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Peter Hernquists brev till Archiatern Abraham Bäck 

1763 - 1792 

Del 2. Lund. 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Herre. 64-160:13:4lh 

Wälborne Herr Archiaterns högstgunstiga skrifwelse fick jag 
äran i dag motta~a wid min återkomst från Hesselberga1 . 

Boskapssiukan har aldeles uphört långt för detta på 
Grefwe Pipers gods. Hon har ei heller spridt sig mer än til 
2 gårdar på samma gods alt sen jag korn hit neder å orten. 
Men sarnfält betas, samt et obe-[2 ) hindradt kiöttsäljande och 
kringdragande efter de döda kreaturen hafwa fört henne 
derifrån til et lo [?, inb) by lag Hässelberga kallad de rest 
hon grasserat i löndom, åtminstone utom min wetskap. 

Underbefälhafwande äfwen så wäl som bönderna äro rädda för 
beswär och upsyningsmän. Här nedre efterlefwes als intet; 
kan jag ei sielf spana up hwaräst siukan sig uppehåller samt 
öfwertala allmogen til at mottaga bot, ske här nedre inga 
anstalter. Mycket nödigt har jag projecterat, hwilket äfwen 
nådigt blifwit mig bewiljat, men ännu har ei det minsta 
blifwit wärkst[äldt.?,inb) 

Boskaps siukan yppade sig i Lund hos en förnäm Fru s om 
håller spisning, ofelbart genom infecterat kött. Genom goda 
anstalter förekoms dess utspridande, samt fo r medelst deco ct: 
cort: Salic: etc: 3 botades den siuka kon. Woro nu så nära 
til hands på de andra ställen samt hade [jag?,inb) 
förnuftigt folk at göra med, kunde man hoppas något. 

1 Troligen Hässlebe rga i Lyngby socken c: a 15 km SO Lund. 

2 Den här omtalade b oska pssiukan var sannolikt boskapspest, e n a v 
paramyxovirus orsakad nötkreaturssj ukdom , som förlöper me d 
svårartad inflammation i slemhinnorna, frä mst i mage och ta rm . 
De n har ej förekommit i Sverige sedan slute t av 1700-talet . 

3 decoct : co rt: S a l i c: - avkok på pilbark (Salix fr a gilis ). 
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Herr N. Gyllenkrok4 har nu i dessa dar låtit föra upp mot 
Småland 19 stalloxar just från den besmittade orten, andra 
förmögna föregå på dylika sätt de sämre med sina exempel. 
Sed pra:stat dolerem sub taci to pectore condere5 . Jag hade 
altför gerna welat efterkomma Wäl-[3Jborne Herr Archiaterns 
befallning och upgifwit de medel jag funnit nödiga til 
siukans förekommande: men all ting är förgäfwes så länge 
politiska förfatningar ei kunna i wärket ställas. 

Jag har wågat upwakta Hans Excellence Herr Grefwe Ekeblad6 

angående flera underdån ödmiuka ansökningar, hwarpå jag af 
waktar et Nådigt utslag. 

Ännu har jag wäl ei fåt något swar från Paris om ei annars 
brefwet blefwit adresseradt på Stockholm eller Upsala, jag 
litar dock på min goda commissionär . 

Får jag ei nådigt fördelaktigt och snart utslag i mina 
Underdåniga ansökningar, måste jag bekänna det jag nödsakas 
se mig om efter andra utwägar. J alla omständigheter utber 
jag mig nåden få framlefwa 

Lund d: 31 Ma i 1 770 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 60-160:13:4lc 

Wälborne Herr Archiatern har jag på någon tid ei wågat up
wakta; ämnen som mig förekomrni t hafwa al tid wari t mindre 
angenäma at skrifwa om. Hans Excellence Herr Grefwe Ekeblad 
har jag ei heller dristat mig til at oro[a ) med widare un
derdåniga ansökningar, under dess bruns cure . Emedlertid 
oroar mig ständigt en osäker utgång. 

Utom dess har äfwen den olykliga boskapssiukan aldeles 
intagit hela min åtanka. Det gräm- [ 2 ) mer mig mäst at se, 
huru laglöst allmogen här nedre lefwer och huru nödigt man 
följ er de råd dem meddelas. Detta oagtadt hade jag dock 
genom Guds nådiga bistånd och mycket beswär wunnit så mycket 
at siukan efter min ankomst å orten ei spridt sig mer än til 
de 2ne förr omtal te byar, samt at hon äfwen af stannat p å 
dessa ställen utan at gå til flera gårdar undantagande i 

4 Sannolikt Nils Gy llenkrook (1754 -1805), son till Fredrik Gus:af 
Gy llenkrook , som ägde Svens torps och Bj brns t orps gods i trak ten 
av Lund. 

5 Sed pr~sta t dol orem sub ta cito pec tore conder e - men det är bä ttre 
a tt döl j a smä r tan unde r ett t yst bröst. 

6 Clas Ekeb lad (1 708 -1771), greve, politike r i hattpartiet , r i k sråd 
1746 , kans lipresident 1761-1765 samt 1769 -1771 . 
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Barsebäck, hwaräst bönderna fingo af sin Herre frihet at ta
ga up och salta asen in. 

Men ändtligen i Julii månad blef smittan förmodligen med 
fiskhandlande förd tilde omkring kulle fiskelägen 7 belägna 
byar. På de 14 dar som gingo förbi förn jag fick därom weta 
och korn dit hade hon spridt sig obehindrad [?, inb ) redan til 
8 byar och til flera gårdar i hwardera . 

Dessa för sin laglöshet beryktade siörnän wille ei weta af 
någon ordning mindre botemedel och minst t wång. Prästerna 
hade ock redan öfwertygat dem om Guds omedelbara straffande 
hand , ifrån hwilken de allena wäntade h ielp: hälst, sade de, 
s tora menners försök redan mislyk(ats.?,inb]. 

Icke et kreatur hade före min ankomst, återfåt hälsa. De 
få man sedermer kunde rädda ifrån undergång, sades wara en 
s känk af wår Herre. De som ornkornrno föregofwos wara af mig 
fö rgifna, och som underligit är, äfwen dem jag ei fick ge 
i n. Genom de medel jag kunde dels med godo dels med hot 
fö r må dem ( 3] at anwända höl t jag på andra 14 da r s iukan 
innorn de byar och gårda r hon redan war, så at knapt en enda 
gård mer blef angrepen. Men som bönder ne ledsnade wid 
beswäret och blefwo ä ndock i sin förra tro at siukan ei korn 
längre än det beslutet war, satte de sig tilsarnmans och 
hotade mig hårdeligen. Lämnad utan minsta handräkning, utan 
tilgång på lifsuppehäl le , skiuts och förswar, blef jag 
nödsakad at taga derifrån afsked, sen jag l ikwä l hade 
öfwerlämnat skriftliga underrättelser om det angelägnaste at 
iagttaga wid siukans f ö rekommande och läkande . 

Hans Nåde Herr Grefwen Generalen och Landshöfdingen 
cronhielm8 beklagade rnit öde: men sade sig ei kunna mer än 
genom goda föreställningar förekomma dylika olägenheter. 
Emedlertid är j ag säker det pestis crescit eundo9 , hälst när 
twång uphörer hos e n egennyttig allmoge. 

Flera saker bidraga til at man nu ei säkert kunnat bota 
siukan i Swerige: lQ Climatet, 2do Årstiderna på hwilka jag 
försökt några medel. 3Q Den i år grasserande siukas s t örre 
malianite fram fö r den man förr uts t åt (Variolae confluen
tes1u af en dödlig espece har i år gåt omkring ku llen hwaraf 
de mästa barnen dödt och de få som undsluppit äro lytta) 4Q 
Mera sielfsvåld än någonsin wanligit warit at taga up hudar 
och kött efter asen, hwarigenom smittans kraft fördubblas. 

7 kulle fiskelägen = fiskelägen v id Kullen. 

8 Johan Cronhielm af Flos ca var landshövding i Malmöhus län 1769 • 
1772 . 

9 pestis crescit eundo - pesten växe r ge nom a tt f ä rdas. 

lO Variolae confluences, smittkoppor som fly t e r samman (V miliar is 
med små blåsor, V pemphigiosa - med stora blåsor). 
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5Q För at finna kreaturen desto fetare efter döden, så g ifwa 
de dem öfwerflödigt och fett foder, och dermed göra dem så 
mycket tienligare at taga mot förgiftet och deri omkomma. De 
medicamen- ( 4] ter man ger et sådant kreatur, blandas i det 
idislade fodret som ofta wäger öfwer 40 spd och hwilket man 
hwarken får up eller ned. 6Q kan ei en läkare blott genom 
händers påläggande helbrägda kreaturen, eller med en 
ingifwelse förskaffa det matlust, har den oförnuftiga bonden 
dertil ingen tro. 7Q Asen efter de döda kreaturen lågo ofta 
bland de lefwande på 3dje dygnet obegraf (ne-,inb] tils äga
ren fant sit tilfälle at åtminstone stiela huden af. etc: 

Skåne kunde förbättras på mångahanda sätt och inkomsterna 
fördubblas, men sådant kan ei ske om icke wissa inrättningar 
giores. Hela skånska hästaflen är aldeles oduglig för 
landtmän. Fåren wahntrifwas, dö af watten-gallsiukan11 och 
kopporna12 etc:, gässen af ohyra etc:, hästar af skabb, 
morve etc: Jag underwisar dem så mycket jag hinner. 

Ifrån Wästergöthland der hästscabben warit allmen och 
dödande har man frågat mig om bot. 

Wälborne Herr Archiater, som hunnit nu sätta medicina hu 
mana på så fullkoml iga fötter, war äfwen nådig och hielp den 
tillkommande ars veter: från sit intet til lindan åtminsto
ne: efterwerlden som första får smaka fruchten, skall prisa 
Kongl. Collegii Medici omsorg samt dess wärda Pr~sidis nit 
om sina landsmäns wäl. Men tiden löper lätt förbi och jag 
åstundar få se den swenska art: vet: inrättningen förn doden 
sluter mina ögon; hwarintil jag utber mig äran wara 

Lund d: 16 Aug: 1770. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare. 61-160:13:4lf 

Som boskapssiukan , så wida mig witterligit war, som ock 
enligt de från Cronobetieningen til Landshöfdinge Ämbetet 
inlöpna underrättelser, war redan i förra månad dämpad öwer 
alt; reste jag d: 4 Sept öfwer til Dannemark nyfiken at se 
den der anstälta ympningen på boskapen. (2] 

11 watten - gallsiukan ej identifierad. Ej påträffad i Hernquists be 
skrivningar av fårsjukdomar (möjligen distomatos?) . 

12 kopporna - få rkoppo r en mycket smi ttsam och starkt förlustbring
ande sjukdom som numera inte finns i Sverige. Den liksom de n 
strax efteråt nämnda hästskabben faller under epizootilagen. 
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Herr Professor Fabricius 13 en skicklig eleve af wår 
wärdaste Archiater von Linne fölgde mig 12 mil från Copen 
hagen til Augenön14 deräst Herr Professor Öder15 låtit på 
öfwerhetens kostnad upresa 20 stallar, hwardera tilräklig 
stor för 2ne Creatur, bygda af bräder helt tät med twänne 
luckor på gaflarna för wäderwäxlingen skull samt slutande 
golf. Ett stycke från dessa war et annat upbygt rum försedd 
med bord säte och fönster, destinerat til obductiones cada
verum. Inwid stallarna war et annat med spis uti för at 
wärma hwad man kreaturen gifwa skulle. 

Alla dessa hus woro stälda på den yttersta 3dje dehlen af 
Holmen, som med stängsel war af del t för de ympade. Den 
medlersta 3dje dehlen war äfwen stängd för convalescenterna. 
Wid ingången af denna war et hus bygt deri man ombytte 
kläder och röktes[?] då man gick från och til kreaturen. J 
den närmaste släptes de ännu friska at betas tils rum yppade 
sig i Nosocomierna16 . På den sidstnämnda platsen bodde den 
enda åbo på denna ön: hos honom inlogerades chirurgus och 
målaren, som woro gifna Herr Professorn til handräkning. 

Många lass hö woro inbärgade til kreaturens underhåld. 
Herr Professor Öder hade utom sin årliga l ön 3 Rdr i daglig 
tractament eller 13 p~ 16 ./. Smt. [3] Dessut om hade han fåt 
til skänks en wagn med 2ne hästar samt en dräng, som under
hölts på publici kostnad . Fältskärsgesel len hade 1 Rdr 
dagligen samt försäkran om e mp1oye17 efter öfwerstånden 
ympning. 3 a 4 försök woro tilärnade och 40 kreatur skulle 
war gång ympas . Med några och 20 hade man redan begynt. 

Materien hade tagits på yllna trådar af det ur näsan 
flytande ämnet, hwilken tråd sedermera blef med en 1 i ten 
acus18 dragen genom skinnet längs efter nedför tuberosi tas 
ischii 19 i den lilla gropen ned för anus. Hanken bands til 
och blef sittande alt framgent orörd. Af den för 10 dar sen 
ympade befunnos 2ne allena wara rätt siuka . På de öfriga 

13 Johann Christian Fabricius ( 1745-1808) studerade hos Linne 1762 -
1764. Professor i Köpenhamn 1770 och i Kiel 1775. Han utförde 
grundläggande arbeten ifråga om l e ddjurens systematik. 

14 Augenön = Aunö, någon mil NV Vordingborg på Själland . 

15 Georg Christ. von Oeder (1728-1791), med dr i Göttingen 1746, 
professor i botanik i Köpenhamn 1754. Ledde ympnings försöken på 
Aunö 1770 och utgav en berättelse om dessa 1776 . 

16 Nosocomierna - sjukhusen. 

17 employe - anställning. 

18 acus = nål . 

19 Tuberositas ischii - sittbensknölen. 
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märktes föga något ännu, om icke några få signa morbi 
instantis20 . Såren bolnade21 något litet i början, men 
suppurerade22 föga eller intet. 

Chirurgus owan wid denna syslan promitterade23 sig mycket 
men jag spådde dem ei så lyklig utgång. Min spådom wisades 
morgon derpå wara san, då wi funne en kalf död, hwilken wi 
öpnade. Jag fik härwid tilfälle wisa sällskapet de förr 
observerade maskar, med mycket annat jag sedt. Kreaturen 
undergingo inga priEparationer24 ei heller gafs dem några 
medicamenter under siukdomen om icke något salt med honung i 
tanke at purgera dem med. Ådren öpnades, så snart man märkte 
dem hosta eller plågas af swår andedrägt; Således åderlättes 
kalfwen dagen förn han stupade . Bloden som uptogs coagu
lerade sig [4] helt och hållit och föga serum märktes deri. 
Herr Professorn hölt siukan för en febris catarrhalis 
maligna25 . 

En hop wackra inrättningar hade Herr Professor Öder redan 
giordt samt anteknade han noga alla de omständigheter som 
kunde ändra siukans utslag. Dessa Herrar wille obligera mig 
bl ifwa qwar, men rädd at något skulle förefalla i Swerige 
som fordrade min närwarelse, tog jag derifrån afsked och 
reste åter till Co penhamn . 

Må nga wackra inrättniniar fant jag i denna hufwudstaden. 
Mina fordna condisc ipul i 6 in arte ve ter i: woro hederl igen 
employerade. Herr Backhausen såsom chirurgus nytj ades w id 
koppympningen. Herr Apilgaard är promoverad Doctor och 
practicus i Hufwudstaden: Herr Möller som war med mig i 
samma fördömmelse i Lyon och derföre kallades le mauvais Da 
n ois27 , har til sin uprättelse fått utan wanliga formali
teter och penningar provincial medici syslan i Norje. 

Wälborne Herr Archiatern är snart den enda som ei trötnas 
wid at fråga nådigt efter min utkomma. Ehuru öfwerhopad på 
alla händer af gäld, har jag sen i somras ei wågat widare 
anhålla om nådig undsättning. Som jag så härpå, som på mi na 
öfriga un [der ]dåniga ansökningar ei fåt minsta swar, t y har 

20 signa morbis inscancis = til lfäl liga sjukdomssymptom. 

21 b ol na - svälla, svul lna (västgötadialekt). 

22 s uppur er a - b ilda var. 

23 pr omiccera - lova. 

24 pr~paracioner = förberedande behandl i ngar . 

25 feb r is cacarrhalis maligna= el akartad katar r al f ebe r. 

26 condiscipuli - medlärjungar. 

27 l e mauvais Danois - den dål i ge (e l ake) dansken. 
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jag gifwit mäst all ting förlorad i en sak, som i så många 
år ei hunnit til slut. Nu har jag fattat resolution at söka 
den i Lund inrättade Demonstrators syslan med förbehåll af 
den lilla mig förut tilslagna lönen. Wälborne [ 5] Herr Ar
chiaters gracieusa28 befordran är mig härtil aldeles nödwän
dig, hwarom jag äfwen gör mig försäkrad. Skulle specimina 
eller witnesbörder från in och utländska fordras, tror jag 
mig så wackra kunna framwisa som någon af de sökande. 
Dessutom hoppas jag det mina resår räknas til meriter, 
äfwensåsom mina Docent år från 1756. 

Det oroar mig otroligt mycket at jag ei kan få et endtligt 
slut. Gud wet huru det går med mina saker i Paris. Icke det 
minsta ord har jag fått [?,fs]. Ei heller har Herr Petter 
Myra handlande i Stockholm welat swara mig, om han fått 
uphandla en liten wäxel på 140 PK Smt at öfwersändas till 
Paris, til interesses29 afbetalande. 

Hans Kongl. Mayt behagade nådigaste försäkra miq om 
ärsättning för de åren jag lefde i Paris utan Pension 30 . Om 
jag wågade i underdånighet begära dem nu i Franska pen
ningar, at jag dermed fingo betala min skuld i Paris, skulle 
min oro lättas til en del. 

Med diup wördnad framlefwer jag städse 

Lund : d: 20 Sept: 1770. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmi ukaste tienare 
Peter Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 65-190:13 : 4lg 

Det är mig en obeskrifwelig förmanat uti mina swåra och 
widtutseende saker wara gynnad af Wälborne Herr Archiatern 
på så många utmärkta sätt . [2] 

Jag räknar mig til en oförskyldt heder, at min r inga be
rättelse om anstalterna i Danmark har wunni t på Wälborne 
Herr Archiaterns högstbenägna recommendation et gunsti
g[t?,inb] godtycko i Kongl . Collegio Medico. 

Wore ei Wälborne Herr Archiatern til hwilken jag flyr med 
säker förtröstan om hielp och tröst, hade jag sannerligen 
gifwit alt förlorat i en sak, som finner så många widriga 
matstötar. 

I dag har jag lagt in i Faculten i Lund och begärt försla
git til Demonstrators syslan. Faculteten har å lagt oss sö-

28 g r acieus - förekommande. 

29 inceresse - ränta. 

JO pension= underhål l, stipendium. 
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kande at pr~sidera31 , hwartil jag nu måste bereda mig, för 
at winna mit upsåt, och fastare fot, än den jag nu står på. 
Är jag lyklig och winner Wälborne Herr Archiaterns mägtiga 
befordran, torde detta steg lända mig til någon fördel i 
fram-[3Jtiden, om annars alla utwägar til hielp äro tilslut
na. Detta oagtadt och ehuru genom tidens utdrägt mina vuer32 

på utrikes orter inskränkas, så har jag dock ei slagit dem 
ur hogen. 

Om några inrättningar påtänkas i Swerige uti Ars veterina
ria , woro det fördelaktigt at hafwa til en början denna 
Demonstrators syslan derunder innnebegripen. J annor fall 
hwad gör man med Demonstrator wid en Academie, deräst e i mer 
än 1 a 2 härnedre studera på ytan af wettenskapen? Det som 
bryr mig mäst ar osäkerheten om mina saker i Paris . Är 
Lafosse död? Har han ändrat s i t tanksät mot mig? är honom 
någon olycka händ? s å äro ock mina samlingar, böcker med 
mera til spillo gångna . 

Jngen wäxel har jag ännu kunnat få från Stockhol m at 
skicka öfwer til Lafosse hwilken jag ar mycket skyldig och 
ha r härmed bedragit. En gäldbunden man på alla händer, utan 
penningar och minsta säkerhe t i mit fäderne s land, mattar 
j a g mit hufwud med förebråelser och oblida öden. 

Skulle intet Herr Lafosse wara wärdig och nog merite rad 
til at mottagas i we- [ 4 Jtenskaps academien ? Det kunde lända 
mig til en widare och närmare aliance med samma Herre i f all 
Han annars lefwer, och röre s af h e ders tekn då penningar 
brista. Ac ademien fingo säkerligen i honom med tiden e n 
skiklig med lem. 

Her rar Pro fess or e rna i Lund ärkä nna ei Ma gis t er Retzius 33 

som skicklig til syslan, ehuru han berömmes mycket frå n 
Stockh olm. De ärforderliga s t udier fe l as honom. De äro 
twärtom mycket benägna för at hielpa en Magister J örlin 34 

til Demonstrator , som ar Ac a demicus och hwilken jag äfwe n i 
ödmiukhet r ecomme nderar i Wä l borne He rr Archaterns öma å t an-

31 Vid disputationerna pä 1700-talet skrevs avhandlingen i a llmänhet 
av lä r aren (professorn), medan eleven (respondenten) försvarade 
den. Läraren presiderade vid d i sputationsakten. 

32 vuer = utsikter. 

33 Anders Jahan Retzius (1 742- 1821) studerade naturvetenskaper i 
Lund, avlade apotekarexamen i Stockhol m. Hen b lev sedan docent i 
kemi i Lund , anstä l ld vid Bergskollegium i Stockholm, botanices 
demonstrator 1771, professor i naturalhistoria 1795 . Hopbragte 
stora samlingar i zoologi och geologi . 

34 Engelbert Jörlin (1733-1810), Linnelärjunge , fil mag i Uppsa la. 
docent i Lund 1769. Rektor vid trivialskola i Göteborg 1784 . Han 
utgav åtskilliga skrifter om botanikens praktiska til l ämpning. 
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ka och widare befordran. J säker förtröstan at ei bl i fwa 
utesluten från wanlig nåd har jag äran framhärda 

Lund: d. 4 Nov: 1770. 

Wälborne He rr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet : Hernquist 

P:S: Herrar Academici, som ära i tour, söka at hindra mina 
tilgångar til Demonstrators syslan, på det jag i framtiden 
ei skall dela med dem meriter. 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare. 66-160:13:4li 

Wälborne Herr Archiatern tackar jag wördsammast som nådigt 
behagat hugna mig med gunstig underrä ttelse om början til 
min saks drifwande. Jag onskar deri wi nna e t snart och 
lyckligit slut, hwarpå jag alt mer och mer börjat twif- [2] 
la. 

På Hans Excellences Grefwe Ekeblads befallning har jag in
gifwit til Hans HögGrefliga Nåde et underdånigt project til 
et lärohus uprättande in arte Veterinaria . Jag trodde för 
öfrigt wara onödigt at Supplicera om slut i en sak, som af 
Riksens Höglofliga Ständer war lämnad til Rådets nådigsta 
afgörande. Lönen wågar jag ei föreslå; jag har allena 
d ristat i underdånighet föredraga det 1000 pr Smt aldeles 
ära otilräkliga, för en som ingen annan fö rtienst kan wänta 
hwaraf andra Doctores practici lefwa: mycket mindre kan den
na lön för slå til nödiga Subsidiers 35 anskaffande och ange
lägna försöks anställande. Åtminstone kan man genom en så 
ringa utkomma ei afhållas från at söka annan employe med 
bättre indelning. 500 tunnors indelte lön med tilräklig 
ägendom eller boställe til at anställa försök på etc. swara 
ei mot hwad jag för många år kunnat få, mycket mindre mot 
hwad jag förlorat och slitit. Det gafs muntliga löften i 
Paris om stora fördelar [i] Swerige, annars hade jag e i 
lämnat de derute updragna förmoner: 

De 1000 pr Smt hwilka Hans Excellence Ekeblad behagade 
nådigst lämna mig i Stockholm [3 ] utgöra e i hälften af min 
depence 36 . Jag hoppas det penningar Kmt nådigt bewiljas mig 
i dagtractament, som ei utgör en tredjedehl af det Professor 
Öders har. På resorne har jag wäl utgifwitt i Skiuts
penningar och medicamenter emellan 4 a 500 pr Smt samt til 
gesellens underhåll och aflöning 240 pr. Smt. Dessa Summor 

35 subsidier = hjälpmedel. 

36 depens - utgifter. 
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tillika med min förut stadgade lön utgöra 2835 pr Smt hwarpå 
jag åtniutit 1000 pr Smt. 

Jag har til Öfwerheten den underdåniga förtröstan at den 
nådigst utlofwade ärsätningen för 4 eller 3~ åren i Paris 
blifwa Nådigast räknade efter 1200 livres årligen i Fransk 
mynt, i hwilket jag är skyldig betala min skuld. Uti mina 
widriga Situationer har jag warit nödsakad för min säkerhet 
skull och för at winna framdeles meriter, at söka förslaget 
til Demonstrators syslan i Lund, hwarom jag är tämligen 
försäkrad. Philosophiska facul teten har förfrågat sig hos 
Hans Excellence Hiärne 37 om ei de sökande skola förut pr~si
dera. 

Nådiga Herr Archiater war gracieux och utarbeta hos wår 
nådiga öfwerhet, at antingen denna omtalta syslan måtte 
förknippas med Ars vet: eller ock at jag må hugnas med 
fullmagt derpå, för at få wid [4 ] detta lärohus winna 
meriter . Så snart något bättre mig nådigast tildelas, skall 
jag straxt lämna platsen ledig för Magister Retzius, hwilken 
Herrar Pro fess orerna ei ännu admittera . Jag wil le gerna i 
underdånighet utbedja mig af Hans K. Mayts försäkran til 
framdeles lediga Professorater wid Academierna, til hwilka 
jag kan blifwa Competent sökare. 

Jag utber mig få öfwerlämna alt i Wälborne Herr 
Archiaterns nådiga och öma befordran. Himmelen förläne til 
ymnig wedergälning för alt beswär, och gifwe Wälborne Herr 
Archiatern med hela dess famille en nöysam hälgd och många 
fröydefulla nyårs dagar, at öfwerlefwa; på det jag med be
ständig wördnad får framlefwa. 

Lund: d: 20 Dec : 1770 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

odmiukaste tienare 
Pet: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 67-1 60:13 : 4lb 

Redan med forra posten behagade Wälborne Herr Arch iatern 
af sin wanliga fromhet och nådiga omsorg hugna mig med 
underrättelse om Hans Kongl. [ 2) Mayts nådigaste utslag och 
1000 Dr Smt bewiljande til ärsättning för hwad jag på den 
Skånska resan depecerat 38 Himmelen belöne Wälborne Herr 
Archiatern för så mycket beswär, som jag städse förordsakar. 
Jag borde ei oroa mig, så länge jag får åtniuta den stora 
förmohn at wara Gynnad på et utmärkt och nådigt sätt. Men så 

37 Gustaf Adolf Hj arne (1715 -1 805) , överste , landshövding. kansler 
f ö r Lunds universitet 1768-1 772 , riks r åd 1772. 

38 depecerat. - depenser a t.? - utbetalat , l agt u t . 



örnar det mig swårligen 
Wälborne Herr Archiatern 
kan ei heller undgå at 
hwilken mina ansökningar 
niskans lifstid. 
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at wara nödsakad oroa så ofta 
med mina nödiga ansökningar. Jag 
föreställa mig den osäkerhet, i 

ännu stå, samt owissheten om men-

Jag hade gerna önskat få slut i mina underdåniga 
ansökningar innan jag reser från Skåne på det jag ei måtte 
göra en resa förgäfwes och ändock blifwa nödsakad at be-(3] 
gifwa mig ur riket; hwartil jag får dagligen alt mer och mer 
begär. 

Jngen har jag ännu kunnat träffat som har penningar i 
Stockholm at betala. Som jag så länge wari t i skuld hos 
Wälborne Herr Archiatern föret nådigt penninge lån, och jag 
ei förmått det samma godtgöra; anhåller jag det Wälborne 
Herr Archiatern täktes afdraga af Summan det samma capital 
med dess interesse. Gud wet när jag i Swer ige får w idare 
någon nådig assistance . 

Hans Excell: Grefwe Hiärn e hedrade mig med nå digst s war på 
min underdån ödrniuka ansökning. Hans Excell : sade sig redan 
hafwa bortlofwat syslan til en person om hwars skiklighet 
ingen twifwel är, samt befaller mig söka emploi i mina saker 
h: e: 39 arte ve ter: Detta oagtadt wågade jag i terera40 min 
underdån ödrniuka begäran, samt försäkra om min innerliga 
för- (4]tröstan på dess rättwisa wahl . 

Jag känner ei Magister Retzius: kan altså ei d öma om dess 
praeference41 mer än af årtal och tilfälle at öfwa sig. Hwad 
den unga competitorn42 angår; så kan jag försäkra det 
Han[?,inb] förleden somras ei kunde så mycket af botaniquen 
som en incipient , som jag på 3 dars tid hade l ä rt43 . Dess 
dierfwa tiltagsenhet understöd af en myndig man giorde dock 
( ?, inb] dess försök något hopp. Den samma arbetar j e rnte 
andra mycket mot mina underdåniga ansökningar för at stänga 
mig ute från tour wid Academien. Men jag förtröstar på Herr 
Archiaters nådiga hie(rte-?,inb]lag, och rnägtiga befordran. 
Wil Wälb: Herr Archiatern nådigt recomme ndera Herr Retzius 
dertil, skall jag kort derpå söka mig derifrån, för at l ämna 
honom rummet. 
För någon tid blef jag kallad från Staden at undsätta en by, 
i hwilken boskapssiukan nu widare hade in trängt sig. I 
brist på penningar kunde jag ei der uppehålla mig, utan 

39 h :e: - h o c est - dvs . 

40 iterera - upprepa. 

41 praeference - företräde . 

42 compet i t o r - meds ökande. 

43 lärt~ undervisat . 
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måste jag låta mig nöya med publicationers aflämnande. Kan 
jag tro ryktet skall siukan der afstannat. Jag är med 
wördnad 

Lund: den 15 Jan: 1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 68-160:13:4 la 

Wid min återkomst från landet hade jag i dag äran mottaga 
Wälborne Herr Archiaterns HögtGunstiga skrifwelse tillika 
med inneliggande (2) Zedel stor tre tusende dahler Kopmt. Så 
wäl dessa penningar, som den öfriga nådiga omsorgen, i hwil
ken jag är på et så ädelt sätt innesluten, förbinda mig til 
all wördnads betygande. Jag hade äran swara på det förra 
Wälborne Herr Archiaterns högstbenägna, samt anhöl t ödmiu 
kast det Wälborne Herr Archiatern täktes afdraga af denna 
summan min förra penninge skuld. Wälborne Herr Archiaterns 
medfödda fromma hierta gö r at jag bland andra flyr til en s å 
säker stöd i mina widriga ställningar . Himmelen belöna ( 3 ] 
hwad jag emedlertid ei förmår! 

Det är wä l öfwer 6 månader sen jag ingaf mit underdåni
gaste project til artis vet: Scholans inrättande i tanka at 
få et nådigt utslag då straxt. Jag beklagar at det så länge 
hwilat. Det är mig ännu obehageligare det Wälborne Herr Ar
chiatern ger saken förlorad. Hade jag förleden Juhlas 
blefwit benådad med samma underrättelse, hade jag sielf ei 
wå gat widare insin uera44 mina underdåniga bönskrifter om nå 
digt slut. Emedlertid som jag wäl märker swårigheterna s om 
möta mig i en lyklig utgång wid mit förra företagande, så 
blir jag nödsakad ifall jag ei (4) wil åter begifwa mig 
utomlands at söka mig in wid wåra lärohus. Det til fället, 
som yppat sig i Lund kan jag ei lämna, förn mina förra saker 
blefwit afdömda. Jag förlitar mig så högt på Hans Exc: Riks 
Rådet Hiernes rättwisa disposition at jag ei kan inbilla mig 
det Hans Excell: ne kar höra mina Gynnares förböner för mig . 
Som saken med första lärer afgöras så wil jag ei gerna wis
tas under wägen d å domen fälles, utan utber jag mig änwidare 
friheten at wistas härnedre, samt äran och förmohn förblifwa 
med diup wördnad 

Lund: d: 24 Jan: 1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Fet: Hernquist 

44 insinue ra bibringa , insmyga . 
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Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 69-160:13:4lj 

Enligt Wälborne Herr Archiaterns gunstiga befallning hade 
jag bort begifwa mig härnedre ifrån til Stockholm; men som 
utom boskapssiukan, som ei [2 ] ännu är aldeles afstannad, så 
hindrar mig de profs afläggande hwartil wi sökande blifwit 
a f facult: phil: 45 pålagda. Det torde wara extraordinairt46 

a t faculteten sielf skall wälja mit ämne, som det liudes. 
Detta alt oagtadt dristar jag i ödmiukhet påminna Wälborne 
Herr Archiater sit Gunstigt gifna löfte at ei kalla mig 
widare åter til Stockholm förrän mina underdåniga 
ansökningar wunnit sin fullbordan. Jag anhåller altså i 

ödmiukhet det täktes Wälborne Herr Archiatern ursäkta 
således om jag ei nu snart kan infinna mig i Stockholm. 

Hans Excellence Herr Grefwen och Lunds Academiens Cancel
ler har hedrat mig med tre afslag i denna min [? ,inb] under
dån ödmiuka ansökning, men jag far fort i mi t upsåt tils 
samma Hans Excellence gör mig [ 3) til Adjunct samt nådigt 
försäkrar mig om tour och nästa befordran. Jag törs ei 
anhålla om Wälborne Herr Archiaterns befordran härtil. Men 
jag kan ei lämna Lund förn jag winner fastare fot; så snart 
jag det ärhålla kan, skall jag infinna mig i Stockholm. 

Dockat rent ut säga ser jag deri ei widare någon dager. 
Jag har nu på et helt års tid ei ärnåt hwad mig nådigast 
lofwades förleden Juhlas. Kan ei heller någon inrätning in 
arte veterinaria i wärket ställas, så beklagar jag mit öde, 
och blir nödsakad at retirera mig ju förr ju hel ler, med 
hwad förlust för mig, lämnar jag i de rättsinnigare omdömen . 
Hwad ei mina nådiga Gynnare tillika med sakens egen 
beskaffenhet kan uträtta, det kan jag ei göra. 

Jag wågade framgifwa mina underdån[i-] [ 4)ga tankar om in
rättningen. Wälborne Herr Archiatern tackar jag ödmiukast 
som nådigt behagat döma derom. At Hans Kongl. Mayt dröyer så 
länge med sit nådigaste utslag oroar mig, samt nedslår alt 
mit mod samt twingar mig at åter tänka på andra utwägar, 
samt applicera mig på andra Academiska ämnen, hälst jag ei 
kan wänta annat än uselhet och oro uti en osäker sysla. Hwad 
sådanna hinder och osäkerheter uppehålla en i sin nit wid en 
wettenskaps upodlande , kan ei wara Wälborne Herr Archiatern 
okunnigt, ei eller är det mig okänbart. 

45 facult: phil: - filosofiska fakulteten. 

46 extraordinairt - ovanl igt, besynnerligt. 
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Jag innesluter mig i wanlig grace samt förblifwer med 
wördnad 

Wälborne Herr Archiaterns 

Lund: d: 3 Febr: 1771. ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 71-160:13 :4 lk 

På en lång tid har jag ei wågat beswära Wälborne Herr 
Archiatern med bref. De allmänna olyckliga händelserna 47 

hafwa som jag nogs amt wet, syslesatt Wälborne [ 2 ] He rr 
Archiatern mer, än at jag wågat föröka dem med nya och 
mindre interesserande. Wid det olyckligaste timmade dödsfa l
let, såg jag ei någon widare möylighet för at winna slut i 
mina underdåniga ansökningar. Jag ger dem också förlora
de: Och söker efter mycket olyckeligi t försök at försätta 
mig i mera ro och lugn. 

Boskapssiukan har nu mer på nå gon tid ei hörts af. 
önskeliget woro det h on härmed uphörde, hwilket dock ei ä r 
trol igi t, s å länge allmogen så obehindrat får slakta och 
taga up, efter de d öda asen , kött, samt föra detsamma med 
hudar til torg och omk ring på landsbygden, at sälja etc . 
Smittan måtte derige nom nödwändigt fortplantas. 

Det som kan fägna mig, är at ehuru man skriker öfwer 
smittans ödeläggande, har man dock härnedre ifrån fördt 
stora oxedrifter; Och det som märkligit är, och förtienar 
upmä rksamhet, ända til Danemark öfwer s1on på isen. Dans ka 
oxeha ndlare hafwa h ä rnedre upköpt för någon tiden sen oxar 
och [ 3 ] som föregifwa s fört dem öfwer. 

Kiöl den har här nedre mäst warit beständi g. Förleden wecka 
tyktes någon lindr ing wi sa sig men nu å ter tiltager h o n med 
swå rt s nöfall. Föret ha r warit wissa tider tämmeligen godt. 

D: 16 Martii v entilerades härwid Academi e n en medi cinsk 
di sputation pro gr adu Doctoris de mor b is Spastico fla t u
lentis48 . Herr Prof : Rosen49 war Pr~ses och Herr Licencia -

47 Konung Adol f Fredr i k ha de av lidit 12/2 1771 och Abr aham Bäck hade 
då r vid som livmedikus myc ket a tt bestyr a . Han av gav Ber ättelse 
om Konung Adolph Fredr ic s s i s ta s juk dom och död samt det K. 
Liket s öpning och balsamer ing . Stockho l m 1771 . 

4 8 d isputa t i on pr o gradu flat ul en s is - disputa t i on for 
vinnande av dok tor s grad - om väde rspänningss j ukdomar med kramp . 

49 Eberhard Rosen, adlad Rosenblad (1714 -1 796 ) , med dr i Upps ala, 
a s ses sor i Co l l e gium med i cum, me dic ine pr ofesso r i Lund 1 744-
1 784. 
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ten Wadström50 responderade med distinction. Som jag fant 
några physiologiska tankesätt i samma academiska arbete, 
hwilka ehuru allment wedertagna dock stämde ei wäl öfwerens 
med hwad jag inbillade mig; så wågade jag framdraga några 
s kä l deremot, som jag understälde Herrarnas omdöme. Herr 
auctor säger på et ställe: Cavit pro vida natura, n e in 
Sangvine äer inesset elasticus = fixo ergo et in Sua 
elementa resoluta äere Sangvinem nostrum Saturatum esse 
pu t amus etc. 51 Dessa orden förde mig til minnes något af 
hwad jag förr tänkt om blodens circulation, i synnerhet om 
dess å terkomst genom venas til hiertat. Jag ( 4 ) tror att äer 
e lasti c us 52 dertil är nödwändig. Tiden war kort oc h kö lden 
twingade oss at sluta wårt samtall förn a lla skälen blefwo 
skärskådade. 

På det jag ei måtte förglömma hwad jag d å påtänkte 
uppsatte j ag i närföl jande skrift53 några s kä l tillika me d 
d en idee jag f ö rr giordt mig derom. J ag utber mig få 
ö fwerl ämna dem i Wälborne Herr Archiaterns benägna omdöme. 
Finner Wälborne Herr Archiatern deri nå g on appare nce til 
s a nnolikhet, wil jag widare tänka derpå, annars s kal l j ag 
a l deles slå det ur min omtanka. Jag har ingen nådigare e l ler 
mer uplyst domare til hwilken jag kan f l y med så full 
säkerhet. 

För öfrigt utber jag mig wanlig nådig grac e samt f ö r dehlen 
förblifwa 

Wälborne Herr Archiaterns 

Lund: d: 24 Mart: 1771. ödmiukaste tienare 
Pet: He r nquist 

Wälborne Herr Archiater Nådgunstige Gynna re 6 3-1 60 :1 3 :4ln 

Af höggunstig skr i f welse har jag inhämt a t Wälborne Herr 
Archiaterns wa nliga och beständiga grac e för mig. 

Med första tänker jag på Wälborne Herr ( 2 ) Archi a t e r n s be
f allning resa härifrån. 

50 

51 

Johan Adol ph Wad ström ( 174 8 -1 809 ) . S tude r ade u nde r Linne , 
disputerade unde r h onom ( de metamo r pho s i s humana ), sedan med dr 
i Lund 1 77 1 . Prov incialmedi c us i Elfsbo r g , Eksjö, Örebro. 

Cavit p rovida na tur a, putamus e t c . = de n förutseende 
natur e n har t illse tt, att luf t i n te s kall f innas i blode t = v i 
menar allts å at t v å rt blod ä mättat med en b e stä md män gd luf t 
s o m är upp l ös t i sina b e s tånd s dela r . 

52 äe r e las ticus - trycka nde expanderande ) l uf t . 

53 Omnämnda s k r i f t saknas i brev samlingen. 
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Jag wäntar på permission, som jag genom Kongl. Secret. Si
bergs bemedlande har sökt tillika med respenningar. De 
befalta disputationer skal jag föra med mig upp. At rent ut 
bekänna, så måste jag tilstå at wåra Specimina utmärka 
mindre insikt i botaniquen. Dock tror jag det de kunna swara 
mot M.R. 54 tal, hållit och tryckt i Stockholm, hwilket ehuru 
wackert och wäl sammansatt är det ei förswarat på latin i 
Lund, mot metaphysicorum55 inkast. Herrar Lundenses äro, 
utom mycket annat, disputaces56 i högsta grad. 

Ehuru jag under wåra Speminores57 afläggande ei fant mig 
böra wika för mina competi torer, så kom jag dock nu med 
[?,inb) plats på förslagit och want det sista rummet. De 3ne 
af medsökarena woro docentes och högligen recommenderade. 
Jag har för-[3)klarat missnöye öfwer r ummet på förslaget. Ha 
docent-år några meriter med sig, så räknar jag mina från 
17 56. Äro mina competi torer docenter in hist. nat. så har 
jag anlagt en trägård i Paris, samt deröfwer warit Pr~fec
tus. Ännu hafwa mina competitorer ei wisat mig något fehl i 
min disputation, ehuru den ei är derifrån r en . Jag twärtom 
åtog mig publice, at wisa , at alt deras war ideliga 
fehlsteg. Och bad jag Mag. Jörlin sielf utnämna en enda rad, 
som Han i dess disputation trodde wara riktig, på det jag 
publice måtte öfwertyga honom om dess mindre öfwerens 
stämmande med sanningen, samt med Herr Arch: von Linne gifna 
definitioner hwartil Han swarade sig nu mer blefwit öfwer
tygad derom. Icke desto mindre blef Han primus på 
förslagit 58 . Hwarken insikt eller andra meriter tyckas bort 
gifwa honom den preference; Om annars han ei genom et 
synbart plagium förskaffat si t speci-[ 4 ]men något utseende 
af lärdom. 

Genera Tourneforti har jag sökt förbättra genom tydligare 
och kortare characterer , i tanka at sedermer wisa i mina 
animadversiones in Just. Rei. herb. Tournet. 59 huru willer
sam och otilräcklig methode Tournefort oss lämnat. Ämnen til 
10 disput. har jag redan til trycket färdiga i samma sak. 

Jbland hästar och Hornboskapen samt nu ändtl igen b l and 
fåren yppas en siukdom som kan hända ei förr warit s å 
allmen. Brist på godt foder och den långwariga winterkiölden 

54 M. R . = Magiste r Re t zius . 

55 metafysi k = "vetenskapen om det, som går utöver naturen ." 

56 di sputaces 

57 Sp eminores 

grälsjuka. 

s pecimenores? = avläggare av kunskapsprov . 

58 primus på förslagit= placerades han i första förslagsrummet . 

59 animadversiones . . . Tournef. = anmärkningar till avhandlingen . 
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har dertil utan twifwel gifwit anledning. Jag hoppas at den 
går öfwer utan särdeles känning. 
Jag framhärdar med diup wördnad 

Wälborne Herr Archiaterns 

Lund d. 15 Mai 
1770. 

( Bör vara 1771] 

ödmiukaste tienare 
Fet. Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 70-160:13:4lm 

Af Wälborne Herr Archiaterns HögGunstiga skrifwelse har jag 
ärfarit, huru som mit korta utdrag af en ti lä rnad afhandling 
om blodens circulation, ei så aldeles wunnit Wälborne Herr 
Archiaterns approbation60 . Jag tilstår gerna at alt är ei 
ännu så öfwertygande, at det aldeles kan häfwa de stadgade 
principer, som redan wunnit pra:judicater61 . Wälborne Herr 
Archiatern behagar widare [ 2] nådigt önska det jag heldre 
anwänt tiden på hästsiukdomarnas utarbetande. På den lilla 
tractatens sammansättande och skrifwande har jag föga 
anwändt mer än 2ne dar; hwarföre han ock war derefter. Häst
siukdomarna har jag ei heller slagit ur hågen; men til dess 
fullbordande fordras roligare sinnen och mina subsidier62 , 
som jag lämnade efter mig i Paris. Så snart Wälborne Herr 
Arch: förhielper mig nådigt til båda dessa åstundade 
förmohner skall ei mit ringa pund läggas i träda. Emedlertid 
anhåller jag ödmiukaste det Wälborne Herr Archiatern täktes 
nådigt ursäkta om jag är wacklande och söker andra utwägar, 
i fall ars vet: hwarken kan hedra eller föda mig. 

På Wälborne Herr Archiaterns befallning reste jag, sen 
jag ei träffade deras Excellencer på Crageholm, til Carls 
Crona för at upwakta deras Excellencier. Gud wet hwad som 
kan lända mig til recommendation i min [ a ) ansökningar. Hit
intil har jag måst låta mig nöya ( 3 ] med blotta löften. 
De monstrators syslan skall M. Retzius ha på Hans Sal : Mayts 
recommendation eller befallning, som det säges. Mag: Jörlin, 
Hörlin 63 och jag hafwa pra:siderat för at winna förslagit . 
Genera Tournefortii har jag sökt reformera, deraf har jag 
ei hunnit at tryka mer än 2 Classer. De öfriga har jag 
färdiga til trycket, samt animadversiones in Rem: herb: 

60 approba cion - g i l l ande. 

61 wunnit przjudicacer = bliv it no rm. 

62 s ubsidier - hjälpmedel. 

63 Samuel Heurlin (1744-1835). 
ky rkoherde i Åsheda. 

Ph M 1766, docent i matematik , 
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Tournef: hwilket alt lärer wara nog til 10 disputationer, 
hwilka jag förmodar kunna tiena nybegynnare til underwisning 
och handledning i dessa stycken. 

Jag hade gerna Pr~siderat i något ämne in arte veter: , men 
som jag ei har efter constitutionerne jus cathedr~ sup: 64 i 
den medicinska werlden; ty måste jag dermed hafwa anstånd. 

Jag innesluter mig i Wälborne Herr Archiaterns wanliga 
grace och framhärdar med diup wördnad 

CarlsCrona d: 22. Mai 
1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 72-160:13:411 

På Wälborne Herr Archiaterns befalning begynner jag i 
Herrans namn min återresa till Stockholm i början af den 
innewarande månad65 . Jag wäntar allena med morgon posten min 
i [2) underdånighet begärta permission, tillika med respen
ningar. Skulle mot förmodan intetdera ännu wara mig nådigst 
bewilligat skal jag dock i föl je af Wälborne Herr Archi a
terns Gunstbenägna förmaning ei försumma at än widare ärbiu 
da min underdåniga tienst. Och som jag utom Wälborne Herr 
Archiaterns mogna råd och mägtiga befordran ingen ting 
wågar [ i? ] så widt utseende saker; så anhåller jag i 
ödmiukhet om Wälborne Herr Archiaterns NådGunstiga bistånd 
[vid-) mina widare underdåniga ansökningar hos Riksens 
Höglofliga Ständer. Jag skall [3) aldrig förgiäta den 
wördnad jag skyldig är och i hwilken jag intil min dödsstund 
framhärdar 

Lund d . 30 Jun 1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

odmiukaste t ienare 
Pet. Hernquist 

64 jus cathedrz sup: - rätt att presidera - r ätt ti ll högre 
undervisning. 

65 Eftersom brevet är daterat 30/6, borde det vara nästkommande 
månad. 


