95 , 
som en af Systrarna observera och seder mera pr ~parera; 
widare journal hålles ei af medici . Garniers formulae 96 

följas och tiena här wid alla t i lfällen, hwilka jag skall 
wid första tilfälle öfwerskicka . Medici äro här ei så många 
som chirurgi. Jag har wunnit bekantskap med någre af de 
förnämare af hwar facultet. 

Bibliothequer äro här många och t ämliga ansenliga. Jesui 
ternas fordna tä ( flan?, fs J med Upsal a bibl : i anseende t il 
myckenheten och rarheten, men öf[?,fs]går i prägtighet; alla 
k lasser ha hwar sit, och många privator um ansenliga 
samlingar har jag flera gånger genomgåt och tagit til låns 
böcker af dessas föreståndare, som warit mig rätt benägna. 

89 Demonstrators ordonance - enligt demonstrators bestämmande. 

9o mi t votum = min önskan. Tydligen tog man ifråga om botanik någon 
hänsyn t ill Linne-lärjungen Hernquist. 

91 frequentera hospitalen= besöka sjukhusen. 

92 excommunication = uteslutning från skolan. 

93 Visitationerne på hospitalet= sjukhusronderna. 

94 e.g. - exempli gratia - ti ll exempel. 

95 purga tion - laxering 

96 Ca rnier, Pijrre : Formules nouvel les de medecine, latines et fran
c;:aises, a l'usage de l'Hötel-Dieu de Lyon. Lyon 1693 och flera 
senare upplagor. 
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Den lärdaste i Natural hist: är här en Tresorier de 
France97 s om heter Soubris, hwilken besöker mig ofta i mit 
logement med sina onämda insecter , jag har ofta haft äran 
besöka honom och besedt dess wackra samlingar af alla slag . 
Adamoli också Tresorier de France har största biblio t: 
botanica jag sedt. Han är en [ 4) lärd och artig Herre. 
Monsieur Villars är den största mathematicus och physi cus 
här i staden, har också en samling i natural hist:, Doctor 
Rast fader och son är båda mycket bekanta för sin insigt i 
medicine och historien . Monsieur Fleurant är bästa Chi r ur
gus : jag är bekant hos alla dessa, de låna mig böcker och 
gifwa mig råd. 

Nyheter i medicine äro få: dock tror jag mig hafwa en 
decouvert, som jag med första wil hafwa äran medela . Att 
plantago minor98 på ett särdeles sätt och componerad med 
andra kan bota de wersta ormbet lärer wara hi ttils, s å 
mycket mig är bekant, för werlden oanmärkt; jag har doc k 
s edt et s äkert r r o f derpå , och flera kunna oc h skola med 
tiden allegeras9 . 

Me d diup wördna d är jag 

Lion d . 23 Oc t: 1764 

Wä lborne Herr Archia t erns 

ödmiukaste Tienare 
Fet : Hernquist 

P:S: Herr Möller den lärdaste eleve wid detta wärket med si n 
landsman H. Ba ckhausen Dani hafwa nu första fåt inter ims 
swar från Danamark, d e t de behåll a sine stipendi er eller un
d e rhåld och f å r esa t i l andra Acad : om de e i b e finna s ig har 
wål och kunna k omma ö fwe rens . 

9 7 Tresorier de France= ska tteuppbördsman 

98 Namnet Pl ancago minor f örekommer i Do donaei Pemtades s eu stirpum 
h istoria . Ant werpen 1616. Linne använde beteckningen Plan:a6o 
lanceolaca. 

99 all egera = l indra. 



22 

75-160:9 : Bli 
[Brevet är riktat till Riksrådet Fr von Friesendorff] 

Högwälborne Herr Baron Kongl. Mayts och Swea Rikets 
Högstbetrodde Man och Råd President i Kongl. Sundhets 
Commission etc. Herre, Riddare och Commendeur af Kongl. 
Mayts Orden Nådigste Herre. 

All oro och sinnets matthet, som et dagligit arbete mig 
förordsakat, har Eders Excellences mig i det senare Nådigt 
förklarande protection100 , så aldeles lindrat, at jag liksom 
lättad från en tung börda, känner mig nu mer begåfwad med 
större krafter än någonsin tilförne. [2] 

Jngen timma går förbi, på hwilket jag ei påminner mig den 
räkenskap, jag inför Eders Excellence underdån ödmiukaste 
bör göra. Beklagar allena det de prof jag ännu kan eller har 
tilfälle at wisa in arte veterinaria ära ringare, än den 
mognad jag förmodar få med tiden såsom et ringa prof af min 
underdåniga ärkäntsla mot Eders Excellences milda omwårdnad, 
fram bära. 

Til följe af Eders Excellences befallning skall jag til 
instundande Riksdags början insända en kort anmärkning öfwer 
det här wid Academien blifwit mig förestält samt begära 
Herr Bourgelats intygande om min application10i, hwilket j ag 
i underdån ödmiukhet skall bifoga. 

Herr Bourgelat har nu widare fåt 
hwilken åtminstone räntar honom 30 
äfwen constituerad af hans Franska 
al la lärohus103 , som ara redan 
L 'inspection öfwer hyrkuskarna i 
dagl: 

l'inspection des haras 102 

000 liv: årligen. Han är 
Mayt til directeur öfwer 
eller skola uprättas. 

Lion ger honom 30 liv: 

Samma Herre flyttar instundande wåhr til Paris at der 
uprätta et annat lärohus, hwarwid han sedermer tänker 
ständigt förblifwa: blifwandes icke desto mindre dessa de
monstratorer ständigt af och tilsatta af samma Herre, så at 
hela wärket dependerar endast af honom. [3] 

Utom de franska Eleverna, hwilkas antal är mot hundrade, 
ära för någon tid sedan ankomna 3 östrikare, hwarbland den 
äldsta förer direction öfwer en apothicaire och en philo
sophe samt har utom et större appointement104 an någon 

100 protection = beskydd. 

l Ol application = flit 

l02 l'inspection des haras - inspektör över stute rierna. 

l03 directör öfwer alla lärohus= direktör för alla veterinärskolor 

104 appointement = lön. 



23 

annan, äfwen fri fourage för 2ne hästar. 3 från Savoyen, 
några från Sweitz, 2 Chirurgi från Preusen, 1 dansk äro här 
wid denna academien. De andra 2 danskarna, hwilka woro 
tillika med mig uteslutno från de lärdas antal, hafwa nu 
ändtligen fåt swar från sit Hof och frihet at begifwa sig 
til hwad Academie dem lyster åtniutande alt framdeles sina 
appointemens. Präster, studenter, magistrar, chirurgi, apo
thicaires, medici, hästhandlare, hofslagare, incipienter105 , 
små gåssar, gifta karlar med Bror och barn, Lieutenanter , 
dragoner, alla olika år, insigt, flit och förstånd göra åt
skilnaden mer synbar och mindre möglig at observeras wid 
lectionerna , hwilken är för oss alla en och samma . 

Jbland alla dessa är jag såsom mäst blygsam och för andra 
omständigheter skuld mäst at beklaga. 

Oss har annars intet felats något det minsta, om icke pen
ningar understundom, hwilket dock blefwit på Eders Excellen
ces nådiga omsorg oss i nöden tilsända. 

Ambassadeuren öfwersten och Riddaren Högwälborne Herr Ba 
ron Scheffers nådiga omwårdnad om oss under sit wistande wid 
Franska Hofwet, kan ei nogsamt af mig beskrifwas. Saknaden 
deraf woro oss känbare om ei wi hade äran och f ördeln at 
wara gynnade af Högwälborne Herr Baron Frisendorff106 , som 
öfw [? , inb J j emte andra betydande göromål behagar dela sin 
omsorger til wårt bästa . 

För någon tid blef jag anmodad af Herr Bourgelat at verte
ra från tyskan på franska något angående boskapssiukan i 
Sweits, hwilket jag öfwersatt på Swensk Språket nu i under
dån ödmiukhet öfwersändt, om jag ei af Eders Excelleces sis
ta Nådiga funnit det mästa och swåraste af boskapssiukan gåt 
öfwer. Jcke desto mindre tar jag mig friheten härinelykt107 

beswära Eders Excellence med et litet utdrag deraf hwi lket i 
nöden wid den beskrifna s iukdomen t orde kunna brukas tils 
bättre kan gifwas. 

Med diupesta Wördnad är jag Eders Excellences 

Lion d. 23 Oct. 1764 . 

105 i ncipienter = nybör jar e . 

Underdån ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist. 

l 06 F U von Fr iesendorff (1740 -1 793 ) , s on t i ll riksrådet Fredr i k von 
F ., char ge d'affai r es i Paris, l andshövding i Uppsala lån, 
hovmarska lk .. 

107 Hernqui sts öve r sättni ng fi nns i brevsaml i ngen men har e j medta
gi ts här. 
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59-160:9:Slk 
[ Brevet är riktat till Riksrådet Fr von Friesendorff] 

Ank. d. 16 Jan. 1765. 
Högwälborne Herr Baron Kongl. Mayts. och Swea Rikets 
Högstbetrodde Man och Riddare och Commendeur af Kongl. 
Mayts Orden Preses ides Sundhets Commission 

Nådigste Gynnare 

Wid slutet af et förflutit år fägnar mig ingenting mer än 
den nåden jag har at tilönska Eders Excellence et nyt. Jag 
önskar tillika det mit kära Fädernes land måtte i långa 
tider hämta rik frucht af de många och beswärliga arbe
[ 2 J ten och wisa rådslag, som städse giordt Eders Excellences 
höga Person dyr i alla swenska undersåtares ögon. Herren 
föröke Eders Excellences krafter i samma mon, som de 
allmänna beswären tyckas dagligen tilltaga. 

Jag öfwersänder något sent mit underdån ödmiukast 
Memorial. Mine Cameraters ursäkter i det de föregåfwo sig ei 
funnit något märkwärdigt, at antekna uphölt mig, tils jag 
ändtligen fick det swaret af Herr Linbom, det mig ei anginge 
hwad han gorde så i detta som andra mål. Således öfwersänder 
jag allena min egen uptekning i största korthet författad på 
mina occupationer108 . Herr Bourgelats bewis på min och mina 
Cameraters application har jag nåden härmed bilägga. Jag 
hoppas det Han lämnat mig någon justice109 och hugnat Eders 
Excellence med min underdåniga nit, hwarmed jag åstundar 
winna Eders Excellences grace. 

Emedlertid kan jag dierft säga det ännu ingen utlänning så 
ständigt afhördt de lectioner här blifwit hålna, som jag, 
ware i de saker 3ag förut kunnat eller i obekanta. Tar jag 
undan habituden11 at smida hästsko och meriten at förtära 
sina penningar hos Demonstratorn [3] skulle det förtryta mig 
mycket om någon wille påstå sig hafwa mer profiterat af de 
wetnskaper här idkas, än jag hoppas det hafwa. 

Herr Bourgelat lofwade intercedera111 för mig om en längre 
warelse här ute. Är detta möyligit, anhåller jag ock derom 
än widare hos Eders Excellence. Skulle denna min underdån 
ödmiuka anhållan mislyckas, hoppas jag mig wara så snart 
färdig til at inrätta efter den idee jag nu fåt en Schola, 
som mina Herrar Camerater tilltro sig kunna practisera sina 

lOB occupationer - sysse l sät t ni ng . 

109 j ustice - rättvis a . 

llO h abitude - vana. 

lll interc e dera = l ägga sig u t fö r . 
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insigter. Jag ser hwad man här kan fordra af en De
monstrator. 

De dagligen förekommande ändringar i Anatomien samt Herr 
Bourge lats många occupationer, som utan twi fwel hindra honom 
ifrån at så snart utg ifwa sina cajets som han förmodat äro 
de mä sta mo tiver, som förmå mig, at åstunda en l ängre 
warelse härute för at hafwa wid återkomsten en c omplettare 
idee om altsammans . Herr Bo urgela t som i April månads början 
flyttar til Paris har äfwen anmoda t mig följa efter i afsigt 
at se bättre hans anlägningar wid den Scholan han derstädes 
up r ä tta skall. Finner Eders Excellence sådant för godt woro 
det ei oäfwet om någon af de andra blefwo h ä r qwar, för at 
observera det man i Paris ei får se wid s iukdomarna och dess 
olika b otande. Herr Linbom som har sin pension hos Demon 
stratorn faller det bäst till passat förbli fwa här. [4) 

I sälskap med de bästa fra nska Elever arbetar jag nu dag-
1 igen i anatomiska dissectioner. Vi undersöka således de 
förekommande variationer i naturen, at derigenom göra oss 
säkrare. Den bästa och hä ri mäst förfarnaste Demonstratorn 
gifwer oss bistånd . 

Jag är lycklig om jag f å r nåden wara 

Lion d . 25 Decemb : 1764 . 

Eders Excellences 

underdån ödmiukaste 
Peter Hernquist 

74 -1 60 : 9:Bla 
[Bilaga till brev till Riksrådet F von Friesendorff) 

Underdån ödmiukaste Memorial Ank . d . 16 Jan. 1765 . 

Til följe af Eders Excellences nådigsta befa llning 
öfwersänder jag allena en kort uptekning på de saker mig 
förledit år syslesat och hwarom jag t il en del haft nåden i 
mina underdån ödmiuka utdrag något widlöftigare berätta. 

Först och för all ting war jag angelägen om, at i bör jan 
lära de grundsanningar, hwaruppå man nu bygger l'art veteri
naire och hwilka kunde leda mig til närmare insigt i diurens 
oeconomie och physique . Anatomia brutorum112 förestältes mig 
som det wesentligaste i detta upsåtet . Jag företog mig 
således osteologien t il en början : hwilken med rätta anses 
som ledstång i de öfriga ana tomiska delars afhandlande, 
hwilka ei utan et tydligt begrep om benen kunna begripas . 
Naturens mästerstycken granskades i anledning af den förk la
ring och lius Monsieur Bourgelat oss i små utgifna collegier 
meddelt. 

112 anacomia bru corum = djuranatomi. 
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Benen ehuru simpla pelare tilden underbara och bräckliga 
kropsens bygnad, wisa icke desta mindre en mechanicus mer 
konstwärk än et mens[k]ligit förstånd wäl begripa kan, 
åtminstone kan det ei wäl ske utan en grundlig insigt i de 
s ublima113 wetnskaper. Herr Bourgelats wakna och wälpassade 
beskrifningar öfwer le squelette du cheval 114 afskref oc h 
l ä ste jag, samt jämförde de samma med de mäst berömda 
autorers anatom: c orp: hum: 115 öfwer samma partien, hwilken 
methode jag äfwen sedermer i [ 2 J alla mina öfriga studier 
s tändigt observeradt, i afsigt at nogare begripa åtskilnaden 
mellan flera naturliga machiner. De förra Hippoos t eo 
logorum116 beskrifning på benet kallat hyoides på larynx, 
samt Clavicula117 som ei fins, woro uppenbara prof på deras 
okunnoghet om de saker de beskrifwit. 

Benens namn, sammanfogning och inwärtes sammansätning samt 
utwärtes skapnad fästade min upmärksamhet. De 220 ben, s om 
man på en häst räknar hade hwar sit namn, och betragtade til 
sin yta wisade hwart och et sin egentliga vol ume, f i gure, 
delar, uphogningar, utgropningar och ojämnheter. Om j ag 
s åledes flera gånger repeterat arbetet, begynte j ag s ielf 
dissequera, hwarom jag förut i underdån ödmiukhet berättat. 

Fri tilgång til Herr Bourgelats wackra oc h f ull komliga 
pr ceparater sätta mig i stånd, at med lätthet och s äkrare 
hand skilja alla musclar från hwarandra, samt at dem känna 
s å i anseende til deras åtskilliga namn, härrörande af deras 
fi gure, direction, situation, volume, attaches s amt nytta, 
såsom ock ti l sin inwärtes compostiton , styrka, samt friwil
liga, naturliga och blandade rörelse. Härwid förefö ll 
mycket, som ännu war nytt och dem lärdare obekant, h wi lket 
Herr Bourgelat tänker framdeles i sina nyttiga a r bete n l åta 
införa. 

Autorernas olika tankar och häftiga t wister om den mecha 
n iska ordsaken til rörelsens lagar l ä rde mig förnuftets 
otilrä cklighet i des sa mästerstyckens begripand e . J a g s å g 
huru Svammerdam118 , som trodde sig med konstens tilhielp 
kunna öfwerrumpla naturen i sin natt, framlade i mörkret ei 

113 sublim= upphöj d. 

114 squelette du che val - hästens s kelett. 

115 au t o rers anatom: corp: h um : = författa re av verk om manniskans 
anatomi 

116 Hippoos teologorum beskri fning 

117 clavic ula - nyckelbene t . 

beskrivning av hästske l ettet. 

118 Jan S Swammerdam 
fö r f atta re . 

( 1637 - 1680), holländs k läka r e, samlar e och 
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mindre än andra stora genier, såsom Lower119 , Kei1 120 , 
Bernouilli 121 , Willis122 , Borelli 123 etc. Dessa och dylika 
woro häröfwer mina reflexioner. Jag anwände sedermer min 
tid, på at afskrifwa och betragta de öfriga partes 
anatomi ca:, hwaröfwer Monsieur Bourgelat [ 3) hade utgifwi t 
sina collegier: såsom Sarcolo~ien, Angelogien, Neurologien, 
Adenologien, Splanchnologien1 4 hwilkas innehåll äro för 
widlöftiga att här upräkna. 

Man lärde nu äfwen wid l'Ecole Royale veterinaire 
applica t ion af de olika bandager lämpade efter olika delar 
på hästens kropp. Jag frequenterade dessa öfningar och hade 
redan afskrifwit Herr Bourgelats cajets häröfwer . De all
männa observationer öfwer oxen, fåren, koen etc. samt de 
Cajets som afhandlade anatomia comparata hade jag en af
skrift af, och studerade jag dem flera gånger. De mäst 
approberade autores medicinaa: hum: 125 läste jag wid lediga 
stunder för mig sielf. 

Härpå fölgde de Chirurgiska operationerna, som på hästen 
kunna wärkställas. Detta war mig et nyttigt och angelägi t 
collegium, hwarföre jag winlade mig om at deri hafwa et 
grundligit begrep, Eleverna hade redan långt förut begynt på 
lectionerna öfwer l 'exterieur du Cheval 126 , som jag redan 
hade öfwerläsit och afskrifwit . Jag begynte ånyo detta 
studium som fordrade kundskap och et want oga. Man lärde 
häraf hästhandlares bedrägeri, autorernas fel, hästens för
delaktige egenskaper dess naturliga och tillfälliga brist
fälligheter, samt Herr Bourgelats artiga proportion 

119 Richard Lower (1631- 1691), engelsk läkare , anatom och skrift
ställare. 

120 James K Keil (16 73-1719), engelsk anatom. 

121 I den stor a forskarfami lj en Bernoulli (främst matematici ) avs es 
här troligen Daniel B Bernoul li (1700 -1 782), professor i Peters 
burg och i Basel. 

122 Thomas W Willis (1622- 1670), berömd läkare i London. Författare 
till åtskilliga skrifter. 

123 Alfonso B Borelli (1608- 1679), italiensk vetenskapsman, profes
sor i Pisa. Senare drottnings Christinas livmedicus i Rom. 

124 Sarcologien, Angeologien 
nerverna , körtl arna och inälvo r na. 

125 approberade autores medicina: hum: 
medi cin. 

läran om musklerna , kär len, 

kända författare i human -

126 l'ex terieur du cheval hästens exter i örlära . 
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geometrale d u cheva1 127 med mera nytt, således som jag redan 
wid löftigare i mina utdrager anteknat, och Eders Excellence 
underdån ödmiukaste tilsändt. 

Den blomstrande sommarens grönska gaf Eleverna widare 
tilfälle at öfwa sig i den botaniska trägården. Här 
förestältes örterna til sin kraft, nytta och bruk etc. 
hwilket jag afhörde samt förskaffade mig deröfwer utgifna 
collegier. Jag underlät ei at läsa här [4] öfwer mäst 
pålitligaste böcker. På sådant sät tilbragtes sommartiden. 

Mot hösten afskref jag de formu1ae 128 man här på 
apothequet följer , hwilka äro nog widlöftiga och hafwa 
framför sig en beskrivning på alla operationer som kunna 
förekomma. November och December månader ända til Juhlhel
gen äro upofrade til anatomiska undersökningar, så privatim 
hos mig sielf, som publice i sälskap, med den här wid wärk 
warande bästa demonstratorn, hwilken har antagit mig t ill ika 
med några andra af de bästa Franska Elever, som nu mäs t 
fulländat sina studier här. Wi repetera det wi läsit, och 
upleta det wi ei sedt för. Under et sådant arbete hafwa wi 
funnit nytt anmärkt de många variationer , som partien ä ra 
underkastade, och hwilket än hwidare hemskiutas til nogare 
undersökning oss e mellan. 

Wi hafwa således fölgt naturen med konst i de annars 
osynliga delar, för at bättre deraf kunna döma om de 
fördolda wärkningar i deras machine . Hulpen härigenom förme
nar jag mi1 nu hafwa en säker ordsak at framgi fwa hwarföre 
ei Emetica 29 agera på hästen likasom på menskan! Hwad 
ordsaken monde wara til den ofta hos häste n förefallande 
retentio urinae130 , samt dess rätta botande, med mycket mera 
som nu för widlöftigt woro at andraga. 

Utom de härofwan omtalte Herr Bourgelats skrifter och 
böcker, hwilka alla jag läsit med eftertanka, har jag 
skaffat mig andras arbeten häröfwer, hwilka jag jemfördt med 

127 Bourgelat utarbe tade t abeller över häs t ens måt t och dessas in
bördes relationer. 

128 f o rmulae - recept. 

129 emetica - kräkmede1. 

130 retentio urinae - urinstämma . 
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de förra. J Ruini 131 , Soleysel, Saunier132 , Gerenier133 etc . 
finner jag mycket som har smak af en oredig och osäker 
empirismus1 34 , hwilken wid det [5) denna wetenskapen uptända 
liusets annalkande förswinner af s ig sielf. Hwilken skulle 
nu wäl mer tro de namnkunnoge änglandare Brad1ey135, Snap136 , 
Markam137, då de neka hästens hierna? Hwem wil mer försöka 
uplösa sten i hästens gallblåsa? Hwilken ei fins. 

Aristoteles lärdomar öfwer hästens watnande äro ei 
sundare än Vegetii 138 om himla kropparnas influence. Om man 
fölgt ådrorna och venerna på en häst, tilde minsta utändar, 
flera gånger genom injections medel, ser man med liten möda 
hwad rätt Xenophon 139 haft att påstå, det hästens styrka må 
tilräknas et mindre antal af vener. Columella 140 må tro sig 
sielf det ston concipiera förmedelst wädrets blåtta 
mel lankommande modification. Ärfarenheten lärer mig ei 
allena utan partiens betragtande, dess omöjlighet. At hästar 
har allena en vena och en nerf, som tar sin början på näsan, 
följer halsen och ryggraden efter och ändas med föttren, at 
slå ut et oga i afsigt at gifwa alla lifsandarna åt det 
andra, äro prof på förra tiders mörker. Löyl igt är det 

131 Carlo Ruini (o.1530 -1598). Postumt utgavs 1598 hans De21' 
Anatomia et de ll' infirmita del Cavallo, ett mycket framstående 
arbete. 

132 Gaspard de Saunier (1663 -1 7??), stallmästare v id 
Leyden. Utgav La parfaite connoisance des 
anatomie e tc. (1734). 

un i versitetet i 
cheveaux , leur 

133 Gerenier = La Gueriniere: Manuel de cavaleri. La Hage 1742. och 
Ecole de cavalrie contenant la conoissance, l'instruction e.: la 
conser vation du cheval. Paris 1759. 

134 empirismus = kvacksalveri. 

135 Richard Bradley (d 1732), professor i botanik i Cambridge. Han 
publ icerade 1729 The Gentleman and Farmer ' s Guide, som bl a 
behandlar husdjurens sjukdomar. 

136 Snape, Andret.•s: The anatomy of an h or se 
nine copperpla tes. (1683). 

exprest in forn· 

137 Gervaise Markham (15?? - 1649 ) utgav en mängd skrifter av tvivel 
aktigt värde på de veterinära området. 

138 Publius Renatus Vegetius ( o.400 e.Kr.): Artis veterinariae si,·e 
mulomedicinae. Libri quatuor . Utgiven bl a av Matthia Gesne:ro. 
Mannhe i m 1781 . 

139 Xenofon (o.430 - 355 f.Kr .), greki sk militär och författa re . 

140 Lucius I unius Moderatus Columella (o. 1 årh .e. Kr. ) förfa ttade 12 
böcker om lantbruk, Res rustica. 
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äfwen, at willa bota et rinnande öga genom en angelägen 
muscles, kallad re1eveurs141 , af skärande, at i asthma och 
dys pnea sätta öfwer anus en canal i köttet, at respirera 
genom. Alcmeon142 Pythagorae discipel lärde werlden det 
hästen respirerade genom örat. Med sådan doktor[?] äro dessa 
forna dags utkomne böcker fulla. De kunna därföre ei aldeles 
undbäras. Wi böra fast häldre med träget arbete och upbrukat 
förstånd hämta guldet ur detta oberedda ämnet, 

Wid de practiska operationerna har jag lagt handen, jag 
har öp-[6)nadt ådror, applicerat plåster, praeparerat och 
afwägit medicamenter samt de samma ingifwit. Åtskilliga 
krämpor på kreatur äro här botade såsom febrar, retentio 
urinae, javart143 , porreaux144, farcin 145 etc. Sömnstukna 
hästar har man deso1erat 146 • Mot morven 147 försökes mycket. 
Man har härwid brukat ättika, som innom en kort tid dödade 
patienten: man har gifwit Elaterium148 , som äfwen 
misslyckades. Härpå har man äfwen förgäfwes försökt 
cicut~149 kraft. Samma utslag har det blifwit med Laureo1a150 

etc. så at man snart sagt twiflar om mögligheten at bota 
denna siukdomen. 

På söndagarna och Torsdagarna hafwa här en lång tid bortåt 
blifwit lectioner gifna uti materia medica, som wi nu snart 
wänta på trykit utgifwas. J hofslageriet hafwer jag inhämtat 
theorien, samt för mit nöye skull understundom derwid lagt 
hand. 

Detta är således den kortaste idee jag kan nu i underdå n 
ödmiukhet lämna Eders Excellencce af mina occupationer här 
wid denna Academien. Jag önskade allena det Eders Excellence 
woro härmed äfwen så förnöyd, som jag är glad öfwer denna 

141 releveur = lyftmuskeln. 

125 Alcmeon, ej känd. 

143 javart - mugg, rasp. 

144 porreaux = poireaux(? ) = inkar. 

145 farcin - springorm (hudrots ) . 

146 desolerat = avl ägsnat delar av hovsulan. 

147 morve - rots. 

148 Elaterium - spri t preparat av fr ukterna från Momordica elacerium , 
en gurkväxt. 

149 cicuta, preparat från den mycket giftiga Cicuta virosa, spräng
ört. 

150 Laureola = bark från Daphne laureola eller D. mezereum (tibast). 
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min grund jag lagt til den tienst jag är skyldig och 
beredwillig af et uprigtigit hierta göra mit Fädernetsland. 
Min underdåniga skyldighets i agttagande har warit och blir 
ständigt mit ögnamärke, hwanned jag fonnodar det jag upofrar 
mina beqwäml igheter för at blifwa med tiden en tienlig 
undersåte . 

Peter Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 16-160:9:811 

Herr Archiaterns benägna grace har warit mig redan fördel
aktigare, än at jag skulle kunna förgäta wid detta årets 
slut til önska min Förnämsta Gynnare med hela dess famille 
en beständig wälgång. Himlen förläne til min största glädje 
och fördel Wälborne Herr Archiatern många år, at med nöye 
öfwerlefwa. 

Til Hans Excellence Högwälb. Herr Baron Frisendorff har 
jag förut öfwersändt 3 gånger mina utdrag af mina cajets och 
journal, nu har jag nåden efter ordres öfwerlämna [2) allena 
en kort och generale idee af alt mig hittils syslosatt. Här
med har jag bifogat Herr Bourgelats intygande om wår appli 
cation och förkofran i et bref til Hans Excellence . 

önskan wärdt woro, om samma Herre kunde och hafde tid til 
at se med egna ögon hwad som giordes, eller om de som 
bekläda dess ställen wid Scholan hade några studier , skilda 
från alt egit interesse och hemdgirughet kunde döma om folks 
skiklighet. Det är mig nog sensibelt at se det en studiosu s 
chirurgiae som ännu ei haft förhopning blifwa mai tre deri 
och som behöfwer äfwen så wäl som iag äfwen i anatomien läsa 
Herr Bourgelats cajets och studera naturen för at weta det 
jag på samma sätt kunde göra mig bekant sielf om jag ei f ör 
at ei wara oliderlig i detta sälskapet måtte med flit göra 
mig til bete och frequentera de lectioner jag med stor 
beqwämlighet kunde privatim öfwa: Jag säger det går mig t il 
hiertat, at dömas af sådane, hos hwilka habituden at s mida 
en hästsko mer gäller än all den insigt en menskan annars 
kan äga. Jag hoppas det Wälb. Herr Archiatern ei onåd igt 
uptar min uprigtighet. 

Mina Herrar Camerater insakta sig wid påfordran af deras 
utdrager af deras journaler förebärande det de ei funnit nå
got märkwärdigt at antekna samt swara mig, det ei mig angår 
hwad och huru de göra. Så lenge man har Herr Demonstr : ti l 
Gynnare kan man slippa göra alt, och ändock förwä nta 
recomendation. Jag kan ei påstå med sanning det någon af 
mina Camerater försumma sin tid , [3) twärt om jag ser 
dagligen Herr Linbom i smidjan, och är han ännu min mästare 
at fabricera en hästsko, hwarwid jag ei så aldeles fästat 
min åtrå at kunna. Herr Falander är säkerligen bättre hemma 
i Franska språket än Herr Linbom, men är han sämre ana t o -
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fölgd af det misstroende 
at han ei kan öfwa sig i 

jag kan, och önskar 

oss emellan wede(r]
sälskap med mig. Jag 
kunna fulgöra mina 

Herr Bourgelat flyttar til Paris i wåhr och beder mig 
följa honom efter, at bättre lära de steg han tar för at 
e tablera et lärohus. Han har lofwat mig utwärka för mig et 
å rs pension me ( r _än?, fs] ärnat war, at bl ifwa här. Jag 
anhåller äfwen Wälborne Herr Archiater om benägen recommen
dation härtil. Jag kunde således på den tiden mer stadga 
mig, samt få se wetenskapen förbättrad och mer fulkomlig, än 
Herr Bourgelat ännu på et år förmår den samma utgifwa. 
Dagliga ändringar ske i alla anatomiska dehlar. Hwad kan man 
icke förwänta i de andra medicinska delar, som annu äro 
litet widrörda? 

Woro sämja och kärlek emellan utländningarna här wid 
Scholan, kunde wi öfwa oss ständigt för oss siel fwa, men 
fördömeliga intriguer förstöra wänskapen. J dessa dar ä r 
första bref ankomit från Danemark. Den förnämste dansken tar 
afsked och en annan skall komma i stället. Jag har aldrig 
satt så högt werde på Swenska Nation, som jag nu gör, och 
ö fwertalar alla andra at göra det samma. Wi hafwa här satt 
oss i credi t mer än någon annan utlänning kunnat göra, ty 
oss har ei felats penningar på bestämd tid. 

Jag förblifwer med Wördnad 

Li on d. 26 Dec: 1764. 

Wälborne Herr Archiatern s 

ödmiukaste Tienare 
Peter Hernquist 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 20 - 25 :1 

Hans excellence Högw. Herr Baron Frisendorff har nådigst 
hedrat mig med sit bref och befalt mig uprigtigt yttra mig 
öfwer mina Cameraters application och skicklighet, hwarom 
samma Höga Herre förmenar sig hafwa skäl at twifla. 

Jag har således i underdån. ödmiukhet gifwit mit 
betänkande in, utan at jag willat skada mina Cameraters 
interessen. Deras skicklighet kan jag ei disputera någon
dera. De smida en hästsko långt bättre än jag som nu allena 
en tid bortåt låtit mig nöya med at deraf lära wäl theorien, 
hwilken jag hoppas kunna meddela en swensk Hofslagare, äfwen 
som Herr Bourgelat här giordt utan at hålla i släggan sielf, 
allena med reglementer. Således tror jag det mina Herrar 
Camerater blifwa ganska nyttiga til at practisera i lands
orterna . Herr Linbom syns hafwa någon preference (2] framför 
Herr Falander; men som den senare har bättre studier i andra 
saker, så tror jag Han med tiden bringar sig igenom och gör 
sin skyldighet. 
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Wid information prefererar jag Herr Falander, som mera wan 
derwid, men i Praxi är Herr Linbom ännu bäst. Dock äro de 
aldra bäst båda 2 anwända i pra[k]tiska operationerne: och 
wet jag ei ännu om någondera i docerande rätt och som sig 
bör skicka kan, hälst de finnas för inbilska at lära det de 
ei weta. Naturn och patienten tyks också felas dem til detta 
wärket. 

Om wi ei all 3 winna Hans M:yts nådiga prolongation at 
förblifwa här det 3die året, Har jag underdånigt förestält 
huru angelägnare det woro för den, som til Docens utsedder 
blir, at hugnas med 1 års pension ännu, såsom den der mer 
insigt och widlöftigare läsning behöfde, samt at han kunde i 
fall de andra blefwo hemkallade, afskrifwa de ännu outgifne 
delar af 1 'art vet: som ännu ei äro meddel te, samt dem 
sedermer sina Camerater meddela. 

Utom dess har jag haft nåden nämna huru en tillkommande 
Docens skulle mer profitera i Paris wid en anläggande Scho 
la, och en slätt practicus mer i Lion wid den anlag
da: Widare huru Herr Linbom gynnad af sin wärd Herr Demon 
stratorn vunne mer här, än i Paris , men kan hända Herr 
Fal and er och jag twert om. Är sant som säges arbetar Herr 
Linbom på at komma hem och få sitt recommendation bref från 
Herr Bourgelat til Höga Wederbörande, warande mycket 
förargad öfwer mig, som begärt prolonga-[3]tion , hwarmed jag 
ei welat hindra honom i sit upsåt. 

At sanningen säga, tyckes ock onödigt at underholla 3, då 
en genom sina cahiers meddelande kan göra det samma, helst 
här tyks, sen man sedt det mästa, ei annat wara at göra än 
at afcopiera det samma . De som til praxin i synnerhet skola 
anwändas kunde emedlertid öfwa sig wid yppande tilfällen 
deri, i anledning af den insigt de nu äga, och det äfwen s å 
förswarligt som de franska Elever som nyligen blefwit til 
detta ärendet hemkallade. 

Men helt annerlunda förhåller sig med den til Docenturen 
utsedder blir. Han behöfwer ännu någon tid. Således är min 
enfaldiga tanka. Och är jag nögd til hwad ämne jag anwänder 
blir. Jag mottager så [ger-?,fs ) na practiquen, som nöysamma
re och mer meriterande och [läm-?, fs ] nar gerna företrädet 
wid Scholans inrättande åt en af mina Camerater hälst åt 
Herr Falander, som torde med tiden bättre passa dertil än 
Herr Linbom , med hwilken jag wil täfla [?) på anständigt sät 
i practiquen. Således recommendera [ r J jag i Wälborne Herr 
Archiaterns wanliga Gunst, at understödja och befrämj a mina 
interessen, hwarföre jag skall på det högsta förbindas. 

Med diup wördnad har jag nåden förblifwa 

Lion d: 1 Mai 1765 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 
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P:S: För postens dryghet lämnar jag nu mycket, som jag wille 
och borde observera . Om mina göromål skall jag med första ha 
äran berätta. 

Wälborne Herr Archiater , Nådige Gynnare 15-160: 9:81n 

Sen jag en lång tid lefwat mellan hopp och fruchtan om min 
Nådige öfwerhets beslut angående wåra öden, har jag inhämtat 
den bedröfliga befallning at wända åter, utan hopat widare 
här få fortsättja mina allena påbegynte studier. Min ängslan 
ä r nu större än någonsen. Alt felas mig. Jngen cajet är ännu 
öfwer siukdommarnas symptomer, cure etc. ännu utgifwen, der
öfwer ingen lection hållen ; mycket annat återstår a t göra . 
Pengar felas mig til at fortsätta mina öfnin- [ 2 )gar på egen 
kostnad, som jag gerna önskat. 

Denna bristen oagtad, så anhåller jag ännu i underdånighet 
om längre permission, at på egna fastän ringa medel, få be
wista någon utländsk Academie eller denna Scholan hwart il 
jag sänd ä r . Jag bönfaller altså nu Wälborne Herr Archiatern 
om sitt nådiga bifall samt mägtiga recommendation för mig 
hos Höga Wederbörande. Mina connaissencer1 51 i staden Lyon 
lämna mig nu mera hopp än förr at profitera af tilfäll e n. 
Herr Docteur Vitet152 en veritabelt lärd herre ä r mi n besyn
nerliga gynnare. Alt hwad af honom önskas, har jag hopp om 
a t få, j emte andra mina wälgörare hwilka jag nu onödigt 
lämnar, försäkra mig om sin tillgifwenhet. Skulle i nåder 
mig lämnas frihet at bewista et utländskt universitet, 
önskade jag blifwa af Wälborne Herr Archiatern underwist och 
rådder til det bästa och tilförlåtligaste. 

Med aldraförsta förwäntar jaget nådigt utslag samt önskar 
få fägna mig af Wälborne Herr Archiaterns wanl iga grace . 

Efter Herr Bourgelats ( 3) afresa til Paris, blef en ung 
Abbe153 , som nyligen begynt studera i wettenskapen satta la 
tete de cette Eco1e154 , en köpman blef deröfwer intendent , 
hwilka tillika med den gamla De monstratoren drifwa wärket 
efter Herr Bourgelats ordres. Eleverna repetera de förra 
lectionerna samt arbetas här i synnerhet på materia medica, 
som redan i wåhra s kom ut. Hon är med mycken flit arbetad, 

lS l connaissencer = bekanta. 

152 Louis Vitet (1736 - 1809) var lärare vid veterinärskolan men 
lämnade den på grund av osämja med Bourgelat och bedrev sedan 
praktik i Lyan. Han utgav 177 1 Medecin vecerinaire i tre band. 

153 Jean-Fran~ois Rozier (1734 -1 793) tillträdde som lärare 1 762 . Han 
var föreståndare fö r skolan 1 765-1769. 

154 a la tete de cette Ecole = att leda denna skola. 
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samt öfwergår de flästa Elevers capacitA. En del deraf är 
ännu ei utgifwen men förwäntas dagligen. Jntet något [?,fs) 
nytt förekommer deri som ei warit i medicina humana 
etc.[?,fs) bekant förut. En oratorisk stile pryder henne och 
dess korthet gör henne commode155 för dem som begripa henne 
wäl. 

Hwar dag hörer man talas om secreta156 , men efter nogare 
examen befinnes mästadelen gamla, med nya tilsatser eller 
öfwerdrag. Mot et gammalt secretum har jag til mig bytt et 
dylikt mot bröd, hwilket är ännu at försöka. Mot binnekema s 
ken berömes högligen et specifiquet obekandt, som jag torde 
gissa til. 

Med wördnad förblifwer jag framdeles 
Wälborne Herr Archiaterns 

Lyon d: 27 sept. 
1765. 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist. 

Wä lborne Herr Archiater nådige Gynnare157 01-160:9: 8 15 

Herr Archiaterns högguns tiga skrifwelse har jag haft äran 
inhämta, samt deraf funnit den förebråelse och tiltal jag 
blefwit ansedd med . J anseende til de bewis Herr Archiatern 
fåt genom Herr Bourgelats berättelse om mig, finner jag mig 
wäl hafwa förtient långt hårdare tiltal: men som jag hoppa s 
kunna i ödmiukhet wisa Herr Bourgelats wilfarelse och ege n 
sidiga afsigter härwid, hoppas jag äfwen förmå Wälborne Herr 
Archiatern af sin wanliga och fromma benägenhet mot mig i 
mina afsigter. 

Jag märker nogsamt det wåra mindre benägna wi tnesbörder 
hafwa aldrig kunnat komma i mer öma omständigheter än nu: 
men lång [ t] förut förebådade jag oss dylika steg af He rr 
Bourge la t ; ty j ag s å g nogsamt sen han oss ei efter sit löf t e 
hunnit i d e ange l ä gnaste saker underwisa, och wi kallades 
tilbakars [ 2] af wår Höga öfwerhe t, Han då ei annat kunde än 
at gifwa oss skul d e n oc h klaga på wår försummelse. Således 
affärdades Preussisk a Chirurgi me d bittra klagomål mot s ig 
til Hans Preusiska Mayt: ei med blidare omdömen föreses wi 

155 commode bekväm. 

156 

157 

secreta hemliga medic iner. 

Som f ramgått av föregående brev h ade st i pendiate r na blivit 
kallade tillbaka till Sverige. Bourgelat misstänkte , att 
återkallandet b erodde på klagomål öve r sko l ans undervisning och 
skrev därför ett brev till de svensk a myndigh ete r na, där han 
l ade he l a skulden för det k lena resulta tet p å s venska rna själva, 
i första h a n d på Hernquist. I fö l jande b rev försvarar sig d enne. 
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wid wår afresa. Detta har jag redan wid ankomsten hit, oss 
alla sedt förestå, och spådom som följa oss efter, och ei 
willa låta sig öfwertyga, at en liten insigt i de principer 
Herr Bourgelat dem meddela förmås göra tilfyllest för en 
veterinarius. 

Således ber jag ödrniukast Wälborne Herr Archiatern ei 
förundra sig öfwer dessa testimonia158 , som hafwa sina 
afsigter. Mit simpla, enfaldiga och uprigtiga tankesätt 
lämnar mig ei förman at betiena mig af den brukliga 
poli tiska moral och försigtigheten, som Wälborne Herr 
Archiatern saknar i mitt lefnads sätt. 

Jag anses som en dåre för at hafwa disputerat om våra 
wärj ars bärande . Ehuru derwid wari t mycket at ärhindra så 
pro som contra, har jag ifrån första stunden bewisat i mina 
Carneraters samtal Herr Bourgelats rätt at förbiuda dess 
bruk. Ja det som ännu mer är, ingen rnenniska här i Lion kan 
intyga det jag öfwer 2 å 3 gånger burit wärja här utomlands; 
och för att ännu mer och säkrare kunna öfwertyga Wälborne 
Herr Archiatern om oskuld i detta mål, måste jag bekänna det 
jag ei ägt någon wärja sen jag korn hit. Alla Elever kunna 
häruti witna och bör Herr Barou1ier159 sielf weta, det jag 
ei wi lle mottaga dess gunstiga löfte han giorde, at utwärka 
oss hos Herr Bourgelat frihet at bära dem, då jag gaf flera 
gånger tilkänna det jag högre wärderade Herr Bourgelats tid, 
ä n at den i så ringa och indifferenta saker skulle anwändas, 
och at wi utan ringaste saknad kunde utan wärja lära 
boskapssiukdornarna och deras botande, hwarpå wi med mycken 
längtan wäntade . 

Det klagas öfwer rnit uteblifwande wid en concours; men ei 
på de andras som flera gånger wari t borta derifrån förut; 
men jag aldrig mer än en gång. Ehuru man ei lärer något i 
dessa concourser, som ei är annat än wå- [ 3] ra i Swerj e så 
kallade barna examina, har jag dock aldrig welat afhålla 
mig derifrån. En gång har jag wägrat undergå deras anstälda 
examen. Men för at rent ut saga mina skäl dertil för 
Wälborne Herr Archiatern, så får jag i ödmiukkhet före
ställa, at denna examen ei war i annan afsigt anstäld, än at 
begabba oss. Examinantes woro et ungt och olärdt prästemne, 
en Chirurgus, en köpman och wår wanliga Demonstrator, alla 
snart sagt mer okunnoga i saken än den sämsta af oss; 
examinandi woro mäst alla utländningarna, några soldater och 
de uslaste i denna Scholan: 

1 58 testimonia - vitsord. 

159 Enligt Reymann, Fr: L'Ecole veterinaire de Lyon au XVIIIe 
siecle, Lyon 1980, var M Baroilhet intendent vid skolan ( = den 
köpman, som omtalas i föregående brev); I Hours, H: La lutte 
contre les epizooties et l ' Ecole Veterinaire de Lyon au XVIIIe 
siecle ( Paris 1957) stavas namnet Barroillet. 
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Saken i hwilken wi skulle förhöras war alt hwad wi läsit 
sen wårt intagande i Scholan, hwartil wi dagen förut 
förkunnades. Jngen war mer nögd än jag med et dylikt förhör; 
men som Herr Linbom först och sen Herr Falander funne sig 
missnöyda öfwer de egensidiga afsigter och skam man sökte 
oss härmed göra; giorde wi ei mer än gåfwo tilkänna wårt 
swaga och ursäktade wi oss med okunnoghet och mindre insigt 
i de oss dertil nödiga stycken: och denna ursäkten har 
aldrig blifwit förr illa uptagen i denna Scholan förn wi den 
samma androgo, ehuru dagligen intet är allmännare i detta 
lärohus. 

Jag måste dock bekänna det mig rörde högligen sen en Abbe 
sig prcesentera såsom examinator, hwars swaga ingen bättre 
kände än jag, som honom flera gånger i sina mäst 
familiera 160 stycken rättat. Täktes Wälborne Herr Archiater 
litet nogare och med mildare omdöme skärskåda båda dessa 
mina steg förmodar jag desamma blifwa gillade. Försig
tigheten hade wäl fordrat wårt lämpande efter omständig
heterna; men wår olycka war redan besluten och kunde ei 
Herrar Preusserna dermed mer undgå dess onåd och klagomål 
öfwer deras ignorence161 än wi. 

Jag medger det i mina göromål wisas mindre försigtighet, 
men så skola de ei aldeles saknas då mina afsigters 
tilbörliga wärkställan anställes. Emedlertid kan jag flatera 
mig af hafwa aldeles spåt sant förut redan för min bortresa, 
om dessa öden. Mit största fel, som mig nu och altid 
förebrås, ärat hafwa lämnat mig utan trångsmål i så osäkra 
öden, twärt mot den förutbodande olyckan, hwilken nu synes 
wara nära til sit yttersta förderf: Men som jag äger et [4] 
godt samvete och Herr Archiaters benägna grace, tröstar jag 
mig i mit lilla hopp. 

All twist med mina landsmän har jag undwikit; men kunnat 
dock ei undgå beklaga mig öfwer Herr Linboms mindre yppen
hiertade tankesätt och nära förening med den som i bör jan 
giorde min hela olycka, samt öfwer dess mindre böyelse at 
wella lefwa endrägtigt och förtroligt med sin Camerat Herr 
Falander. 

Widare klagas öfwer Herr Falanders oduglighet . Herr 
Archiatern har jag äran försäkra det han om annars han welat 
fölgt mina råd och antagit pension hos Demonstratorn, äfwen 
haft samma avantage i sit witnesbyrd162 , som nu Herr Linbom 
får fägna sig åt för samma tagna steg. Alt möyl igt hinder 
har man giordt honom, och har det ofta synts som 

160 familier = vardaglig , enkel . 

161 ignorance = okunnighet. 

162 avantage i sit witnesbyrd positivt ömdöme. 
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wederbörande wari t legda dertil. Detta oagtadt har han ei 
blefwit efter. 

Dess innerliga sorg öfwer bristen at här lära, bragte 
honom til et förtwiflat tilstånd både til hälsa och sinne, 
så at jag måste agta honom i mina rum öfwer 4 a 5 månader 
siuk och tiena honom såsom präst, medicus och wagtkarl. Han 
jämrade sig och gret nätterna öfwer för det ringa hopp han 
här såg wara, att kunna sätta sig stånd fulgöra sin pligt. 
Demons tratorerna förstodo intet sina stykon, ingen annan 
wågade sig härtil at gifwa någon underwisning, som ei wa r 
constituerad. Ingen uprigtighet fans wänner mellan, af alla 
föragtas man. Inga kläder, inga penningar, ingen credit , 
omringad af ogudaktigt folk, föragtadt för fattigdom och em
betet skull, hatad af Demonstratorer, ei benådad med et ögon 
kast af Herr Bourgelat, dömd på misstanka och falska berät
telser tagna af barn, blandad med smegossa r, soldater och 
olärdt folk som medelst en utanläxa wunno mer beröm, än un
derbygd lärdom, hatad ja äfwen körd på dörren för at hafwa 
sagt eller kunna säga något, som ei verbotenus163 fans i 
cajerna; hafwa warit nog tilräkliga skäl, at förstöra ens 
sinne. Ännu mer bl ifwa dömd til och från brödstyckar samt 
owärdig sin nådi2a öfwerhets förtroende, af hämdgeriga, 
barn, ignoranter16 etc: är werre och hårdare än at arbeta 
på Marstrands fästning, om annars ei det senare wore et 
wärklig skam då det förra är och blir en imaginaire165 i 
werldenes ögon. Den ei kändt detta korset kan ei döma derom. 
Säll den undsluppit. Med wördnad förblifwer jag 

Lion d. 26 Nov . 1765. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet : Hern{quist, inb ] 

[Tillägg i kanten på tvären på sista sidan:) 

P .S. Jag kan aldrig tro det så nådiga Gynnare låta sig genom 
et egensidigt och i en öfwerilning skrifwi t bewi s om mig, 
beweka til min undergång: då likwist andra bewis om mit up
förande är i händerna, som i stilla lugn och efter sakernas 
nogare examinerande är skrifwit. Hade ei Herr Linbom spisat 
wid Herr Demonstratorns bord, hade hans witnesbörd ei warit 
benägnare än wårat. 

163 av verbotim - ordagrant. 

164 ignorant - okunnig , olärd . 

165 i maginaire = inbillning. 
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[Tillägg i kanten på tvären på första sidan:) 

P. S. Wälborne Herr Archiatern täktes gunstigt ursäkta mina 
hastiga och illa städade ideer. Herr Bourgelat har så för
stört mig, at Herr Falander betygade flera gånger ei mer 
känna mig igen. Nu wistas jag närmare sängen än mi t bord, 
trygt166 af bekymmer och oro dag och nat. Som Scholans före
ståndare märkt det jag öfwat mig med en af de lärdaste Doc 
torer i Lion uti Anatomia comparata, har Bourgelat utwärkat 
Konungens förbud, at wid hårdt straff ei frequentera denna 
wännen. Är sådant ei, at förstöra en i sit goda upsåt? Den 
wettenskapens öden wil jag wid ledigare sinne ha äran b e 
rätta. Ännu wistas jag i Lion. 

Wälborne Herr Archiater nådige Gynnare 02-160:9:Blm 

Det fägnar ei litet få äfwen wid det nu tilkommande året, 
förnämligaste räkna Wälborne Herr Archiatern bland mi na 
förnämsta Gynnare. Herren gifwe jag alt framgent blefwo s å 
lyklig och fingo utan återhåll anropa Himlens beskydd öfwer 
Wälborn e Herr Archiatern och dess förnäma anhöriga. [2 ] 

Ännu wistas jag i Lyon någon tid, för at inhämta hwad Pro 
fessor och Doctor Vitet mig i L'art veterinaire mig har at 
communicera. Jag betalar honom med mina decouverter167 . 
Samma Vitet ger lectione r publice öfwer Anatomia Comparata 
och de siukdomar som åtskilliga delar kunna affectera med 
de[ras?,inb ) botemede l. 

I höst har jag redan anstäl t hwarj ehanda dissecti oner 
ensam i mi t hus, s om dertil är wäl bel äg it. Jag har noga 
granskat efter Wi n s lows bes krifning168 2 Cadavera humana , 2 
får, 3 kalfwar och en åsna efter naturens egna före 
skri[fter? , inb ] har jag skärskådat . Paniculus carnosus 169 , 
2 musclar wid örat med mycke t mera finner jag lättligen, 
fast de ge nom Herr Bour gelats microscoper ei warit synbara . 

I en idkalfko170 hade jag äran wisa Monsieur Vitet 
kalfwens rätta läge i utero och dess membraner : la ma trice 

166 trygt - tryckt . 

167 decouvercer = upp täckter. 

168 Winslow, Jacob B: Expos ition anacomique du corps humain. Pari s 
1732, flera senare upplagor. 

169 Pannicu lus carnosus = hudmuskel. 

l lO i dkalfko = dräktig ko; uttrycket " ikalvig" är vanligt i Väste r
götland . - Förklaring av fosterhinnor etc kan knappast kan göras 
b e griplig utan illustrationer och öve r hoppas därför här. 
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och dess bulbe som omgåfwes med dylika af chorion, hwilka i 
de förra woro med små rötter deri fästade. Jag fant widare 
Alantois mellan Chorion och Amnion; lång mot 3 alnar och af 
olika widd til större deln full af urin, hade 2 horn eller 
säckar som genom urachus öpnade canal communicerade med la 
vesic, hwilken innehölt samma slags wätska som l ' alantoid. 
Jnnom Amnion wisade jag en annan nä rande och gelatineus 
wätska, hwilken aldeles intet kunde med den uti l'alantoide 
warande communicera, utan tyktes den immediate silas från 
blodrören i Amnion och til näring sederrner anwändas, an
tingen genom munnen eller porerna. Hwad deri säkert ä r såg 
jag i magarna samma wätska samlad och i dem mer förändrad än 
den utom kroppen war. Både dessa liqueurer har jag under [3] 
kastat chymiska prof. 

Vena umbilicalis war utom kroppen dubbel, men förenades 
före sin ingång i lefren, uti hwilken hon gik genast wägen 
til la veine porte, som sedermer genom e n canal commu 
n icerade med vena cava och utgiorde här den veri tabla 
canalis venosus. Flera små grenar af blodröre n gå utur 
lefren in i vena cava på höger wid des s gemensama fören i ng. 
Med mycket annat rätt märkwärdigt, som ei ä nnu wari t noga 
observerat af någon. 

Valvula Eustachii 171, s å dan som den af Haller afr itas och 
beskrifwes har jag ei ännu hos diuren funnit, och lärer hon 
ei der finnas, hwarom jag dock wil widare undersöka så snart 
jag den hos menniskian sedt. 

Hymen har jag förled it år i en gammal kropp, i år i en 
fiorton å rs flicka sedt. Således förwaras äfwen i Frankrike 
[? ,fs] märken i alla tider och åldrar. Cremaster 172 har jag 
i en [?, fs] sedt taga sin början från grand obl ique, Mr 
Vitet från transverse etc. etc: Sådanna ära nu mina 
occupationer dag och natt och söker jag intet annat än at 
uplysas och handledas i sanningen. 

Herrarne Falander och Lenbom fölgdes åt til Br uxelle. Med 
oro och oenighets stiftande sökte Herr Lenbom reta Herr Fa
lander nu som förr förj efwes häl st Herr Falander berättar 
sig undwikit på mina råd all anledning. Herr Lenbom lämnade 
Herr Falander der e nsam at fulfölja sin r esa . 

Herr Archiatern kan häraf gunstigt döma, med hwad förar
gelse jag sedt i 2 år Herr Lenboms förhållande mot sin 
Carnerat, som han ei undt en wattudrick. Uti Wälb. Herr 

171 Valvul a Eustachi, ett halvmånformat veck i hjärtats högra förmak 
mel lan bakre hålvenens mynning och öppningen till högra k ammaren 
(med t r icuspidalklaffen ). 

172 cremaster - Musculus cremaste r, som efter temperaturen reglerar 
testiklarnas läge i förhållande ti ll bukväggen. Övriga nämnda 
muskler : grand oblique H obliquus inter nus abdominis; 
t r ansverse = H transversus abbominis. 
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Archiaterns wanliga grace recommenderar jag Herr Falander, 
och försäkrar det dess elaka testimonium ei af annat än 
herrarna landsmäns mindre endrägtighet härrörer. Hwartil 
jag ei warit ordsaken. 

Med Wördnad förblifwer jag 
Wälborne Herr Archiaterns 

Lyon d . 20 Dec: 1765. 
ödmiukaste tienare 

Peter Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 05 -160 : 9 : 810 

Försatte mig Wälborne Herr Archiaterns förra benägna 
skrifwelse uti största ängslan, så gaf mig det senare högst
gunstiga så mycket mera upmuntran och förtröstan på den 
grace mig oförskyldt ännu bewisas. Utom detta senare öfwer
tygande prof härpå, har jag funnit mig redan s å fördiupad i 
skuld hos Wälborne Herr Archiatern (2) at jag fort(w ) iflat 
om möyligheten at med ord allena ärkänna mycket mindre 
aftiena all dylik omsorg. Min åstundan härmat skall städse 
wara at wisa min wördsamhet. Och om Wälborne Herr Archiatern 
täcktes tillåta mig wil jag med all tacksamhet utom dess 
förbindas til återbetalning. 

All min förhopning på understöd utomlands har grunda(t ) s 
på et 1 i tet utlofvadt penningelån, som dock nu sedermer 
blefwit osäkert. Min afsigt har warit, at förr lefwa uselt 
och i fattigdom, än at med oförrättade ärender wända med 
skam hem igen. At wara Charlatan strider mot min natur, 
hälst det leder til bedrägeri. Skulle altså något litet 
understod för mig utwärkas, at dermed få öfwergå ti l 
Ängland, woro det för mig ganska fördelaktigt och ansågo j a g 
det som en fölgd af Wälborne Herr Archiaterns grace för mi g. 

En i 2 månader owanlig och til 12 graden under fryspunct en 
stegen kiöld har hindrat mina dissectioner något: dock har 
jag giordt rnit bästa härwid. Dyrheten på alt uppehålle h a r 
här stegit. Hunger och kiöld ha fwa dock en dehl, en dehl aro 
sängliggande och de öfriga plågas af rhume173 Här har man 
så blindt förtroende til utländningarna, så atom ~ag allena 
wille age ra bödel under en dyrbar doctors habi t 1 4 , skulle 
jag föda mig rikligen. För at ei hindras i mina nödiga occu 
pationer, har jag undbudet mig då jag blefwit kallad och ei 
undsat några andra än mina ( 3 ) wänner. 

Men hästar har jag botat, jag äfwen dem, som warit lämn a d e 
af andra. Fruchtan at oroas af de mot mit hus warande 

173 r hume fö rkyln ing. 

174 habit - dräkt , klädsel . 
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scholae föreståndare har förbundit mig hålla sådant t yst. J 
dag uttages en farcineu 175 ur mit här inrättade siukhus 
frisk och sund, och en plågad af fili 176 ; båda woro mäst 
uprutnade och luchtade på långt håll. Så snart jag ändat 
mina anatomiska öfningar skall jag öfwersända denna curen 
jag härwid brukat. Hade jag säkerhet och penningar skulle 
jag dela fortiensten med scholan, til hwilken man har föga 
förtroende. 

öfwer inwärtes siukdomarne har Herr Bour gel at ei ännu 
något utgifwit och [?,fs) man af honom såsom Statsman ei 
annat wänta än [?, fs) han med andras tilhielp och böcker kan 
i cabinetet sig im [a-?, fs ]ginera177 . Långt boende frå n sin 
schola har han snart sagt aldrig sedt et siukt kreatur, 
mycket mindre det skiött. 
Alt har warit lämnat i olärdas händer. Är jag så lycklig at 

jag får åtniuta Wälborne Herr Archiaterns grace , skall jag 
göra mit bästa och med wördnad städse framlefwa 

Lyan d. 15 Feb: 1766. 
Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

Högwälborne Herr Archiater Nådige Gynnare O6 - 16O: 9 : Slr 

För någon tid sen är jag til Paris ankommen i tanka, at 
der fortsätta mina studier i medicin. Wid samma tilfälle har 
jag welat hos Herr Legations Secreteraren och Cammar Herren 
Högwälborne Herr Baron de Friesendorff förfråga mig om 0ästa 
sättet at wisa på ordentlig ort min oskyldighet uti alt hwad 
af Herr Bourgelat mot mig andrages, hwarpå jag laggiltiga 
bewis i Lyan tagit af Eleverne, Borgare, Präster och andra 
ståndspersoner, hwilka med en mun i nt yga Herr Bourgelats 
ofog. 

Herr Bourgelat af Herr Cammar Herren Friesendorff härom 
tilfrågad, har widare upeldat sin wrede mot mig och förökt 
sina förra klagomål dermed, at jag för någon försummelses 
skull i smidjan och pharmacien etc. blefwit från Schol an 
utsluten. Men detta är[e]ndes sanfärdiga ordsaken, som om
taltes i början. 

Till at fälla mig i synnerhet förkunnades et förbud [2] at 
ei assistera Herr Vitets lectioner. Enligt förbudet afhölt 
jag mig derifrån, och talte jag aldrig wid Herr Professeur 
Vite t ifrån samma dag mer än en gång han sökte mig på gatan 

175 fa r cineau - häst med springorm (hudrots). 

176 fili, okänd sjukdom. 

177 imaginera - föreställa sig. 
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uti Herr Demonstratorns närvaro, som derom wederbörande 
rapporterade. Och detta war egentligen den af början alment 
förmenta ordsaken at genom Portwaktaren förbiuda mig 
ingången, utan widare förhör och underrättelse om mit fel. 

Nu sen de märka skröplighet af detta skäl samt dess obe
wisthet, fly de til et annat, men trowärdiga wi tnen och 
skriftliga samt muntliga bewis skola förswaga det senare 
andragna, ty först och främst har ingen utlänning wari t 
flitigare i Scholan än jag, i synnerhet när jag jemnföres 
med dem, hwars flit berömes. För öfrigt war det ingen tid 
utstakad för utlänningarna, at der infinna sig, ei eller har 
någon mig derför [e?,inb] tadlat och gifwit mig några 
föreställningar, som dock all förnuftig inrätning fordrar. 
Och slutligen woro de mästa lectioner der af så oskickliga 
karlar håldna, at ingen fördehl utan en tids förspillande 
deraf förwäntas kunde. 

Såsom han klagar öfwer mig at jag ei bewistat pharmacien 
på senare tiden. Men jag kan försäkra, at ganska få 
utlänningar, jag wil rnäst säga ingen mer än jag deri 
arbetat, och om mornarna förän någon af utlänningarna war 
ännu waken. Menat rent ut säga war der ei annat at se och 
göra, än det man blef af en Demonstrator be falt til at 
wärkställas, hwilken f ö r 3 år sen war herretienare, och har 
ei annan insigt än den anatomiens utanläsning honom med
bringat. Således war det ei mycket at winna för en Herr 
Prof. Vallerii 178 eleve i dessa collegier, isynnerhet, som 
man måste tiga eller adorera alt hwad ma n såg. Detta oagtadt 
har jag dock ei undandragit mig beswäret. 

Alla 3 östrikiska Eleverna äro nu utslutna från Scholan 
också allena för at hafwa sagt det une operation de 
l' oreille179 wa r af [3] Demonstrator illa förrättad, hwil ket 
är och war en ganska synbar sanning. Om en öfwer marechal 
wid östrikiska armen , som med approbation tient under samma 
namn flera år, skulle till El evernas uplysning säga det en 
för 3 år sen wara nde Herredreng ehuru nu warande De 
monstrator, fel tagit sig wid operation, tyckes det kunna 
ursäktas, eller med warningar anses; men ei blifwa til et 

178 Sandblad förmodar (Linneanen Pete r He rnquist, me di cinen och 
upp lysningsfilosofinen, Lychnos 1971-1972) att He rnquist har 
gjort en namnforvaxling: J.G. Wallerius lämnade medicinen redan 
1750 , och säkerc: åsy fc:as Samuel Aurivillius, från 1758 professor 
i anac:omi i Uppsala. Någon namnförväxling behöver dock icke 
föreligga , eftersom Hernquist fäller sitt yttrande om pharma
cien, och eftersom Walleri professur omfattade kemi, metallurgi 
och farmaci. Hernquist studerade veterligen aldrig anatomi i 
Uppsala. 

179 operac:ion de l'oreille operation på örat. 
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helt rikets skada med relegation straffadt, hwilket märker 
mindre complaisance180 . 

Jag öfwar mig nu i medicine och Chirurgien här i Paris och 
lärer mig at känna dessa berömda männer. Jag har ock någon 
öfning i mina egentligast affairer. 

Herr Lenbom har jag för en wecka sen träffat helt 
förändrad til sin krops hälsa. Han är som han mig sade ny
ligen ankommen från Hålland, i hwad afsigt, hit wet jag ei. 

Herr Cammar Herren H. Wälb: Herr Baron Friesendorff har 
försäkrat mig om det jag återfåt mit Stipendium, hwarföre 
jag [?,fs] Wälborne Herr Archiatern aflägger min ödmiukaste 
wördna[d?,fs] 

Uti Chirurgiska faculteten har jag afhördt några nyligen 
ingifna [me-?, fs] moirer, ibland hwilka de syntes mig märk
wärdigaste, som handlade om l'anus artificiele181 samt ord
saken til de efter batailler funna sunderkrossade ben då 
ingen åkomma utan på kroppen synes. Au torn til den senare 
förkastar de antagna meningar och bewisar at ei blotta luf
ten agererat utan de hårda kulor och kroppar, fast i köttet 
såsom en miuk och Elastisk kropp ei märkes minsta fel. Den 
förra andrager, en cas om en hernie182 med en 5 tums gan
graenerad portion af intestins183, hwilket läktes och en 
l'anus artificiele hölts öpen 4 jämna år; men som genomet 
laxatif blef åter obruklig genom den ordentliga wägens 
öpnande, och intestini sammangrodning, hwilket altsa mmans 
upvisades. Et annat wisade nödwändigheten af trepanerinqen 
i bröstbenet eller dess amputation då man deri ser caries184 

etc: 
Med nästa tilfälle skall ha äran berätta andra lärda nyhe

ter. Nu utber jag mig allena äran få med wördnad lefwa 
Wälborne Herr Archiatern s 

Paris d: 17 Mai 
1766 

180 comp laisanc e = t i l lmötesgående. 

ödmiukaste tienare 
Peter Her nquist 

181 l' anus artificielle = konstgj ord änd ta r msöppn i ng . 

182 cas om en her n ie = e t t f a ll av b råck. 

183 g angra enerad po r tion a f i ntest i ns = a v b r a nd fö rs tö r d de l a v 
ta rmen. 

184 c aries = benröta. 
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Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare. 18-160:9:Blq 

På Herr Archiaterns nådiga befordran har ärfarits så många 
prof, at jag må särdeles skatta mig lyklig, hafwa i dessa 
mina oförwäntade widrigheter en så säker tilflykt och 
tilförlit. 

Sex hundrade livres af min i nåder för detta året til
slagna pension har jag mottagit, och ansågs denna hielpen 
såsom en skänk, helst jag mycket begynte twifla på dess 
ärhållan, isynnerhet som i Herr Archiaterns senare högtguns
tiga nämdes det jag ei mer hade at förwänta af Kronan, hwi l
ket lärer wara sagt om framtiden, eller efter detta årets 
slut. Jag hembär tilbaka en wördsam tacksägelse så förre
commendation härtil, som för all annor bewist nåd, hwilken 
s å mig som Herr Falander bewister är, hwarom han mig berät
tat. 

Herr Archiatern upmuntrar mig til flit i mina [2] styckon; 
jag skall ei försumma följa så goda och wälmenta råd. För 
den orsaken skull har jag med flera som här äro något 
namnkunnoga omgänge. Lafosse185 , s on af den förr bekanta 
fadren186 af samma namn, har det redigaste begrep f orenat 
med practiquen, hwaruti han wisar nog hemma . Jag har af 
honom al 1 åstundad handledning och låfwar han mig mycket; 
Kongsstallarna, Printsarnas, samt de förnämares och 
ansenliga, besöker men aldramäst de här inrättade stora och 
til kiörslar och kudts187 uprättade stallar, hwilka mer 
likna siukhus än annat. Som jag alt och mer ser den brist wi 
hafwa in arte vet: hwilken ei utan en nogare insigt i 
medicine ärsättas kan; ty är jag nödsakad at lära alt hwad 
jag förmå r uti den här i Paris florerande wettenskapen, som 
kunna någ ot lius i mina afsigter bibringa: 

185 Phil. Ecienne Lafosse ( 1739 -1820) fick genom sin fader e n 
grundlig praktisk och teoretisk utbildning i hästläkekonst. 
hovbeslag och ridkonst , men han studerade också human anatomi. -
Han öppnade 176 7 en veterinärskola i Pari s, men denna uppho rde 
redan 1770, då han allt mera sysselsatte sig med sitt stora 
praktverk Cours d'Hippiacr ique, som utkom 1772. - Han stod i 
opposit i on mot Bourgelat, som han betraktade som ovetenskaplig , 
men som hade statsmaktens stöd. - På grund av motståndet sökte 
han sig till Ryssland 1777 men kom til lbaka 1781 och återupptog 
sin kamp mot veterinärskolorna i Lyon och Alfort - ehuru utan 
framgång. Han deltog i r evolutionen och var nära att sluta sitt 
liv på giljotinen. - Han drog sig s enare t i llbaka till landet 
och sysselsatte s i g därv id med veterinärt f örfattarskap. 

186 Etienne Guillaume Lafosse (? -1 765) , "bekanta fadren " , var häst
l äkare och ägare t ill en större hovbeslagssmedja i Paris. Han 
f örfattade skrifter bl a om rots och om hovbeslag. 

187 kud ts avser sannolikt kuskar. 
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Herrar Pr o fess ores af St Come 188 ära mig mycket benägna, 
och för at så mycket b ä ttre höra och se hwad der f ö restä l
les, är mig på Herr Hochstedts189 befordran altid r um bred
wid Pro fes s orna tilordnat. Utom staden hålles 2ne gånger om 
weckan marknad derest jag infinner mig för at se hwarjeha nda 
siukdomar och fel på hästar, som der ei äro sälsynta . 

På la Charite190 infinner jag mi1 hwar morgon för at se de 
o perationer och penseme [ nts?, inb] 91 der ske, och har j ag 
dertil af wederbörande fåt en Zedel: äfwen bes er j a g på 
l ' h o tel Dieu 192 de oper: man der förrä ttar, med mindre 
agtsamhet och renlighet går det til på senare som det fö rra 
stället. 

Alla skä l och klagomål Mr Bo urgelat mot mig haft, fi nner 
han nu äntligen sielf wara ogrundade och ei kunna äga 
b istånd . Hwarföre han hotar sin Intenden t med afs ätte l se, 
e ft e r han ger honom hela s kulden. Wille jag gå å t e r in i 
dess Schola, skulle han wara capable at gifwa skri f t ligt 
bewis på d en orä t han mig gio rdt . Detta oagtadt har han e i 
alde l es wägrat mig s ådant . J bland alt annat h a n hot a t mig 
med war, at Herr Linb om med t iden s kul le lä r a Swer ige hwad 
de t a f mig hade at wänta med mera. Sådant ansåg [3] jag som 
kommit för Herr Linbom sielf , som kort före d etta skre f s 
hade haft tilfä lle genom and ra mina owänners tilhielp a t på 
min bekostnad bygga sin c redit. Alt sådant s kul le fal la på 
dess uphofsman, om jag ei nu hade afseende på Herr Archia
terns goda förmaningar och et Christlig t tålamod . Herr 
Li nb om har jag sen den första dagen han ankom ei sedt, utan 
flyr han undan, fast jag ei annat mot honom s ökt ä n a t wara 
honom til tienst i de mål j ag kunnat. 

Nyheter uti wettenskaperna ä ra ei många : At en Cepha 
labgie 193 , s om warit l å ngwarig oc h s wår b l ifwit genom det 1 
ner fparets h å rda d e l s a f s kära nde botad, såsom förut s äges 
skedt med nerf s permatique, t o r d e wara bekant . At cicuta ei 

188 Saint Cöme, ber ömt sjukhus vid rue des Corde lieres i Paris. 

189 För Hochstedt har inga personuppgifter påträffats, men han 
före fal ler ha varit den polske exkungen Stan is law Lesczynskis 
livkirurg . I sina memoarer (utg . H. Sandblad i Bot för Boskaps 
Sot. Skara 1975) säger nämligen Hernquist (utan namns nämnande), 
att det var livkirurgen som ordnade plats vid professorernas 
bord. 

190 la Chari te , sjukhus vid rue Jacob i Par i s. 

191 pen seme[n t s ?} - pansements = f ö r b indning. 

192 l'Hötel Dieu, sjukhus som låg i nv id Nötre Dame i Paris. 

193 cephalalgie - huvudvärk. 
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botar kräfta i Paris, och Sublime corrosif194 uplöst i 
kornbrännwin ei eller la gonorrhee som dessa medel giordt i 
Tyskland etc. är et bewis til hwad jag förr tänk på: 
nemligen, at lika siukdomar med samma synbara omständigheter 
kunna ei botas med samma medicamenter al tid under olika 
himmel. 

Jag hade begynt skrifwa om stuteriers anläggande i 
swerige, äfwen som om en Schola art vet: stiftande: men som 
wårt seculum ei är wettenskapens, utan den för ögonen 
warande oeconomien hwilken ei wi wåga på en säkrare wälgång, 
så har jag dermed hållit inne tils widare. 

Nu öfwersänder jag något som jag redan i Lyon hade 
ly [ ?, fs) men ei wågade dermed öfwerdraga mig några cri ti
quer, ifall det blifwit allment. Om Herr Archiatern täktes 
taga det hos Hans Excellence Frisendorff, samt wid ledighet 
göra sina reflexioner til min rättelse. Jag har påtänkt 
något medel at förekomma kalfwars död195 , som sker någon tid 
efter deras födsel, hwilket jag framdeles tänker upgifwa. 

Mina göromå l ära så många och tiden så dyr at jag som sig 
borde ei något utarbe ta kan, så längen jag är ute. Nä st min 
wördnads anmälan, h a r jag äran framgent förblifwa 

Paris d: 1 7 aug : 1766 . 

Wälborne Herr Archiatern s 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater Nådgunstige Gynnare 19-160:9:Blb 

Hwarjehanda och ständiga occupationer tillika med Wälborne 
Herr Arch iaters höggunstiga skrifwelse ha nu skingrat mi t 
fordna bekymme r, så at jag derpå aldrig mer tankte, om e i 
mina härwarande Herrar landsmän afmålade min närwarande t id 
såsom beklaglig och den tilkommande såsom usel. Jag twä rtom 
föreställer dem lyckan jag åtniuter at få öfwa mig i we tten
skape r, [ 2 ) men förnemliga ste den grace Wälborne Herr 
Arch iatern fö r mig ha r, hwilken tillika med Hans Excellences 
Högwälborne Herr Baron Frisendorffes nådiga omwårdnad ei 
lämna mig i nöden, samt at ingen ting 1 igger mig mer om 
hiertat än at göra mig wärdig sådan nådig omtanka om mi g 
hafwe s. Och i denna min ödmiuka tilförsigt upofrar jag oup
hörligen b öner til almagte n om b e ständigt ägande af en f ör
de l, som endaste förmår uphäfwa mina twifwel, lindra min oro 
och lätta min börda. Herren beware altså Wälborne He r r 

1 94 s ubl ime corr osif = sub l imat, kvicksilverklor id. 

19 5 Manuskriptet om k a l va r s död finns i b r evsamlingen men ha r ej 
med tag i ts hä r . 
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Archiatern oc h hela dess förnäma f amil l e med hälsa och 
sielfönskelig wälmåga . 

Herr Pr o f. J ussieu 196 mår wäl oc h l å ter anmäla sin 
hörsamma hälsning . För genera morb: e t c lav: med: 197 som 
honom genom Herr Pro f: Baer198 ä ra t i lstäl ta t a cka r han 
före, samt erbiuder sin tienstfärdighet . Et outlösl i git 
minne utziradt med förnuftiga och lärda raisonne mens g ö ra 
den Herren så wördad s om admirerad199 . Dess obesparda noJ e 
at communicera med andra sin ärfarna diupa insickt gör at 
a ndra söka mer briliera af denna Herre ns s t o ra lius ä n Hans 
modestie200 honom sielf tillåtet. Han wil obligera201 mig til 
a t nästkommande sommar pro fitera af dess r i kd om i d en 
botanis ka trägården. 

L ' Abbe Nollets202 physiska instrumen t e r med autor s egen 
fö rklaring och s y nba ra t illämpning i n vita com: 203 etc . göra 
de s wåraste s a t s er be g i p l i ga och nyttiga äfwen fö r barn. Mrs 
Peti t 204 och Sabattier205 hål las för oracles, hwars obundna 

196 Bernhard de Jussieu ( 1699-1777), professor och föreståndare för 
Kungl. trädgården i Trianon. Han utarbetade en al lmän klassifi
kation av växtr i ket på grundval av Linnes Philosophia bocanica . 

Abraham Bäck hade studerat botanik hos Juss i eu vid sin 
vistelse i Pa r is på 1740-talet . 

197 Med gener a morb: et clav: med: avses två böcker av Linne: Genera 
morborum in auditorium usum. Ups 1763. samt Clavis med..:.cinae 
duplex exter ior & interior. Holmiae 1766. 

198 Troligen avses Frederic-Charles Baer, "som litterär agent 
kungjorde han den svenska naturforskningens rön i Paris och för 
medlade utbytet av vetenskapliga skrifter mellan Frankrike och 
Sverige." (Lindroth: Svensk Lärdomshistoria. Stockholm 1978). 

199 admirerad = beundrad. 

200 modestie = ansp råkslöshet. 

20l obligera - fö rbinda, göra tjänst åt. 

202 Jean Ant oine Nollet (1700 - 1770), abbe, fysiker, som huvudsakli 
gen arbetade med undersökningar på elektricitetens område, bl a 
åskan. 

203 in vita communis =idet dagliga livet. 

204 Antoine P Petit (1718 - 1794), professor i anatomi vid Jardin du 
Roi. 

205 Raphael- Bi envenu Sabatier ( 1732-1811), pr ofessor i anatomi v id 
College Royal de Chirurgi e från 1756 . 
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tunga jag admirerar. Morrau 1 s 206 föreläsningar öfwer opera
tionerna samt dess methode at dem wärkställa hafwa warit mig 
fördelaktiga och har jag i Chirur-[3]gien budit til at ingen 
ting ignorera som nu deri läras i Paris. Jag har sedt dem 
alla hwarjehanda sätt utöfwas, samt sielf har jag haft til
fälle dem göra i lärda mens närwaro. 

Lafosse är benägen, och blir jag som oftast kallad at se 
på de siuka hyrhästarna. Chirurgi äro mig så benägna som Hr 
Bourgelat wari t onådig. Den sistnemde Herrens Schola har 
warit redan i et och et halft års tid tilreds at öpnas; men 
för brist på elever har man ei werkstäl t något reel t. Så 
snart något utkommer i arte vet: har jag löfte det äfwen 
bekomma. 

Jag skall ei underlåta följa Wälborne Herr Archiaterns 
goda råd; men om jag dröjer något med hemresan täktes sådant 
mig Gunstigas t tillåtas. Wår Envoye HögW. H. Grefwe 
Creutz207 mår wäl och befalt mig h älsa Wälborne Herr 
Archiatern samt [påm- ?fs)inna om spatsergångarne på drot 
ningeholm. Prof. [? hölt?,fs ) i med: faculteten eller 
lärosaln et t al, deri han wille wisa chir[?,fs ) [ ?,fs ) 
lätthet, samt nu warande Chir: oskiklighet. Han uphögde 
des [ ?,fs ) nas meriter , hwilka ei mera wiste än at lyda och 
följa medicinens måtstock efter; jag söker efter at på något 
sätt komma öfwer detta tal. Jag samlar så många små piecer 
jag kommer öfwer, men efter goda och nyttiga söker man ofta 
förgäfwes. 

Slutligen utbeder jag fördeln wara med beständig Wördnad 
Wälborne Herr Archiaterns 

Paris d 2 9 Dec. 1 766 . ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

206 Horreau = Jean -Francois-Clement Horand .(1726-17 84) , kirurg i 
Par i s, adjunkt vid inval idsjukhuset. Höll föreläsningar i 
anatomi o ch förlossningskonst vid barnmorskeskolan i Paris. 

207 Gustaf Philip Creutz (1731 - 1785), diktare, ämbetsman, som 1763 
blev envoye i Madrid och 1766 minister i Paris . Senare kans 
l ipresident samt kansler för Uppsala universitet. 
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Wälborne Herr Archiater nådige Gynnare208 03-160:13:410 

I odensdag efter middagen blef jag, derest jag nu logerar, 
beten af en hund tilhörande en Jouveller, som bor i samma 
huset. Hunden är efter alt utseende siuk, han äter intet, 
flyr [2) watn, wil åtminstone ei deraf dricka, han har förut 
betit en siöman, som deraf blefwit ganska siuk. Ehuru ägaren 
til hund det wetat, har han låtit honom gå fri tils han bet 
äfwen mig. 

Bettet war ei diupt in, men wärkte och swed mycket. Straxt 
efter midagen gick en swulnad up stor som en stor ärta med 
blånad. Jag låtte suga bloden ut; samt skar sielf af hela 
swulnaden och låtte ännu suga bloden ut. Derpå twättade jag 
såret med salt, liumt watn, lade skifwa af en stekt lök på 
och smorde omkring med Ungventum griseum209 samt tog 
watubad, med dessa senare har jag continuerat. Herr Doctor 
The1 210 kom mig til hielp om afton. Jag förestälde honom om 
ei det behöfdes skära diupare ned i såret eller om ei man 
borde [3] bränna bort resten. Wi beslöto äntligen at 
scarificationer wore nog tilräkliga. 

Morgon derpå sattes derpå en Spansk fluga, som låg en dag. 
I dag har man lagt ungv. basilicum211 på. Appeti t har jag 
föga någon, dricka är jag heller mon om. Sofwer mer än 
wanl i[gt?,fs) oroligt. Äter allena litet miöl och sw[?,fs) 
Hade efter bettet mycken hetta med [?,fs) hastig pu l s, som 
föll och rysningar infunno sig: Hwilket alt s edermer 
förswunnit. 

208 

209 

210 

Detta brev ä r odaterat, skrivet på vanligt papper utan 
vattenmärke (ej tunt postpapper ) . Den omtalade dr The l (= Daniel 
Theel) kom enligt Sacklen till Paris 1765 , for vidare våren 1766 
till Rouen och London. Han återvände hösten 1766 till Paris, dar 
han stannade till våren 1767. I sina memoa r er ( H Sand
blad: Peter Hernquists memoarer. Bot för boskaps sot , Skara 
1975) anger Hernquis t , att han vid s i n ankomst till Paris 1766 
träffade en gammal vän, her r överdirektör Thel, som tingade en 
bostad åt honom nä ra College de St Cåme. - Detta brev måste 
följaktligen vara skrivet på våren 1766 eller under vintern 
1766-1767. 

Unguentum griseum = gr åsalva, Unguentum hydrargy r i . 

Daniel Theel ( 1744-1795) studerade medicin i Uppsala 
i Stockholm. Han res te utomlands 1764-1767, blev me d 
och chi r dr i Leipzig. Överdirektör vid Kongl. 
Societeten 1772. 

och kirurgi 
dr i Rhe ims 

Kirurgiska 

211 Ungu entum basilicum innehöll terpentin, vax, harts, ta lg och 
olivolja. 
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Nu håller jag wid sänger. Och åstundar i ödmiukhet få 
genom Herr Doctor Thel nyttja Wälborne Herr Archiaterns g oda 
råd, för at söka sauvera212 lifwet om möyligt är. Jag är 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

[På tvären i marginalen:) 

P .S. Under hettan tog jag nitrum213 och ättika in. 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 21 - 25:2 

Mi t l ångsamma uteblifwande med ödmiuk upwakning samt stän
diga upskiutande med återresan härleder förnemligast sin 
grund från mina obeständiga beslut. Jag underlåter ei å ena 
sidan öfwerwäga min förbindelse at i underdånighet ärbiuda 
mi t fädernesland min tienst, men jag har ei hel ler kunnat 
hindra mig från at tänka på det elende och oro jag redan 
utståt; den osäkerhet mina öden kunna försättas i ut i en ny 
inrättning i Swerige. Det föragt et dylikt embete föder af 
sig hos et enfaldigt folk, med hwilket man fårat göra: samt 
den ringa lön derwid ärat förmoda, hwilken förmodlige n ei 
lärer kunna i Swerige proportioneras efter den dylika embe
ten härute medföljer. 

Jag har än widare på denna sidan betrag- [2)tat mit redan 
på utrikes orter förtärda arf: mina förlorade t ourer i Swe
rige; de af mig wägrade embeten, endaste i afsigt at göra 
mig skicklig uti de stycken min Höga öfwerhet af mig 
fordrade. Om jag altså häraf blefwit uppehållen långt öfwer 
den t id jag sielf mig förestält och utsatt til min återresa, 
samt ei kunnat efterkomma Wälborne Herr Archiaterns mogna 
r åd i denna s aken; torde det nu mer ei förefalla stridande 
mot mina skyldigheter. 

Jngen kan med mera ifwer och uprigtighet tiena än jag 
åstunda t göra; men sen jag så många gånger ärfarit så ringa 
upmuntran, så ringa upmärksamhet, så lite n urskilningsgåf~a, 
man h i ttils i Swerige wisat wid information; och dylika 
inrättningar, så undrar jag ei siel f widare på den kiold, 
som nu begynner dämpa min fordna eld. Och hwad skulle wäl en 
med sin wälmening kunna uträtta, då alla tilfällen och medel 
brista honom ut i sina företagna ärenden, då bekymmer for 
framtiden och tryckande nödtorft syslosätta sinnen natt och 
dag. Jag kan ei nogsamt beskrifwa det hinder en afbild af 

212 sauvera= rädda. 

213 nitrum = salpeter. 
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tilstundande elände och käntslan af det närwarande samt 
owissheten om mina öden mig förordsakat i mina studiers 
fortsättjande: Skulle sådant änwidare continuera, måste jag 
rent ut bekänna, det jag til all tienst för framtiden 
bl ifwer otienl ig. Men som nu försynen behagat uti mina så 
widriga ornskiften lämna mig uti benägna Gynnares omsorg, men 
förnämligaste uti Wälborne Herr Archiaterns, som redan både 
med penningars bispringande samt med förmaningar och råd, på 
så utmärkt sät befordrat ändamålet af min resa, så tar jag 
änwidare min til flykt til samma ärna ornwårdnad, utbedjande 
mig råd, samt benägen recommendation til min nådiga öfwerhet 
at bli fwa ändtl igen försäkrad om den tienst jag framdeles 
kommer at göra, samt om den lön jag derföre i underdånighet 
har at förwänta. 

Skulle en artis veterinariae Scholas inrättande ei för 
närwarande kunna winna säkerhet, eller den samma ei kunna 
mig anförtros med de (3 ) wilkor och belöning, s om swara mot 
de härute etablerade; hoppas jag det min nådigsta Öf werhet 
täcktes af mildhet och medlidande, i nåder tildörna mig 
tilswidare något mot den mig utlofwade fördeln s warande 
ernbete, eller ock i brist af äfwen denna nåd mig åtminstone 
måtte lämnas frit, at nu omsider hos utrikets rnagter söka 
uprätta en wacklande lycka. Jag anhåller så mycket ifrigare 
om et nådigt och snart swar på min underdåniga begäran, som 
jag redan haft åtskilliga tilbud, och flera tilfällen at 
blifwa employerad sig yppa här utomlands. 

Utom de anförda skäl til mit drögsrnål hafwer äfwen et 
yppande tilfälle i Herr Lafosses ecole gratuite mig 
uppehållit. Jag har deri öfning dagligen och arbetar nu mer 
gratis för at ärsätta det beswär han af mig haft. Herr 
Lafosse Marechal du Roi 214 har uprättat denna sin Schola i 
Paris på egen bekostnad; men förwäntar snart derföre en 
årlig pension af 20,000 livres. 

Herr Bourgelat har anwändt all sin rnagt och credit f ö r at 
kullkasta denna Scholan. Dess Demonstratorer söka genom sina 
utsända stifta missförstånd mellan Lafosse och mig. 
Understundom sprida de ut, det jag låtit förmä rka det jag 
informerat Lafosse uti Anatomien och skrifwit dess före
läsningar, understundom willa de försäkra det jag ei är en 
manat lita på, de förtiga ei heller de höfligheter de wisat 
mig i Lion etc: 

Herr Bourgelats här inrättade Schola har i brist på 
Elever ei förän kort före Juhlhelgen blefwit öpnad: Man har 
deri funnit flera Demonstratorer och chefs de brigades215 än 
Elever. Ernedlertid sparas derwid ingen omkostnad, ingen 

214 Marechal du Ro i = Kungl. hovslagare. 

215 chefs de brigades - l edare av arbetslag . 



53 

utwärtes pragt, som kan intaga åskådarnas sinnen. Här 
inrättas nu öfwer alt amphi theatrar och lärohus i denna 
saken. J Versailles är en nyligen uprättad, til stalbetie
ningens instruction. Herr Bourgelat har wäl gifwit mig 
frihet at bewista dess Schola, men som han derjemte försäk
rade mig det intet deri förestältes, som kunde förtiena min 
upmärksarnhet, samt at jag deri mer skulle förlora än jag kun 
de winna; så beslöt jag continuera mit arbete hos Lafosse . 

Nu ändtl igen äro häftiga strider upkomna mellan dessa 
Scholar. Demonstratorerna i Herr Bourgelats Schola intime
ra 216 til föreläsningar [4] öfwer Herr Lafosses felsteg. De 
framwis a p å sina torkade preparater en ligement suspensoir 
de 1 'epau1e217 , 9 ben i knäet på hästen, hwilket nekas af 
Lafosse, hwilken .flera gånger under sina föreläsningar i 4 a 
500 mäns närwaro wisat wara osant och det al t id på farska 
sujets21 8 dissequerade uti allas åsyn. Den enfaldiga allmo
gen war i början curieux219 för at blifwa öfwertygad om 
sanningen numera är den i owisshet och tror det gåfwan at 
förkiusa ögonen wara båda Scholarnas lott samt hwar ock en 
tilskapar sig parti en efter egi t godtycko. Herr Bourge lat 
bewisar med så lifliga färgo r existencens nödwändighet af 
dessa partier, som han fordom öfwertygade oss om onödigheten 
af en panicul charnu 220 . Frambenen kunde ei hänga wid hästen 
om ei der wore et ligamentum som starkt fästad e l'homo plate 
a l'epines22 1 • Hästen hade ei heller, säger han, en nödwän
dig sty rka wid progression222 om ei de omtwistade bene [ n J 
wcro tilstädes och förökte musclernas force etc., och hwad 
kan icke bewisas genom en dylika penna? 

Den grace jag änwidare utbeder mig ödmiukligen, är förde
len få wara insluten uti wanlig omwårdnad samt hedern wara 

Wälborne Herr Archiaterns 

Paris d: 23 febr: 1768. 

216 intimera - forelägga. 

217 ligemenc suspensoir de l' epaule 
gen. 

218 sujecs - f öremål , prepa ra t . 

21 9 cur ieux - nyfiken. 

220 panicul charnu = hudmuskel. 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist. 

upphängni ngsligament f ör bo -

221 l'homoplace ~ l'epines = skulde rbladet vid r yggraden. 

222 progres s i on r örels e framåt. 
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P:S: Drotningen ä r mycket opasslig och mäst utan hopp af 
restitution. 

Wälborne Herr Archiater HögGunstiga Gynnare 14-160:12:83 

J anledning af Wälborne Herr Archiatern s genereusa löfte 
och högGunstiga tilböd, hwilket mig genom Högwälborne Herr 
Grefwe Creutz försäkrad war, tar jag mig nu frihet at draga 
på Wälborne Herr Archiatern de benägi t lofwade 50 plåtar. 
Jag önskade äntligen bli så förmögen at jag dock kunde til 
mit nöje ärkänna och wedergälla min hos Wälborne Herr 
Archiatern margfalliga223 skuld. 

En lång tid bortåt har jag wari t mycket bedröfwad öfwer 
drögs måhlet med nådit swar på min underdåniga Suppl i que224 , 
jag hade nåden öfwerlämna i Högwälborne Herr Grefwe Cr eutz 
öma befordran. Jag hembär ödmiuk tak för benägen befordran 
til denna Höga Herren. Största olycka n fö r mig nu i 
nä rwarande är at se flera tilfällen löpa mig hä r ute ur 
händerna förn jag ( 2] får något slut från Swer ige . Herr 
Lafosse otålig öfwer min hemsiuka föreställer mig sweriges 
physiska och politiska kiöld och fattigdom, samt partiernas 
hemdgiruga hierta. 

Herr Bourgelat har nu mer genom ministerens hemliga wägar 
wunni t en ny styrka. Hans Schola är c onfirmerad af parle
mentet. Nya protectioner hafwa samlat nya elever. Dess i si 
na glänsande uptända irrblåss har lockat några lätfotade ur 
staden, så at nu ändtligen wid pass 80 elever der under 
hållas af Cronan. 

Herr Bourgelat är ännu lika sinnad. Han mottar ei lärdt 
folk. En min wän som componerat och sammanskrifwit en bok 3 
tomes in f o l io öfwer manegen och marechalleriet22 5 

prc€senterade sig för MK. Bourgelat med förhopning at winna 
det fremsta rummet i denna Scholan; men Bo urgelat fan t 
tilräckligit skäl at wägra honom det nedersta ; så at man här 
är nu mer öfwertygad om dess egensidiga afsigter. Man frågar 
mig efter de mede l MK. Bourgelat anwänder til at bota 
kreaturen med men hwarföre frågas icke heldre. 

223 margfallig - må ngfaldig . 

224 supplique - böneskrift, ansökan. 

225 3 comes in f o lio öfwer manegen och marechalleriet 
f olioformat om dressyr och hovbeslag. 

3 band i 
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Quot Themison il:<Jros autumno occideri t uno?226 antalet 
blefwet stort, ty det berättas at Scholan ei kunnat föryttra 
här i Paris alla hudar, som nu intaga en stor dehl af 
Lärohuset. De läktas antal är snart giord, ty så många som 
orkat gå från Scholan hafwa kommit til Herr Lafosse . 

Man hade et lykligit tilfälle, som blef bekant öfwer he la 
Paris, at öfwertyga dem om det denna scholans föreståndare 
ei ännu känna morven 22 7 , äfwen då han war så inrotad at alla 
bonder kunde derpå ta. En af Schol ans fordna Demonstrator 
hade sålt 2ne morveusa hästar, hwilka straxt blefwo ärkända 
för siuka af rätten på hofslagarnas berättelse. Scholan 
satte sig mot i sin wanliga ton, inga consul[ta)tioner 
hål ts. Min mästare och jag blefwo äfwen kallade. Scholan 
intygade skriftligen det hästarne ei woro siuka. Lafosse och 
jag twärtom, 10 andra maitres marechaux228 följde blindt oss 
efter. Domaren gaf [3) parterna ännu 8 dar för at förena sig 
med naturen, men tiden giorde ingen ändring i tänkesätten, 
alla skäl woro nu s å uttömde at partierna ei hade mer at 
säga än at de welle som de önskade. 

Demonstratorerna siungo sägersången förut men wi efteråt. 
Hästarna upofrades til sanningens utforskande. Man upskar 
båda 2 på på allmen skådeplats. Parterna skulfwo af längtan 
på utslag it. Morven fans öfwer allt och Demonstratorerna 
droga sig med plats229 undan folkets hårda utlåtelser och 
hot. Exemplen förbant dem til at widare skrifwa om och 
intyga sanningen hwilket de giorde. Man framställer härpå än 
2ne från samma hus, som blefwo utan gensägelse ärkända för 
morveuse allena derföre at Mr Lafosse dömde dem dertil . Som 
dessa woro komna från burea; de poste de la cour230 fant 
öfwerhet för nödigt at gifwa hemliga ordres til Herr Lafosse 
at examinera så dessa som det Kongliga stallet. 30 af detta 
blefwo utdömde . Härigenom förföl Scholans rykte mycket, och 
hade hon aldeles härigenom blefwi t defamerad231 wid 
werldslig domstol om ei Kongliga Ministern nedtystat s aken . 
Emedlertid blef en dom utwärkad mot Scholan at deras Cons ul 
tationer äro häre f ter ogiltiga inför domstolen. 

226 Quoc: Themison a?gros auc:umno occideric: uno? = Hur många sjuka 
kommer Themi son [ l ä kare i Rom från c:a 90 f Kr ) att ha dödat på 
ett å r ? 

22 7 morve - rots ( infektionssjukdom hos häst - numera ut r ota d) . 

228 maic:r es marechaux - hovslagarmäs t are . 

22 9 med plats - me d knapp nöd . 

230 bureau de posc:e de la cour = kungl i gt postkontor . 

231 defamerad - illa beryktad. 
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M:r_ Lafosse arbetar på en anatomie c omplete du cheval 2 
t omer in 4Q232 med alla parti ens afri tningar. Genom den 
ofwan anförda disputen med Scholan want han 1000 liv: årlig 
pension af en bureau de poste, som redan hade betingat sig 
et slags eleve af M:r_ Bourgelat: vestigia terrebant 233 

Jag har rest omkring i Nor man die och besedt flera stä
der, stuterier, landthushåldning etc: Wi woro 8 i sälskapet, 
alla botanici. Wi spisade 3 dar å rad med academiens 
ledamöter i Rouen. Wi besågo Haver de grace234 , dess 
rar i te ter och jord i ska och hafs-producter, wi reste öfwer 
Hafwet til Homfleur235 och wände åter hem til Paris lastade 
med örter och stenar, samt med söndersletna kläder. J ngen 
hade mer af både dessa delar än jag: men beklagligen ingen 
befant [ 4) sig mindre stadd wid penningar än ä fwen j ag, 
nödiga til [at?,inb] köpa papper til örterne och lappar til 
kläderna. 

All ting blir dagligen dyrare. Matportio{ne ) rne förmins kas 
och prisen förökas i ge ometriskt pro po r t i o n . Winet och 
brödet ära i synerhet stegrade: all ting är falht för 
penningar: alla anses som gr~ker i handel 236 , ingen credit. 

Jag wistas ännu hos Lafosse i dess hus och i dess prac
tique. Efter någon tids ferie tänker han nu snart öpna sin 
S c h o la, deri jag skall pr~parera dess l e ctioner etc . 

Sommarhettan har wari t här kort denna s ommar ö f wer: En 
mulen himmel och ständigt regn wäder ha f wa h indrat mig f r å n 
at samla naturalier, som j a g gerna ö nska dt. Jag har e med
lertid giordt några observationer inom de i prac tiquen före
fallande ämnen. 

H: Herr Grefwe Creutz har befalt mig uptekna som kortaste 
hwad som i pestsiukan här warit bruka t. Till skyldig lyd nad 
har jag som hastigast anfört de 4 slags mäst utödande 
farsoter, man härute egentligen sedt . Tiden tillåtte mig ei 
så redigt och widlöftigt utföre ämnen som jag tänker annars 
wid annat tilfälle göra . Emedlertid hopp [ as) jag det 
Wälborne Herr Archiatern ursä ktar hwad kunde felas. 

232 

233 

ana t omi e comple t e du cheval 2 comer 
hästanatomi i två band i kva r to f o r mat . 

vescigia cerrebanc - spåren f ö r skräckte . 

234 Haver de grace = Le Havre. 

i n fullständig 

235 Homfleur - Hon f l eur , hamn och f i skeläge vid Seines mynni ng. 

236 gr~ker i handel - försumliga gäldenärer. 



57 

Hans Danska Mart237 är här ute ganska wäl emottagen p å 
alla ställen. Dess mayestät wisar sig också mycket genereus. 

För öfrigt utbeder jag mig Wälborne Herr Arch iaterns wan
liga grace samt äran och fördehlen städse wara 

Paris d. 18 Nov: 
1758 

[b ö r vara 1768 ] 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist 

Wälborne He rr Archiater Nådige Gynnare. 17-160 :13: 44 

Jag hade äran i senare aflägga tacksägelse för den pen
ninge S umman , hwilken jag på Wälborne Herr Archiaterns Guns
t i ga löfte drog : Aldrig hafwa penningar wa rit mig mer nöd i g a 
ä n dessa. Så ledes förbindes jag så mycket mer til all 
wördsam ärkä ntslo; oc h önskar högligen det jag s å i det nu 
tilstunda nde år som alt framgent må få hugna mig af Wälbo r ne 
Herr Archiaterns samt dess f örnäma anhörigas wä l g å ng. 

Uteblifwandet af et h ögst nådigt s war på min underdånigas
t e Supplique til Hans Matl har giordt at jag i beständig 
uselhet måste arbeta på andra s lycka och heder utan at sie l f 
deraf draga de förmohner jag gerna önskade . Tillfällen at 
b l ifwa e mpl oyerad gå mig ur hä nde rna . För k ort tid s en ha r 
j ag genom Magi ster Björnståhls 238 bemedlande befordrat He rr 
Lafos s e wid Dan s k a Ho fwe t til undfå ende af heder och namn af 
inspect eur ge neral des haras e t ecoles v et: de Dan e mark 239 

me d 24 000 livres å rlig lön . Herr Lafoss e wäntar p å full magt 
samt bereder s ig til at ö fwer- [ 2 J resa til S leswig at der 
upr etta sin a c ademi e . 

237 Den danske kungen Christian VII (1749 - 1808 ) hade tydliga symptorr: 
på sinnessjukdom redan före sitt trontillträde. Under en resa 
1 768-1769 till England, Fr ankrike och Tyskland verkade han 
bättre , men åter i Danmark blev han allt mera sinnesförvirrad 
och var konung endast till namnet. 

238 Jacob Jonas Björ nståhl (1731-1779), magiste r i Uppsala och 
docent. Begav sig 1 76 7 p å en utrikes resa, f r å n vilken han 
aldrig återkom. Han reste vida omkring och skr e v därvid brev, 
som trycktes (Resa til Frankrike, I talien, Swe i tz, Tyskland , 
Holland , England , Turkiet och Grekland. Efter des död u tg. af 
Carl Christof. Gjörwell. d 1 - 6. Stockholm 1 780 -1784) . 

239 inspecteur general des haras et ecoles vet: de Danemark 
ge neralinspektör över Danmarks stuterier och veterinärskolor. 
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Grefwe Hessenstein 240 som äfwen hört något godt om mig 
talas, har updragi t mig hedern at bota dess på sina gods 
warande siuka kreatur. Men som [?) Lafosse kommer på den 
orten, och dessutom han wil öfwertala mig, at bispringa sig 
wi d lärohusets inrättande, är jag i wil lrådighet dermed, 
hälst som jag ei fått den minsta underrättelse, om min 
ö fwerhets nådigsta omtanka. Jag ser redan förut swårighet at 
upprätta nya wärk i Swerige, samt dem widmagthålla från al l a 
stötar. Om änskönt man kunde försäkra Swenska innebyggare, 
at kunna föröka dessas och Rikets wärkl iga ägendomar til 
dubbel ra[?, inb)to och inkomst, äro och förblifwa de så 
l itet pickhugade241 på sitt tilkommande wäl , och så kalla 
wid alla goda inrättningar, at de wälmenandes lösliga i fwer 
förkylas, och snart sagt förwandlas til ilwilja. 

Jag hade smikrat mig med inbillan at kunna i Swerige göra 
mer nytta, än som någon annan wid detta utrikes wa r a nd e 
s cholar det förmås göra; men då jag betra gtar a lla 
omständigheter, jag skulle wärkligen finna mig uti, ser j ag 
på en gång alla driffiedrar slakna af, samt alla tilwägar 
til at göra mit embete tilfyllest mig tilstängas. Således 
s om jag al tid skattat mig lykligast, då j ag mäst kunna t 
tiena min nästa, som der til lämnadt mig fria händer; ty 
fruchtar jag det ei Swerige widare kan fullborda min önskan. 
Dessutom wet jag det man i Swerige gerna faller i sit wahl 
på den som lofwar mycket och begär 1 i tet. Wä lborne Herr 
Arc hiatern lärer benägit finna huruwida mit wanliga tanksätt 
hindrar mig wid det förras utfästande, och mina nu warande 
situationer förbiuda mig mottaga mig det senare . 

Den danska Monarchen har än ei wisat nå gon häpenhet då MK 
Lafo sse begärte 24, 000 livres årlig lön för sin egen person 
med nödiga husrum, utan troddes Han wara öfwertygad at en 
skiklig karl i [ 3) dessa styckon ei kunde nog tilräkl igen 
lönas. Hans danska Maj estet, som hedrade med sin närwaro 
a lla l ä r ohus som här äro i rop, hade ei welat bese He rr 
Bourgelats , som annars arbetande derpå. Twärtom låtte dess 
mini s ter förstå dess missnöye öfwer d e oskickl ige elever 
Herr Bo urgelat dem å tersent. Nu som det ä nnu är owiss t om M~ 
Lafo sse mottager, ehuru han lofwat, det ärb i udna rummet; ty 
ä r i sådant fall min ödmiukasta tilförsigt til Wä lbo rne He rr 
Arc hiatern det Han täktes nådigt bewil j a mig sin på 
flerehanda sätt utmärkta bistånd och önskliga befordran til 
detta bröd stycket. 

Jag skulle önska det Hans Excellence HH Baro n Frie sen d o r f f 
wil le nådigast lämna mig det recommenda tions brefwet, s om 

24° Karl Edvard von Hessenstei.n ( 1738 - 1769 ), öve r ste, kommendant i 
Göteborg, generallöj t nant ( avled i Pa r is). 

241 p ickhugad - p igg på . 
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Herr Bourgelat hade äran öfwerskicka under senare Riksdagen. 
Det torde ock kunna hielpa under min lyckas befordrande wid 
detta eller annat tilfälle. 

Jag hoppas det Wälborne Herr Archiatern hugnar mig med 
första med några glada utslag. För öfrigt utbeder jag mig 
äran förblifwa 

Paris d: 19 Dec: 1768. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 62-160:13:4ld 

En oförmodlig händelse har giordt det jag warit nödsakad 
at öfwerresa til Rouen i Herr CammarHerren Rudbecks ärander, 
rörande dess här warande söners omständigheter242 . 

Om morgonen af min bortresa från Paris hade jag nåden up
wakta Swenska Extra Envoyen H. Herr Grefwe Creutz som beha 
gade widare confirmera hwad Wälborne Herr Archiatern guns 
tigt mig meddelat angående Hans Kongl. Mayts nådigaste be
slut til pensioners bewiljande för mig och Herr Linbom . 

Wälborne Herr Archiaterns mägtiga befordran härtil 
förbinder mig på det högsta och skattar jag mig lykl ig få 
wörda Wälborne Herr Archiaterns öma medlidande i mina 
omständigheter och widriga utsigter . Det går mig swårligen 
til hiertat [ 2] det jag ei finner möyl igheten för mig at 
pro fitera af denna senare Gunstiga befordran. Men ehuru 
ansenlig den synes i andras ögon, swarar hon dock ei mot de 
sämsta tilbud mig äro giorda, och jag med Guds hielp kan 
förwänta. Jag öfwerlämnar mig således än widare i försyn e ns 
milda beskydd. 

Den sämsta hofslagare i Paris har 1500 liv: årligen för 
mödan han haft at visitera un bureau de poste. Jag hade fri
willigt upofrat min tienst mot en ringa ärsätning, samt 
jämkat mig efter tidernas swårighet i Swerige, om jag ei 
märkt med hwad rundhet man utdelar til andra, som efter alt 
utseende ei begärt ei heller behöfwa någon undsätning. Jag 
afundas ei deras lycka ei heller den fördel mit Fäde r
nets [ land?,inb ] af dem draga kan. Jag önskar allena at kunna 
draga mig uret olyckligt spel, hwars utgång flera med mig 
redan förebådat. 

Jag slutar klarligen af Hans K. Ma~ nådigaste resolu
tion, det dess nådigaste förtroende til mig aftagit i samma 
mon som den til Herr Linbom tiltagit. Hälst han förmodeligen 

242 Det va r sannol i kt de båda bröde r na Adol f Fredrik (17 54-1 825 ) och 
Carl Fredri k (1 755 -1814 ) Rudbeck , s om åtföljde J J Björnståhl på 
denne s u t lands r e sa . 
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undfåt utan minsta möda och behof samma wilkor med mig, som, 
jag wil nu mer ei säga har mera märkliga mer i ter, men så 
längen wäntat på någon ärsättning för mina långwariga 
kostnader och beswärligheter. Således förb i ndes jag blindt 
bidraga och understödja hwad nådiga öfwerheten fin- [ 3) ner 
rättmätigt och nyttigt. Jag kan i denna afsigt ei bättre 
utmärka denna min underdåniga tilgifvenhet, samt tillika 
befordra l'ars veterinaire i Swerige an at underdånigt 
projectera det de bå da nådigt utfästade lönerna måste slås 
ihop til Herr Linboms aflönande tils widare utwägars 
upfinnande. Jag kan ei för min dehl mottaga en så ringa och 
owiss sysla: Den war ei heller densamma jag förwäntade och 
mig i nåder lofwad war. 

Jag wäntar på mit stipendium från Upsala, så snart det in
löper skall jag upköpa samt öfwersända de åstundade böcker 
från Paris. Jag u tber mig fram[deles?,fs ) Wälborne Herr Ar
chiaterns benägna grace samt [ ?,fs )dere at framlefwa 

Wälborne Herr Archiaterns 

Rouen d: 4 feb: 
1769. 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

[Tillägg sista sidan på tvären:) 

P: s: Herr Tenon243 profess. chir: och membre de l 'academie 
Royale har upläsit et memoire sur la f ormations de dents 
des c hevaux244 , hwari han wisat der fehlsteg Herr Bourgel at 
deriwid giordt. Så många ledamöter jag känner och hört hålla 
de Herr Bourgelat fö r charlatan . Dess fordna Demonstr ator 
sedermer marechal d'un bureau de poste är banni de la ville 
pendan t 2 ans245 för at hafwa såldt morveusa hästar, men 
Herr Bourgelat har retab1erat 246 hans heder i det han giordt 
honom till# 

24 3 J R , , T acq. ene enon ( 17 24-1816 ) , professor i pa tolog i v id College 
de Chirurgie. 

244 memoir e sur la formations de dents des chevaux 
tändernas bildning hos häst. 

avha ndling om 

245 marechal d 'un bureau de poste är banni de la vil l e pendant 2 ans 
= hovslagare vid en poststation har förvi s ats från staden i två 
år. 

246 r etabl erat = å te rstäl l t. 
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#professor i Lion . Herr Abbe Rosier a son tour est charse de 
1 'eco1e247 ; med hela sälskapet som skref mot mig. Dessa 
Scholers elever concourera ännu til at winna det utsatta 
priset i Osteologi och myologie, enda stycken som här 
afhandlas med drift. Herr Lafosse continuerar med framgå ng 
sina föreläsningar . Jag pr~parerar dess lectioner, s amt 
hielper honom i dess frånwaro. 

247 Abbe Rosier a son tour est charse de l'ecole; me d charse avse r 
Hernquist här chasse och meningen betyder därför Abbe Rosier har 
i sin tur blivi t j agad bort från skolan . 


