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Peter Hernquists brev till Archiatern Abraham Bäck 

1763 - 1792 

Del 3. Skara. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Gynnare 22 - 25:4 

På Unga Herr Bäck1 hafwa wi länge med mycken trängtan wän
tat; Nu ser jag wäl det wårt hopp är ute : Hwilket jag isyn
nerhet beklagar. ( 2 ) 

För någon tid sedan befalte Herr Grefwen och LandsHöf 
dingen Lagerberg2 mig at hos Wä lborne Herr Archiatern 
supplicera om recommendation hos Hans Kongl. Mayt uti en 
sak, som til Hans Kongl. Mayts allernådigste ompröfwande är 
af LandsHöfdingen Herr Grefwe Lagerberg i underdånighet 
hemstäld, angående et Gjärde, som, tilhörande Orgenisten på 
lön, nu mer är utsedt til en Gymnasii trägård, hwartil 
löningsinnehafwaren ei welat sig beqwäma fast fullgiltigt 
surrogat3 warit honom tilbudit. 

Skulle Wälborne Herr Archiatern och Riddaren ei tröttas 
wid mina ödmiuka böner, wåga r jag anhålla om en gällande be
fordran (3) inför Nådiga ö fwerheten uti en sak, som så nära 
rörer det allmenna bästa, hwarpå jag wet får säkert a t 
Wälb : Herr Archiatern med utmärkt ifwer arbetar, antingen 
sielf eller i samråd med Kongl Collegium Medicum, som altid 
känder de bästa utwägar. 

Några här nedre hafwa trodt det et Hemman4
, som är den ena 

philo sophice Lectorn tilslagit på lön och ligger tät intil 
Staden, skulle äfwen kunna mot et nu ledigt Pastorat utbytas 
och tilslås Artis Veter: inrättningen. Detta lilla Hemmanet 
skulle kunna tjena til et Lazarets inrättande här wid Scara, 

1 Carl Abraham Bäc k ( 1759 - 1776), son till Abraham Bäck . Ha n besok ce 
Skara några år senare: Ihre 183:3 (Icinera Car oli Abr. Back . 
Journal öfver resa cill Göceborg och åter aug. -oct. 177 6). 

2 Adam Octo Lagerbe rg (1726 -1 798), friherre och greve, kammarherre, 
landshövding i Skaraborg 1761-1768. 

3 surrogat - ersättning. 

4 Hemman - Brogården . 
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hwilket är högst af nöden för at derwid [4) kunna lära mina 
tilärnade lärlingar at lägga hand wid operationer, ingif
ningar och skötsel m.m. 

Men jag wet ei huru jag härmed skall göra. Wägarna äro för 
mig osäkra och obekanta och utgången owiss. Tiden är mig 
äfwen så kringskuren, at jag derpå ei för[!) tänka. 

Från de mästa Församlingarne får jag lärlingar. Jfrån någ
ra får jag flera. Med första tänker jag samla dem, så snart 
jag får ställa det nödigaste i ordning. Mycken omkostnad 
säter jag mig uti: Gud wet hwaräst jag tager den igen. 

Med mycken wördnad är jag Wälborne Herr Archiatern och 
Riddarens 

Scara d: 30 Sept: 
1774. 

Aller ödmjukaste tjenare 
Pet: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

50-25:38 

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagade Gunstigt yt
tra sit wälbehag uti den tilärnade inrättningen uti Scara, 
hwarwid Församlingarnes tilkommande Klockare skulle up- [2) 
läras in Arte Ve ter: m. m. Jag får äran berätta det flera 
Lärlingar redan sig angifwit och at jag efter förutgående 
rykte förwäntar ännu flera. 

Emedlertid är jag omtänkt, at förse mig med nödiga 
requisita. Och som sjuka kreatur dageligen från landsorterna 
ankomma, så är H. Herr Grefwen och LandsHöfdingen tillika 
med Consistorium sinnade, at hos Hans Kongl. Man i 
underdånighet supplicera om et Philosophi~ Lectorerne på lön 
tilslagit hemman, belägit wid staden, och kalladt Brogården, 
til et Lazarettes inrättning, då deremot et nu ledigt 
Pastorat wid namn Wing kunde den äldste Ph: Lect: Nådigst i 
aflöning tilfalla. 

Wille Wälborne Herr Archiatern [3 ) högGunstigt underhjelpa 
denna ansökningen, hoppas jag derwid intet hinder oc h 
drögsmål kan göras. Nästkommande wecka lärer denna underdå
niga Suppliquen komma att afgå. 

Jag tors wå.l ei i djupesta underdånighet Supplicera om 
Pastoratet, til understöd för Jurättningen, med förbindelse, 
at derwid underhålla en vice-Pastor? 

Stundel igen är jag öfwerl upen af långwäga och närboende 
folk, så at jag hittils ei hunnit til mer, än at dem expe
diera. Nu nödgas jag afslå dem, som äro från Församlingar, 
hwilka ei på allmen kostnad hitskicka lärlingar. 
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Assessor Si vers5 har war it här i LandsHöfdingens Sui te, 
och berättat det H.HK Grefwen så delat l änet mellan Pro vin
cialMedici, at Han får Scara på sit De par- [4 ]teme n t . Samma 
Herr Assessor har äfwen uti en attest lofwat sig edeligen 
och på sin Själs salighet willa intyga, det wå r Docto r 
Siberg6 ei förmår förestå sin Lection, h ä lst han såsom Hypo
chondriacus7 skulle genom arbete och i råt wäder taga mera 
skada til sin hälsa. 

Jag tror twärtom det Han genom mot i o n och sin Lections 
f ö r e stående skall kunna blifwa bättre. 

Goulards L'eau Vegeto -Minerale8 har jag f unnit uti många 
utwä rtes sjukdomar på Fo lk och Fänad, göra en undr ans wärd 
wärkan. Framdeles utber j ag mig äran d e rom f å berä tta. J a g 
ä r med Wördnad 

Wälborne Herr Arc h i atern och Riddarens 

Scara d: 13 Oct : 
(177 4 ?] 

ödmjuka s te t j ena re 
Pet . Hernquis t 

Wälborne Herr Archiater och Ri ddare 
Nå dGunst ige Gy nna r e . 9 

52 - 2 5: 37 

Hu ru siuk och usel j ag wa r, måste jag d ock ut och r esa he
l a natten emellan lögerdagen och s öndagen, änd a t i l k l: 3 
e . m. då jag hant fram til Ströms hol m och fick se de der 
warande patienter. 

Hela Stuteriet är angripit a f en infl ammatio n på lungorne. 
De flästa äta doc k ännu: Men af pu l- [ 2Jsen och b l oden , som 

5 Johan Vicco r S iefv erc (1738 -1 791 ) . Dispute r ade unde r Linne 1759 
och t jänstgjo rde sedan i Pornme r n. Provicial '.'!c d icus i Ska r aborg 
17 68 . 

6 Anders Siberg (1724 - 1794) stude r ade i Uppsala . Lektor i matematik , 
sedan l at in i Skara , kyrkohe r de i Götene. Han gjorde knappt 
någon tjänst som l e ktor i la tin på grund av s in hypokondri. 

7 h y pochondriacus = person med sjukl i g t s teg r ad uppmärks amhet på det 
egna hä l sotillståndet . 

8 Goulards L'eau Vege co-Miner ale ä r s k b l yvatten . Det ing i ck i 
s venska farmakopen med beteckn ingen Solucio plumbi subacecacis 
dil u ca. - Thomas Go ula r d (1724 -1 784) , fransk k i rurg. 

9 Breve t är odaterat , men den omt a l ade häs t s jukdomen l ä r ha utbru t it 
1774 . Hernquist befann sig då i Stockholm fö r att s öka f å 
Brogården till ve terinärundervi sn ingens förfogande. Han be fa l 1-
des att skyndsamt bege sig t ill St römsholm och Kungsör fö r att 
bota sjukdomen . - Brevet ä r tyd l i gen s kr i ve t fö r e ha ns å t ervä n 
dande ti ll Stockholm. 
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tagits af de til utseendet friska är tydeligt, at en Peri
pneumonia maligna10 , hwilken på 4de dygnet mäst dödar krea
turet, här yppat sig. Lungorna äro mäst gangra:nerade 11 och 
af inflammation hårdeligen angrepne. Po1yper12 blodsamlingar 
med Depo ts af blod blandadt war finnas uti de mästas 
lungor. Et sådant blodblandat war flyter äfwen ur näsborror
na ymnigt på några af de här nu warande siuka. 

Bloden, som tages af Hästarna befinnes ganska tjock, seg 
och gifwa litet eller mäst intet serum, samt hafwa på sig en 
tjock och seg hinna. 

Med starka åderlåtniniar och Resolventia13 har jag begynt 
curen. Dragande hankar1 har jag satt i bringan . Camphert 
[ 3] med saltbitter15 , samt decoct af korn, Lakris Rot, 
honung, ättika samt Capita: et fl or . Rhoeado s 1 6 tänker jag 
anwända jämte Clistir17 och en kylande och ljum mjöl drick; 
Fugtadt k l i i stället för hö g ifwes at äta, hwarpå strös om 
morgonen 1 i tet swafwelbloma. Hwad dessa anstalterna förmå 
uträtta til dessa lifsfångarnas r äddn i ng, skall jag 
framdeles hafwa äran berätta. Annars kan jag nu försäkra det 
HofStallmästaren Herr v on Bas18 anwänder med sin dugtiga 
Hofslaga r es tilh j elp och handräkning all möglig och 
uptänkelig flit ti l hästarnas Räddning. Denna s iukdomen har 
äfwen störtat mycken fänad på åtskilliga orter. 

10 Peripneumonia maligna elakartad l unginflammation . 

ll gangr~nerade = brandi ga. 

12 Polyper (stjälkade nybildningar) förefal l er mindre sannolika. 
Eftersom komma saknas, f örefaller ordet vara ett adjektiv till 
blodsamlingar, närmast då multipla blodsamlingar. Hernquist kan 
ha menat nå got annat ord på poly = många . 

13 reso lventia = förde lande medel. 

14 

15 

Hank var ett band eller ett snöre , som med hjalp av en ha:,;.;.::i ~ 
fördes in och under huden ett längre eller kortare stycke, varpå 
det åter fördes ut genom huden. Hanken fick ligga kvar nå gon ti c 
och förorsakade vargöring. Den kan uppfattas som en f or m av 
ospecifik retningste r api. 

Camphert 
sulfat ) . 

med saltbitter kamfer med bittersalt (magnesiur1: -

16 Capit~ et flores PJJoeados 
rhoeas, r ågvallmo. 

fruktkapslar och blommor av Papaver 

17 Clistir - lavemang. 

18 Bengt Ulrik Baas (?-1778 ) , ryttmästare som blesserats i pomme r s ka 
kriget. Utnämnde s till stallmästare vid Strömsholm 1761. 



84 

På min halssiuka infans sig styng i sidan, som under wägen 
mycket plågade mig. En ymnig åder- [ 4) låtning anstäl tes i 
Vesterås , hwaraf bröstet något lättades och febern sagtades. 
Nu första har jag efter flera dars fastande fått liten 
a ppetit. J morgon reser jag til Kongsör, at der se tilde 
der warande siuka. Med första# wil jag tilbakars at i 
Stockholm affärda mig mina alt för dryga onera 19 tillika 
med de derwid hängande förmoner. 

Med mycken wördnad har jag äran wara 
Wälborne Herr Archiaterns 

ödmjukaste Tj enare 
Pet: Hernquist. 

# om jag annars lefwer. 

[ På tvären på sid 1:) 
P:S: Wåra patienter, som j a g i går war owiss om , befinna sig 
något lättade och muntrare . Så ledes t ycker j ag mig ha f wa 
l i tet hopp om deras räddning. 

Wäl borne Herr Archiater och Riddare 
Nå dGunstige Gynnare. 

5 4-25: 3 6 

Några dar före Pingeshelg en20 hant jag wål til S c ara, deräst 
j ag med hälsa fick träffa de mina uti et Öf\ske l i g i t til
stånd. [ 2] Men besök och ständig beswär af andra hafwa 
aldeles så, kring skurit min tid, at jag ei fåt yttra min 
wördsamma tacksägelse för Wälborne Herr Archiatern s bestän
digt mig bewista nåd. 

För någon tid sedan kom Hans M~ nådi~a Reso lutioner neder 
a ngående Wings Pastorat och Brogården2 samt Organist gär
det 22 . Med klockare syslornas tilsättande wil Hs. Kl. M~ sig 
e i b e fatta, utan lofwar H~ Ko ngl. May.t det på mina lärlingar 
s ka ll wid hofslagare syslors tilsä tta nde wid Regementerne 
och Kongs stalla rne hafwas afseende. Med mina l ä rl i ngar 
s kall då förhållas e fter Nåde och Regeme nts Officerarnas 
behag. Jag Sjelf försäkras om [ 3] Brog ården och Pan sion så 
länge jag är flitig och informerar lärlingar. 

Redan i förra månaden samlades r e ste n af de tilärnade 
El e ver, som ei under min långsamma ansökningstid bl i f wi t 
trötta och engagerade. En del af de angifna hafwa lämnat Ars 

19 onera = s ka t tepålagor , främs t på fastighete r. 

20 Pi ngstdagen bör 1 775 ha inf all it den 5 juni . 

21 Kungl Maj : t s re so l ution den 8 maj 1 775. 

22 Or gan i s t gärde t, det område som blev botanis k trädgård . 



85 

v e ter. så snart de fåt weta, det iag för dem ei kunnat 
utwärka någon förmons rätt til klockare beställningarna. 19 
Elever äro antagne och några har jag lofwat willa ännu 
mottaga. Flera som til min Schola ei passa har jag straxt 
återsänt, hwaribland warit Ståndspersoner och adelsmenner. 

Nu har jag begynt på med Föreläsningarna uti botaniquen , 
f ö r at öfwer sommarn lära dem kä nna de usue11a23 och o e c ono 
miska örterna. Til den ändan har [ 4 ) jag försökt v ertera 
ter minos b o t . 24 samt Charac t e r e s Ge nerum et Spec . 25 och 
l å t i t de m f ö r öfni ng skull afskrifwa det angelägnaste dera f . 
De mästa kunna r e dan t ämmel ige n lätt k ä nna at skil ja p å 
g enera c lariora26 . Us u s plantarum27 omtala wi nu under dessa 
e x cursioner quas i i n trancursu 28 Framdeles skola wi närmare 
d e r om handla. Til nästkommande höst ärnar jag anställa dis 
s ecti oner . 

He rr Sengpi1 29 har ännu ei afl ämnat min räkning s å a t jag 
de r af e i kunnat ä nnu n ågot afyttra . 

Jag h i nd ra s mycket af siukt f olk. Hy sterisk a Fruntimmer , 
och dem som plågas a f I schias oc h andra sla gs wä rk oroar mig 
mäst . Ve neriska plå g or efter illa botad Ve role 30 , i nfinna 
sig s om ofta st. Twenne fl i ckor, som for 2ne å r sedan b lefwo 
c ur e r ade g e nom u twä rtes s morjelse, hafwa nu mer [5) b lifwi t 
med s å r i ansig t e t och näsan s å illa angripne, at ögat p å 
d en e na aldeles är förl orat och mäst näsan på den and ra. Min 
g rannes Fru är mäst i frå n sig. Borgmästarinnan Krygers 
ligger oc h plå gas natt och dag af wärk. 

Wi h afwa nu h å l l it et märkwärdigt Prästmöte i Scara . J 
al l menhet klagas ofwer de u nga Prästers ny l ä r ighet. De ä ro 
b e s mittade me d Svedenborgi a nismus 31 Vår Pr~ses Herr Doctor 

23 usuell = vanlig. 

24 vertera cerminos botanic~ = översätta de botaniska termerna. 

25 Characteres Generu~ et Spec. = grunddrag hos s läkten och arter. 

26 genera clariora = lätt identi f ierade släkten. 

27 usus plar.:aru□ = vä x ternas (medicinska ) anvandning . 

28 ex cur sioner quasi in transcur su - i f örbigående vid exkursioner. 

29 J ohan Christ i an Senckp ie l (1725 - 1810) , apot ekar e i Stockho l m. 

3o verole = s yfilis. 

31 Svedenbor gianismus = lär or från Emanuel Swedenbor g (1 688-1772), 
natur f o r s kare, mys tiker. Han utgav mo t s lutet av s i tt liv en rad 
f örkunne lsskrifte r , vilka av många uppfattades s om irr l äror . 



86 

Walfält 32 förmentes i sin Disputation, hwari skriftenes 
språk woro förklarade med skriftenes egna ord, hafwa gifwit 
anledning til någon nogare granskning och eftertanka, för at 
hindra smittan. 

En af wåra Probstar har samlat alla galenskaper af 
svedenborgs skrifter och skall nu med wederläggningar låta 
dem bland Stiftets Prästerskap circulera. (6] 

Härwarande Prästerskap har äfwen behagat påminna Höga 
Wederbörande den angelägenhet, at hädanefter hindra all 
yppighet och Sjelfswåld bland ungdomen, hwilken på några år 
fått i sin yra framfara i dårskap och högfärd. Några hafwa 
äfwen påståt det jag til nästa år skulle hålla di scipline 
wid magt här wid Gymnasium. 

Jag önskar at Hela Härskapet måtte må wäl, men isynnerhet 
at unga Herr Bäck må befinna sig wäl på sin resa. Balsamus 
Locatel 33 tillika med i nfus. Scabiosus 34 , imman af Plant . 
Pectorale indragen genom mun , har bekommit många lungsjuka 
wäl, men isynnerhet Probsten Victorin 35 , som nu deraf är så 
frisk, at Han förrätta sin Syssla, utan någon känning af sin 
förra plåga. Med wördnad är jag 

Wälb. Herr Arch: och Riddarens 

Scara d. 8 J ulii [1775) 

ödmjukaste 
Pet : Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc: 23-25:5 
NådGunstige Gynnare 

Som Wälborne Herr Archiatern altid tagit så märkelig och 
känbar del uti mina och Artis Veterinari~ sakerna så utber 
jag mig fördelen, at nu och (2) framdeles få göra räke ns kap 
inför så uplysta och glada ögon, som altid lättat mit arbete 
och skingrat de mörka utsigter, som hotat .ll.rs Veterinaria 

32 Paul Konrad f✓ahlfelc ( 1721 -1782) studerade i Uppsala. Lektor i 
Skara, kyrkoherde i Synnerby. Ansågs böjd fö r swedenborgianism. 

33 Tveksam läsning. Någon Balsamus Locatel. har inte påträffats i 
dåtida eller senare farmakolog isk litteratur. Kan möjligen to l
kas Locat.el., vilket torde innebära balsam lokalt. 

34 I Linnes Materia Hedi ca , Stockholm 1749, upptages Scabiosa 
Succisa och Scabiosa arvensis (väddarter). I senare farmakopeer 
finns de inte, och Liljeblad (Utkast till en svensk flora. 2 
upp l . Uppsala 1798) anger "Örten ä r aflagd på Apotek." 

35 Det har inte säkert kunnat avgöras v ilken av prostarna Victorin 
det gä ller: Wilhelm Carl (1712 -1793), Anders (1715-1784) eller 
Jonas (1 725 -1 790). 

\ 
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med missfall. Af närlagda lista täktes Wälborne Herr 
Archiatern och Riddaren se antalet af de här församlad e 
Ynglingar. Flera hafwa wäl til mig haft förtroende, men en 
del som warande Ståndspersoner, en del som försent ankomne , 
har jag tilswidare då inrättningen wunni t fastare stadga, 
måst afsäga mig. 

Med de nu här warande har jag under sommartiden läsit den 
delen af Botaniquen, som för dem kan wara nödig. Och tilden 
ändan har jag måst Vertera och på Swenskan öfwersätta de 
termer, som uti Systema Natur~36 förekomma, samt til deras 
behof författat et litet compendium Botanices. De äro deri 
så långt avancerade, at de redan Systematice kunna skilja 
Classerne, Ordines, Genera och de mäst [ 3 J usuella örter, 
som här på orten kunna finnas. Jag twiflar ei på det de 
äfwen skulle hjelpa sig fram med främmande örters undersö
kande. Nyttan har jag förestält dem men helt kort, af de 
wäxter allenast, som wi funnit ute på marken. 

Som Bärgningstiden instundat och flera äro rätt fattiga , 
har jag måst lämna dem frihet, at förse sig wid lands
cul turen med det nödwändigaste ti l deras widare understöd i 
Scara. 

Jag innesluter s å dessa som mig Sjelf uti en wanlig grace 
så länge jag får förmon wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 
Scara d. 16 Jul: 

1775. ödmjukaste 
Pet. Hernquist. 

[ 5 J Förteknin0 p å de lärlingar, som til Hernquists S chola 
äro ank [ om J na 3 . 

Abraham Jacch~us från Fogelås, 24 år gammal, hålles af För
samlingen. 

Jonas Östmark bewistar Föreläsningarne på egen kostnad . 
Jonas Lundblad från Gudhem 30 år, håller sig sjelf, och har 

försäkran på Klockare Syslan. 
Lanner från Stockholm på 12 året, hålles af Hernquist. 
Anders Ekberg från Göthned hålles på Hernquists bekostnad . 
Johannes Månsson från Kjälby, 19 år, håller sig sjelf, men 

har löfte på Klockare Syslan, och at framdeles f å un
derstöd a f Församlingen. 

36 översä ttningen av botaniska terme r har redan berör ts i tidigare 
brev. Li nnes Sys tema Na turae k om med sin fö r sta upp l aga 1 735. 
He r nquist arbetade huvudsakligen med Ed XII, vars b otanikdel 
utkom 1767. 

37 Uppgifter om Hernquists elever kan inhämtas i P - P Rä f : Professor 
Peter Hernquists lärlingar uti arte veterinaria. Meddelande nr 
10 från Veterinärhistoriska Museet. Skara 198 5 . 
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Jonas Johansson från Lugnås, 16 år hålles af Församlingen. 
Jonas Setterberg från Osterplana, 24 år, håller sig sjelf, 

är redan klockare. 
Anders Persson från Göthened, 20 år, har löfte på hjelp af 

Församlingen ifall han blir tjenlig. 
Lars Andersson 24 år från Ramsbergs för samling, hwilken 

lofwat understödja honom med hjelp och försäkrat honom 
om klockare syslan. [6) 

Per Karlsson från Gjälstad 20 år, hålles af Församlingen och 
har försäkran på Klåckare Syslan. 

Nils Jonsson från Ryda 17 år, underhålles af Församlingen, 
som lofwat honom Klockare bestälningen. 

Jonas Andersson från Wettlösa 15 år, under hålles af Fadern 
och har försäkran, at efter träda sin Fader til 
Klockare Syslan. 

Pe trus Lefren , 21 år från Lefwerne har löfte på framdeles 
hjelp och befordran. 

Lars Li ndberg 16 år från Dahla hålles af Herr Tham och har 
af Församlingen at förwänta hjelp och befordran. 

Jonas Bollander 18 år från Bråddetorp håller sig sjelf. 
Nils Andersson från Skjögerstad hålles och befodras til 

Klockare af Församlingen. 
Anders Gustaf Billsten 15 år från Varnh em hålles af dess Far 
Pet. Kollberg 20 år från Böne, håller sig sjelf. 
Anders Holmberg 21 år, från Scara, hålles af Herr Doct . och 

Bisk. et halft år och det halfwa återstående af samtel. 
Stadsen innewånare, samt har löfte, at utan wan l iga af 
gifter få sitt borgarerätt [ ?] i Scara. 

[Obs! Det kvarsittande sigillet - s i gnetring med P G H] 

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc : 24 - 25 : 6 
Nådige Herre och Gynnare. 

Det benägna wälbehag, som Wälborne Herr Archia tern och 
Riddaren täks förklara öfwer min öpnade Scho la i Scara, up
muntrar mig [2) at efter förmåga arbeta på den deraf påsyf 
tade nyttan. Mäst 7 timmar om dagen håller jag föreläsningar 
uti de stycken, som dem kunna wara nyttiga. Den öfriga tiden 
anwändes til consultationer då ynglingarna merendels äro 
närwarande. Dagligen föras sjuka kreatur til oss : Andra 
rådgöra om gångbara och smittosamma sjukdomar. Således upta
ges mäst hela dygnet, utan at jag medhinner at sköta andra 
angelägenheter. Den be fal ta relation38 skall jag dock för
fatta. 

38 r e l ation berättelse. 

' 
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Flera sjuka menniskor har jag äfwen mig måst åtaga at 
sköta. J stan har jag ännu qwar 4 siphyli tiska39 , som jag 
snart tror skola expedieras, och helt friska affärdas . Twen
ne olyckeliga andra personer har jag, om hwilkas restitu
tion40 jag med skäl twif- ( 3 J lar; den ena gift hustru, som 
plågas swåra af en oliderlig kramp uti det ena benet och 
låret; hwarigenom hennes ben är blifwit updragit til 
kroppen. Wärken och convulsionerne komma 2 a flera gånger om 
dagen: Den andra är en dräng hwars alla 4 extremiteter äro 
bortwisnade utan någon förmåga at dem röra, isynnerhet äro 
armarna orörliga . Utaf kräk.medel och spanska Flugors bruk 
äro de något bättre. Nådige Herr Archiater hwad skall jag 
widare kunna försöka p å dessa fattiga uslingar? 

Hela Härskapets wälgång fägnar mig mycket, isynnerhet är 
det nöysamt förnimma, det unga Herr Carl orkar s å ridande 
bese de Norgska Provincier. Gud den Högste wälsigne Resan, 
at lilla Herren måtte kunna hugna oss alla med en stadigare 
hälsa. 

Wälborne Herr Archiaterns lärdoma r om de hjelpmedel , som 
äro tj enliga til at upwäcka de drunknade, har jag meddel t 
mina lärl in- [ 4] gar . Alla s ådane handel ser, som fordra en 
snar hielp, passa bäst kring för dem, som lefwa bland gemene 
man och äro tilhands då olyckorna hända. 

Rödsotten grasserar mycket bland både folk och kreatur här 
å orten. Borgmästaren Kryger är efter en halsböld på bätt
ringenes wäg; han fi ck på en wecka ei swälja. 

Wälborne Herr Archiaterns grace mot mig är utan gränser. 
Det är för mig en obeskrifwelig tröst och ganska stor för
mon, at Wälborne Herr Archiatern med sin mägtiga och bety
dande befordran t äks hjelpa mig t il mina sakers åter
ställande. Jag läser med förundran Grefwe Creutzes al tfor 
benägna s war . Gud wälsigne Wälborne Herr Archiatern for all 
möda och kostnad jag städse förordsakat. 

Mäst wördsam hälsning til hela Herskapet utber jag mig 
nåden få wara intil döden 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Scara d . 17 Aug 1775. 

39 siphy litiska = syfil iti ska. 

4o restitution= återställande. 

ödmjukaste tjenare 
Pet. Hernquist 



90 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Herre . 25 - 25 : 7 

Med mycken outsägelig glädje ser jag nu å ter den dagen 
nalkas då jag tillika med många (2) andra får gemensamt til
fälle at yttra den innerliga fägnad jag städse hyser och i 
mit innersta känner öfwer Wälborne Herr Archiaterns bestän
dig wälgång. 

Herren den Högsta, som rikeligen belönar wälgerningar, 
förlänge Wälborne Herr Archiaterns lifstid, och gifwe hälsa 
samt nya krafter. Gud wälsigne det unga Härskapet med alt, 
hwad kärt wara kan. 

Ständiga occupationer hafwa hindrat mig från, at beswära 
Wälborne Herr Archiatern med bref. Förutan beswäret med 
Lection, som jag sjelf bestrit, har Consistorium (3) ålagt 
mig, at wara öfwer Directeur öfwer Vo cal- oc h Instrumental
Musiquen , som war aldeles förgäten. Mot slutet af Höst ter
min blef jag äfwen utnämd och Consti tuerad Recto r 
Gymnasii4 1, hwilket Embete tilsky ndar mer beswär och 
ledsamheter, ä n förmoner, som för e n samwets gran och 
medlidande äro inga . Och som wåra Räntmästare på några år 
warit tröga och som säges mindre mone om wår lilla Rätt i 
c r onotyonde42 , som til en stor del innestår för flera år, ty 
nödgas jag sjelf mot Herrarnas gemensamma tankesä tt ~u låta 
publicera och upbära wår Cronotyo nde för hela staten. Härmed 
occuperas jag nu öfwer Hälgen. 

Til denna min ti ltagsenhet har (4) jag warit styrkt genom 
et annat dierft ste1, som lyckades , då jag efter lag mot 
Collegii Gymnastici4 beslut utdelte Sochnegångarne44 tilde 
fattiga och flitiga allenast. Scholce ungdomens yppiga och 
kostsamma lefnad i kläder och drickelser söker jag in
skränka . 

Mina lärlingar in Arte Veterinaria hafwa uptag i t hela den 
öfriga tiden ända intil Hälgen. Med dem har jag genomgått 
det angelägnaste af Naturens Rike n och Os teol ogien , samt 
öfwat dem uti Räknande, skrifwande, åder låtande, sjungande. 

41 

42 

Consti t uerad Rector Gymnasii: Rektorstjänsten 
turordning me l lan s kolans lektorer . 

cirkule r ade i 

Cronotyonde ~ krono tionde . Genom Väste r ås' reces s 1527 indrogs 
2/3 av de t ky rkliga t ionde t t il l kronan. De t anvä ndes främst fö r 
underhå ll av kyr kor , s kolor , sjukhus etc . Tiondet skulle i ndr i
vas av l ant r ä n tmästaren (vid länstyr e l sen). 

4 3 Collegio GyUU1ast ico - gymnas i ets lä r areko l legi um. 

44 Sockengången bestod i att f a t t iga dj äknar under fer i erna vandrade 
omkring i socknarna och tiggde ihop ma t var o r och pengar fö r s itt 
uppehälle under terminerna. Trots att 1624 års riksdag försök t e 
göra s lut på s ystemet (på grund av missbruk), fortsatte det in 
på 1700-talet och upphörde inte helt f örrä n 1835. 
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så at de i full musique sjungit fyra Stämmor i Dom Kyrkjan, 
m.m. De äro nu hemreste, men wäntas åter uti medio Januarii, 
då de skola i Herr Grefwens och LandsHöfdingens samt Herr 
Doct : och Biskopens och alla Consistorialium45 närwaro 
examineras. 

Med mycken skyldig wördnad utber jag mig äran wara 
Wälborne Herr Archiaterns 

Scara d. 28 Decemb. 
1775. 

ödmjukaste tjenare 
Pet. Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Gynnare 26-25:8 

Wälborne Herr Archiatern befaller mig än ytterligare uti 
sidsta Höggunstiga Skrifwelse, at låta uti inrikes Tidning 
arna (2) inflyta någon berättelse om min Schola. Jag tänker 
det sådant bäst lärer kunna ske, då jag uti Februari månad 
kommer at på Landshöfdingens och Rid: Grefwe Lagerbergs be
fallning med dem at hålla examen. Tiden är utsatt til d: 26 
i nämda månad . Hans Nåde Herr Grefwen har befalt mig at på 
dess kostnad låta hos Guld s meden beställa något af 10 eller 
12 plåtars wärde46 , som då til den skickeligaste blir 
utdelt. Jag är brydd, at uti detta wal wara lyckelig, s å at 
belöningen kan hedra en nådig gifware. 

Nu på någon tid har jag incasserat penningar för Herrarnas 
Cronotyonde. Upbörden är trög, af ordsak at mark gången47 är 
ganska hög neml. 16 sk. Smt (3) för Tna Rog och 15 dto for 
korn. 

Brogården får til wåren för arrende på et år: Och står jag 
i handel om Tompt som der intil ligger. 

Ut i et Sochenbref, som jag wågar öfwersända, har jag dri s 
tat gifwa wederbörande af Ecclesiastique staten tilkanna 
fast cum grano salis48 hwad jag tänker om Studi or um 
n ostrorum ratio49 i anseende til den nytta Riket deraf kan 

45 alla Consistorialium = domkapitlets alla l e damöter. 

46 Plåtsedel eller plåt kallades den på 1700 - talet utgivna s edel
valoren 6 daler kopparmynt (motsvarade 2 daler silvermynt ) . 

47 

48 

Markegång i nnebar , att skatter in natura förvandlades till pen-
ningavgif t e r. Omräkningstalen, markegångstaxan, fastställdes år
l igen länsvis. 

cum grano sa l is = med ett korn salt; med en smula omdöme. 

49 studiorum nostrorum ra tio = våra studerandes kunskaper. 
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wänta50 . Jag beskylles för Kättare, öfwerdrifwen stränghet, 
samt hotas på baken med mindre lyckeligit slut. Anledning 
til detta Sochenbrefwets inneholl gaf mig Prästerskapets 
yttran wid sista Prästemötet, då de klagade öfwer ungdomens 
tiltagande öfwerflöd. 

Med mera skäl hade de kunnat klaga öfwer lärarnas 
yppighet, som (4] stundeligen ökas. 

Hans Nåde Grefwe Lagerberg, som besöker oss i Scara hwar 
Månad, anställer Balar och Tracteringar, som ei kunna igno
reras i Stockholm. Wi ha nu på en wecka ei tänkt på annat än 
win och liqueurer. 

Näst wördsam hälsning til Härskapet har jag äran wara 
Wälborne Archiaterns och Riddarens 

Scara d: 28 Jan. 
1776. 

ödmjukaste tjenare 
Pet: Her nquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Gynnare 27 - 25:9 

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren trötnar ei wid at 
upmuntra både mig och lärlingar. Wi wörda en s å dan om
[ 2] wårdnad, och önska framdeles kunna wisa med hwad å stundan 
wi inbördes skola arbeta på at göra oss wärdiga Herr 
Archiaterns Nådiga åtanka, isynnerhet genom de styckens 
lärande, som til det allmenna bästa lända kunna. J ag har 
publice gifwit mina lärlingar wid handen51 den Nåde skänk 
den skickel igaste af dem har at förwänta, genom Wälborne 
Herr Archiaterns goda Disposition. Detta gör mer än alla 
andra föreställningar, som jag til deras upmuntran kunnat 
göra. 

Den lyckan af Guds wälsignelse jag annars haft, at här 
nedre tjena en ock annan, utan afseende, (3] har också wäkt 
hos några goda tankar om min ringa wälmening och den tjenst 
a f mina lärlingar kan wäntas. Flera ligga ö f wer mig och 
willa det jag nu mer skall mottaga lärlingar, hwilket jag 
( e ] i wågar, förr än jag får någon utlärd adjunct. 

En Wälsinnad Prästman, som hos mig har en lärling och 
hwilken jag hulpit från dess hemiplegia52 , samt uti å komna 

SO He r nquist var ingal unda e nsam i sina r e f o r msträvanden ifråga om 
sko lan med dess dåvara nde e nsidiga i n riktning på språk och 
teologi. Krav fr a mfö rdes under hela 1700 - talet på reforme r , som 
lämnade utrymme f ö r na turv e t en s kap , ekonomi, konst, moderna 
s pråk etc . Först 180 7 kom e n ny sko l o r dning. 

Sl g ifwit mina lärlingar wid handen - u pplyst mina l ä rlingar om. 

52 hemiplegia - förlamning av ena kroppshalvan (oftast efter h järn
b l ödning). 
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Häst sjukdomar, har förleden dag lofwat mig 2000 pr Smts 
Capital at förränta, til Stipendier bland lärlingar eller 
til hjelp för en Medhjelpares understöd, alt som jag det 
bäst skulle kunna finna. Wälborne Herr Archiaterns bref, som 
jag för honom upläste, och commenterade öfwer, hade en sådan 
wälsignad [4] wärkan. 

Jag beklagar högeligen det Wälborne Herr Archiatern och 
Riddaren finner sig nödsakad, at anklaga mig såsom bidra
gande til Barbarie derigenom at jag afstyrker Ungdomen från 
de widlyftiga Latinska Cursus, som uppehålla från nödigare 
styckens läsande. Om jag häruti felat, beder jag om ursäkt. 
Det gör mig ondt, at sedan jag anwänt min mästa och bästa 
tid på Latin, kan jag den ei, ei eller kan jag dermed tjena 
allmenhet på annat sätt, än at syslosätta dermed deras Barn. 

At unga Herr Carl är frisk och flitig uti nyttiga sakers 
studerande fägnar öfwermåttan dess ödmjukaste tjenare. 

Näst wördsam hälsning til Samtel. Härskapet utber mig äran 
wara 

Wälb. Herr Arch. och Riddarens 

Scara d: 11 Febr. 
1776. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

ödmjukaste tjenare 
Fet: Hernquist. 

28 - 25:3 

På Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens befallning hade 
jag wäl bort i diupesta Underdånighet anmält målet rörande 
Artis Veterinaria: Adjunctens lön och tour hos Hans Kong l . 
Mayt. Men som tiden är för mig ganska inskränkt och jag 
dessutom wet den mägtiga befordran som Wäl- [ 2 J borne Herr 
Archiatern och Riddaren genom Kongl. Collegium Medicum mi g i 
detta mål utwärka kan; så har jag dristat så härmed, som med 
andra, äfwen så angelägna mål, Kongl. Collegium Medicu m a l 
lerödmjukast beswära. Jag fruchtar ei något af slag e ller 
onå d, om allenast e n öm och Gunst benägen förbön kommer från 
samma Kongeliga Collefium at utgå . 

Hortus botanicus 5 skulle jag helst willa anlägga wid 
Brogå rden, där den på en ständigare upsikt kunde hafwas. Men 
i sådant fall wille jag hafwa den til Gymnasium anslaJna Ha 
gentil ärsättning åt Art . Vet. Jnrättningen hemulad5 • 

Den wid Kongl. Gymnasium i Strängnäs etablerade Artis Vet . 
och Hist oria: Natur: Lectorn har wid yppad ledighet förmans 

53 Hortus botanicus = b otanisk t r ädgå rd. 

54 å t Art. Ve t. Jnrättn i ngen h emulad = til l komma Ve terinärinrätt 
ningen s om egendom. 
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rätt tilde ledigt blifwande Lectionerne. Om wi i Scara wun
no samma förmon, förmåddes så wäl härmed som genom annan be
fordran ( 3) ungdomen at winlägga sig om detta studium. På 
Herr Doctorn och Biskopens tilstädelse läs jag 2 timmar om 
weckan Ars Veter: för hela Doctus Gymnasticus 5' . Mina gossar 
eller Elever, som i sin fattigdom uppehålla sig här, och 
lefwa med af små accidentier56 eller arfwod, wänta äfwen 
nådig befordran, utom hwilken de änteligen förswinna, och 
måste taga til prägelen57. 

Min Häst Anatomie58 är färdig från trycket, men några kop
parstycken hwarpå arbetas, hindra dess utdelande. 

önskeligt woro om til flera nödiga handböckers tryckande 
den omtal te Pappers friheten59 kunde ärhållas. J hwilket 
fall jag woro nödsakad, at hafwa någon medhjelpare til 
hands, som kunde lätta min möda på något sätt, med 
renskrifning och correcturs öfwerseede m. m. En af mina 
lärlingar är nu antagen wid Regementet som Hofslagare och 
flera äro betingade så härtil, som Stuterier. Men jag wet ei 
hwarföre de häldre åstunda Klockare l ägenheter, ehuru de 
annars äro rätt små. (4) 
De härwid allegerade bilagor tar jag mig frihet at öfwer
sända . Wälborne Herr Archiatern täcktes deraf se huru långt 
hwar en sak har avancerat . 

Om de ei skulle til något kunna tjena, ber j ag ödmj uke
ligen få dem genom Källströ m60 tilbaka s ä nda. 

Det angående Hortus b o tanicus är appr oberat af Biskopen 
och sändt til LandsHöfdingens godtfinnande. Men Grefwe 
Lagerberg befalte, det skulle til H~ Kongl. Mayts Höga dom
stol hänskjutas. 

Herr Grefwe Lagerberg är i S c ara 
Grefwen är min patient. Dertil med 

sjuk af Frå ssan . 
ar j ag anmodad 

55 hela doc tus Gymnas t icus - he l a gymnasiet. 

56 acciden ti e r - t ill fälliga inkoms te r. 

Herr 
at l 

57 taga ti ll prägelen - taga t ill slagan (p r ä l , prägel i Västsveri
ge) , dvs åte r gå till j ordbruke t . 

58 He r nquist P: Ana t omia hipp i atr ica e ll e r häs tanatomien , hwaru ti 
hä st-kroppens de lar k orteligen besk r ivas . Skara 1778 . 

59 Det priviligierade trycke r iets äga r e i Skara fic k enligt kungligt 
b r ev 18/ 2 1707 t ullfr i he t på 50 ba l ar pappe r å rl igen på thet han 
fö r så myc ket lindrigar e pri j s må uplägga och aflåta Schol~
samt andre nödige Böcker. 

6° Källström har i nte kunnat ident i fi e ras . 
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Assessor Siverts frånwaro göra Provincialmedici sysla så 
godt jag kan på en eller annan wecka. Mit bygge oroar mig nu 
rätt mycket. Med wördnad är jag 

Scara d . 31 
Maj 1778. 

Wälborne Archiaterns 

ödmjukaste tjenare 
Petr. Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Höggunstige Gynnare 

29-25:10 

Sedan jag sidst hade äran berätta om Boskapssj ukan i 
Grolanda Forsamling61 har en dylik yppadt sig uti Lefwene 
alt i Westergötland, dit i ag sände 2ne andra af de äldre 
Eleverne wid namn Lefveren 2 och Rydelius63 . Dessa nyttjade 
samma läkemedel, som d e andra förut hade brukat, hwilket så 
wäl slog ut, at (2) fastän flera kreatur före de ras 
ditkallande blefwo döda, de dock botade alla de då warande 
siuka ; samt före kommo , at s mittan ei gick wida re omkring. 
At denna boskapssiuka warit g anska smittosam kan allenast af 
et besynnerligit exempel rönas. Kyrkjoherden Lidmarks64 folk 
hade af owarsamhet slagi t gräs til et ungt kreatur, som stod 
inne, ofwan den platsen der et dödt kreatur war nedgräfwit . 
Kreaturet, som häraf åt, blef straxt sjukt p å samma sätt som 
de förra. 

Jag önskade ha fwa af allmenhet mera hjelp och upmunt ran . 
Af de närmaste har jag hittils ärfarit a ll wederwilja, ehuru 
jag dem oförskyldt tjenar dageligen. 

På Brogården bygger jag nu en stor byggning af 2 wåningars 
högd. Platsen är t jenlig, något uphögd på fast botten eller 
på et i fordna Catholska tider nedrifwi t brödra Cl os t er . 
Huset håller 40 allnar i längden och afdelas i ned ra 
wåningen til orange - [3 Jrie , Apotheque , Pr~parats r um å t 
söder, samt til Laboratori um, Anatomie sal brygghus och 
Bagarstuga åt norr. 

61 Boskaps sjukan i Gr olanda f ö rsamling finns i nte omt alad tidigare . 
Sakn a s nå got b rev el l e r är de t minnesfe l ? 

62 Pe tter Le v r en (1754 -182 1 ) frå n Levene . El ev 1 77 5 -1 780 och 178:> -
1786. Djurlä k are i Gä vle . 

6 3 Nils (Jön s son) Ryde lius (1757 -1 810) frå n Ry d a . Elev 1 775 - 1 779. 
Klockare i Ryda. 

64 Ander s Lidmark (1728- 1 806) v ar kyrkoh erde i Grolanda . He rnquis t 
har alltså h är å t e r gått till den förstnämnda boskapssj ukkan i 
Grolanda . 
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J öfra wåningen blir nödiga lärosalar Bibliotheques och 
Cabinets rum65 , samt andra boningsrum, öfwerst på wind 
bygges gafwelkamrar. Nedunder af slutningen tänker jag få 
utom 2ne källare wid ändan äfwen Salar för Orange trän etc., 
rundt omkring byggningen ned til en 1 i ten bäck, samt på 
gafwel sidorna bortåt ladu husen anlägges trägårdar, några 
trän äro derpå redan planterade. 

Mina bekymmer och beswär äro odrägeliga. Sjelf utan hjelp 
kan jag ei medhinna at sköta alt. Utan en dagelig och stän
dig tilsyn kan jag ei drifwa, hägna och för åwerkan af 
elacka grannar förswara mina för händer hafwande saker . Om 
den förut omtalta Mag. Chirurg. Pettersson66 ännu har lust 
för Ars Veterinaria och har eller får något understöd under 
dess [4] läro år woro bäst, att Han ofördröyeligen ankommo 
förrän som alla nuwarande Elever skilja från mig, som lärer 
ske fram mot Jul. Han kunde under samma tid öfwa både sig 
och dem, så at Han woro mera wan tils nya läringar [ ! J 
mottagas. 

Grefwe Boh1 67 , min besynnerliga Gynnare, har frå n Pommern 
skickadt mig en Apothecare Gesel född wid Stetin . Han wil 
stanna i Skara och hjälpa mig at inrätta mi t tilärnade 
Apotheque. Tvenne af mina lärlingar Anderson68 och Lefveren 
håller jag på egna medel. Den förra förestår Smidan, den 
andra Trägården. Men som denna tilärnade Trägårdsmästaren 
ä nnu är owan och jag sjelf ei medhinner at dageligen wara 
honom til hjelp wille jag från Stockholm hafwa en beskedelig 
Karl , som på några år kunde engageras , honom til hjelp och 
handledning. 

Wälborne Herr Archiatern täcktes häraf finna i hwad för 
kostnader och beswär jag ingåt, så at, om jag ei rundeligare 
blir understöd af öfwerheten , jag änteligen måste gå [5] un
der och försättas uti elände. 

65 cabinets rum - mi ndre rum för o lika ändamå l. 

66 Johan Martin Pettersson ( 1 746-1 794) från Pommern. Efter kirurgi 
studie r i Pommern och i Stockho lm examinerad 1 776; därefte r 
praktik i Stockholm . 

67 Greve Bohl Carl Julius Berndt von Bohlen (1738-1813), 
riksgreve, född i Pommern. Chef för Västgöta kavalleriregemnete 
1775-1785. 

68 Lars Andersson ( 1751- 1812) från Ransberg. Elev 1775-1783. Häst 
läkare vid Falu gruva 1783. 
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Det förut omtalta Pr~bende69 , som jag nu åstundade, war ei 
en Församling utan et Hemman, kallat Tråfwa70 , hwilket är af 
å l der donerat til en Lectors aflönande. Detta Hemman har jag 
begärt af Biskopen och Consistorium såsom ärsättning för 
Karstorp71 (et annat til Matheseos Lectoren af år 1641 
donera t Hemman) hwilket nu är af Hans Kongl. Mayt med 
Consistorii goda samtycke på lifst i den bortgifwit t il 
~loquenti~ Lectoren Herr Professor Hof72 wid dess 
afskedstagande. Biskopen och Consist : har afslagit detta 
petitum73 af grund, at Karstorp har af ålder warit, s om det 
bästa af Pr~bende Hemmanen, af Consistorium tilärkändt den 
älsta Philosophi~ Lectoren utan afseende på Lection74 , som 
den s amma förestod. De samma domare åberopa sig äfwen en 
Kongl . Förordning af år 1662 som innehåller at Hans Kongl. 
Mayt ei promiscue75 gillar Successorium ordinem76 i Gymna 
sierne af den grund, at en Lector sku l le såle- [6J des Succe
si ve få förestå de Lecti oner, hwilka Han ei lagdt sig p å . 
Men uti denna Kongl . Förordningen omtalas ei Hemmanens f or
delande emellan Lectorerne , hwi lket redan i Fondations Bref
wet war skedt och Karlstorp blef d å i Nåder tilslagit 
."1atheseo s Lectoren . Utan detta Kongl. Bref rörer allenast 
s j elfwa wetenskapernas eller Lecti oner nas indelande emellan 
Lectorerne och förbjuder at ei den ena Lectorn s kall 
tilträda den andres Lecti on uti ordning, d e n ena efter den 
andra , utan wil at hwar en s kall förbli fwa wid sin en gång 
mottagna Lection. Detta förbud oagtadt hafwa dock alla nu 
hä rwarande s å wäl s om deras företrädare wid Kongl. Gymnasium 
i Skara al t id ombytt Lectioner. Men jag begär ei sådant byte 
utan är nögd med min lection allenast jag kommer i besitt -

69 Prebendet finns inte omnämnt tidigar e, vilket liksom den omta l ade 
boskapssjukan i Gr o landa tyder på att något brev saknas. 

7o Tråfwa = Tråvad, på Varaslätten vid Lidan. 

71 Kar s torp (Hernquist skriver i bland Karls torp ), beläget i n t ill 
Skara. 

72 S ven Hot (1703 -1786), fil mag i Uppsala 1731. Matheseos , sena r e 
l atin l ektor i Skara , av sked med professors namn 1757 . Han var en 
av den tidens främsta språkforskare och u tgav en r ad betydelse 
ful la skrifter . Han arbetade också idogt på undervisningsväsen 
dets f örbättrande. 

73 petitum anslagsäskande. 

74 lection undervisn i ngsämne. 

75 promiscue = utan åtskillnad. 

76 s uccessorium ordinem = efterträdande i turordning. 
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ning af det til Matheseos Lectoren af år 1641 donerade 
Hemmanet Karlstorp eller som det i Pro fessor Hofs tid ei 
låter sig göra, jag då måtte få det snart ledigt blifwande 
Tråfwa, som Surrogat för Karlstorp . [7) 

Förutan de skäl, som } ag af Kongl. Donations Brefwet 
tager, kunde jag allegera7 , det jag til ålder och Academie 
å r ar äldre än alla Philosophi~ Lecorerne, och hade 
wärkligen wid Gymnasium framföre dem warit engagerad wid 
wärket, om jag ei i förtröstan på öfwerhetens nådiga löfte 
om långt bättre emploi hade rest ut och lärdt mig Ars Veter. 
under hwilken tid eller straxt wid min hemkomst de blefwo 
som Adjuncter wid Gymnasium framför mig dragna. De fingo då 
för tiden hwad Scholeordningen tyckes dem tildela, och hafwa 
de altsedan suttet här med full Lectors lönt. då jag ända 
tils i år måst låta mig åtnöya med 1/ 4 delen7ö deraf. At de 
immer fort79 alt framgent skola tildöma sig de bättre 
indelningar endast af den grundat de ära äldre i tjensten , 
ser jag intet skäl til. Således blir jag på Wälborne Herr 
Archaterns goda råd, nödsakad, at mig deröfwer hos Hans 
Kongl. Matl i djupaste underdånighet beswära, och begära om 
nådig ärsättning för Karlstorp, och som Hemmanet Tråtwa nu 
blir ledigt, så begär jag det framför den som är mig i 
ordningen närmast. [8] De andra hafwa s i na pr~bende Pastora
ter. 

Jag förlitar mig på Wälborne Herr Archiaterns och Rid
darens wanliga grace och förord hos dem som magten hafwa. Om 
några Gynnare af Stall Staten wille beifra min beläge nhe t , 
och med dess förord försätta mig i bättre stånd at kunna 
fo rtsätta mit påbegynta och understödja de tilstundande 
lärare i Saken, hwartil jag mig förbi nder ifall detta 
lyckeligen slår ut. Med wördnad är jag alt framgent 

Wälborne Herr Archiaterns och Ri ddarens 

Scara d. 20 Sept 1778. 

77 allegera - åberopa. 

ödmj ukaste 
Pet : Hernquist 

78 Vid den här tiden fanns i ngen ålderspensionering, utan en l ä r a re 
kunde sitta tills ha n blev t otal t o r kelös. Om han bevilj a des 
avsked på grund av sjukdom eller hög ålder, fick han behålla 3/ 4 
av l önen, och hans efterträdare fick nöja sig med 1/ 4 t i lls 
företrädaren avlidit. 

79 irnmer fort= ideligen. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådgunstige Gynnare 

30-25:11 

Provisoren på mit Lazarets apoteque Herr Witke 80 , Pastors 
Son från Preussiska Pommern, är af den Wällofliga Magistra
ten i Hio Stad, kallad til at derstädes uprätta et Apoteque. 

Han lärer al tså, för at winna Fri vilegium dertil, skola 
a flägga prof på insikt och skickel ighet. [ 2] Men om examen 
får hos Provinsial-Doctoren Herr Assessor Sivers, eller om 
den nödwändigt skall pr~steras i Stockholm inför Kongl. 
Collegium Medicum? är oss båda obekant. Anholla derföre öd
mj ukel igen at den omnämnda examen mot te utan tids utdrägt 
och med minsta kostnad för honom kunna för sig gå hälst här 
nedre, samt at Han blifwer til sitt påsyftade och åstundade 
ändamål nådGunstigt förhulpen. Han är skickel ig Apotekare, 
wäl öfwad och grundad i Pharmaceutiquen. Jag skulle, så för 
dess egen skuld, som för dess Hederliga och öma Faders 
trägna och bewekeliga til mig ankomna skrifwelser, angående 
denna dess kära Son befordran , gerna se honom til denna 
lilla Apothekare station recommenderad . 

Om Han så lyckelig och winner Wälborne Herr Archiaterns 
nådGunstiga och gällande recommendation , blir Han ei mindre 
än jag derföre på det högsta til all wördnad (3) förbunden. 

Nu komma de långwäga lär ( 1] ingarne åter til Skara, at 
widare fortsätta sin cursus. Jag blir så af dem, som andra 
trägna göromål öfwerhopad, och wet ei hwart jag skall wända 
mig. 

Omkostnaderne stiga och tilgångarne til hjelp igenbommas. 
Emedlertid mattas jag af, och trötnar wid altsammans. Hade 
jag nog penningar, skulle jag i Sommar fullborda det mästa, 
så at jag seda n finge ro och tilfälle at arbeta i 
Wetnskapen. Nu förloras tiden och föga betydeligt b lir 
gjordt som sig bör. Gud gifwe Hans Kongl. Mayt_ kunde s e mit 
innersta, så wet jag wist, det at et så ömt landFaderl igt 
hj erta rördes af min undersåteliga wälmening, och i nåder 
undsatte mig med nödiga penningar til wärkets fullbordan . 
Men det örnar äfwen mig, at så ofta oroa wår Al lernådigste 
Konung med böneskrifter. Jag har twärtemot min undersåteli 
ga wördnad blifwit s om oftast dertil nödsa kad . Wiste jag mig 
någon utwäg Sjelf, skulle jag icke eller tänka der- [4) på. 
Men nu kommer jag inge n wäg . Alt mos te stanna i brist på 
penningar. 

Jfrån flera ställen begäras mina Elever, och hinner jag ei 
s å fort, at utlära dem, som de kallas til stationer. Men det 

80 August Wilh . Gotth. Wittke var lärgosse och gesäll på apotek i 
Arnswalde v id Stralsund och i Bergen på ROgen o. 1770 -1778 . Elev 
och prov isor vid Hernquists boskapsapo t ek 177 8 - 1780 . Han b l eY 
i nte apotekare i Hjo , och hans vidare öden är okända. 
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oroar mig, at jag ei hinner med, at förkofra dem i sina 
nödiga stycken, som jag skulle, om jag woro entledigad från 
bygnad och annat som nu ligger öfwer mig. 

Med skyldig wördnad har jag äran städse wara Wälborne Herr 
Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 18 Mai 1780. 
ödmjukaste tjenare 

Pet: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Gynnare 32-25:12 

Genom bref från Herr Cancellie Rådet Ferrner8 1 min gamla 
och oaflåtelige Gynnare, har jag fått weta Wälborne Herr 
Archiaterns outtrötteliga och högt wördade bemödande för 
Artis Veterinari~ Inrättningen. Jag och hela tilwäxande 
Scholan ära nu och alt framgent förbundna til wördnad och 
skyldig tacksamhet. Gud wälsigne Wälborne Herr Archiatern 
och Riddaren för dess utmärkta nåd och hedrande hjerta. Mitt 
bryderi och tunga börda lättas mycket, då jag märker så be
tydande Gynnare så utmärkt delta-[2Jga uti alt, som rörer 
mina publique anläggningar. 

Andra hederliga Män, som fått weta Wälb. Herr Archiaterns 
nit, wäckas til efterfölgd. D. 10 Dennas want Inrättning en 
stor acquisition. BruksPatron och Vasa Ridd. Wälb. Herr Carl 
Ulric Uggla82 , som jag hade äran berätta wara öfwerförd til 
Skara at söka min handräkning under dess plåga af wattusott, 
har, efter en någorlunda wunnen restitution, i samråd med 
dess Brödrar Herr Bruks Patron Leohard Ma gnus83 o ch 
Ca pitaine Sven Uggla 84 skrifteligen förbundet sig a t wid s i n 
döds stund gifwa 3000 pr. Smt el. 500 Rdr S pecie til Art: 
Veterin: Inrättningen. Project, huru löpande Interesset derå 
bäst skall kunna anwändas, är jag anmodad at upsätta och 
underställa Högwälbemälte Herrars omprofwan. 

Jag tänker, efter som ecconomiska ä mnen al tid syslosatt 
wår wälgörare Herr BruksHerren och Riddaren Uggla, at 

8 1 Bengc Fe r ner , a dlad Ferr ner (1 724 -1802), astronom, obse r vator i 
Upps ala, t il l b ringa de fle r a å r på r esor i Europa. Ha n var lärare 
fö r kronprins Gustaf 1763-177 1 och erh ö ll dä r efter kansliråds 
t i t e 1. 

82 Carl Ulric Uggla ( 1 724- 1781), bru k s patro n , äga re av Garphy t t e 
b ruk. 

83 Leonard Hagnus Uggla ( 1722-1794 ) , b r ukspa tron , ägare av Bil lings
fo rs bruk. 

84 Sven Uggla 
r egemente. 

( 1 729-180 8 ), kap t en vid Närke s och Värmland s 
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proponera85 det dessa penningar skola anwändas til en skike
lig trägårdsmästares aflönande, och såsom premium för hwart 
fruchtträ, han lämnar til Stadsboerne och andra landtboar, 
samt wist för rara, nyttiga wäxter och frön. Således hafwa 
Wålmenta Gynnare nu redan sammanskutit, 1000 Rdr Specie: 
lQ 2000 PK Smt Probsten Thunberg86 redan gifwet 
22 har Regements Pastoren87 förbundit sig til 1000 pr Smt 
[ 3] 
32 äro 3000 pr Dto mynt, gifna eller lofwade af BruksHerren 
och Rid: Uggla. Utom dessa samlade, har jagat disponera öf
wer 1000 PK Smt löpande interesse, som jag tänker utdela til 
de 2 Gymnasister, som wisa mäst f 1 it och application uti 
Arte Veterinaria, oeconomica et physica. 

Alla dessa donationer ära såsom en friwillig ärkänsla för 
min ringa möda, under deras sjukdomar, gifna. Herr Hof 
Stallmästaren Munk88 lofwade äfwen nådigt willa understöd ja 
mina underdånige Ansökningar hos Konungen. Tiden wisar ut
gången. Al la andra twi fla derpå. Men jag ei. Bruks Patron 
Herr Leonard Magnus Uggla reser med första til Stockholm och 
1 ofwa r arbeta för mig och Mr. [? , fs J dius89 hos Hans Excel
lence Sche ff er , men i samråd med Wälborne Herr Archiatern 
och Riddaren. 

Näst min wördsamm hälsning til Fröknerna och Mademoiselle, 
har jag äran med s kyldig wördnad framlefwa. 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

Skara d. 13 Mai 
1781 . 

ödmjukaste Tjenare 
Fet: Hernquist. 

P : S : Min Patien t Herr BruksPatron Uggla går nu uppe i n uti 
rummet samt är långt muntrare an forut. 

85 proponera - för eslå. 

86 Nils Thunberg (1 721-1 787) , magister i Åbo 1754 , kyrkoherde i R---da 
1763, prost 1777 . 

87 Adam Hellstadius (1726 -1 798), magis ter i Greifswald, esqvadrons 
predikant 176 1. 

88 Adolf Fredrik Hunck (1749-1831) , hovman, ämbetsman, hovstall
mä stare 1772- 1787. Han misstänktes ha haft ett intim~ 
förhållande med drottningen Sofi a Magdalena. 

89 Mr. [?,fs ]dius har inte identifierats . 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

31-25: 13 

Änteligen är jag, genom Guds allwisa försyn, blefwen gift 
man, och genom wigsel fästad med en Rådmans doter ifrån Lid
köping wid namn Helena Maria Skar in 90 Jag har genom den 
allsmägtigas styrelse fått dymedelst en d ygd ig, flitig och 
snäll [2] hushollerska. 

Stora rikdomar har ei fullit på min lott, dock wäntar jag 
efter Swärrnoderns död någon egendom. Emedlertid har min 
genereusa Swärrnoder försedt wårt hus med wackra husgeråd , 
och så mycket, at jag kan framdeles reda mig som nogast ur 
mi n utiråkade skuld , som mas t presserar91 Swärföräldrarnas 
hus war ganska rikt härnedre i orten, men Barnen ä ro 5 , och 
hafwa de äldra redan dragit derutur huset ansenliga Su mmor . 
Det mästa jag r äknat på, är en kär och arbetsam samt 
hushollsam maka, hwilket nu förbjuder mig widare nedlägga 
penningar på et nog kostsamt Boställe. Således mos te jag, 
ifal l publiquet un-[3]derstöd ei kan ä r nås, uphöra med mi t 
påbegynta, hwilket dock mycket grämer mig . 

Min Bruks Patron och Riddaren Uggla afsonnade änt eligen i 
Skara . Denna Framledna Herren, war tämeligen ochså restitue
rad92 , at han kunde resa och gå utur huset där han bodde, 
samt war 3 dar å rad på mi t Bröllop. Men sedan dess uppbygda 
Bränneri blef genom eldswåda förstört, blef Herren af de 
påföljande Suiterna så oroad, at alla krafter småningom så 
medtogos, at alt hopp om en fu l lkomlig r estitution försvan, 
och Herren af sorg så betagen, at hwarken medicamenter eller 
tröstrika föreställningar kunde hjelpa. Nu kommer det a n på 
utredningen och utslag uti Bränneri Direction93 , om jag kan 
[ 4] wänta de til Veter:Scholan testamenterade 9000 ~r kmt , 
hwarom jag dock är mycke t angelägen och sorgfällig 4 . Jag 
förlitar mig mäs t på BruksPatron Leonard Magn . Uggla i detta 

9o Helena Mar ia Skar in (17 57 -1 782); vigseln ägde ru.~ 8/ 6 1781. 

91 

Anmärkas kan, att latinlektorn och dåvarande tillfällighetspoe
ten i Skara Nils Swartz därvid skrev ett bröllopskväde , som 
trycktes och som så småningom blev tillhygge i den litterära 
striden mellan Johan Henrik Kellgren och Thomas Thorild. Närmare 
härom i Hallgren , W: En bröllopsdikt i Skara. Svensk Veterinär 
tidskrift 1932: 48-56, 83 - 94, 120-130 

presserar = trycke r, pressar. 

92 restituerad - återställd. 

93 Kongl Bränneri Direction hade tillskapats i samband med att hus
behovsbr änningen förbjöds och kronobrännerierna inrättades 
(1776). 

94 sorgfällig - noggrann. 
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mål. Den Herren har wari t och är hederlig. Men Capi taine 
Uggla är jag owiss på huru han hushollar. 

Boskapssiukdomar grassera här på flera ställen i Vester
göthland och har jag most utskicka Elever på flera holl. Gud 
hjelp oss. På mer än 6 weckors tid har det ei rägnat öfwer 
Skara, ehuru några små regn skurar hafwa fullit en gång på 
omkringliggande ställen. Säden är derföre rätt swag, men 
gräset är aldeles uttorkat, så at det ser rätt illa ut för 
wåra ögon. 

Min wördnad har jag äran anmäla til unga Härskapet oc h 
utber mig förmå n städse få wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 25 Jun . 
1781 . 

ödmjukaste t jenare 
Pet: Hernquis t. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådgunstige Gynnare 

33-25:14 

Sorg jemte flerehanda beswärligheter och syslor hafwa nu på 
mer än et år så kringskuret min tid, at jag ei hunnit 
upwakta min betydeligaste och största Gynnare [2) Wä l borne 
Herr Archiatern . Jag beder at denna min försummels e ei motte 
wäcka et obehageligt misshag och anses som en wärkan af et 
otacksamt hjerta. NådGunstige Gynnare täckes wara försäkrad, 
at jag dageligen med wördnad påminner mig oförskylta wälger
ningar, samt bär dem i et brinnande hj erta och skyldig hug
komst. 

Efter wanligheten hölt jag d . 6 Dec: examen med Veteri 
naire Eleverne och Gymnasii ungdomen uti Hrr Doct : och 
Biskopens och alla Docentium öfwerwaro. Jbland mina Elever 
räknade jag nu Cornet Carlberg, en Qwartermästare 
Hoffmeister frå n Skåne , samt Gymnasisten Lauren95 fodd 
Stockholmare, hwilken p å [3) 3 års tid gått hela Trivial 
Schol an igenom, (hwa rpå annars anwändas 8 år) och dessu t or.: 
läsit något af medicine och Fransyskan. 

De öfriga woro allenast 9 . Af desse wunno en Dahlberg s o::-. 
underholles af Kongl. Secreteraren von En geström96 , en Linåe 
från Amål, samt otterström pr~mier. Alla ådagalade sin 
insikt uti Ana tomien på et dissequerat cadaver , i 

95 Johan Claes Lauren (1769-1806 ) var elev vid trivialskolan och 
gymnasiet i Skara 1780- 1 784. Kanslist och kungl sekreterare i 
Stoc kholm. 

96 J ohan von Engeström (1743-1897) gjorde efter studier i Lund en 
ämbetsmannakarriär i Stockholm. Han var i opposition mot Gusraf 
III med deltog inte i sammansvärjningen mot denne. 
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til mu l omedicina97 . 
inhämtat under mina 

et medicine. Alt af löp 

botaniquen, och flera delar hörande 
Gymnasisterne wisade äfwen hwad de 
Föreläsningar uti Naturale Historien 
efter önskan och til allas nöyen. 

De til Scholan donerade 400 Rdr Specie af BruksPatron 
Uggla äro influtna; så at Scholan nu äger öfwer 833 1/ 3 Rdr 
Specie och ännu wäntar jag 333 1/3 Rdr Specie framdeles. Af 
dessa förmoner, som jag kunnat draga til Scholan, är [4] j ag 
wäl någorlunda Soulagerad98 Men förlusten af min Hustru har 
mycket derangerat 99 mig. 

Många Farsoter har bland boskapen och hästarne här nedre 
grasserat några år; hwilka jag, på LandsHöfdingens anmodan, 
har lyckeligen hämmat. 

Ve n eriska Lazarette kommer at i Skara på Konungens befal l
ning at uprättas, hwarwid jag fått befallning, at underwisa 
mina lär [ l ] ingar. 

Herrar Doctorerne Biskopen och DomProbsten l OO anmä la sin 
ödmj uka hälsning. De må wäl. B. Tauben är rättnu i nwigd och 
krönt til all ting. Wi här nedre döljas inom Schole stoftet, 
och tacka Gud för at wara procul a Jove 10 1 

Med skyldig wördnad har jag äran wara 
Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

Skara d. 13 Dec. 
1783. 

ödmjukaste tjenare 
Pet: Hernquist. 

P:S: En von Linne102 , en War ge ntin103 saknas och begråtas 
öfwer alt. Rättnu är wår lärda periode all. Gud hjelpe oss. 
All ~mu1ation104 är förswunnen, och ingen uplifwar åtrån . 

97 mulomedicina = veterinärmedicin. 

98 sou l agera 

99 derangera 

lä tta , lindr a. 

rubba, störa. 

l OO Biskop vid denna tidpunkt var Anders Fors senius och domprost 
Anders Knös. 

l Ol procul a Jove - fjä rran frän Jupiter, dvs fjärran frän blixten 
- i obemä r kthet lever man tryggast. 

l 0 2 Carl von Linne hade avlidit 1 778. 

103 Pehr Wilhelm Wa rgencin ( 1717 -1 783) var e n av 1 700 - talets 
vetenskapliga stormän . Han va r frä mst astronom och utfö r de som 
sådan betydelsefulla a r be t en vid observatoriet på Brunkebergs 
äsen i Stockh olm, bl a om Jupiters månar . Han gjorde stora 
insatser som ledamot av Tabellverke t ( senare Statistiska 
Cent r albyrån) främs t beträ ffande befolkningsstatistiken. 

l04 ~mulacion = tävlan. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
HögGunstige Gynnare 

34 - 25:15 

Förleden Fredags eller d. 5 hujus fingo wi den hugneliga 
tidningen i Skara , at Hans Kongl. Mayt lyckeligen anländt 
til Stockholm. Tacksägelser skje nu i alla kyrkjor hos oss 
deröfwer och det med mycken glädje. 

Årswäxtens härlighet uplifwar alla wåra krafter til lof
sjunga den Högste (2] för alla desse hofwor. Bärgningen går 
långsamt. Regnet hindrar oss mycket. 

Den Veneriska sjukdomen har tagit öfwerhanden här nedre 
isynnerhet hos den fattiga allmogen. Jfrån alla händer komma 
usliga fattiga, som äro swårligen angripna af smittan . På 
somliga äro näsben, på andra gom-ben (angripna ], en del äro 
betäkta öfwer alt med sår, på de flästa gå skj erfwor ur 
benpipan. J går ankommo 3ne uslingar10~, hitförda på 
kj ärror . Hela lemmen war på den ena tjock som en arm och 
hela kroppen betäckt med sår. Man, hustru och barn äro också 
i samma hushold inticherad106 . Wäl öfwer l00de personer har 
jag i sommar hulpet men af dem hafwa ei mer än 30 st: 
inkommit. Jag har ei kunnat hysa, föda och läka på en gång 
flera f ör intet. 

Fattigdomen har (3] warit s å stor, at en hel Församling ei 
kunnat hjelpa en enda litet til uppehälle. Jag bewektes 
derföre til at underwisa en hop hitsända ynglingar från 
flera f örsamlingar om de af Kongl. Collegi o Medico til föd a 
föreslagna örter. Redan ha de wänt om hem och lärt sina 
hemmanwarande, s om wälsigna Kongl. Collegii goda och Fader
liga råd . Jag l ärde dessa ynglingar under deras korta 
härwaro, at känna de mäst gångbara siukdomar bland folk och 
fänad, samt de läkemedel , som deremot äro måst brukeliga . De 
fingo äfwen öfwa sig uti Åderlåtning med hwad mera. 

En Fri j boende t ät inwid Skara och som är gift med Baro~ 
Ul fs parre107 har i sina många plågor kallat mig til råds . De 
berätta, at Frun redan förut haft den förman wari t unåer 
Herr Archiaterns cure i Stockholm, d å hon skolat fodt er. 
sten. Härskapet ber anmäla sin wördnad. Fru Baronessa~s 
plågor tyckas ökas: Dess Convulsioner continuera (4] bröstet 
är swagt. Blod hostas up ständigt: et styng går geno~ 
bröstet och feber med swett om natten hindrar nattsömn. På 
wänstra sidan är från nafwelen ned til os pubis en s wulnad 

105 usling - stackare. 

106 inficherad = smittad. 

lO l Fallet närmare beskrivet i A Grape: I hreska handskriftssamlingen 
i Uppsala universitets bibliotek. Uppsala 1949, sid 702-703. 
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som kjäns knölig på sidan. Hon har understundom urinstämma. 
Hon och jag anholla ödmjukast om goda råd. Mon ei Aqu: Cal
cis ex ostn: 108 ppt# skulle passa? Eller Selzerwatn ?109 

Emedlertid nyttjas Liqu: anod : min: Hofm. 110 c. essent: 
Castor: 111 jemte åderlåtning etc. 

Nu i weckan skickar jag från mig Lauren sedan han gått på 
J år genom Trivialio112 och suttat et å r på Gymnasium. Jag 
Supplicerar, at han får äran upwakta Wälborne Herr A.rchia 
tern med sin oration, som han nu har verterat från Latin på 
Franska språket. 

Med skyldig wördnad har jag äran mäst wördsam hälsning til 
unga Härskapet at beständigt wara 

Skara d . B Aug: 
1784. 

Wälborne Herr A.rchiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

# nämda Aqua Calcis har jag med fördel 
försökt uti stenpassion och lungesot, 
allenast endera plågan. 

redan flera gonger 
hos dem som haft 

Wälborne Herr Archiater och Riddare, 56 - 25:35 
Nådige Herre och Gynnare1 13 

Hä r ned uti Landsorterna höres dageligen Lof och tacksägel
ser tilden Högsta Allmagten öfwer wår Nådiga Konungs Lycke-
1 iga och snara hemresa från Paris. Gud be skydde Honom på 
alla dess wägar och styre dess wisa Rådslag til en god ända. 

Här ( 2] talas allment om krig. Men man gissar dertil. 
Äfwen hafwa wi genom bref från Stockholm fått den osäkra 

l08 Aqua calcis ex ostracodermatum = kalkvatten som beretts 
ostronskal. 

av 

109 Selzerwatn = seltervatten från stade n Selter i Trier ; innehöll 
förutom kolsyra vissa mineralsalter . 

llO Liquor anodynus mineralis Hoffmanni - Hoffmanns smärtstillande 
droppar. 

lll Essentia Castorei = spritavdrag av Castoreum, bävergäll. 

112 Trivialio - trivialskolan . 

113 Brevet är odaterat men troligen skrivet efter Gusta f III:s 
hemkomst från den franska resan den 2/ 8 1 784. Inledningen om 
kungens "snara hemresa" måste tolkas som " snabba hemresa". · I 
brevet 8/8 1784 sägs "Nu i weckan skickar jag min Lauren ... "; 
här "Förleden wicka skickade jag min Lauren ... " 
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nyheten, at en Herr Borgen stierna114 skolat för en tid sedan 
blifwit under hemresan med depecher från Paris arreterad115 , 
och brefwen upbrutna uti Köpenhamn. Sådanna nyheter roa wi 
oss med, hälst de lära ei wara grundade. Likaledes har man 
här hört sägas, at Hans Majestät redan för 8 dar sen war i 
Götheborg eller Skåne. 

De mästa mot 30 personer äro nu botade och således hemför
lofwade, af hwi lka de flästa woro af veneri ska sår s å swåra 
engrepna, at få delar på kroppen woro lediga från elacka 
sårnader. De mästa woro Qwinspersoner; näs- och gomben woro 
redan på många förtärda: Och detta oaktadt påstodo de 
enständigt at de ei woro inficierade af denna smittan och 
åberopade de sig Fältskjärares intyg och attester: Sjelwa 
curen och hälsans återfående öfwer- [ 3) tygade dem dock om 
wederspelet 116 . 

Jag wisade för Herr Assessor v on Köhln 117 , som nu är i 
Skara 3 stycken som mäst woro botade, af hwilka den ena hade 
djupa ärr efter s å r öfwer hela ansiktet , näsan nedplattad, 
Gombenet med Velum palatinum118 upfrätit. De andra 2 woro 
föga bättre. Smittan är nu s å allmen, at man det mögligen 
kan tro. Hela s oknar och Församlingar äro upfylda. Hade ei 
uselheten och fattigdomen s å plågat hela orten, hade wäl 
flera inkommit. En hel Församling kunde icke eller ei wille 
hjelpa en enda sjuk til några kakor bröd eller mjöl . Således 
hafwa d essa med 20 personer husfolk så skrapat sädes l årarna 
efter min Tyonde och Gårdsspannemål, at intet är qwar. Hwar 
siuk har dagligen af mig fått et stop mjölk. Til all lycka 
ha r jag i år deraf haft en ymnog wälsignelse. Men most just 
d erföre lägga en äng til beteshage . Jcke des t o mindre har 
Herren wälsignat mina ängar med gräs, så at jag bärgat in 
öfwer 300 enbets lass deraf . Brogården är nu så förbättrad 
til åcker och äng at han ger öfwer 3 dubbelt om icke 1 0 
dubbelt mot f öre min i mmission 11 9 til Egendomen. 

Till de siukas [4) tjenst har jag uplåtit 7 rum uti e n 
afsides liggande byggning . Wiste jag, at denna Jnrättningen 

114 Det har inte kunna t avgöras vilken Borgenstierna de t har r or s ~5 
om ; flera tänkbara. 

115 arrecerad stoppad, arresterad. 

116 wederspe l - meningsbrytning. 

117 Troligen Lars von Cöl ln (1756 - 1812 ) . Efter praktisk kirurgut
bildn ing erhöll han utskrivningsbrev 1781. Kompanikirurg 1 781 
och regements-fältskär 1 788. Assessor 1791. 

118 Velum palacinum = gomseglet. 

119 immission = i mmi x tion = övertagande. 
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blefwo beständig, skulle jag förbättra anstalterna, i syn
nerhet om någon hjelp dertil kunde winnas. 

Ynglingarna, som woro skickade från församlingarne at lära 
kj änna äteliga Vegetabilier120 hunno hem, och gjorde och 
göra än mycken nytta, hwarföre både til Kongl . Collegium 
Medicum, och äfwen mig hembäres allmen tacksägelse. Til 
nästa år, skall jag invitera dem i god tid. Utom nämde 
Vegetabiliers kjännedom, lärde jag dem at öpna åder på folk 
och fänad, at castrera djur, at kjänna och bota de 
allmennaste siukdomar, som de fattade i pennan121 at läsa 
bättre öfwer hemma. Likaledes lärde och upmuntrade jag dem, 
at plantera potatoes. Jag har anmält i V. Consistorio112 , at 
Prästerna skulle åläggas at söka förmå på Sochen stämmor 
Torpare och Backhus hjon, at wid wite, plantera Potatoes uti 
sina små täppor. 

Wår wördade Biskop har lofwat äfwen detta, som alt annat 
hwad nyttigt af mig projecteras. Jag önskade, at han derföre 
blefwo hedrad. Han upmuntrar med beröm och premier (5) dem 
af Gymnasisterna, som i examina göra godt beskjed och wisa 
prof på at de lärt något i natural historien och medicinen. 
Härigenom Hafwa Gymnasisterna blefwit så pickhogade, at 
studera dessa wetenskaper, at de flästa weta och kunna 
examinera örter efter Linneiska systemet. Woro de ålagda, at 
i examina framdeles aflägga prof på sådanna insikter, wunnes 
något. Jag twingar alla Gymnasisterna, at läsa utan til 
kjännernärken på genera, sedan jag förut wisat dem de 
essentiella 123 kj änmärken, i synnerhet i Sten- Oj ur- watn
och luft-Riken. örter moste de sielfwa hafwa plockat och 
weta när jag kommer up, kjännemärken på dem. J ag går härwid 
den kortaste wägen och lämnar det mindre nödiga, äfwen som 
uti andra handledningar, och tror at en flitig och 
förståndig sielf kan sedan tillägga resten. 

Efter min enfalldiga tanka äro alla wåra Schol~ böcker för 
widlyftiga. Man läs mycket och kan intedera, at rätt göra 
beskjed före. 

120 Vintern 1783- 1784 var ovanligt lång och sträng - havet i sbelagt 
fram i maj och insjöarna i juni . Svår hungersnöd bröt ut (be
skriven bl a av Bengt Lidne r i dikten Året 1783). Collegiurn Me
dicurn varnade då för det använda nödbrödet (av ba rk , ol lon, 
ljung , halm, sågspån ) och uppmanade folket att äta hästkött ( ! ), 
v ilt och fisk. Av växte r r ekommenderades b l a mjö lktiste l , 
kvickrot, renlav och islandslav. 

121 fatta i pennan - nedskriva (efter diktamen?). 

122 V[enerandi] Consistorio = vö rdnadsvärda domkapitlet. 

123 essentiella - karakte ri s tiska. 
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Boskaps farsotter grassera härnedre som oftast. På Lands
Höfdingens anmodan hafwa mina Elever warit på 3 differenta 
ställen och häm-[6Jmat smittan; på det ena stället war 
giftet så hetsigt, at alla menniskjor, som rörde wid kjött 
eller hud efter de döda kr eaturen blefwo swåra sjuka och 
fingo bölder, som dock kunde botas. Olägenheter härwid ä ro 
flera: Först moste jag mäst af egna medel bestå Eleven 
skjutspenningar och förtäring, som ei altid kan betalas af 
den fattiga a llmogen . Och dertil med skjänka botemedel : 2do 
Wil allmogen al tid nyttja skin och kj ött efter d e döda, 
hwilket ei altid kan t illåtas. Men så ofta jag ei ka n se 
någ on fara derwid , tillåter jag dem den möyliga friheten . 
Och Gud skj e lof, at jag ei misstaget mig deruti , s å wida 
jag kunnat märka. 3Q Gerna förtiger allmogen olyckan, så 
länge, tils det gått för långt. 

Förleden wicka skickade jag min Lauren h em til Stockholm. 
Han hade nu slutat sina studia Gymnastica124 h ä r. 4 år har 
han warit h os mig . Han kunde als ingen latin d å jag t og mot 
honom. Nu ha wi på 3 år wandrat genom Trivialscho lan och et 
år warit på Gymnasium . Hela Curtius, Virgilius , en del af 
Ovidius, Cornelius etc . 125 ha wi gått igenom och [ 7] Novu m 
Testamentum126 p å Grekiska har han genom wandrat, jemte 
andra s tudier och wetenskaper. Til slut hölt han til allas 
Loford en oration127 p å Latin, hwilken Han sedan verterade 
på Fransyska. Om han får nådig tilstädjelse, wille Han gerna 
upwakta Wälborne Herr Archiatern, och winna den förrnon, at 
blifwa k jänd . Jag bad honom, at Han skulle utbedja sig äran 
f å wisa sin a båda orationer . 

Biskopen och He rrarna ha bud it Honom låta trycka den 
latinska. Me n jag wet ei om den kan meri ter a trycket o c h 
dagsljuse t , hwarföre j ag ei eller wel a t widare stä da Honom. 
Unga La uren är qwick, har godt hj erta, men tankarna aro 
flyktiga. Det woro skada, om han ei blefwo hollen til boken . 
Något litet har Han studerat ars veterinaria . Men tiden och 
hugen derför t illät oss ei, at approfondera128 något dera f . 
Jag hade det dock gerna sedt. Han spelar också tämeligen wäl 

124 studia gymnast i ca = gymnasies t udier. 

125 Dessa romerska författare s tude rades flitigt vid gymnasierna. 
och särskilda skolupplagor av deras arbeten fanns. 

126 Novum testamentum = Nya testamentet. 

12 7 oration = högtidli gt tal. 

128 approfondera = f ördjupa. 
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på Viol; om Han derpå får lof och äran, at wisa sin 
färdighet, tror jag Honom kunna förnöya. 

Med skyldigaste wördnad har jag förmon wara 
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådgunstige Gynnare 

35-25:16 

Wår wanliga examen wid Artis Veterinari~ lärohuset höls på 
Nicolai dag d. 6 Dec: uti alla Docentium närwaro. Eleverne 
woro Dahlberg från Stockholm, som underholles af Kongl. 
Secreteraren Joh. von Engeström, Otterström från Kålandsö, 
Uddendahl , Wretmark interims hofsl: den ena från Upsala, den 
senare från Södermanland, I Linde från Åmål, Ekmark från 
Vadstena, Boström fr. Boderna, Gossen Swen Andersson I dessa 
4 sidstnämde uppeholler jag; Axelsson från Skärf, Ekval från 
Kjälby hollas af Probsten. 

Utom desse hafwa flera klockare häromkring och andra 
Bondegossar från [2] landet warit inne hos mig och lärt öpna 
åder, kjänna äteliga örter och de mäst gångbara sjukdomar, 
samt de simplaste botemedel der emot. 

Det som skulle examineras war129 1 Terminologia botanica. 
2 Sten- och watn-Riken . 3 Chemia Pharmaceutica. 4 Genera 
Morborum Hom: et Brutorum. 3 Horum caus~ et origines unacum 
medicamentis indic : etc: 4 Cautela observand~ circa medie: 
mixtionem et dosin observand~. 5 Vitia Equi externa et 
deformitates neo non formositas Ejusdem etc: 6 Pathologia 
practica. 7 Skoningssättet. 8 Anatomia Zootomica. 9 Utdrag 
öfwer sjukdomar så wäl Menniskjors som djurs . 

Gymnasisterna, som nu äfwen examinerades kunde NQ 1, 2, 3 
och 9. Dahlberg kunde alt, Otterström det mästa, Uddendahl 
och Wretmark ei aldeles så mycket. Uti Collegio Gymnasticis 
som sedan höls tildömde Hr Doct och Biskopen och 
Assessorerna Dahlberg, Otterström, Linde hwardera 3 Rdr 16 
s k Axellsson 2 Rdr Gymnasisterna Edholm, Österholm och 
Lagergren 2 Rdr 32 sk Specie af Stipend: Thunbergianum. 

Jag började examen med et kort tal, deri jag wille bewisa 
[3] alt i den physiska och Moraliska werlden är godt å Guds 
sida, at febrar i allmenhet aro Skaparens mästerstycken, 

129 De uppräknade examensämnena upptar nästan hela kursplanen fö r 
veterinärskolan och att notform definiera alla dessa är närmast 
ogörligt. Anmärkas kan att numren 3 och 4 förekommer två gånger 
vardera för olika ämnen. Gymnasisternas exami nation omfattade i 
princip naturalhistoria samt kortfattat om människors och djurs 
sjukdomar. 
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hwarigenom naturen söker ränsa bort ifrån sig det skadeliga. 
Jag räknar ut den tilökning i krafter, som hjertat då 
behöfwer, hwaraf händer, at de flästa tunctioner uphöra och 
matthet wisar sig i musklar etc: Detta alt skolat hända 
äfwen i fullkomlighetsståndet. Djuren, som ei fullit ha mäst 
så många krämpor, som menniskj an, hwilken lefwer nyktert. 
Således kan jag ei tro, at den Physiska werlden undergåt 
någon förändring genom menniskjo syndafall, utan är det 
allenast menniskjans omåtteliga begärelser som förwand la 
genom missbruket Guds härliga hofwor, sig til skada och 
straff. Denna ideen biföll Herr Doctorn och domProbsten 
Knös130 , men de andra Theologerna hade Gen IV .17v. at mot 
mig citera, deräst står [citat p å hebreiska J propter te 
maledicta esto terra131 . Men detta både tål och bor 
förklaras äfwen så wäl som de andra ställen, der som talas 
om ormen, menniskjans likhet med Gud etc: Gud har gifwit oss 
twå ljus: Förstånd och uppenbarelse, båda lika nödiga. De 
böra ei kullkasta hwarandra. Uppenbarelsen war icke gifwen 
för at motsäga det förnuftet [4] af sig sielf wäl och 
tydeligen kunde weta och begripa. 

Examen gick for sig til allas isynnerhet Biskopens fu lla 
nöye: Och spisade alla Ecclesiasticii 132 och de förnamare 
Hä rskaper och Ståndspersoner hos mig middag. 

Nyligen är jag för andra gången c onstituerad til Rector 
Gymnasii, och som Herrar Theologernas patientia133 har tålt 
mycken oordning och sielfswåld bland ungdomen, så har odygd 
och öfwerflöd fått nu åter inrita sig bland de studerande. 
Til at injaga någon fruchtan och fasa för afwägar, har jag 
redan relegerat 2ne odugliga och smittande lemmar . Jag 
förmodar, at de andra skola kunna härmed lätt rättas och 
bringa s in p å dygdens och arbets wägen. Biskopen och Herrar 
Theologer na äro öfwerflödigt froma och goda och dermed for 
s waga den nödiga discipl ine, som wi laici derföre moste s å 
mycket starkare holla uti, i synnerhet är jag utropad for 
hård. Men ingenting kan draga mig från mina skyldigheter och 
lagen . 

130 Anders Knbs (1721- 1799) s t uderade i Uppsala, fil mag 1-.:.3, 
övergav en akademisk karriär och återvände till prästtjänster i 
Skara stift , lektor i Skara 1756, kyrkoherde i Götene , teo l dr 
1768, domprost 177 1. Genom sina skrifter inledde han f le ra 
häftiga teol ogiska strider. 

131 propter te maledicta esto terra 
vara förbannad. 

132 Ecc lesiasticii = kyrkan män. 

133 patientia = tålamod. 

på grund av dig skall jorden 
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Med skyldig wördnad har jag nåden wara 
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d 18 Dec 
1784. 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

36-25:17 

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren har jag största ord
sakat med skyldigaste wördnad tacka. Alla Wälborne Herr Ar
chiatern och Riddarens bref äro altid upmuntrande och fulla 
med goda råd. Hwar gång jag läst och tänker på dem får jag 
nytt lif, ny drift . Herren uppeholle Wälborne Herr Archia
terns krafter och hälsa beständigt. Rätt be-[2Jdröfligt war 
det för mig at förnimma Wälborne Herr Archiaterns siukdom 
och plågor. Gudi lof, at det är bättre. Jag har ock några 
dar haft ondt i Ryggen, en wanl ig men 1 indrig plåga, som 
straxt går öfwer. 

Uti Götheborgs Allehanda ha mina wänner ur examens proto
kollet låtit införa det som sedan i Stockholms Posten är in
rykt. Min största hug går derpå ut, at få en skickelig Suc
cessor1 34 ; men ännu har jag ingen synnerlig. Många willa 
hafwa Indelningen135 , men ingen wil rätt med alfwar lägga 
hand wid saken och meritera. Jag har wäl haft flera på prof, 
heller nu äfwen 2ne. Hellstadii älsta Son136 och en snäll 
GymnasisteJ båda Qwicka ynglingar tyckas nu bäst promittera. 
car1ander1j 7 nu Medicin~ Candidat har ock warit hos mig. Jag 
wet ei om [ 3 J han wil fortfara. Jag l äser något af Ars 
Veterinaria med Gymnasisterna äfwen i den afsikten at hafwa 
några upwäckta och hugade för saken. 

Genom långwarig pröfning har jag funnit wid all informa
tion wara högst nödigt, at först framsätta för ynglingar och 
barn det aldra essentiellaste och allmennaste af hwar 
wetenskap. Detta skall wäl begripas och läqgas på minnet. 
Sedan går jag tilbakars och kort deducerar13] det som deraf 

134 successor efte r trädare. 

135 indelning bestämda inkomste r för faststäl lda ändamål. 

136 Hellstadii äldsta son var troligen Johan Thore Hellstadius f 
177 1, äldsta son till domkyrkosysslomannen Ander s H. 

137 Christopher Carlander (1759 - ?) studerade i Uppsal a, 
1784, med dr 1788, stadsläkare i Göteborg 1793-1812 , 
till Stockholm, assessor i Collegium Medicum mm. 

138 deducera - härleda. 

me d cand 
flyttade 
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följer. Alt hwad som hwar förnuftig kan deraf lätt sluta och 
onödiga digressioner139 etc: går jag förbi, och holler mig 
wid det angelägnaste. Den som fått grunderna i hufwut, kan 
sedan läsa böcker. Hela konsten består uti urwahlet af det 
hufwudsakeligaste, hwilket man straxt söker at applicera til 
praxin . 

Jag inbillar mig, at det mästa, som felas oss wid läro
husen, äro tjenliga läroböcker, som passa til Grundläg 
ningar, samt methoder. Jag önskade hafwa tid, böyeliga och 
mogna medhjel-(4)pare, penningar, samt et godt tryck. 

Jag hade en ganska stor 1 ust, at kunna förbättra Jnfor 
mation efter wåra nu warande behof. Men hwar en, isynnerhet 
Magistrar tro sig weta den saken ganska wäl. At läsa mycket 
och förstå intet är tokugt, men at läsa litet och begripa 
alt är klokt. 

Med första skall jag gå igenom min journal öfwer de Ven e 
riska, jag sedan i somras haft om hand, och ha äran upgifwa 
antalet samt mi t wanl igaste botnings sätt. Just nu då jag 
skrifwer detta föres til mig en krögare, som i går fi ck et 
starkt slag af en klack eller 2 på undra läppen, som de r a f 
war både krossad och kl ufwen l. flera bi tar. Nu har jag 
upfriskat bräddarne och förenadt dem med Suturer. Annan 
förening war ei möyelig. Får se om det lyckas. 

Med skyldigaste wördnad och mäst ödmjukast wördnads 
anmälan t il Fröknarna utber mig nåden wara 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

Skara d 12 Jan 
1785. 

ödm j ukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

p: s: Ganska swårt har jag för at komma från hemmet. Hushol 
let, siuka, Consistorium, Elever , Rectoratet hindra mi g 
i från at få den nåden och nöyet, at personligen uppwa kt a . 
Godt woro, om de omtal t a böcker kunde bekommas ti 1 l åns . 
Dire cteur Kallström140 torde kunna skaffa dem fort . Flera 
små piec er kunde jag willa köpa , uti mina saker, och s or:-, 
nyligen äro utkomna ; men jag känner dem ei. 

( På löst blad a v Hernquists hand: ] 

139 digressioner = avvike lser f r ån ämnet . 

140 Trolige n av s e s trädgårdsmäs t a ren och Direc teuren vid Kungsträd 
gården i Stockho l m Anders Kallstr öm , vars söner Carl ( 1 775- 1834) 
och Albrech t (1 777 - ?) underv isade s vid Ska r a tr ivi alskola från 
1 7/9 1 78 5 . Båda v ar senare elev e r hos He rnquist . 
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S.H.T. 141 
En särdeles nåd visades mig uti det sidsta Gunstiga Brefwet, 
med de upgifna Förslagen til lediga F.N.N. At s j elf wälja 
tror jag mig ei til, utan woro j ag bäst hu lpen, och nögd , om 
w. H. A. och R. täcktes aldeles afgöra saken för mig. Och om 
den utsedda kunde möta på halfwa wägen. För mig at resa up 
ä r nästan ogörligt, isynnerhet om det skulle draga öfwer 8te 
dar. En kort tid til at pröfwa, är för kor t . Kjännares och 
Gynnares omdömen äro påliteligare. 

Med wör d na d ä r jag 

Den wanl i ga Beswärare n . 

Wälborne Herr Archia ter och Riddare 
Nådige och Gy nnare. 

51 - 25 : 34 

Nu ä r jag rätt ä ngslig, som e i hunnit til, a t med wör d s arnt 
swar på sidsta nå diga skrifwelsen inkomma. St u ndel iga hinder 
och angelä gna gjörornål ha f wa hollit mig frå n mi n kjära skyl
dighet. Som Rector . [ 2 J Lector, Veterinarius, Fuskare och 
Oecon ome m.m. orngifwes j a g af bryderi. J bland detta bekymmer 
har j a g tänkt på utwäg at kunna efterkomma Wä lborne Herr 
Arc hiaterns och Riddarens befalln i ng, at r e sa up. J u mer jag 
derpå grubblat, ju swårare har det förekommit mi g . Nu 
ä ndteligen utom de förra moti v erna, t i lkornrner e n d r if f jäder, 
s om synes twinga mig ut. 

Wår Hederliga Doctor och Biskop, som alt i d warit utmärkt 
för en öfwerflödig godhet, är nu mer s wag än f ö rr åt den 
sidan. Han tiltror sig som Ephorus äga r ä tt, at a dgrilie
ra142 [3] efter pluralitas vo t orum143 rel e gerade d j e ckna r och 
twinga oss til at tola besmittade och s mittande s ä llskap e r. 
Seder, Religio n oc h flit är mig om h j erta t. Wil Herren 
fort fa ra i sin föresats, bl i r j ag nödsakad, a t de r ö fwe r 
anmäla underdåniga beswär. 

Förleden Postdag korn Herr Docto r Reftelii 144 bre f med 
befallning från Kongl. Collegi um Medicum a t upgi fwa min 

141 Det ä r svå r t att finna någon annan förk laring till detta tillägg 
än att Bäck kommit med något äktenskapsförslag och uppmanat 
Hernquist att resa till Stockholm fö r att träffa lediga Fröken 
N.N. - Hernquist föreslår, at t Bäck skall bestämma åt sig ! Han 
kunde dock tänka sig att möta den utkorade på halva vägen ! 

142 adgr ilier a ä r möjligen avlett av det franska verbet griller= gå 
fö r b i, k ö ra o m. Prefixet ad= till. 

143 plur al itas votor um = maj or i te t s beslut. 

144 Johan Mar t in Reft elius (1740-1 799) studerade medic i n i Uppsa l a, 
me d dr 1772 , sek rete r are i Colleg ium Medi cum 1777. 
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Methode som jag til Veneriska s mittans botande brukat. J dag 
har jag äran s wara och utfäster mig til nästa wecka, at 
deröfwer ödmjuke!. yttra mig. Med nådGunstig tilstånd ber 
jag få sända detta til Wälborne Herr Archiaterns ompröfwan 
förut: då jag äfwen skall efter-[4)komma det som mig förut 
befaltes. För de andra nådiga förslagen tackar jag ödmju
kast; alt utmärker en nådig omsorg om rnit wäl. 

Jag förbindes derföre til all wördnad och utber mig nåden 
få städse wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

73-157:4:107-1 09 

Ei förr än nu har jag haft 2 timmars ledighet för at efte r
komma Kongl. Collegii åstundan med de medels uppgifwande , 
hwaraf jag mig betient til den veneriska smittans b o - [ 2 J 
tande. Jag anholler ödmjukeligen, at drögsmålet så wäl som 
oredigheten Gunstbenägit ursäktas . 

Sedan j ag flera år arbetat och försökt hwarj ehanda mot den 
Veneriska smittan, har jag ei kunnat finna tjenligare medel 
deremot än Mercur: Subl: corrosiv. 145 blandad och rifwen med 
Laudan : Liquid: 146 hwilken blandning sedan bl ifwi t uplöst i 
Al thea decoct 147 eller ock som mig tyks beqwämligare wara 
med Mercur: crud: extinct: cum Gum: arab: hwartil Conii 
extrac t 148 war i t blandad , til en piller massa. Detta mitt 
brukade är enligt Plenkens mercurial piller14 9, men ski lja 
derifrån, at jag brukar at lösa Mercur: Sublim: c orr: gr jv
v j uti Laudan: Liquid : unce B , som sedan öses til Mercur : 

145 Hercurius sublimacus corr osivus = sublimat, kvicksilverkloric 

146 Laudanum liquidum (Sydenhami) = Vinum opii crocacum. De n ve~~
sam.ma bestånds delen var opium. 

14 7 Alchea decocc = avkok på rot eller blad från Alchea officina~~s . 
l äkestockros. 

148 Hercur: crud: excincc: cum Gum: arab: hwarcil Conni 
varit b l andad = kvicksiver utrivet i a rabiskt gwnmi, 
coniumextrakt (från Conium maculacum, odörc) satts. 

ex crac t 
vartill 

149 Med Plenken avses Joseph Jakob von Plenck (1 738-1807), s orr, 
komponerade kvicksilverpr eparat, bl a Hu cilago s . Liquor mercu
rialis Plenckii, som också kunde göras i pillerform. 
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viv: destill dr [ij,inb] dödad under stark rifning med Gum: 
arab: dr [ij,inbJ 150_ 

Jag är för min del så intagen och öfwer-[3)tygad om detta 
medlets förmon fram för andra hittils brukeliga, så at jag 
tycker det wara syndigt at åstunda något bättre. 

Uti ingen slags siukdorn wet jaget så kraftigt betmedel, 
som detta är i den veneriska Sjukdomen. Då jag ökt Laud. 
Liquid har jag utan någon minsta åkomma kunnat taga gr viij 
Merc: Subl: 151 , hwilket giordt en snarare och märkel igare 
effect. 

Jag underställer detta Wälborne Herr Archiaterns och Rid
darens mogna ornpröfwan, samt på godtfinnande om det förtie
nar Kongl. Collegii pröfning. 

Med oaflåtelig wördnad har jag nåden wara 
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Scara d. 6. Mart. 
1785. 

ödmiukaste tienare 
Petr: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådige Gynnare 

37 -25:18 

Förleden wecka war wår nya Landshöfdinge General Major 
Ekeb1ad152 hos oss i Skara. Herren war äfwen på Brogården 
och såg äfwen mi t Veneriska Lazarette uti nådigt beskydd. 
Herr General Majoren behagade besöka de 16 uslingar jag då 
hade om händer på Lazarettet, samt lofwade nådigt willa 
utwärka något understöd för dessa olyckeliga menniskjor. 

Jngen kan beskrifwa det elände, som utspr idt sig bland [2] 
oss. J fordna dar wiste man af intet dylikt. Nu har det så 
ökat sig, at få byar äro obesmittade. Dageligen ankomma hit 
til mig fattiga och illa angripna menniskjor. Alla rnoste jag 
bestå fria medicamenter, husrum, wed , uppassning och en del 
dertil mat. Jag gör mig en sarnwets sak af, at ei hjelpa den 
fattiga, för at äfwen därmed befria allrnenheten från den 
fara de swäfwa uti och rädas före. En räddhåga är kommen 

150 Beskrivningen innebär, att Hernquist brukar l ösa 4-6 g r a n 
sublimat i½ uns av ovannämnda Laudanum liquidum, som sedan öses 
t ill 2 drachma destillerat kvicksilver, som utrivits i 2 drachma 
arab iskt gummi. Mängden kvicksilver och arabiskt gummi kan inte 
längre läsas på grund av i nbindningen, och uppgifterna är 
hämtade ur Hje l t, 0 E A: Svenska och finska medicinalverket s 
historia. Del 2. Helsingfors 1892, där brevet är återgivet. 

151 gr viij Herc: Subl: = 8 gran s ublimat. 

152 Clas Ju l ius Ekeblad (1742 -1808) , greve , militär, landshövding i 
Skaraborgs län 1784-1796. 
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öfwer alla, så at den ena ei mer wil tiltro sig den andre 
uti omgänge och sammanlefnad. 

Jag hoppas dock kunna, efter denna sommarn, utrota det 
mästa och äldsta giftet. Här komma in til mig sådane, som 
flera åren wari t derrned angrepna, utan näsa, utan Gomben 
etc. Och Gudi lof! ingen (3) har gått från mig hjelplös. Jag 
öfwertygas dageligen om mit simpla och lätta Betmedels wär
kan. Jag har aldrig märkt något äfwentyr deraf: Jngen owan
lig eller wåldsam evacuation153 synes . Alt aflöper både 
snart och utan brytningar. 

Förledit år rådfrågades jag hwad en wiss Baron skulle bru
ka mot sin oliderliga gikt i axeln. Lentare, media154 

förkastade han. Jag rådde då i höst, at applicera en spansk 
Fluga. Baron blef straxt frisk. En hans bonde blef sedan 
siuk; Baron applicerade på honom samma spanska fluga, och 
bonden blef äfwen frisk. En tid derefter blef en gosse i 
samma by ormhuggen. Baron låter samma fluga Appliceras på 
ormstynget, och Gossen wardt äfwen hulpen. Nu tror denna 
Baron, at spanska Flugor kunna afhjelpa de flästa plågor. 
Men det som här synes märkwärdigt, är, at ormstynget kunde 
botas med en spansk Fluga. Mon ei onda djurs bett skulle 
kunna hjelpas på samma sätt? Härwid tyckes wara någon 
analogia. (4) 

J morgon bittida moste jag ifrån alla mina göromål i Skara 
ut 5 mil från Stan at undersöka en siukdom på hästar, som 
brådstörta. 

Jag hade tänkt och önskat få st j äla mig bort från Skara 
til Stockholm: men här komma dageliga hinder. 

Med mycken och skyldigaste wördnad har jag äran wara 
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 18 Mai 1785 . 

153 evac uation tarmu t t ömn i ng . 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquis t 

154 l entare, media= lätta , mede ls t arka medel . 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådige Gynnare 

58-25:19 

Af en härinnelykt afskrift af Herr Hofi n tendenten Thams 155 

offert täcktes Wälborne Herr Archiatern se, huru han woro 
sinnad at understödja Lazarettet i Skara156 ifall et 
Boställe kunde indragas. Saken om båda Comministrarnas 
syslors förenande under en Embetsman har Stadens Jnneboare i 
Skara anmält i djupaste underdånighet. V. Consistorium som 
longt för detta swarat på denna remis afstyrkte conjuga
tion157 , och det af flera ordsaker. 

Nu efteråt inkommer Herr Hofintendenten wid detta [ 2 ] för
slag, j emte den bifogade o fferten. V Consistorium, som är 
emot både conjunction och Lazarette i Skara wil ei röra wid 
denna conditionella offerten158 . Jag ber altså om nådig 
hjelp och råd . En dylik afskrift skickar jag nu til 
LandsHöfdingen Grefwe Ekeblad, och anholler ödmjukast om 
dess gällande förord, ifall något på Högsta ort kunde 
ärhollas til Länets och de uslas hjelp. Bostället ute på 
landet är störst, med det torde Comminister hälst willa be
holla. Det i stan är föga betydande, om e i det Thamiska 
understödet kunde blifwa så mycket rundeligare, woro föga 
wunnit wid dess ärhollande. 

Bäst woro, om Hans Kongl . Matl täckes benåda mig med e t 
Regalt Pastorat , deri jag fingo holla en vice Pastor, då jag 
af Pastoralierna , som besparas, s kulle underhol la e t 
Lazarette för de Veneriska patienter1 59 • Men jag hoppas för 
mycket och bygger slott i luften, ei kjännandes wåra tider. 
Et sådant understöd skulle dock aldra minst betunga den 
allmenna cassan. 

155 Pehr Tham (1737-1820) , s tudent i Uppsala, hovjunkare 1758, hov
intendent 11763. Köpte Dagsnäs egendom söder om Skara, där han 
bosatte sig 1762. Konstmecenat, fornforskare. 

156 Lazarettet i Skara= Hernquists sjukhus för vene riska. 

157 conjugation - sammanslagning . 

158 wil e i röra wid denna conditionella offerten= vill ej taga upp 
detta villkorliga erbjudande till behandling. 

159 Att ge Hernquist ett pastorat, där han inte avsåg att verka, 
utan där han endast s kulle hålla en lågavlönad vice pastor, 
medan han själv skul le få större delen av förtjänsten, verkar i 
vå ra dagar något underligt. Gymnasielektorerna avlönades dock 
regelbundet på detta sätt. Under Gustaf III förekom dessutom 
ofta "pastoratshandel" och förläning av kyrkliga be fattningar åt 
gunstlingar. 
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Med wördnad har jag äran wara 

Skara d: 15 Sept. 
1785. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 
Petr: Hernquist 

Exhib: d: 24 Aug. 1785. 
Högvördige Herr Doctor och Biskop 

samt 
Venerandum Consistorium. 

J fall Venerand: Consistorii öfwerklagade utslag angående 
Capellans160 walet här i Socknerna, skulle blifwa ändradt; 
tager jag mig den friheten at i förwäg påminna om et ganska 
angeläget ändamål man kunde winna under det samma. 

Att en Capellan hwilken från först [ a) inrättningen icke 
warit annat än Hjelpepräst, och knapt i 10 0 år haft indelt 
boställe som Capellan skulle nu utan minsta ordsak p å en 
gång f å 2ne indelte Boställen, det finner wäl Ven: Consisto
rium wara aldeles utan både billighet och exempel. 

Då nu Capellan blifwer ålagt at bo antingen på Bostället i 
Staden eller på landet, så kan ettdera anwändas till den af 
Herr Professor Hernquist, så högt med skjäl wärderade gjorda 
inrättningen af Lazarettet för Venerisk sjuka. Denna inrätt
ning, som i smått liknar hwad ifrån högsta orten är för 
längre t id sedan inrättadt i Stockhol m, då de olyckel ige 
nästan aldeles för inte bl ifwa curerade, kan icke nogsamt 
wid första tillfälle både berömmas och upphjelpas. 

Jag tror altid at detta ärende tillhörer [2) äfwen Höga 
LandsHöfdinge Embetet, men med mera wi tsord kommer detta 
från Ven. Consistorium än ifrån någon enskild, hwadan jag 
ödmjukast utbeder mig en remiss derom i ofwanberörde fall, 
jämte tilstånd, at med berörde tilslagna boställe få förena 
en liten enskild gåfwa med det samma. 

Högwördige Herr Doctorns och Biskopens 
samt 

Ex actis 
Johan Otter 
Consist : V : Not. 

Vener . Consistorii 
ödmjukaste t jenare 

Tham til Dagsnäs 
17 Aug . 1785. 

[Avskriften till Bäck ar av Hernquists hand ). 

16° Capellan - kaplan , motsvarar i våra dagar närmast komministe r. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare samt Preses 53-25:39 
uti Kongl. Collegio Medico NådGunstige Herre161 

Hos Wälborne Herr Archiatern och Riddaren har Claes Lauren, 
efter egen berättelse, haft äran och förmanat andra gången 
göra sin upwaktning, samt blifwit upmuntrad til at fortfara 
i sin flit och arbetsamhet. Jag tackar ödmjukast på Hans 
wägnar för den nåd [2] och omwårdnad, som Honom bewises. Om 
Han framdeles wille med samma ifwer och nit, som hittils 
mäst skjedt, fortfara med studierna, kunde Han göra lycka 
och androm tjenst. Jag önskar, at Hans hug kunde falla på 
medicine, jemte det, at Han läste studia communia 162 

Sedan Schol~ ungdomen är nu inkommen och några örter ännu 
ära framme lärer jag dem, at examinera och sj el fwa upleta 
namnen efter Systema Natur~ . Jag wisar dem först partes 
frutificationis 163 ; igenomgår med dem Tabellerna uti 
Philos ophia Bot164 ; som jag afritat i större f o r mat ; sedan 
de kjänna desse figurer wäl, låter jag dem nyttja Systemet, 
och tar med mig uppå Gymnasium så manga individua af hwart 
Species165 ifrån Trägården och wilde at hwar får sit 
exemplar, hwarpå partes distinctivae visas tydeligen. Jnnom 
12 a 16 timmars före- [3] läsningar på sådant sätt, äro de 
mästa aldeles säkra och finna lätt igen namnet. Jag har en 
Eleve från Åmål, som kj änner intet latinsk ord, mer an 
Linnei termer; men är i stånd at nyttja Systemet166 med 
lätthet, och kan examinera gräsen. 

I alla wetenskaper och språk är angelägit och nödigt at 
skilja det mindre nyttiga från det essentiellaste, och at 
säkra och få men dock tilräckeliga fundamenta läggas, som ei 
för länge kan uppeholla innan man kommer til hufwudmålet och 
utöfningen. Wid alt öfwerflöd, och som kan slutas lätt, 
trötnar och ledsnar man wid. På denna urskilningen har jag 
mycket arbetat, och önskat hinna med at widare til allmen 
pröfning underställa den sak skrifteligen. Men tiden har 
warit för mig för inskränkt. 

161 Brevet är odaterat. Det är inplacerat med ledning av omnämnda 
lärlingar. 

162 Studia communia - allmänna studie r. 

163 partes frutificationis - fruktbildningsorganen. 

164 Linne, Carl von: Philosophia botanica in qva explicantur funda
menta botanic~. Stockholm 1751. 

165 Species - art. 

166 Systemet - Linnes Systema Natur~. 
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Jag har ofta önskat äga öfwer et publikt lärohus plein 
pouvoir167 , at der få inrätta på försök en wiss methode och 
ålägga Docentes, at efter wissa formulair utarbeta tjenliga 
Schol~böcker, som kunde passa . Af de wi hafwa äro få 
dugliga. Med de (4) döda språken anwändes mycken tid och den 
mästa, och til slut kan man dem ei. De moderna språken talas 
ei om wid lärohusen, äfwen så går det med de angelägnaste 
wetenskaper. Skj elfswåld och lättja är inritad, arbetsam
heten är borta. Man rättar sig efter wanan som lättast är, 
men eftertanken bryr förnuftet. Något har jag fått ändrat 
här wid Skara lärohus, men för mycket återstår och öfwergår 
min magt. Men jag önskar at få den ofwan från. 

Godt woro om Höga öfwerheten tänkte på wår oduglighet, och 
sökte ändra til det bästa, hwad som förbättras kunde. Jag 
har härom både talt och skrifwit til Höga och förmögna; men 
ingen har gjordt mer derwid, än beklagat wår belägenhet. Det 
blefwo dock et lysande föremål för en Mäktig Patron, at 
arbeta på. Herren den Högste wände den Regerandes ögon på 
dessa saker! Dermed kunde förwärfwas en odödelig ära och 
ewigt namn . Jag utber mig förman; at städse få wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr. Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare 

38-25:20 

På Nicolai dag eller d : 6 Decembris sidstledne hals uti alla 
Consistorialium, Docentium och flera Härrars närwarelse exa 
men uti Arte Veterinaria. De då warande examinandi woro 1 
Gymnasist~ omnes168 , 2 Leuren, 3 Dahlberg, 4 Ekmark, 5 Sven 
Linde , 6 Kock, 7 Hellström , 8 Axelsson , 9 Hasselblad , 10 Long
berg . 3 stycken hade på differenta t ider tagit från Schol a:. 
afskjed. 

Examinata 169 woro 12 Fundame nta physica Scientiae med i cc: . 
2Q Elementa Histori~ Natura - [2] lis. 3 Elementa Chemic: e t 

Pharmaciae. Elem. 4 Materiae Medie~. Anatomia Equi . Ejusåe~ 
Nolae pulchritudinis. Pathologiae Generalis pars s. origo . 
Morborum. Therapiae Generalis pars s indicata, Classes, 

167 plein pouvoir - oinskränkt fullmakt. 

168 Gymnasist~ omnes = alla gymnasister. 

169 Examinata = examensämnen. Hernquis t räknar här upp alla sina 
undervisningsämnen. Inom utrymmet f ör noter kan en beskrivning 
knappast lämnas. Gymnasisterna examinerades huvudsakli&en i 
na turalhistoria och en kort kurs om sjukdomar. 
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Genera et Species morbor. a Hominum et Animal: mans
vet: Cl ini ca s. cura morbor: Methodus prceferibendi remedia 
Materia oeconomica. Herbarum varius usus. 14 Compendiola 
Pathologia: practica:. 15 Ex Grammatista Philosophante Pars 
physica. 

Gymnasisterna hade läsit nu under detta året NQ 1, 2, 4, 
14, 15; det öfriga kunne Eleverna. Flera herrar från landet 
inkomma, til at afhöra denna examen, som börjades kl 10 och 
slöts kl 2 e.m. De närwarande betygade sitt fulla nöye öfwer 
ungdomens förkofran. Man kunde ei på en så kort stund 
genomgå alla de nämda styckon; utan frågades här och der uti 
hwar del. Af Stipendii medlen tildömdes först alla Eleverne 
undantagande de 2 yngsta, samt bland Gymnasisterne dster
holm, Joh: [ 3 J Vennerdahl. 

Före Examen hölt jaget tal på swenska och sökte bewisa 
genom naturliga skj äl, at ingen har bet tre til fäl le, at 
kjänna Guds Allmagt, wishet och godhet än en l äka re, som 
inhämtadt de medicinska grunderna. Desse skj äl hämtades af 
dess sunda lärdomar och konstens utöfning, samt bestyrktes 
widare med witnen och exempel. Härwid fick jag godt tilfälle 
at publice wörda äfwen härutinnan mina Gynnare. Jag fortfor 
och bewiste, at ingen fullkomligare kan wederlägga materia
listerna och bewisa en Själs boning och wärkan på djur
kropparne, än en wäl underbögd medicus . Och som jag påstod, 
at ingen annan wetenskap kunde framte så många och kraftigt 
bewekande skj äl, til den högs tas pris, dess sunda dyrkan, 
(om icke Theologien) som medicine, så blefwo wäl Theologerna 
deröfwer något missnögda. Men icke desto mindre förklarade 
de häröfwer sit benägna nöye. 

Nu trötnar jag snart med al tsarn-( 4 ] mans. Både Landshöf
dingen och Consistorium tyckas willa lägga hinder i wägen 
för alt godt. Jag skulle nu önska få et Pastorat til 
Scholans understöd, dock för min egen räkning samt deröfwer 
få en Biskoplig frihet at holla en vice Pastor. Här ära 2 a 
3 dylika, ei longt från Skara, Slöta, Larf och Broddetorp. 
Ettdera kunde jag behöfwa. 3 stycken Elever har jag årligen 
underhollit, ibland 4. Fattigdomen hindrar dem annars at 
holla sig här. Hertig Carl har sändt hit en, med namn 
Kock170 : den moste jag underholla. Jag är med wördnad 

Skara d 11 Dec, 
1785. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

l70 Henrik Gustaf Kock (1764-1843), elev 1 785-1788 , hovslagare v id 
Liv regementet till häst. 
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Wälborne Herr Archiater, Riddare och Preses 55-25:21 
uti Kongl. Collegio Medico. NådGunstige Gynnare 

Wid slutet af det förbigångna året, kan ingen ting mer fägna 
mig, än at förnimma det En af Försynen utsedd Gynnare lefwer 
och mår wäl, samt är utrustad med alt, hwarrned wetenskaper 
[2) och alt godt til allmen nytta kan upodlas och tilwäxa. 
Jag med många andra hafwa warit et föremål för Wälborne Herr 
Archiaterns godhet, hwilken genom wårt ringa bernedlande 
s yftat p å allrnenhetens bästa. Herren den Högsta uppehålle 
wår outtrötteliga Gynnare med lif, hälsa och krafter, samt 
gifwe b eständiga nöyen af alt det förmonliga som påsyftas. 

Emot min annalkande ålderdom oroar mig mycket, at jag ei 
förrnåt bringa den wetenskaps del, jag af Wälborne Herr 
Archiatern fått at odla til högre fullkomlighet, at jag der
rned kunnat mer f ägna en ädel Patronus, och til skyldig 
ärkj änsamhet upfylla en billig171 ( 3) förhopning. Dock s å 
länge jag lefwer, skall jag ei åsidosätta med skyldig 
wördn ad för Wälborne Herr Archiaterns afsikter, at 
grundlägga Ars Veterinaria . Gud gifwe, at den kunde til en 
ewig åminnelse efter dess Förnämsta Gynnare Wälborne Herr 
Archia tern bibehollas innern Swea Rikets gräntsor til 
ewärdeliga tider. Men härtil fordras mycket, som ei så lätt 
winnes . 

Utsikten för Eleverne är ännu dunkel. Jnga syslor, ingen 
heder, som ofta lockar, är för dem utsedd . Om Klockare, Hof
slagare, Jägerie syslor woro för dem par preference til
gängeliga , kunde man ändock wänta några ecoliers172 . Men nu 
wil ingen fattig, i owisshet for framtiden, göra en 
fruchtlös kostnad. 

Til at winna en skickelig 5uccessor173 och Adjunct har jag 
mycket kostat och försökt, men hittills förgäfwes. Alla 
willa ha f rihet, penningar, höghet tillika med [ 4) 
rnakel igheten . Jngen wil hafwa beswär. Så snart de lärdt 
något och komma så långt, at de kunna föda sig sielfwa med 
eller på et beqwärnligare sätt fly de undan beswäret. Jag har 
nu antaget en Tullinspectors son wid namn Linde, s om jag 
underhollit i 2 år. Härtil har jag taget och utsedt en snä ll 
Gymnasist Wennerdahl Prästson174 , på försök. 

Ännu et bekymmer. De fläste, som komma til Scholan, kunna 
ei stafwa och skrifwa swenskan; det woro för sådana en 

171 billig= rimlig , måttlig. 

172 ecolier = lärj unge, skolyngling. 

173 successor - eftertr ädare . 

174 Kan h a varit en son til l prosten Nils Wenn erdahl 
linga: Johan (1 766-1823) eller Per (1768 -18 26 ) . 

i Ack-
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genwäg om de hade mina Collegier175 trykta. Men härtil 
fordras penningar, som jag ei har. Jag wet ei eller hwarest 
man dem öfwerkomma kan. Ett sätt har jag tänkt på. Herr 
Assessor von Köln176 har i Skara et förfullit tryckeri. V. 
Consistorium har flera gängor anfört klagomål öfwer dess 
förfall och welat indraga de af domkyrkj an Honom årligen 
tilfallande 20 Tunnor strid säd: Utom detta spannemåls 
understöd har Trycket Pappersfrihet: alt med wilkor at (5] 
Scholeböcker för lindrigt pris skulle kunna trycas. På 40 å 
50 års tid, är ingen Scholebok här, mer ä r grammati c a 
gr aeca 177 , trykt. Nu har åter V. Consistorium a nmält beswär 
i cancellie Collegio 178 häröfwer. Jag tycker, at härmed bäst 
woro handlat, om Scholce- och andra nyttiga böcker tryktes 
för dessa 20 tunnor Spannemål, samt at på så mycket papper 
lämnades frihet, som Tryckare hunne at trycka. På detta 
sättet wunnes af sikten med denna donation, men nu ei. Och 
wet jag icke med hwad Rätt, man kunnat taga 20 tunnor från 
en f attig domkyrkja å rligen, hälst då dermed intet winne s. 
Cancell ie Rådet Eng eström har nu saken om hand. Och kunde 
den h j elpas, och böcker i Arte Veterinaria tryckas, om någon 
mäktig Gynnare annars wil le befordra denna saken til et 
lyckeligt slut. 

Med alla krafter söker jag efter att kunna bibeholla mig 
uti Landsher-[6 ] rens grace. Men i längden ser jag ei möj e
ligheten. En i dess Fru Moders Hof engagera d och här tjenst
görande man tar häri mycken del. 

Som V. Consistorii Assessorerne ei kunnat förena sig uti 
a t Approbera en Herr Doctorn och DomPr . Knöses apologie179 

175 Collegier = handskrivna " läroböcke r" i olika ämne n . 

176 Johan von Coelln, provincialmed icus i Lidköping, innehade det 
Kongl . privilegierade tryckeriet i Skara 1766 - 1792, vilket han 
övertagit av s in syster, änka efter boktryckaren Möller. 

177 Grammatica graeca - grekisk g r ammatik. 

178 Cancellie Collegium växte fram ur Kungl Maj: ts kansli och har 
under tidernas lopp växlat starkt (enväldet, frihetstiden, Gus 
taf III) ifråga om makt, befogenheter och organisation . 

179 apologie = fö r svarsskrift. 
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emot Prof . Möl 1 er180 och Pr. Victorin 181 , har jag most på 
dess t rägna begäran den samma genomgå och beror nu 
approbation på mit votum, som jag ei kan undgå at lämna. Och 
blir detta af inneholt, at Doctorn och DomPr. Kn ös, som är 
inför allmänhetens domstol anklagad, bör åläggas, at wisa 
g rund och skjäl til sina afwikelser från wåra bekjännelser. 
Biskopen arbetar mot detta wärkets utgifwande och har fått 
redan 3 mot sig. 

Men jag är för lång med främmande ämnen då jag endast 
wille tillönska min Förnämsta och säkraste Gynnare en long 
och säll lefnad, hwarmed jag altid begynner och slutar, så 
länge jag har äran wara 

Wälborne Herr Archiaters och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Skara den 29 Dec . 1785. Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 39- 25:22 
NådGunstige Gynnare! 

Fast ofwerhopad af nästan otaliga göromål, jag åsidosa t t 
mina dyra skyldigheter, har jag dock ei forgatit den word
nad och hogaktning, hwartil Wålborne Herr Archiaterns out
sägel iga god - ( 2] het och wälgerningar mig förbundit. Herre n 
den Högste uppehålle Wälborne Herr Archiatern wid hälsa och 
krafter samt förläne glada dagar u ti många år . Jngen ting 
kan wara mig kjärare än at altid förspörja en s å Ädel 
gynnares wälgång under nu ingå ngna Helg, samt derpå föl j ande 
å r. 

For lede n 5 Dec: 
latinsk ora ti on de 
Landshöfdingen etc . 

af lade jag mi t 2 åriga Rectorat med en 
Idoneo Praeceptore, ej usq requisi tis 1 s: . 
Herr Grefwe Ekeblad kom dagen foru t in 

ISO Den professor. med vilken Anders Knös råkade i de l o vi~ s:~ ··· - 
kanda teologiska fejd, Yar Perrus t1un c k (1732 -1832), fil r..2;:. 
Lund 1751, docent i grekiska och österländska språk 1753. :ec_ 
dr 1 769, teol professor 1775, domprost 1778 och biskop 1 - s, _ : 
Lund . Han beivrade s t a rk alla yttr ingar av herrnhutis rr. oc:. 
piet ism. - Johan t:oll er (1 738 - 1805 ) deltog också i fe jde:~ Ii<'< 

var ingalunda professor utan kyrkoherde i \lasterl-.a:, :.1,;E-
Sede rmera blev ha n biskop i \lisb~. 

181 Jonas \licrorin (1725- 17 90 ) studerade i L'ppsala. fil m".;; 1-~ -
kyrkoherde i Fägred 1766 . prost 1777. " ~ed domprosten A .d . Knc s 
kom han i en lår.t::arig och markYärdig religibs tvist 2nt-å e I.dc
sin broders, prosten AI:c!ers \'~crorins. synodalpredikan 1- s l " 
(i-'arholm) . 

18 2 de idoneo praeceprore . e jusq requ is i ris 
ren och vad som k r ävs av honom. 

om den lämplige lara -
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under min lecti on, hwarunder Herren förklarade sit wälbehag, 
samt låtte förmärka, at Herr Grefwen och Landshöfdingen 
åstundade, at examen in arte Veterinaria, ( 3 ) som war utsatt 
tillika med mutatio Rectoratus183 til d. 6 Dec: kunde skje 
d. 5, hwilket också för sig gick ifrån kl. 10 f.m. til kl. 2 
e. m. Herr GeneraleCommendeuren och Landshöfdingen behagade 
derwid wisa sit nådiga wälbehag, at Herren så när ei welat 
låta mig sluta examen den dagen . 

Mina nu warande Elever, förutan alla Gymnasisterne, woro 9 

st. Alla ådagalade prof på sin wunna ins i ckt, och f ingo 
derföre alla Eleverne til upmuntran, 3 st 40 pr Smt, de 
ö frige 20, 12 a 10 Oto mynt. 2 Gymnasister fingo 20 Dto Smt 
hwardera. Grefwen och LandsHöfdingen gaf äfwen 2ne andra 
Gymnasister 30 pr Smt hwardera. Samma höga herre skjänkte 
dagen förut til 6 st Scholaegossar, som under sångexamen 
wisade mästa skickelighet 6 Rdr Spec. 

Således är jag wäl upmuntrad, så länge jag ser, at mina 
höga ( 4) Förmän taga nådig del uti mina s må göromål. För 
ö frigt törs jag intet bekjänna at jag trötnar eller ledsnar. 
Gudi ware lof! Ännu har jag alla mina krafte r i beholl, fast 
j ag moste arbeta träget, ofta nätterna i genom . J ag har icke 
desto mindre antagit en gammal student, snä ll karl, och s om 
förr warit hos mig, til Adj unct184 Jag förmodar att han 
skall upfylla hwad som hos mig brustit . 

Wår Biskop bär nu sin Commendeur Stjärna185 , och mår någor
lunda wäl fast stenpassion plågar honom under rörelsen. 
Pastorandi äro wåra prof förelagda, och s om få kunna dem 
uthärda, fly de til kj öpta nåden oc h undgå således 
skj ärselden. Huru l ä nge monde s å d a nt h ä nda. S ie l e n wandas 

183 mutatio rectoratus = byte av r ektor. 

184 

185 

gammal student . .. t il Adjunc c = Anders Thunbe rg (1755-1816) 
s tuderade i Uppsa la , elev v i d v id veter i när inrättningen 177 8-86, 
samtidigt som han b iträ dde med unde rvisn ingen , adjunkt 1786, 
magister i Greifswa ld 1787, med dr i Lund 1794 , konrektor 1797 
och r ektor 1811 vid Skara s kola. 

Bis kop Anders For ssen ius 
Nordstj ä r neorden 1786. 

(1706-1 788) b l ev komme ndö r av 
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härmed från boken och arbetsamhet och förlitar sig på en 
lyckelig handels Speculation. 

Med skyldigaste wördnad har jag fördelen wara 

Skara d 24 Dec: 
178 6 . 

Wälborne Herr Achiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare! 40-2 5:23 
Nådgunstige Herre! 

Mot ingången af et nytt år, utbeder sig en gammal Gunstling, 
få det gladaste nöyet til lkj ännagi fwa sin dagel iga önskan 
och trägna böner, at den Allsmägtige (2) Gode Guden uppehol
ler wid hälsa och krafter dess mäst Wördade Gynnare. 
Himmelens Herre meddele uti det nu tillstundande och många 
påföljande år all sielf behagelig sällhet och lycka. Jngen 
ting skall blifwa mig angenämare, än dylika nyheter från 
Stockholm om min högst wördade Förman och Ädlaste Gynnare. 

Jag f år äfwen berätta, att jag mår , Gudi lof! wäl, har 
hälsan, fast mycket beswär och oro på flera handa sätt följa 
mig efter. Flera mattande Processer, som jag ei kunnat und
(3) gå: hwaribland är en för Artis Veter: Praebenda angående 
Skog, som jag dertill söker. Min oeconomiska omsorg ökes, 
genom et Praebendae Hemman jag till trät och ligger nära 
bredowid mig . Ensam är jag ännu, och lärer sådan förblifwa 
intill döden. 

Uti Veterinaire Syslan har jag Adjuncten MagK. Thunberg , 
snäll och arbetsam man . Jag hade welat tillika hafwa hono~ 
antagen til Gymnasii Docens. Men det war Wederbörande e mot, 
och g ofwo den Syslan till 2ne 13 års yngre. En wiss arbeta r 
emot, at ingen Veterinarius skall efter mig blifwa Lector . 
Således önskade jag få min Adjunct antagen äfwen til l 
Matheseos Adjunct, medan jag lefwer. 

Examen in ~.rte Veterina - [4J ria gick för sig d. 6 Dec : med 
Gymnasii ungdomen och Eleverna som woro 13. De blefwo for
hörda uti de flesta delar, som hörde till denna saken. Bis
kopen och Commendeuren tillika med alla Docentes wor o 
Audi t ores och Judices j emte flera Stånds personer deribland 
war öfwersten Fock186 , hwilka sedan spisade hos mig middag. 
Examen påstod mäst uti 4 timmar . Herr öfwersten och Riddaren 

186 Georg Wilhelm Fo c k (1827-1808 ), överste och chef för Västgota 
k avalleriregemente från 1785 . 
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Fock tänker på någon Jnrättning wid sitt Cavallerie Regemen
te och derom talte wid mig. 

Med skylldigaste Wördnad har äran och förmon wara 
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 28 Dec. 
178 7. 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

41-2 5 :24 

Wälborne Herr Archiaterns wälgång och hälsa fägnar mig mäst 
af alt, hwad jag kan önska. Jag hugnas dermed af resande och 
mina Correspondenter, och önskar jag, at alt framgent der
öfwer få glädjas. Min hälsa, som förledit år war wacklande, 
har någorlunda nu [2) warit stadig. 

Får äran berätta Wälborne Herr Archiatern, at jag förleden 
8te dar sen fick Bref från lta HofStallmästaren Baron och 
com: von Essen187 med begäran, det skulle jag straxt affärda 
en Artis Veterin: Eleve til HofStallets tjenst. Men som af 
de nu warande läringar ingen war utlärd, mos te jag genom 
expres till Lindköping antyda min fordna Eleve Ekmark188 

som till sidstnämde länets tjenst war ärnad, och förleden 
Juhl skildes wid mig, at ofördröjeligen begifwa sig till 
Stockholm till at emottaga widare nådiga ordres. Detta wärk
stältes. Ynglingen fans igen i Lindköping ute på en herbori
sation189 med en hop Gymnasister, som han Informerade i 
Botaniquen. På undfångna Ordres reste han andra dagen derpå 
eller förleden måndags och lärer nu snart i Stockholm sig 
infinna. 

Jag skrifwer Honom i dag till och befaller Honom göra sin 
upwaktning hos Wälborne Herr Archiatern och anholla om 
nådiga råd och recommendationer. Blir ynglin-[3]gen rätt 
anwä nd, tror jag honom kunna göra nytta. Han har hos mig 
läsit hwarjehanda: Är en tämrneligen god Pharmaceuticus. Jag 
recommenderar Honom på det ömaste i wanlig omwårdnad, ifall 
han får förmon, at upwakta Wälb: Herr Archiatern. 

187 Hans Henrik von Essen (1755-1824) gick den militära vägen oc h 
avancerade snabbt; överste 1787, generalmajor 1805, general 
1807 , fältmarskalk 1811. Han blev hovstallmästare 1777, riks
stal lmästare 1796, riksmarskalk 1816. 

188 Olof Ekmark (1763-1817), elev 1784-1787, förestod boskapsapote
ket. Hästlä kare vid Kungl. Hovstallet i Stockholm. 

189 herborisation ~ botanisk exkursion. 
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Min olyckeliga process med min Swärrnoder är nu uti Kongl . 
Justitiae Revision190 anhängig gjord. Jag är mycket ängslig 
förn jag winner et drägel igt och nådigt slut. Tordes jag 
framdeles ödmjukast anholla om nådig befordran, då jag får 
weta Referenten191 , woro det en särdeles nåd, som oändeligen 
ökte min förbindelse. För lärohusets Räckning har jag en 
skogsprocess, som äfwen ei slutas, förn den gått till högsta 
domstohl. 

Uti det Veneriska Lazarettet har jag nu 8 st: Det har hela 
året igenom ei warit öde, utan komma in och gå derifrån ut 
ständigt. Eländet är större, än man det kan tro; ännu har 
jag ei fått något publikt understöd dertil. Kostnad moste 
jag äfwen göra af egna medel på den Botaniska Trägården, [ 4 ] 
som detta oagtadt wäxer till . 

Eleverna äro i dessa dyra tider f å. Jag har nu ei flera än 
8, men wäntar några, deribland 2ne Apothekare Geseller. 

Sjukdomar grassera mycket, mäst bland ungdomen . Flussfeb 
rar192 och hosta med pleuresie hafwa hi tintil wari t i syn
nerhet gångbara. Wår hederliga Biskop är nu sängligande och 
ganska swag af wattusot hwartil kommit diarrhoea colliq 193 . 
Jag ser mig knapt i stånd, at rädda honom . # 

Med skyldigaste wördnad har jag äran wara Wälborne Herr 
Archiaterns och Riddarens 

Skara d 12 Junii 
1788. 

ödmjukaste tjenare 
Petr:H[ernquist] 

# Han dog d. 13 hujus194 kl. 3/4 till 12 på natten , utan 
särdeles plå!or, mer än en tilltagande matthet, hwaraf äfwen 
oedema pedum 95 härflöt . När han först klagade öfwer swullna 
ben, blef han rådd af en Medicus, at derpå lägga näfwer. 
Denna drog ut något watn och resten drefs up i kropppen, och 
i benet kom änteligen kallbrand. 

P:S: Det meriterade at widare försöka det jag med beständig 
framgå ng nyttjat för all slags tandwärk. De t bestå r deru t i, 
at jag för flera l OOde personer hulpet d e rmed, at jag opnat 
med en lancette på tandkjöttet . 

190 Kongl. J us ti~ Revision motsvarar Högsta domstol en . 

191 refer ent= f ör edragande . 

192 flussfebrar = slemhinnekatarr er med feber. 

193 diarrhoea coliq diarre med buksmärtor (kolik ). 

194 hujus = dennes , i denna månaden . 

195 oedema pedum = svullna fötte r , ben. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

42-25:25 

Får äran berätta, at Pästen på Hästar och Hornboskapen har 
så häftigt tändt an uti Was3bo och spridt sig ut, så hastigt 
till flera Församlingar rundt omkring Skara, samt äfwen wi
sat sig i Staden196 . Den är så häftig och dödande, [2) at 
kreaturet faller ned midt för ögonen, utan a t ägaren kan se 
det wara siukt. Allenast en Pästkula wisar sig i Bringan på 
HornBoskapen och ljumsken på Hästar några timmar före döden, 
hwilken kula wäxer från en nöts storlek till en hattkulles 
under dödskampen. Ofta har man ei sedt någon kula förn krea
turet är dödt. 

Jnnan allmogen wiste at det war någon smittosam sjukdom, 
togas hudarna af och några få togo up köttet, hwilka deraf 
blefwo upswulna, illa siuka och de flästa afsomnade deraf . 
Sådanne exempel hafwa afskräkt oss ifrån at öpna manga, men 
icke desto mindre hafwa wi under-[3Jsökt några, och funnit 
lungan, lefren, och mjälten aldeles skjöra. Blodet har under 
åderlåtningen gifwet en stank; Alla djur, hundar och swin, 
som af de döda asen ätit, ja sl ickadt blodet, ha straxt 
derpå dödt. 

Hwarken jag eller Eleverne hafwa nu ro, natt eller dag. De 
sednare äro utplacerade hwar på sin tract, och jag samt 
Adjuncten resa dem emellan för at mota olyckan i sin början. 
J alla Församlingar rundt omkring der smittan är, hafwa wi 
praeserverat197 kreaturen, samt botat åtskilliga , som wi 
kunnat påfinna i sin början. På hjertats slag och hettan i 
mun , hafwa wi en dag förut kunnat [4] märka siukan. Äfwen at 
de satte hankar ei kunnat draga till Suppuration. Uti 
Pästkulan fins en materia lik gelee, hwilken ei kan bringas 
på något sätt till wahr. Genom praeservativer hafwa wi nu 
hunnit så longt, at Pästen uphört på de fläste ställen . 
Knapt 4 å 6 kreatur af de praeserverade hafwa omkommit, och 
befinnes at desse döda ei warit fulleligen praeserverade. 

Nu tillstöter en annan olägenhet och olycka på folket, at 
rödsotten198 bland dem har börjat wisa sig. 

Med skyldigast wördnad har jag äran wara 

Skara d. 31 Julii 
1788. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 
Petr: Hernquist 

196 Denna boskapspest bör ha varit mjältbrand. 

197 praeservera - behandla i förebyggande syfte . 

198 r ödso t - dysenteri. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
HögGunstige Gynnare ! 

43-25:26 

Den förut omskrifna Fänads och HästPästen, som war s å häf
tig, att den hotade hela landet med förödelse, är nu mäst 
d ämpad. Efter alt, hwad [2] jag kan p åminna mig har hwarken 
någon annan eller jag sjelf warit så l yckel ig, at en så al 
de les ödande och förfärlig Päst så snart och lindrigt kunnat 
hämmas. 

Det som mycket bidragit nu til e t lyckeligt slut har warit 
at jag haft biträde af mina Elever, som jag på alla holl 
nyttjat uti Församlingarne, och hwilka jag skjutsat t ill 
stället, s amt bestått medicamenter gra tis, så at allmogen i 
sin nöd ei warit betungade med någon kostnad. Sjelf har jag, 
äfwen som Adjuncten , res t omkring och [3] tillsedt, at a l t 
har gådt wäl och wederbörligen till. LandsHerrens bemödande 
och kloka anstalter kan jag härmed ei nog beröma. Det är et 
s ärdeles nöye, at arbeta till allmen nytta , då man är så 
understödd af Höga Wederbörande . Jag skall framde les upgi fwa 
till allmen tjenst och bruk samt til widare försök de medel, 
som flera gängor lyckas mig uti Boskaps Pästen . Det är helt 
simpelt och kan utan mycken kostnad och beswär ny ttjas. Och 
t wiflar jag med skjäl at något bättre gi fwes. Jag har alt 
s edan 1763 forskat och försökt al l ting, men intet har s å 
inträffat med ändamålet, som detta. Och tror jag [ 4 ] nast 
Guds wälsignelse, at det skall framdeles blifwa med fbrdel 
antagit, och nyttjat. 

Man är nu här öfwertygad de rom, at denna Pästsmi ttan 
inkommit til oss med någon utifrån inkomna Ryttare Hästar . 
Sant är det, at Ryttare Hästar fördes hit til l Regemantet 
kort förut innan s mittan wisade sig, och at Ryttare hästar 
först dogo uti denna Pästen. Huru skall man kunna undgå, at 
hämta dessa djur utifrån? Anstalter med Hingstar aro 1,,;al 
gjorda; men huru allmogen skall upmuntras at deraf draga mer 
nytta återstår. 

Med skyldigate wördnad har äran wara 

Skara d . 14 Aug 
1788. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist . 
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Wälborne Herr Archiatern! NådGunstige Gynnare! 44-25:27 

Wälborne Herr Archiatern behagade uti sidsta HögGunstiga 
fråga mig om jag skulle samtycka till at min enfaldiga re1a
tion199 om Boskapssiukan trycktes. Jag öfwerlämnar detta uti 
Gunstigt wälbe-[2]hag, allenast med ödmjuk anhollan, at den 
får undergå Wälborne Herr Archiaterns censure. Kan hända at 
den blifwer nyttig uti flera Provincier, der äfwen Boskaps
siukan har yppadt sig enligt bref och fordrade råd af mig. 

Ännu äro wi ei aldeles säkra om Pluralitetens vota 200 til 
Biskops Embetet. Emot mina böner och ursäkter har jag dock 
fått några vota; men lärer dock ei dermed kunna förhjelpas 
på Förslaget, hwarmed jag är ganska nögd. Jag hade endast 
welat emottaga wärdigheten med hwilkor at jag fått Combinera 
båda Embeten, så at jag kunnat anwända hela den tilflytande 
lönen till lärohusets förmon. Men annars ei. Jngen annan 
vocation201 har jag haft ei eller [3] får jag. Om den 
nådigst skulle winna bifall blir jag nögd följa Guds wägar 
deråt. J annor händelser lefwer jag nögd med det jag har: 
ehuru det ei förslår till alla mina behof, och det goda j ag 
föresatt mig och kunde göra. J alla fall forbindes jag ei 
öfwer förmågan. Det enda jag förbehåller mig är, at få wara 
innesluten uti wanlig grace och få wara med skyldigaste 
wördnad 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 28 Aug: 
1788. 

ödmjukaste tjenare 
Petr : Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

45 - 25:28 

Nu äro wåra Regementen uttogade: Cavalleriet til Skåne och 
Infanteriet til Bohus. J brist på skickeligare Chirurgi 
fölgde 2 mina Elever med ut som Compagnie Fältskjärer. Och 
som framdeles torde behöfwas flere dylika, har jag begynt 
och öpnat en cursus Chirurgicus202 , är ock sinnad, at wissa 
timmar [2] i weckan läsa det angelägnaste deraf för Gyrona-

199 relation - berättelse. 

200 pluralitetens vota - röstningsresultat. 

20l vocation - kallelse. 

202 cursus ch irurgi cus- kurs för utbildning av fälts kärer . 
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sisterna, dock helt kort. Det kan ei annat än gagna dem 
äfwen i alla vitae genera203 , longt mer än mycket annat. 

Till Scholaewärkets förbättrande har jag haft mycken lust 
äfwen som jag har till mina Jnrättningars uphjelpande; 
hwarföre jag äfwen önskat få disponera till desse behofwen 
Biskops inkomsterne. Jag woro nögd med mina wilkor och borde 
ei åstunda mer, om ei desse twenne afsikter drefwo mig. oc h 
utom hwilka sakerne ei kunna hjelpas hwarken Scholaewärke t 
eller Lazaretterne. Ty hwarken har jag nog autorite mot en 
rådande ä l skad makelighet och fördomar at ändra betydel igt 
uti det förra, ei eller nog styrka utan motswarande in
komster at bestrida de sednare. Derföre woro önskeligt, at, 
om jag ei kan winna alt, jag då fingo den Vacanta Cronotyon
den med Brunsbo204 och underliggande gods till ( 3 J Jnrätt
ningarnas förbättrande och Hr. Doct och DomProbsten f ingo 
utom den innehafwande Sysslan båda Biskops wärdigheten 
åtföljande Pastoraten , Warnhem och Asaka, samt dermed 
Biskopswärdigheten uti Theologiska ämnen, men jag deremot 
åstundad e f å allernådigst Scholaewärket och de oeconomico 
politiska målen at bestyra, jemte det jag nu har. Herr 
Doctorn och Dom Probstens wilkor woro dermed mycket förbä tt
rade, men än om han skulle allena få Biskops inkomsterna. 

Det nu holna Biskops wahl war olagligt; lQ war det ei af 
Kongl. Mayt utsatt någon dag dertil, enligt lag. Sedan 
skjedde det ei fritt. LandsHöfdingarne och HäradsHöfdingarne 
t v ungo Wederbörande til at votera på Doct. och Pro fes sor 
Veideman 205 . 3Q Vo terades hemma i Prästegården på et ställe, 
då det efter lag bort för sig gå i kyrkan efter et 
upbyggeligt tal e t c . Sål edes inbillar jag mig at detta wa hl 
kan ändras och annat anställas. Men om det ei kan s kie , 
tyckes förra project kunna antagas utan nå gons förf å ng om e i 
dens, s om inbillar sig dertill [ 4 J hafwa största appar en 
ce206 . Tordes jag Supplicera at Wälborne Herr Archia ter n 
under stöder etdera af desse pro ject. Ars Veterinaria b l e fwo 
dermed mycke t hulpen. 

Hä r talas och berättas mycket om wåra krigs ansta l t e r . 
Alla rättsinta öma Kongl. Mayts belägenhet, och önska kunna 
hjelpa n ågot betydeligt til sakernas i ståndsättande. Jngen 
utan en wansläktad undersåte kan gilla någras upförande , s om 

203 vitae genera= levnadsyrken. 

204 Brunsbo = biskopens boställe utanför Skara. 

205 Thure Weidman ( 1744 - 1828) s tuderade i Lund, fi l mag 1766. 
professor i österländska och grekiska språk 1776, teologie 
professor 1779, teol dr 1779, biskop i Skara 1789 . 

206 apparence = sannol i khet . 
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aldrig kan ursäktas. Med skyldig och djup wördnad har jag 
äran wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 22 Sept 
1788. 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

57-25:29 

Wälborne Herr Archiaters beständiga wälgång och hälsa ut
gör för mig en betydelig del af mit innerliga nöye. 

Jag kan derföre ei underlåta, at städse anropa den Alsmäg
tiga om Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens bobehollande 
med oafkortade [2] krafter inpå senaste åldren. Den milderi
ka Guden förläne och tillskynde min Förnäme och högsta Gyn
nare alla Sjelfbehageliga nöyen och förmoner uti det nu in
gångna och många 2åföljande år. 

På margfalldigt207 sätt har jag ärfaret Wälborne Herr Ar
chiaterns nådiga wälbehag uti mina affairer; således hoppas 
jag, ödmjukast anholler, at framdeles få åtnjuta en wanlig 
nåd och omwårdnad . Och som jag är försäkrad om den del, som 
i mina affairer tages, får jag ödmjukast berätta, at hälsan 
och krafter under oro och trägna göromål stå mig bi. 

Förlede[n) Nicolai dag höls Examen med Eleverne wid 
Veterinaire Scholan af min Adjunct till allas nöyen. Utom 
2ne Elever, som förleden höstas blefwo Fäldtskjärar wid wåra 
Regementen, [3) woro de närwarande Examinandi 12 st. Förle
den höstas uprättades här i Skaraborgs län en fri corps, 
hwarwid jag i brist på andra åtog mig, at med några mina 
Elever göra biträde som Fäldtskjär. Till den ändan går jag 
igenom en cursus chirurgicus med några, som stannat här 
qwar. 

Ännu weta wi ei wist, hwilka af Prästståndet komma från 
wårt Stift upp till Riksdagen. DomPr. H~ Doctor Knös äfwen 
som Probsten Billgren208 äro nog swaga till hälsan, så at ei 
de kunna påtänkas dertil. 

Krigs Rätten öfwer Qwistrums affairen209 sitter annu. 

207 margfaldig - mångfaldig. 

208 Jose f Billgren (1730 -1 795), fil kand i Uppsala 1757, magister 
1758, lektor i Skara 1768, kyrkoherde i Ving 1775. 

209 Under en strid vid Kvistrwns skans norr om Uddevalla 29/9 1788 
blev överste Tranefelt med 800 man kringrända av dansk-norska 
trupper och måste kapitulera. Krigsrätt följde. 
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Efter all liknelse blifwa desse frikjände från alt tilltal. 
Med skyldigaste wördnad har äran wara 

Skara d. 4 Januar: 
1789. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

46-25:30 

Wälborne Herr Archiaterns hälsa och Samteligas wälgång fag 
nar mig ei mindre, än hedern och förman, at wara ihogkommen 
af en Synnerlig Gynnare . Jag anmodade mina Wäst- [ 2) götha 
Riksdags och Landsmän at wid något tillfälle upwakta Wäl 
borne Herr Archiatern och frambära min wördnad . Men desse 
Stallbrödrar kommo åter med oförrättade ärender, förebäran
des at de sökt förjäfwes och haft sällan tid. De fägnade mig 
dock med goda tidningar. Gud skje Lof, at Herrskapet 
Samteligen må wäl; isynnerhet gläder det mig nu få höra, at 
unga Herrskapet, s å wäl och hederligt är engageradt . Jag 
gratulerar af alt hjerta til så hederliga mågar: Och tillika 
beklagar, at jag warit så öfwertygad om min ringhet, at jag 
aldrig wågat tänka de förmoner, som gå mig dagel igen ur 
händerne. 

Min process med min förra Swärmor 1 igger [ 3] ä nnu i 
Stockhol m. Skulle jag förlora d en , är jag ruinerad. Emed
lertid bygger jag en Casserne åt Eleverne at bo uti p å Bro
g å rden ihop med Adjuncten Thunberg. Jag har redan tak på 
denna 2 wånings byggn ingen, som ligger tät inpå mina fe ns 
ter. Alla Ladugårdshusen har jag nu, så flyttat, at de äfwen 
äro tillika med Lazarettshusen i ögnasiktet. 

Således har jag må st änd [ r ) at och ombygt al la hus p å 
l ärobostället, som kostat mig ansenligt. Jag har äfwen under 
h änder et orangerie eller drifhus, samt en stor musicalisk 
sal och der ofwan bibliotheques rum. 

J den stora botaniska trägå rden arbetas årligen nå
got; Stora gångar äro anlagda. Jorden på dem är upgräfwen, 
och i stället är sten och sand derpå k jörd. Trän planteras 
årligen och [4] qwarteren förbättras. Det s wåraste jag har 
at bekomma, äro frön. Från wåra Academi ska Trägårdar kan jag 
ei bekomma dylika . Postfrakten är mig ock dyr om jag skulle 
hämta l ongt ifrån. 

Det Veneriska Lazarettet har i å r wari t aldeles upfyldt 
med eländiga menniskjobarn. Ännu har jag most på egna medel 
underhol la det med husrum, uppassning, medicamenter, ofta 
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med förtäring. Hospitals Direction210 will ei bestå mer til 
understöd , än 2 plåtar till medicamenter för hwar en, der
före har jag häldre welat gratis underholla det. 

Et annat intrång har emot mina genom Herr Archiaterns 
bemedlande wundna privilegier händt . Apothequaren Roos 211 i 
Skara har hos nu warande Regering utwärkadt sig privi - [5 ]le
gi um exclusi vum på 2 mils omkrets. Således ar en annans 
odugligt apotheque gynnadt. Dertil har wäl någon af mina 
wänner bidragit. Sällan finnes de allmennaste och ännu mer 
sällan ära de der hos nämda man dugliga. Skulle detta 
utwärkade privilegium beståndande blifwa , sättes både mitt 
och landet uti förlägenhet. 

Ett annat slag har jag fått genom en slar f aktig Provisor, 
som jag haft, wid namn Nollro th212, han rymde från mig sedan 
han evacuerat Apothequet på medicamenter och vasa213 . 
Åtminstone blir dess debet hos mig 200 Rdr Specie, hwilka 
aldrig kunna bekommas . Han skulle få en sta t i on i Stockholm . 
Hans mästa göromål war här at spela och caressera 214 Fruen
timren, och derpå göra depenser215 Han kom hit med 
retroacti va skulder. Hans Fruentimmers Conversationer lära 
flytta efter till Stockholm . 

12 st Elever ära nu inne wi d lärohuset . En wid namn 
Arvidsson216 , som för (6] 3 år sedan t jente mig som dräng, 
är nu Compagnie Fäldtskjär wid Wästgötha Cavalleri e och i 
den quali te wistas med 4 00 å 5 0 0 Commenderade til 1 Carl s
crona . Jag har med honom haft nog beswär at lära Honom 
Chirurgien . Nu tror jag honom om godt. Några snälla Elever 
har jag än; Och om framdeles skulle påträngas kan jag 
recommendera flere Fäldtskjärareämnen. 

Boskapssiukdomar ha nu åter anländt i en 
Kreaturen störta utan at man märker dem wara 

Församling. 
siuka. Jag 

210 Ho s p i cals Direccion = styrel s en fö r a llmänna hospitals- och 
barnhusfonden, bildad 1787 

211 Johan Theodor Roos ( 1757- 1809) g i c k i t r ivialskolan i Skar a , 
apotekslära i Göteborg och Stockhol m. Övertog 1782 apo t eket i 
Skara (Westgötha Lej on), avlade apoteka r examen 178 2. Sålde 
apoteket 1803. 

212 pr ovisor No llroth , inga närmare uppgift er kända . 

213 vasa = apoteks kä rl . 

214 caressera - s meka . 

215 depenser - utgift er. 

216 Eric Arvidsson (1762-1834) , elev i k irurgi i Stockholm 1786, 
skvadronsfältskär, elev v id Veterinärinr ät t n ingen 1787 -1 789. 
Kirurgie studiosiexamen 1789, kirurg i e magis t e r 1804. 
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fruchtar nu, at boskapspästen följer mig efter. En lär [ l ]ing 
är utskickad at denna beskrifwa och hämma. Föga tack hade 
jag för min möda och kostnad förra året . Jag kostade wäl ut 
på allmogens räddning öfwer 200 plå-[7)tar, som få tackade 
mig för. Wår LandsHerre tyckes ei wara mig mycket nåd ig. 
Herren har sådanne rådgifware, som ei Gynna. Annars har jag 
mäst hälsa, fast jag moste slita kroppen, för at winna mina 
afsikter. 

Wår gröda är härlig, Gräset isynnerhet. Men det ständiga 
regnet har hindrat och skadat. Då jag emottog Brogården fick 
jag knapt på alla egor 30 små lass hö. Nu wäntar jag emellan 
2 å 300 Dto. Jag har gjödt up den förra utmagrade jorden och 
lagt den sen i äng på det sättet, at jag tillika med wåhr
eller höstsädet sått klöfwer frö, hwars aflingar prydt 
jorden i 3 år, under det at annat gräs deremellan fått r ota 
och walla åckerfältet. Annan mager jord, som ei bar gräs har 
jag upplöyt och g jort bördig på al 1 slags säd. Utom denna 
således förbättrade boställsjorden, har jaget tät [8) der 
intil belägit praebende hemman, Carstorp wid namn. Derifrån 
kan jag hafwa öfwer 300 skjeppor säd af hwarjehanda sorter. 

Men ännu har jag ei kunnat sälja särdeles. Mit husholl är 
stort och manstarkt. Många pensioner217 förtära jämte 
hus folket alt ätbart. På nämnda Häl ftabruk218 föder jag 15 
klafbunna nöt, och har sommarbete för alla mina kreatur och 
beteshage för mjölkkorna . Således har jag wäl wissa afunnade 
förrnoner, men också mer beswär än någon annan, hwilket jag 
ei aktar så länge alt wil gå, och jag får äran och förmon 
wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 3 aug. 
1789. 

Ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

P: S: Wälb: Herr Archiaterns sidsta Gunstiga skri fwelse fi k 
ei förn i går. ö f werste Fock min Gynnare och nu warande p a 
tient är illa siuk, och plågas af peripneumonia Catarrha l is 
putrida219 . 

217 pens ion = i nackordering. 

218 hälftabruk = hälftenb ruk ägaren över l ämnar brukandet av en 
e gendom till en häl ft enbr ukare, men avkas tningen de las l ika 
me llan ä ga r e och br uka r e . 

219 peri pn eumonia catarrhalis put r ida = varig lunginflamma t ion. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare! 

47-25:31 

Hos Wälborne Herr Archiatern och Riddaren wågar jag aller
ödmjukast recommendera en min Eleve, Compagnie Fäldtskjära
ren Arvidsson, med dess maka. Han har fattat en oföränderlig 
lust, [2] at besöka de Chirurgiska föreläsningarne uti 
Stockholm för at derefter kunna undergå examen, Han uti 
Chirurgien och hon uti Barnmorskonsten, alt i af sikt at 
sedan winna någon befordran. 

De äro ganska fattiga, utan någon den minsta hjelp af 
anhöriga eller wänner. De lämna sig i Försynens skickelse 
och hafwa ei mer, än hwad de fått låna. Båda twå hafwa tjent 
i mit hus, och troget. Jag har ock derföre sökt hjelpa dem, 
Honom efter något års läsning till Compagnie Fäldtskjärs 
sysslan och henne har jag klädt up. Men lärer jag [ 3] ei 
dermed undslippa widare understöd. Dock af alt är det bästa 
om jag wågade recommendera dem uti Wälborne Herr Archiaterns 
hägn och befordran uti deras upsåt, at få lära och blifwa 
examinerade. 

Arvidsson hade wäl ännu kunnat inhämta någon insikt här 
nedre. Men som han nyligen blifwit gift och således skyndar 
med ansökning til någon stations winnande har jag ei welat 
längre uppeholla honom. Han ha r wäl, sedan Han genomgåt en 
dehl af Ars Veterinaria, lagt sig på Chirurgien och utom 
andra föreläsningar och böcker deruti äfwen genomgått 
Heisters220 på tyska, hwilken han förstår at läsa. Anwänder 
han sam-[4]ma flit hädanefter, som hitintill hoppas jagat 
han ei skall blifwa den sämsta. Winner han allenast den 
förmon, at han finge wid Wälborne Herr Archiaterns lediga 
stunder hämta råd, är alt hwad jag wågar, tillika med nådig 
befordran, Supplicera om. 

Med skyldigaste wördnad anholler jag ödmjukast om äran och 
förmon få wara 

Skara d 28 Febr. 
1791. 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr : Hernquist 

220 Heister, Lorenz: Chirurgie. Nurnberg 1718 och sedan många uppla
gor. samt Die kleine Chirurgie. Nurnberg 1749 m fl upplagor. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare! 48-25:32 
NådGunstige Gynnare! 

J fordna dar hade, då jag upwaktade Wälborne Herr Archia
tern, jag altid ordsak, at wälsigna och beröma Min Wördade 
Förman och Biskop, för dess beredwillighet och bemödande at 
befordra ( 2) Ars Veterinaria på alt sätt. Nu har det wänt 
sig om. Wår nu warande Herr Doct. och Biskop har flere 
gånger lofwat willa tjena mig och önskat finna tillfälle, 
icke desto mindre har Han redan gifwet Ars Veterinaria twen
ne stötar, som jag anser för dödeliga, om ei Wälborne Herr 
Archiatern täckes återigen förbarma sig öfwer denna olycke
liga Ars. 

Sedan jag alt sedan 1773 straxt efter min ankomst hit till 
Gymnasium har haft tillstånd at på 2ne timmars tid i weckan, 
nemligen sådanne, som efter Scholae ordningen bort anwändas 
till Disputationer , orationer och Predikningars hå llande : 
utan läsa Ars Veterinaria d å ingen sådan föreskrifwen act 
förehades. Så har denna wår nu warande Biskop förbjudet 
strängeligen at på hwad tima som hälst (3) tala f ör ungdomen 
härom, under det skj äl, at ungdomen dermed hindras från 
språkkundskapen. Jnga skjäl, inga förböner hjelpa. Domen är 
fäld. Andra mindre ifriga i sina lectioner men afund sjuka 
understödja denna tankan och detta domslut. Sedan wid flere 
lärohus Ars Veter: fått redan burskap woro illa om detta, 
som war det första, skulle först gå under. 

Det andra dryga slag jag fåt, är, at min ganska skickel iga 
Adjunct Magr : Thunberg , blef efter flere Specimina, s om med 
heder och bifall afhördes, ändock förbigången wid adjunc
turns bortgiwande. En ung Magx,, som frequenterade Gymnas ium 
då Thunberg war förra gången Docens wid Veterinaire Scholan . 
MK Thunberg är i alla Scholastica studia en grund lärd man, 
har nu inhäm-[4 ) tat Ars Veterinaria och derföre är han 
förbigången på det ei någon combination framdeles skall 
kunna påtänkas. 

Nådige Gynnare! Huru kan detta hj elpas? Kongl. Mart kan 
befalla Biskopen och Ven: Consistorium at lämna mig 2 el ler 
3 timmar i weckan till Ars Veterin: Samma Mart kan allenast 
bjuda, at Adjuncten wid Veterinaire Scholan skall hafwa lika 
tour efter tjenste åren med Gymnasii Adjuncten till de ledi
ge lectioner . Det woro önskeligt, at någon Gynnare wille 
utwärka denna nåden. I Emedlert id utber jag mig nåden få 
wara 

Skara d . 11 sept. 
1791. 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 
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Wälborne Herr A.rchiater och Riddare samt Praeses 49-25:33 
i Kongl . Collegio Medico! NådGunstige Gynnare! 

Jingen ting kan wara mig kj ärare än Wälborne Herr A.rchia
terns, min Högsta och Förnämsta Gynnares wälgång och hälsa. 
Herren den Högste uppeholle Min Oskattbara Wälgörare in på 
de högsta Ålderdoms dagar och förläne en [2] glad och long 
lefnad till sina Förnärnas och alla Gunstlingars stora glädje 
och förrnon. Mina förböner för min ädla Wälgörare skola ei 
allenast wid detta års Skiftet, utan intil min död utgjutas, 
förmodandes med säkerhet at härutinnan blifwa hörd. Allrnag
ten tillskynde Wälborne Herr A.rchiatern och Riddaren alt 
Sjelfbehageligt uti et beständigt åtnjutande. 

Som Wälborne Herr A.rchiatern altid tagit så örn del uti Ve 
terinaire Scholans tillstånd får jag i ödmjukhet inberätta, 
at examen derstädes höls på Nicolai dag uti Consistorialium 
närwaro. Eleverna woro nu ei mer än 7 stycken; men de aflade 
nöyaktigt prof af insikt. Båda Kallströmerna woro derwid 
äfwen och ådaga lagde prof af sina förkofringar uti Theolo
gie, Natur: Historien, Anatomia Humana et Comparata , Chemia, 
Phar- [3]maceutiken , som de tillika, utom Gymnasii Lectio
nerne inhämtat . De wunno beröm och några Rdrs Stipendium. 

Min Adjunct Magx_ Thunberg har i år rest i Danemark och 
Tyskland, samt holler på at Doctorera i Lund , således wäntas 
han ei före Sommaren hem. Ernedlertid har jag mast släpa med 
alt ensam, undantagande, at jag på några månader haft någon 
hjelp af A.rvidson, den samme, som war förledet år i Sto ck
holm. Han har under min tillsyn, gjordt flera äfwentyrliga 
Operationer t.e. Ben-Bråk-skäring, en stor Tumor Cysti 
cus221, som följde A.rteria Carot : hela halsen nedåt, kräft
fulla Bröst som han m fl: ganska lyckeligen amputerat, så at 
Han är nu i rop som den bästa här nedre. Han tilltror sig 
kunna förrätta alla mögeliga operationer . 

Olyckan war, at han ei kunde göra ifrån sig examen i brist 
på penningar. Jag kostade på Honom några l00de pr Smt . men 
det försl og ei. Sammaledes gör nu Thunberg. Men det är mig 
en fägnad at de anwända alt till nytta. Jag saknar alt för 
mycket min afledna Biskop Forsenius. [4) 

Alt är obeständigt men min skyldigaste wördnad skal 1 in 
uti döden följa 

Skara d. 27 Dec. 
1792. 

221 tumo r c ysticus 

Wälborne Herr A.rchiatern och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 
Petr: Hernquist 

blåsformig svulst . 


