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Förord 

Forskningen i skogs- och lantbrukshistoria uppvisar de senaste åren ett kraftigt uppsving. Akade
mien stöder denna utveckling, både av historiska skäl - akademien har själv påverkat utvecklingen 
inom de areella näringarna sedan 1813 - och för att kunna verka som en akademi i tiden. Akademi
en behöver kunna blicka både framåt och bakåt; det senare för att förankra dagens och morgonda
gens verksamheter i gårdagens kunskaper och erfarenheter. 

Akademien söker på olika sätt. främja den skogs- och lantbrukshistoriska forskningen . Så anordnas 
t.ex. i samarbete med Nordiska museet och Sveriges Lantbruksuniversitet öppna seminarier som 
dokumenterats i akademiens rapportserie samt forskarsymposier som publiceras i serien "Skrifter 
om skogs- och lantbrukshistoria", vilken utges av Nordiska museets förlag. 

Akademiens bibliotek har sedan hösten 1989 två verksamhets- och förvärvsprofiler, en med skogs
och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med allmän, främst nordisk, 
litteratur om de areella näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare på alla nivåer i skogs
och lantbrukshistoria och kringliggande ämnen samt till intresserade av näringarnas utveckling i 
Norden. Biblioteket strävar efter att skapa en forskningsmiljö för intresserade av skogs-och lant
brukshistoria. Det kan t.ex. erbjuda ca 700 hyllmeter monografier - varav ca 120 hyllmeter tryckta 
före 1850; nyförvärv av ca 500 titlar om året av modern historisk litteratur; en referenssamling med 
många specialbibliografier; ca 40 tidskrifter med historisk inriktning och ca 200 rörande moderna 
förhållanden; ca 600 hyllmeter äldre periodica; en nyförvärvslista med litteratur i historia och en om 
näringarna idag; ett forskarrum med fyra studieplatser; sökmöjligheter i databaserna LIBRIS och 
LUKAS. 

För att ytterligare stödja den historiska forskningen och för att understryka betydelsen av bibliote
kets engagemang i denna har akademien beslutat att som en underserie i "Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademiens rapportserie", ISSN l 102-903X, utge "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelan
den utgivna av KSLA:s bibliotek", ISSN 1102-9048. Detta häfte är det första numret i denna se
rie. Meddelanden kommer ej att automatiskt distribueras till instutitioner med vilka biblioteket har 
bytesförbindelser eller sådana som får friexemplar av akademien. Dessa kommer dock att få infor
mation om utgivningen. Priset per exemplar är tills vidare 75 kr inkl. porto. En delupplaga på 150 
exemplar har beställts av Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning. 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden har en egen redaktion som består av biblioteksnämn
dens ordförande, f. överbibliotekarien Lars-Erik Sanner (redaktör), inforrnationssekreterare Lars 
Nählinder, bibliotekschef Lars Ljunggren och bibliotekarie Joachim Siöcrona. Seriens syfte är att 
publicera bibliografiska och bokhistoriska arbeten, kommenterade handskrifter, gamla småtryck, 
delar av större tryckta arbeten samt uppsatser av både professionella och privata forskare. 

Det är en glädje för mig att låta Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden inledas med en skrift 
utgiven av VMDhc Ivar Dyrendahl, ledamot av akademien sedan 1979, tidigare chef för Veterinär
historiska museet i Skara m.m. Dyrendahl intar sedan länge en central position i svensk veterinär
historisk forskning. Han har bl.a. i supplement nr 24, 1990, till Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
miens tidskrift publicerat en biografi över Lars Tiden, en banbrytare inom svenskt veterinärväsen. 

~~~~~ 
S\·en-Uno Skarp 
Akademiens sekreterare och VD 
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Inledning 

Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare , 
föddes 172 6 i Härlunda församling strax utanför Skara. Han 
gick i skola i Skara, inskrevs därefter som student i Upsala 
17 50 och blev magister i Greifswald 17 56. Han studerade 
under Linne, och denne rekommenderade honom såsom statens 
stipendiat för studier i veterinärmedicin. Genom förmedl i ng 
av preses för Collegium Medicum, Arkiatern Abraham Ba ck , 
sändes Hernquist tillsammans med två andra stipendiater til l 
den då nyligen inrättade veterinärskolan i Lyon i Frankrike . 

Hernquist studerade i Lyon till 17 66. Han fortsatte sedan 
till Paris, där han inte bara sysslade med veterinärmedicin 
utan dessutom bedrev ingående studier i humanmedicin. Han 
hemkallades 1769 för att starta en veterinärskola i Stock
holm, men den kom inte till stånd på grund av penningbrist. 
I stället skickades Hernquist i början av 1 770 till Skåne 
för att bekämpa en svårartad boskapssjuka, och han stannade 
i denna landsdel i 1 \ år. Därunder sökte han en tjänst vid 
Lunds universitet men fick den inte. - Då medel for en 
veterinärskola fortfarande saknades, antog Hernquist 1772 i 
stället en lektorstjänst i Skara. Han skulle dock vid sidan 
av gymnasietjänsten svara för en viss utbildning av dj ur
läkare. 

Efter insatser och åtgärder av olika slag ställde slutli
gen Kungl . Maj:t prebendehemmanet Brogården 1775 till Hern 
quists förfogande, så att han där kunde samma år börja sin 
veterinärundervisning, som han sedan bedrev till sin död 
18 08; i början ensam men efter någon tid med hjälp av en 
adjunkt. 

Vid forberedelserna för avresan till Frankrike skrev Hern
quist de först a breven till arkiatern Abraham Bäck, som var 
hans kontaktman med myndigheterna. Brevväxlingen k orn sedan 
att f ortsätta täml igen regelbundet ända till 17 92 . 

Om Abraham Bäck kan här nämnas att han föddes 1713, blev 
student i Upsala 1730 och promoverades till medicine doktor 
174 o, vistades därefter utomlands för studier till 174 5 . 
Efter återkomsten blev han ledamot av Collegium Med icurn, 
livmedikus 1749, arkiater och president i Collegium Medicurn 
1752. Han dog 1795. 

Hernquists brev har bevarats i Bäcks arkiv i Karolinska 
Institutets bibliotek , medan de Bäckska breven til 1 Hern
quist sannolikt förstördes vid branden i Veterinärinrätt
ningens huvudbyggnad 1802. 

I breven berättar Hernquist ganska utförligt om förhål lan
dena vid den första veterinärskolan i Lyon och senare från 
Paris; om både glädjeämnen och besvikelser - mest det sena -
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re. Under tiden i Skåne var korrespondensen 1 i vl ig; i :1Le 
bara om boskapssjukan utan framför allt om Hernquists a ll ~ 
djupare förtvivlan över sin ovissa framtid. 

Sedan Veterinärinrättningen i Skara kommit i gång handla r 
breven oftast om undervisningen och vädjanden till Bäck o~ 
hjälp i olika möjliga och omöjliga avseenden. 

Brevsamlingen är en av de viktigaste källorna rörande vår 
tidiga veterinärhistoria. Professor Willy Hallgren, fram
stående forskare också på detta område och en av de främsta 
tillskyndarna av Veterinärhistoriska Museet i Skara, skaffa
de tidigt kopior av dem - långt innan våra dagars bekväma 
fotostatapparater var påtänkta. Det är inte reflexkopio r 
utan har troligen framställts i storformatkamera med hjä l p 
av spegel direkt på ljuskänsligt papper. Kopiorna är följ
aktligen negativa, d v s med vit (ljus) text på svart 
botten. Dessa kopior har utnyttjats för följande utskrifter 
av breven. 

Längst upp till höger har brevkopians registreringsnummer 
i Veterinärhistoriska Museet angivits, följt av ett binde 
streck och beteckningen i Karolinska Institutets bibliotek . 

Kontrolläsning har skett mot originalen. Därvid har ti ll 
lagts några brev, som saknas i kopiesaml ingen samt ytte r-
1 igare två, som inte skrivits till Bäck utan till riksrådet 
von Friesendorff - det ena med ett för riksdagen avsett 
memorial som bilaga. Detta material har tydligen hamnat ho s 
Bäck och förvaras i samma arkiv. 

Kontrolläsningen mot originalen var nödvändig bl a av 
skälet, att en del brev är inbundna och att texten närmast 
bokryggen inte all tid kommit med på kopiorna. Inte ens i 
originalen kunde allt läsas, och sådana ställen har i ut
skriften markerats med [?,inb]. I en del fall har man kunna t 
gissa sig till felande bokstäver, och de har i så f a l l 
angivits före frågetecknet inom hakparent esen. 

På motsvarande sätt har oläsbarhet på grund av s kador f rån 
förseglingens brytande markerats med [?,fs]. 

Förkortningar av typen el. (eller), hwln. (hwilken), hwlt. 
(hwilket), Mons. (Monsieur) etc har upplösts. överhopade 
bokstäver i enskilda ord har tillfogats inom hakparentes, 
och saknade ord (oftast verb) har insatts på samma sätt om 
förståendet därigenom underlättas. Å andra sidan har uppre
pade ord avlägsnats utan markering. - Dubbelteckningstecken 
har ersatts med understruken, dubbeltecknad konsonant. 

Från början gjordes utskriften rad för rad för att under
lätta kontrolläsning, men den slutliga texten utlades konti
nuerlig. Sidorna i originalet markeras med sidsiffran inom 
hakparantes. Eftersom texten, särskilt i breven från Frank
rike, är utomordentligt komprimerad, var det för läsbarheten 
helt nödvändigt att därefter göra uppdelning i stycken. 
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Någon markering av denna uppdelning har ej gjorts, bl a av 
skälet att originalens skrift ofta lätt antyder, att nytt 
avsnitt påbörjas. 

Ursprungligen var avsikten att framställa en ren av
skriftsserie av breven, men så småningom framstod som 
önskvärt med förklarande noter, så att innehållet lättare 
kunde förstås också av en veterinär läsare med ringa vana 
vid 1700-talstexter och s v aga kunskaper i franska (numera 
tyvärr mycket v anligt). 

A andra sidan borde vissa veterinärmedicinska begrepp 
förklaras - om serien till äventyrs skulle utnytt jas av 
någon lärdomshistoriker . 

Arbetet har skett i samverkan med bibliotekarien vid Skara 
Veterinärbibliotek, VMD hc Per-Ola Räf, för vars värdefull a 
hjälp jag förbindligast tackar. Till fil mag Lars Lundberg, 
Skara, som översatt de latinska citaten och meningarna, 
framförs också ett varmt tack . 

Skara i oktober 1991. 

Ivar Dyrendahl. 
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Peter Hernquists brev till Arc hiatern1 Abraham Bäck 

1 76 3 - 179 2 

Del 1. Uppsala - Lyon - Paris 

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

Herr Arc h i ate r n s höga benägenhet och Gunstig a f örtroende 
wid min ödmiuka ansökning i Kongl. Collegi o Medi co2 fo r bin
der mig til al högaktning . 

Jag hembärer derföre min Hög- [ 2 ) sta och förnä msta Gynna r e 
al wördnadsfull tacksägelse, jemte helig förs ä kran, a t med 
al tilgifwenhet söka göra mig til e n oförtient godhet f o r
t ient . 

Härinnelykt öfwersändes 2ne mina l a nd s männers ödmiuka bon
s krifter3 . Desse Herrar a ro bå da mycket int a gna fo r weten
s kapen och, mit sälskap. Båda raska, unga och muntra gossar; 
o lyckan ä r, om ei de båda tilsammans kunna antagas. Hel lste 
nius4 är b ä st grundad i de hä rtil ä rfordrade stycken. Fah 
lander5 åter är större til wä xten oc h sta rkare, men äger e i 
den förras studier, är dock qvick af na turn och ger hopp om 
sig häri. Jag tror helt wisst det ei nå gon af des s a hwar ken 
wil eller kan med t i den förbyta dett a sit å stundade embete , 
aldra minst kan Fahland er detta ombyta . J a g praefe rerar dock 

1 

2 

3 

4 

5 

Archiater , konungens livmedikus. Titeln a nvändes redan under an
tiken. Den förekom i vårt land från 1600-talet fram till 1800-
talets mi tt. 

Co l legium Hedicum var fö r egångar e t i ll Sundhetskollegium - ~edi
c i nalstyre l sen - Soc i a l s t y r e lsen. Från bö r jan va r det en samman 
slutning av l äkar e i Stockholm. 

bönskr ift = ansökan. 

Avse r t r oligen (handlingarna ej kontrollerade) Anders Hellstenius 
(1741 -1793) , s t udent i Upsala 1760 , magister 1767, kyrkoherde i 
Tunhem 1783. 

Haqvin (S v ensson) Falander (1734-18 11 ) . Stude nt i Upsala 176 1. 
Var en av st i pendiaterna som sändes til l Lyan. 
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Hellstenius såsom lärdare. Ändrade H. Lenbom6 sin [3) tanka , 
woro jag med dessa helst förnögd. 

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

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

Mästa deln gå derpå ut: at ju större och bättre mina for
moner nu kunna blifwa, desto ifrigare och med mindre haesi
tati on 8 om framtiden måste jag arbeta, endaste tänkande på 
denna sakens upodlande, hwilket i brist på säkert hopp och 
god och beqwämlig utkomma kunde hindras. Som tiden är dyrast 
af alt, och [4) man förmodar hela cursum studicum kunna h os 
Hr. Bourgelat9 med större pengesurnma på kortare tid abso1ve 
ras10 : ty wil jag ödmiukligen föreställa Wälb . Herr Archia
tern, om ei de 3 års lön kunde oss gifwas til denna c oursens 
kostnad. Han måtte då på 2 eller 3 år bringas til slut. 

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

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

Wälborne Herr Archiaterns 

Upsa l a d. B Mart: 
1763. 

Allerödmiukas te tienare 
Pet: Hernquist 

6 

7 

8 

9 

10 

Gustaf Lenbom (1740-1813 ). Student i Upsala 1760. Var en av 
pendiaterna, som sändes till Lyon. Återvände aldrig 
Sverige. 

insinuera - bibringa , låta förstå. 

haesitation - tvekan. 

sti 
ti 11 

Claude Bourgelat (1711-1779), grundare av världens f örsta veteri
närskola i Lyon 1762, 

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

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

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

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

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

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

Upsala d : 19 Ap. 1763. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Fet. Hernquist 

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

Wälborne Herr Archiaterns högtärade har jag äran skyldi 
gaste beswara och ytter! igare mig om mi t tilärnade embets 
förmåner ut l åta. 

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

11 Baron Carl Edvard Taube af Odenkat (1746-1 785). Hernquist intrad 
de som dennes informator redan 1 753 och fortsatte därmed ända 
til l 1 763 . Det var denna informatorssyssla s om ekonomiskt 
möjliggjorde Hernquists egna studie r i Upsala. - Taube blev 
mil i tä r och så småningom (utan teologisk utbildning) överhov
predikant, pastor primarius och ordensbiskop ( 1 783). 

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

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

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

13 dimission = entledigande , avgång . 

14 obligation skyl dighet . 

15 commiss i on uppdrag, ärende . 

16 och, b orde v ar i t " ? an. 
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Herr Fahlander war i brist på penningar nödsakad taga mot 
en condition17 långt under på landet, sen han någon tid 
wäntat på nådigt utslag. Jag wet ei i hwad resolution han 
stannar i: troligt är, at utom mit sälskap han ei wågar sig 
ut. Jag afwaktar med första et nådigt beslut, samt widare 
gunstiga underrättelser om de ändringar, som kunna i nåder 
utwerkas. För öfrigt har jag äran med all wördnad förblifwa 

Wälborne Herr Archiaterns 

Upsala d: 13 Mai 
1763 

ödmiukaste tienare 
Fet: Hernquist. 

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

Förleden söndags hade jag nåden upwakta Hans Excellence 
Friesendorff18 på landet samt tilfälle at i underdånig öd
miukhet andraga mina skäl och ursäkter. 

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

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

Om någon heders caracter19 wille jag ei så mycket widröra 
hälst det både, kanske i Hans ögon anses såsom nog barnsli
git, såsom ock derföre, at då jag ser wäl det ei större 
understöd mig tildelas kan, jag ei wågar säkert beslut a hos 
mig, förn Hans Excellence i nåder behagar andraga dessa as
seurer20 och stadfästa något wist. 

17 condition = informatorstjänst. 

18 Fredrik von Friesendorff ( 1707 -1 770) . Hovjunkare, hovmarskalk, 
landshövding i Västerås 1747, riksråd 1761-1 769. 

19 heders caracter = innebä r ande att Hernquist skulle betecknas som 
ledare för stipendiaterna. 

20 Troligen avses assecurer ~ försäkringar 
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Rätt ledsamt ärat wänta för mig, innan häri nu åter kan 
resolveras21 : mina flera andra utsigter [3) hindras härmed , 
och jag kan ei bereda mig på resan. 

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

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

Upsala d. 31 Mai 
1763 

ödmiukaste Tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater , NådGunstige Gynnare 10-160: 9 : 8le 

Om någon har ordsak at wisa wördnad och tilgifwenhet mot 
sina Gynnare och wälgerningsmän, blir jag wisserligen högst 
förbunden Wälborne Herr Archiatern föret benägit förtroende 
til min person, [2] s åsom ock för et trogit arbetande för 
mig. Kan jag uppfylla Herr Archiaterns goda hopp, skall in
tet mer fägna mig . Emedlertid har jag all mödan ospard, at 
fullgöra min skyldighet. Jngen ting har warit mig swårare , 
än at skiljas så hastigt från mina anhöriga, som ei wille 
finna sig i mina fattade beslut. 

Jag hade sielf ei kunnat se förut alla ledsamheter och 
kostnader som måste göras på resan . J Stockholm kostade mig 
mycket at lefwa så länge, som jag mot förmodan måste härda 
ut, dock utan at blifwa fulkornligen expedierad med wäxel och 
Hans Mats respass, som jag i runda 14 dar måste wänta på i 
Wärrnland. Sen besökte jag som hastigaste mina slägtingar i 

21 resolvera= be s luta. 

22 Brukspatron Fredrik Uggla. Hammarsten , Grums, var Carl Edvard 
Taubes styvfader och som sådan uppdragsgivare för Hernquist som 
informator . 

23 Carl Aurivi llius (1717-1786), professor i Upsala i poesi 1 754 , 
orientaliska språk 1772. Han var bibelöversättare och framstå 
ende orientalist . 
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Wästergyllen, under det jag wäntade på Herr Falander. Fior
ton dagar hafwa wi sen wäntat på et skepp från Sundet, hwil
ket [ 3] under wägen til Frankriket skulle in i Götheborg, 
men förgäfwes. Nu afgår wi nästkommande 5 Sept: wil Gud til 
Ängland, at derifrån komma hastigt fort åt Paris. 

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

Några anmärkningar, rätt importanta så i mina affairer, 
som i andra hushåldsgrenar har jag inhämtat, och upteknat 
tils widare. Af naturale historien har jag sedt utom mycket 
annat en Testudo pusilla24 hos Doctor Fagr~us25 , en Testudo 
scabra eller snar[a]re et nyt species har jag lefwande fåt 
och gör på [ 4] henne små observationer. Wi skola henne 
afrita och beskrifwa ytterligare. På Captain Eckenbergs26 

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

Slutligen recommenderar jag mig uti wanlig grace28 och 
förblifwer med wördnad Wälborne Herr Archiaterns 

Götheborg d. 4 Sept: 
1763 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

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

25 J onas Theodor Fagr~us ( 1729-1797) , Linnelärjunge och botanist , 
med dr i Upsala 1758, stadsfysikus i Alingsås 1759 . 

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

27 

26 

De angivna släktena har inte alla kunnat identifieras. Str ombus 
(Syst e111ä Natur~ 324), vingsnäckor, Cypr~a (320), porslins
snäckor, Patella (331), tallrikssnäckor och Isis (340), korall
polyp. Linne förde alla dessa till Vermes, maskar: IV Licho
phyta, mollusker, polyper mm, V Zoophyta, koraller mm. 

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

Wälborne Herr Archiater, NådGunstige Gynnare30 11-160 : 9 :S lg 

Med wördnad och tilgifwenhet ärkänner jag Wälborne Herr 
Archiatern s mägtiga befordran till större underhåld om å r et . 
Alt sådant oförskyldt åtniutit öfwertygar mig än widare om 
nådig hägn och ospard möda för mit wäl. Himmelen skall p å 
mina trägna böner wedergälla min skuld hos Herr Archiat e rn 
med all lekamlig wälmågo i detta ingågna år och framdel es . 
Tiden hoppas jag, gifwer mig medel i händer at rätt ku nna 
prisa den ömhet för mig wisas. Den mig i n åder tilslagna 
pensions tilökning war nödwändig til mit nödtorftiga uppe
hälle, om jag annars ei skulle fördiupa mig i skuld. 

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

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

29 

30 

recipisse = mo t tagningsbevis. 

Strax efter ankomsten till Lyan stod det klart , a t t 
stipendiaterna omöjligt kunde dra sig fram på anvisade me del . 
Sundhetskommissionen b egärde då en förstärkning till 1200 liv 
r es p er å r f ör Hernquist och 900 för vardera av d e andra , vi l ket 
Kungl Maj:t b i föll. - När Hernquist skrev detta brev, hade han 
f ått det förhöjda stipendiet, men också blivit avstängd frå n 
undervi s nin gen vid sko l an. Bakgrunden var at t demonstratore r na 
vid skolan var okunniga, och att han därför ödmjukas t hade 
b egärt , att M Bourgelat s kulle personligen f öreläsa, men det t a 
togs så illa upp att han avstängdes . 

31 Kongl. Sundhets Commission tillskapades 1737 s om ett adminis t r a 
tivt organ, s om under frihetstiden kom att f å gansk a stor makt; 
Collegium medicum var understäl l t, med samarbetet förefa l l e r h a 
gått bra. SundhetskomJTiissionen upplöstes 1766 . 
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förledt mig til at begära ödmiukligen Herr Bourgelats egna 
föreläsningar, hwilket ansågs som et slags föragt för dess 
person. At klaga olyckan at ei få åtniuta dess information 
hetter pocka på, at här läsa öfwer en utanläxa får namn af 
studera, at den utan minsta explication reci tera 32 kallas 
hålla Collegier och at efter låttkastning wälja dessa öfwer
lästa frågor och swar, och dem i en samling af de förnämsta 
läsa utan til i förhopning på belöningar säges wara rätta 
sättet at disputera. 

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

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

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

Herr Bourgelats Elemens d'Hippiatrique 37 , hwaraf exterieu
ren , Hypposteologien, myologien, angeologien samt anato
mien38 af hufwudet och bröstet är utgifwit . Jämförer jag med 
andra böcker, ut39 , Soleysels parfait Maresca140 och l'anato -

32 utan explication recitera - läsa upp utant ill 

33 vomera= kräkas. 

34 Vad pulsus arteriarium equi skulle innebära har 
klarläggas. Kliniskt påvisande av förstärkt pu l s? 

35 praecepta anatomica = anatomiföreläsningar . 

36 autores artis veterin: - författare i veterinärkonsten. 

ej kunnat 

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

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

39 ut - såsom. 

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

Sielfwa Schol an ligger i förstaden 1½ mil från Monsieur 
Bourgelats quarter, är, fast i sin början, dock försedd me d 
tillräkliga rum. Har et nätt apotheque, en med tänger utrus 
tad smidj a , flera stallar och siukhus med sina tilbehör . 
Anatomie-salen ligger wäl til. Et stort rum med sköna s que
letter och praeparata r ätt prägtiga pryda denna wåningen : 
en botanisk trägård med medicinella örter uti, samt wackra 
alleer uti e n stor hage göra prospecten44 rundt omkring 
behaglig. Jag önskade nog i början, at kunna få Monsieur 
Bour gelats rum, som wari t lediga tils nu 2ne Preusare som i 
desse ankommi t och dem intagit . Utom dessa rum finnes 
tilräkliga Camrar för 2ne Demonstratorer och deras [4) Fami 
lier s amt andra b ortlegda rum. öfwer De monstratorerna tyckes 
Herr Bourgela t regera s ouveraint. 

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

41 Garsault, F A de: Le noveau parfait marechal ou la connoissance 
generale et universelle du cheval. Je ed. Paris 175 5 . 

42 Eftersom inga tryckta läroböcker fanns, hade man i s tället 
mindre , handskrivna häften i olika ämnen, cahiers (Hernquis t 
skriver ibland cajer). Ett ämne kunde omfatta ett större eller 
mindre antal sådana häften; Hernquist benämner dessa samlingar 
collegier. Eleve rna före l ades att göra egna avskri f ter av dessa. 

43 Fran9oi s-Boissier de la Croix Sauvages (1706-1767), naturfors · 
kare, läka re , professor i Montpellier. Hernquists intresse fo r 
honom berodde kanske främs t på hans bok Hemoire sur la maladie 
epidemique des boeufs du Vivarais. 1746. 

44 pr ospect = utsikt, vy. 



14 

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

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

J Lion sägs finnas en medicus, som radicaliter fö rdrifwe r 
Binnekemasken ur menniskan med något secretum med: 49 Blir 
jag rikare wil jag deraf köpa en d o sis för några Duc ater. En 
landstrykare sades wara här, som skolat hwarken haft 
umbillicus50 eller penis i hwars ställe war 2ne hol hwa rur 
ständigt dråppade urin, starkare ju mer man drack; det s e
nare torde wara troligare än det förra. 

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

45 Om D Huller har inga upplysn i ngar utöver namne t påträffats i 
dansk litte ra tur. I ett senare brev till Bäck ( Lund 20/ 9 1 770) 
ange r Hernquist at t Muller fått "utan wanliga formaliteter oc h 
penningar provincial medici syslan i No rje" . 

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

47 Peter Christian Abildgaard (1740-1801) b lev efte r studierna i 
Lyon grundare av den danska veterinärundervisningen, Köpenhamn 
1773. Hernquist s krev regelbundet h ans namn som Apelgaard e l le r 
Apelgård. 

48 ubi coeca regnabit obedien cia - dä r den blinda lydnaden kommer 
att regera . 

49 secre tum med: - medicin med he mlig sammansättning. 

SO umbili cus - navel. 

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

Lion d: 9 Jan: 1764. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste Tienare 
Peter Hernquist. 

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

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

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

Myologia brutorum55 har mäst hittils i Scholan uphå l let 
oss, hwari wi ock blefwit obligerade56 på et besynnerligi t 
sätt til at concurrera til prisets winnande. Apelgaard, s om 
weste Herr Bo urge lats nu warande tanka om dess skicklighe t , 
updiktade någre falska skäl för at först engagera dem andra 
och sen snärja mig. Jag, som allena tänkte på utgång af en 
sådan c oncurs 57 de r wid et litet barn med medelmåttigt minne 
och ren fra nsk t unga i en samli [ n ) g af lärda och olärda wi n
na mer bifa ll med sin utanläxa s recite rande, at någon s i n jag 

52 Ulrik Scheffer (1716 - 1799 ) var i fransk krigstjänst vid Roya2 
Suedois men overgick ti l l s venska a rmen. Han var en framträdande 
hattpolit i ker, blev svensk minister i Paris och slut ligen 
r iksråd 1769. 

53 Anatomia practica avser hä r anatomi s ka d issektioner. 

54 habitude = vana. 

55 Myolog ia brutorum = muskellära hos djuren . 

56 obligerade= tvingade . 

57 concours = tävling. 



16 

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

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

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

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

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

förmodar så länge en enda bemödar sig, och efter egna 
afsigter söker, stifta owenskap oss emellan. Herr Apellgaard 
har då jag sökte som mäs t at få rum på l'Ecole, accorderat 
in Herr Linbom derstädes, försäkrandes mycket godt, som jag 
åstundar se huru det hålles. De ledsamheter, som kunna 
förekomma röra mig litet, så länge w. Herr Archiater är 
öfwertygad om min upriktiga nit och skyldighets i 
agttagande. 

Medicinska Böcker felas ei på boklådorna. Jag har redan 
köpt några at roa mig med. Woro ei cursen hög, skulle man 
med winst handla här en samling af goda böcker, såsom Hal-

58 Danu s = dansk. 

59 Splanchnologi = inälvslär a. 

60 Nosocomium - sjukhus. 

61 pathologi = sjukdomslära. 

62 förfängt - fåfängt (? ). 
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lers63 , Hoffmans 64 , Boerhavens65 , Ettmulleri66 , Blasii67 , 
Bartolini68 , Fabricii 69 , Galleni 70, Hippocratis 71 , von 
svictens72 , Sydenhams73 etc. wärk. Jag önskade mig få af 
Cronan lån på några år. 

Medelst bref från privata berättas, att man i Köpen 
[ 4] hag74 är sinnad at hädan kalla antingen alla 3 Eleverne 
eller 2 allena. Herr Apelgaard gör sit mästa för at få b li 
qwar, hwilket och Monsieur Bourgelat arbetar på. Nog är d et 
at en allena blir qwar. Man berätat 4 från österriket , 4 
andra studerande från Sardinien skola snart komma t il 
skolan. 

På en ko som öpnades har man i dessa dar besedt f oetu s 75 

med dess 3 membranae. Tunica allantois 76 låg emel lan och 

63 Albrecht von Haller (1708 - 1777), framstående schwe i zisk fys~o log. 

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

65 Hermann Boerhave (1668 -1 738), b erömd l äkare, professor i botanik , 
medicin och kemi i Leyden. 

66 Ettmuller, M: Opera omnia. Fr ancofurti ad Moenum 1688 . 

67 Gerard Blasius (16?? - 1682 ), holländsk l äkare och anatom, 
utgav Anatomia hominis et brutorum variorum 1677. 

som 

68 Thomas Bartholinus (1616 - 1680 ), dansk läkare och anatom. Han 
utgav sin Ana tomia reformata 1651. 

69 Troligen avses Hieronymus Fabricius 
anatom, lärare till bl a W Harvey. 

(153 7-1619 ), italiensk 

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

71 Hi ppokrates ( f 460 BC), läkekons tens fader . 

72 Troligen avses Gerhard van Swieten (1700-1 772) . Läkare i Leyde:,, 
kejserlig österrikisk livläkare, organisatör av Österrikes 
medicinalväsen . Skrev fl er a stora ve r k på l atin, vilka Hernquist 
anskaffade. 

73 Thomas Sydenham (1624- 1689), uppskattad enge lsk läkare , "Englands 
Hippokrates". 

74 Köpenhag - felskrivning för Köpenhamn . 

75 fo etus = f oste r. 

76 Allantois upps tå r unde r fost e rutvecklingen som en blåsformig 
utbuk tning från fostrets tarm. Ämnesomsättningen mellan moder 
och foster sker huvudsakligen genom denna hinna. 
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hade urin wätskan. Funiculus umbilicalis77 bestod af 1 ika 
många arteriae som venae, hwilka alla woro tämlig stora. 
Placenta uterinae78 woro många, man räknade dem til 60, från 
dessa gingo blod vasa tydligen, hwilka vasa man kunde från 
cotyledones wäl skilja, då altid cotyledon såg ut som en 
hwi t swamp. Alla vasa sanguinea 79 woro i proportion ganska 
stora ända til de små ramificationerne80 Dock g iorde wäl 
injectionerne81 i de swaga rören mycket härtil. Angeologien 
blir här på kor til en del långt skild från hästarnas. 

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

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

Lion d: 2 April 1764 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

P:S: Min hastighet at skrifwa har fördt mig bort fr å n d e 
amnen, hwilka mer kunnat behaga Wälb: Herr Archiatern: e n 
annan gång skall jag bättre hålla mig till ämnen. 

77 Funicilus umbili calis = navelsträ ng . 

78 

79 

Placencae u t erinae = s k livmode rkottar 
t i llsammans utgö r moderkakan ( placenta) . 

v asa sang u i nea - b lodkärl . 

( ko t y l e done r ), s om 

80 r ami f i cationer - f ö r g r e ningar. 

8 1 injec tionerne: Vid di ssektion s pruta r man o fta in e n l ä mp lig 
s ubstans i blodkä rle n fö r at t l ät t a r e k unna fö lja dem. 

82 Joseph Picton de Tournefort ( 1656 - 1 708) , fran s k bo t an i st och 
l ä kare, professor i medicin. Ha n ha de i s i t t system 17 k l asse r 
ör t er o ch 5 k lasser träd och buskar . Huvud inde l n i ngen s ke dde 
enl i g t blomkro nans f o rm samt f ruktens besk a ffe nhe t och dess 
förhållande t ill blomfodre t . 
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Wälborne Herr Archiater, NådGunstige Gynnare 13-160:9 :Slj 

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

Alla dagar äro här ei lika klara, låfwa de altså ei lika 
nöye hwilka jag endast söker i min skyldighets fullbordan, 
som mer eller mindre hindras. Sen wi läsit myologien har jag 
afskrifwit och läsit de andra partes anatomicae, likaledes 
materia medica83 , bandager, operationer, exterieuren af 
hästen j emte många andra observationer . Sen jag närmare 
insedt den nytta medicina humana anatomica et Chirugi a84 

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

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

Wid concurserna 86 samt en gång förut besöker Herr 
Bourgelat sin ac ademie. At öpna åder, slå och läg1a unde r 
hästsko, appl i c era et lavement[? ] , gifwa breuvage , fäst a 
bandage äro de o perationer, hwilka de äldre elevern a här 
anställa då de ha sin post i smidian, stallet elle r 
apo thequet, understundom i marechalens88 närvaro, al l a 
öfriga gö ra s a f s istnämd a Herre p å Herr Demonstrators 

83 Materia medica motsvarar vå r a dagars farmakologi. 

84 medicina humana anatomica et chirurgica - anatomi och k i rurgi hos 
männ iskan. 

85 Nosologia brutorum = läran om djurens s j ukdomar. 

86 concurser na = examinationstävl i ngarna. 

87 breuvage = ingivning av vätska (medicin). 

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

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

Visitationerne på Hospitalet 93 ske 2 gånger om dagen och 
ganska hastigt. En Docteur besöker 2000 siuka hwargång och 
derwid nämner e:g: 94 gifs stark eller lindrig purgation95 , 
som en af Systrarna observera och sedermera pr~parera; 
widare journal hålles ei af medici. Garniers f o r mulae96 

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

Bibliothequer ära här många och t ämliga ansenliga. Jesui 
ter nas fordna tä ( flan?, fs J med Upsala bibl: i anseende til 
myckenheten och rarheten, men öf[?,fs ]går i prägtighet; alla 
klasser ha hwar sit, och många pri vatorum ansenliga 
samlingar har jag flera gånger genomgå t och tagit til låns 
böcker af dessas föreståndare, som warit mig rätt benägna. 

89 Demonstrators or donance - enl igt demons t r ators bes t ämmande . 

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

91 frequen tera hospitalen= besöka sjukhusen. 

92 excommunication = uteslutning från skolan. 

93 Vi s itationerne på hospitalet= s j ukhusronderna. 

94 e.g . - exempli gratia - t ill exempe l . 

95 purga tion - l axering 

96 Carnier, Pi~rre: Formules nouve lles de medecine, latines et fran
c;aises, å l 'usage de l ' Hötel-Dieu de Lyon . Lyon 1693 och fl era 
senare upplagor. 
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Den lärdaste i Natural hist: är här en Tresorier de 
France97 som heter Soubris, hwilken besöker mig ofta i mit 
logement med sina onämda insecter, jag har ofta haft äran 
besöka honom och besedt dess wackra samlingar af alla slag. 
Adamoli också Tresorier de France har största biblio t : 
b o tanica jag sedt. Han är en [4] lärd och artig Herre. 
Monsieur Villars är den största mathematicus och physi cus 
h ä r i staden, har också en samling i natural hist:, Doctor 
Rast fader och son är båda mycket bekanta för sin insigt i 
medicine och historien . Monsieur Fleurant är bästa Ch i rur
gus : jag är bekant hos alla dessa, de låna mig böcker och 
gifwa mig råd. 

Nyheter i medicine äro få: dock tror jag mig hafwa en 
decouvert, som jag med första wil hafwa äran medela. Att 
plantago minor98 på ett särdeles sätt och componerad med 
andra kan bota de wersta ormbet lärer wara hi ttils, s å 
mycket mig är bekant, för werlden oanmärkt; jag har dock 
s edt et s äkert prof derpå , och flera kunna och s kola med 
tiden allegeras 99 . 

Me d diup wördna d är jag 

Lion d. 23 Oct: 1764 

Wä lbor ne Herr Archiatern s 

ödmiukaste Tienare 
Fet: Hernquist 

P: S: Herr Möller den lärdaste ele ve wid detta wärket me d s i n 
landsman H. Backhausen Dani hafwa nu första fåt in t eri ms 
swar fr å n Danamark, det de behålla sine stipendi er ell e r u n 
d e rhå l d och få resa ti l andra Acad : om de ei be f inna s ig ha r 
wål oc h kunna k omma öfwerens. 

9 7 Tresorier de France= s katteu ppbö rdsman 

98 Namne t Pl antago minor f ö r e k ommer i Do d onaei Pemtades s eu stirpum 
historia . Ant we rpen 1 616 . Li nn e a nvände b e teckningen Plan:a&o 
lanc eo la t a. 

99 allegera = l i ndra. 
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75-160:9:Bli 
[Brevet är riktat till Riksrådet Fr von Friesendorff] 

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

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

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

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

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

l'inspection des haras 102 

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

Lion ger honom 30 liv: 

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

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

lOO protection = beskydd . 

lOl applicat ion = flit 

102 l'inspection des haras - inspektör över stuterierna. 

103 directör öfwer alla lärohus= direktör för alla veterinärskolor 

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

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

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

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

För någon tid blef jag anmodad af Herr Bourgelat at verte
ra från tyskan på franska något angående boskapssiukan i 
Sweits, hwilket jag öfwersatt på Swensk Språket nu i under
dån ödmiukhet öfwersändt, om jag ei af Eders Excelleces sis
ta Nådiga funnit det mästa och s wåraste af boskapssiukan gåt 
öfwer. Jcke desto mindre tar jag mig friheten härinelykt 107 

beswära Eders Excellence med et litet utdrag deraf hwilket i 
nöden wid den beskrifna s iukdomen torde kunna brukas til s 
bättre kan gifwas. 

Med diupesta Wördnad är jag Eders Excellenc es 

Lion d. 23 Oct. 1764 . 

105 incipienter = nybörjare . 

Underdån ödmiukaste t ienare 
Peter Hernquist. 

l O& F U von Friesendorff (1740 -1793 ) , son till riksrådet Fredrik von 
F . , charge d'affaires i Paris, landshövding i Uppsala län, 
hovmarskalk .. 

107 Hernquists översättni ng finns i brevsamlingen men har ej med ta
gi ts här . 
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59-160:9:8lk 
[ Brevet är riktat till Riksrådet Fr von Friesendorff] 

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

Nådigste Gynnare 

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

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

Emedlertid kan jag dierft säga det ännu ingen utlänning så 
ständigt afhördt de lectioner här blifwit hålna, som jag, 
ware i de saker iag förut kunnat eller i obekanta. Tar jag 
undan habi tuden11 at smida hästsko och mer i ten at förtära 
sina penningar hos Demonstratorn [3] skulle det förtryta mig 
mycket om någon wille påstå sig hafwa mer profiterat af de 
wetnskaper här idkas, än jag hoppas det h a f wa . 

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

108 occupationer - sysselsättni ng. 

l09 justice - rättvisa. 

llO habitude - vana. 

lll intercedera = lägga sig ut fö r . 
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insigter. Jag ser hwad man här kan fordra af en De
monstrator. 

De dagligen förekommande ändringar i Anatomien samt Herr 
Bourgelats många occupationer, som utan twifwel hindra honom 
ifrån at så snart utgifwa sina cajets som han förmodat äro 
de mästa motiver, som förmå mig, at åstunda en längre 
warelse härute för at hafwa wid återkomsten en complettare 
idee om altsammans. Herr Bourgelat som i April månads början 
flyttar til Paris har äfwen anmodat mig följa efter i afsigt 
at se bättre hans anlägningar wid den Scholan han derstädes 
uprätta skall. Finner Eders Excellence sådant för godt woro 
det ei oäfwet om någon af de andra blefwo här qwar, för at 
observera det man i Paris ei får se wid siukdomarna och dess 
olika botande. Herr Linbom som har sin pension hos Demon 
stratorn faller det bäst till passat förblifwa här. [4) 

I s ä lskap med de bästa franska Elev er arbetar jag nu dag-
1 igen i anatomiska dissectioner. Vi undersöka således d e 
förekommande variationer i naturen, at derigenom göra oss 
säkrare. Den bästa och häri mäst förfarnaste Demonstrato r n 
gifwer oss bistånd. 

Jag är lycklig om jag f å r nåden wara 

Lion d. 2 5 Decemb : 17 64. 

Eders Excellences 

underdån ödmiukaste 
Peter Hernquist 

74-160 :9: 8 1a 
[ Bi laga till brev till Riksrådet F von Friesendorff] 

Unde rdå n ödmiukaste Memorial Ank. d. 16 Jan. 1765 . 

Til folje af Eders Excellen ces nådigsta befallning 
öfwersänder jag allena en kort uptekning på de saker mig 
förledit år syslesat och hwarom jag til en del haft nåden i 
mina underdå n ödmiuka utdrag något widlöftigare berätta . 

Först och för all ting war jag angelägen om, at i bor jan 
lära de grundsanningar, hwaruppå man nu bygger l'art veteri
naire och hwilka kunde leda mig til närmare insigt i diurens 
oeconomie och physique. Anatomia brutorum112 förestältes mi g 
som det wesentligaste i detta upsåtet. Jag företog mig 
så l edes osteo l o gien til en början: hwilken med rätta anses 
som ledstå ng i de öfriga anatomiska delars afhandlande, 
hwilka ei uta n et tydligt begrep om benen kunna begripas . 
Naturens mästerstycken granskades i anledning af den förk la 
ring och lius Monsieur Bourgelat oss i små utgifna c o llegier 
meddelt . 

112 ana tomia bru torum = djuranatomi. 
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Benen ehuru simpla pelare tilden underbara och bräckliga 
kropsens bygnad, wisa icke desta mindre en mechanicus mer 
konstwärk än et mens[k]ligit förstånd wäl begripa kan, 
åtminstone kan det ei wäl ske utan en grundlig insigt i de 
sublima113 wetnskaper. Herr Bourgelats wakna och wälpassade 
beskrifningar öfwer le squelette du cheval 114 afskref och 
läste jag, samt jämförde de samma med de mäst berömda 
autorers anatom: corp: hum: 115 öfwer samma partien, hwilken 
methode jag äfwen sedermer i [ 2) alla mina öfriga studier 
ständigt observeradt, i afsigt at nogare begripa åtskilnaden 
mellan flera naturliga machiner. De förra Hippoosteo
logorum116 beskrifning på benet kallat hyoides på larynx, 
samt Clavicula 117 som ei fins, woro uppenbara prof på deras 
okunnoghet om de saker de beskrifwit. 

Benens namn, sammanfogning och inwärtes sammansätning samt 
utwärtes skapnad fästade min upmärksamhet. De 220 ben, som 
man på en häst räknar hade hwar sit namn, och betragtade til 
sin yta wisade hwart och et sin egentliga volume, figure, 
delar, uphogningar, utgropningar och ojämnheter. Om jag 
således flera gånger repeterat arbetet, begynte jag sielf 
dissequera, hwarom jag förut i underdån ödmiukhet berättat . 

Fri tilgång til Herr Bourgelats wackra och fullkomliga 
pra:parater sätta mig i stånd, at med lätthet och säkrare 
hand skilja alla musclar från hwarandra, samt at dem känna 
så i anseende til deras åtskilliga namn, härrörande af deras 
f igure, direction, situation, volume, attaches samt nytta, 
såsom ock til sin inwärtes compostiton, styrka, samt friwil
liga, naturliga och blandade rörelse. Härwid föreföll 
mycket, som ännu war nytt och dem lärdare obekant, hwilket 
Herr Bourgelat tänker framdeles i sina nyttiga arbeten låta 
i nföra. 

Autorernas olika tankar och häftiga twister om den mecha
niska ordsaken til rörelsens lagar lärde mig förnuftets 
otilräcklighet i dessa mästerstyckens begripande. Jag såg 
huru Svammerdam118 som trodde sig med konstens tilhielp 
kunna öfwerrumpla naturen i sin natt, framlade i mörkret ei 

113 sublim= upphöjd. 

114 squelecce du cheval - hästens skelett. 

115 autorers anatom: corp : hum: = författare av verk om manniskans 
anatomi 

116 Hippoosteologorum beskrifning 

117 clavicula - nyckelbenet. 

beskrivning av hästskelettet. 

118 Jan S Swammerdam 
författare. 

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

Man lärde nu äfwen wid l'Ecole Royale veterinaire 
application af de olika bandager lämpade efter olika delar 
på hästens kropp. Jag frequenterade dessa öfningar och hade 
redan afskrifwit Herr Bourgelats cajets häröfwer . De all
männa observationer öfwer oxen, fåren, koen etc. samt de 
Cajets som afhandlade anatomia comparata hade jag en af
skrift af, och studerade jag dem flera gånger . De mäst 
approberade autores medicinare hum: 125 läste jag wid lediga 
stunder för mig sielf. 

Härpå fölgde de Chirurgiska operationerna, som på hästen 
kunna wärkställas. Detta war mig et nyttigt och angeläg it 
collegium, hwarföre jag winlade mig om at deri hafwa et 
grundligit begrep, Eleverna hade redan långt förut begynt på 
lectionerna öfwer l 'exterieur du Cheval 176 , som jag redan 
hade öfwerläsit och afskrifwit. Jag begynte ånyo detta 
studium som fordrade kundskap och et want öga. Man lärde 
häraf hästhandlares bedrägeri, autorernas fel, hästens för
delaktige egenskaper dess naturliga och tillfälliga brist
fälligheter, samt Herr Bourgelats artiga proportion 

119 Richard Lower (1631 - 1691), engelsk läkare, anatom och skri f t 
ställare . 

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

121 I den stora forskarfamiljen Bernoulli (främst matematici ) avs e s 
här troligen Daniel B Bernoulli (1 700- 1782), professor i Peters 
burg och i Basel. 

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

123 Alfonso B Borelli (1608-16 79), italiensk vetenskapsman , profes 
sor i Pisa. Senare drottnings Christinas livrnedicus i Rom. 

124 Sarcologien, Angeolog ien 
nerverna, körtlarna och inälvorna. 

125 approberade autores medi cinz hum: 
medicin. 

läran om musklerna , kärlen , 

kända författare i human-

126 l'exterieur du cheval hästens exteriörlära . 



28 

geometrale du cheva1 127 med mera nytt, således som jag redan 
widlöftigare i mina utdrager anteknat, och Eders Excellence 
underdån ödmiukaste tilsändt. 

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

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

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

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

127 Bourgelat utarbetade tabelle r över häs tens mått och dessas in
bördes relationer. 

128 formulae - recept. 

129 emetica - kräkmede1. 

130 retentio urinae - urinstämma. 
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de förra. J Ruini 131, Soleysel, Saunier13 2, Gerenier133 etc . 
finner ja~ mycket som har smak af en oredig och osä ke r 
e mpirismus 34 , hwilken wid det [5) denna wetenskapen uptä nda 
liusets annalkande förswinner af s i g sielf . Hwilken skul le 
nu wäl mer tro de namnkunnoge ängl a ndare Brad1ey135, Snap136 , 
Markam137, då de neka hästens hierna? Hwem wil mer försöka 
uplösa sten i hästens gallblåsa? Hwilken ei fins. 

Aristoteles lärdomar öfwer hästens watnande äro e i 
sundare än Vegetii 138 om himla kropparnas influence. Om ma n 
fölgt ådrorna oc h ven ern a på en häst, tilde minsta utä nd a r, 
f l e r a g å nger genom i n jec tions medel, ser ma n med liten rnoda 
hwad r ä tt Xe nophon 139 h a ft att påstå, det hästens sty r ka må 
tilräknas et mindre antal af ven er. Col ume l la140 må tro s ig 
s i el f det ston c oncipiera f ö rmede lst wädrets bl å tta 
me llankommande modification. Ärfarenheten lärer mig e i 
al l ena utan partien s betragtande, dess omöjlighet. At hästa r 
har allena en vena och en nerf, som tar sin början på näsa n, 
följer halsen och ryggraden efter och ändas med föttren, at 
s lå ut et öga i a f s i gt at gifwa all a lifsanda rna å t d e t 
andr a, aro pro f p å f örr a t iders mörke r. Löyl igt är det 

131 Carlo Ruini (o.1530-1598 ) . Postumt utgavs 1598 hans De!l ' 
Anatomia et dell' infirmita del Cavallo , ett mycket framstå ende 
arbete. 

132 Gas par d de Saunier (1663 -17??), stallmästare vid universitetet i 
Leyden . Utgav La par f ai te connoi sance des chev eaux , leur 
ana t omie e tc. (1734). 

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

134 empirismus = kvacksalveri. 

135 Richard Bradley (d 1732), professor i botanik i Cambridge. Han 
pub licerade 1729 The Gent leman and Farmer' s Gu i de, som bl a 
behandlar husdjurens sjukdomar. 

136 Snape, Andre1.•s: The anatomy o f an hor se . . . ex prest in forn· 
nine copperplates. (1683). 

137 Gervaise Markham (15??-1649 ) utgav en mängd skr i fter av tvive l
aktigt värde på de veterinära området. 

138 Publius Renatus Vegetius (o.400 e.Kr.): Artis veterinariae s i ,•e 
mulomedicinae . Libri quatuor . Utgiven bl a av Matthia Gesnero . 
Mannheim 1 781. 

139 Xenofon (o.430-355 f. Kr.), grekisk mi l itär och f ör f a t t are . 

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

Wid de practiska operationerna har jag lagt handen, jag 
har öp-[6 ] nadt ådror, applicerat plåster, praeparerat och 
afwägit medicamenter samt de samma ingifwit. Åtskilliga 
krämpor på kreatur äro här botade såsom febrar , retentio 
urin ae, javart143 , porreaux144, farcin145 etc . Sömnstukna 
hästar har man deso1erat146 • Mot morven 147 försökes mycket. 
Man har härwid brukat ättika, som innom en kort tid dödade 
pa tienten; man har gifwit El aterium148 , som äfwen 
misslyckades. Härpå har man äfwen förgäfwes försökt 
cicut~149 kraft. Samma utslag har det blifwi t med Laureo1a150 

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

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

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

141 releveur = lyftmuskeln . 

125 Alcmeon, ej känd. 

143 javart - mugg, rasp. 

144 porreaux ~ poir eaux(?) = inkar. 

145 farci n - springorm (hudr ots). 

146 desolerat = avlägsna t delar av hovsulan. 

147 morve - rots. 

148 Ela terium - spri tpreparat av frukterna från Momordica elacerium, 
en gurkväxt. 

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

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

Peter Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 16-160:9: 8 1 1 

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

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

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

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

jag kan, och önskar 

oss emellan wede(r] 
s äl s kap med mig. Jag 
kunna fulgöra mina 

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

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

Jag förblifwer med Wördnad 

Lion d . 26 Dec : 1764. 

Wä lborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste Tienare 
Peter Hernquist 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 20 - 25 :1 

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

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

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

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

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

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

Med diup wördnad har jag nåden förblifwa 

Lion d: 1 Mai 1765 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

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

Wälborne Herr Archiater , Nådige Gynnare 15-160:9: Bln 

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

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

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

Efter Herr Bourgelats (3) afresa til Paris, blef en ung 
Abbe 153 , som nyligen begynt studera i wettenskapen satta la 
tete de cette .Eco1e154 , en köpman blef deröfwer intendent, 
hwilka tillika med den gamla Demonstratoren drifwa wärket 
efter Herr Bourgelats ordres. Eleverna repetera de förra 
lectionerna samt arbetas här i synnerhet på materia medica, 
som redan i wåhras kom ut. Hon är med mycken flit arbetad, 

151 connaissencer = bekanta . 

152 Louis Vitet (1736-1809) var lärare vid veterinärskolan men 
lämnade den på grund av osämj a med Bourgelat och bedrev sedan 
praktik i Lyon . Han utgav 1771 Hedecin vecerinaire i tre band. 

153 Jean-Fran~ois Rozier (1734-1793) tillträdde som lärare 1762. Han 
var föreståndare för skolan 1765-1769. 

154 a la cete de c ette Ecole = att leda denna skola. 



35 

samt öfwergår de flästa Elevers capaci te. En del deraf är 
ännu ei utgifwen men förwäntas dagligen. Jntet något [?,fs ) 
nytt förekommer deri som ei warit i medicina huma na 
etc . [?,fs) bekant förut. En oratorisk stile pryder henne och 
dess korthet gör henne commode155 för dem som begripa henne 
wäl. 

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

Med wördnad förblifwer jag framdeles 
Wälborne Herr Archiaterns 

Lyon d: 27 sept . 
1765 . 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist. 

Wä lborne Herr Arch i a ter nådige Gynnare157 01-160 :9: Sls 

Herr Archiate rns högguns tiga skrifwelse har jag haft äran 
inhämta, samt deraf funnit den förebråelse och tiltal jag 
blefwit ansedd med. J anseende til de bewis Herr Arch ia t ern 
f å t genom Herr Bourgelat s berättelse om mig, finner jag mi g 
wäl hafwa förtient långt hårdare tiltal: men som jag hoppas 
kunna i ödmiukhet wisa Herr Bourgelats wilfarelse och ege n 
sidiga afsigter härwid, hoppas jag äfwen förmå Wälborne Herr 
Archiatern af sin wanl iga och fromma benägenhet mot mig 1. 

mina afsigter. 
Jag mä rker nogsamt det wåra mindre benägna wi tnesbörder 

hafwa aldrig kunnat komma i mer öma omständigheter än nu : 
men lång [ t J föru t förebå d ade jag oss dylika steg af He r r 
Bourge l at ; ty j ag s å g nogsamt s e n han oss ei efter sit l öfte 
hunnit i de ange l ä gnaste sake r underwisa, och wi kallade s 
tilbaka r s [ 2 ] a f wår Höga öfwerhet, Han då ei annat kunde än 
at gifwa oss s kulden oc h klaga p å wår försummelse. Således 
affärdades Preus s isk a Chi r urgi me d bittra klagomå l mot sig 
til Hans Preusi s k a Mayt : ei med blidare omdömen föreses wi 

155 commode b ekväm. 

156 

157 

s ecreca h eml i ga medic i ner . 

Som fr amgåt t av f öregående b r ev hade s t i pendia terna b livit 
kallade tillbaka ti ll Sveri ge. Bour gelac mi sstänkte, att 
å terkallandet be rodde på klagomå l över sko l ans unde rvisn ing och 
s k r ev därfö r e t t brev till de s venska mynd i gheterna, där han 
lade he la skulden f ör de t klena r esultatet på sven skarna sj älva, 
i f örsta hand på Hernquis t. I f öl jande brev fö rsv a rar s i g denne. 
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wid wår afresa. Detta har jag redan wid ankomsten hit, oss 
alla sedt förestå, och spådom som följa oss efter, och ei 
willa låta sig öfwertyga, at en liten insigt i de principer 
Herr Bourgelat dem meddela förmås göra tilfyllest för en 
veterinarius. 

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

Jag anses som en dåre för at hafwa disputerat om våra 
wärj ors bärande. Ehuru derwid wari t mycket at ärhindra så 
pro som contra, har jag ifrån första stunden bewisat i mina 
Cameraters samtal Herr Bourgelats rätt at förbiuda dess 
bruk. Ja det som ännu mer är, ingen menniska här i Lian kan 
intyga det jag öfwer 2 a 3 gånger burit wärja här utomlands; 
och för att ännu mer och säkrare kunna öfwertyga Wälborne 
Herr Archiatern om oskuld i detta mål, måste jag bekänna det 
jag ei ägt någon wärja sen jag kom hit. Alla Elever kunna 
häruti witna och bör Herr Baroulier159 sielf weta, det jag 
ei wille mottaga dess gunstiga löfte han giorde, at utwärka 
oss hos Herr Bourgelat frihet at bära dem, då jag gaf flera 
gånger tilkänna det jag högre wärderade Herr Bourgelats tid, 
ä n at den i så ringa och indifferenta s ake r skulle anwändas, 
och at wi utan ringaste saknad kunde utan wärja lära 
boskapssiukdomarna och deras botande, hwarpå wi med mycken 
längtan wäntade. 

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

158 cestimonia - vitsord. 

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

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

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

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

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

160 f amilier = varda gl i g, enkel. 

161 ignor an ce = okunnighet . 

162 avantage i si t wi t nesby rd pos itivt ömdöme . 
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wederbörande wari t legda dertil. Detta oagtadt har han ei 
blefwit efter. 

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

Lion d. 26 Nov. 1765. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hern[quist, inb ) 

[T i llägg i kanten på tvären på sista sidan:) 

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

163 av verbotim - ordagrant. 

164 ignorant - okunnig, olärd. 

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

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

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

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

Ännu wistas jag i Lyon någon tid, för at inhämta hwad Pro 
f e ssor oc h Doctor Vi tet mig i L'art veterinaire mig har at 
c ommunicera. Jag betalar honom med mina decouverter16 7 . 
Samma Vitet ger lectioner publice öfwer Anatomia Comparata 
och de siukdomar som åtskilliga delar kunna affectera med 
de [ ras?,inb ) botemede l. 

I höst h a r jag redan anstä l t hwarj ehanda dissecti oner 
e nsam i mi t hus, s om der til är wä l bel äg i t. Jag har noga 
granskat efter Wi nslows beskrifning 168 2 Cada v era human a, 2 
får, 3 kal fwar och en åsna efter naturens egna f ö r e 
skr i [ fter?, inb ) har jag skärskådat . Paniculus carnosu s 169 , 
2 musclar wid örat med mycket mera finner jag lättligen, 
fast de genom Herr Bour ge l ats mi cr oscoper ei warit s ynbara. 

I en idkalfko 170 ha de jag äran wisa Monsieur Vitet 
kalfwens rätta läge i utero och dess membraner: la ma t ri ce 

166 trygt - tryckt. 

167 decouverter = upp täckter. 

168 Winslow, Jacob B: Exposit ion anatomique du corps humain. Paris 
1732, f lera s enare upplagor . 

169 Panniculus car n osus = hudmuskel. 

170 idkalfko = dräktig ko ; uttrycket "ikalvig" ä r vanlig t i Väster
götland. - Förklaring av fosterhinnor etc kan knappast kan göras 
begriplig utan illustrationer och överhoppas därför här . 
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och dess bulbe som omgåfwes med dylika af chorion, hwilka i 
de förra woro med s må rötter deri fästade. Jag f a nt widare 
Alantois mellan Chorion och Amnion; lång mot 3 alnar och af 
olika widd til större deln full af urin, hade 2 horn eller 
säckar som genom urachus öpnade canal communicerade med la 
vesic, hwilken innehölt samma slags wätska s om l ' alantoid. 
Jnnom Amnion wisade jag en annan nä rande och gelatineus 
wätska, hwilken aldeles intet kunde med den uti l'alantoide 
warande communicera, utan tyktes den i mmediate sila s från 
blodrören i Amnion och til näring sedermer anwändas, an
tingen genom munnen eller porerna. Hwad deri säkert ä r såg 
jag i magarna samma wätska samlad och i dem mer förändrad än 
den utom kroppen war. Både dessa liqueurer har jag under [3] 
kastat chymiska prof. 

Vena umbilicalis war utom kroppen dubbel, men förenades 
före sin ingång i lefren, uti hwilken hon gik genast wägen 
til la veine porte, som sedermer genom en canal commu 
n icerade med vena cava och utgiorde här den veritabla 
canalis venosus. Flera små grenar af bladrören gå utur 
lefren in i vena cava på höger wid dess gemensama före n ing . 
Med mycket annat rätt märkwärdigt, som ei ä nnu war it noga 
observerat af någon. 

Valvula Eustachii171 , sådan som den af Haller afrita s och 
beskrifwes har jag ei ännu hos diuren funnit, och lärer hon 
ei der finnas, hwarom jag dock wil widare undersöka så snart 
jag den hos menniskian sedt. 

Hymen har jag förledit år i en gammal kropp, i år i en 
fiorton års flicka sedt. Således förwaras äfwen i Frankrike 
[? ,fs] märken i alla tider och åldrar. Cremaster 172 har jag 
i en [?, fs] sedt taga sin början från grand obl ique, Mr 
Vi t e t från transverse etc. etc: Sådanna äro nu mina 
occupationer dag och natt och s öke r jag intet annat ä n at 
uplysas och handledas i sanningen. 

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

Herr Archiatern kan häraf gunstigt döma, med hwad förar
gelse jag sedt i 2 år Herr Lenboms förhå llande mot sin 
Camerat, s om han ei undt en wattudrick. Uti Wäl b. Herr 

171 Valvul a Eustachi, ett halvmånformat veck i hjärtats högra förmak 
mellan bakre hålvenens mynning och öppn i ngen till högra kammaren 
(med t r icusp idalklaffen ). 

172 cremaster - Musculus cremaster, som efter temperaturen reglerar 
testikl arnas läge i förhållande ti ll bukväggen. Övr i ga nämnda 
muskler: grand ob lique H obl iquus incernus abdominis; 
transverse = H transversus abbominis. 
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Archiaterns wanliga grace recommenderar jag Herr Falander, 
och försäkrar det dess elaka testimonium ei af annat än 
herrarna landsmäns mindre endrägtighet härrörer. Hwartil 
jag ei warit ordsaken. 

Med Wördnad förblifwer jag 
Wälborne Herr Archiaterns 

Lyon d. 20 Dec: 1765. 
ödmiukaste tienare 

Peter Hernquist 

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

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

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

En i 2 månader owanlig och til 12 graden under fryspunct en 
stegen kiöld har hindrat mina dissectioner något: dock har 
jag giordt mit bästa härwid . Dyrheten på alt uppehälle har 
här stegi t. Hunger och kiöld hafwa dock en dehl, en dehl äro 
sängliggande och de öfriga plågas af rhume173 Här har man 
så blindt förtroende til utländningarna, så atom ~ag allena 
wille agera bödel under en dyrbar doctors habi t 1 4

, skulle 
jag föda mig rikligen. För at ei hindras i mina nödiga occu
pationer, har jag undbudet mig då jag blefwit kallad och ei 
undsat några andra än mina (3) wanner. 

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

173 rhume förkylning. 

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

öfwer inwärtes siukdomarne har Herr Bourgelat ei ännu 
något utgifwit och [?,fs) man af honom såsom Statsman ei 
annat wänta än [?,fs] han med andras tilhielp och böcker kan 
i cabinetet sig im(a-?, fs]ginera 177 . Långt boende från sin 
schola har han snart sagt aldrig sedt et siukt kreatur, 
mycket mindre det skiött. 
Alt har warit lämnat i olärdas händer. Är jag så lycklig at 

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

Lyon d. 15 Feb: 1766. 
Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

Högwälborne Herr Archiater Nådige Gynnare O6 - 16O: 9 : Sl r 

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

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

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

175 farcineau - häst med springorm (hudrots). 

176 fili, okänd sjukdom. 

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

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

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

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

178 Sandblad förmodar (Linneanen Peter He r nquist, medicinen och 
upplysningsfilosofinen, Lychnos 1971-1972) att Hernquist här 
gjort en namnforvaxl ing: J . G. Wall er ius lämnade medicinen redan 
1750, och säkert åsyftas Samuel Aurivillius, från 1758 professor 
i anatomi i Uppsala. Någon namnförväxl ing behöver dock icke 
föreligga , eftersom Hernquist fäller sitt y ttrande om pharma
cien, och eftersom Walleri professur omfattade kemi , me tallurgi 
och farmaci . Hernquist studerade veterligen aldrig anatomi i 
Uppsala. 

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

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

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

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

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

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

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

Paris d: 17 Mai 
1766 

180 complaisance = tillmötesgående. 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

181 l'anus artificielle = konstgjord ändtarmsö ppnin g. 

182 cas om en hernie = ett fall av bråck. 

183 gangraenerad portion af intestins = av brand f ö rstörd del av 
tarmen. 

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

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

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

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

185 Phil. Ecienne Lafosse (1739 -1 820 ) fick genom sin fader en 
grundlig praktisk och teore tisk utbildning i hästläkekonst . 
hovbeslag och ridkonst , men han s tuderade också human anatomi. -
Han öppnade 176 7 en veterinärskola i Par is, men denna upphorde 
redan 1770, då han allt mera sysselsatte sig med sitt stor.; 
praktverk Cours d'Hippiacrique, som u tkom 1772. - Han stod i 
opposit i on mot Bourgelat, som han betraktade som ovetenskaplig , 
men som hade statsmaktens stöd. - På grund av motståndet sökte 
han sig till Ryssland 1777 men kom til lbaka 1781 och återupptog 
sin kamp mot veterinärskolorna i Lyon och Alfort - ehuru utan 
framgång . Han deltog i r evolutionen och var nära att s l uta sitt 
liv på giljotinen. - Han drog sig senare tillbaka till lande t 
och sysselsatte s i g därvid med veterinärt f örfattarskap. 

186 Ecienne Guillaume Lafosse (? - 1765), "bekanta fadren" , var häst
läkare och ägare till en större hovbeslagssmedja i Paris. Han 
f örfattade skrift er bl a om rots och om hovbeslag. 

187 kudts avser sannolikt kuskar. 
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Herrar Professores af St Come188 ära mig mycket benägna, 
och för at så mycket bättre höra och se hwad der förestäl
les, är mig på Herr Hochstedts189 befordran altid rum bred
wid Professorna tilordnat. Utom staden hålles 2ne gånger om 
weckan marknad derest jag infinner mig för at se hwarjehanda 
siukdomar och fel på hästar, som der ei äro sälsynta. 

På la Charite190 infinner jag mi1 hwar morgon för at se de 
operationer och penseme [ nts?, inb] 91 der ske, och har jag 
dertil af wederbörande fåt en Zedel: äfwen beser jag på 
l'hotel Dieu 192 de oper: man der förrättar, med mindre 
agtsamhet och renlighet går det til på senare som det förra 
stället. 

Alla skäl och klagomål Mr Bourgelat mot mig haft, finner 
han nu äntligen sielf wara ogrundade och ei kunna äga 
bistånd. Hwarföre han hotar sin Intendent med afsättelse, 
efter han ger honom hela skulden. Wille jag gå åter in i 
dess Schola, skulle han wara capable at gifwa skriftligt 
bewis på den orät han mig giordt. Detta oagtadt har han ei 
aldeles wägrat mig sådant. Jbland alt annat han hotat mig 
med war, at Herr Linbom med tiden skulle lära Swerige hwad 
det af mig hade at wänta med mera. Sådant ansåg [3] jag som 
kommit för Herr Linbom sielf, som kort fåre detta skrefs 
hade haft tilfälle genom andra mina owänners tilhielp at på 
min bekostnad bygga sin credit. Alt sådant skulle falla på 
dess uphofsman, om jag ei nu hade afseende på Herr Archia
terns goda förmaningar och et Christligt tålamod. Herr 
Linbom har jag sen den första dagen han ankom ei sedt, utan 
flyr han undan, fast jag ei annat mot honom sökt än at wara 
honom til tienst i de mål jag kunnat. 

Nyheter uti wettenskaperna ära ei många: At en Cepha 
labgie193 , som warit långwarig och swår blifwit genom det 1 
nerfparets hårda dels af skärande botad, såsom förut säges 
skedt med nerf spermatique, torde wara bekant . At cicuta ei 

188 Saint Cöme, berömt sjukhus vid rue des Cordelieres i Pa ris. 

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

190 la Charite, sjukhus vid rue Jacob i Paris. 

191 penseme[nts?} - pansernents = förbindning. 

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

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

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

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

Mina göromål äro så många och tiden så dyr at jag som sig 
borde ei något utarbeta kan, så längen jag är ute. Näst min 
wördnads anmälan, har jag äran framgent förblifwa 

Paris d: 17 aug : 1766. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist. 

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

Hwarjehanda och ständiga occupationer tillika med Wälborne 
Herr Archiaters höggunstiga skrifwelse ha nu skingrat mi t 
fordna bekymmer, så at jag derpå aldrig mer tankte, om ei 
mina härwarande Herrar landsmän afmålade min närwarande t id 
såsom beklaglig och den tilkommande såsom usel . Jag twärtom 
föreställer dem lyckan jag åtniuter at få öfwa mig i wetten
skaper, [2) men förneml igaste den grace Wälborne Herr 
Archiatern för mig har, hwilken tillika med Hans Excellences 
Högwä lborne Herr Baron Frisendorffes nådiga omwårdnad ei 
lämna mig i nöden, samt at ingen ting 1 igger mig mer om 
hiertat än at göra mig wärdig sådan nådig omtanka om mig 
hafwes. Och i denna min ödmiuka tilförsigt upofrar jag oup
hörligen böner til almagten om beständigt ägande af en för
del, som endaste förmår uphäfwa mina twifwel, lindra min oro 
och lätta min börda. Herren beware altså Wälborne Herr 

194 s ublime corrosif = sublimat, kvicksilverklorid . 

195 Manuskr iptet om k a l va r s död finns i brevsamlingen men har e j 
med tagits här. 
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Archiatern och hela dess förnäma f ami l l e med hä l sa och 
sielfönskelig wälmåga . 

Herr Pr o f. Jussieu 196 mår wäl och l å ter anmäla s in 
hörsamma hälsning . För genera morb: e t c lav: med : 197 som 
honom genom Herr Pro f : Baer198 ära tils t ä l ta tackar han 
före, samt erbiuder sin tienstfärdighet . Et outlösl i git 
minne utziradt med förnuftiga och lärda raiso n nemens göra 
den Herren så wördad s om admirerad199 Dess obesparda noJ e 
at c o mmunicera med andr a sin ärfarna diupa insickt gör at 
andra söka mer briliera af d e nna Herrens stora lius ä n Ha ns 
modestie200 honom sielf tillåtet. Han wil obligera201 mig til 
a t nästkommande sommar p r o fitera af des s rikd om i den 
botaniska trägården. 

L ' Abbe Nollets202 physiska ins trumenter med autor s egen 
f ö rklaring och s ynbara t illämpning i n vita com: 203 etc . göra 
de s wåraste satser begipliga och nytt iga ä f wen fö r bar n. Mrs 
Peti t 204 och Sabattier205 h å llas för oracles , hwars obundna 

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

Abraham Bäck hade studerat botanik hos Jussieu vid sin 
vistelse i Par is på 1740-talet. 

197 Med genera morb: et clav: med: avses två böcker av Linne: Genera 
morborum in auditorium usum. Ups 1763. samt Clavis med:..cinae 
duplex exterior & incerior. Holmiae 1766. 

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

199 admirerad = beundrad. 

200 modesele - anspråkslöshet. 

201 obligera - förbinda, göra tjänst åt. 

202 Jean Antoine Nollet (1700 - 1770), abbe, fysiker, som huvudsakli · 
gen arbetade med undersökningar på e l ektricitetens område, bl a 
åskan. 

203 i n vita communis =idet dagliga livet. 

204 Antoine P Pet it (1718-1794), professor i anatomi vid J ardin du 
Roi. 

205 Raphael- Bienv enu Sabatier ( 1732-1811 ) , professor i anatomi v id 
College Royal de Chirurgie från 1756. 
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tunga jag admirerar . Morrau's206 föreläsningar öfwer opera
tionerna samt dess methode at dem wärkställa hafwa warit mig 
fördelaktiga och har jag i Chirur-[3]gien budit til at ingen 
ting ignorera som nu deri läras i Paris. Jag har sedt dem 
alla hwarjehanda sätt utöfwas, samt sielf har jag haft til
fälle dem göra i lärda mens närwaro. 

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

Jag skall ei underlåta följa Wälborne Herr Archiatern s 
goda råd; men om jag dröjer något med hemresan täktes såda nt 
mig Gunst i g ast tillåtas. Wår Envoye HögW. H. Grefwe 
creutz207 mår wä l och befalt mig h ä lsa Wälborne Herr 
Archiatern samt [ påm-?fs ) inna om spatsergångarne på drot
ningeholm. Pro f. [? hölt?,fs ) i med: faculteten eller 
lärosaln et t a l, d e ri han wille wisa c hi r [? ,fs ] [ ?,fs ) 
lätthet, samt nu warande Chir: oskiklighet. Han uphögde 
des [ ?,fs ) nas meriter, hwilka ei mera wiste än at lyda och 
följa medicinens måtstock efter; jag söker efter at på något 
sätt komma öfwer d e tta tal. Jag samlar så många små piecer 
jag kommer öfwer, men efter goda och nyttiga söker man ofta 
förgäfwes. 

Slutlige n utbede r jag fördeln wara med beständig Wördnad 
Wälborne Herr Archiaterns 

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

206 Horreau = J ean -Francoi s-Cl emen t Ho rand .(1726 -1 784 ) , kirurg i 
Pa ris, adj unkt v id i nv alidsjukhuse t . Hö ll före läsningar i 
ana tom i o ch f ör l oss n ingskonst vid barnmorskesko l an i Pa r is . 

207 Gustaf Phil i p Creutz (1 731-1 78 5 ) , dikt a re, ä mbetsman, s om 1763 
bl ev envoye i Madrid och 1766 minis te r i Pari s. Sena r e kans
l ipre side n t samt kans ler f ör Uppsala universite t. 
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Wälborne Herr Arch iater nådige Gynnare208 03-160:13 :410 

I odensdag efter middagen blef jag, derest jag nu logerar, 
beten af en hund tilhörande en J ouvel l er, s om bor i s a mma 
huset . Hunden är efter alt utseende s iuk, han ä ter i ntet, 
flyr [ 2] watn, wil å tminstone ei deraf dricka, han har f ö rut 
betit en siörnan, som deraf blefwit gans ka siuk. Ehuru ägaren 
til hund det wetat, har han låtit honom g å fri tils ha n bet 
äfwen mig . 

Bettet war ei diupt in, men wärkte och s wed mycket. Stra xt 
e fter rnidagen gick en swulnad up stor som en stor ärta med 
blånad. Jag låtte suga bloden ut; samt skar sielf af hel a 
s wulnaden och låtte ä nnu s uga bloden ut . Derpå t wättad e jag 
såret med salt, liurnt wa tn, lade skifwa af en stekt l ök på 
och smorde omkring med Ungve n t um griseum209 samt tog 
watubad, med dess a sena re har jag conti nuerat. He r r Doctor 
Th e1 210 korn mig til h ielp om a fton . Jag förestälde honom om 
ei det behöf des s kär a d iupare ned i sår e t el ler om ei man 
borde [3) brä nna bort resten . Wi beslöt o äntligen a t 
scarific ationer wore nog ti l r ä kliga . 

Morgon derpå s a tte s derpå en Spansk fl uga, som låg en dag. 
I dag har man l agt ungv. basilicum211 p å . Appet i t ha r jag 
f öga någon , dricka ä r jag heller mon om. Sofwer mer an 
wan l i [gt? ,fs ) o r o ligt. Ät e r all e na li t e t rniö l och sw[?,fs] 
Hade efter bettet mycken he tta med [? , f s] has t i g puls , som 
föll och r y sningar i nf unno s ig: Hwi lket al t sederrner 
förswunnit. 

208 

209 

210 

Detta brev är odaterat, skrivet på vanligt papper utan 
vatteTh~ärke (ej tunt postpapper). Den omtalade dr Thel (= Daniel 
The el) kom enligt Sacklen ti 11 Paris 1765, for vidare våren 1766 
till Rouen och London. Han återvände hösten 1766 till Paris, där 
han stannade till våren 1767. I sina memoarer ( H Sand
blad: Peter Hernquists memoarer. Bot fö r boskaps sot, Skara 
1975) anger Hernquist, att han vid s in ankomst till Paris 1766 
träffade en gammal vän, herr överdirektör The l, som tingade en 
bostad åt honom nära College de St Cåme. - Detta brev måste 
följakt l igen vara skrivet på vå ren 1766 eller under v intern 
1766-1767. 

Unguentum griseum = gråsalva, Unguentum hydrargyri. 

Danie l Thee l (1744-1795) studer ade medicin i Uppsala 
i Stockholm. Han reste utomlands 1764-1767 , blev med 
och chi r dr i Leipzig. Överdirektör v id Kongl. 
Societeten 1772. 

och kirurgi 
dr i Rhe ims 

Kirurgiska 

211 Unguentum basilicum innehöll terpentin, vax, harts, t alg och 
olivol ja . 
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Nu håller jag wid sänger . Och åstundar i ödmiukhet få 
genom Herr Doctor Thel nyttja Wälborne Herr Archiaterns goda 
råd, för at söka sauvera212 lifwet om möyligt är. Jag är 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

[På tvären i marginalen:) 

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

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 21 - 25:2 

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

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

Jngen kan med mera ifwer och uprigtighet tiena än j ag 
åstundat göra; men sen jag så många gånger ärfarit så ringa 
upmuntran, så ringa upmärksamhet, så liten urskil ningsgå f~a, 
man hi ttils i Swerige wisat wid info r matio n ; och dyl i ka 
inrättn ingar , så undrar jag ei siel f widare på den kiold, 
som nu begynner dämpa min fordna eld. Och hwad skulle wäl en 
med sin wälmening kunna uträtta, då alla tilfällen och mede l 
brista honom uti sina företagna ärenden, då bekymmer f o r 
framtiden och tryckande nödtorft syslosätta sinnen natt och 
dag. Jag kan ei nogsamt beskrifwa det hinder en afbild af 

212 sauvera= r ädda. 

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

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

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

Herr Bourgelat har anwändt all sin rnagt och credit f ö r at 
kullkasta denna Scholan. Dess Demonstrator e r söka genom sina 
utsända stifta missförstånd mellan La fosse och mig. 
Understundom sprida de ut, det jag låtit förmärka d e t j ag 
informerat Lafosse uti Anatomien och skrifwit de ss f öre
läsningar, understundom willa de försäkra det j ag ei ar en 
manat lita på, de förtiga ei heller de höfl i ghe t e r de wisat 
mig i Lion etc: 

Herr Bourgelats här inrättade Schola har i brist på 
Elever ei förän kort före Juhlhelgen blefwit öpnad: Man har 
deri funnit flera Demonstratorer och chefs d e brigade s 215 än 
Elever. Ernedlertid sparas derwid ingen omkostnad, ingen 

214 Mar echal du Roi - Kungl . hovs l agare. 

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

Nu ändtligen äro häftiga strider upkomna mellan dessa 
Scholar. Demonstratorerna i Herr Bourgelats Schola intime
ra216 til föreläsningar [4) öfwer Herr Lafosses felsteg. De 
framwisa på sina torkade preparater en ligement suspensoir 
de 1 'epaule217 , 9 ben i knäet på hästen, hwilket nekas af 
Lafosse, hwilken .flera gånger under sina föreläsningar i 4 a 
500 mäns närwaro wisat wara osant och det al tid på farska 
sujets218 dissequerade uti allas åsyn. Den enfaldiga allmo
gen war i början curieux219 för at blifwa öfwertygad om 
sanningen numera är den i owisshet och tror det gåfwan at 
förkiusa ögonen wara båda Scholarnas lott samt hwar ock en 
tilskapar sig parti en efter egi t godtycke. Herr Bourgelat 
bewisar med så lifliga färger existencens nödwändighet af 
dessa partier, som han fordom öfwertygade oss om onödigheten 
af en panicul charnu 220 . Frambenen kunde ei hänga wid hästen 
om ei der wore et ligamentum som starkt fästad e l'homo plate 
a l'epines22 1 • Hästen hade ei heller, säger han, en nödwän
dig styrka wid progression222 om ei de omtwistade bene [ n J 
wcro tilstädes och förökte musclernas force etc., och hwad 
kan icke bewisas genom en dylika penna? 

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

Wälborne Herr Archiaterns 

Paris d: 23 febr: 1768 . 

216 intimera - forelägga. 

217 ligemenc suspensoir de l'epaule 
gen. 

218 sujets - f öremål , preparat. 

219 curieux - nyfiken. 

220 panicul charnu = hudmuskel . 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist. 

upphängningsligament för bo-

221 l'homoplate ~ l'epines = skulderbladet vid ryggraden. 

222 progression rörelse framå t. 
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P:S: Drotningen är mycket opasslig och mäst utan hopp af 
restitution. 

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

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

En lång tid bortåt har jag warit mycket bedröfwad öfwer 
drögs måhlet med nådit swar på min underdåniga Supplique224 , 
jag hade nåden öfwerlämna i Högwälborne Herr Grefwe Creutz 
öma befordran. Jag hembär ödmiuk tak för benägen befordran 
til denna Höga Herren. Största olyckan för mig nu i 
närwarande är at se flera tilfällen löpa mig härute ur 
händerna förn jag (2] får något slut från Swerige. Herr 
Lafosse otålig öfwer min hemsiuka föreställer mig sweriges 
physiska och politiska kiöld och fattigdom, samt partiernas 
hemdgiruga hierta. 

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

Herr Bourgelat är ännu lika sinnad. Han mottar ei lärdt 
folk. En min wän som componerat och sammanskrifwit en bok 3 
tomes in folio öfwer manegen och marechalleriet225 

pr<Esenterade sig för Mr:_ Bourgelat med förhopning at winna 
det fremsta rummet i denna Scholan; men Bourgelat fant 
tilräckligit skäl at wägra honom det nedersta; så at man här 
är nu mer öfwertygad om dess egensidiga afsigter. Man frågar 
mig efter de medel Mr:_ Bourgelat anwänder til at bota 
kreaturen med men hwarföre frågas icke heldre. 

223 margfallig - mångfaldig . 

224 supplique - böneskrift, ansökan. 

225 3 tomes in folio öfwer manegen och mar echalleriet 
folioformat om dressyr och hovbeslag. 

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

Man hade et lykligit tilfälle, som blef bekant öfwer hela 
Paris, at öfwertyga dem om det denna scholans föreståndare 
ei ännu känna morven 227 , äfwen då han war så inrotad at alla 
bonder kunde derpå ta. En af Scholans fordna Demonstrator 
hade sålt 2ne morveusa hästar, hwilka straxt blefwo ärkända 
för siuka af rätten på hofslagarnas berättelse. Scholan 
satte sig mot i sin wanliga ton, inga consul[ta)tioner 
hål ts. Min mästare och jag blefwo äfwen kallade. Scholan 
intygade skriftligen det hästarne ei woro siuka. Lafosse och 
jag twärtom , 10 andra maitres marechaux228 följde blindt oss 
efter. Domaren gaf [3] parterna ännu 8 dar för at förena sig 
med naturen, men tiden giorde ingen ändring i tänkesätten, 
alla skäl woro nu s å uttömde at partierna ei hade mer at 
säga än at de welle som de önskade. 

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

226 Quot Themison il!gros autumno occiderit uno? - Hur många s juka 
komme r Themi son [ läka re i Rom från c:a 90 f Kr ] att ha dödat på 
ett år ? 

227 morve - rots ( infekt ionssjukdom hos häst • nume ra utrotad) . 

228 maitr es marechaux - hovs lagarmästare . 

22 9 me d pla ts - me d knapp nöd . 

230 bureau de poste de la cour - kungl i gt postkon to r . 

231 defamerad - illa beryktad. 
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M:r_ Lafosse arbetar på en anatomie c omplete du cheval 2 
t omer in 4Q232 med alla parti ens afri tningar. Genom den 
ofwan anförda disputen med Scholan want han 1000 liv: årlig 
pension af en bureau de poste, som redan hade betingat sig 
et slags eleve af M:r_ Bourgelat: vestigia terrebant233 

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

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

Jag wistas ännu hos Lafosse i dess hus och i dess prac
tiq ue. Efter någon tids ferie tänker han nu snart öpna sin 
Schola, deri jag skall pr~parera dess lectioner etc . 

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

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

232 

233 

ana t omi e comple t e du cheval 2 tomer 
hästanat omi i två band i kvar to f ormat. 

ves tigia ter rebant - spåren f örskräck te. 

234 Have r d e g r ace = Le Havre. 

in fullständig 

23 5 Homfleur - Hon fleu r , hamn och f i skeläge vid Seines mynning . 

236 gr~k er i handel - försumliga gäldenärer. 
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Hans Danska Mayt_237 är här ute ganska wäl emottagen på 
alla ställen. Dess mayestät wisar sig också mycket genereus . 

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

Paris d. 18 Nov: 
1758 

[bör vara 1768 ] 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare. 17-160:13: 44 

Jag hade äran i senare aflägga tacksägelse för den p e n
ninge Summan , hwilken jag på Wälborne Herr Archiaterns Guns
tiga löfte drog: Aldrig hafwa penningar warit mig mer nödiga 
än dessa. Således förbindes jag så mycket mer til all 
wördsarn ärkäntslo; och önskar högligen det jag så i de t nu 
tilstundande år som alt framgent må få hugna mig af Wälbo rne 
Herr Archiaterns samt dess förnäma anhörigas wälgång. 

Ute blifwandet af et högst nådigt swar på min underdånigas 
t e Supplique til Hans Mayt_ har giordt at jag i beständig 
uselhet måste arbeta på andras lycka och heder utan at sielf 
deraf draga de förrnohner jag gerna önskade. Tillfällen at 
blifwa e mployerad gå mig ur händerna. För kort tid sen har 
jag genom Magister Björnståhls 238 bemedlande befordrat He rr 
Lafosse wid Danska Ho fwet til undfå ende af hede r och namn a f 
inspecteur general des haras et ecoles v e t: de Danemark 23 9 

med 24000 livre s årlig lön . He rr La fos se wä ntar på fullmagt 
samt bereder sig til at öfwe r- [ 2 J resa til Sleswi g at der 
upre tta sin academie. 

237 Den danske kungen Christian VII (1749-1808) hade tydliga symptorr: 
på sinnessjukdom redan före sitt trontilltr äde . Under e n resa 
1768 -1769 till Engl and, Frankrike och Tyskland ve r kade han 
bättre, men åter i Danmark blev h an allt me r a s i nnesförvirrad 
och var konung endast till namnet . 

238 Jacob Jonas Björnståh l (1731-1779), magister i Uppsala och 
docent. Begav sig 176 7 på en utrikes r esa, f rån vilken han 
aldrig återkom. Han reste vida omkring och skrev därvid brev, 
som tryck tes (Resa til Fr ankrike, I talien , Swe itz, Tyskland, 
Holland, England , Turkie t och Grekland. Efte r de s död u tg . af 
Carl Christof. Gjörwell. d 1 - 6. Stockhol m 1780 -1784) . 

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

Jag hade smikrat mig med inbillan at kunna i Swerige göra 
mer nytta, än som någon annan wid detta utrikes wara nde 
s c h o lar det förmås göra; men då jag betragtar alla 
omständigheter , jag skulle wärkligen finna mig uti, ser j ag 
på en gång alla driffiedrar slakna af, samt alla tilwägar 
til at göra mit embete tilfyllest mig tilstängas. Således 
som jag al tid skattat mig lykligast, då jag mäst kunnat 
tiena min nästa, som der til lämnadt mig fria händer; ty 
fruchta r jag det ei Swerige widare kan fullborda min önskan. 
Dessutom wet jag det man i Swerige gerna faller i sit wahl 
på den som lofwar mycket och begär 1 i tet. Wälborne Herr 
Archiatern lärer benägit finna huruwida mit wanliga tanksätt 
hindrar mig wid det förras utfästande, och mina nu warande 
situationer förbiuda mig mottaga mig det senare . 

Den danska Monarchen har än ei wisat någon häpenhet då M~ 
Lafosse begärte 24,000 livres årlig lön för sin egen person 
med nödiga husrum, utan troddes Han wara öfwertygad at en 
skiklig karl i [ 3) dessa styckon ei kunde nog tilräkl igen 
lönas. Hans danska Maj estet, som hedrade med sin närwaro 
alla lärohus som här äro i rop, hade ei welat bese Herr 
Bo urgelats , som annars arbetande derpå. Twärtom l å tte dess 
minister förstå dess missnöye öfwer de oskickl ige elever 
Herr Bo urgelat dem återsent . Nu som det ä nnu är owiss t om M~ 
Lafo sse mottager, ehuru han lofwat, det ärbiudna rummet; ty 
är i sådant fall min ödmiukasta tilförsigt til Wälbo rne Herr 
Arc hiatern det Han täktes nådigt bewilja mig sin på 
flerehanda sätt utmärkta bistånd och önskliga befordran til 
detta bröd stycket. 

Jag s kulle önska det Hans Excellence HH Baro n Friesen d orff 
wille nådigast lämna mig det recommendations brefwet, s om 

24° Karl Edvard von Hessenscei.n ( 1738-1 769) , öve r ste , kommendant i 
Gotebo r g , generallöj t nant (avl ed i Pa r is) . 

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

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

Paris d: 19 Dec: 1768. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pierre Hernquist 

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

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

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

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

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

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

242 Det var sannolikt de båda bröderna Adolf Fredrik (1754-1825 ) och 
Carl Fredrik (1 755- 1814 ) Rudbeck , som åtföljde J J Björnståhl på 
dennes utlandsresa. 
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undfåt utan minsta möda och behof samma wilkor med mig, som, 
jag wil nu mer ei säga har mera märkliga meriter, men så 
längen wäntat på någon ärsättning för mina långwariga 
kostnader och beswärligheter. Således förbindes jag blindt 
bidraga och understödja hwad nådiga öfwerheten fin- [ 3) ner 
rättmätigt och nyttigt. Jag kan i denna afsigt ei bättre 
utmärka denna min underdåniga tilgifvenhet, samt tillika 
befordra l'ars veterinaire i Swerige an at underdånigt 
projectera det de båda nådigt utfästade lönerna måste slås 
ihop til Herr Linboms aflönande tils widare utwägars 
upfinnande. Jag kan ei för min dehl mottaga en så ringa och 
owiss sysla: Den war ei heller densamma jag förwäntade och 
mig i nåder lofwad war. 

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

Wälborne Herr Archiaterns 

Rouen d: 4 feb: 
1769. 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

[Tillägg sista sidan på tvären:) 

P: s: Herr Tenon243 profess. chir: och membre de l 'academi e 
Roya l e har upläsit et memoire sur la formations de dents 
des chevaux244 , hwari han wisat der fehlsteg Herr Bourgelat 
deriwid giordt. Så många ledamöter jag känner och hårt hålla 
de Herr Bourgelat för char latan. Dess fordna Demonstr ator 
sedermer marechal d'un bureau de poste ä r banni de la ville 
pendant 2 ans245 för at hafwa såldt morveusa häst a r, men 
Herr Bourgelat har retablera t 246 hans heder i det ha n giordt 
honom till# 

243 Jacq. Rene Tenon ( 1724 - 1816 ), professor i patolog i v id Colleg e 
de Chirurgie . 

244 · 1 f . d d d h memo1re sur a ormat1ons e enes es c evaux avha ndling om 
tändernas bildning hos hä st. 

245 marechal d 'un bureau de poste är banni de l a ville pendant 2 ans 
= hovslagare vid en poststat ion har f ö rv i s ats från staden i t vå 
år. 

246 r etablerat = åte rstä llt. 
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#professor i Lion . Herr Abbe Rosier a son tour est charse de 
1 'eco1e247 ; med hela sälskapet som skref mot mig. Dessa 
Scholers elever c oncourera ännu til at winna det utsatta 
priset i Osteologi och myologie, enda stycken som här 
afhandlas med drift. Herr Lafosse continuerar med framgå ng 
sina föreläsningar . Jag pr~parerar dess lectioner, samt 
hielper honom i dess frånwaro. 

247 Abbe Rosier a son tour est charse de l'ecole; me d charse avser 
Hernquist här chasse och meningen betyder därför Abbe Rosier har 
i sin tur blivit jagad bort från skolan. 
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Peter Hernquists brev till Archiatern Abraham Bäck 

1763 - 1792 

Del 2. Lund. 

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

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

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

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

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

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

2 Den här omtalade boskapssiukan var sannolikt boskapspes t, 
pa ramyxovirus orsaka d nötkreaturssj ukdom , som förlöpe r 
svårartad inflammation i slemhinnorna, främst i mage och 
Den har ej förekommit i Sverige sedan slutet av 1700 -talet . 

3 decoct: cort: Salic: = avkok på pilbark (Salix fragilis). 

en av 
med 

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

Jag har wågat upwakta Hans Excellence Herr Grefwe Ekeblad6 

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

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

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

Lund d: 31 Mai 1770. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

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

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

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

4 Sannolikt Nils Gyllenkrook (1754-1805), son till Fredrik Gus::a: 
Gyllenkrook, som ägde Svenstorps och Björnstorps gods i trakten 
av Lund. 

5 S ed pr~stat dolorem sub tacito pectore condere - men det är bättre 
att dölja smärtan under ett t yst bröst. 

6 Clas Ekeblad (1708-1771), greve, politiker i hattpartiet, riksråd 
1746, kanslipresident 1761-1765 samt 1769-1771. 
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Barsebäck, hwaräst bönderna fingo af sin Herre frihet at ta
ga up och salta asen in. 

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

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

Icke et kreatur hade före min ankomst, återfåt hälsa. De 
få man sedermer kunde rädda ifrån undergång, sades wara en 
s känk af wår Herre. De som omkomma föregofwos wara af mig 
fö rgifna, och som underligit är, äfwen d em jag ei fick ge 
i n . Genom de medel jag kunde dels med godo dels med hot 
förmå dem ( 3) at anwända höl t jag på andra 14 da r s iukan 
innom de byar och gårdar hon redan war, så a t knapt en enda 
gård mer blef angrepen . Men som bönderne ledsnade wid 
beswäret och blefwo ändock i sin förra tro at siukan ei kom 
längre än det beslutet war, satte de sig tilsammans och 
hotade mig hårdeligen. Lämnad utan minsta handräkning, utan 
tilgång på lifsuppehälle, skiuts och förswar, blef jag 
nödsakad at taga derifrån afsked, sen jag l ikwäl hade 
öfwerlämnat skriftliga underrättelser om de t angelägnaste at 
iagttaga wid siukans förekommande och läkande. 

Hans Nåde Herr Grefwen Generalen och Landshöfdingen 
Cronhielm8 beklagade mit öde: men sade sig ei kunna mer än 
genom goda föreställningar förekomma dylika olägenheter . 
Emedlertid är jag säker det pestis crescit eundo9 , hä l st när 
twång uphörer hos e n egennyttig allmoge. 

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

7 kulle fiskelä gen = fiskeläge n v id Kullen . 

8 Johan Cronhielm a f Fl o s ta var l andshövding i Ma lmöhus l än 1769-
1772. 

9 pestis crescit eundo - pe sten växe r genom att färdas. 

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

Skåne kunde förbättras på mångahanda sätt och inkomsterna 
fördubblas, men sådant kan ei ske om icke wissa inrättningar 
giöres. Hela skånska hästaflen är aldeles odugli? för 
landtmän. Fåren wahntrifwas, dö af watten-gallsiukan 1 och 
kopporna12 etc:, gässen af ohyra etc:, hästar af skabb, 
morve etc: Jag underwisar dem så mycket jag hinner. 

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

Wä lborne He rr Archiater, som hunnit nu sätta medicina h u 
man a på så fullkoml iga fötter, war äfwe n nådig och hielp d e n 
tillkommande ars veter : från sit intet til lindan åtminsto
ne: efterwerlden s om första får smaka fruchten, skall prisa 
Kongl. Collegii Medi c i omsorg samt dess wä rda Pr&sidis n it 
om sina landsmäns wäl. Men tiden löper lätt förbi och jag 
åstundar få se den swenska art: vet: inrättningen förn dåden 
sluter mina ögon; hwarintil jag utber mig äran wara 

Lund d: 16 Aug : 1 770 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wä lborne He rr Archia ter Nådige Gy nna re. 61-160: 13 : 4 lf 

Som boskapss i u kan, s å wida mig witterligit war, s om ock 
enligt de från Cronobetieningen til Landshöfdinge Ämb e t e t 
inlöpna underrättelser, war redan i förra månad dämpad öwer 
alt; reste jag d: 4 Sept öfwer til Da nnemark nyfi ken at s e 
den der anstälta ympningen på boskapen. [2 ] 

11 watten - galls i ukan ej identifierad. Ej påträffad i He r nquis ts be
s krivningar av fårsjukdomar (möjligen distomatos?) . 

12 koppo r na - fårkoppor en mycket s mi ttsam och starkt f ör l ustbring
ande sj u kdom som numera i nte f i nns i Sverige. Den l iksom den 
strax efteråt nämnda hästskabben f aller under epizootilagen. 
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Herr Professor Fabricius 13 en skicklig eleve af wår 
wärdaste Archiater von Linne fölgde mig 12 mil från Copen
h agen til Augenön14 deräst Herr Professor Öder15 låtit på 
öfwerhetens kostnad upresa 20 stallar, hwardera tilräklig 
stor för 2ne Creatur, bygda af bräder helt tät med twänne 
luckor på gaflarna för wäderwäxlingen skull samt slutande 
golf. Ett stycke från dessa war et annat upbygt rum försedd 
med bord säte och fönster, destinerat til obductiones cada
verum. Inwid stallarna war et annat med spis uti för at 
wärma hwad man kreaturen gifwa skulle. 

Alla dessa hus woro stälda på den yttersta 3dje dehlen af 
Holmen, som med stängsel war af del t för de ympade. Den 
medlersta 3dje dehlen war äfwen stängd för c onvalescenterna. 
Wid ingången af denna war et hus bygt deri man ombytte 
kläder och röktes[?] då man gick från och til kreaturen. J 
den närmaste släptes de ännu friska at betas tils rum yppade 
sig i Nosocomierna 16 På den sidstnämnda platsen bodde den 
enda åbo på denna ön: hos honom inlo gerades chirurgus och 
målaren, som woro gifna Herr Professorn til handräkning. 

Många lass hö woro inbärgade til kreaturens underhåld. 
Herr Professor Öder hade utom sin årliga lön 3 Rdr i daglig 
tractament eller 13 p~ 16 . / . Smt. [3 ] Dessutom hade han fåt 
til skänks en wagn med 2ne hästar samt en dräng, som under
hölts på publici kostnad. Fältskärsgesellen hade 1 Rdr 
dagligen samt försäkran om emp1oye17 efter öfwerstånden 
ympning. 3 a 4 försök woro tilärnade och 40 kreatur skulle 
war gång ympas. Med några och 20 hade man redan begynt . 

Materien hade tagits på yllna trådar af det ur näsan 
flytande ämnet, hwilken tråd sedermera blef med en 1 i ten 
a cus18 dragen genom skinnet längs efter nedför tuberosi tas 
ischii 19 i den lilla gropen ned för anus. Hanken bands til 
och blef sittande alt framgent orörd. Af den för 10 dar sen 
ympade befunnos 2ne allena wara rätt siuka. På de ö friga 

13 Johann Ch riscian Fabricius ( 1745 - 1808) s tuderade hos Li nne 1762 -
1764 . Professor i Köpe nhamn 1 770 och i Kie l 1775 . Han utförde 
grundläggande a rbe ten ifr åga om l e ddj ur e ns systemat i k . 

14 Augenön = Aunö , nå gon mil NV Vordingborg på Själland . 

15 Georg Chr isc. von Oeder (1728 - 179 1), me d dr i Göttingen 1746 , 
professor i botanik i Köpenhamn 1754 . Ledde ympnings fö r söken på 
Aunö 1770 och utgav en berätte l se om dessa 177 6. 

16 Nosoc omiern a - sjukhusen. 

17 emp l o y e - anstä llning . 

18 acus = nål. 

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

Chirurgus owan wid denna syslan promitterade23 sig mycket 
men jag spådde dem ei så lyklig utgång. Min spådom wisades 
morgon derpå wara san, då wi funno en kalf död, hwilken wi 
öpnade . Jag fik härwid tilfälle wisa sällskapet de förr 
observerade maskar, med mycket annat jag sedt. Kreaturen 
undergingo inga prceparationer24 ei heller gafs dem några 
medicamenter under siukdomen om icke något salt med honung i 
tanke at purgera dem med. Ådren öpnades, så snart man märkte 
dem hosta eller plågas af swår andedrägt; Således åderlättes 
kalfwen dagen förn han stupade . Bloden som uptogs coagu
lerade sig [4) helt och hållit och föga serum märktes deri. 
Herr Professorn hölt siukan för en febris catarrhalis 
maligna25 . 

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

Många wackra inrättningar fant jag i denna hufwudstaden. 
Mina fordna condiscipuli 'l6 in arte vet er i: woro hederl igen 
e mployerade . Herr Backhausen såsom chirurgus nytj ades wid 
koppympningen. Herr Apilgaard är promoverad Doctor och 
practicus i Hufwudstaden: Herr Möller som war med mig i 
samma fördömmelse i Lyon och derföre kallades le mauvais Da 
n ois27 , har til sin uprättelse fått utan wanliga formali
teter och penningar provincial medici syslan i Norje. 

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

20 signa morbis inscantis = tillfälliga sjukdomssymptom. 

21 b olna - svälla, svullna (västgötadialekt). 

22 suppurera - b ilda var. 

23 promittera - l ova. 

24 pr~parationer = förberedande behandlingar. 

25 febris catarrhalis maligna= elakartad katar r al f eber . 

26 condiscipuli - medlärjungar. 

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

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

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

Med diup wördnad framlefwer jag städse 

Lund : d: 20 Sept: 1770. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Peter Hernquist 

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

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

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

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

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

28 gracieus - förekommande. 

29 inceresse - ränta. 

JO pension= underhåll , stipendium. 
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kande at pr~sidera31 , hwartil jag nu måste bereda mig, för 
at winna mit upsåt, och fastare fot, än den jag nu står på. 
Är jag lyklig och winner Wälborne Herr Archiaterns mägtiga 
befordran, torde detta steg lända mig til någon fördel i 
fram-[3Jtiden, om annars alla utwägar til hielp äro tilslut
na. Detta oagtadt och ehuru genom tidens utdrägt mina vuer 32 

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

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

Jngen wäxel har jag ännu kunnat få från Stockholm at 
skicka öfwer til Lafosse hwilken jag är mycket skyldig och 
har härmed bedragit. En gäldbunden man på alla händer, utan 
penningar och minsta säkerhet i mit fäderne s land, matta r 
jag mit hufwud med förebråelser och oblida öden. 

Skulle intet Herr Lafosse wara wärdig och nog meriterad 
til at mottagas i we- [4J tenskaps academien ? Det kunde länd a 
mig til en widare och närmare aliance med samma Herre i fall 
Han annars lefwer , och röres af heders tekn då penningar 
brista. Academien fingo säkerligen i honom med tiden en 
skiklig medlem. 

Herrar Professorerna i Lund ärkänna ei Magister Retz i us 33 

som skicklig til syslan, ehuru han berömmes mycket frå n 
Stoc kho l m. De ärforderliga studier felas honom. De äro 
twärtom mycket benägna för at hielpa en Magister J örlin 34 

til Demonstrator, som ar Academicus och hwilken jag äfwe n i 
ödmiukhet recommenderar i Wälborne Herr Archaterns öma åtan-

31 Vid disputationerna på 1700-talet skrevs avhandl i ngen i a llmänhe t 
av lä r aren (professorn ), medan eleven (respondenten) f örsvarade 
den. Lära ren pres i de r a de v i d d isputationsakten. 

32 vuer = utsikter. 

33 Anders Jahan Rer:zius (1742 -1 821) studerade naturvetenskaper i 
Lund, avlade apotekarexamen i Stockhol m. Hen b lev sedan docent i 
kemi i Lund , anstäl l d vid Bergskollegium i Stockho l m, botanices 
demonstrator 1771, professor i natur alhistor i a 1795 . Hopbragte 
stora s aml i ngar i zoologi och geo l ogi . 

34 Engelberr: Jörlin (1733 - 1810), Linnelär junge, fil mag i Uppsala. 
docent i Lund 1769. Rektor vid tr i v i a l skola i Gö t ebor g 1784 . Han 
u tgav å tskil l i ga skrifter om bo t anikens pr akt i ska tillämpning. 
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ka och widare befordran. J säker förtröstan at ei bl i fwa 
utesluten från wanlig nåd har jag äran framhärda 

Lund: d. 4 Nov: 1770. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

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

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

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

På Hans Excellences Grefwe Ekeblads befallning har jag in
gifwit til Hans HögGrefliga Nåde et underdånigt project til 
et lärohus uprättande in arte Veterinaria. Jag trodde för 
öfrigt wara onödigt at Supplicera om slut i en sak, som af 
Riksens Höglofliga Ständer war lämnad til Rådets nådigsta 
a fgörande. Lönen wågar jag ei föreslå; j ag har allena 
dristat i underdånighet föredraga det 1 000 pr Smt aldeles 
ära otilräkliga, för en som ingen annan förtienst kan wänta 
hwaraf andra Doctores practici lefwa: mycket mindre kan den
na lön för slå til nödiga Subsidiers 35 anskaffande och a nge
lägna försöks anställande. Åtminstone kan man genom en så 
ringa utkomma ei afhållas från at söka annan empl oye med 
bättre indelning. 500 tunnors indelte lön med tilräklig 
ägendom eller boställe til at anställa försök på etc. swara 
ei mot hwad jag för många år kunnat få, mycket mindre mot 
hwad jag förlorat och slitit. Det gafs muntliga löften i 
Paris om stora fördelar [ i) Swerige, annars hade j a g e i 
lämnat de derute updragna förmoner: 

De 1000 pr Smt hwilka Hans Excel l e nce Ekeblad behagade 
nå digst lämna mig i Stockho lm [3 ] utgöra ei hälften af min 
depence 36 . Jag hoppas det penningar Krnt nådigt bewiljas mig 
i dagtractament, som ei utgör en tredjedehl af det Pro fessor 
Öders har. På resorne har jag wäl utgifwitt i Skiuts
penningar och medicamenter emellan 4 a 500 pr Smt samt til 
gesellens underhåll och aflöning 240 pr. Smt. Dessa S ummor 

35 subsidier = hjäl pmedel . 

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

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

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

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

Lund: d: 20 Dec: 1770 . 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet : Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater NådGunstige Gynnare 67-160:1 3 : 41b 

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

37 Gustaf Adol f Hj arne (1715 -1 805), överste, l ands hövd ing, kansler 
för Lunds universitet 1768-177 2 , r iksråd 1772 . 

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



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

ännu stå, samt owissheten om men-

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

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

Hans Excell: Grefwe Hiärne hedrade mig med nådigst swar på 
min underdån ödmiuka ansökning. Hans Excell: sade sig redan 
hafwa bortlofwat syslan til en person om hwars skiklighet 
ingen twifwel ä r, samt befaller mig söka emploi i mina saker 
h: e: 39 arte ve ter: Detta oagtadt wågade jag i terera40 min 
underdån ödmiuka begäran, samt försäkra om min innerliga 
för- [4]tröstan på dess rättwisa wahl. 

Jag känner ei Magister Retzius: kan altså ei döma om dess 
praeference41 mer än af årtal och tilfälle at öfwa sig. Hwad 
den unga competitorn42 angår; så kan jag försäkra det 
Han[? ,inb] förleden somras ei kunde så mycket af botani quen 
som en incipient , som jag på 3 dars tid hade lärt43 . Dess 
dierfwa tiltagsenhet understöd af en myndig man giorde dock 
(? , inb] dess försök något hopp. Den samma arbetar j emte 
andra mycket mot mina underdåniga ansökningar för at stänga 
mig ute från tour wid Academien. Men jag förtröstar på Herr 
Archiaters nådiga hie[rte-?,inb]lag, och mägtiga befordran . 
Wil Wälb: Herr Archiatern nådigt recommendera Herr Retzius 
dertil, skall jag kort derpå söka mig derifrån, för at lämna 
honom rummet. 
För någon tid blef jag kallad från Staden at undsätta en by, 
i hwilken boskapssiukan nu widare hade in trängt sig. I 
brist på penningar kunde jag ei der uppehålla mig, utan 

39 h:e: - hoc est - dvs . 

40 iterera - upprepa. 

41 praeference - företräde . 

42 competitor ~ medsökande. 

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

Lund: den 15 Jan: 1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

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

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

Det är wäl öfwer 6 månader sen jag ingaf mit underdåni
gaste project til artis vet: Scholans inrättande i tanka at 
få et nådigt utslag då straxt. Jag beklagar at det så länge 
hwilat. Det är mig ännu obehageligare det Wälborne Herr Ar
chiatern ger saken förlorad. Hade jag förleden Juhlas 
blefwit benådad med samma underrättelse, hade jag sielf ei 
wågat widare insinuera44 mina underdåniga bönskrifter om nå 
digt slut. Emedlertid som jag wäl märker s wårigheterna som 
möta mig i en lykl ig utgång wid mi t förra företagande, så 
blir jag nödsakad ifall jag ei [4) wil åter begifwa mig 
utomlands at söka mig in wid wåra lärohus. Det tilfället, 
som yppat sig i Lund kan jag ei lämna, förn mina förra saker 
blefwit afdömda. Jag förlitar mig så högt på Hans Exc: Riks 
Rådet Hiernes rättwisa dispositi on at jag ei kan inbilla mig 
det Hans Excell: nekar höra mina Gynnares förböner för mig. 
Som saken med första lärer afgöras så wil jag ei gerna wis 
tas under wägen då domen fälles, utan utber jag mig änwidare 
friheten at wistas härnedre, samt äran och förmohn förblifwa 
med diup wördnad 

Lund: d: 24 J an: 1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

44 ins i n u e r a bibringa , i nsmyga . 
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Wälborne Herr Archiater Nådige Gynnare 69 -160:13:41j 

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

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

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

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

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

J ag wågade framgifwa mina underdån[i-) [ 4 )ga tankar om in
rättningen . Wälborne Herr Archiatern t ackar jag ödmiukast 
som nådigt behagat döma derom. At Hans Kongl. Mart dröyer så 
länge med sit nådigaste utslag oroar mig, samt nedslår alt 
mi t ;nod samt twingar mig at åter t ä nka på andra utwägar, 
samt applicera mig på andra Academiska ämnen, hälst jag ei 
kan wänta annat än uselhet och oro uti en osäker sysla . Hwad 
sådanna hinder och osäkerheter uppehålla en i sin nit wid en 
wettenskaps upodlande, kan e i wara Wälborne Herr Archiatern 
okunnigt, ei eller ä r det mig okänbart. 

45 facult : phil : - filosofiska fakulteten. 

46 extraordinairt - ovanligt, besynnerligt. 



75 

Jag innesluter mig i wanlig grace samt förblifwer med 
wördnad 

Wälborne Herr Archiaterns 

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

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

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

hafwa som jag nogsamt wet, syslesatt Wälborne [ 2 ] Herr 
Archiatern mer, än at jag wågat föröka dem med nya och 
mindre interesserande. Wid det olyckligaste tinunade dödsfal
let, såg jag ei någon widare möylighet för at winna slut i 
mina underdåniga ansökningar. Jag ger dem också förlora
de: Och söker efter mycket olyckeligit försök at försätta 
mig i mera ro och lugn. 

Boskapssiukan har nu mer på någon tid ei hörts af. 
önskeliget woro det h on härmed uphörde, hwilket dock ei är 
troligit, så länge allmogen så obehindrat får slakta och 
taga up, efter de d öda asen, kött, samt föra detsamma med 
hudar til torg och omkring på landsbygden, at sälja etc . 
Smittan måtte derigenom nödwändigt fortplantas . 

Det som kan fägna mig, är at ehuru man skriker öfwer 
smittans ödeläggande, har man dock härnedre ifrån fördt 
stora oxedrifter; Och det som märkligit är, och förtiena r 
upmärksamhet, ända til Danemark öfwer sion på isen. Danska 
oxehandlare hafwa härnedre upköpt för någon tiden sen oxar 
och [ 3 ] s om föregifwa s fört dem öfwer. 

Kiöl den har h ä r nedre mäst warit beständig . Förleden we cka 
tyktes någon lindr ing wi sa sig men nu åter tiltager h on med 
swå rt s nöfall. Före t h a r warit wissa tider tämmeligen g odt. 

D: 16 Mart i i v enti ler ades härwid Academien en medi cinsk 
di sputation pro gr adu Doct oris de mor b is Spastico fla tu 
lentis48 . He rr Pro f: Ros e n49 war Pr~ses och Herr Licen c i a -

47 Konung Adolf Fredrik hade avlidit 12/2 1771 och Abrah am Bäck hade 
darvid som livmedikus mycket att bes ty ra. Han avgav Berättelse 
om Konung Adolph Fredr ics sista sjukdom och död samt det K. 
Likets öpning och balsamering . Stockholm 177 1. 

48 disputation pro gradu flatulensis - di sputation for 
vinnande av doktorsgrad - om väderspänningss jukdomar med kramp . 

49 Eberhard Rosen , adl ad Rosenblad (1714 -1796 ), med dr i Uppsala, 
assessor i Col l egium med i cum, medicine professor i Lund 1744-
1784 . 
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ten Wadström50 responderade med distinction. Som jag fant 
några physiologiska tankesätt i samma academiska arbete, 
hwilka ehuru allment wedertagna dock stämde ei wäl öfwerens 
med hwad jag inbillade mig; så wågade jag framdraga några 
skäl deremot, som jag understälde Herrarnas omdöme. Herr 
auctor säger på et ställe: Cavit provida natura, ne in 
Sangvine äer inesset elasticus = fixa ergo et in Sua 
elementa resoluto äere Sangvinem nostrum Saturatum esse 
putamus etc. 51 Dessa orden förde mig til minnes något af 
hwad jag förr tänkt om blodens circulation, i synnerhet om 
dess återkomst genom venas til hiertat. Jag ( 4) tror att äer 
elasticus52 dertil är nödwändig. Tiden war kort och kölden 
twingade oss at sluta wårt samtall förn alla skälen blefwo 
skärskådade. 

På det jag ei måtte förglömma hwad jag då påtänkte 
uppsatte jag i närföljande skrift53 några skäl tillika med 
den idee jag förr giordt mig derom. Jag utber mig få 
öfwerlämna dem i Wälborne Herr Archiaterns benägna omdöme. 
Finner Wälborne Herr Archiatern deri någon apparence til 
sannolikhet, wil jag widare tänka derpå, annars skall jag 
aldeles slå det ur min omtanka. Jag har ingen nådigare eller 
mer uplyst domare til hwilken jag kan fly med så full 
säkerhet. 

För öfrigt utber jag mig wanlig nådig grace samt fördehlen 
förblifwa 

Wälborne Herr Archiaterns 

Lund: d: 24 Mart: 1771. ödrniukaste tienare 
Pet: Hernquist 

Wälborne Herr Archiater Nådgunstige Gynnare 63 -160:13:4ln 

Af höggunstig skrifwelse har jag inhämtat Wä lborne Herr 
Archiaterns wanliga och beständiga grace för mig. 

Med första tänker jag på Wälborne Herr (2) Archiaterns be
fallning resa härifrån . 

50 

51 

Johan Adolph Wadstrbm (1748-1809). Studerade unde r Linnj, 
di s puterade under honom (d e metamorphosis humana), sedan med dr 
i Lund 177 1 . Provinc ialmedicus i Elfsb org, Eksjö, Örebro. 

Cav ic provida natura, putamus etc . = de n förutseende 
naturen har tillse tt, att luft inte skall finnas i blodet = vi 
menar alltså att vårt blod ä mättat me d en bestämd män gd luft 
s om är upplöst i s ina beståndsdelar. 

52 äer elasticus - tryckande expanderande) luft. 

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

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

Genera Tourneforti har jag sökt förbättra genom tydliga re 
och kortare chara c terer , i tanka at sedermer wisa i mi na 
animadversiones i n J ust . Rei. herb. Tournef. 59 huru wi ller
sam och otilräcklig me t hode Tournefort oss lämnat. Ämnen til 
10 disput. har jag redan til trycket färdiga i samma sak. 

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

54 M.R. = Magister Retzius. 

55 mecafy sik = "ve t enskape n om d e t , som gå r utöv er naturen ." 

56 dispu cac es 

57 Speminor es 

g r älsjuka. 

s pec imenores? = a v l äggare a v kuns k ap s prov . 

58 primus på f örs lagi t= placerades han i första f örslags r wnmet . 

59 animadversiones .Tournef . = anmärkningar ti l l a v handling e n . 
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har dertil utan twifwel gifwit anledning. Jag hoppas at den 
går öfwer utan särdeles känning. 
Jag framhärdar med diup wördnad 

Wälborne Herr Archiaterns 

Lund d. 15 Mai 
1770. 

(Bör vara 1771) 

ödmiukaste tienare 
Fet. Hernquist 

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

Af Wälborne Herr Archiaterns HögGunstiga skrifwelse har jag 
årfarit, huru som mit korta utdrag af en ti lärnad afhandling 
om blodens circulation, ei så aldeles wunnit Wålborne Herr 
Archiaterns approbation60 . Jag tilstår gerna at alt är ei 
ännu så öfwertygande, at det aldeles kan häfwa de stadgade 
principer, som redan wunni t prcejudicater61 . Wälborne Herr 
Archiatern behagar widare [ 2] nådigt önska det jag heldre 
anwänt tiden på hästsiukdomarnas utarbetande. På den lilla 
tractatens sammansättande och skrifwande har jag föga 
anwändt mer än 2ne dar; hwarföre han ock war derefter. Häst
siukdomarna har jag ei heller slagit ur hågen; men til dess 
fullbordande fordras roligare sinnen och mina subsidier62 , 
som jag lämnade efter mig i Paris. Så snart Wålborne Herr 
Arch: förhielper mig nådigt til båda dessa åstundade 
förmohner skall ei mit ringa pund läggas i träda. Emedlertid 
anhåller jag ödmiukaste det Wälborne Herr Archiatern täktes 
nådigt ursäkta om jag är wacklande och söker andra utwågar, 
i fall ars vet: hwarken kan hedra eller föda mig. 

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

60 approbacion - gillande. 

61 wunnit pr~judicater = blivit norm. 

62 subsidier - hjälpmedel . 

63 Samuel Heurlin (1744 -1835). 
kyrkoherde i Åsheda. 

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

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

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

CarlsCrona d: 22. Mai 
1771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmiukaste tienare 
Pet: Hernquist 

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

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

Lund d . 30 Jun 1 771. 

Wälborne Herr Archiaterns 

Odmiukaste tienare 
Pet . Hernquist 

64 jus cathedr~ sup: - r ät t a tt p r esidera - rät t t ill högre 
undervisning. 

6 5 Efte r som brevet är da t e r a t 30/6, b orde det vara nä s tkommande 
mån ad . 
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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 t rängtan wän
tat; Nu ser jag wä l det wårt hopp ä r 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 recomme ndation hos Hans Kongl. Matl uti en 
sak, som til Hans Kongl. Mayts allernådigste ompröfwande är 
a f LandsHöfdingen Herr Grefwe Lagerberg i underdånighet 
hemst äld, angående et Gjärde, som, tilhörande Orgenisten på 
lön, nu mer är utsedt til en Gymnasii trägård, hwartil 
löningsinnehafwaren ei welat sig beqwäma fast fullgi ltigt 
surrogat3 warit honom tilbudit. 

Skul le Wälborne Herr Archiatern och Riddaren ei tröttas 
wid mina ödmiuka böner, wågar jag anhålla om en gällande be
fordran (3] inför Nådiga ö fwerheten uti en sak, som så nära 
rörer det allmenna bästa, hwar på jag wet for säkert a t 
Wälb: Herr Archiatern med utmärkt ifwer arbetar, a ntingen 
sielf eller i samråd med Kongl Colleg i um Medicum, som altid 
känder de bästa utwägar. 

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

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

1 Carl Abraham Bäck (1759-1776), son till Abraham Bäck. Han besokte 
Skara några år senare: Ihre 183:3 (Icinera Caroli Abr. Back. 
Journal öfver resa cill Göceborg och åter aug.-oct. 1776). 

2 Adam Octo Lagerber g (1726 - 1798), 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 oper ationer, ingi f
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 ar mig 
äfwen så kringskuren, at jag derpå ei för[!) tänka. 

Från de mästa Församlingarne får jag lärlingar. Jfrån n åg
ra får jag flera. Med första tänker jag samla dem, så snart 
jag får stäl la 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 Gynnar e 

50-2 5 : 38 

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagade Gunstigt yt
tra sit wälbehag uti den tilärna de inrä ttningen ut i Scara, 
hwar wid Församlingarnes tilkommande Klockare skulle up- [2) 
läras in Arte Ve ter : m. m. Jag f å r äran berätta det flera 
Lärl ingar redan sig angifwit och at jag efter förutgående 
rykte förwäntar ännu flera. 

Emedlertid ar j a g omtänkt, at förse mig med nödiga 
r equisita. Och som sjuka kreatur dageligen frå n landsorterna 
ankomma, så är H. He r r Grefwen och La ndsHöfdingen tillika 
med Consistorium sinnade, at hos Hans Kongl. Mayt i 
underdånighet supplicera om et Philosophi~ Lectorerne på lön 
tilslagit hemman, belägit wid staden, och kalladt Brogården, 
t il et Lazarettes inrättning, då deremot et nu led igt 
Pastorat wid namn Wing kunde den äldste Ph: Lect: Nådigst i 
aflöning t i lfalla . 

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

Jag törs wäl ei i djupesta underdånighet Supplicera om 
Pastoratet, til understöd för Jnrättningen, 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 hits kicka lärlinga r. 



82 

Assessor Si vers5 har war it här i LandsHöfdingens Sui te, 
och berättat det H.HK Grefwen så delat länet mell a n Pro vin
c ialMedici, at Han får S cara på sit De par- [4]temen t. Samma 
Herr Assessor har äfwen uti en attest lofwat sig edeligen 
och på sin Själs salighet willa intyga, det wår Doctor 
Siberg6 ei förmår förestå sin Lection, hälst han såsom Hypo
c hondriacus7 skulle genom arbete och i rät wäder taga mera 
skada til sin hälsa. 

Jag tror twärtom det Han genom motion och sin Lections 
förestående skall kunna blifwa bättre. 

Goulards L'eau Vegeto - Mi nerale8 har jag f unnit uti må nga 
utwärtes sjukdomar på Fo lk och Fänad, gö ra en und r a nswärd 
wärkan. Framdeles utber jag mig äran derom få berätta. J a g 
ä r med Wördnad 

Scara d: 13 Oct : 
[ 1 774? ] 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

öd mj u kaste tj e na r e 
Fet. Hernquist 

Wä lborne Herr Arc hiater och Riddare 
Nå dGuns tig e Gynna re. 9 

52 - 25:3 7 

Huru siuk oc h usel jag war, måste j a g dock 
l a natten emellan lögerdagen och s öndagen, 
e . m. då jag hant fram til S trömsho lm och 
warande patienter. 

ut och r esa he
ända t.t l kl : 3 
fick se de der 

Hela Stuteriet är 
De flästa äta dock 

angripit af en inflammation på lungorne. 
ännu: Men af pul- [2)sen och bloden, som 

5 Johan Victor Siefvert (1738-1791 ). Disputerade under Linne 1759 
och tjänstgjorde sedan i Pommern. Provicial ~edicus i Skaraborg 
1768. 

6 Ander s Siberg (1724 - 1794) studerade i Up psala. Lektor i matematik, 
sedan lat i n i Skara, kyrkoherde i Götene. Han gjorde knappt 
någon tjäns t som lektor i lat i n på grund av sin hypokondri . 

7 hypochondr iacus = pe r son med sjukligt stegrad uppmärksamhet på det 
egna hälsot i l l s tåndet. 

8 Coular ds L'eau Vegeto-Minerale ä r s k blyvatten. Det ingick i 
svenska farmakopen med beteckningen Solutio plumbi subacetatis 
diluta . - Thomas Coulard ( 1724 - 1784), fransk kirurg. 

9 Brevet är oda te ra t , men den omtalade häs t sjukdomen l ä r ha utbrut i t 
1774. Hernquis t be fann s ig då i Stockholm fö r att söka få 
Brogården ti l l veter inä r unde rvisningens f örfogande . Ha n be fal l 
des att s kyndsamt bege sig t ill Strömsholm och Kungsö r fö r att 
bota s j ukdomen. - Brevet ä r tydligen skr ive t fö r e ha ns återvän
dande till Stockholm. 



83 

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 gan~r~nerade 11 och 
af inflammation hårdeligen angrepne. Polyper1 blodsamlingar 
med Depots 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 flor. Rhoeados16 tänker jag 
anwända jämte Clistir17 och en kylande och ljum mjöl drick; 
Fugtadt kli i stället för hö gifwes at äta, hwarpå strös om 
morgonen 1 i tet swafwelbloma. Hwad dessa anstalterna förmå 
uträtta til dessa lifsfångarnas räddning, skall jag 
framdeles hafwa äran berätta. Annars kan jag nu försäkra det 
HofStal lmästaren Herr von Bas18 anwänder med sin dugtiga 
Hofslagares tilhjelp och handräkning all möglig och 
uptänkelig flit til hästarnas Räddning. Denna siukdomen har 
äfwen störtat mycken fänad på å tskilliga orter. 

10 Peripneumonia maligna elakartad lunginflammation. 

ll gangr~nerade = brandi ga . 

12 Polyper (stjä lkade nybildningar) förefaller mindre sannol i ka. 
Eftersom komma saknas , f örefaller ordet vara ett adjektiv till 
blodsamlingar, närmast då mult ipl a blodsaml ingar . Hernquist kan 
ha menat något annat ord på po l y = många. 

13 resolventia = fördelande medel. 

14 

15 

Hank var ett band elle r ett s nbre, som med hjalp av en ha:, ;.;.::i~ 
fördes in och under huden ett längre eller kortare stycke, varp~ 
det åter fördes ut genom huden . Hanken fick ligga kvar nå gon tic 
och f örorsakade vargöring. Den kan uppfattas som en f orm av 
ospec ifik retningsterapi . 

Camphert 
sulfat). 

med saltbitter kamfe r med bittersalt (magnesiurr. -

16 Capit~ et flores PJJoeados 
rhoeas, rågvallmo. 

fruktkapslar och blommor av Papaver 

17 Clistir - lavemang . 

18 Bengt Ulri k Baas (? -1 778), r y ttmä s tare som blesserats i pomme r ska 
kriget. Utnämndes till stallmästare vid Strömsholm 1761. 
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På min halssiuka infans sig styng i sidan, som under wägen 
mycket plågade mig. En ymnig åder- [ 4) låtning anstäl tes i 
Ves terås, hwaraf bröstet något lättades och febern sagtades. 
Nu första har jag efter flera dars fastande fått liten 
appetit. 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 onera19 tillika 
med de derwid hängande förmoner. 

Med mycken wördnad har jag äran wara 
Wälborne Herr Archiaterns 

ödmjukaste Tjenare 
Pet: Hernquist. 

# om jag annars lefwer. 

[ På tvären på sid 1:) 
P:S: Wåra patienter, som jag i går war owiss om, befinna sig 
något lättade och muntrare. Således tycker jag mig hafwa 
litet hopp om deras räddning. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
NådGunstige Gynnare. 

54-25:36 

Några dar före Pingeshelgen20 hant jag wäl til Scara, deräst 
jag med hälsa fick träffa de mina uti et ö n_skeligit 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 Archiaterns bestän
digt mig bewista nåd. 

För någon tid sedan kom Hans M~ nådi~a Resolutioner neder 
angående Wings Pastorat och Brogården2 samt Organist gär
det22. Med klockare Syslornas tilsättande wil Hs. Kl. M~ sig 
ei befatta, utan lofwar H~ Kongl. May_t det på mina lärlingar 
skall wid hofslagare syslors tilsättande wid Regementerne 
och Kongs stallarne hafwas afseende. Med mina lärlingar 
skall då förhållas efter Nåde och Regements Officerarnas 
behag. Jag Sjelf försäkras om [ 3) Brogården och Pansion så 
länge jag är flitig och informerar lärlingar. 

Redan i förra månaden samlades resten af de tilärnade 
Elever, som ei under min långsamma ansökningstid b l i fwi t 
trötta och engagerade. En del af de angifna hafwa lämnat Ars 

19 onera = skattepålagor, främst på fastigheter. 

20 Pingstdagen bör 17 75 ha inf all it den 5 juni. 

21 Kungl Maj:ts resolution den 8 maj 1775. 

22 Organist gärdet, det område som blev botanisk trädgård. 
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ve ter. så snart de fåt weta, det iag för dem ei kunnat 
utwärka någon förmons rätt til klockare beställningarna. 19 
Elever äro antagne och någr a har j ag lofwat willa ännu 
mottaga. Flera som t il min Schola e i passa har jag straxt 
återsänt, hwaribland warit Ståndspersoner och adelsmenner. 

Nu har jag begynt på med Föreläsningarna uti botaniquen, 
för at öfwer sommarn lära dem känna de usuella23 och oecono
miska örterna. Til den ändan har [ 4) jag försökt vertera 
terminos bot. 24 samt Characteres Generum et Spec . 25 och 
l å tit dem f ör öfning skull afskrifwa det angelägnaste deraf . 
De mästa kunna redan tämmel igen lätt känna at skilja på 
genera clariora26 . Usu s plantarum27 omtala wi nu under dessa 
excursioner quasi in trancursu 28 Framdeles skola wi närmare 
der om handla. Til nästkommande höst ärnar jag anställa dis
sectioner . 

Herr Sengpi1 29 har ännu ei aflämnat min räkning så at jag 
deraf ei kunnat ännu något afyttra. 

Jag hindras mycket af siukt folk. Hysteriska Fruntimme r, 
och dem som plågas af Ischias och andra slags wärk oroar mig 
mäst . Ve neriska plå g or efter illa botad Vero1e 30 , infinna 
sig s om oftast. Twenne flickor, som for 2ne år sedan blefwo 
curerade genom utwärtes smörjelse, hafwa nu mer [5) blifwit 
med sår i ansigtet och näsan så illa angripne, at ögat på 
den ena aldeles är förlorat och mäst näsan på den andra. Min 
grannes Fru är mäst ifrån sig. Borgmästarinnan Krygers 
ligger och plågas natt och dag af wärk. 

Wi hafwa nu hålli t et märkwärdigt Prästmöte i Scara. J 
allmenhet klagas ofwer de unga Prästers nylärighet. De äro 
besmittade med Svedenborgianismus 31 • Vår Pr~ses Herr Docto r 

23 usuell = vanlig. 

24 vercera cerminos bocanic~ = översätta de botaniska termerna. 

25 Characceres Generum ec Spec . = grunddrag hos släkten och arter . 

26 g enera clariora = lätt identifierade släkten . 

27 usus plan:aruD = växternas (med icinska ) anvandning. 

28 excursioner quasi in cranscursu - i förbigå ende vid exkursioner. 

29 Johan Christian Senckpiel (1725- 1810), apotekare i Stockholm. 

3o verole = syfilis . 

31 Svedenborgianismus = läror från Emanuel Swedenborg ( 1688 -1772), 
naturfo r skare, mystiker. Han utgav mot slutet av sitt liv en rad 
förkunnelsskrifter, vilka av många uppfattades som irrläror . 
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Walfält 32 förrnentes 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 discipline 
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 
Locate1 33 tillika med infus. 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 

Wä lb. Herr Arch: och Riddarens 

Scara d. 8 Juli i [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 räkenskap 
inför så uplysta och glada ögon, som altid lättat mi t arbete 
och skingrat de mörka utsigter , som hotat lu:s Veterinaria 

32 Paul Konrad f✓ahlfelc (1721-1782) studerade i Uppsala. Lektor i 
Skara , kyrkoherde i Synnerby. Ansågs böjd för swedenborgian ism . 

33 Tveksam läsning. Någon Balsamus Locatel. har inte påt r äffats i 
dåtida eller senare farmakologisk litteratur. Kan möjligen tol
kas Locat . el., vilket torde innebära balsam lokalt. 

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

35 Det har inte säkert kunnat avgöras vilken av prostarna Victorin 
det gäller : Wilhelm Carl (1712-1793), Anders (1715-1784) eller 
Jonas (1725-1790). 
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med missfall. Af närlagda lista täktes Wälborne Herr 
Archiatern och Riddaren se antalet af de här församlade 
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] 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 til deras widare understöd i 
Scara. 

Jag innesluter så dessa som mig Sjelf uti en wanlig gra ce 
så länge jag får förmon wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Ridda rens 
Scara d. 16 Jul: 

1775. Ödmjukaste 
Pet. Hernquist. 

[ 5 J Förteknin0 p å de lärlingar, som til Hernquists Schola 
äro ank[om ] 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 frå n Stockholm på 12 året, hålles af Hern quist. 
Anders Ekberg frå n Göthned hålles på He r nqui sts bekostnad. 
Johannes Månsson från Kjälby, 19 år, håller sig sjelf, men 

har löfte på Klockare Syslan, och at fra m deles f å un 
derstöd af Församlingen. 

36 Översättningen av botaniska te r mer har redan berörts i tidigare 
b rev . Linnes Sys tema Naturae kom med sin f örsta upplaga 1 735. 
Hernquist arbetade huvudsakligen med Ed XII, vars b otanikdel 
utkom 1767. 

37 Uppg ifter om Hernquists elever kan inhämtas i P-P Räf: Pro fes sor 
Peter Hernquists lärl i ngar uti arte veterinaria. Medde lande 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. 

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

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

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

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

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

[Obs! Det kvarsittande sigillet - signetring med P G H] 

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

Det benägna wälbehag, som Wälborne Herr Archiatern och 
Riddaren täks förklara öfwer min öpnade Schola 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 relat Lon berättelse. 
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Flera sjuka menniskor har jag äfwen mig måst åtaga at 
sköta. J stan har jag ännu qwar 4 siphyli tiska 39 , som jag 
snart tror skola expedieras, och helt friska affärdas . Twen
ne olyckeliga andra personer har jag, om hwilkas resti tu
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 kräkmedel och spanska Flugors bruk 
äro de något bättre. Nådige Herr Archiater hwad skall jag 
widare kunna försöka på dessa fattiga uslingar? 

Hela Härskapets wälgång fägnar mig mycket, isynnerhet är 
det nöysamt förnimma, det unga Herr Carl orkar så 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 lärdomar om de hjelpmedel, som 
äro tj enliga til at upwäcka de drunknade, har jag meddel t 
mina lärlin- [ 4Jgar . Alla sådane hå.ndelser, 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 fick på en wecka ei swälja. 

Wälborne Herr Archiaterns grace mot mig är utan gränsor. 
Det är för mig en obeskrifwelig tröst och ganska stor för
mon, at Wälborne Herr Archiatern med sin mägtiga och bety
dande befordran täks hjelpa mig til mina sakers åter
ställande. Jag läser med förundran Grefwe Creutzes a l tfor 
benägna swar. 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 

S cara d. 17 Au g 1 775 . 

39 siphylitiska = syfilitiska . 

4o r estitution = återställande . 

ödmjukaste tjenare 
Pet. Hernquist 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Herre. 25 - 25 :7 

Med mycken outsägelig glädje ser jag nu åter 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 rikel igen belönar wälgerningar, 
förlänge Wälborne Herr Archiaterns lifstid, och gifwe hälsa 
samt nya krafter. Gud wälsigne det unga Härskapet med alt, 
hwad kärt wara kan. 

St ändiga occupationer hafwa hindrat mig från, at beswära 
Wälborne Herr Archiatern med bref. Förutan beswäret med 
Lecti on , som jag sjelf bestrit, har Consistorium [3] ålagt 
mig, at wara öfwer Directeur öfwer Vocal - och Instrumental
Musiquen , som war aldeles förgäten . Mot slutet af Höst ter
min blef jag äfwen utnämd och Consti tuerad Rector 
Gymnasii41 , hwilket Embete tilskyndar mer beswär och 
ledsamheter, än förmoner, som för en 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 
Cronotyonde42 , som til en stor del innestår för flera år, ty 
nödgas jag sjelf mot Herrarnas gemensamma tankesätt ~u låta 
publicera och upbära wår Cronotyonde för hela staten. Härmed 
occuperas jag nu öfwer Hälgen . 

Til denna min tiltagsenhet har (4) jag warit styrkt genom 
et annat dierft stel , som lyckades, då jag efter lag mot 
Collegii Gymnastici4 beslut utdelte Sochnegångarne44 tilde 
fattiga och flitiga al lenast. Schola2 ungdomens yppiga och 
kostsamma lefnad i kläder och drickelser söker jag in
skränka . 

Mina lärlingar in Arte Veterinaria hafwa uptagit hela den 
öfriga tiden ända intil Hälgen. Med dem har jag genomgått 
det angelägnaste af Naturens Riken och Os teologien , samt 
öfwat dem uti Räknande, skrifwande, åder låtande, sjungande . 

41 

42 

Constituerad Rector Gymnasii: Rektorstjänsten 
turordning mellan skolans lektorer. 

cirkulerade i 

Cronotyonde = kronotionde. Genom Västerås' recess 1527 indrogs 
2/3 av det kyrkliga tiondet till kronan. Det användes främst för 
underhå ll av kyrkor, skolor, sjukhus etc. Tiondet skulle indri
vas av lantråntmästaren (vid länstyrelsen). 

43 Collegio Gymnastico - gymnasiets lärarekollegium. 

44 Sockengången bestod i att fattiga djäknar under ferierna vandrade 
omkring i socknarna och tiggde ihop matvaror och pengar för sitt 
uppehälle under terminerna. Trots att 1624 års riksdag försökte 
göra slut på systemet (på grund av missbruk), fortsatte det in 
på 1700-talet och upphörde inte helt förrän 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 smeden beställa något af 10 el ler 
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. 

Uti 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 all a Consi stori alium ~ domkapi t l ets al la ledamöter. 

46 Plåtsedel e ller plåt kallades den på 1700 - talet utgi vna s edel
valören 6 daler kopparmynt (motsvarade 2 daler s i lve r mynt ) . 

47 

48 

Markegång i nnebar, att ska tter in natura f ör vand l a des till pen -
n i ngavgif t e r. Omräkn i ngs t alen, ma r kegångs t axan, faststä l l des år
li gen l ä nsvi s. 

cum grano sal i s = med et t korn salt; med en smula omdöme. 

49 s tudiorum nos t r orum racio = våra s t uderandes 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 : Hernquist . 

Wälborne Herr Archiater och Riddare Nådige Gynnare 27 -2 5 : 9 

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren trötnar ei wid at 
upmuntra både mig och lärlingar. Wi wörda en sådan om
[ 2] wårdnad, och önska framdeles kunna wisa med hwad åstundan 
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 . Jag 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 j a g annars haft, at här 
nedre tjena en ock annan, utan afseende, (3] har också wäkt 
hos några goda tankar om min ringa wälrnening och den tjenst 
af mina lärlingar kan wäntas. Flera ligga öfwe r mig och 
wi lla 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 kornna 

50 Hernquist var ingalunda ensam i sina reformsträvanden ifråga om 
skolan med dess dåvarande ensidiga i nriktning på språk och 
teologi. Krav framfördes unde r hela 1700 - talet på reformer, som 
l ä mnade utrymme för naturvetenskap, ekonomi, konst, moderna 
språk etc. Först 1807 kom en ny skolordning. 

51 gifwi t mina lärlingar wid handen - upplys t mina l ä rlingar om. 

52 hemiplegia - förlamning av ena kroppshalvan (oftast efter hjärn
blödning) . 
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Häst sjukdomar, har förleden dag lofwat mig 2000 pr Smts 
Capi tal at förränta, til Stipendier bland lärlingar el ler 
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 derrned tjena 
allmenhet på annat sätt, än at syslosätta dermed deras Barn. 

At unga Herr Carl är frisk och flitig uti nyttiga sakers 
studerande fägnar öfwerrnåttan 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 t jenare 
Pet: Hernquist. 

28-25: 3 

På Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens befallning hade 
jag wäl b ort i diupesta Underdånighet anmält målet rörande 
Artis Veterinarice 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 mig i 
detta mål utwärka kan; så har jag dristat så härmed, som med 
andra, äfwen så angelägna må l, Kongl . Collegium Medicu m a l 
lerödmjukast beswära. Jag fruchtar ei något afslag e l 1 er 
onå d, om a l lenast en örn och Gunst benäge n förbön kommer f rån 
samma Konge liga Collef ium at utgå . 

Hortus b o tan icus 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 anslafna Ha 
gentil ärsättning åt Art. Vet. Jnrättningen hemulad5 • 

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

53 Hortus b o tanicus ~ b otanisk trädgård. 

54 åt Art . Vet. Jnrättn i ngen h emulad = tillkomma Ve t e rinärinrätt
n ingen som 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 55 . 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 s om Hofslagare och 
flera äro betingade så härtil, som Stuterier. Men jag wet ei 
hwarföre de häldre åstunda Klockare lägenheter, 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 jag ödmjuke
ligen få dem genom Källström60 tilbaka sända. 

Det angående Hortus botanicus är approberat af Biskopen 
och sändt til LandsHöfdingens godtfinnande . Men Grefwe 
Lagerberg befalte, det skulle til H2 Kongl. Mayts Höga dom
stol hänskjutas. 

Herr Grefwe Lagerberg är i Scara 
Grefwen är min patient. Dertil med 

sjuk af Fråssan . 
ar jag anmodad 

55 hela doctus Gymnasticus = hela gymnasiet. 

56 acciden t ier - tillfälliga inkomster . 

Herr 
at i 

57 taga till prägelen - taga till slagan (präl, prägel i Västsver i
ge), dvs återgå till jordbruket. 

58 Hernquist P: Anatomia hippiatr ica el ler häs tanatomien, hwaruti 
häst-kroppens delar korteligen beskrivas. Skara 1778. 

59 Det priviligierade tryckeriets ägare i Skara fick enl igt kungligt 
brev 18/2 1707 tullfrihet på 50 balar papper årligen på thec han 
för så mycket lindrigare prijs må uplägga och aflåca Schol.l!
samt andre nödige Böcker. 

6° Källström har inte kunnat identifieras. 
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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 Boskapssjukan i 
Grolanda Forsamling61 har en dylik yppadt sig uti Lefwene 
alt i Westergötland, dit 1 ag sände 2ne andra af de äldre 
Eleverne wid namn Lefveren 2 och Rydelius63 . Dessa nyttjade 
samma läkemedel, som de andra förut hade brukat, hwilket s å 
wäl slog ut, at (2) fastän flera kreatur före deras 
ditkallande blefwo döda, de dock botade alla de då warande 
siuka; samt före k ommo , at s mittan ei gick widare omkring. 
At denna boskapssiuka warit ganska smittosam kan allenast af 
et besynnerligit exempel rönas. Kyrkjoherden Lidmarks64 folk 
hade af owarsamhet slagit gräs til et ungt kreatur, som stod 
inne, ofwan den platsen der et dödt kreatur war nedgräfwit . 
Kreaturet, som häraf åt, blef straxt sjukt på samma sätt s om 
de förra. 

Jag önskade hafwa af allmenhet mera hjelp och upmuntran . 
Af de närmaste h a r jag hittils ärfarit all wederwilja, ehuru 
jag dem oförskyldt tjenar dageligen. 

På Brogården bygger jag nu en stor byggning af 2 wåningars 
högd. Platsen är tjenlig, något uphögd på fast botten elle r 
på et i fordna Catholska tider nedrifwit brödra Closter . 
Huset håller 40 allnar i längden och afdelas i nedra 
wåningen til orange- [3] rie , Apotheque, Pr~parats rum åt 
söder, samt til Laboratori um, Anatomie sal brygghus och 
Bagarstuga åt norr. 

61 Boskapssjukan i Grolanda församling finns inte omtalad tidigare. 
Saknas något brev eller är det minnesfel ? 

62 Petter Levren (1754 -18 21) från Levene. Elev 1 77 5 -1 780 och 1785-
1786. Djurläkare i Gävle . 

63 Nils (Jönsson) Rydelius (1757 - 1810 ) från Ry da. El ev 1 77 5-1 779 . 
Klocka r e i Ryda . 

64 Anders Lidmark (1728-1806) Yar ky rkoherde i Grola nda. Hernqui st 
h ar alltså h är återgått ti ll den förstnämnda boskapssjukkan 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 ö f wa 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 Lefv eren 
håller jag på egna medel. Den förra förest å r 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 Stoc kho lm 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 - mindre rum för olika ändamål. 

66 Johan Hartin Pettersson (1746 -1 794) från Pommern. Efter kirurgi
studier i Pomme rn och i Stockho lm examinerad 1776; därefte r 
praktik i Stockholm. 

67 Greve Bohl Carl Juliu s Berndt von Bohlen (1738-1813), 
riksgreve, född i Pommern. Ch e f 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 
donerat Hemman) hwilket nu är af Hans Kongl. Mayt med 
Consistorii goda samtycke på lifstiden bortgifwit til 
~loquenti~ Lectoren Herr Professor Hof72 wid dess 
af s kedstagande . Biskopen och Consist : har afslagit detta 
peti tum73 af grund, at Karstorp har af ålder warit, som det 
bästa af Pr~bende Hemmanen, af Consistorium tilärkändt den 
äl sta Phil o s ophi~ Lectoren utan af seende på Lection74 , s om 
d en samma förestod. De samma domare åberopa sig äfwen e n 
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-(6Jdes Succe
si ve få förest å de Lecti oner, hwilka Han ei lagdt sig p å . 
Men uti de nna Kongl . Förordningen omta l as ei Hemmanens f or
delande emellan Lectorerne , hwilket red an i Fondations Bref
wet war skedt och Karl storp blef då i Nå der tilslagit 
.'1atheseo s Lectoren. Utan detta Kongl . Bref rörer allenast 
s j elfwa wetenskapernas eller Lecti onernas indelande emellan 
Lectorerne och förbjuder at e i den ena Lectorn skall 
tilträda den a ndres Lec ti on uti ordni ng, den ena efter den 
andra, utan wil at hwar en skall förblifwa wid sin en g å ng 
mottagna Lection. Detta förbud oagtadt hafwa dock a l la nu 
hä r warande s å wäl s om d e ras företrädare wid Kongl. Gymnas ium 
i Skara altid ombytt Lectioner. Me n jag b e gär ei sådant byt e 
u t a n ä r nögd med min l ection all e nas t jag kommer i bes itt-

69 Prebendet finns inte omnä mnt tid i gare, vilke t liksom den omtalade 
boskapssjukan i Gr o l anda t yder på a tt något brev saknas . 

7o Trå f wa = Tråvad, på Va r as l ätten vid Lidan. 

71 Kars torp (Hernquist skriver i bland Karls torp ), be l äget i n ti .. l 
Ska r a . 

72 Sven Hot (1 703 -1786), fil mag i Uppsala 1731. Ma theseos , senare 
la t inlektor i Ska ra , av ske d me d professors namn 175 7. Han var en 
av den tidens f rämsta språkforskare och utgav en r ad be t ydelse 
fulla skrifte r. Han arbe tade också idogt på unde r v isningsvasen
dets f örbätt r ande . 

73 pet itum ~ anslagsäskande . 

74 l ection unde r v i sningsämne. 

75 promiscue = utan åtskillnad. 

76 successorium ordinem = efter trädande i turordn ing. 
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ning af det til Matheseos Lectoren af år 1641 donerade 
Hemmanet Karlstorp eller som det i Professor 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 
wärkl igen 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 lön i. då jag ä nda 
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 äro äldre i tjensten, 
ser jag intet skäl til. Således blir jag på Wälborne Herr 
Archaterns goda råd, nödsakad, at mig deröfwer hos Hans 
Kongl . Mayt 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 sina 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 belägenhet , 
och med dess förord försätta mig i bättre stånd at kunna 
fortsätta mit påbegynta och understödja de tilstundande 
l ärare i Saken, hwartil jag mig förbinder ifall detta 
lyckeligen slår ut. Med wördnad är jag alt framgent 

Wälborne Herr Archiaterns och Ridda rens 

Scara d. 20 Sept 1778 . 

77 allegera - åberopa . 

ödmjukaste 
Pet: Hernquist 

78 Vid den här tiden fanns ingen ålderspensionering, utan en lärare 
kunde sitta tills ha n blev totalt orkelös. Om han bevilj ades 
avsked på grund av sjukdom eller hög ålder, fick han behålla 3/ 4 
av lönen, och hans efterträdare fick nöja sig med 1/ 4 till s 
företrädaren avlidit . 

79 imrner fo r t= 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 Privilegium dertil, skola 
af lägga prof på insikt och skickelighet. [ 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
mjukeligen at den omnämnda examen motte 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 ska ll 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 sedan fingo ro och tilfä lle at arbeta i 
Wetnskapen. Nu förloras tiden och föga betydeligt blir 
gjordt som sig bör. Gud gifwe Hans Kongl. May_t kunde se 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 ömar äfwen mig, at så ofta oroa wår Al lernådigste 
Konung med böneskrifter. Jag har twärtemot min undersåteli 
ga wördnad blifwit som oftast dertil nödsakad. Wiste jag mig 
någon utwäg Sjelf, skulle jag icke eller tänka der- (4) på. 
Men nu kommer jag ingen wäg. Alt moste stanna i brist på 
penningar. 

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

80 August Wilh. Gotth. Wittke var lärgosse och gesäll på apotek i 
Arnswalde vid Stralsund och i Bergen på ROgen o. 1 770-17 78 . Elev 
och prov isor vid Hernquists boskapsapo tek 1778 - 1780. Han blev 
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 Ferrner81 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 del ta- [ 2] ga 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 Uggla 82 , 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 Magnus 83 och 
Capitaine Sven Uggla 84 skrifteligen förbundet sig at wid sin 
döds stund gifwa 3000 pr. Smt el. 500 Rdr Specie til Art: 
Veterin : Inrättningen. Project, huru löpande Interesset derå 
bäst skall kunna anwändas, är jag anmodad at upsätta och 
underställa Högwälbemälte Herrars ompråfwan. 

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

81 Bengt Ferner , adlad Ferrner (1724-1802), astronom, observato r i 
Uppsala, tillbringade flera år på reso r i Europa. Han v ar lärare 
för kronprins Gustaf 1763-1771 och erhöll därefter kansliråds 
t i te 1. 

82 Carl Ulric Uggla (1724-1781), brukspatron, ägare av Garphytte 
bruk. 

83 Leonard Hagnus Uggla (1722-1794), brukspatron, ägare av Billings
fors bruk. 

84 Sven Uggla 
regemente. 

(1729 -1808 ), kapten v id Närkes och Värmlands 
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pro ponera85 det dessa penningar skola anwändas til en skike
lig trägårdsmä stares 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 Thunb erg86 redan gifwet 
22 ha r Regeme nts Pas t oren 87 förbundit sig til 1000 pr Smt 
[ 3 ] 
3Q äro 3000 pr Dto mynt, gifna eller lofwade af BruksHerren 
och Rid : Ugg l a. Ut om dessa s a mlade, h a r jagat disponera öf
wer 1000 PK Smt l öpande i n teres se, som jag tänker utdela t il 
de 2 Gymnasister, s om wisa mäst f lit och a pplication ut i 
Arte Veterinaria, oeconomica et physica . 

Al l a de ssa dona t i one r äro såsom en friwillig ärkänsla fö r 
min ringa möda, under deras sjukdomar, gifna. Herr Hof 
stallmästa r e n Munk88 lofwa de äfwe n nå digt willa understödja 
mina unde r dånige Ans ökninga r ho s Konungen. Tiden wisar ut
gången . Al la a ndra t wi f l a d e rpå . Me n jag e i . Bruks Patron 
He rr Leonard Magnus Uggla r eser med först a t il S tock holm och 
l ofwa r arbeta f ör mig och Mr . [ ? , fs J dius 89 h o s Hans Excel 
lence Scheffer , men i samr åd med Wälbor ne He rr Arch ia tern 
oc h Riddaren . 

Näst min wö r d s amm hälsn i ng til Frök nerna och Mademoisell e , 
har j ag ä ran med s kyldig wör dnad framle fwa. 

Wälborne Herr Archiatern oc h Ri ddarens 

Skara d . 13 Mai 
1781 . 

ödmj ukaste Tj e nare 
Fet : Hernqui s t . 

P : S : Min Pa tien t Herr Br uksPatr on Uggla g å r nu uppe in uti 
r ummet samt är l ångt muntrar e ån forut. 

85 pr oponera - f öres l å. 

86 Nils Thunberg (1 721-1787) , magister i Åbo 1754 , ky rkoherde i Rvd.; 
1763, prost 1777 . 

87 Adam He l lstadius (1726-1798), magister i Gre i fswald , e sqvadrons
predikant 1761. 

88 Adolf Fredrik Hunck (1749-1831), hovman, ämbetsman, hovsta l l
mästare 1772-1 787. Han miss tänktes ha haft e tt intim~ 
f örhållande med drottningen Sof ia Magdalena . 

89 Mr. [?,fs ]dius har inte identifierats . 
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Wälborne Herr A.rchiater 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 dygdig, flitig och 
snäll [2] hushollerska. 

Stora rikdomar har ei fullit på min lott, dock wäntar jag 
efter Swärmoderns död någon egendom. Emedlertid har min 
genereusa Swärmoder försedt wårt hus med wackra husgeråd , 
och så mycket, at jag kan framdeles reda mig som nogast ur 
minuti råkade skuld, som mast presserar91 Swärforäldrarnas 
hus war ganska rikt härnedre i orten, men Barnen äro 5, och 
hafwa de äldra redan dragit derutur huset ansenliga S ummor . 
Det mästa jag räknat på, är en kär och arbetsam s amt 
hushollsam maka, hwilket nu förbjuder mig widare nedlägga 
penningar på et nog kostsamt Boställe. Således moste jag, 
ifall publiquet un- [3Jderstöd ei kan ärnås, uphöra med mi t 
påbegynta, hwilket dock mycket grämer mig. 

Min Bruks Patron och Riddaren Uggl a afsomnade änteligen 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 mit 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 fullkomlig restitution 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 testamen terade 9000 ~r kmt , 
hwarom jag dock är mycket angelägen och sorgfällig 4 . J ag 
förlitar mig mäst på BruksPatron Leonar d Magn . Uggla i detta 

9o Helena Maria Skar in (1757 - 1782); vigseln ägde rtL~ 8/ 6 1781. 

91 

Anmärkas kan, att latinlektorn och dåvarande t ill fällighetspoe 
ten i Skara Nils Swartz därvid skr ev ett bröllopskväde, som 
tryck tes och som så småningom blev tillhygge i den litterära 
striden me l lan 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 = trycker , pressar. 

92 restituerad - återställd. 

93 Kongl Bränneri Direction hade tillska pats i samb and med att hus 
behovsbränningen förbjöds och kronobrännerierna inrättades 
(1 77 6). 

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 och 
utber mig förmån städse få wara 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 25 Jun . 
178 1. 

ödmjukaste tjenare 
Pet: Hernquis t. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådgunstige Gynnare 

3 3-25:14 

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 Arch iatern. Jag beder at denna min försummelse ei matte 
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 Gymnasi i ungdomen uti Hrr Doct : och 
Biskopens och alla Doce n tium öfwerwaro. Jbland mina Elever 
räknade jag nu Cornet Carlberg, en Qwartermästare 
Ho ffmeister från Skåne , samt Gymnasisten Lauren95 fodd 
Stockholmare, hwilken på [3) 3 års t id gått hela Trivial 
Schol an igenom, (hwa rpå annars anwändas 8 år ) och dessu t or.. 
läs it något af medicine och Fransyskan. 

De öfriga woro allenast 9. Af desse wunno en Dahlberg so~ 
underholles af Kongl. Secreteraren von Engeström96 , en Linåe 
från Åmål, samt Otterström pr~mier. Alla ådagalade sin 
insikt uti Anatomien 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 
Stockholm. 

96 Johan von Engeström (1743-1897) gjorde efter s t udier i Lund en 
ämbetsmannakarriär i Stockholm. Han var i opposition mot Gus taf 
II I med deltog inte i sammansvärjningen mot denne. 
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til mu l omedicina97 . 
inhämtat under mina 

et medicine. Alt aflöp 

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 ned re 
grasserat några år; hwilka jag, på LandsHöfdingens anmodan, 
har lyc keligen 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 lOO anmä la sin 
ödmj uka hälsning. De må wäl. B. Tauben är rättnu inwigd och 
krönt til all ting. Wi här nedre döljas inom S chole stoftet, 
och tacka Gud för at wara procul a Jove101 

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

Skara d. 13 Dec. 
1783. 

ödmjukaste tjenare 
Fet: Hernquist. 

p : s: En v on Linne 102 , en Wargentin103 saknas och begråt a s 
öfwer alt . Rättnu är wår lärda periode all. Gud h jelpe oss . 
Al l ~mulation104 ä r förswunnen, och ingen uplifwar åtrån . 

97 mulomedicina - veterinärmedicin. 

98 soulagera lätta, lindra. 

99 derangera= rubba, störa. 

lOO Biskop vid denna tidpunkt var Anders Forssenius och domprost 
Anders Knös. 

lOl procul a Jove - fjä rran från Jupiter, dvs fjärran från blixten 
- i obemärkthet lever man tryggast. 

102 Carl von Linne hade avlidit 1778. 

103 Pehr Wilhelm Wa rgencin ( 1717 -1 783) va r en av 1700-talets 
vetenskapliga stormän. Han var främst astronom och utförde som 
sådan betyde l seful la arbeten vid observatoriet på Brunkebergs 
åsen i Stockholm, bl a om Jup i ters månar. Han gjorde stora 
insatser som ledamot av Tabellverke t (senare Statistiska 
Centralbyrån) främst beträffande befolkningss tatist iken. 

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

34-25:15 

Förleden Fredags eller d. 5 hujus finge 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. 

Arswäxtens 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 s kj erfwor ur 
benpipan. J går ankommo 3ne uslingar105, 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 inficherad106 . Wäl öfwer l00de personer har 
jag i s ommar hulpet men af dem hafwa ei mer än 30 st: 
inkommit. Jag har ei kunnat hysa, föda och läka på en gång 
flera för intet. 

Fattigdomen har (3] warit s å stor , at en hel Församling ei 
kunnat hj elpa en enda 1 i tet til uppehälle. Jag bewektes 
derföre til at underwisa en hop hitsända ynglingar från 
flera församlingar om de af Kongl. Collegio Medico til föda 
föreslagna örter. Redan ha de wänt om hem och lärt s ina 
hemmanwarande, s om wälsigna Kongl. Collegii goda och Fader 
liga råd. Jag l ärde dessa ynglingar under deras k ort a 
härwaro, at känna de mäst gångbara siukdomar bland folk och 
fänad, samt de läkemedel, som deremot äro mast brukeliga. De 
finge äfwen öfwa sig uti Åderlåtning med hwad mera . 

En Frij boende tät inwid Skara och som är gift med Baro~ 
Ulfsparre107 har i sina många plågor kallat mig til råds . De 
berätta, at Frun redan förut haft den förmon wari t under 
Herr Archiaterns cure i Sto ckho l m, 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 wul nad 

105 usl ing - stackare . 

106 inficherad = smittad. 

l Ol Fallet närmare beskrivet i A Grape: I hreska hands kri ftss am l in6en 
i Uppsala universitets bibliotek . Upps ala 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 
3 år genom Trivialio112 och suttat et å r på Gymnasium . Jag 
Supplicerar, at han får äran upwakta Wälborne Herr Archia
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 . 8 Aug : 
1 78 4. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste t jenare 
Petr: Hernquis t . 

# 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, 
Nådige Herre och Gynnare113 

56 - 25 : 35 

Här ned uti Landsorterna höres dageligen Lof och tacksägel 
ser tilden Högsta Allmagten öfwer wå r 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 S t ockholm fått den osäkra 

l08 Aqua calcis ex oscracodermacum = kalkvatten som beretts 
ostronskal. 

av 

109 Selzerwacn = seltervatten från staden Selter i Trier; innehöll 
förutom kolsyra vissa mineralsalter. 

llO Liquor anodynus mineralis Hoffmanni - Hoffmanns smärtstillande 
droppar. 

lll Essencia Cascorei = spritavdrag av Cascoreum, bävergäll . 

112 Trivial io - trivialskolan. 

113 Brevet ä r odaterat men troligen skrivet efte r Gustaf III:s 
hemkomst från den franska resan den 2/ 8 1 784 . Inledningen om 
kungens " snar a hemresa" måste tolkas som " snabba hemresa". - I 
brevet 8/8 1 784 sägs "Nu i weckan sk i ckar jag min Lauren . . . "; 
här "Förleden wicka skickade jag min Lauren ... " 
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nyheten, at en Herr Borgenstierna114 skolat för en tid sedan 
blifwit under hemresan med depecher från Paris arreteraa115 , 
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 hwilka de flästa woro af veneriska sår så 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 von Köhln117 , som nu är i 
Skara 3 stycken som mäst woro botade, af hwilka den ena hade 
djupa ärr efter sår öfwer hela ansiktet, näsan nedplattad, 
Gombenet med Vel um palatinum118 upfräti t. De andra 2 wor o 
föga bättre. Smittan är nu så allmen, at man det mögligen 
kan tro. Hela saknar och Församlingar äro upfylda. Hade ei 
uselheten och fattigdomen så 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 dessa med 20 personer husfolk så skrapat sädes lårarna 
efter min Tyonde och Gårdsspannemål, at intet är qwar. Hwar 
siuk har dagligen af mig fått et stop mjölk. Til all lyc ka 
har jag i år deraf haft en ymnog wälsignelse. Men most just 
derföre lägga en äng til beteshage. Jcke desto mindre har 
Herren wälsignat mina ängar med gräs, så at jag bärgat i n 
öfwer 300 enbets lass deraf. Brogården är nu så förb ättra d 
til åcker och äng at han ger öfwer 3 dubbelt om icke 10 
dubbelt mot före min immission 11 9 til Egendomen. 

Till de siukas [ 4] tj enst har jag uplåti t 7 rum uti en 
afsides liggande byggning. Wiste jag, at denna Jnrättningen 

114 Det ha r int e kunna t avgöras vilken Borgenscierna de t här ror s~E 
om; flera tänkbara. 

115 ar r ecerad stoppad, a r r esterad . 

116 we derspel = meningsbrytning. 

117 Troligen Lar s von Cölln (1 756 -1812) . Efter p raktisk k irurgut 
b ildning e rhöll h an utskrivningsb r ev 1781. Kompaniki r ur g 1781 
och regements-fältskär 1788. Assessor 1791. 

118 Velum palatinum = gomseglet . 

119 immission = i mmixtion = overcagande . 
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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 
kjänna 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 
kjännemärken 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. Jag 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 -1 784 var ovanligt lång och sträng - havet isbelagt 
fram i maj och insjöarna i juni. Svår hungersnöd bröt ut (be
skriven bl a av Bengt Lidner i dikten Året 1783) . Collegium Me
dicum varnade då för det använda nödbrödet (av bark, ollon , 
ljung, halm, sågspån) och uppmanade folket att äta hästkött ( ! ), 
vilt och fisk . Av växte r rekommenderades bl a mjölktistel, 
kvickrot, renlav och islandslav. 

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

122 V[enerandi] Consistorio ~ vördnadsvärda domkapitlet. 

123 essentiella - karakteris tiska . 



109 

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 kreaturen blefwo swåra sjuka och 
fingo bölder, som dock kunde botas. Olägenheter härwid äro 
flera: Först moste jag mäst af egna medel bestå Eleven 
skjutspenningar och förtäring, som ei altid kan betalas af 
den fattiga allmogen . Och dertil med skjänka botemedel: 2do 
Wil allmogen al tid nyttja skin och kj ött efter de döda, 
hwilket ei altid kan tillåtas. Men så ofta jag ei kan se 
någon fara derwid, tillåter jag dem den möyliga friheten. 
Och Gud skje lof, at jag ei misstaget mig deruti, så wida 
jag kunnat märka. 3Q Gerna förtiger allmogen olyckan, så 
länge, tils det gått för långt. 

Förleden wicka skickade jag min Lauren hem til Stockhol m. 
Han hade nu slutat sina studia Gymnasti c a 124 här. 4 år har 
han warit hos mig. Han kunde als ingen latin då jag tog mot 
honom. Nu ha wi p å 3 år wandrat genom Trivialscholan och et 
år warit på Gymnasium. Hela Curtius; Virgi l ius; en del a f 
Ovidi us, Cornelius etc . 125 ha wi g å tt igenom och [7) Novum 
Testamentum126 p å Grekiska har han genom wandrat, jemt e 
andra studier och wetenskaper. Til slut hölt han til allas 
Loford en oration127 på 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 kjänd. Jag bad honom, at Han skulle utbedja sig aran 
få wisa sina b å da orationer. 

Biskopen och He rra rna ha bud it Honom låta trycka den 
latinska. Men jag wet ei om den kan meri tera trycket och 
dagsljuset, hwarföre jag ei eller wel a t widare städa Honom . 
Unga La uren är qwick , har godt hj erta , men tankarna äro 
flyktiga. Det wor o skada , om han ei blefwo hollen til boken . 
Något litet har Ha n studerat ars veterinaria. Men tiden och 
hugen derför tillät oss ei, at approfondera 128 något deraf . 
Jag hade det dock gerna sedt. Han spe l ar ock s å tämeligen wäl 

124 studia gymnast ica = gymnasiestudier. 

125 Dessa romerska författa r e studerades fl i tigt vid gymnasierna. 
och särskilda s kolupplagor av deras arbeten fanns. 

126 Novum testamentum - Nya testamentet. 

127 oration = högtidligt tal. 

128 a pprofondera = fördjupa. 
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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 

35-2 5 :16 

Wår wanliga examen wid Artis Veterinari~ lärohuset häls på 
Ni colai dag d. 6 Dec: uti alla Docentium närwaro. Eleverne 
woro Dahlberg från Stockholm, som underholles af Kongl. 
Secreteraren J oh. von Engeström, Otterström från Kålandsö, 
Uddendahl , Wretmark interims hofsl: den ena från Upsala, den 
senare från Södermanland, I Linde från Åmål , Ekmark från 
Vadst ena , Bo ström 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 Termino l ogia botanica. 
2 Sten- och watn-Riken. 3 Chemia Phar maceutica . 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 d j urs . 

Gymnasisterna, som nu äfwen examinerades kunde N.Q 1, 2, 3 
och 9. Dahlberg kunde alt, Otterström det mästa, Uddendahl 
och Wretmark ei aldeles så mycket. Uti Collegio Gymnasticis 
s om sedan höls tildömde Hr Doct och Biskopen och 
Assessorerna Dahlberg, Otterström, Linde hwardera 3 Rdr 16 
sk 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 wer lden 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 gånge r 
vardera för olika ämnen. Gymnasiste rnas e xam i nation omfattade i 
princip naturalhistoria samt kortfattat om människors och djurs 
sjukdomar. 



111 

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 förwandl a 
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 på hebreiska ] propter te 
maledicta esto terra1 31 . 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. 

Exame n gick for sig til allas isynnerhe t Biskopens fu lla 
nöye: Och spisade alla Ecclesiasticii 132 och de förnamare 
Härskaper och Ståndspersoner hos mig middag . 

Nyligen är jag för andra gången constituerad til Rector 
Gymnasii, och som Herrar Theologernas patientia1 33 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 på dygdens och arbets wägen. Biskopen och Herrar 
Theologerna äro öfwerflödigt froma och goda och dermed for
swaga den nödiga disc ipline, som wi laici derföre moste så 
mycket starkare holla uti, i synne rhet är jag utropad for 
hård. Men ingenting kan draga mig från mina skyldigheter och 
lagen . 

130 Ariders Knas (1721-1799) s t uderade i Uppsala, fil ma g 1-.'..3. 
övergav en akadem isk karriär och å tervände till prästtjänster i 
Skara stift . lektor i Ska ra 1756, kyrkoherde i Götene , teol d:-
1768, domprost 17 71. Ge nom sina skrifter i nledde han flera 
häfti ga teologiska strider. 

131 propter te maledicca esco cerra 
vara förbannad . 

132 Ecclesiasticii = kyrkan män. 

133 patientia = tålamod. 

på grund av dig skal l 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-[2]dröfligt 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 wanlig men lindrig 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
cessor134; 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 
Gymnasiste~ båda Qwicka ynglingar tyckas nu bäst promittera. 
Car1ander 1j 7 nu Medicin~ Candidat har ock warit hos mig. Jag 
wet ei om [ 3] han wil fortfara. Jag läser 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 läggas på minnet. 
Sedan går jag tilbakars och kort deducerar13] det som deraf 

134 successor efterträdare. 

135 indelning bestämda inkomste r för fastställda ändamål. 

136 Hellstadii äldsta son var troligen Johan Thore Hellstadius f 
1771, äldsta son till domkyrkosysslomannen Anders H. 

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

138 deducera= härleda. 

med cand 
flyttade 
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följer. Alt hwad som hwar förnuftig kan deraf lätt sluta och 
onödiga digressioner139 etc: går jag förbi, och heller 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 J nfor
mati on 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 ska ll jag gå igenom min journal öfwer de Vene
riska, jag sedan i somras haft om hand, och ha äran upgifwa 
antalet samt mi t wanl igaste betnings sätt. Just nu d å jag 
skrifwer detta föres til mig en krögare, som i går fick et 
starkt slag af en klack eller 2 på undra läppen, som de r a f 
war både krossad och kl ufwen i flera bi tar. Nu har j a g 
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 til Fröknarna utber mig nåden wara 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

Skara d 12 Jan 
1785. 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

P: s: Ganska swårt har jag för at komma från hemmet. Hushol 
let, siuka , Consistorium, Elever , Rectoratet hindra mig 
i från at få den nåden och nöyet, at personligen uppwa kt a . 
Godt woro, om de omtal ta böcker kunde bek ommas til l åns . 
Directeur Kallström140 torde kunna skaffa dem fort. Flera 
små piecer kunde jag willa köpa, uti mina sake r, och so:-:-. 
nylige n äro utkomna; men jag känner dem ei. 

( På löst blad a v Hernquists hand: ] 

139 digressioner= avvikelser från ämne t . 

140 Trol i gen avses trädgårds mästaren och Directeuren vid Kungsträd 
gården i Stockholm Anders Kallström, vars söner Carl (17 75 - 1834) 
och Albrecht (1777 - ?) underv isades v i d Ska r a triv ial skola från 
17/9 1785. Båda var senare elever hos Hernquist. 
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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 sjelf wälja 
tror jag mig ei til, utan woro jag bäst hulpen, 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 
är nästan ogörligt, isynnerhet om det skulle draga öfwer 8te 
dar. En kort tid til at pröfwa, är för kort. Kjännares och 
Gynnares omdömen äro påliteligare. 

Med wördnad är jag 

Den wanliga Beswäraren. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådige och Gynnare. 

51 - 25:34 

Nu är jag rätt ängslig, som ei hunnit til, at med wördsamt 
swar på sidsta nådiga skrifwelsen inkomma. Stundeliga hinder 
och angelägna gjöromål hafwa hollit mig från min kjära skyl 
dighet. Som Rector, [ 2] Lector, Veterinarius, Fuskare och 
Oeconome m.m. omgifwes jag af bryderi. Jbland detta bekymmer 
har jag tänkt på utwäg at kunna efterkomma Wälborne Herr 
Archiaterns och Riddarens befallning, at resa up. Ju mer jag 
derpå grubblat, ju swårare har det före kommit mig. Nu 
ändteligen utom de förra motiverna , tilkommer e n driffjäder, 
som synes twinga mig ut. 

Wår Hederliga Doct or och Biskop, som altid wari t utmärkt 
för en öfwerflödig godhet, är nu mer swag än förr åt den 
sidan. Han tiltror sig som Ephorus äga rätt, at adgrilie
ra142 [3] efter pluralitas votorum143 relegerade djecknar och 
twinga oss til at tola besmittade och smittande sällskaper. 
Seder, Religion och flit är mig om hjertat. Wil Herren 
fortfara i sin föresats, blir jag nödsakad, a t deröfwer 
anmäla underdåniga beswär . 

Förleden Postdag korn Herr Doctor Refteli i 144 bref med 
befallning från Kongl. Collegium Medicum at upgifwa min 

141 Det är svårt att finna någon annan förklaring till detta tillägg 
än att Bäck kommit med något äktenskapsförslag och uppmanat 
Hernquis t att resa till Stockholm för att träffa lediga Fröken 
N.N. - Hernquist föreslår, att Bäck skall bestämma åt sig ! Han 
kunde dock tänka sig att möta den utkorade på halva vägen! 

142 adgriliera är möjligen avlett av det franska verbet griller= gå 
förbi, köra om. Prefixet ad= till. 

143 pluralitas votorum = majoritetsbeslut. 

144 Johan Martin Reftelius (1740-1799) studerade medicin i Uppsala , 
med dr 1772, sekreterare i Collegiurn Medicurn 1777. 
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Methode som jag til Veneriska smittans botande brukat. J dag 
har jag äran swara 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-[4Jkomma det som mig förut 
befaltes. För de andra nådiga förslagen tackar jag ödmju
kast; alt utmärker en nådig omsorg om mit 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 

7 3-157 :4:107 - 109 

Ei förr än nu har jag haft 2 timmars ledighet för at efter
komma Kongl. Collegi i åstundan med de medels uppgifwande, 
hwaraf jag mig betient til den veneriska smittans bo- [2] 
tande. Jag anholler ödmjukeligen, at drögsmålet s å wäl som 
oredigheten Gunstbenägit ursaktas. 

Sedan jag flera år arbetat och försökt hwarjehanda 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 decoct147 eller ock som mig tyks beqwämligare wara 
med Mercur: crud: extinct: cum Gum: arab: hwartil Conii 
extract148 wari t blandad, til en piller massa. Detta mitt 
brukade är enligt Plenkens mercurial piller149 , men s k i lja 
derifrån, at jag brukar at lösa Mercur: Sublim: c orr: gr jv
vj uti Laudan : Liquid: unce B, som sedan öses til Mercur: 

145 Hercurius sublimatus corr osivus = subl i mat, kvicksilve rkloric 

146 Laudanum liquidum (Sydenhami) = Vinum opii crocatum. Den Yc:·~~
samma beståndsdelen var opium. 

147 Althea decoct = avkok på rot eller blad från Althea offi cina~~s . 
läkestockros. 

148 Hercur: crud: extinct: cum Gum: arab: hwartil Conni 
varit blandad = kvicksiver utrivet i arabiskt gwruni, 
coniumextrakt ( från Conium maculatum, odört ) satts. 

ex trac c 
vartill 

149 Med Plenken avses Joseph Jakob von Plenck (1738 -1 807 ) , som 
komponerade kvicksilverpreparat , bl a Hucilago s . Liquor mercu
ria lis Plenckii, som också kunde göras i pillerform. 
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viv: destill dr [ij,inb] dödad under stark r i fning med Gum: 
arab: dr [ij,inb]l50_ 

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 ompröfwan, 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 t ienare 
Petr : Hernquist 

Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådige Gynnare 

37 - 25 :18 

Förleden wecka war wår nya Landshöfdinge General Major 
Ekebl ad152 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 utspridt 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 moste jag 
bestå fria medicamenter, husrum, wed , uppassning och en del 
dertil mat. Jag gör mig en samwets sak af, at ei hjelpa den 
fattiga, för at äfwen därmed befria allmenheten från den 
fara de swäfwa uti och rädas före. En räddhåga är kommen 

150 Beskrivni ngen innebär, at t Hernquist brukar lösa 4-6 gran 
sublimat i½ uns av ovannämnda Laudanum liquidum, som sedan öses 
till 2 drachma destillerat kvicksilver, som utrivits i 2 drachma 
arab iskt gummi. Mängden kvicksilver och arabiskt gummi kan inte 
längre läsas på grund av inbindningen, och uppgifterna är 
hämtade ur Hjelt, 0 E A: Svenska och finska medicinalverkets 
historia. Del 2. Helsingfors 1892, där brevet är återgivet. 

151 gr viij Herc: Subl : = 8 gran sublimat. 

152 Clas Julius Ekeblad (1742 -1808), greve , militär, landshövding i 
Skaraborgs l ä n 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 afhj elpa 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 göromå l i Skara 
ut 5 mil från Stan at undersöka en siukdom på hästar, som 
brådstörta. 

Jag hade tänkt och önskat få stjäla mig bort från Sk ara 
til Stockho lm: 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 e vacuation ta r muttömning . 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 

154 lentare , media= l ä t ta , me de l starka medel. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
Nådige Gynnare 

58-25:19 

Af en härinnelykt afskrift af Herr Hofintendenten 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 offerten. 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 hj elp. Bostället ute på 
landet är störst, med det torde Comminister hälst willa be
holla. Det i stan är föga betydande, om ei det Thamiska 
understödet kunde blifwa så mycket rundeligare, woro föga 
wunnit wid dess ärhollande. 

Bäst woro, om Hans Kongl. Mart täckes benåda mig med et 
Regal t Pastorat, deri jag fingo holla en vice Pastor, då jag 
af Pastoralierna, som besparas, skulle underhol la et 
Lazarette för de Veneriska patienter159 . Men jag hoppas fö r 
mycket och bygger slott i l uften, ei kjännandes wåra tider. 
Et sådant understöd skulle dock aldra minst betunga den 
allmenna cassan. 

155 Pehr Tham (1737-1820), student 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 veneriska. 

157 conjugation - sammanslagning. 

158 wil ei röra wid denna conditionella offerten= vill ej taga upp 
detta v illkorliga erbjudande till behandling. 

159 Att ge Hernquist ett pastorat, där han inte avsåg att verka, 
utan där han endast skulle hålla en lågavlönad vice pastor, 
medan han själv skulle få större delen av förtjänsten, verkar i 
vå ra dagar något underligt. Gymnasielektorerna avlönades dock 
regelbundet på detta sätt. Under Gustaf III förekom dessutom 
o fta "pastoratshandel" och förläning av kyrkliga befattningar 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 Hj elpepräst, och knapt i 100 år haft indelt 
boställe som Capellan skulle nu utan minsta ordsak på en 
gång få 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 1 iknar hwad i från högsta orten är för 
längre tid 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 tjenare 

Tham t il Dagsnäs 
17 Aug. 1785. 

[Avskriften till Bäck är av Hernquists hand). 

16° Cape llan - kapl an, motsvarar i våra daga r närmast komminis ter. 
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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 ä nnu 
ä ro framme lärer jag dem, at examinera och sj el fwa upleta 
namnen efter Systema Natur~ . Jag wisar dem först partes 
frutifi c ationis 163 ; igenomgår med dem Tabe llern a uti 
Philo s o phia Bo t 164 ; som jag a fritat i stö rre 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 s ådant sätt, ä ra de 
mästa aldeles säkra och finna lätt igen namnet. Jag har e n 
Eleve från Amål, som kj änner intet latin sk ord, mer an 
Linnei termer; men är i stånd at nyttja Systeme t 166 med 
lätthet, och kan examinera gräsen. 

I alla wetenskaper och språk är ange lägit och nödigt at 
s kilja det mindre nyttiga frå n det essentiellaste, och at 
säkra och få men dock tilräckeliga fun dame nta läggas, s om ei 
för länge kan uppeholla inna n man kommer til hufwudmålet och 
utöfningen. Wid alt öfwerflöd, och s om kan s l utas l ä tt, 
trötnar och ledsnar man wid. På denna u r s kilningen h a r j ag 
mycket arbetat, och önskat hinna med at widare til allmen 
pröfning underställa den sak skrifteligen. Me n tide n h a r 
warit för mig för inskränkt. 

161 Brevet ä r odate rat. De t ä r i np lace r at med ledni ng av omnämnda 
l ä rlingar . 

162 Studia communia - allmänna studie r. 

163 part e s f r u tificationis - fruktb ildningsorganen. 

164 Linne, Carl von: Philosophia botanica in qva explicancur f un da 
menta botanic~ . Stockholm 1751 . 

165 Speci e s - ar t . 

166 Systeme t - Linnes Systema Natu r ~ . 
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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, s om 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 h ar 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 ara och 
ewigt namn. Jag utber mig förmon ; 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 hols 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 , 1 0 Long
berg. 3 stycken hade p å differenta tider tagit från Schola~ 
afskjed . 

Examinata 169 woro 12 Fundamenta physica Scientiae medicc . 
2Q Elementa Histori~ Natura- [2) lis. 3 Elementa Chemic et 
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 f ullmakt. 

168 Gymnasist~ omnes = alla gymnasister. 

169 Examinata = examensämnen. Hernquist räknar här upp alla sina 
undervisningsämnen . Inom utrymmet för noter kan en beskrivn ing 
knappast lämnas. Gymnasisterna examinerades huvudsakligen i 
naturalhistoria 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 
Pathologice practicce. 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 stycken; utan frågades här och der uti 
hwar del. Af Stipendii medlen tildömdes först alla Eleverne 
undantagande de 2 yngsta, samt bland Gymnasisterne Öster
holm, Joh: [ 3] 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 läkare, 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 altsam- ( 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 äro 2 a 
3 dylika, ei longt från Skara, Släta, 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 ä r med wördnad 

Skara d 11 Dec , 
1785. 

Wälborne Herr Archiaterns 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

l ?O Henrik Gustaf Kock (1764-1843), elev 1 785 - 1788, hovslagare v id 
Liv r e gementet 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 lefwe r 
och mår wäl, samt är utrustad med alt, hwarmed 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 bemedlande 
syftat p å allmenhetens bästa. Herren den Högsta uppehälle 
wår outtrötteliga Gynnare med lif, hälsa och krafter, samt 
gifwe beständiga nöyen af alt det förrnonliga som påsyftas. 

Emot min annalkande ålderdom oroar mig mycket, at jag ei 
förmåt bringa den wetenskaps del, jag af Wälborne Herr 
Archiatern fått at odla til högre fullkomlighet, at jag der 
med kunnat mer fägna en ädel Patronus, och til skyldig 
ärkjänsamhet upfylla en billig171 [3) förhopning. Dock s å 
länge jag lefwer, skall jag ei åsidosätta med skyldig 
wördnad för Wälborne Herr Archiaterns afsikter, at 
grundlägga Ars Veterinaria . Gud gifwe, at den kunde til en 
ewig åminnelse efter dess Förnämsta Gynnare Wälborne Herr 
Archiatern bibehollas innom Swea Rikets gräntsor til 
ewärde liga tider. Men härtil fordras mycket, som ei s å 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 eco1iers172 . Men nu 
wil ingen fattig, i owisshet f or framtiden, gora en 
fruchtlö s kostnad. 

Til at winna en skickelig Successor173 och Adjunct har jag 
mycket kostat och försökt, men hitt ills förgäfwes. Alla 
willa ha frihet, penningar, höghet tillika med [ 4) 
rnakel igheten . Jngen wil ha fwa beswär. Så snart de lärdt 
något och komma så långt, at de kunna föda sig sielfwa med 
eller p å et b eqwämligare sätt fly de undan beswäret. Jag har 
nu antaget en Tullinspectors son wid namn Linde, som jag 
underhollit i 2 år . Härtil har jag taget och utsedt en snäll 
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 = efterträdare. 

174 Kan ha varit en son till prosten Nils Wennerdahl 
linga: Johan (1 766 -18 23) 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 ) 
S c h o leböcker för lindrigt pris skulle kunna trycas. På 40 å 
50 års tid, är ingen Scholebok här, mer är grammatica 
graeca1 77 , trykt. Nu har åter V. Consistorium anmält beswär 
i Cancellie Collegio 178 häröfwer. Jag tycker, at härmed bäst 
woro handlat, om Schola?- 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 donati on, men nu ei. Och 
wet jag icke med hwad Rätt, man kunnat t aga 20 tunnor från 
en fattig domkyrkja årligen, hälst då dermed intet winnes. 
Ca ncellie Rådet Engeströ m har nu saken om ha nd. Och kunde 
den hjelpas, och böcker i Arte Ve t erin aria trycka s, om någon 
mäktig Gynnare annars wille befordra denna saken til et 
l yckeligt slut . 

Med alla krafter söker jag efter att kunna bibeholla mig 
uti Landsher-[6)rens grace. Men i längden ser jag ei möje
ligheten. En i dess Fru Moders Hof engagerad och här t j enst
görande man tar häri mycken del. 

Som V. Consistorii Assessorerne ei kunnat förena sig uti 
a t Approbera en Herr Doct orn och DomPr. Knös e s a pol ogie179 

175 

176 

Coll egier = handskr i vna " läroböcke r" i olika ämne n . 

Johan von Coelln, prov i ncialmed i cus i Lidköping, innehade det 
Kongl. privilegierade trycke rie t i Skara 1766-1 792, v i lket han 
övertagit av sin syster , änka efter boktryckaren Möller . 

1 77 Grammatica graeca = grek isk g r ammatik . 

17 8 Can c ellie Co lleg ium växte fr a m ur Kungl Ma j : t s kansl i och har 
unde r tidernas l o pp växl a t s tarkt (enväl de t , frihetstid e n , Gus 
ta f III) ifråga om makt, b e foge nhe t er oc h organ isation. 

1 79 apo l ogie = f ö r sva r sskrift . 
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emot Prof. Möller180 och Pr. Victorin 181 , har jag mos t p å 
dess trägna begäran den samma genomgå och beror nu 
approbation på mit votum, som jag ei kan undgå at lämna. Oc h 
blir detta af inneholt, at Doctorn och DomPr. Kn ös, som ä r 
inför allmänhetens domstol anklagad, bör å läggas, at wisa 
grund 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 sluta r, så 
länge jag har äran wara 

Wäl borne Herr Archiaters och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Sk ara de n 2 9 Dec . 1 785 . Fet : Hernq u i st 

Wälborne He rr Arch i a ter oc h Riddare 39- 25 : 22 
NådGunstige Gynnare! 

Fast ofwerhopad af nä stan o t aliga göromål , j ag åsidosat t 
mina dyra sky l digheter, har j ag dock ei forgatit den word 
nad och hogaktn i ng , hwartil Walborne Herr Archi aterns out 
säge l iga god - [ 2] het och wälgerningar mig förbundit . Herren 
den Högste uppehålle Wälborne Herr Archiatern wid h ä lsa och 
krafter samt förläne glada dagar uti många å r. Jngen ting 
kan wara mig kjärare än at altid förspörja en s å Äde l 
gynnares wälgå ng under nu ingångna Helg, samt derpå föl j ande 
å r. 

For leden 5 Dec: 
latinsk orati on de 
Landshöfdinge n etc . 

af lade jag mi t 2 åriga Rectorat med en 
Idoneo Praeceptore , e j usq requisi t i s 18 ~ . 
Herr Grefwe Ekeblad kom dagen f o r u t in 

lSO Den professor. med vilken Anders Knös råkade i delo vi~ s :. ~ ~cs : 
kända teologiska fejd , ,.:ar Perrus Munck (1732 -1832), fi l :..c; :. 
Lund 1 751, docent i grekiska och öster l ändska språk 1753 . : ec . 
dr 1769, teol professor 1775, domprost 1778 och bisko p 1 - ~- :. 
Lund. Han beivrade star k a lla yttr i ngar av herrnhutis rr. oc:~ 
p ietism. - Johan t-:oll e r (1738 - 1805) deltog också i fejde :1 nc :~ 
var ingalunda profe ssor u tan kyrkoherde i \'asterr.a:~:.r. ;c-. 
Sedermera blev han biskop i \'isb~. 

181 Jonas \lictorin (1725 -1 790) studerade i L"ppsola. fil mc,b 1- : __ 
kyrkoherde i Fägred 1766. prost 1777 . "Med domprosten And Kncs 
k om h an i en lån~::arig och märkYärdig religiös tvist an6åe1~dc
sin broders , prosten Al:ders \' .i.eror ins. syn odalpredikan 1 -13 ~" 
(1.-'arholm). 

182 de idoneo pr aeceptore . e jusq r eau 1s1t1s 
r en och vad som k r ävs av honom. 

om den l ämplige l ara-
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under min lection, 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 ickt, och f ingo 
derföre alla Eleverne til upmuntran, 3 st 40 pr Smt, de 
öfrige 20, 12 a 10 Oto mynt. 2 Gymnasister fingo 20 Dto Smt 
hwa rdera. 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 små göromål. För 
öfrigt törs jag intet bekjänna at jag trötnar eller ledsnar. 
Gudi ware lof! Ännu har jag alla mina krafter i beholl, fast 
j ag moste arbeta träget, ofta nätterna igenom . Jag har icke 
desto mindre antagit en gammal student, snäll karl, och som 
förr warit hos mig, til Adjunct184 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 som få kunna dem 
uthärda, fly de til kj öpta nåden och undgå således 
skj ärselden. Huru länge monde s ådant h ä nda. S ielen wandas 

183 muta t i o rectoracus = by t e av rektor. 

184 

185 

gammal student ... t il Adjunct = Anders Thunberg (1755-1816 ) 
studerade i Uppsa l a , e l ev v id vid ve te rinä rinr ättn ingen 177 8-86 , 
s amtidigt som han biträ dde med undervi sni ngen, adjunkt 1786, 
magister i Greifswa ld 1787, med dr i Lund 1794, konre ktor 1797 
och rektor 1811 v id Skara skola. 

Bis kop Anders Fo r ssenius 
Nords tj ä rneorde n 1786 . 

(1706-1 788 ) blev kommendör 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: 
1786. 

Wälborne Herr Achiaterns och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist. 

Wälborne Herr Archiater och Riddare ! 40-25:23 
Nådgunstige Herre! 

Mot ingången af et nytt år, utbeder sig en gammal Gunstling, 
få det gladaste nöyet tillkj 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 får äfwen berätta, att jag mår, Gudi lof! wäl, har 
hälsan, fast mycket beswär och oro på flera handa sätt föl ja 
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 Magr:_ Thunberg, 
snäll och arbetsam man. Jag hade welat tillika hafwa hona~ 
antagen t il Gymnasii Docens . Men det war Wederbörande emot, 
och gofwo den Syslan till 2ne 13 års yngre. En wiss arbetar 
emot, at ingen Veterinarius skall efter mig blifwa Lector . 
Således önskade jag få min Adjunct antagen äfwen til l 
Matheseo s Adj unct, medan jag lefwer. 

Examen in Arte Veterina- [4] ria gick för sig d. 6 Dec: med 
Gymnasii ungdomen och Eleverna s om woro 13. De blefwo f or 
hörda uti de flesta delar, som hörde till denna saken. Bi s
kopen och Commendeuren tillika med alla Docentes woro 
Audi tores och Judices jemte flera Ståndspersoner deribland 
war öfwersten Fock186 , hwilka sedan spisade hos mig middag. 
Examen påstod mäst uti 4 timmar. Herr öfwersten och Riddaren 

186 Georg Wilhe lm Fock (1827-1808 ) , överste och chef för Västgota 
kavalleriregemente 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 - 25:24 

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, 
ha r 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-[J)gen rätt 
anwänd , tror jag honom kunna göra nytta. Han har hos mig 
läsit hwarjehanda: Är en tämmeligen 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 (1 75 5-1824) gick den militära vägen och 
avancerade snabbt; överste 1787, generalmajor 1805, genera l 
1807, fältmarskalk 1811. Han blev hovstallmästare 1777, riks
stallmästare 1796 , riksmarskalk 1816. 

188 Olof Ekmark ( 1763-1817 ), e lev 1 784 -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 drägeligt och nådigt slut . Tordes jag 
framdeles ödmjukast anholla om nådig befordran, då jag får 
weta Referenten 191 , 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 mos te 
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 Apo thekare Geseller. 
Sjukdomar grassera mycket, rnäst bland ungdomen . Fl ussfeb

rar192 och hosta med pleuresie hafwa hi tintil wari t i syn
nerhet gångbara. Wå r hederliga Biskop är nu sängligande och 
ganska swag af wattusot hwartil kommit diarrhoea colliq193 . 
Jag ser mig knapt i stånd, at rädda honom .# 

Med sky ldigaste 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 til 1 12 på natten, utan 
särdeles plågor, mer än en tilltagande matthet, hwaraf äfwen 
oedema pedum195 härflöt. När han först klagade öfwer s wu llna 
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 korn änteligen kallbrand. 

P:S: Det meriterade at widare försöka det jag med beständig 
framg å ng nyttjat för all slags tandwärk . Det består deruti , 
at jag för fl era lOOde personer hulpet derrned, at j a g öpnat 
med en lan cette på tandkjöttet. 

19° Kongl. Justi~ Revision motsvarar Högsta doms tolen. 

191 referent= föredragande. 

192 flussfebrar = slemhinnekatarrer med feber. 

193 diarrho ea coli q diarre med buksmärtor (kolik ) . 

194 hujus = dennes , i denna månaden . 

195 oedema pedum = svullna fötter , 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 at 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, 
togos 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 monga, men 
icke desto mindre hafwa wi under-[3)sökt 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 
praeserverat 197 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 
1 788. 

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 
Petr: Hernquist 

196 Denna boskapspest bör ha varit mjältbrand. 

197 praeservera - behandla i förebyggande syfte. 

198 rödsot - dysenteri. 
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Wälborne Herr Archiater och Riddare 
HögGunstige Gynnare! 

43-25:26 

Den förut omskrifna Fänads och HästPästen, som war så häf
tig , att den hotade hela landet med förödelse, är nu mäst 
dämpad. Efter alt, hwad [2] jag kan påminna mig har hwarken 
någon annan eller jag sjelf warit så lyckelig, at en så al
deles ödande och förfärlig Päst så snart och lindrigt kunnat 
hämmas. 

Det som mycket bidragit nu til et lyckeligt slut har warit 
at jag haft biträde af mina Elever, som jag på alla holl 
nyttjat uti Församlingarne, och hwilka jag skjutsat till 
stället, samt bestått medicamenter gratis, så at allmogen i 
sin nöd ei warit betungade med någon kostnad. Sjelf har jag, 
äfwen som Adjuncten, rest 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 
särdeles nöye, at arbeta till allmen nytta, då man är så 
understödd af Höga Wederbörande. Jag skall framdeles upgifwa 
till allmen tjenst och bruk samt til widare försök de medel, 
som flera gängor lyckas mig uti Boskaps Fästen. Det är helt 
simpelt och kan utan mycken kostnad och beswär ny ttjas. Och 
t wiflar jag med skjäl at något bättre gifwes. Jag har alt 
sedan 1763 forskat och försökt all ting, men intet har så 
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 derom, at denna Fästsmi ttan 
inkommit til oss med någon utifrån inkomna Ryttare Hästar. 
Sant är det, at Ryttare Hästar fördes hit till Regemantet 
kort förut innan smittan wisade sig, och at Ryttare hästar 
först dogo uti denna Fästen . Huru skall man kunna undgå, at 
hämta dessa djur utifrån? Anstalter med Hingstar äro v:al 
gjorda; men huru allmogen skall upmuntras at deraf draga mer 
nytta återstår. 

Med skyldigate wördnad har äran wara 

Skara d. 14 Aug 
178 8. 

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 jag 
föresatt mig och kunde göra. J alla fall förbindes 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 Chirurgicus 202 , är ock sinnad, at wissa 
timmar [2] i weckan läsa det angelägnaste deraf för Gymna-

199 relation - berättelse. 

200 pluralitetens vota ~ röstningsresultat. 

20l vocation - kallelse. 

202 c ursus ch irurgi cus- kurs för utbildning av fältskä rer . 
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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. och 
utom hwilka sakerne ei kunna hjelpas hwarken Scholaewärket 
eller Lazaretterne. Ty hwarken har jag nog autorite mot en 
rådande älskad 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) Jnrätt
ningarnas förbättrande och Hr. Doct och DomProbsten f inga 
utom den innehafwande Sysslan båda Biskops wärdigheten 
åtföljande Pastoraten, Warnhem och Åsaka, samt dermed 
Biskopswärdigheten uti Theologiska ämnen, men jag deremot 
åstundade få allernådigst Scholaewärket och de oeconomico 
politiska målen at bestyra, jemte det jag nu har. Herr 
Doctorn och Dom Probstens wilkor woro dermed mycket förbätt
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 
tvungo Wederbörande til at votera på Doct. och Professor 
Veideman 205 . 3Q Voterades hemma i Prästegården på et ställe, 
då det efter lag bort för sig gå i kyrkan efter et 
upbyggeligt tal etc. Således inbillar jag mig at detta wahl 
kan ändras och annat anställas. Men om det ei kan skie, 
tyckes förra project kunna antagas utan någons förfång om ei 
dens, som inbillar sig dertill ( 4) hafwa största apparen
ce206. Tordes jag Supplicera at Wälborne Herr Archiatern 
under stöder etdera af desse project. Ars Veterinaria blefwo 
dermed mycket hulpen. 

Här talas och berättas mycket om wåra krigs anstalter. 
Alla rättsinta öma Kongl. Mayts belägenhet, och önska kunna 
hjelpa något betydeligt til sakernas i ståndsättande. Jngen 
utan en wansläktad undersåte kan gilla någras upförande , som 

203 vitae genera= levnadsyrken. 

204 Brunsbo = biskopens boställe utanför Skara. 

205 Thure Weidman ( 1744 -1828) studerade i Lund, fil mag 1766. 
professor i österländska och grekiska språk 1776, teologie 
professor 17 79, teol dr 1779, biskop i Skara 1789. 

206 apparence = sannolikhet. 
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aldrig kan ursäktas. Med skyldig och d jup 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 Råföljande år. 

På margfalldigt207 sätt har jag ärfaret Wäl borne Herr Ar
chiaterns nådiga wälbehag uti mina affairer; således hoppas 
jag, ödmjukast anholler, at framdeles få å tnjuta 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 Fäldtskj ä rar wid wåra 
Regementen, [ 3) woro de närwarande Examinandi 12 st. Förle
den hös tas uprättades här i Skaraborgs län en fri corps, 
hwarwid jag i brist på a ndra åtog mig, at med några mina 
Elever g ö ra biträde som Fäldtskjär. Til l den ändan går jag 
igenom en cursus chi r urgicus med några, som stannat hä r 
qwar. 

Ännu we ta wi ei wist, hwilka af Prästståndet komma från 
wårt Stift upp till Riksdagen. DomPr. H~ Docto r Knö s äfwen 
som Probsten Billgren208 äro nog swaga till hälsan, så at ei 
de kunna påtänkas dertil. 

Krigs Rätten öfwer Qwistrums affairen209 sitter ännu. 

207 margfaldig - mångfaldig. 

208 Josef Billgren (1730 -1 795) , fi l kand i Uppsala 175 7, magister 
1758 , lektor i Skara 1768 , kyrkoherde i Ving 1775. 

209 Unde r en strid v id Kvistrwns s ka ns norr om Uddeval la 29/9 1788 
blev överste Tranefelc 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! 

46-25:3 0 

Wälborne Herr Archiaterns hälsa och Samteligas wälgång fag 
nar mig ei mindre, än hedern och förmon , at wara ihogkommen 
af en Synnerlig Gynnare. Jag anmodade mina Wäst-(2Jgötha 
Riksdags och Landsmän at wid något tillfälle upwakta Wä l
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 skj e Lof, at Herrskapet 
Samteligen må wäl; isynnerhet gläder det mig nu få höra, at 
unga Herrskape t, 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] ännu i 
Stockholm. Skulle jag förlora den, är jag ruinerad. Emed
lertid bygger jag en Casserne åt Eleverne at bo uti p å Bro
gården ihop med Adjuncten Thunberg. Jag har redan tak på 
denna 2 wånings byggningen, som ligger tät inpå mina f ens 
ter. Alla Ladugårdshusen har jag nu, så flyttat, at de äfwen 
äro tillika med Lazarettshusen i ögnasiktet. 

Således har jag måst änd [ r J at och ombygt al la hus p å 
lärobostället, 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 trägården 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 swåraste jag har 
at bekomma, äro frön. Från wåra Academiska Trägårdar kan jag 
ei bekomma dylika . Postfrakten är mig ock dyr om jag sku l le 
hämta longt 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
gium 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 slarfaktig Provisor, 
som jag haft, wid namn Nollroth 212 , 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 station i Stockholm . 
Hans mästa göromål war här at spela och caressera214 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 wid lärohuset. En wid namn 
Arvidsson216 , som för (6] 3 år sedan t jente mig som dräng, 
är nu Compagnie Fäldtskjär wid Wästgötha Cavallerie och i 
den qualite wistas med 400 å 5 00 Commenderade till Carls
crona . Jag har med honom haft nog beswär a t 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 Hospitals Direction = styrelsen för a llmänna hosp ita l s- och 
barnhusfonden, bildad 1787 

211 Johan Theodor Roos ( 1757-1809) gick i trivialskolan i Skara, 
apotekslära i Göteborg och Stockholm. Övertog 1782 apoteket i 
Skara (Westgötha Le jon), avlade apotekarexamen 1782 . Sålde 
apoteket 1803. 

212 provisor Noll r oth, inga närmare uppgifter kä nda. 

213 vasa = apoteks kärl. 

214 caressera - smeka. 

215 depenser - utgifte r. 

216 Eric Arvidsson (1762-1834), elev i kirurgi i Stockholm 1786, 
skvadronsfältskär, elev v id Veterinärinrättningen 1787 -1 789. 
Kirurgie studiosiexamen 1789 , kirurgie magister 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-[7Jtar, som få tackade 
mig för. Wår LandsHerre tyckes ei wara mig mycket nådig. 
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 rota 
och walla åckerfältet. Annan mager jord, som ei bar gräs har 
jag upplöyt och g j ort 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 3 00 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 n öt, och h a r sommarbete för alla mina kreatur oc h 
betes hage för mjölkkorna. Således har jag wäl wissa afunnade 
förrnoner, men också mer beswär än någon annan, hwilket jag 
ei aktar s å länge alt wil gå, och jag får äran och förmon 
wara 

Wä lborne Herr Archiaterns och Riddarens 

Skara d. 3 aug . 
1789. 

ödmjukaste tjenare 
Petr: He rnquist 

P: s: Wälb: He rr Archiate r n s sidsta Gunstiga skrifwelse f i k 
ei f ö rn i går. ö f werste Fo ck min Gynnare och nu warande pa 
tien t är illa siuk , och plågas af pe ripneumonia Catarrhalis 
p utrida 219 . 

217 pension= inackorde ring. 

218 hälftabruk = hälftenbruk ägaren överlämnar brukandet av en 
egendom till en h~lftenbrukare, men avkastningen delas l i ka 
mellan ägare och brukare . 

219 peripneumonia catarrhalis putrida = varig lungi n f lammation . 
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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 hj elp 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 å rs 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 har wäl, sedan Han genomgåt en 
dehl af Ars Veterinaria, lagt sig på Chirurgien och utom 
andra föreläsningar och böcker deruti äfwen genomgått 
Heisters 220 på tyska, hwilken han förstår at läsa. Anwänder 
han sam-[4]ma flit hädanefter, som hitintill hoppas jag at 
han ei skall blifwa den sämsta. Winner han allenast den 
förmon, at han fingo wid Wälborne Herr Archiaterns lediga 
stunder hämta råd, är alt hwad jag wågar, tillika med nådig 
befordran, Supplicera om. 

Med skyldigaste wördnad anho ller jag ödmjukast om äran och 
förmon få wara 

Skara d 28 Febr. 
1791. 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquis t 

220 Heister , Lorenz : Chirurgie. Nurnberg 1718 och sedan många upp la
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 Pred ikningars hållande: 
utan läsa Ars Veterinaria då ingen sådan föreskrifwen act 
förehades. Så har denna wår nu warande Biskop förbjudet 
strängeligen at på hwad tima som hälst (3) tala för 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, skul le först gå under. 

Det andra dryga slag jag fåt, är, at min ganska skickeliga 
Adjunct Magr: Thunberg , blef efter flere Specimina , som med 
heder och bifall afhördes, ändock förbigången wid adjunc
turns bortgiwande. En ung Mag.I,, som frequenterade Gymnasium 
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 c ombination framdeles skall 
kunna påtänkas. 

Nådige Gynnare! Huru kan detta hj elpas? Kongl. MaY!_ kan 
befalla Biskopen och Ven: Consistorium at lämna mig 2 el ler 
3 timmar i weckan till Ars Veterin: Samma MaY!_ 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 Emedlertid utber jag mig nåden f å 
wara 

Skara d. 11 sept. 
1791 . 

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens 

ödmjukaste tjenare 
Petr: Hernquist 



140 

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 Förnämas 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 MagL Thunberg har i år rest i Danemark och 
Tyskland, samt heller på at Doctorera i Lund, således wäntas 
han ei före Sommaren hem. Emedlertid har jag most släpa med 
alt ensam, undantagande, at jag på några månader haft någon 
hjelp af A.rvidson, den samme, som war förledet år i Stock
holm. Han har under min tillsyn, gjordt flera äfwentyrliga 
Operationer t.e. Ben-Bråk-skäring, en stor Tumor cysti
cus22 1, 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 l 00de pr Smt . men 
det förslog 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] 

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

Skara d. 27 Dec. 
1792. 

221 tumor c ysticus 

Wälborne Herr A.rchiatern och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 
Petr: Hernquist 

blåsformig svulst . 
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Förteckning över brev från Peter Hernquist till 
Abraham Bäck (i Karolinska Institutets Bibliotek) 

Ordnade efter angivet eller sannolikt datum 

Karolinska 
Nr bibl. nr 

04 160:9:81c 
07 160:9:8lf 
08 160:9:81d 
09 160:13 :4le 
10 160 :9 :81e 
11 160 :9: 8 lg 
12 160:9:81h 
13 160:9:8lj 
75 160 :9:8 li 
59 160:9: 8 lk 
74 160:9:8la 
16 1 60 : 9 : 811 
20 25 :1 
15 1 60 : 9 : 8ln 
01 1 60 : 9 : 81s 
02 160:9: 8 l m 
05 160:9: 810 
06 160:9: 8lr 
18 160 : 9:8lg 
19 160:9:8lb 
03 160: 13 : 41 0 
21 25:2 
14 160 : 12:83 
17 160 :1 3 :44 
62 1 60: 13 :4ld 
63 160 :13 :4 ln 
64 160: 13: 4 l h 
60 1 60:13 : 4 lc 
61 160:13 : 4lf 
65 1 60 :1 3 : 4lg 
66 160:13:4li 
67 160:13:4lb 
68 1 60:13 : 4la 
69 160:13:41j 
71 160:13:4lk 
63 160:13 :4ln 
70 160 :1 3 : 4lm 
72 160 :1 3 :4 11 
22 25:4 
52 25:37 
50 25:38 
54 25 : 36 
23 25:5 
24 25:6 
25 25 : 7 
26 25:8 
27 25: 9 

Avsändn. 
ort 

Vattenmärke 
Datum, år (Adressat) 

Upsala 8/ 3 1763 
Upsala 19/ 4 1763 
Upsala 13/ 5 1763 
Upsala 31/ 5 176 3 
Götheborg 4/9 1763 
Lion 9/ 1 17 64 
Lion 2/4 1764 
Lion 23/ 10 1764 
Lion 23/ 10 1764 (von 
Lion 25/ 12 1764 (von 
Lyon 1764 (von 
Lion 26/ 12 17 64 
Lion 1/ 5 1765 
Lyon 27/ 9 1763 
Lion 2 6/ 11 1765 
Lyon 20/ 12 1765 
Lyon 15/ 2 17 66 
Paris 17/5 1766 
Paris 17/8 1766 
Paris 29/1 2 17 66 
Paris 17 66? 
Paris 23/2 17 68 
Paris 18/ 11 17 58 
Paris 19/ 12 17 68 
Rouen 4/2 17 69 
Lund 15/ 5 177 0 
Lund 31/ 5 1770 
Lund 16/8 1770 
Lund 20/9 177 0 
Lund 4/ 11 1770 
Lund 20/ 12 177 0 
Lund 15/ 1 1771 
Lund 24/ 1 177 1 
Lund 3/ 2 177 1 
Lund 24/3 1771 
Lund 15/ 5 1771? 
CarlsCrona22/5 177 1 
Lund 30/6 1771 
Scara 30/ 9 17 74 
Strömsholm? 1774? 
Scara 13 / 10 17 74? 
Scara 8/ 7 177 5? 
Scara 16/7 1775 
Scara 17/8 1775 
Scara 28/ 12 1775 
Scara 28/ 1 1776 
Scara 11/ 2 1776 

Utan VM 
PH+VR 
PH+VR 
PH+GR 
Utan VM 
PH+GR 
PH+D & C BLAUW 
Utan VM 
Friesendorff ) 
Friese ndorf f) 
Friesendorf f) 
Utan VM 
HR 
PH+GR 
? 
Utan VM 
Utan VM 
? 

Utan VM 
Utan VM? 
Utan VM 
PH+VAN DER LEY 
PH+VAN DER LEY 
Utan VM 
? 

PH+C & I HONIG 
Utan VM 
PH+C & I HONIG 
PH+C & I HONIG 
(Kron a+GR?] 
Utan VM 
Utan VM 
Utan VM 
Oläsl [ inb ] 
PH+GR 
PH+C & I HONIG 
PH+GR 
Utan VM 
PH+J HONIG &ZOONEN 
C & I HONIG 
J HONIG & ZOONEN 
C & I HONIG 
C & I HONIG 
PH 
PH+VAN DEN LEY 
Krona+GR 
Krona+GR 
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28 25 : 3 Scara 31/ 5 1778 JB 
29 25:10 Scara 20/9 1778 PH+C & I HONIG 
30 25: 11 Skara 18/ 5 1780 Stor krona+LB? 
32 25:12 Skara 13/ 5 1781 Utan VM 
3 1 25 :1 3 Skara 25/6 1781 JG 
33 25:14 Skara 13/ 12 1783 PH+VR 
34 25 :15 Skara 8/ 8 1784 PH+C & I HONIG 
56 25:35 Skara? 1784? PH+C & I HONIG 
35 25:16 Skara 18/ 12 1784 PH+D & C BLAUW 
36 25:17 Skara 12/ 1 178 5 D & C BLAUW 
5 1 25:34 Skara? 1785? D & C BLAUW 
73 157:4:107- 9 Scara 6/ 3 1785 D & C BLAUW 
37 25:18 Skara 18/5 1785 PH+VR 
58 25:19 Skara 15/ 9 1785 PH+D & C BLAUW 
53 25:39 Skara? 1785? D & C BLAUW 
38 25:20 Skara 11/ 12 1785 D & C BLAUW 
55 25:21 Skara 29/ 12 1785 JAN KOOL 
39 25:22 Skara 24 / 12 1786 D & C BLAUW 
40 25 :2 3 Skara 28/ 12 1787 JAN KOOL 
41 25 : 24 Skara 12/ 6 1788 PH+J HONIG &ZOONEN 
42 25 : 25 Skara 31/ 7 1788 PH+JAN KOOL 
43 25:26 Skara 14/ 8 1788 PH+J HONIG &ZOONEN 
44 25:27 Skara 28/ 8 1788 J HONIG & ZOONEN 
45 25:28 Skara 22/9 1788 PH+J HONIG &ZOONEN 
57 25:29 Skara 4/1 1789 J HONIG & ZOONEN 
46 25:30 Skara 3/8 1789 PH+VR 
47 25 : 31 Skara 28/2 179 1 PH+J HONIG &ZOONEN 
48 25:32 Skara 11/ 9 1791 J HONIG & ZOONEN 
49 25:33 Skara 27 / 12 1792 PH+GR 

Ifråga om vattenmärkena avser PH posthorn i krönt sköld. 
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Personregister 

Abildgaard, Peter Christian 
Adamoli 
Adolf Fredrik 
Alcmeon 
Andersson Göthberg, Johan 
Andersson, Lars 
Anderssoon Rodin, Nil s 
Ande rsson , Sven 
Arvidsson, Eric 
Aurivillius, Carl 
Aurivillius, Samuel 
Axelsson, Anders 
Baas , Bengt Ulrik 
Bachhausen 
Baer, Frederic-Charles 
Baroilhet 
Bartholinus, Thomas 
Bernoulli, Daniel B 
Billgren, Josef 
Billsten, Ande rs Gustaf 
Björnståhl, Jacob Jonas 
Blasius , Gerard 
Boerhave, Hermann 

14,15,17,67 
21 
7 5 
30 
88 
88,9 6 
88 
11 0 
136,138,140 
9 

43 
110,121 
83 
14 ,21 , 67 
48 
36 
17 
27 
13 4 
88 
57 
17 
17 

Bohlen, Carl Julius Berndt von 96 
Bollander, Jonas 88 
Borelli, Alfonso B 
Borgenstierna 
Boström, Carl 
Bourgelat, Claude 

Bradley, Richard 

27 
107 
110 
5,8,ll,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20 ,22,23,24,25,26,2 7 ,28,31,3 2, 
33,34,35,36,38,39,42,45,46, 52, 
53,54,56,5 8 ,60 
29 
80,89,93 
11 2 
103 
88 
124 

Bäck, Carl Abraham 
Carlander, Christopher 
Carlberg Paul Gustaf 
Carlsson Hjelström, Per 
Coelln, Johan von 
Columella, Lucius Iunius 
Creutz, Gustaf Philip 
Christian VII 

Moderatus 29 

Cronhielm af Flesta, Johan 
Cölln, Lars von 
Dahlberg, Daniel 

49, 54 , 56,59,89 
57 
64 
107 
103,110,121 



Edholm 
Ekberg, Anders 
Ekeberg, earl Gustaf 
Ekeblad, Clas 
Ekeblad, Clas Julius 
Ekmark, Olof 
Ekvall 
Engeström, Johan von 
Essen, Hans Henrik 
Ettmi.iller, M 
Fabricius, Hieronymus 
Fabricius, Johann Christian 
Fagr~us, Jonas Theodor 
Falander, Sven Haqvin 

Ferrner, Bengt 
Fock, Georg Wilhelm 
Forssenius, Anders 
Friesendorff, Fredrik von 
Friesendorff, F U von 
Fleurant 
Galenus , Claudius 
Garnier, Pierre 
Garsault, F A de 
Gjörwell, Carl Christof. 
Goulard, Thomas 
Gueriniere, La 
Gyllenkrook , Fredrik Gustaf 
Gyllenkrook, Nils 
Haller, Albrecht von 
Hallgren, Willy 
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110 
87 
10 
63,70 
116,118,126 
110,121,128 
110 
103,110,124 
128 
17 
17 
66 
10 
4,8,10,ll,31,32,33,37,39,40,41, 
45 
100 
127,128,137 
104,126,140 
8,22,24,31,32,47,58 
23,42,44 
21 
17 
20 
13 
57 
82 
29 
63 
63 
16,17,40 
102 
121 
101 
112 

Hasselblad, Nils 
Hellstadius, Adam 
Hellstadius, Johan Thore 
Hellstenius, Anders 
Hellström 

4,5 
121 

Karl Edvard von 58 Hessenstein, 
Hippokrates 
Hjärne, Gustaf 
Hochstedt 

Adol f 

Hof, Sven 
Hoffmann, Friedric 
Hoffmeister, Magnus 
Holmberg, Anders 
Hörlin 
Jachaeus, Abraham 
Johansson Björkquist, Jonas 
Jussieu, Bernhard de 

17 
7 1,72,7 3,74 
46 
97,98 
17 
103 
88 
78 
87 
88 
48 
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Jönsson Rydelius, Nils 
Jörlin, Engelbert 
Kallström, Albrecht 
Kallström, Anders 
Kallström, Carl 
Keil, James K 
Kellgren, Johan Henrik 
Knös, Anders 
Kock, Henrik Gusta f 
Kollberg, Petter 
Källström 
Lafosse Phil. Etienne 

Lafosse, Etienne Guillaume 
Lagerberg, Adam Otto 
Lager gren 
Lanner , Dan . 
Lau ren, Johan Claes 
Lenbom, Gustaf 

Levren, Petter 
Lidner, Bengt 
Lidmark, Anders 
Lindberg, Lars 
Linde , Sven Magnus 
Linne, Carl von 
Longberg 
Lower, Richard 
Lundblad, Jonas 
~arkham , Gervaise 
~orand,Jean-Fran9ois- Clement 
~unck, Adolf Fredrik 
~-'.u nck, Petrus 
~'.u ller , D 
>'.y ra, Petter 
~ånsson Källen, Johannes 
'.-'.ol ler, Johan 
'.:ol let, Jean Ant oine 
\oll roth, provisor 
Oeder , Georg Christ . von 
c ~terström, Johan 
?ersson Hullberg, Anders 
?etit, Antoine P 
?ettersson, Joh an Martin 
!' .:.. per, greve 
?_enck , Joseph Jakob von 
?yt:hagoras 
~ast 

88,9 5 
69,77,78 
113,140 
113 
113,140 
27 
1 02 
104,111,124,125,134 
121 
88 
94 
45,49,52,53,54,55,56,57,58,61, 
69 
45 
80,91 , 92,94 
110 
8 7 
103,106,109,120 
4,16,19,24,25,31,3 2 , 3 3,37,3 8 ,~ 0 
44,46,59,60 
88,95,96 ,12 1 
10 8 
95 
88 
103,110,121,123 
66,77,104 
121 
27 
8 7 
29 
49 
1 01 
125 
13,14,21,67 
68 
87 
125 
48 
13 6 
66,67,70 
103,11 0 
88 
48 
96 
62 
115 
30 
21 



Reftelius, Johan Martin 
Retzius, Anders Jahan 
Rosen, Eberhard 
Roos, Johan Theodor 
Rosenblad, Eberhard 
Rozier, Jean-Fran9ois 
Rudbeck, Adolf Fredrik 
Rudbeck, Carl Fredrik 
Rudbeck Kammarherre 
Ruini, Carlo 
Sabatier, Raphael-Bienvenu 
Sandblad , Henrik 
Saunier, Gaspard de 
Sauvages, Fran9ois-Boissier 
Scheffer, Ul rik 
Senckpiel, Johan Christian 
Setterberg, Jonas 
Siberg Anders 
Siberg, Kungl sekr 
Siefvert, Johan Victor 
Skarin, Helena Maria 
Snape , Andrews 
Solleysel J L de 
Soubris 
Swammerdam, Jan S 
swartz, Nils 
Swedenborg, Emanuel 
Swieten, Gerhard van 
Sydenham, Thomas 
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114 
69 ,71,72,77,78 
75 
136 
75 
34,61 
59 
59 
59 
29 
48 
43,46,50 
29 

de la Croix 13 
15,23,101 
85 
88 
8 2 
77 
82 ,95,99 
102 
29 
12,29 
21 
26 
102 
85 
17 
17,115 

Taube af Odenkat,Carl Edvard 6,7,104 
Tenen, Jacq. Rene 
Tham , Pehr 
Theel, Daniel 
Thorild, Thomas 
Thunberg, Anders 
Thunberg, Nils 

60 
118,119 
50 , 5 1 
102 
126,127,135,139,140 
101 

Tournefort, Joseph Pitten de 18,77,78 
Tranefelt, överste 134 
Uddendahl, Peter 
Ugg la, Carl Ulric 
Ugg la, Fredrik 
Uggla, Leonard Magnus 
Uggla, Sven 
Ulfsparre 
Wadström, Johan Adolph 
Walfelt, Paul Konrad 
Wa llerius, J G 
Wargentin, Pehr Wilhelm 

110 
100,101,102,104 
9 
100,102 
100,103 
105 
76 
86 
43 
104 



Vegetius, Publius Renatus 
Weidman, Thure 
Wennerdahl , Johan 
Wennerdahl, Nils 
Wennerdahl, Per 
Victorin, Ande rs 
Victorin, Jonas 
Victorin Wilhelm Carl 
Villars 
\..illis, Thomas W 
Winslow, Jacob B 
Vitet, Louis 
h i tke, August Wilh. Gotth. 
hretmark, Jonas Petter 
Xenofon 
o sterholm 
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29 
13 3 
123 
123 
123 
86,125 
86,125 
86 
21 
27 
39 
34,39 , 40,42 
99 
110 
29 
110 
8 7 
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Litteratur om Peter Hernquist 

Peter Hernquists memoarer Utgivna av H Sandblad i Bot för 
Boskaps Sot. Svensk Veterinärmedicin 200 år. Skara 1975, 
sid 25-50. 

Minne af Pehr Hernquist Professor och lector Uppläst vid 
prästmötet i Skara den 26 september 1816 af L. Tiden. 
Detta arbete är sannolikt författat av domprosten Olof 
Wes t man. Tiden har i varje fall inte skrivit "Minnet", 
vilket ofta uppgivits, utan bara efter domprostens 
frånfälle läst upp detsamma. 

Flera under 1800-talet utgivna Hernquistbiografier bygger 
helt på uppgifterna i "Minnet". Här två av dem: 

Professor Hernquist (ur Minne af P . Hernquist). Tidskrift 
för hästvänner och landtmän I, 1833/ 34 sid 351- 368. 

Petter Hernquist och hans verk . Utkast af Claes Joh. Ljung
ström . Svenska Familj-Journalen l, 1868 131-136. Samma 
artikel trycktes också i Bihang till Skara Tidning n:o 44 
31/10 1868 samt har återgivits i Meddelande N:o 6 från 
Veterinärhi storiska Museet i Skara. Skara 1985. 

Sandblad , H: Linneanen Peter Her nquist o ch humanmedicinen. 
Sydsvenska Medic inhistoriska Sällskapets årsskrift 1970. 

Sandblad, H: Hernquist, Peter ( Pehr) . Svenskt biografiskt 
lexikon bd 18 sid 725-728. Stockholm 1969-71. 

Sandblad , H: Linneanen Peter Hernquist , medicinen och upp
lysningsfilosofien . Lychnos 1971-72. 

Dyrendahl, I: Peter Hernquist från Härlunda . Härlunda- Bjärka 
Hembygdsförening, under utgivning. 
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Skrifter av Ivar Dyr endahl i historiska ämnen 

Artificiell insemination. Bot för Boskaps Sot svensk Vete 
rinärmedicin 200 år. Skara 1975, 211 - 228. 

Johan Eriksson i Råda - " skrivbordsveterinär" Meddelande nr 
84 från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk 
forskning. Svensk Veterinärtidning 1983 , 367- 370. 

Gustaf Svensson i Tomelilla berättar. Meddelande nr 8 från 
Veterinärhistoriska Museet i Skara . Skara 1985 . 

Försök med intravenösa injektioner vid Veterinärinrättningen 
i Skara 1822. Meddelande nr 11 från Veterinärhistoriska 
Museet i Skara. Skara 1986. 

Norlingskölden (Sven Adol f Norling) Meddelande nr 92 från 
Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning . 
Svensk Veterinärtidning 1987, 451 - 456 . 

Brev från CL Dannström till Anders Aden . Meddelande nr 14 
från Veterinärhistoriska Museet i Skara. Skara 1987. 

Amatörfotografen A.W. Bergsten. Kungl Skogs- och Lantbruks 
akademiens Tidskrift 1987, 343 - 349 . 

En examensvisa och dess författare (Gustav Thorsell) Medde
lande nr 95 från Rådet för Veterinärhistorisk och biogra
fisk forskning. Svensk Veterinärtidning 1988, 465- 471 . 

Seminverksamheten och dess utveckling. Kungl 
Lantbruksakademiens Tidskrift, Supplement 20, 
279. 

Skogs-
1988, 

och 
263-

Axel Pålman: Minnen från min veterinärverksamhet . Meddelande 
nr 16 från Veterinärhistoriska Museet i Skara . Skara 
1988. 

Vägledning för besökare. Meddelande nr 17 från Veterinärhis
toriska Museet i Skara. Skara 1989. 
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Museum of Veterinary History , 
visitors. Meddelande n r 17E från 
Museet i Skara. Skar a 1989 . 

Skara . A guide for 
Veterinärhistoriska 

Lars Tiden . Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens Tids krift, 
Supplement 24 . Stockholm 1990. 

Peter Her nquis t och Skaraborgs läns Hushållningssällskap . 
Meddel ande nr 24 f r ån Veterinärhistoriska Museet i Skara . 
Skara 1991. 

Peter Hernquist från Härlunda . Härlunda-Bjärka Hembygdsföre
ning, under utgivning . 

Lars Tiden : Förslag till Kongl. I ns titutet för Svenska Djur
läkares bildande . Meddelande nr 26 från Veterinärhisto
riska Museet i Skara, under utgivning. 

Dessutom redigerat och utgivi t Meddelande nr 1 - 23 från 
Veterinärhist oriska Museet i Skara, 1985- 1990. 



Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien instiftades 1811. I stadgarna anges akademiens uppgift 
att "som oberoende organisation .... initiera och stödja framtagning av ny kunskap samt 
målmedvetet föra ut fakta, så att beslut blir fattade på saklig grund .... ". 
Det sker genom seminarier, symposier, överläggningar, arbeten i utskott, kommitteer och 
arbetsgrupper samt genom publiceringsverksamhet. 

Akademien utger: 
ActaAgriculturae Scandinavica, lantbruksvetenskaplig tidskrift (tillsammans med Nordiska 
jordbruksforskares förening). 
Scandinavian Journal of Forest Research, skogsvetenskaplig tidskrift (tillsammans med 
Samarbetsnämnden för nordisk skogsforskning). 
Kungl. Skogs-och Lantbruksakademiens tidskrift med artiklar, uppsatser och referat från 
sammankomster. 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens rapportserie med bl a rapporter från av akademien 
initierade seminarier, konferenser, symposier och utredningar. 

Sedan våren 1992 utges av akademiens bibliotek en till rapportserien knuten underserie, Skogs
och lantbrukshistoriska meddelanden med syfte att publicera bibliografiska och 
bokhistoriska arbeten, kommenterade handskrifter, gamla småtryck och/eller delar av större 
arbeten och uppsatser både av professionella och privata forskare. 

Akademiens bibliotek har två verksamhets- och förvärvsprofiler, en med skogs- och 
lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med allmän, främst nordisk 
litteratur om näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare på alla nivåer i skogs- och 
lantbrukshistoria och till intresserade av de areella näringarnas utveckling i Sverige. 

Det går att följa bibliotekets nyförvärv av litteratur genom att beställa dess nyförvärvslistor: 
"Skogs- och lantbrukshistorisk litteratur" och/eller "Nordisk litteratur rörande de areella 
näringarna idag". 

KUNGL. SKOGS-OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

Box 6806, 11 3 86 Stockholm 
Drottninggatan 95 B, telefon 08-73609 00, 30 07 08 (Biblioteket) 

Kungl.Skogs- och Lantbruksakademiens rapportserie 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 
utgivna av KSLA:s bibliotek 

Nr 60 
ISSN 1102-903X 
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Nr 1 
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