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FÖRORD.

När det nu några år efter min avgång från ett 18-årigt chefsskap 
för Uppsala Universitets Bibliotek förunnas mig att framlägga ett 
arbete, som jag i viss mån kan sägas ha påbörjat som e. o. tjänsteman 
en gång i tiden, vill jag vidgå, att det sker med rätt komplicerade känslor. 
Naturligtvis utgör det för mig en tillfredsställelse, att det omsider 
lyckats mig att slutföra denna uppgift, vars fullbordan tenderat att 
glida hän »ad calendas graecas» — jag har länge med en kanske något 
luguber humor betecknat detta opus som »mitt blivande postuma 
arbete», men därvidlag har jag dessbättre ej blivit sannspådd.

En särskild fägnad har det också berett mig att ha kunnat få över
lämna mitt katalogverk i slutfört skick till den behandlade sam
lingens Depositor, Ryttmästaren J o h a n  A. I h r e , som med levande 
intresse, stor långmodighet och förklarligt nog stundom något av mot
satsen genom åren följt arbetet i dess fortgång och jämväl understött 
det på flerfaldigt sätt, även ekonomiskt.

Samtidigt kan jag emellertid icke helt värja mig för en viss betänk
samhet beträffande arbetets utformning, proportioner m. m., som 
jag nu, när resultatet helt kan överblickas, nog kunde önska i vissa 
hänseenden annorlunda. Men vid bedömandet av dessa fakta torde 
man å andra sidan böra ta skälig hänsyn till de förhållanden, under 
vilka detta arbete vuxit fram. Utarbetandet har nämligen kommit 
att utsträckas över en tidrymd av icke mindre än fyra decennier, vilket 
dock för ingen del är liktydigt med 40 års arbete. Jag inräknar då 
häri också samlingens uppordnande eller, som man med hänsyn till 
det något kaotiska skick, vari den första depositionen av år 1909 
befann sig, kanske snarare kunde frestas säga samlingens formande. 
Detta var som jag nedan (Del 1, s. 789 ff.) antytt, ej minst just på 
grund av samlingens kondition ett både krävande och tidsödande 
arbete, och redan denna första etapp drog om betydligt, då min tid 
utom tjänsten vid denna tidpunkt togs i anspråk för egna angelägen
heter (examensläsning och avhandlingsarbete). Så följde 1911 under
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rätt märkliga omständigheter, som nedan närmare skildrats (s. 739 ff.), 
den andra stora depositionen omfattande över ett hundratal volymer, 
ett tillskott, som nära nog fördubblade arbetsuppgiften. Då vidare 
Universitetsbibliotekets snabbt fortgående utveckling sedermera allt 
starkare präglades av oavlåtligt växande arbetsuppgifter utan en 
tillnärmelsevis rimlig kompensation ifråga om arbetskrafterna, blev 
utrymmet på arbetsprogrammet i tjänsten med tiden allt trängre 
för en uppgift av denna natur, liggande så att säga vid sidan om den 
rent löpande driften, och snart kom den tid, då den praktiskt taget 
måste helt avföras därifrån. När så härtill kom att katalogisatorn 
efter successiv befordran fick se även sin tid utanför tjänsten starkt 
tagen i anspråk av ämbetsgöromål och därtill understundom kring
skuren av tidsbestämda uppgifter av vetenskaplig natur (som den 
stora facsimile-editionen av Codex Argenteus 1927, vidare redigering 
av vissa festskrifter m. m.), då fick man förklarligt nog märkeligt ofta 
användning för ett ord, som möter hos Torbern Bergman och lyder: 
»Mina många göromål hafva tvingat mig att interrumpera.» Kata
logarbetet och befattningen med Ihre-samlingen överhuvud blev 
för mig därmed en uppgift, på vilken jag så att säga regelbundet 
fallit tillbaka, så snart möjlighet givits. Och jag tror mig med ett 
mycket gott samvete kunna försäkra, att jag genom åren med en 
stark nitälskan för att icke säga nidskhet i största görliga mån sökt 
att på denna väg se detta arbete till godo.

Är förklaringen till tidsutdräkten därmed åtminstone till någon del 
given, så ges det dock ytterligare en mycket betydelsefull faktor, som 
här spelat in, nämligen det sätt, varpå jag fattat min uppgift, och de 
dimensioner, som lösningen på den grund måst få. Beredvilligt vill 
jag erkänna, att jag vid starten hade mycket vaga föreställningar om 
omfattningen av den uppgift, som sålunda blivit mig förelagd, men 
jag dristar mig tillägga, att detsamma tydligen i ingalunda mindre 
grad gällde om mina uppdragsgivare både inom och utom institu
tionen. Att ordna och katalogisera en handskriftssamling kan nu 
också ske på helt olika sätt; för den saken ges det en mycket vid latitud. 
Redan på ett tidigt stadium, långt innan det blivit tal om att den 
blivande katalogen möjligen kunde komma att befordras till trycket, 
stod det klart för mig, att det i förevarande fall ej gärna kunde bli 
fråga om enbart vad engelsmännen kalla »a rough catalogue» — 
redan hänsyn till samlingens innehåll och värde fordrade något annat 
och mer. Härtill kom också min egen principiella inställning, såtill
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vida som det ofta frapperat mig — och därom är jag säkert icke 
ensam — hur snävt och knapphändigt handskrifter från nyare tiden 
mången gång blivit avfärdade även i katalogverk utgivna av trycket, 
detta i bjärt motsats till den minutiösa behandling, som — givetvis 
med fullaste fog — gemenligen ägnas vissa andra handskriftsgrupper 
som de medeltida, de orientaliska m. fl. Och åtnöjes man med att 
utan någon mera ingående undersökning annotera vad varje hand
skrift själv upplyser om sig och sitt innehåll, ja då kräver detta ju ej 
i nämnvärd mån vare sig insikter, möda eller tid. Naturligtvis vill 
jag härmed på intet vis förneka, att även en helt summarisk kata
logisering kan äga sitt fulla berättigande och i vissa fall bli rent av 
en nödvändighet, t. ex. när det gäller inventering och registrering av 
ett helt lands handskriftsskatter eller väsentliga delar därav, såsom 
fallet är i företag som resulterat i »Catalogue général des manuscrits 
des bibliothéques de France» i inemot hundratalet band eller i »Inven- 
tari dei manoscritti delle biblioteche d’ltalia», varav Vol. 76 utkom 
1948. Även när det gäller översikt och orientering i ett biblioteks 
olika samlingar, blir en kort avfattning önskvärd redan för översikt
lighetens skull — ett förnämligt exempel utgör A. Krarups syste
matiskt uppställda katalog över vissa samlingar i Universitetsbiblio
teket i Köpenhamn (1929—35). Naturligtvis vore det också oriktigt 
att förneka, att det dock verkligen finnes katalogarbeten från skilda 
länder, som ge både rätt ingående beskrivningar av och upplysningar 
om även nyare handskrifter, stundom därtill också litteraturhänvis
ningar. Men för min del var jag tidigt nog hågad att gå något längre 
än dessa sist åsyftade verk, nämligen till en katalogtyp, som snarast 
kunde karakteriseras som kommenterande. Här torde redan denna 
beteckning säga åtskilligt om vad jag avsett, och någon uttömmande 
definition torde knappast få anses behövlig. Antydningsvis kunde 
man kanske säga, att det gäller att ge de upplysningar, som äro ägnade 
att insätta handskriften resp. aktstycket i dess sammanhang, detta 
må så vara historiskt, politiskt, biografiskt, litteratur- eller lärdoms- 
historiskt osv. Och vidare: dessa upplysningars form blir icke enbart 
hänvisande utan relaterande, låt vara gärna med en viss ordknapphet.

Jag är givetvis medveten om att en så ingående behandling och en 
så pass utförlig kommentering, som här åvägabragts, svårligen kan 
komma ifråga annat än beträffande samlingar av rätt begränsat 
omfång och jämväl av en förhållandevis enhetlig konsistens — jag 
skulle här vilja tillägga: hälst en mera enhetlig konsistens än vad som
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gäller om den här föreliggande, betydligt heterogena samlingen. 
För övrigt vill jag nämna, att jag från början ej varit främmande för 
tanken, att denna verkligt ingående behandling skulle förbehållas 
de mera centrala partierna, Ihre-handskrifterna i egentlig mening, 
och i övrigt endast särskilt märkliga manuskript. Men ansatser i 
den vägen slogo illa ut: det hela fick ett drag av godtycklig ojämnhet 
över sig, som gav ett otillfredsställande intryck. Naturligtvis har 
utförligheten dock varierat åtskilligt och vissa modifikationer med 
hänsyn till materialet förekommit — t. ex. när det gällt avskriftssam- 
lingar o. dyl. — men i det stora hela har behandlingen hållits rätt 
likformig. Och att för att vinna tid pruta av på den grundlighet 
ifråga om undersökningar m. m., som jag ansett erforderlig, det har 
jag icke ett ögonblick reflekterat på. Jag har därvid så att säga på 
närmaste håll haft ett högt föredöme, nämligen i den store språk
forskaren J o h a n  I h r es  hållning, när han på 1760-talet hårt anfäktades 
av vissa myndigheter för att publiceringen av hans mäktiga Glossa
rium suiogothicum blivit starkt försenad, men från andra håll hug
nades med högsinta uttalanden, som säkerligen stämde med hans 
egen inställning: de visade nämligen, att man där förstod, att verkets 
inre värde var vida viktigare än tidpunkten för utgivningen.

Att också sedermera, när beslut om katalogens tryckning i enlighet 
med Depositors önskan fattades av den dåvar. bibliotekschefen 
Överbibliotekarien A n d e r s s o n , detta av mig uppfattades som en 
skärpning av fordringarna på vad jag hade att prestera torde icke 
vara ägnat att förvåna; det föranledde ytterligare att arbetet så att 
säga svällde under mina händer. Sålunda utsträcktes mina forsk
ningar nu alltmer även till andra samlingar dvs. till bibliotek och 
arkiv icke blott i Stockholm, Lund och Göteborg utan även i en rad 
landsortsstäder (Linköping, Västerås, Strängnäs, Visby, Växjö, Kal
mar m. fl.), liksom också till vissa godssamlingar i enskild ägo på 
skilda håll i landet. Även flera forskningsbesök i Köpenhamn och 
ett par i Tyskland föranleddes av detta arbete. Och då som regel 
ingen särskild tid stod till förfogande för dylika forskningsfärder utan 
dessa måste förläggas till sommarsemestrarna, krävdes det dylika 
under många års tid.

Ytterligare en faktor av avgörande betydelse för utförandet av ett 
arbete som detta utgör slutligen handskriftssamlingens egen natur 
dvs. ytterst dess innehåll. Är detta i stort sett enhetligt, fallande inom 
ett mera avgränsat ämnesområde, så underlättar detta som regel
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behandlingen. Däremot försvåras gemenligen uppgiften ju flera 
discipliner som äro företrädda i samlingen och ju mer disparata 
dessa äro. Ser man på en samling som helhet, kan visserligen ett 
rikhaltigt och mångskiftande innehåll te sig som en styrka, men man 
får icke förbise, att en bristande homogenitet, förutom vad den kräver 
av ökat arbete, dock medför vådor för att mycket av det brokiga 
innehållet blir svårtillgängligt för forskningen och lätt nog kan bli 
förbisett. I här föreliggande samling möter man så pass skilda ämnes
områden som dels 1600- och 1700-talens humanistiska lärdomshistoria 
med tyngdpunkten lagd på språkvetenskapen, dels 1700-talets svenska 
medicinhistoria, men till dessa huvudgrupper komma en mängd 
discipliner hörande till olika fakulteter, vidare 1600-tals-musik 
(mestadels i tabulatur), brevsamlingar, släktpapper från flera släkter, 
godshandlingar och andra topografica, permebrev osv. — jag hän
visar här vidare till den koncentrerade översikt över samlingens vik
tigare ingredienser, som kan sägas föreligga nedan D. 1, s. 790—796, 
där man snabbast kan få ett begrepp om innehållet.

Att den tidsutdräkt, som utarbetandet av detta katalogverk krävt 
och som vi här sökt att förklara, måst medföra vissa nackdelar låter 
sig naturligtvis icke förneka. Den har måst avsätta vissa icke önsk
värda spår i form av bristande konsekvens, ojämnheter i behandlingen 
m. m. Å andra sidan får det nog också sägas, att den dock säkerligen 
icke enbart varit av ondo: en fördjupad förtrogenhet med materialet 
har dock otvivelaktigt haft sitt värde, och den vidgade orientering 
inom olika ämnesområden, som katalogförfattaren under åren vun
nit, torde i rätt hög grad ha kommit detta arbete till godo, sålunda 
bl. a. genom att ge nya uppslag och stundom avslöja helt oanade 
sammanhang. Det är väl för övrigt en erfarenhet, som snart sagt 
varje forskare gör, att nyckeln till en gåta, som vid direkt behandling 
trotsat alla försök, understundom plötsligen stått att finna på ett 
oväntat håll, där man spanat efter helt andra ting.

Se vi så till arbetsresultatet, det föreliggande verket, så torde det 
knappast behöva framhållas, att tyngdpunkten utan fråga ligger i 
Del 2, katalogdelen : den är det primära, den har krävt det ojäm
förligt drygaste arbetet, de många specialundersökningarna och 
detaljgranskningarna. Den är uppställd systematiskt, ty då sam
lingen numera bör betraktas som en sluten släktsamling, ansågs icke 
någon anledning förefinnas att splittra dennas olika ingredienser

II — 40360. A. Grape.
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efter proveniens, så mycket mindre som man därvid har att räkna 
med åtskilliga obekanta. Slika spörsmål fingo hänskjutas till en 
blivande Inledning.

Även i en katalog av denna typ får det givet anses önskvärt att 
framställningen icke tynges av alltför vidlyftiga utredningar. I vissa 
fall kan det nog bli nödvändigt att man så att säga gör halt inför ett 
mera invecklat spörsmål och själv eller genom annan person utreder 
det utanför katalogen i en särskild, på annat håll publicerad uppsats 
till vilken hänvisning kan ske. Så har här också skett i åtskilliga fall: 
jag har själv publicerat åtminstone ett drygt dussin uppsatser med 
ämnen ur samlingen (och några flera ligga halvfärdiga), och bidrag ha 
även lämnats av andra forskare (K . B . W ik l u n d , C. M. S c h y b e r g - 
s o n , A l f r . P e t t e r s s o n , G. B e r g m a n  m. fl.). Men att genomföra 
ett så pass omständligt tillvägagångssätt i större skala har naturligtvis 
icke varit möjligt, varför en del nog vidlyftiga kommenteringar icke 
kunnat undvikas. Som ett slags säkerhetsventil har emellertid här 
Del i understundom kunnat tjäna, varom mera i det följande.

Tryckningen av katalogdelen påbörjades enligt min mening all
deles för tidigt; det skedde från min sida motsträvigt men framdrevs 
av krafter, som jag icke förmådde bemästra. Det sätt, varpå arbetet 
som nämnt måst bedrivas — så att säga stötvis och i ansatser — 
nödvändiggjorde också rentryckning successive. Olägenheterna härav 
ligga i öppen dag; den mest framträdande är väl omöjligheten att 
hålla litteraturhänvisningarna up to date. En del härav har visser
ligen kunnat avhjälpas genom suppleringar i Del i, men därutöver 
har det krävts en avdelning »Tillägg och rättelser» av betydligt om
fång i slutet av Del 2. Och den bör icke förbises.

Vad här ovan anförts gäller som synes till vida övervägande del 
vår Del 2. Vad åter angår Del 1, som hittills endast mera tillfälligt 
berörts, så har den sin egen historia. Ursprungligen var den endast 
ämnad att som en Inledning ingå i katalogvolymen och, snarast inom 
ett mycket måttligt omfång, ge en skildring av denna samlings till
blivelse och öden, med redogörelse för dess olika beståndsdelar, de 
skilda handskriftsgrupperna, de många inskott, som tillförts samlingen 
på varjehanda vägar: genom släktförbindelser, genom innehavda 
jordegendomar, genom gåvor och köp osv. Här skulle sålunda pro
venienssynpunkterna komma till sin fulla rätt genom att man sam
manställde och så att säga syntetiserade de ursprungsuppgifter, som 
lämnas i katalogdelen, men där på grund av dennas systematiska upp
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ställning förekomma utspridda över delen i dess helhet. Då detta i 
detalj gående arbete självfallet måste anknytas till de olika personer, 
från vilka handskrifterna härröra, vare sig de varit deras författare 
eller deras tidigare ägare, föranleddes därav varjehanda undersök
ningar rörande ifrågavarande personers levnadshändelser, verksamhet 
m. m. I sin tur nödvändiggjorde detta ett djupare inträngande i det 
biografiska materialet trots den förtrogenhet med detsamma, som 
redan katalogarbetet skänkt. Det låg därmed nära till hands att lägga 
framställningen biografiskt och låta den få formen av en serie lev
nadsteckningar, naturligtvis i flera fall helt summariska, av de i sam
lingen representerade släktmedlemmarna m. fl. Därmed antog ett 
väsentligt parti av inledningen i viss mån formen av en släktkrönika 
för Ihre-ätten. Och om denna i första hand fick sina konturer upp
dragna i den mån och på det sätt, varpå den avspeglade sig i den 
föreliggande manuskriptsamlingen, så togs snart även här ytterligare 
ett steg genom utsträckning av forskningarna till andra områden och 
inryckande av nytt material från olika håll, jämsides med både vidgade 
och fördjupade litteraturstudier.

En given sak blev det härvid att intresset med särskild styrka kom 
att rikta sig mot släktens främsta namn, språkforskaren J o h a n  I h r e . 
För mitt vidkommande tillkom här, att jag, som nedan (D. i, s. 788) 
antytts, redan tidigare fattat ett särskilt intresse för Ihres person 
och verk och jämväl i görlig mån förskaffat mig en viss orientering 
inom detta ämnesområde — det var ju detta som föranledde, att jag 
överhuvud kom att ta den befattning med Ihre-samlingen som skedde. 
Det rika material, som nu där erbjöd sig, väckte hos mig en livlig 
önskan att till äventyrs en gång i tiden kunna prestera en verklig 
monografi över den store mannen med klarläggande av hans levnad 
och en brett upplagd skildring av hans verksamhet, hans betydelse 
m. m. Detta blev anledning till att jag i mitt arbete med Ihres 
handskriftliga kvarlåtenskap kom att syfta åtskilligt längre än till 
dennas katalogisering och kommentering för det här föreliggande 
arbetet. Jag har vidare visserligen ej ansett mig nu böra eller kunna 
gå på djupet ifråga om Ihres vetenskapliga gärning, vilket ju framför 
allt kräver ett inträngande i hans tryckta verk, utan jag har i många 
fall tillsvidare måst stanna vid utanverken. Men jag har gjort en rad 
av specialundersökningar beträffande hans levnadslopp ävensom 
beträffande vissa sidor av hans verksamhet. Tiden har emellertid 
gått, och jag har måst inse, att det för en monografi, sådan jag tänkt
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mig den, ännu torde fordras ett ganska omfattande arbete. Dels på 
den grund, dels med hänsyn till andra ännu ej slutförda åtaganden 
har jag sedan flera år måst säga mig, att det får anses skäligen ovisst, 
om jag verkligen blir i tillfälle att fullfölja denna plan. Och i denna 
situation har jag trott mig böra begagna den möjlighet, som osökt 
erbjudit sig att här sammanställa åtskilligt av vad jag samlat och 
fastslå en del resultat, som jag vunnit, för att dymedelst i någon mån 
förbereda en dylik monografi, vare sig denna blir skriven av mig 
eller — snarare — av någon annan. I den här givna framställningen 
är det således — jag understryker det — icke fråga om någon väl 
avvägd och proportionerad Ihre-biografi, än mindre om någon ut
tömmande sådan. Jag får trösta mig med att det dock är den utan 
fråga och jämförelse rikaste sammanställning av bidrag till en dylik, 
som hitintills publicerats.

Av Ihre-släktens övriga medlemmar intar Johan Ihres sonson 
Excellensen A l b r e c h t  E l o f  I h r e , som var en framstående ämbets
man och steg till höga äreställen som utrikesstatsminister m. m., ett 
framträdande rum. Då emellertid här behandlade samling endast 
innehåller helt få och mindre betydande ting härrörande från honom, 
i det att hans stora brevsamling m. m. överlämnats först 1943 och ej 
kunnat här medtagas, har en mera ingående levnadsteckning över 
honom ansetts böra anstå (event, tills dess att hans papper kunna bli 
föremål för ingående behandling). Här har på den grund endast 
givits en kortfattad exposé över hans ämbetsmannabana och berörts 
en del av hans lärda förbindelser. Dock har härtill fogats en ganska 
ingående redogörelse för hans förhållande till handskriftssamlingen, 
vilket utgör en episod av stor vikt i dennas historia. Excellensen Ihre 
hade tydligen icke den uppfattning av betydelsen och värdet av en 
sammanhållen släktsamling, som omfattas av senare generationer och 
föranlett samlingens överlämnande som en sluten enhet i en offent
lig institutions hägn och vård. Han ansåg sig av allt att döma bäst 
gagna vetenskapen genom att till skilda institutioner donera olika 
delar av samlingen fallande inom dessa institutioners intressesfärer 
— jag hänvisar till den nedan (D. 1, s. 419—433 med Tillägg i D. 2, 
s. 660 f.) lämnade redogörelsen för hans gåvor till Uppsala Univer
sitets Bibliotek, Kungl. Biblioteket, Karolinska Institutets Bibliotek, 
K. Vetenskapsakademien osv., ävensom för hans generösa välvilja 
gentemot enskilda autografsamlare.

Den mest omfattande av Excellensen Ihres gåvor utgjordes av de
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handskrifter och papper, som härrörde från hans morfader, den 
framstående läkaren arkiater A b r a h a m  B ä c k , bl. a. känd som Linnés 
förtrognaste vän. Denna samling, som Excellensen ärvt efter sin 
moder A n n e  S o p h ie  I h r e , född B ä c k , överlämnade han 1849 till 
Karolinska Institutet. Det finns anledning antaga, att Excellensen 
kan ha föreställt sig, att han härmed frånhänt sig praktiskt taget hela 
denna samling, men i så fall har ett misstag förelegat, ty på Ekebyhof 
funnos alltjämt kvar betydande rester, vilka nu ingått i 1909 och 
särskilt 1911 års depositioner. Sedan det bestämts att dessa Bäckiana 
skulle stanna i Ihre-samlingen, ha de undergått samma behandling 
som övriga partier av denna. Det kan till och med ifrågasättas, om 
ej åt dem ägnats ett proportionsvis sett större kvantum arbete. Ty 
deras behandling gjordes särskilt krävande genom nödvändigheten 
att vinna en tillfredsställande förtrogenhet med den mycket stora 
Bäck-samlingen i Karolinska Institutet och i detalj komma till klarhet 
om förhållandet mellan däri ingående manuskript och de nya supple- 
ringarna i Ihre-samlingen. Det kan tilläggas, att arbetet försvårades 
dels genom att det till väsentlig del måste utföras å ort och ställe och 
av att samlingen tidvis var evakuerad till annan ort, dels genom 
att samlingen länge var till stor del okatalogiserad och helt osigne
rad. (Att en senare gjord katalogisering med partiell omordning 
i vissa fall rubbat mina cirklar har berörts nedan D. 1, s. 507 not 3; 
s. 559 ff.) Det var emellertid även detta en intressant uppgift och 
ingalunda otacksam. Den framställning, som här blev resultatet och 
som naturligtvis till åtskillig del baserats på material utanför vår 
samling (utom i Karolinska Institutet i Collegii Medici arkiv m. m.), 
lades även här biografiskt; dock fanns det i detta fall givetvis icke 
för mig, såsom lekman, några biavsikter som syftade mot något fri
stående arbete om Bäck. Icke förty blevo utredningarna även nu 
rätt omfattande, och i analogi med min förut deklarerade hållning 
har jag ansett det som en tämligen självfallen sak att låta dem inflyta 
bland de »Person- och lärdomshistoriska studier», som denna inled- 
ningsvolym likmätigt sin undertitel är avsedd att upptaga. Ifråga 
om form, avvägning m. m. har detta skett med om möjligt ännu 
mindre anspråk än vad som gäller om Ihre-avsnittet. Men ser man 
till innehållet, föreligga här åtskilliga nya kapitel i Abraham Bäcks 
levnadshistoria och en mer rikhaltig sammanställning av bidrag till 
kännedomen om vissa sidor av hans verksamhet än man torde finna 
annorstädes.
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Jag har ovan redan omnämnt det enligt min mening viktiga av
snittet »Tillägg och rättelser» i Del 2 och ävenså angivit några av or
sakerna till att det blivit så pass omfångsrikt. Jag vill här tillägga, att 
ett särskilt skäl därtill sammanhänger med Excellensen Ihres ovan 
omtalade generosité gentemot autografsamlare. För denna välvilja 
blev nämligen, som nedan närmare berörts, den kände storsamlaren 
friherre Carl Jedvard Bonde på Ericsberg i en särskild utsträckning 
föremål. Sedan den väldiga Bondeska handskrifts- och autograf
samlingen i senare tid deponerats i Riksarkivet och därmed gjorts 
tillgänglig för forskningen på ett helt annat sätt än tidigare, har det 
kunnat fastställas, att i de föräringar, varmed Excellensen Ihre 
berikat samlingen, ingått icke mindre än ett drygt 40-tal brev till 
Johan Ihre från ett betydande antal personer. Och då det här i många 
fall gällt intressanta och viktiga brev, har det för mig varit angeläget 
att, om än i elfte timmen och på det enda sätt som nu stått till buds, 
tillgodogöra mig dem för mitt arbete. Tillgången till dessa aktstycken 
har för mig i hög grad underlättats därigenom att min kollega 
f. Förste bibliotekarien D:r O. W a l d e , när han för sina syften före
tagit en fullständig genomgång av den omfattande samlingen (alfa
betiskt ordnad efter brevskrivare), haft godheten att med sin kända 
hjälpsamhet för min räkning annotera de till Ihre ställda brev, som 
han uppdagat. För denna värdefulla väntjänst stannar jag i stor för
bindelse.

Ett arbete av den omfattning som det här föreliggande, därtill 
bedrivet under en så lång följd av år, har naturligtvis icke kunnat 
undgå att sätta författaren i en stor tacksamhetsskuld, som gäller både 
enskilda personer och institutioner. Tyvärr ges det i förra fallet 
många, som mitt tack icke längre kan nå. Jag tänker härvid i första 
hand på mina tre chefer och företrädare, Överbibliotekarierna L e o 
n a r d  B y g d e n , A k sel  A n d e r s s o n  och M arku s  H u l t h , vilka alla 
intresserade sig för mitt arbete och sökte se det till godo i den mån 
förhållandena det medgåvo. Särskildt ådagalade Överbibliotekarien 
Andersson ett positivt intresse, icke minst för arbetets publicering, 
vilket både beträffande principfrågor och detaljer föranledde många 
livliga debatter, där skäl både gåvos och togos å ömse håll och endast 
helt undantagsvis maktspråk fällde utslaget. Under hela min tjänste
tid har jag haft förmånen att äga idel kunskapsrika och lärda kam
rater, till vilkas vetande och välvilja jag kunnat vädja. Jag tackar dem 
samtliga med försäkran, att ingen härvidlag är glömd, även om jag
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nu endast nämner dem, som redan gått ur tiden: E r n st  v o n  D ö b e l n , 
S v e n  Å g r en  och N il s  M o o sb e r g .

Även flere av vårt Universitets lärare ha beredvilligt biträtt mig 
med sin utmärkta sakkunskap i skilda fack. Bortgångna äro Profes
sorerna K. B. W ik l u n d  och H e r m a n  G e ije r . Professorn D:r K. V. 
Z e t t e r s t é e n , som lämnat mig upplysningar om orientalia, bl. a. 
sådana som utgöra spår av Excellensen Ihres ungdomsstudier på 
detta fält, betygar jag min tacksamhet. Ett särskilt tack riktar jag 
också till Professorn i musikforskning D:r C a r l -A l l a n  M o b e r g , 
som dels gått mig till handa med ett litet summariskt utkast över de i 
samlingen ingående musikhandskrifterna, dels sedermera, när detta 
av mig utförts i detalj, också haft vänligheten att granska mitt arbete.

Vid mina många forskningsbesök i offentliga bibliotek och arkiv 
inom och utom vårt land har jag alltid blivit behandlad som »mest 
gynnad nation» och fått påräkna en tjänstvillighet och ett tillmötes
gående av största värde. Men icke heller i detta fall ges det tyvärr 
någon möjlighet att uppräkna mina många vänliga hjälpare. Om jag 
dock tacksamt nämner mina vänner D:r N il s  G o b o m , stifts- och 
landsbibliotekarie i Linköping, och D:r A r n e  H o l m b e r g , Karolinska 
Institutets och K. Vetenskapsakademiens bibliotekarie, så beror 
detta på att jag i en alldeles särskild utsträckning tagit deras välvilja 
i anspråk. Med erkänsla och saknad fogar jag härtill namnen på 
några bortgångna vänner, till vilka jag vet mig stå i speciell förbindelse: 
Professor R ic h a r d  S t e f f e n  (Visby), D:r E l l e n  J o r g e n se n  (Köpen
hamn) och Förste arkivarien D:r E r ik  N a u m a n n  (Stockholm).

Från forskningar i godsarkiv och enskilda samlingar bevarar jag 
rika minnen av en utmärkt välvilja och en älskvärd gästfrihet, som 
på Aske ägnats mig av Greven och Grevinnan G u sta f  L e w e n h a u p t , 
både numera bortgångna, på Bergshammar av Baron C a r l  S ack  

( t  I93I ) och hans maka Grevinnan S t in a  S a c k , född R u d e n sc h ö l d  
(Stockholm) samt på Esplunda av Greven och Grevinnan A xel 
M ö r n e r  (Stockholm). Och ehuru jag i dessa fall ju endast helt ofull
komligt kan avbörda mig min tacksamhetsskuld, ber jag dock att få 
rikta ett varmt tack till dem detta ännu kan nå. Underbara dagar på 
Sjöholm minna mig om min vördade vän Överstekammarherren Greve 
A d a m  L e w e n h a u p t s  strålande personlighet och djupa förtrogenhet 
med sina handskriftsskatter; mitt vördsamma tack för vid nämnda 
tillfälle åtnjuten gästfrihet riktar jag till hans maka, Grevinnan H ed v ig  
L e w e n h a u p t , Stockholm. Min gode vän f. Överläkaren Med. och
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Fil. D:r E r ik  W a l l e r , Stockholm, tackar jag för den beredvillighet, 
varmed han gått mig till handa såväl med varjehanda upplysningar 
som med lån ur sin fullkomligt enastående samling av medicinsk 
litteratur. Jag betygar även Fru D ora  L a m m , född U p m a r k , Stock
holm, min förbindelse för välvillig utlåning av ett manuskript.

Först som sist gå emellertid mina tankar i detta sammanhang till 
J o h a n  och S ig r id  I h r e  med tack för en värmande vänskap under 
fyra decennier, en strålande gästfrihet och oförglömliga minnen från 
otaliga besök på deras härliga Ekebyhof, besök som genom godsher
rens sprudlande vitalitet och värdinnans älskvärda väsen alltid blivit 
till högtider och samtidigt för mig inneburit en stimulerande upp
muntran till fortsatta krafttag. Mina tacksägelser innefatta även den 
yngre generationen av familjen, de fem sönerna: Advokaten H a n s , 
Direktören T h o m a s , Överläkaren Med. D:r B e n g t , Disponenten 
H o l g e r  och f. Generalkonsuln Bankdirektören N il s  I h r e  samt dottern: 
Fru M arga reta  G est e r , född I h r e . Alla ha de ägnat mig sin vänskap 
från tidiga barna- och uppväxtår, och sitt intresse för mitt arbete ha 
de ådagalagt på skilda sätt bl. a. genom att ekonomiskt stödja tryck
ningen.

Jag betygar min erkänsla för de tryckningsanslag, som beviljats ur 
Humanistiska Fonden, Vilh. Ekmans Universitetsfond, Längmanska 
Kulturfonden samt Uppsala Universitets Reservfond.

Till den officin, som utfört tryckningen, Almqvist & Wiksells 
Boktryckeri-A.-B., Uppsala, står jag, såsom den besvärlige kund 
jag varit, i stor obligation. Företagets ledare, Disponenten G ö r a n  Z. 
H je g g s t r ö m , har, i likhet med vad som tidigare gällde om hans 
fader, min saknade vän C a rl  Z. H ^e g g s t r ö m , ägnat mina angelägen
heter ett vänligt intresse, för vilket jag är honom livligt förbunden. 
Tryckeriföreståndaren E r n s t  J. G u s t a fs so n , som med sin gedigna 
kapacitet som fackman och sin även i brådaste tider osvikliga älsk
värdhet hållit sin hand över mitt opus, bringar jag mitt varma tack 
för en kort sagt ovärderlig hjälp.

För effektivt bistånd vid den delvis påfrestande korrekturläsningen 
tackar jag slutligen min Maka.



Den handskriftssamling, som här föreligger förtecknad, har i hu- Ihre-samlvtgen 
vudsakligen tvänne större poster åren 1909 och 1911 (jämte ett flertal °c£ dess karak- 
smärre suppleringar i senare tid, den sista från år 1940) såsom de
position överlämnats till Uppsala universitetsbibliotek av sin ägare 
Ryttmästaren m. m. J o h a n  A. I h r e  å Ekebyhof. Samlingen kan icke 
sägas utgöra resultatet av en medvetet, än mindre en systematiskt 
bedriven samlarverksamhet — så som fallet är med många till enskilda 
namn knutna samlingar, t. ex. den Palmskiöldska, den Nordinska, 
den Westinska i Uppsala universitetsbibliotek, den Engeströmska, 
den Nescherska m. fl. i Kungl. Biblioteket osv. Den utgör fast
mera den så att säga spontant framvuxna sammanfattningen av de 
handskrifter och papper, som skilda generationer av släkten Ihre 
efterlämnat, i den mån dessa inom den adliga släktgrenen bevarats 
till vår tid. Och samlingens betydande värde grundar sig främst på 
det faktum, att Ihre-släkten räknat flera medlemmar, som gjort märk
liga och värdefulla, i ett fall rent av lysande insatser på skilda områden 
av vårt lands odling. Denna samlingens grundkaraktär utesluter 
naturligtvis dock för ingen del, att enskilda släktmedlemmar en och 
annan gång kunnat göra direkta förvärv av handskrifter, men detta 
synes då gemenligen ha skett av andra grunder än det rena samlar
intressets. Sålunda har släktens mest frejdade medlem, den store 
språkforskaren J o h a n  I h r e , såsom nedan skall närmare beröras, på 
ett ganska målmedvetet sätt sökt förvärva handskrifter av språkveten- 
skapligt innehåll, vilka kunde tänkas bli till gagn för hans egen verk
samhet som språkforskare. Det visar sig för övrigt också, att han, 
särskilt på den stora auktionen efter Olof Rudbeck d. y. 1741, jämväl 
inköpt handskrifter av andra slag, delvis rätt värdefulla, men dessa Johan Ihres 
förvärv tyckas åtminstone i vissa fall snarast ha gjorts för att sätta handskr-~f°r;J varv och -ga-
honom i stånd att genom skänker kunna fägna andra personer inom sin vor. 
bekantskapskrets och då väl företrädesvis sådana, som ägde verkliga 
samlarintressen. Sålunda har i varje fall greve C arl  G u sta f B ie l k e ,

I —40360. A. Grape.



herre till Salsta, landshövding, president m. m.1, i hög grad profiterat 
av sin bekantskap med Ihre och kunnat rikta den handskriftssamling, 
som han grundlagt och som sedermera införlivats med Skokloster
samlingen2, med en hel rad av värdefulla manuskript, vilka förärats 
honom av Ihre. Redan så tidigt som den i maj 1736 har han sålunda 
från Ihre, som vid denna tid var vice bibliotekarie vid universitets
biblioteket i Uppsala, fått emottaga ett manuskript, vilket denne med 
all sannolikhet erhållit av sin morfader, ärkebiskop M a t t h ia s  S t e u - 
c h iu s  — det är nämligen fråga om en handskrift av kyrkoherden i 
Piteå O l o f  G raans Relation om lapparnas ursprung, försedd med 
egenhändiga anteckningar och tillägg av Steuchius3, som var en nitisk 
befrämjare av missionen bland lapparna och utvecklingen av deras 
skolor och som möjligen haft planer på att utge Graans Relation. 
Samma år i november har Bielke från Ihre fått mottaga en edition av 
Quintilianus, Institutiones oratoriae (1604), interfolierad och försedd 
med talrika annotationer av den från drottning Kristinas lärda hov
krets bekante fransmannen C l . S a l m a s iu s .4 Efter den Rudbeckska 
auktionen bli emellertid Ihres gåvor flera. Sålunda har han i decem
ber 1743 översänt en rikhaltig samling anteckningar av O l o f  R u d b ec k  
d . Ä., Collectanea5, innehållande litteraturexcerpter, språkliga iakttagel
ser, annotationer om runstenar, om namn m. m., ord- och namn
register osv., i huvudsak härrörande från Atlantica-arbetet, vidare 
två isländska handskrifter, båda skrivna av den bekante J on as R u g - 
m a n  under den tid han tjänstgjorde som amanuens hos Olaus Verelius, 
den ena innehållande en rad av isländska sagor, Ilervarar saga, Her-

1 E l g e n s t ie r n a , Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 1 (Sthm 1925), 
s. 367. (Cit: E l g e n s t ie r n a .)

2 Numera deponerad å Riksarkivet (cit: RA).
3 Detta manuskript finnes numera i Uppsala universitetsbibliotek (cit: UB, 

resp. UUB) under signum S 165. Se om detta vidare K. B. W ik l u n d s  inledning 
till sin edition av Graans Relation (Upps. 1899; Sv. landsmål, Bd 17: 2), s. 6.

4 Om denna gåva och andra io^donationer av Ihre till Salsta-biblioteket se
O. W a l d e , Bielkeättens insatser i svensk bibliofili (i Nord. tidskr. f. bok- o. bibl.- 
väsen — cit: NTBB — , Årg. 27, 1940, s. 1—45), s. 38.

6 Skokloster-saml. no. 65 fol. Om Skokloster-samlingens handskrifter se J. H . 
S c h r ö d e r , Catalog öfver manuscripterna . . .  i grefliga Braheska bibliotheket på 
Skokloster, Bihang till Handlingar rör. Skandinaviens hist, (cit.: H SH), D. 12 
(1825)— 15 (1830). Om denna handskrift se särskilt A. N e l s o n  i Taflor till 
O. Rudbecks Atlantica, facsimileuppl. (Upps. 1938; Lychnos-bibliotek, 2: 5): 
Efterskrift s. 8 med not. 4 och 8.



rauds saga ok Bosa, Gautreks saga osv.1, avskrivna efter äldre 
handskrifter2, den andra innehållande Hiröskrå3 kopierad efter den 
handskrift av Gulatingslagen4, som nu finnes i Lunds universi
tetsbibliotek5. Samma år har han förärat Bielke ett latinskt Psal
terium på pergament, härrörande från omkr. 1400 och mycket 
vackert illuminerat.6 Påföljande år sändes en omfångsrik 1500- 
tals handskrift av våra medeltida rimkrönikor i deras yngsta redak
tion m. m.7, 1745 i juli följa L a u r e n t iu s  B ökers bekanta Brev 
till Olof Rudbeck d. ä. 1692 om Göteborgs-traktens antikviteter8 i 
original9 samt en märklig kollektanhandskrift10 av J acobus  R u d b ec k iu s

1 Skokloster no. 11 fol. Om detta ms., som även innehåller en del av Verelii 
hand, s e  närmare V. G ö d e l , Fornnorsk-isländsk litteratur i Sverige, 1 (akad. afh. 
Upps.; Sthm  1897; Antikvarisk tidskr., 16:4), s. 87, 251 f., 281.

UB R 715 och KB Papp. 8:0 no. 11 (båda medförda av Rugman vid hans första 
ankomst till Sverige 1658), UB D G  4—7: I osv.

3 Om denna, som är signerad Skokl. no. 228 fol., se G ö d e l ,  anf. arb., s. 87, 
280. Av allt att döma kan det möjligen vara denna Hin?skrå-kopia, som Ihre i 
brev till Bielke 1744 17 J  2 eget nog betecknar som en handskrift av Skånelagen; 
brevet är infästat i denna volym.

4 Sign. Hist. litt. 12 fol.; om denna märkliga handskrift, »Cronones Norska Lagh-
bok», se G ö d e l , anf. arb., s. 2 6  ff. och passim. 5 Cit: LUB.

6 Skokl. no. 126 fol. (auktionskat. no. 6 in fol. ’E tt gammalt Missale’). Enligt 
D :r T o n i  S c h m i d , som granskat detta ms., möjligen u tfört i Vadstena (efter 
franska förebilder), då kalendariet anger proveniens från Linköpings stift.

Skokl. no. 46 4:0; om denna som nyttjades av L a g e r b r i n g  till publicering av 
de partier, som saknas i Hadorphs rimkrönikeedition av år 1674 (i L:s Samling af 
åtskilliga handlingar . . . [D. 1], L und [1749], s. 59—94) se K l e m m i n g  i Sv. medel
tidens rimkrönikor, D. 3 (Sthm 1867— 68; Samlingar af Sv. fornskr.-sällsk., 17), 
s. 270 ff.; R. G e e t e , Fornsvensk bibliografi (Sthm 1903; samma Sami., H. 124), s. 23, 
25 f.; R. P i p p i n g  i Erikskrönikan (Upps. 1921; samma Sami., 47), s. iii o. passim osv.

8 Skokl. no. 61 4:0; om detta arbete, som också föreligger i en mängd avskrifter 
i skilda samlingar, se PI. F r ö d i n g s  uppsats med referat i Göteborgs o. Bohusläns 
fornminnesfören:s tidskr., 1921, s. 29—42 (även i särtr. Göteb. 1922); E. V e n n 

b e r g  i Sv. biograf, lexikon, Bd 7 (1927), s. 133 ff.
9 U r Rudbecks kvarlåtenskap (auktionskat. 1741, no. 4 in 4:0).

10 Denna handskrift, som bl. a. innehåller delar av Jac. Rudbecks ’Annales regni
Svecici’ (1633), omnämnes av I h r e  i den av honom och A. B r a u n e r  (resp.) utgivna
dissertationen ’De insignibus serenissimae familiae Wasiacae’ (Ups. 1758), s. 18 f.
och omtalas ävenså i ett brev från Ihre till greve H. A. Gyllenborg 27 juni 1750
(UUB F 381). I senare tid har den uppmärksammats av J o h a n  N o r d s t r ö m  i Sam
fundet Örebro stads- o. länsbiblioteks vänner, Meddelande no. 4, 1933, s. 22, not 1,
och R:s häri ingående ’Meditationes de schola, in qua lingva potissimum Latina . .  .
addisci potest’ har gjorts till föremål för en intressant utredning av E. K ä l l q u is t , 

Jacob Rudbeckius latinstad (i Lychnos, 1936, s. 151— 179).
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( f  1640), rektor i Örebro, senare i Strängnäs och till sist i Stockholm. 
Och i september 1749 slutligen erhåller Bielke ett pergamentsbrev 
(odat.), däri en Ingeborgh Jonsedotter i Uppsala stift söker och 
erhåller påvlig avlat för dem som i fyra kyrkor bedja för hennes makes 
själ etc.1 Naturligtvis kan man i dessa gåvor till viss grad se utslag 
av den insikt Ihre väl kan ha hyst om att det låge i hans eget välför- 
stådda intresse att i denne man i framskjuten och inflytelserik ställning 
vinna en välbevågen gynnare. Och att Bielke också verkligen intres
serade sig för Ihres framgångar i befordringsväg framgår av hans brev.2 
Men det bör härvid icke förbises, att Ihre — delvis kanske genom 
sin frändskap med friherrliga ätten Brauner — rent personligt tycks 
ha stått Bielke nära under flera decennier och gått honom till handa 
på olika sätt.3 — Även ett par andra fall, då Ihre generöst bortskänkt 
handskrifter eller bokrariteter, må här anföras. Den kände danske 
historikern J a c o b  L a n g e b e k ,  även han en samlare av rang, företog 
åren 1753—54 en forskningsresa genom Sverige, Finland och Öster
sjöprovinserna, varvid han naturligtvis även besökte Uppsala. Härvid 
anknöt han förbindelser med Ihre, vilka sedan under åtskilliga år 
framåt vidmakthöllos genom korrespondens.4 Härunder presentade 
Ihre sin lärde vän 1757 en handskriftsvolym, som för denne helt 
visst ägde ett stort intresse, nämligen den danske professorn och 
kungl. historiografen J o n a s  J a c o b te u s  V e n u s in u s ’ Collectanea historica 
sive Dissertationes de origine gentis Danicae, aliarumque nationum 
antiqvitatibus. Denna volym, som kommit till Sverige med Steph. 
Joh. Stephanii samlingar0, inköpta av M. G. De la Gardie 1652, hade

1 Skokl.-saml:s perg.-brev no. 217 (i S c h r ö d e r s  förteckn., Bihang t. H SH , D. 17, 
1832, no. 226). Brevet torde härröra från 1470-talet; det är undertecknat av Johannes 
de Montemirabili efter hans utnäm ning 1473 till episcopus Vasionensis (jfr W. v. 
H o f m a n n , Forschungen z .  Gesch. d. kurialen Behörden, Bd 2, Rom 1914, s . 38,
132, 134, 189; E u b e l , Hierarchia cathol. medii aevi, Vol. 2, s. 288).

3 I Ihre 191 (se D. 2, s. 311); jfr även nedan s. 39, not 1.
3 Vid flera tillfällen har Ihre gästat Bielke på Salsta; redan 1736 förekommer 

sålunda hans namn i Salsta minnesalbum (Skokl. ms. no. 27 8:0); för den kopierings- 
verksamhet, som Bielke bedrev i stor skala för sin samling, har han gått honom till 
handa med material (jfr t. ex. här nedan D. 2, s. 296 f.), och 1770 berättar han i 
brev till D. Tilas (KB), att Bielke på sin tid  tack vare hans förmedling satts i till
fälle att »för ett ganska lindrigt prix» förvärva »then samling, som Prosten Rabenius 
gjort uti Genealogicis».

4 Jfr här nedan och D. 2, s. 323.
5 Jfr ang. de däri ingående handskrifterna E l l e n  J o r g e n s e n , Stephanus Joh. Ste

phanii Manuskriptsamling, i NTBB, Årg. 4 (1917), s. 19—28 (om detta ms. s. 24 not).
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sedermera ägts av Georg Stiernhielm, Olaus Verelius och Rudbeckarna 
far och son och på auktionen efter Olof d. y. sålts som no. 21 bland 
Manuscripta in folio. I brev av den 29 nov. 1757 tackar Langebek 
för denna gåva: »Venusini Skrift er mig langt angenemere1, som en 
Landsmands og tillige laerd Mands, omendskiöndt han, som mange 
andre, gaaer derudi alt for vidt, og vil drage alt for mange af de Gam
les Vidnesbyrd hen til sit Faederneland.» Volymen ifråga finnes nu i 
Det kgl. Bibliothek i Köpenhamn.2 — Ytterligare kan nämnas, att 
vid kronprins Gustafs besök i Uppsala den 7—8 april 1768 »Hr. 
Canc. Råd och Rid. Ihre» — som det berättas i ’Kungl. Bibliotekets 
tidningar om lärda saker’ för nämnda år (s. 128) — »öfverlämnade till 
H. K. H. en Samling af gamla Ritningar, öfver Upsala Slott före 
branden 1702». Denna samling är de s. k. Rudbeckska teckningarna 
av Uppsala slott, vilka anses vara föranstaltade av Olof d. ä.3; som så 
mycket annat tillhörde de Ihres Rudbeckska auktionsförvärv4 och 
utgjorde då två band. Av dessa torde numera bd 1 ha gått förlorat, 
men bd 2 är med all säkerhet identiskt med handskriftsvolymen 
S 144 i Uppsala universitetsbibliotek, dit den förvärvats år 1836 på 
bokauktion efter överstelöjtnanten J. M. Nordencreutz, som bl. a. 
också var slottsfogde på Uppsala slott.5 — I fråga om bokrariteter 
slutligen må nämnas att exempelvis H e n n i n g  A d o l f  G y l l e n b o r g  och 
D a n i e l  T i l a s  fingo mottaga föräringar av dylika av mycket hög valör.6 
Dessa notiser om hur Johan Ihre rundhänt skänkt bort handskrifter 
m. m. åt skilda håll, visa ju mer än tillfyllest, att tanken på att skapa 
någon handskriftssamling säkerligen var honom alldeles främmande.

1 Nämligen än den samtidigt mottagna kopian av den apokryfiska Krembre 
Saga.

2 Ny kgl. Sami., Fol. 467.
3 Om dessa på åtskilliga håll omtalade ritningar, se särskilt A u g . H a h r , Uppsala 

slott och dess rikssal (Sthm 1932; Upplands fornminnesförems tidskr., 44), s. 107 flf. 
o. passim.

4 I auktionskatalogen förekommer den som no. 43 bland foliomanuskripten: 
’En Ichnographie af gamla Slottet i Vpsala 2 band’.

5 N o r d e n c r e u t z ’ boksamling såldes 1836 efter en året förut tryckt förteckning, 
i vilken dock icke förevarande volym återfinnes.

6 G y l l e n b o r g , vars nära förbindelser med Ihre beröras här nedan, fick sålunda 
ett exemplar av C . G .  C e d e r h ie l m s  Kasrleks balck (Paris 1 7 4 0 ;  ex. nu i U U B ) ,  

och T il a s  erhöll 1 7 7 0  ett exemplar av en av B u r e i  runologiska skrifter, den mot 
Wormius riktade Monumenta Danica certiori lectioni restituta (omnämnd i Ihres 
diss. De runarum  in Svecia antiquitate ( U p s .  1 7 6 9 ) , s. 8 f . ;  jfr S c h u c k , K. Vitter
hets hist. o. antikvitets akad., 1 (Sthm 1 9 3 2 ) , s. 7 2  f f .) .



6

Exc. A . E. Hi
res handskr,- 

donationer.

Handskriftsförvärv gjorde även en annan framstående medlem av 
släkten, nämligen den lärde excellensen friherre A l b r e c h t  E l o f  
I h r e .  Redan under sina studieår i Uppsala hade han fattat intresse 
för de orientaliska språken och drivit rätt ingående studier på detta 
område1, och de insikter han sålunda förvärvat fick han sedermera 
tillfälle att vidga och fördjupa under en flerårig tjänstgöring vid svenska 
beskickningen i Konstantinopel: såsom legationssekreterare från 1824 
och som chargé d ’affaires 1827—31- Under denna sin diplomattid 
inköpte han vid skilda tidpunkter ett antal orientaliska handskrifter, 
vilka han emellertid sedermera efter sin återkomst till fäderneslandet 
förärade till Uppsala universitetsbibliotek: år 1848 fick detta emottaga 
sex sådana manuskript2, därav två arabiska, ett turkiskt, ett arabiskt- 
turkiskt samt två persiska, vilka finnas närmare förtecknade av C. J. 
T o r n b e r g  i hans katalog ’Codices arabici, persici et turcici Biblio
thecae Regias Universitatis Upsaliensis’ (Lundae 1849), s. 323 ff.3 I 
detta sammanhang kan ävenså förtjäna nämnas vad Excellensen Ihre 
i brev till universitetsbibliotekarien professor J. H. S c h r ö d e r  18504 
meddelar om ett annat orientaliskt handskriftsförvärv: »Under de 
blodige Iuni dagarne 1826 då Janitschar Corpsen förintades, köpte 
jag en säck med handlingar ur det till större delen då upbrända och 
sköflade Janitschar Agans Archiv. Vid mina sakers obevakade för
flyttning ifrån Stambul gingo de förlorade och med dem mitt hopp 
att få dem inhysta i min Herr Broders stora skattkammare.» Dessa 
meddelandets slutord synas ju tydligt nog ge vid handen, att Ihre icke 
gjort sina förvärv för att för egen del skapa någon samling, men där
emot haft de svenska bibliotekens intressen för ögonen. Detta faktum 
kommer för övrigt att framträda med än större tydlighet, när vi i det 
följande få anledning att skildra, hurusom Excellensen Ihre, som tyd
ligen icke ägde någon starkare känsla för betydelsen av ett släktarkiv,

1 Jfr härom närmare nedan.
* Signerade Nova 39—44; i skrivelse av 6 maj 1848 (å Ekebyhof) tackar Större 

akad. konsistoriet för gåvan; jfr även prof. J. H . S c h r ö d e r s  brev av 20 maj s. å.
* I  T o r n b e r g s  företal heter det härom (s. x): »Ultimo denique loco de munere 

dicam recenti Liberi Baronis Excellentissimi A l b e r t i  I h r e , qui quondam legati parti
bus ad portam sublimem praefuit, et proximo anno, ut »gratum animum erga nostram 
universitatem, cui principia eruditionis debuit, quodammodo testificaretur», sex 
volumina manuscripta huic adjunxit collectioni, quorum recensionem brevem in 
supplemento ad calcem hujus catalogi invenies. Maxima enim libri praesentis pars 
ante typis erat exscripta, quam hujus accessionis notitiam acciperem pleniorem.»

4 A. E. I h r e  till S c h r ö d e r  15 april 1850 (UUB G 263 f).
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en släktens manuskriptsamling bibehållen som en helhet, tvärtom 
uppenbarligen ansåg sig bäst tjäna vetenskapen genom att jämväl av 
de handskriftsskatter han tagit i arv från gångna generationer med 
frikostig hand förära en rad offentliga institutioner viktiga och värde
fulla volymer och dokumenter.

Att vår samling även innehåller partier, som tillförts medlemmar av 
släkten genom frändskap med andra familjer eller på andra vägar 
kommit i deras ägo, är ju naturligt och ändrar icke i nämnvärd mån 
samlingens förut framhållna karakteristikum: att i första hand av
spegla en lärd släkts liv, intressen och verksamhet i olika generationer.

Inom släkten Ihre, liksom för övrigt inom åtskilliga andra svenska Släkten Ihre. 
släkter, möter man en tradition om att släkten skulle leda sitt ursprung 
från Skottland. Då ju här icke är platsen att ingå på någon prövning 
av denna traditions vederhäftighet eller sannolikhet — en undersök
ning härav torde komma att publiceras i annat sammanhang — må 
endast konstateras, att den här föreliggande samlingen icke innehåller 
några som helst dokumenter ägnade att bestyrka eller överhuvud be
lysa teorien om en dylik proveniens, såvida man hit icke vill räkna 
en helt kort redogörelse för traditionen ifråga lämnad av C. H. B r a a d  
på grundvalen av uppgifter, som han erhållit av hovrättsrådet J o h a n  
O d e n c r a n t s ,  son av biskop Andreas O. Rhyzelius och Catharina 
Ihre.1

Släktens äldsta historiskt dokumenterade generationer äro knutna Jacop och An- 
till Ire eller Eire gård i nuvar. Hangvar socken på Gotland, och det ders Eyrer 
torde få anses stå utom tvivel, att denna gård givit släkten dess namn.
Det torde åtminstone tills vidare få räknas som en öppen fråga, huru
vida de tvänne män, som i Gotlands äldsta jordebok av år 15942 
upptagas såsom ägare av denna gård, nämligen J acob  E y r er  och 
A n d e r s  E y r e r , tillhöra släkten och om då den sistnämnde, såsom ägare 
till den gård, som sedermera nämnes Stora Ire, är att räkna som 
släktens förste kände stamfader. Utan vidare kan detta väl icke tas 
för avgjort3: skäl kunna anföras både för och emot ett dylikt an
tagande.

1 Ingår i Ihre 201: A 3.
I Kammararkivet; om denna urkund, som egentligen är en slags skatteläggnings- 

urkund med förteckning på de intäkter och dagsverken, vartill kronan hade rätt, 
se N. L i t h b e r g  i Gotländskt arkiv, 4 , 1 9 3 2 , s. 10 — 16.

3 Så gör L i t h b e r g  anf. st.

/3



8

Hans Eire.

Nils Hansson 
Ihre.

På fullt säker grund som medlem av släkten står däremot bonden 
PIa n s  E ir e  i Elinghems socken, som år 1601 inför Generalkapitlet 
ansöker om rätt att i stället för Hangvars kyrka få söka Stenkyrko 
kyrka och 1615 inför samma forum har en tiondetvist med kyrkoherden 
i Hangvar; han nämnes vidare 1616 domare i Forsa ting och 1618 
settingsdomare i Rude setting.1 Som hans födelseår uppges 1574, 
och han avled på sin gård Ire 1632. Ilans efterlevande maka2, A n n a  
N il s d o t t e r , och barnen sålde gården och inflyttade till Visby, där 
änkan sedermera ingick nytt gifte med P åfv el  S c h a c h t , möjligen 
identisk med en bärare av detta namn, som tidigare varit domare i 
Lima ting.

Källorna för dessa tider och fakta få emellertid så gott som helt 
sökas utom vår samling3, vilken icke innehåller några dokumenter 
rörande fädernegården och endast indirekta bidrag till de äldsta ge
nerationernas historia.

Det första från någon släktmedlem härrörande dokument, som 
bevarats inom släkten, utgöres av ett litet häfte anteckningar4, som 
rådmannen i Visby N il s  I h r e , en son till den förutnämnde domaren 
Hans Eire, gjort rörande sina egna levnadsöden och sina familjeför
hållanden. Ehuru denna urkund, som för övrigt inom en närmare 
framtid torde komma att publiceras, förvaras på Ekebyhof, kan den i 
viss mån räknas till den här förtecknade samlingen och torde på den 
grund förtjäna ett något utförligare omnämnande än det som kommit 
den till del här nedan (D. 2, s. 377). Häri skildras sålunda bl. a., 
hurusom Nils Ihre, som var född den 13 juni 1624 »udj Eyre Gåhrd, 
aff Erlige och Christelige ForElldre», redan 1629 började sina stu
dier i hemmet för en informator (’Sckollmester’), som fadern anställt 
för sina söner och »som osz op lerde utj Dansche och Latiniske Sproch»

1 Äldre forskare i gotländska släkter ( K i n b e r g , N y b e r g , H a l l g r e n ) räkna här 
med tvänne släktmedlemmar, far och son, vilket är oriktigt.

2 I andra giftet; hans första hustru, vars namn är obekant, dog 1618, förmodligen 
i pesten.

3 De finnas främst i Arkivdepån i Visby (Generalkapitlets protokoll m. m.), 
vidare som nämnt i Kammararkivet.

4 4:0, 34 s. (varav 7 blanka). Språket är danska, vilket ju  långt efter öns åter
förening med Sverige genom Brömsebro-freden 1645, ja ännu inemot slutet av 
1600-talet var såväl de bildade kretsarnas språk som även i betydande utsträckning 
det offentliga språket vid gudstjänst, rättegångar och andra officiella förrättningar. 
Se härom t. ex. A. T . S n ö b o h m , Gotlands land o. folk (2:a uppl., Visby 1897), 
s. 300 f.
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i 3 års tid, hurusom han sedan efter faderns död kom till rådman 
Christen Schacht i Visby och åtnjöt undervisning vid stadens skola 
i 7 år men därefter i avsaknad av medel att fortsätta studierna gick i 
lära hos en glasmästare i Visby i 4 år, varefter han praktiserade i yrket 
under en följd av år på skilda platser i Danmark och Tyskland. Först 
1650 återkom han definitivt till Visby, där han två år tidigare vunnit 
burskap som borgare. På anmodan av magistraten övertog han 1651 
i kompaniskap med rådman Erich Jensen Angeli ( f  1663) stadens 
vinkällare, med vars drift säkerligen även värdshusrörelse och gäst- 
giveri voro förenade. Bland borgerskapets styresmän avancerade han 
så småningom (1664) till ’Stadzens Capiten’, och 1669 kallades han 
till rådman i Visby. År 1652 äktade han E l isa b e t h  T h o m a s d o t t e r , 
kyrkoherdedotter från Martebo, och i äktenskapet föddes 12 barn, 
om vilka varjehanda uppgifter lämnas i anteckningarna. Av barnen 
avledo 4 i späda år, men mogen ålder nådde 3 söner och 5 döttrar, 
de senare samtliga gifta på Gotland. Äldsta dottern C a t h a r in a  har 
gjort en del tillägg till faderns anteckningar och bl. a. lämnat upp
gifter om föräldrarnas död, faderns 1688, moderns 1711.

U r andra källor kan vidare tilläggas, att Nils Ihre tydligen drivit 
en omfattande affärsrörelse, bl. a. köpenskap på Danzig med egna 
skutor1, att han ägt flera gårdar i Visby2 och på landsbygden (Dede i 
Follingbo socken3, halva Kyrkebys gård i Heinum socken4), kalkbruk 
i Katthammarsvik vid Östergarn5 m. m. Till de redan nämnda upp
drag, som anförtrotts den ansedde och mångbetrodde mannen, kan 
läggas att han i handlingarna även nämnes ’Toldner’6 samt att han 
representerade Visby borgerskap vid riksdagen 1675.7 Hans grav i

1 1677 processade han för egen och sina »Medrehderes» räkning (Sven Orre 
och Hindrick Krogman Skippere) mot en köpman Peder Reich i Danzig, som låtit 
lägga kvarstad å deras skuta (Rådsturättens prot. 1677, 16 juli, § 1); 1678 erhåller 
han »et Sööbref paa sin Skude Spes» (ibid. 1678, 2 mars) osv.

2 Hans egentliga fastighet i Visby var belägen i Strandroten; en annan gård
torde han ha övertagit efter »halvbrodern», tunnbindaren H a n s  S c h a c h t  (Rådstu
rättens prot. 1686, 2 juni, § 2).

3 Köptes av Ihre 1674; gården brukades av änkan 1696 med 3 drängar och 2
pigor (1696 års mantalslängd intagen i 1725 års landsbok).

4 Såldes av änkan 1695 (Norra domsagans akter 1695).
5 Jfr härom R. S t e f f e n s  artikelserie Personer och händelser i den gotländska 

kalkindustriens historia (i Gotlands Allehanda), art. XXIX, 1937, 30 juni.
6 Så t. ex. i Rådsturättens protokoll 1677, 16 juli, § 3.
7 Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihetstiden utg. av Stadshistoriska in 

stitutet (Upp. 1933), s. 123, 127, 138.
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Nils Hires 
söner.

Nils Nilsson 
Hire.

Johannes och 
Thomas Ihres 

studier.

Mariakyrkan (domkyrkan) i Visby är täckt av en rikt skulpterad häll av 
Ölandskalksten.1 Hans och hans makas porträtt i olja, målade 1655, 
finnas på Ekebyhof.

Av Nils Ihres många barn är det så gott som uteslutande de äldre 
sönerna J o h a n  (d. ä.) eller J o h a n n e s  (född 1657) och — än mer — 
T h o m a s  (f. 1659), som äro företrädda i vår samling. Rörande yngste 
sonen N il s  (f. 1669), som blev överauditör och fältsekreterare och 
som i denna egenskap fick genomgå varjehanda krigets vedervärdig
heter i Östersjöprovinserna (Rigas belägring och kapitulation 1710, 
pesten i Arensburg m. m.), finnas intressanta dokumenter både i 
Riksarkivet2 och Arkivdepån i Visby3. I här föreliggande samling 
förekommer denne Nils Nilsson Ihre, som dog ogift 1729, i ett enda 
dokument (no. 200: A 2), en affärstransaktion med brodern Thomas 
i samband med arvskiftet efter föräldrarna.

Tydligtvis har rådman Nils Ihre, som från små förhållanden ar
betat sig upp till en god ekonomisk ställning, givit sina söner en vårdad 
uppfostran, avslutad med vad han själv ej haft tillfälle att kosta på sig 
— akademiska studier.4 Att dessa för de äldre sönernas del i första 
hand kommo att förläggas till Danmark är knappast ägnat att förvåna. 
När det gällde lärda studier, fanns det på Gotland förklarligt nog 
länge en traditionell dragning åt detta land, mer än en gång starkt 
påtalad från svenskt håll. Och vid den tidpunkt, varom här är fråga, 
efter krigsutbrottet 1675, hade ju danskarna redan påföljande år

1 Avbildad i J. W. H a m n e r , Visby domkyrkas gravstenar (Sthm 1933; Gotlands
gravstenar, i), pl. 46. 2 Biographica: Ihre.

3 Bl. a. handlingar rör. den mot Ihre riktade anklagelsen 1710 att ha ankommit 
från pestsmittad ort, med en av honom avgiven relation över hans närmaste tjänst
göring, krigshändelserna och de med hemresan förbundna omständigheterna (Visby 
magistrats akter 1710). På dessa handlingar har min uppmärksamhet fästs av Arkiv
depåns föreståndare, f. Rektorn R. S t e f f e n , som jämväl i fråga om många andra 
Visby-dokumenter på det mest älskvärda sätt gått mig tillhanda med värdefulla 
anvisningar.

4 I de ’Personalia’, som äro fogade till biskop T o r s t e n  R u d e e n s  likpredikan över 
Thomas Ihre (tr. Linköp. 1720), s. 50 f., omtalas, hurusom denne på grund av sin 
tidigt visade begåvning blev »på sitt fierde ålders År . . . til Bokelige konsters öf- 
ning inwigd» och att han »hoos sina kära Föräldrar, genom Lärde Prseceptorers, och 
egen flit, giorde, innom några Års förlopp, thet framsteget, at H an icke allenast 
ägde en god kunskap uti de nödwändigste Språken, och andre loflige wettenskaper, 
utan och befantz tienlig at straxt förfoga sig til fremmande Orter och Academier: 
Hvar til then Salige Herrens kära Föräldrar, hwilka G ud med mycket gott hade 
wälsignat, både mödo och omkåstnad höllo osparde.»
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lyckats ockupera Gotland, som sedan hölls besatt med danska trupper, 
alltunder det att fördanskningsförsök igångsattes på olika vägar. När 
Visby magistrat och borgerskap år 1677 kunde sända deputerade till 
Köpenhamn för att förhandla med danska regeringen om förmåner 
för stadens del, var det helt naturligt att en medlem av samma kor
porationer skulle samma år för sina söners universitetsstudier välja 
den danska huvudstaden. Här inskrevos sålunda nämnda år Johannes 
och Thomas vid universitetet och påföljande år kreerades de till 
baccalaurei philosophiae.1 Jämsides med studier inom filosofiska 
fakulteten torde båda ha läst teologi och följdes förmodligen åt i sina 
studier åtminstone att börja med: i flera volymer innehållande an
teckningar från föreläsningar o. likn. torde bådas handstilar före
komma; de ha tydligen ägt och nyttjat dem gemensamt.2 Som deras 
lärare i Köpenhamn nämnas teologen C h r is t ia n  N o l d iu s  och den 
framstående polyhistorn O le  B o r c h  (O la us  B o r r ic h iu s ). Ett för
värv gjort under Köpenhamnsvistelsen är tydligen det interfolierade 
exemplar av Catechismus integer . . .  Hafn. 1666, som försett med an
teckningar föreligger i Ihre 16 (se härom nedan D. 2, s. 20 f.). Johannes 
återvände snart nog till Gotland, där han erhållit en kondition hos 
själve landsdomaren T h o m a s  W a l g e n s t e e n , under det att Thomas 
fortsatte sina studier i Rostock3, där han 1680 utgav sitt lilla kom
pendium i latinsk syntax Tn nuce Roma’.4 Detta år begåvo sig emeller
tid de båda bröderna till Uppsala, där de finnas inskrivna som no. 3 
och 4 i Gotlands nations äldsta matrikel.5 Sedan fredsslutet 1679 
lämnat Sverige i okvald besittning av Gotland, blev nämligen en studie
vistelse i Uppsala en nödvändighet för varje gotlänning, som ville 
ägna sig åt det prästerliga kallet. H a q v in  S p e g e l , vilken såsom ny- 
utnämnd superintendent med kraft grep sig an med att återföra 
kyrkoväsendet på ön under svenskt kyrkospråk och svensk gudstjänst

1 Köbenhavns universitets matrikel, udg. af S. B i r k e t  S m i t h , Bd 2 (Khvn 
1891—94), s. 75, resp. 78.

2 I vissa fall får man dock räkna med en sammanbindning i senare tid.
Han inskrevs här vid universitetet i april 1680 (Die Matrikel d. Univ. Rostock, 

3, Rost. 1895, s. 274 b).
1 Det var tillägnat H. S p e g e l  och utkom, omarbetat och utökat med formlära 

(grammatica) och prosodi, i nya upplagor: Lond. Scan. 1706, Ups. 1759 och Ups. 
et Åboae 1780.

Deponerad i UUB:s handskr.-saml. under signum U 1700 a; tydligen ha 
bägge bröderna snart nog också fungerat som förtroendemän inom den lilla natio
nen: Johannes som prokurator 1680, Thomas som kurator 1681.
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ordning, gav vid sitt första konsistoriesammanträde (augusti 1680) 
tillkänna »at han ey fördristade Sig, till at låta the Studenter, som i 
Danmark hafwa Deponerat, Predika her på Landet, för än dee hafwa 
aflagt sin Edh och låtet sig immatriculera uthi Vpsala.»1 Och något 
senare2 förmanade han sitt prästerskap att icke skicka sina söner till 
Köpenhamn, utan heller laga att de hemma i riket måtte söka sitt 
avantagie till någon uppkomst. Under Uppsalatiden säges Johannes 
särskilt ha begagnat sig av professorerna A n d . S po l e s  och N ic o l a u s  
W o l f -S t ie r n b e r g s  undervisning — hos Spole tycks han ha haft sin 
bostad3 — samt skall även ha »publice disputerat», i så fall väl som 
opponent. Sina studier har han emellertid avslutat snart nog, ty redan 
den 1 juni 1681 undergår han examination av Visby domkapitel med 
Spegel i spetsen, den 13 i samma månad håller han sin provpredikan, 
och den 15 prästviges han, enligt vad fadern, säkerligen med glädje 
och stolthet, relaterar i sina anteckningar.

Från de båda brödernas studieår — för Thomas blevo dessa vida 
flera — föreligger i vår samling först och främst en samlingsvolym 
innehållande avskrifter i teologi och kyrkohistoria (volym no. 21 här 
nedan). Av namngivna författare märkas här den bekante Kieler- 
professorn P etr u s  M us /e u s , som är företrädd av tvänne arbeten, det 
ena kopierat av Thomas Ihre under vistelse på Östergarn våren 1677, 
det andra av Johannes, samt Helmstädt-teologen J o a c h im  H il d e b r a n d , 
vars privata kollegium rörande lärostriderna »inter Helmstedtenses et 
Saxonicos Theologos» Thomas avskrivit under Köpenhamnsvistelsen 
(1678). Musaeus synas båda bröderna med förkärlek ha studerat: i 
ett annat samlingsband av moralfilosofiskt innehåll i Ihre-samlingen 
(no. 150) finna vi ytterligare ett par av hans arbeten kopierade av 
Thomas, därav det ena så tidigt som 1676, och i Linköpings stifts- och 
landsbibliotek förefinnes hans omfångsrika ’Collegium de Usu Phi
losophiae in Theologia’ i avskrift av Johannes (sign. T. 107). Bland de 
studieanteckningar, som främst torde härröra från Thomas Ihre 
(Ihre 150— 151), märkas vidare arbeten av den holländske filosofen 
F r a n c o  B u r g e r s d ijk , juristen N ic o l a u s  M a r t in i , professor i Kiel, 
samt J o h a n n e s  S c h e ffe r u s . Såvitt man kan se, är det här knappast i

1 Domkapitlets prot. 1680, 10 aug., § 13; jfr L e m b k e , Visby stifts herdaminne 
(Örebro 1868), s. 509; se även H. L e w i n  i Kyrkohist. årsskrift, Årg. 4 (1903), s. 295.

2 Den 13 sept. s. å. (Domkap:s prot., sagda dags e. m.-session § 12).
3 I ett kollegium, skrivet av Johannes (Ihre 227: 2), anges detta härröra »a . . . 

Dno Andrea Spole Praeceptore et Hospite aeternum colendo».



något fall fråga om förstahandsuppteckningar — ej ens i fråga om 
Schefferus, ty denne hade gått ur tiden, innan bröderna Ihre ankommo 
till Uppsala — utan om kopieringsarbeten, ofta ganska omfångsrika, 
vilka ingingo som led i tidens studiesätt. Direkta åhöraranteckningar, 
i varje fall av Johannes men förmodligen delvis även av Thomas, 
föreligga emellertid efter A n d . S po les  kollegier i kronologi och kosmo- 
grafi (Ihre 227: 1, 2 ), och jämväl en handskrift av P etr u s  H o f f w e - 
n iu s ’ berömda Collegium Physicum i renskrift av obekant hand 
(Ihre 227: 3) anger sig vara grundad på anteckningar av Johannes (»ex 
manuscriptis Johannis Jhre Wisbuensis Gottlandi»). Av N il s  W o l f - 
S t ie r n b e r g , som nämndes bland Johannes’ lärare, har säkerligen även 
'Ihomas åtnjutit undervisning — jfr härom närmare D. 2, s. 223, där 
också erinras om att i Linköping förefinnes en av Thomas år 1681 
(1 6 8 2 ?) ombesörjd avskrift av hans Index ethicus (sign. T. 107: 2).
Det anf. st. i Del 2 under no. 152 förtecknade exemplaret av S a m u el  

P u f e n d o r fs  De officio hominis et civis (1684), som av allt att döma 
tillhört Wolf-Stiernberg och innehåller anteckningar av hans hand, 
har säkerligen tillförts samlingen genom Thomas. Studieanteckningar, 
excerpter m. m. av dennes hand föreligga även i volymerna no. 216 
och 217 här nedan.

Av Johannes Ihre ha vi knappast några ytterligare spår i vår sam- Johannes Ihres
ling. Hans levnadsbana blev icke lång. Efter sin prästvigning antog êvna
han en kondition i dåvar. översten, sederm. generalmajoren friherre 
M a l c o l m  H a m il t o n s  hus och synes samtidigt ha tjänstgjort som fält
präst vid Älvsborgs regemente, för vilket Hamilton var chef. Väl
främst tack vare sin beskyddares inflytande erhåller han redan 1683
trots sin ungdom konung Karl XI:s fullmakt på Rångedala pastorat 
nära Borås, men innan han hunnit bli installerad i detta ämbete och 
kunnat fullfölja sin avsikt att äkta företrädarens, kyrkoherden J.
B er g s , änka1, insjuknar han på Hamiltons gård Hökrum i Väster
götland och avlider i januari 1685, 27 år gammal, till sorg ej minst för 
den åldrige fadern, som nödgas inregistrera också denna jobspost.2

Brodern Thomas kom tydligen att driva vida mer djupgående och Thomas Ihre. 
vetenskapliga studier, och antagligen har han tidigt nog bestämt sig

1 W a r h o l m , Skara stifts herdaminne, D. 2 (Mariestad 1872—74), s. 469; jfr 
även här nedan D. 2, s. 435 med not 3.

2 Dennes anteckningar innehålla även en kort biografi över Johannes (skriven 
av obekant hand), ur vilken en del notiser för den ovan givna framställningen 
hämtats.
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för att söka skapa sig en framtid som akademisk lärare och veten
skapsman. År 1682 antogs han till praeceptor för landshövdingen 
friherre L eo n a rd  R ib b in g s  två unga söner P er  och C o n r a d , av vilka 
den förre ju med tiden kom att intaga en ledande ställning såsom poli
tiker och en av »riksfäderna» dvs. det nya statsskickets skapare. 
Informationen tycks ha bedrivits dels på Ribbinge-godset Gimmersta 
i Södermanland1, dels i Uppsala, där Ihre 1685 disputerade under 
Spoles presidium2 och promoverades till filosofie magister. En av 
honom påföljande år gjord ansökan att erhålla adjunktstitel (se nedan 
no. 171: 2) blev av principiella skäl icke bifallen. Att han till belåten
het handhaft sin kondition framgår tillfyllest av det faktum, att han 
1687 med sin discipel Per Ribbing och den unge C laes E k e b la d " 

Thomas Ihres fick anträda en vidsträckt utrikes resa, som lades över Danmark, 
Utl(lTlfes^r Tyskland, Holland och Frankrike.4 När denna fullbordats, gavs ho

nom tillfälle till ytterligare 3 års vistelse vid utländska universitet eller 
— som de förutnämnda Personalierna uttrycka saken — han blev 
»för sin höga lärdom och dygdiga Lefwerne så namnkunnig, at . . . 
Konung Carl XI. uti 3 Års tid, rikeligen underhölt Honom wid the 
förnämste Academierne, i Tyskland, Hålland, och Ängeland, at än 
widare uti Studio Theologico sig förkofra».5 Att han på denna resa

1 Jfr nedan D. 2, s. 435.
2 På en filosofisk avhandling betitlad De contingentibus. Som exercitie-disputa- 

tion har hans ’In nuce Roma’ tydligen fått gälla; jfr Personalia till R u d e e n s  lik
predikan över Ihre, s. 51 f . ;  J. J. v o n  D ö b e l n , Historia acad. Lundensis, Continuatio 
(Lond. Goth. 1742), s. 107.

3 Sedermera generalmajor, riksråd, greve m. m.
4 I J. L. T ö r n e r s  parentation över Ihre — varom se närmare nedan —  upp

räknas 16 städer, som resenärerna besökt och beskådat.
5 Om de av Karl X I beviljade stipendierna för teologiska studier i utlandet se 

A n n e r s t e d t ,  Upsala univ:s hist., D. 2: 1, s. 329 f. Förloppet av Ihres resa skall 
(enligt v. D ö b e l n ,  anf. arb., s. 108 och andra källor) i huvudsak ha varit följande. 
Han tycks först ha begivit sig till Kiel, där han i juli 1689 inskrevs vid universitetet 
(Das Album d. Christian-Albrechts-Univ. zu Kiel 1665— 1865, hrsg. von F. G u n d - 
l a c h ,  Kiel 19x5, s. 36 b), och har därpå tillbragt några månader i W ittenberg för 
att sedermera bege sig till Jena, där han skall ha uppehållit sig ett helt år. Därefter 
skall han under ett halvt år ha vistats i Leipzig, vid vars universitet han immatriku- 
lerades under vintersemestern 1690 (Die jungere Matrikel d. Univ. Leipzig 1559— 
1809 . . . hrsg. von G. E r l e r ,  Bd 2, Lpz. 1909, s. 205). Från Tyskland överreste han 
till England, där han någon tid skall ha studerat i Oxford. Hemvägen har han 
lagt över Holland med besök vid universiteten i Leiden, U trecht och Franeker. 
I april 1692 vistades han i Amsterdam, där E r i c  O d h e l i u s  d .  y .  sammanträffade 
med honom (E. W r a n g e l ,  De litterära förbindelserna mellan Sverige och PIol- 
land, Lund 1897, s. 141, not 2).
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måste ha gjort en mängd studieanteckningar m. m. och väl även själv 
i någon mån varit produktivt verksam står väl utom allt tvivel1, men 
i vår samling finnas så gott som inga spår härav, bortsett möjligen 
från vissa av de redan omnämnda anteckningsvolymerna. Rimligtvis 
bör han väl också ha gjort en del handskriftsförvärv inom de fack, 
som intresserade honom, men härvidlag kan man i vår samling knap
past heller peka på något mera än en liten stridsskrift av den för sina 
talrika och hårdnackade teologiska kontroverser bekante S a m u e l  
H u b er  (f. 1547, f  1624), en tid professor i Wittenberg. Denna utgör 
no. 11 i vår samling och får sitt egentliga intresse därför att den, som 
nedan (D. 2, s. 16) påvisats, säkerligen förvärvats tillsammans med 
ett samlingsband av teologiska stridsskrifter, som tillhört Samuel 
Huber själv.2

Återkommen till Uppsala 1692 utnämndes Thomas Ihre till e. o. Thomas Ihre 
professor i teologiska fakulteten3 med Hagby som prebende, men vann Profess°r> ,hans 
redan påföljande år (23 dec. 1693) befordran till ordinarie teologie 
professor vid Lunds universitet. Till detta hans ämbete, den s. k.
3:dje teologiska professionen, var Uppåkra pastorat knutet som pre
bende, och detta behöll Ihre även sedan han 1 7 1 1 ryckt upp på den 
2 .dra professuren inom fakulteten. Någon mera ingående teckning 
av den verksamhet han i 24  års tid utövade som akademisk lärare 
föreligger icke, men en del material, om också ej så rikhaltigt, före
finnes i vår Ihre-samling. Där märkas sålunda koncept till föreläs
ningar över J. F. K ö n ig s  Theologia positiva acroamatica, hållna för
modligen 1710 11 (Ihre no. 22), vidare exegetiska föreläsningar över
Genesis från åren 1714— 16, ävensom en del brottstycken rörande 
varjehanda dogmatiska ämnen m. m. (no. 23), vilka väl snarast även 
de legat till grund för föreläsningar eller möjligen förts fram till dis
kussion i det »collegium theologicum disputatorium», som Ihre 1695 
inrättat, hör övrigt kan möjligen nämnas, att från professorstiden

1 Salunda tycks han 1692 ha gjort förberedelser för att i Greifswald förvärva 
teologie doktorsgraden men ej fullföljt sin avsikt. I Greifswalds univ:s matrikel 
star salunda under detta år antecknat: »Inter candidatos theologiae Suecus quidam 
Thomas Ihre per dnm. mgrm. Colbergium nomen e Batavia professus, non compa- 
ruit» (Aeltere Univ.-M atrikeln, II: Greifswald, Bd 2, Lpz. 1894, s- 200).

Nu i biblioteket på Ekebyhof, som innehåller i varje fall mycket betydliga de
lar av Thomas Ihres boksamling.

3 A n n er sted t , Upsala univ:s hist., D. 2: 2, s. 83.
4 Se härom W e i b u l l  o . T e g n é r , Lunds univ:s hist. (Lund 1 8 6 8 ) , D .  1, s. 1 1 7 ;

D. 2, s. 55.
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också föreligga en del anteckningar av privatekonomisk natur (från 
åren 1713— 15) om löneinkomster o. dyl. (i vol. no. 217). Naturligtvis 
måste det en gång ha förefunnits ofantligt mycket mera av föreläs- 
ningsmanuskript o. likn., än vad som numera låter sig påvisa i \å r 
samling och — såvitt för närvarande är känt — i andra samlingar1, 
men om något ytterligare bevarats till vår tid får väl anses ovisst. 
Huruvida häribiand också kunna en gång ha förelegat några veten
skapliga arbeten avsedda för trycket låter sig ju icke numera fastställa, 
men är naturligtvis icke uteslutet. I lektor J o h a n  L. T ö r n er s  paren- 
tation över Thomas Ihre2 talas (s. 20) om »ännu outgivna forsknings
resultat [egentl. frukter av nattliga mödor], varav det i hans hem för
varade biblioteket innehåller ett förråd, för efterkommande att en gång 
beskåda med vördnad».3 Men även om man kan vara benägen att skriva 
något härav på panegvrikens konto, bör dock uppmärksammas, att Töi - 
ner åtminstone i ett fall preciserar sina uppgifter: när han i orationen 
berör Ihres nitida och eleganta piktur, omnämner han såsom i detta 
hänseende oöverträffligt ett av honom skrivet kollegium i moralen, 
som han av egen drift låtit Törner använda och vilket väl sålunda får 
antas ha varit ej blott ett mästerstycke ifråga om skönskrift utan även 
utarbetat med särskild omsorg.4 Men något manuskript, på vilket 
denna karakteristik kan lämpas, förefinnes i varje fall ej i var samling.

Thomas Ihre, som tydligen var en blodfull och stridbar natur5, 
invecklades i en mångfald stridigheter med sina kolleger i Lund, varom 
konsistorieprotokoll och andra urkunder bära vittne. Dessa konflikter 
ha beträffande Ihre föranlett en del mindre fördelaktiga omdömen ,

1 I Linköpings stiftsbibl., jfr ovan samt vidare Spr[åkvet.] 8 m. m.
2 ’Post funera virtus & fama manet viri . . . Mag. Thomas Ihre . . . (Lincop. 

1720; omtr. i Memoria virorum in Svecia eruditissimorum rediviva . . ., Semi-
decas 3 (Rostockii & Lips. 1730), s. 59 ff.).

3 » lucubrationes adhuc ineditas, quarum copiam Bibliotheca domi servata
praebet posteris aliquando suspiciendam.»

4 »Hoc in aliis evincit fåcile scriptum ab eo in Moralibus Collegium accura
tissimum, quod ante annum mihi sponte sua concessit utendum», T ö r n e r , anf. 
arb., s. 21.

5 Detta kom till synes ej minst i ungdomsåren — jfr G. A. G u s t a f s o n , G ot
lands i Upsala studerande nation (Ups. 1878), s. 59; C. J. H a l l g r e n , Gotlåndska 
släkter, 1 (Visby 1926), s. 246 (en något fantasifullt utbroderad skildring) — men 
tycks ännu ha kunnat spåras i mognare år (jfr S. C a w a l l i n , Lunds stifts herda
minne, D. 1, s. 404).

6 S å  t. ex. hos W e ib u l l  o . T e g n é r , anf. arb., D. 2 , s. 70; jfr även C a w a l l i n , 

anf. arb., D. 1, s. 403 ff.; H. S c h i l l e r , Jonas Linnerius (Sthm 1939), s. 48 f. (jfr
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men det vill dock synas som om deras verkliga orsaker, vilka bottnade 
i djupa personliga motsättningar, knappast i allo kunna anses klarlagda, 
och en efterprövning får nog anses välbehövlig. Att här söka företa 
en sådan kan emellertid naturligt nog ej komma i fråga, så mycket 
mindre som vår samling icke innehåller några nämnvärda spår av 
dessa fejder.1

År 1717 utnämndes Ihre till domprost i Linköping. Hans verk- Thomas Ihre 
samhet här blev dock helt kortvarig, i det han redan 1720, den 11 mars, ' ,r"^' ' 
gick ur tiden. Ett 30-tal av hans predikningar och andliga tal har 
sammanförts till volymen no. 24 i vår samling; de härröra väl alla 
från dessa hans senaste år, ehuru han helt visst även tidigare, särskilt i 
sina prebendepastorat, haft rika tillfällen att utöva den predikoverk
samhet, som skänkte honom rykte som andlig vältalare.

Tidigt förtrogen med romarspråket — det kan ju erinras om att Thomas Ihres 
han blott var 21 år, när hans In nuce Roma först utkom (1680) — latinska dikt-v \  ning m. m.
har Thomas Ihre med intresse och talang odlat den latinska dikt
ningens vid denna tid livligt omhuldade konst. I en liten oktawolym 
påbörjad 1676 (Ihre 40)2 har han samlat ett 30-tal av sina alster i denna 
genre, av vilka åtskilliga torde ha publicerats som personskrifter, 
gratulationer till disputander m. m. Och varjehanda koncept m. m. 
finnas på andra håll (t. ex. i Ihre 216). Även dikter på tyska föreligga 
i koncept — under sina fleråriga studieuppehåll utrikes hade Ihre 
förvärvat utmärkta insikter i flera utländska tungomål.3 Känt är också 
att han emellanåt producerade sig som poet på svenska, vilket i ett 
fall (med anledning av en bröllopsskrift 1715) föranledde en be
svärlig konflikt, i vilken även rektor, konsistorium och kansler in
blandades.4

även s. 60) — i sistnämnda arbete, som är grundat på Lunda-professorns, seder
mera -biskopens självbiografiska anteckningar, framhålles, att Ihre enligt Linnerii 
utsago på sin sida hade kanslern, greve Nils Gyldenstolpe, »som på allt görligt vis 
honom försvarade».

1 Däremot skymtar något av de svårigheter, vari Ihre invecklade sig i förhållande 
till överordnade myndigheter; jfr nedan D. 2, s. 438.

2 Den har sedermera också nyttjats av sonen Johan, jfr nedan s. 25.
3 Se t. ex. vad T ö rner  härom berättar i sin parentation, s. 28.
4 Se härom P. S jö b eck , »Confect wid Manfolckz Bordet». Ett lundensiskt bröl- 

lopskväde från karolinska tiden med efterspel (i Boken, utg. av Lunds grafiska 
faktorsfören., Lund 1922, s. 15 ff.) och samme förf., Anklagelseskriften mot »Tity
rus» (Thomas Ihre) för bröllopskvädet »Confect wid Manfolcks Bordet» (i Person- 
hist. tidskr., Årg. 23 (1922), s. 185 ff.).

2 —40360. A. Grape.
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Thomas Ihre var enligt samtida vittnesbörd1 musikaliskt begåvad, 
och då hans anlag odlades redan från barnaåldern, skall han ha 
vunnit en betydande färdighet, särskilt som violinist.2 Uppgifterna 
om hans musikaliska intressen ha också fått bekräftelse genom ett 
antal från honom härstammande musikvolymer i notskrift och ta- 
bulatur3 ingående i vår samling (no. 281—286) och delvis erbjudande 
ett mycket stort intresse. Det framgår sålunda av tvänne av dessa 
volymer (no. 284 o. 285), som äro delvis samlade, delvis skrivna av 
honom själv, att han under sin första studievistelse i Köpenhamn och 
Rostock 1679—80 gjort en av allt att döma ingående bekantskap 
med den vid denna tid livligt florerande nordvästtyska organist- och 
kompositörskolan, företrädd av sådana mästare som D ie t r ic h  B u x t e
h u d e , J an  A da m s  R e in c k e n , F r a n z  T u n d e r  m. fl. Att Ihre samtidigt 
också funnit angeläget att förskaffa sig verk av en inom klaverkompo- 
sitionen så dominerande kraft som J o h a n n  J akob  F r o ber g er  är 
knappast ägnat att förvåna. Åtskilligt i dessa samlingsvolymer före
ligger i form av intavoleringar av dansken J o iia n  L o r e n t z , organist 
vid S:t Nicolai kirke i Köpenhamn4 och berömd för sina aftonkonserter 
i denna kyrka. Därest, som högst sannolikt är, de vid två Sarabander5 
förekommande initialerna T: N: I: (resp. T: I: N:) beteckna Thomas 
Nielsen Ihre, visar detta, att även han försökt sig på intavoleringens 
konst — huruvida han kanske rent av också komponerat dessa stycken 
låter sig väl däremot icke avgöras. För övrigt kan beträffande dessa 
intressanta volymer — liksom även ifråga om ett par från senare tid,

1 I T ö r n e r s  parentation (s. 18 f.) berättas sålunda, att Thomas »ubi sic visum, 
amicos, quos habebat chariores & intimos, chordarum pulsu non vulgari, sed arti
ficioso oblectabat; Qui a puero didicerat artem musicam in summo semper pretio
habitam -----------». På Törner återgå väl i allmänhet senare uppgifter; jfr dock även
vad C a w a l l i n , anf. arb., D. 1, s. 4 0 4  berättar om Karlshamns-rektorn Hyphoffs 
omdöme om Ihre som musikkännare.

2 En av de bevarade samlingarna (no. 281—283), föreligger i form av stämböc
ker för stråkkvartett. Violinist var även brodern N il s  I h r e , överauditören: i redo
görelsen för sina utståndna vedermödor (jfr ovan) klagar han över förlusten av 
sina tillhörigheter och nämner därvid en violin och en viola da gamba.

3 På tal om dessa musikalier kan erinras om att en tabulaturbok spelade en viss 
roll som tvistefrö i en missämja, som uppkom i Uppsala 1681 mellan Thomas Ihre 
och en annan student Hemming Göstafsson och som utmynnade i ett våldsamt slags
mål, i vilket Ihre tycks ha dragit det kortaste strået (se G . A . G u s t a f s o n , Gotlands 
i Upsala studerande nation (Ups. 1878), s. 59 f.).

4 Senare även vid Holmens kirke.
5 Se nedan no. 284 (D. 2).
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av vilka en bär spår av att ha varit i dottern Catharinas och sonen 
Johans1 ägo — hänvisas till den utförliga behandlingen här nedan, 
vilken delvis tillkommit under medverkan av en expert på området,
D:r C a r l-A l l a n  M o b e r g , docent i musikhistoria med musikteori vid 
Uppsala universitet.

År 1696 gifte sig Ihre med B r ig it t a  (B r it a ) S t e u c h ia , född 1679 Th. Ihres gif- 
och dotter till dåvar. Lunda-biskopen M a t t h ia s  S t e u c h iu s , sedermera ten och barn• 
ärkebiskop i Uppsala, och hans maka A n n a  T ersera . I äktenskapet 
föddes en stor barnskara: 5 söner och 3 döttrar, av vilka barn dock 
flera avledo i spädaste ålder. Och i april 1710, då pesten härjade i 
Skåne, bortrycktes makan och tvänne av sönerna med några få dagars 
mellanrum, den nära 13-årige M a t t h ia s  och den späde C arl  (f. 1709).
Personalier från deras samtidigt förrättade begravning föreligga i 
Ihre 201: A i .2 Matthias, som var makarnas äldste son och bar sitt Matthias Ihre. 
namn efter morfadern, skall ha varit utomordentligt högt begåvad 
och uppges ha hunnit märkligt långt i sina studier. År 1709, dvs. 
året före sin död, inskrevs han efter undergången examination3 vid 
Lunds universitet4 och besökte även tillsammans med sin preceptor 
P etr u s  I  e g n ä u s , sederm. lektor i Skara och tit. professor, Köpen
hamns universitet för att där åhöra föreläsningar.5 Det var naturligtvis 
de klassiska språken som i första hand odlades, och om den unge 
discipelns framsteg i latinet vittnar en bevarad kriabok i vår samling.6 
Matthias skall även ha ärvt faderns musikaliska anlag7, och för denne 
innebar älsklingssonens bortgång en förlust, som han aldrig helt 
övervann.8

Även denne tycks ha haft musikaliska intressen; i sin resedagbok (Ihre 184) 
annoterar han från vistelsen i Jena (under den 4 aug.) 1730: »begynte M l Hesse 
at gå till mig och informera mig på Claver», och Hesses namn förekommer även under 
den 23 oktober.

E tt griftekväde (på svenska), författat av Ihres prebendekomminister i Upp- 
åkra H a n s  P e r s s o n  L o r i k  ( L o r i c h ), utgavs av trycket.

3 Enligt de nyssnämnda personalierna (Ihre 201: A 1).
1 Lunds univ:s matrikel, utg. av P. W i l n e r  (Lund 1926 ff.), s. 73. (Själva ma

trikeln för tiden aug. 1692 till början av 1720 är förkommen; editionen är för denna 
tid en rekonstruktion på grundvalen av filosofiska fakultetens protokoll, matrikel 
m. m.)

Se Tegnäi biografi i Den swenske Mercurius, Årg. 4: D. 4 (1759: april—juni), 
s. 149 f.

6 Ihre 58 a (se Tillägg och rättelser). Jfr även T ö r n e r s  parentation, s. 17 f.
7 Enligt T ö r n er , anf. st. (»qui & Musices valde erat peritus»)).

»Certe amissum in ipsa pubertate sic luxit Parens, ut singulis fere diebus, 
etiam in  senecta appellant dilectum suum Matthiam» ( T ö r n e r , s. 18 ).
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Matthias Från svärfadern, M a t t h i a s  S t e u c h i u s ,  härrör ett samlingsband 
Steuchius. ^jbre nQ SOm utom ett synkronistiskt schema (’Historiae uni

versalis rude sceleton’) av Steuchii hand innehåller handlingar, för
ordningar m. m. rörande skolväsendet samt rörande de båda univer
siteten, vid vilka Steuchius ju under större delen av sin mannaålder 
var fästad: Lunds som prokansler 1694— 1714, Uppsala som professor 
1676—82 och som prokansler från 1714 till sin död 173°- M an finner 
häri bl. a. en urkund av största intresse, som Steuchius i sin tur över- 

Johannes tagit från sin  svärfader, J o h a n n e s E l a i  T e r s e r u s ,  nämligen ett försök 
Ter ser us. att för ^ bo akademi aptera de för Uppsala universitet år 1655 utfär

dade konstitutionerna, enligt vad D:r C. M. S c h y b e r g s o n  påvisat2, 
egenhändigt utfört just av Terserus, som vid ifrågavarande tid — det 
gäller 1660—61 — var biskop i Åbo och akademiens prokansler. 
Denna bearbetning lades till grund för de s. k. Braheska konstitutio
nerna utfärdade 1661 av akademikanslern Per Brahe d. y. Även några 
i samma volym ingående, dock helt kortfattade anteckningar från en 
visitation förrättad i Över-Kalix 1654 av Matthias Steuchii fader, 
P e t r u s  S te u c h i u s ,  den förste superintendenten i Härnösand, torde 
förtjäna beaktande. Jämväl beträffande den från slutet av 1600-talet 
härrörande samling av författningar och handlingar rörande Uppsala 
universitet, som utgör no. 165, ligger det nära till hands att räkna 
med proveniens från Matthias Steuchius. Sasom indirekt stammande 
från denne kan i detta sammanhang möjligen nämnas en i no. 131: 4 
föreliggande avskrift (ofullständ.) av det kompendium han sasom pro
fessor i logik och metafysik i Uppsala utarbetade på grundvalen av 
Petri Musaei Institutiones metaphysicae (Rinteln 1663); på vilken väg 
denna kopia tillförts Ihre-samlingen är obekant, men möjligen kan den 
ha förvärvats av Thomas eller brodern Johannes under deras studieår 
i Uppsala.

Förbindelser År 1713 ingick Thomas Ihre nytt äktenskap med P e t r o n e l l a  ( P e r -  
med Bille- NILLA\ C a t h a r i n a  B i l l e  a f  D y b e c k , som var född 1680 och dotter

ätten
till C h r is t ia n  L avesen  B il l e  av den danska Bille-(Bilde-)ätten, herre 
till Dybeck i Ö. Vemmenhögs socken i Skåne. Rörande hennes an-

1 Huruvida denna handskrift verkligen varit i Thomas Ihres ägo låter sig ej med 
säkerhet fastställas; den kan naturligtvis lika väl ha övergått till Johan Ihre direkt 
från morfadern, så som väl snarast skedde med den bland Johans gåvor till C. G. 
Bielke omnämnda handskriften av O. G raans Relation (ovan s. 2).

2 De s. k. braheska konstitutionerna av år 1661 för Åbo akademi (Hfors 1919), 
s . i, iv, 3 ff.; jfr nedan s. 235 f.
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delar i de ärvda jordegendomarna Dybeck, Snogeholm m. m., även
som rörande de affärsuppgörelser m. m., som i samband med gifter
målet förekommo mellan henne och Ihre, finnes en del handlingar 
bevarade (i no. 201 i samlingen). Samma volym innehåller också 
dokumenterna rörande den arvsuppgörelse, som så småningom träffa
des mellan Ihres barn i i:a giftet och styvmodern, vilken i oktober 
1724 trädde i nytt giftermål, nämligen med häradshövdingen, seder
mera hovrättsassessorn N il s  L a n g e l iu s , 1727 adlad B il d e n s c h ö l d .
Ävenså ingår i detta band arvskiftet efter Thomas Ihres dotter M aria  
M a r g a reta , som avled i Linköping den 26 december 1722, 20 å r  
gammal.1

Det förefaller icke osannolikt — även om andra proveniensmöjlig
heter kunna tänkas — att släktförbindelsen med Bille-ätten kan ha 
tillfört vår samling volymen Ihre 138, ett slags stambok innehållande 
ett antal utfästelser i original gjorda av danska adelsherrar åren 1653—
54 att med hänsyn till den från Sverige hotande krigsfaran bispringa 
fosterlandet med penningar, spannmål och andra förnödenheter.2 
Den kan väl närmast ha kommit i Pernilla Billes faders, C h r is t ia n  
B il l e s , ägo; denne blev visserligen 1664 naturaliserad svensk adelsman 
men var på grund av sitt något suspekta uppförande under kriget illa 
anskriven i Sverige och överflyttade också så småningom till Danmark3, 
där han avled 1717.4

Den ende av Thomas Ihres söner, som nådde mogen ålder, var Johan Ihre. 
den näst yngste, J o h a n  (f. 1707), och från honom härrör den över
vägande huvudparten av vår handskriftssamling. Vi finna häri också 
dess vetenskapligt sett tyngst vägande inslag — förklarligt nog, då

1 Hon skildras av sin svåger A. O. R hyzeliu s  som »en from och enfallig menni- 
skio, hwilko felade litet på fullt snille»; se R h y z e l ii Anteckningar om sitt lefverne, 
utg. af J. H elander  (Upps. 1901; Skrifter utg. af Kyrkohist. föreningen, 3: 2), 
s. i i o ; en liknande karakteristik ges i det griftekväde, som till hennes begravning 
författades av Linköpingslektorn J o h . T h u n  och utgavs av trycket.

För närmare detaljer rörande denna och ett par andra volymer av samma na
tur se den i D. 2, s. 203 f. lämnade redogörelsen.

3 Jfr F. M e id e l l , Bille-ZEttens Historie, D. 2: 2 (Khvn 1893), s. 58 ff.
1 I Riksarkivets samling Biographica finnes ett brev från amiral K n u d  R eedtz 

till fru Ihre, född Bille, dat. Köpenhamn 21/i2 1717, angående hennes faders be
gravning. Meidells (anf. arb., D. 2: 2, s. 62) under stark reservation lämnade upp
gift, att Christian Bille skulle ha dött i Köpenhamn 1714, kan sålunda icke gärna 
vara riktig.
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Joh. Ihres ung
dom, släktför
bindelser 7ii.m.

ju  Johan Ihre ovedersägligt utgör släktens mest betydande person
lighet och inom vår humanistiska forskning, enkannerligen som språk
forskare, äger ett frejdat namn: han har ju med allt fog blivit betecknad 
såsom »utan tvifvel Sveriges mest lysande humanist på 1700-talet».1

Att den ende son, som det förunnades Thomas Ihre att behålla 
av de fem försynen skänkt honom, skulle bli föremål för hans särskilda 
omvårdnad behöver knappt sägas. Själv synes fadern också, när ej 
ämbetsgöromål och vistelse i Stockholm2 lade hinder i vägen, ha 
handlett hans studier — särskilt under Linköpingsåren — även om 
hans utbildning i viss utsträckning måste anförtros åt informatorer.3 
Efter faderns bortgång (1720) ägde den föräldralöse ynglingen lyck
ligtvis — förutom styvmodern — nära anförvanter, som kunde skänka 
honom stöd och handledning. Redan samma år sändes han 13-årig 
till Uppsala4 för att fortsätta sina studier och hade då, som han själv 
säger i ett av sina självbiografiska utkast (no. 201: B 1) där »then 
förmon att ega sin Morfaders Arche Biskopen Matthias Steuchs wård 
och huldhet». Den nära frändskapen med en så betydande släkt som 
Steuchierna var naturligtvis av stort värde i en tid, då släktförbindelser 
— icke minst just med det mäktiga samhällsskikt, som det högre 
kleresiet, enkannerligen biskopsfamiljerna och -släkterna utgjorde0 — 
spelade en så framträdande roll på skilda livets områden. Förutom 
morfadern, den myndige ärkebiskopen, gällde den morbrodern J o 
h a n n e s  eller J ö n s , som från sin professorstol i Uppsala 1723 beford-

1 H . S ch uck  i den historik över Skytteanska professuren, som ingår i inbjudnings
skriften till professorerna J. R. Kjelléns och E. H. C. Reuterskiölds installations- 
föreläsningar (Upps. 1916; även i Upps. univ:s årsskr. 1916: Bd 2), s. 67.

2 T . ex. som ombud vid riksdagen (1719).
3 En sådan omnämner Ihre själv från sina tidigare år i Lund: A n d r e a s  J a n s s o - 

n i u s  (f. 1695, f  1755), som 1722 blev rektor i Karlskrona och 1727 kyrkoherde i 
Ronneby, och under Linköpings-tiden har han enligt B r a a d  (Ihre 201: B 3) åtnju
tit undervisning särskilt av »den snälle Adjunctus Gymnasii Lincop. M: Nicolaus 
Eschilli Fabricius» (0 : N il s  F a b r i t i u s , f. 1 6 8 3 , f  1721 som utnämnd rektor i  Vim- 
merby).

4 Vid universitetet immatrikulerades han den 15 nov. 1720, se Upsala univ:s ma
trikel, Bd 2 (1700— 1750), utg. af A. B. C arlsson  (Ups. 1919—23), s. 138. Samma 
år inskrevs han i Östgöta nation (K. G. O d é n , Östgötars minne, Sthm  1902, 
s. 145).

5 Jag finner, att B en g t  H ildebrand  i sitt nyligen utgivna vackra verk ’Kungl. 
Svenska Vetenskapsakademien. Förhistoria, grundläggning o. första organisation 
(Sthm 1939), s. 52 för samma begrepp använder termen »den episkopala aristo
kratien».
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rades till stiftschef (superintendent) i Karlstad och senare (1730 ) 
efterträdde fadern som ärkebiskop, samt morbrodern E l o f , som var 
professor först i Lund, senare (från 1719) i Uppsala, men 1728 avgick 
för att ägna sig åt egna affärer. Den sistnämnde var till en början 
Johan Ihres förmyndare, men efterträddes i denna egenskap år 1724 
av lagman D a n ié l  S p a r r s c h ö l d , som på den grund förekommer i de 
tidigare omnämnda arvshandlingarna (i Ihre 201). Genom sina most
rars giften — Matthias Steuchius hade 6 döttrar — var Ihre vidare 
nära befryndad med domprosten B o n d e  H u m er u s  i Lund och biskop 
N ic o l a u s  B a r c h iu s  i Västerås, med kammarrådet friherre J o n a s  
W u l f w e n s t ie r n a , superintendenten i Härnösand P etr u s  A sp  samt 
professor J o h a n  H e r m a n ss o n , som Ihre en gång kom att efterträda 
på den Skytteanska lärostolen.1 Tvänne söner till Asp, M a t t h ia s  
och C a r l , som alltså voro Ihres kusiner, blevo professorer i Uppsala 
1729 , resp. 1755, och deras syster M arga reta  var gift med E r ik  
A l s t r in , även han professor i Uppsala (1 7 2 3 — 31) och slutligen biskop, 
först i Växjö och senare i Strängnäs. Och bland kusinerna Hermans
son, vilka 1744 adlades under namnet von Hermansson, märktes 
främst en med tiden så betydande man som riksrådet, greve M a t t h ia s  
v o n  H er m a n sso n  samt bland dennes systrar A n n a  C h r is t in a , som 
var gift med medicine professorn, arkiatern N il s  R o s é n  v o n  R o s e n - 
s t e in , och E lsa  M a r ia , som — dock först 1756 — äktade Strängnäs- 
biskopen J acob  S e r e n iu s , den kände ledaren för mösspartiet. Mer än 
ett av dessa namn möter oss, som nedan skall visas, i vår handskrifts
samling.

Sitt bästa stöd under ungdomsåren har Johan Ihre emellertid, som 
det vill synas, ägt i sin svåger A n d rea s  O l a i R h y z e l iu s , som 1721 
äktat hans äldsta syster C a t h a r in a  (f. 1700) efter att året förut ha 
nämnts till Thomas Ihres efterträdare som domprost i Linköping, 
där han senare kom att intaga biskopssätet. Trettio år äldre än Johan 
Ihre har denne framstående man, en myndig kraftnatur med drag av 
karolinsk storvulenhet över sig, helt visst betytt mycket för den unge 
svågerns utveckling och varit honom en förträfflig handledare i många 
stycken. Själv en forskar- och samlarnatur av brinnande iver och 
rastlös flit, har han säkerligen också länkat dennes intressen in på 
områden, som lågo hans patriotiska hjärta nära, fäderneslandets äro
rika förflutna, dess historia, fornminnen osv. I sin korrespondens

1 Av dessa avled dock A sp  redan 1726 och H umerus 1727.
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lägger han goda ord för honom1, och långa tider vistades Ihre i hans 
hus2, särskilt sedan styvmodern som nämnt ingått nytt gifte och lämnat 
Linköping — förbindelsen mellan henne och styvbarnen torde därefter 
ej ha varit så synnerligen livlig.3 Vänskapsbandet mellan svågrarna 
bestod livet igenom — av deras förda brevväxling har ett drygt 40-tal 
brev från Rhyzelius till Ihre bevarats i vår samling (i Ihre 191) — och 
i det program, vari Ihre som rector magnificus i Uppsala 1762 in
bjuder till akademiska parentationer över den året förut bortgångne 
Linköpings-biskopen4, betygar han, att han i honom mistat den bäste 
av sina vänner och den man, som i hans unga år tagit faderlig vård 
om honom och på ett enastående sätt ägnat honom handledning och 
uppmuntran till att driva studier.5

En viss inblick i de studier Johan Ihre idkade främst i Uppsala och 
tidvis i Linköping, erhåller man genom de låt vara ojämna och frag
mentariska vittnesbörd, som manuskriptsamlingen avger. Att han 
sålunda — som ju var att vänta — träget odlat de klassiska språken 
framgår av glossamlingar6, latinska krior och grekiska temata7. Flera 
excerptsamlingar av större och mindre omfång och varierande innehåll 
har han upplagt nu8, liksom även senare9, när han icke för liknande 
ändamål utnyttjar de anteckningsböcker han tagit i arv från fadern10. 
Det kan ju i detta sammmanhang också förtjäna erinras om den skild
ring hans minnestecknare professor J o h a n  I l o d e r u s  ger av hans klas

1 Så t. ex. talar han i brev till E r ik  B enzeliu s  d . y . den 24 sept. 1722 om sin 
»vnge ende Svåger Joannes Ihre» och »beder gerna HögeÄrew. H err Doctoren gyn
nar thenna pilten; han är, efter m itt tycke, icke oqwick och tillika cp!,AO|i(XiH]S. öfw er 
sommaren har han warit hos mig icke fåfäng» (Brev till E. Benzelius d. y. i 
Linköpings stiftsbibl., Bd 7: no. 71).

2 Sålunda bl. a. från sommaren 1729 till början av maj 1730.
3 Dock brevväxlade Johan tydligen både med henne och hennes nye make (jtr 

ett brevkoncept i no. 216; ett brev från styvmodern till Ihre 11 j  2 I74 1 finnes på 
Ekebyhof; korrespondens både med henne och Bildenschöld omtalas i Ihres rese
dagbok, no. 184). Och på väg till utlandet 1730 besökte Ihre dem på Simontorp 
och Dybeck.

4 Orig.-koncept i Ihre 168 (C  6).
5 »Amicorum meorum optimum . . . Eumqve, qvi in mea juventute patriam

mei curam gerens, ad colenda studia dux & hortator unicus fuit.»
6 Så t. ex. i Ihre 218 (Hesiodus, från 1723?, Lukianos), 223 m. fi.
7 Ihre 61, 62: 7, 223 m. m.
8 Ihre 219 (fr. 1722), 59 (1723) m. m.
9 Ihre 220 (1731), 222 (1738) m. m.

10 Ihre 216, 217.
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siska studier såsom både vidsträckta och djupgående och därtill ej 
blott ägnade litteraturen utan även de klassiska folkens historia, seder, 
institutioner etc., varför därmed också grundades den häpnadsväckande 
kunskap om antiken, »qua ad miraculum usque Eum excelluisse con
stat».1 Att Ihre bland sina lärare räknat den i flera hänseenden märklige 
professor I srael  N esseliu s2, »en mångfrestare och föregångsman», 
framgår dels av ett uttalande i hans självbiografiska anteckningar, 
dels av det faktum, att hans anteckningar från Nesselii föreläsningar i 
grekiska äro bevarade i vår samling (Ihre 58). Om Ihres tidigt började 
försök i latinsk versskrivning vittna åter de mer och mindre frag
mentariska koncept, som han strödde omkring sig här och var3 och 
vilka ofta nog i definitiv utformning framträdde som bröllopsdikter 
och andra lyckönskningar, gravskrifter m. m., merendels befordrade 
till trycket.4 Sin faders redan omnämnda lilla samlingsvolym för 
dylika ting (Ihre 40) har han riktat med 15 latinska och ett grekiskt 
kväde, men otroligt är icke att hans tjänst i musernas tempel kan ha 
varit betydligt mera trägen än vi numer ha möjlighet att överblicka.

Som underlag för sina studier i hebreiska tycks han först ha lagt 
vissa av Gamla testamentets mindre profeter5, detta redan år 1720; 
några år senare (1723) har han börjat med Genesis och fortsatt med en 
stor del av Gamla testamentets böcker. Vem eller vilka som på detta 
område närmast varit hans handledare är ej fullt klart — möjligen har 
en av dem varit den lärde O l o f  C e l s iu s  d . ä ., eftersom denne nämnes 
bland hans lärare. En samling ’Observationes ex Lingva Hebraea’
bär datering från 1726 (Ihre 52: 2). Samma år har han jämväl börjat
att med ledning av Köpenhamn-professorn J o h . W a n d a l in s  bekanta 
lärobok i dogmatik Hypotyposis sanorum verborum upplägga en 
systematiskt ordnad samling av bibelexcerpter på grundspråken -—- 
måhända att räkna som ett utslag väl så mycket av filologiskt som 
av teologiskt intresse (Ihre 25).

1 Officium parentale viro . . . Johanni Ihre . . . praestitum (Ups. 1781), s. 18 f.
2 Denna intressanta personlighet har länge varit skäligen förbisedd, men hans 

levnadsöden, hans mångfrestande planer, hans projekt i skilda ämnen, ekonomi, 
politik m. m. ha numera gjorts till föremål för värdefulla utredningar av arkivarien 
D an. A l m q v ist , särskilt uppsatsen ’Israel Nesselius, en karolinsk mångfrestare 
och föregångsman’ (i Personhist. tidskr., Årg. 37, 1936, s. 77— 162); jfr även av 
samme förf. s. 77, not 3 anförd litt.

* Så t. ex. i Ihre 216, 218, 223 osv.
4 Redan fråri år 1722 finnas flera latinska dikter av den då 15-årige ynglingen 

tryckta.
5 Jfr nedan no. 217.
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Av de levande språken är det i främsta rummet tyskan och franskan 
han sökt övning i.1

Från Ihres elementära studier i filosofi, naturrätt m. m. föreligga 
anteckningar i interfolierade exemplar av P. Aurivillii Elementa lo
gicae peripateticae (Sthmiae 1721) och J. Eenbergs Libri duo de officio 
hominis et civis (Holmiae 1719)2, snarast härrörande från lektioner för 
någon av hans handledare, bland vilka man i första hand kanske har 
att räkna med dåvar. adjunkten, sederm. teologie professorn A n d r e a s  

W in b o m , som tydligen i särskilt hög grad tillvann sig discipelns 
tillgivenhet och uppskattning.3 Att han även åtnjutit undervisning 
av sin frände professor J o h a n  H e r m a n s s o n  — »min Antecessor» [näml. 
som professor Skytteanus] som han nämner honom — framgår av 
hans självbiografi.

Rätt märkligt är att det låter sig konstateras, hurusom Ihre så tidigt 
som hösten 1724, under vistelse i Linköping, börjat göra samlingar 
rörande sådana ämnen som dels om korsets tecken särskilt på run
stenar, dels om svenska kloster.4 I förra fallet torde det kunna ha 
varit fråga om en planerad dissertation, ehuru en dylik över ett lik
artat ämne först många decennier senare5 kom till stånd och då hade 
föga gemensamt med dessa ungdomsanteckningar. Man torde icke 
misstaga sig, om man tillskriver Rhyzelii inflytande att dylika ämnen 
drogos in under den unge Ihres intressesfär, varjämte härtill dock 
kan ha bidragit, att denne vid här ifrågavarande tid tydligen stått i 
livlig förbindelse med ett par äldre vänner med likartade studieintres
sen, nämligen nationskamraten M a g n u s  B o r t e n iu s6, som just 1724 
försvarade en avhandling om Vreta kloster, och C a r l  H a g e l b e r g , 

som med tiden blev assessor i Antikvitetsarkivet.
Säkerligen har Ihre tidigt nog börjat deltaga i de lärda fäktningar, 

som utkämpades i den akademiska disputationens form. Sålunda har

1 Ihre 50: 2 c, 223.
2 Ihre 153, resp. 154.
3 I sin år 1777 uppsatta självbiografi — koncept i Ihre 201: B 2 — uttalar sig 

Ihre om Winbom sålunda: »Jag nämner thenna mannen med besynnerlig wördnad 
såsom en then ömaste docens jag någonsin kändt, och som med ett godt hjärta och 
mycken gudsfruktan bifogade en grundelig lärdom.» Som sina informatorer på ett 
tidigare stadium under Uppsala-åren nämner han M agister C h r ist ia n  L u n d  och 
dåvar. docenten sederm. ärkebiskopen M agnus Ber o n iu s .

4 I Ihre 217, jfr nedan s. 438. Även om hans avskrift av H. S pegels Berättelse 
om Linköpings domkyrka m. m. (i Ihre 138) kan i detta sammanhang erinras.

5 De signo crucis in cippis runicis ambigua Christianismi nota (Ups. i 77°)-
6 F. 1697, f  1749 som prost och kyrkoherde i Misterhult.
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han i varje fall redan 1726 uppträtt som opponent, då hans nyss 
nämnde vän Borasnius under professor Nesselii presidium försvarade 
sin gradualavhandling ’De Dictye Cretensi’ — det framgår av hans 
interfolierade exemplar (Ihre 13: 5). Själv disputerade han 1728 pro 
exercitio under sin frände professor E r ik  A l s t r in  på avhandlingen 
’De usu LXX interpretum in Novo Testamento’ (interfolierat ex. 
föreligger i Ihre 53). Den 10 maj 1729 undergick han tillsammans 
med den sedermera på så många skilda områden verksamme J o h a n  
B r o w a l l iu s , slutligen biskop i Åbo, examen philosophicum, varvid 
fakultetens protokoll1 vitsordade, att »i synnerhet befans hos Herr 
Jhre en ogemen qwickhet och färdighet uti alla de stycker, hwaruti 
han blef tillspord och bepröfwad». Detta lärdomsprov följdes samma 
år den 9 juni av disputation pro gradu på avhandlingen ’De vi materiae’ 
under professor F a b ia n  T ö r n e r . Enligt en uppgift, som skall återgå 
på den gemenligen välunderrättade C. H. B ra a d , lär Ihre själv ha 
författat sina bägge avhandlingar2, vilket som bekant ingalunda alltid 
var kutym3.

Redan vid 22 års ålder hade Ihre alltså fullgjort sina akademiska 
specimina — det formella inseglet härpå tilldelades honom först 1731, 
då han absens promoverades till filosofie magister. Till det snabba 
studieresultatet medverkade i sin mån det faktum, att Ihre av allt att 
döma befunnit sig i god ekonomisk ställning. Thomas Ihre hade 
tydligen skapat en solid ekonomi4, och sedan Johan jämte systern 
Catharina Rhyzelia tagit arv efter den 1722 avlidna systern Maria 
Margareta och uppgörelsen med styvmodern så småningom (1725) 
kommit till stånd, torde han i varje fall icke för finansieringen av sin 
utbildning ha behövt hysa några bekymmer. Han har sålunda icke 
nödsakats att försinka sina egna studier genom tidsödande akademiska 
konditioner, som för så många av hans samtida utgjorde den enda 
möjligheten att skapa ekonomiska betingelser för egen vistelse vid 
universitetet. Dock kan nämnas, att Ihre någon tid synes ha handlett

1 Utdrag Ihre 210: B 5.
2 J tf G. S tjer n st r ö m  i Nord. tidskr., 1880, s. 594, not. Gradualavhand- 

lingen, i vilken Ihre levererade »en grundlig kritik af den Leibnitz-Wolffiska 
monadläran och opponerade sig likaså mot teorien om harmonia praestabilita», 
vill A n n er sted t  beteckna som »ett märkvärdigt arbete» (Upsala univ:s hist. D. 3: 1 
s. 65 med not 3 f.). A tt kritiken dock levereras ur den äldre filosofiska skolans stånd
punkt behöver knappast påpekas.

3 Jfr härom vidare nedan s. 110 med not 3.
Bouppteckning m. m. nedan i Ihre 201 A.
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Job. Jhres ut
ländska resa.

en ung baron M e ije n d o r f f  v o n  Y x k u l l , förmodligen F r e d r ik  L a g e , 

som var född 1718 men avled redan 1728.1
Helt visst betraktades det som en självfallen sak, att en ung, be

gåvad man i dessa goda villkor och med så lovande framtidsutsikter, 
bl. a. tack vare förnämliga släktförbindelser, skulle »perfectionnera 
sin education» genom en utrikesresa och därmed skaffa sig tillfälle 
att vid utländska akademier fortsätta sina lärda studier och samtidigt 
förvärva de språkkunskaper, vilka trots latinets ännu dominerande 
ställning visade sig allt värdefullare för en ung man, som ville skapa 
sig en framtid. Möjligen har han avsett att redan 1729 bege sig u t
rikes — hans av Kungl. Maj:t utfärdade pass är daterat den 25 juni 
nämnda år (Ihre 201: B 6) — men så blev dock ej fallet. Den 8 augusti 
lämnade han visserligen Uppsala för att först besöka morbrodern 
J ö n s  S t e u c h  i Karlstad och sedan bege sig till Linköping, men här 
kvardröjde han i det Rhyzeliska hemmet till våren påföljande år. 
Här förflöt tiden under ganska täta utflykter till vänner och bekanta 
i omgivningen men dessemellan väl också sysslande med allvarligare 
ting — i november 1729 parenterade han sålunda på latinsk vers 
över biskop T o r st e n  R u d e e n , som avlidit i september s. å. Först 
den 6 maj 1730 anträdde han resan söderut, och efter ett par veckors 
uppehåll i Skåne, där han besökte sin födelsestad Lund och som nämnt 
gästade styvmodern och hennes man på deras gods, företog han över
färden till Tyskland, dit han anlände den 12 juni. Tack vare hans 
resedagbok (Ihre 184), som för övrigt påbörjats redan vid uppbrottet 
från Uppsala och därför har åtskilligt att förtälja också om mellan
tidens upplevelser, kan man så följa gången av hans färder och uppe
håll i Tyskland. Från Stralsund går vägen med längre och kortare 
uppehåll över Greifswald, Rostock, Wismar2, Hamburg och Ilalle 
till Jena, dit han anlände den 13 juli och där han tog sitt första mera 
stadigvarande uppehåll. Här inskrevs han vid universitetet, åhörde 
föreläsningar och disputationer, tog kollegier och språk- och musik
lektioner. I brev till professor E r ik  A l s t r in  av den 8 juni 173 i 3 
omtalar han särskilt professor J o h a n n  R ein fia r d  R u s’ föreläsningar i 
orientaliska språk och i teologi och nämner även teologerna J. G. 
W a l c h  och J. F. W e is s e n b o r n . I resedagboken omtalar han också, 
att han bevistat ett collegium cathecheticum, givet av Walch, ävensom

1 Jfr D. 2, s. 437.
2 Ej Weimar, som genom tryckfel uppgives nedan D. 2, s. 294.
3 UUB, G 360.
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att han tagit ett collegium privatissimum hos professor G o t t l ie b  
S t o l l e , den kände lärdomshistorikern, som innehade lärostolen i 
politik. Antagligen har han väl även åtnjutit undervisning av den 
akademiker, med vilken han tydligen blivit mest lierad, nämligen M a r 
t in  S c h m e iz e l , e. o. professor i filosofiska fakulteten, senare (hösten 
1731) kallad till Halle som professor i statsrätt och historia. Bort
sett från några smärre utflykter bl. a. till Weimar och Erfurt, till Leip
zig m. m., tillbringade han i Jena något över ett år nämligen till senare 
hälften av augusti 1731, då han fortsatte färden över en rad av västra 
Tysklands städer och utför Rhen till Köln samt vidare till Diisseldorf. 
Här upphöra emellertid anteckningarna i resedagboken fullständigt 
(den 12 sept. 1731). Detta är givetvis att beklaga, ty Ihres utrikes- 
vistelse varade ännu omkr. två år, och för denna tid, alltså för känne
domen om hans uppehåll i Holland, där han tillbragte vintern 1731—32 
i Utrecht, samt om hans resor i England och Frankrike har man en
dast att tillgå ett helt fragmentariskt material: de kortfattade notiser han 
själv lämnat i sina självbiografiska anteckningar (no. 201 B) eller som 
förekomma i O l o f  C el siu s  d . ä :s rektorsprogram till hans professors- 
installation 1737, de något utförligare uppgifter J. F lo d er u s  och E r ik  
af S o t b er g  lyckats sammanställa i sina minnesteckningar1, ett och an
nat brev från Ihre själv2 eller från andra3 o. likn.4 Några anteckningar 
från den akademiska undervisning han på skilda håll tydligen åtnjöt 
under utlandsvistelsen ha tyvärr icke bevarats i vår samling; däremot 
föreligger en diger volym med den betecknande titeln Mupioj3f(fto£, 
Tusenboken, vilken påbörjats i Jena i januari 1731 och innehåller 
varjehanda excerpter, tydande på omfattande litteraturstudier, vidare

1 Officium parentale, resp. K . Sv. Vitterhets-acad:s Handlingar, D. 4 (1781), 
s. 399—479-

2 Så t .  ex. hans brev till dåvar. bibliotekarien, sederm. biskopen J öran  W a ll in  
från U trecht den 25 sept. 1731 (Linköp. stiftsbibl., saml. Walliana, T . 3: no. 48).

3 T . ex. från J. Sereniu s  till E r ik  B enzelius d . y ., dat. London den 12 maj 
1732, däri bl. a. skildras ett besök hos T hom as M a n g ey , Philo-utgivaren, och upp
lyses, att »Magr Jhre . . . hos mig är logerad». Brev från svenske ministern i Paris 
frih. N. P. von  G edda , skrivna till Ihre efter dennes hemkomst (Ihre 191), ge bl. a. 
vid handen, att Ihre under Paris-vistelsen livligt umgåtts i ministerhemmet och där 
gjort sig mycket omtyckt. C elsius omtalar, att Ihre tacksamt förklarat sig ha lärt 
mera av Gedda »quam a ceteris junctim» (vilket väl snarast syftar på dem, som 
han i Paris åtnjutit undervisning av). S otberg  (anf. arb., s. 415) uppger, att Gedda 
»gerna hade sett honom befordrad, vid Legations-Cantzliet der ute».

1 Ett försök att på grundvalen av dessa spridda notiser närmare teckna Ihres 
utlandsvistelse anser jag mig böra uppskjuta till annat tillfälle.



annotationer och observationer av skilda slag, särskilt i språkvetenskap.1 
Att han på sin resa gjorde varjehanda bokinköp är ju naturligt, och 
åtskilliga volymer i Ihre-biblioteket å Ekebyhof bära annotationer 
härom; antagligen kan han också ha förvärvat ett och annat i hand- 
skriftsväg, ehuru det är vanskligt att härvidlag fastställa något bestämt. 
Hit torde dock med en viss sannolikhet kunna föras en volym (no. 139) 
innehållande en 1694 tryckt edition av kejsar Josef I:s i egenskap 
av vald tysk konung 1690 avgivna valkapitulation, interfolierad och 
försedd med handskrivna kommenterande anteckningar, avsedda att 
läggas till grund för föreläsningar och tydligen utgörande föreläsarens 
eget koncept. Vem denne varit är icke känt, men jag har nedan D. 2, 
s. 206 anfört skäl, som synas mig tala för att man i första hand bör 
kunna gissa på Halle-professorn J o h a n n  C h r is t ia n  M u l d e n e r .

Joh. Ihres Våren 1733 återvände Ihre till Sverige efter jäm nt tre års utrikes- 
tmSverTe vlste ŝe: ^en 7 Juni anlände han till Linköping, och efter ett kortare 

uppehåll hos fränderna där fortsatte han till Uppsala .2 Här hälsades 
han av sina nationskamrater i Östgöta nation välkommen åter med en 
hedersbetygelse, varom nationens protokoll för den 31 okt. 17 33s ( § 9) 
förmäler följande: »Blef, med Höglärde H r Inspectorns samtycke, 
af samtel6 H errar Landzmännen enhälleligen beslutit, at, så wäl til at 
wijsa sin fägnad öfwer H r Magister Ihres lyckeliga återkom st ifrån 
des resor utomlands, som ock at förklara sin kärlek emot honom , för 
then heder han, genom sin ogemena lärdom så hemma som utrikes 
förwärfwat Nation, tilbiuda honom at wara Curator Honorarius; 
hwilcket ock af honom med al höflighet och tacksamhet emottogs, 
tå thet samma dag, af H errar Curatoribus Livin och Collin, blef 
honom förkunnat.»

Joh. Ihre som Ihres första egentliga uppdrag i Uppsala blev att under professor
vik.sekreterare ä n d e r s  C e l s i i  vistelse i utlandet förestå sekreterarbefattningen i K.
1 Vetenskaps- # # 1 1 0 1 . .  4 t t -

sodeteten. Vetenskapssocieteten, vartill han förordnades på hösten 1733. Vi-
kariatet tycks ha räckt till sommaren 1737, då Celsius återkom till

1 Den har emellertid tydligen varit i användning även efter återkomsten till 
Sverige.

2 Enligt R h y ze lii förut nämnda Anteckningar (Helanders edition), s. 124.
3 Deponerad i UUB, sign. U 822 b.
4 Vet.-societetens protokoll den 3 okt. S am uel  K lin g e n stier n a  hade tidigare 

åtagit sig vikariatet (1 april 1732, § 3), men tydligen velat bli det kvitt. Redan på 
sommaren s. å. (1732) är prof. J o h . H erm ansson  verksam för att uppdraget skall 
lämnas åt Ihre, som då ännu befinner sig utrikes (Hermansson till Ihre 10 juni 
1732, original i Ihre 191).
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Uppsala, och det förefaller icke, som om Ihre skulle ha skördat någon 
berömmelse pa saken. Nagra protokoll av hans hand ha i varje fall ej 
bevarats till vår tid: sviten företer en lucka mellan den 23 oktober 1733 
och den 28 september 1737. Men när man härav velat draga den slut
satsen, att överhuvud inga sammanträden hållits under denna tid1, 
kan emellertid detta, som jag nedan (D. 2, s. 8) påpekat, svårligen vara 
riktigt. Redan de papper, som kommit att hamna hos Ihre (vol. no. 7), 
ge vid handen att verksamheten åtminstone i viss mån fortgått: flera 
inval ha tydligen skett2, ny prasses illustris har utsetts 17353, åtskillig 
korrespondens har förts4 osv. Att en viss avmattning i verksamheten 
inti ätt under denna period är nog tydligt, men i vad mån den unge 
sekreteraren kan ha haft någon skuld häri torde vara vanskligt att 
avgöra.5 Man har härvid särskilt framhållit, att ingenting tycks ha 
ätgjorts för att fortsätta utgivningen av Acta literaria, men som jag 
nedan antytt, får det anses ovisst om detta är riktigt6 och om ej Acta för

1 Så t. ex. N. C. D u n é r , Kungl. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundra
årsminne (Ups. 1 9 1 0 ) , s. 4 2 ,  4 4 ;  N .  V . E .  N o r d e n m a r k ,  Anders Celsius (Upps. 
1 9 3 6 , Lychnos-bibliotek, i ) ,  s. 1 3 3 .

Sålunda avgick såsom nedan D .  2 , s. 9 , not 1 nämnes — den 4  dec. 1 7 3 3  kal
lelsebrev till professor J. J. v o n  D ö b e l n  i Lund, som också successive insände varje
handa rön (no. 7 : 2 ) .  Och vidare kan anföras, a tt R h y z e l iu s  i  sina Anteckningar 
(s. 1 2 5 )  omtalar sitt inval och in extenso inför sitt kallelsebrev, daterat den 2 4  dec. 
1 7 3 4  och underskrivet av O l o f  R u d b e c k  d . y ., O l o f  C e l s iu s  d . ä ., J ö r a n  W a l l i n , 
S a m u e l  K l i n g e n s t i e r n a  och I h r e .

Då riksrådet greve G ustaf B onde  efterträdde A rvid  H o r n .
Sålunda skriver Ihre 1735 (14 okt.) till arkiater K il ia n  S t o b /EUS i Lund an

gående bidrag till societetens Acta; brevet tryckt i C . M . F u rst , Kilian Stobasus d. ä. 
o. hans brefväxling (Lund 1907; Lunds univ:s årsskr., N. F., Afd. 2: Bd 2: No. 11), 
s. 99 f. Även med Åbo-prof. H. D. S pö r in g  har Ihre brevväxlat s. å. (D. 2, s. 317).

R h y z e l i u s  ger i nyss anförda sammanhang (not 2 )  till känna sitt missnöje med att 
av honom insända bidrag ej kommit till användning men riktar härvid ej anmärkningen 
åt något visst håll. Och hade denna enbart gällt Ihre, borde ju  just R. ha haft lättare 
än andra att åstadkomma rättelse. I  kallelsebrevet hade Societeten anhållit, att av 
hans »ömniga förråd af hwarjehanda curieusa och lärda anmärkningar at få com
munication». »Jag swarade», förklarar Rhyzelius, »på följande året med skyldig tack
sägelse och löfte at gerna efter m itt ringa förråd wilja meddela hwad som kan gifvva 
then höglärda Societeten anledning til at continuera thes påbegynta curieusa och 
witra vtarbetningar. Thette gjorde jag ock några år, öfwersändandes hwarjehanda 
både eget och annat, som jag mente wara tienliget och så minneswerdt som något 
andras, men, som thet wroks vtu wägen och jag blef hindrad af the årliga longa 
riksaagar, så stannade ock min correspondence af med berörda Wettenskaps Socie- 
tet» (R:s Antecknrar, s. 1 2 5  f.).

Det heter också i Ihres nyssnämnda brev till Stobasus (se not 4): »Uppå 1733 
tryckes nu: Och hoppas iag at 1734 äfwen skall i år blifwa färdigt.»
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åren 1734—37, trots att de utgåvos med betydlig försening, dock i 
sitt innehåll till en del avspegla den vetenskapliga verksamhet, som 
utvecklats under denna enligt vad man förmenat fullkomliga stagna- 
tionsperiod. Visst är emellertid att Ihre på sina håll gjordes ansvarig 
för att publiceringen av Acta avstannat och för andra förmenta eller 
verkliga underlåtenhetssynder.1 Det framgår också av akterna, att 
han vid frånträdandet av uppdraget och avgivande av redogörelse för 
sitt fögderi haft varjehanda svårigheter och obehag att utstå. 

jToh. Ihre Hösten 17342 anställdes Ihre som docent i filosofiska fakulteten3 
docent. me(j Uppcirag att undervisa »in Eloquentia ceterisquae humaniorum 

literarum partibus».4 Och påföljande år i december trädde han för 
första gången upp i den högre disputations-katedern, alltså som prae
ses, en funktion som han sedermera kom att fylla i en mera ovanlig 
omfattning, nämligen sammanlagt icke mindre än 453 gånger. Först- 
lingsavhandlingen ’De usu accentuum ebraicorum’, varav P. 1 ven
tilerades nu och P. 2 1737, föreligger dels i manuskript (dock ofull
ständigt och skadat), dels i tryck interfolierat och försett med anteck
ningar av Ihre (no. 52: 3, resp. 3 a). Det kan förtjäna nämnas, att 
Ihre i ett av de självbiografiska utkasten (no. 201: B 1) omtalar, att 
arbetet varit avsett att fortsättas, men att hans utnämning till poéseos 
professor omintetgjort denna plan.0

Joh. Ihre vice En något säkrare position inom universitetsstaten än docenturen 
bibliotekarie. jnne|aar, yppade sig jämförelsevis snart för Ihre, som knappast tycks 

ha varit i tvivelsmål om att hans framtid skulle komma att förläggas 
till Uppsala universitet. Sedan nämligen dåvar. universitetsbiblio

1 E tt ganska hätskt klander riktade särskilt J acob S ereniu s  m ot Ihre i brev 
dels till E r ik  Benzeliu s  d . y ., dels till den kände danske historikern H ans G ra m , 
och med denne senare ordnade han t. o. m. en liten intrig i syfte att pressa Ihre 
till större aktivitet (se D. 2, s. 356). På denna sak kan jag dock icke här närmare inga.

2 Han hade redan året förut ansökt om docentur men då fått avslag (A n n er st ed t , 

Upsala univ:s hist., D. 3: 1, s. 171, D. 3: 2, s. 110).
3 Protokollsutdrag av den 29 sept. i 734> nedan no. 201: B 8 .
4 A n n ersted ts antagande (anf. arb. D. 3: 1, s. 66), att Ihres docentur snarast 

skulle ha gällt orientaliska språk kan sålunda ej anses grundat.
5 »Han utgaf wid thenne tiden twänne sina disputationer de Usu accentuum 

Ebraicorum, som ämnade woro till en början af åtskilliga flera. Men II Maj. 
Nåd som efter Consistorii förslag år 1737 befallte honom, att . . . såsom Oidinarius 
Poeseos Professor wid Academien underwisa, afbröt thetta arbetet.» Enligt O lof 
C elsiu s d . ä :s rektorsprogram vid Ihres installation 1737 skulle ytterligare två 
partes då ha legat tryckfärdiga (». . . binas dissertationes edidit, publice defendit, 
totidemque prelo paratas in scriniis servat»).
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tekarien teol. d:r J ö r a n  W a l l in  i augusti 1735 utnämnts till super
intendent på Gotland och hans vice bibliotekarie, A n d rea s  N o r r e l iu s , 
redan i samma månad at sig säkrat successionen på bibliotekarie
befattningen, blev vice bibliotekarie-tjänsten ledig. Ihre uppträdde 
då som aspirant på denna tjänst och som medtävlare till amanuensen 
mag. G a b r ie l  M a t h e s iu s , och Norrelius ger sin företrädare Wallin 
en inblick i situationen i brev av den 28 aug. 173 51 - »Den», säger han 
på tal om Ihre, »har ordsak, at gifwa sig stort hopp, aldenstund han 
af hög ort har recommendation; dock synes icke ännu så klarnat up 
för honom, at han faret.» Vad Norrelius med sitt tal om rekommen
dation »af hög ort» avser skulle väl kanske i första hand kunna antas 
gälla morbrodern-ärkebiskopen, men man har möjligen också att 
räkna med den bevågenhet Ihre vunnit i än högre kretsar därigenom 
att han övertagit uppdraget att för drottning U l r ik a  E leo n o r a s  
räkning till svenska översätta den engelske författaren Richard Steele’s 
The Ladys library; detta uppdrag hade drottningen först lämnat åt 
riksrådet friherre J o a c h im  v o n  D u b e n , som emellertid avled redan i 
sept. 173°» varefter det övertagits av Dubens svåger dåvar. superinten
denten J ö n s  S t e u c h . Då emellertid denne samma år kallades att ef
terträda fadern som Svea rikes ärkebiskop och av sina ämbetsgöromål 
snart nog fann sig urståndsatt att fullgöra sitt åtagande, anförtroddes 
denna uppgift med nådigt tillstånd åt den unge systersonen. Ihre 
fick därigenom, som Sotberg uttrycker saken, »den lyckan, at blifva 
törmonligen känd vid Hofvet», och det står utom tvivel, att denna 
protektion i varje fall kom att bli av betydelse för honom vid vida 
viktigare tillfällen, än då det gällde vice bibliotekarie-befattningen. 
1 ill dennas innehavare utnämndes han emellertid genom universitets
kanslerns, greve G u sta f  C r o n h ie l m s , fullmakt redan den 1 sept. 1735. 
Han trädde härmed i nära kontakt med Andreas Norrelius, som vis
serligen var en lärd och i sitt ämbete ytterst nitisk man, men som dock 
av Linné icke utan fog betecknats som »en lärd träbock».2 Med sina 
många egenheter synes han ha haft en viss svårighet att draga jämnt 
med sina vice bibliotekarier, varvid det dock rättvisligen bör ihågkom- 
mas, att han åtminstone i ett par fall — beträffande O. Burman och 
även Olof Celsius d. y. — ej saknat anledningar till missnöje. Att 
heller icke något särskilt godt förhållande uppstod mellan Ihre och hans

1 Linköp. stiftsbibl., saml. Walliana, T . 3 (sign. B 127: 3): no. 28.
L in n és  Nemesis divina utg. av K. Barr (Sthm 1923), s. 29; jfr även A n n er st ed t , 

Ups. univ:s historia, D. 3: 2, s. 625.
3 —40360. A . Grape.
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Joii. Ihre poé- 
seos professor.

chef framgår av den senares uttalande, när Ihre två år senare blivit 
professor, då Norrelius nämligen omtalar honom såsom en, den han 
»gerna mister, emedan han fögo gagn gjordt».1 Och få år senare (1739) 
uppkom mellan Norrelius och Ihre en häftig tvist angående rätten till 
hemlån från biblioteket, vilken för åtskilliga år framåt fick allvarligt 
besvärande följder för akademistaten i dess helhet.2 För övrigt kan 
tilläggas, att man som en följd av den anställning Ihre sålunda innehaft 
vid universitetsbiblioteket väl har att räkna det förhållandet, att han 
senare alltemellanåt insattes bland de deputerade, som hade att till 
konsistoriet avge yttranden över förslag och frågor rörande biblioteket. 
Sålunda remitterar konsistoriet den 3 febr. 1750 ett memorial av då- 
var. t. f. akademibibliotekarien B. F r o n d in  angående omordning av 
bokbeståndet, upprättande av nya kataloger m. m. till »H- Profes
sorernas Asps, Jhres och Celsii närmare ompröfvande, såsom hvilke 
förut sjelfve tjänt vid Bibliothequet»3, och ett år senare (26 febr. 1752) 
få samma herrar jämte Frondin i uppdrag att värdera den samling av 
numismatisk litteratur, som dåvar. biblioteksamanuensen Z ierv o g el  

lovat skänka till biblioteket4, osv.
Ihres nyss nämnda befordran gällde poéseos professuren, som genom 

M a g n u s  B e r o n ii  transport till teologie professur blivit ledig. Poéseos 
professuren hade tidigare (1729) stått i fara, i det att starka krafter 
med A n d . C elsiu s  i spetsen varit verksamma för att den skulle indra
gas (eller sammanslås med eloqventiae professuren) för att bereda rum 
för en professur i naturvetenskap (fysik) resp. ekonomi. Och trots att 
Celsius nu befann sig fjärran från Uppsala såsom deltagare i Mau- 
pertuis’ Lapplandsexpedition, förnyade han för sin del attacken i 
ett memorial dat. Torneå 30 okt. 1736 — dock även nu utan 
framgång.5 Bland de medsökande märktes främst adjunkten i filo
sofiska fakulteten L ars H y d r é n , en lärd och förtjänt man, hela 13 
år äldre än Ihre, samt vidare den som latinskald kände aktuarien i 
Tullsocieteten A n d rea s  N ic a n d e r . Detta befordringsärende6, som 
belyses bl. a. av ett par dokumenter i vår samling, utvecklade sig när
mast så, att Ihre vid förslagets upprättande i konsistoriet den 20 april

1 N orrelius  till W a l l in  7 juni 1737 (Linköp., Walliana, T . 3: no. 28).
2 Se härom A n n er st ed t , Upsala univ:s hist., D. 3: 1, s. 116 ff.; Bihang 3, 

s. 261 ff.; T h . M. F r ies , Linné, lefnadsteckning, D. 2 (Sthm 1903), s. 133 ff.
3 UUB:s ämbetsarkiv A 8, s. 271. 4 Samma arkiwolym, s. 289.
6 Jfr om både tidigare och senare strävanden i dylikt syfte B. H ild eb ra n d , K.

Svenska Vetenskapsakademien (Sthm  1939), s. 187 f., 355 f.
6 Jfr angående detta A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3 : 1 , s .  65  f.
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1737 lcke erhöll förslagsrum, detta trots att hans vänner och gynnare 
säkerligen icke underlåtit att verka till hans förmån. Sedan emellertid 
underrättelse ingått, att en av de å förslaget uppförde avsagt sig, upp
satte konsistoriet den 2 maj nytt förslag och härvid uppfördes Ihre i 
andra rummet. Att detta resultat ej nåtts utan »ett starkt fäcktande» 
framgår av ett meddelande till Ihre från dåvar. med. adjunkten N il s  
R o s é n  — som nämnt gift med Ihres kusin Anna Christina Hermans
son1 — skrivet samma dag förslaget upprättats. »Bror tror aldrig», 
skriver Rosén, »huru hårdt det höll förr än man fick Rudbecken och 
Schyllberg till raison.» Klingenstierna däremot, som var rektor, »har 
stådt ährliga bij, han har innan slut blef måst i dag hålla 2 consistoria 
och en Facultet.» Och Ihre, som tydligen redan var nedrest till 
Stockholm för att bevaka sina intressen, får varjehanda förmaningar: 
»Nu gäller det på at arbeta. Men för all ting Min Bror laga at Bror 
el[le]r desz Gönnare äro äf[w]en de siste som tala wid Hans Mayu 
strax innan det smäller.» Utgången var förklarligt nog in i det sista 
oviss: Hydrén stod främst även på det nya förslaget, och man hade 
anledning antaga, att kanslern, greve Cronhielm, arbetade för honom.2 
Men prokanslern, Jöns Steuchius, underlät heller icke att göra sitt 
inflytande gällande till systersonens förmån; enligt hans brev till 
denne av den 28 april3 har han bl. a. hänvänt sig till drottningen. 
Huruvida detta bestämt utgången vet man ej, men visst är att när 
avgörandet föll den 16 maj 1737, var det Ihre som vid nyss fyllda 
30 år gick segrande ur konkurrensen. Han installerades i ämbetet den 
25 okt. s. å. och behandlade i introduktionsföreläsningen spörsmålet 
’An ad Veterum in poesi Latina felicitatem et elegantiam recentiora 
haec tempora adspirare possint’; manuskriptet synes, såvitt för när
varande bekant är, ej vara i behåll. Oftentliga föreläsningar höll Ihre 
på denna lärostol över Ovidii Tristia läsåret 1737/38 och h.t. 1738;

1 Ej med Ihres moster Margareta Steuchia, som A n n er sted t , sist anförda ställe 
(s. 66), råkat uppge (förväxling med modern).

Detta var åtminstone Hydréns egen uppfattning enligt vad som framgår av 
hans självbiografi (UIJB X 268 c). Cronhielm bearbetades emellertid även till 
Ihres förmån dels av Steuchius, dels av en person för vars räkning Ihre skrev en 
rekommendation, som var avsedd att verka såsom i första hand gällande docenten 
O. Murén men väl sa mycket asyftade Ihre själv (se D. 2, s. 308). Det synes vidare 
rätt antagligt att grevinnan M argareta v o n  D u b en , f. Spegel, vilken såsom svä
gerska till Steuchius var att räkna till den vidare släktkretsen, använts för att verka 
till Ihres favör (enl. Steuchii nedan nämnda brev).

3 I Ihre 191.
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privatim undervisade han i poetik med latinsk versskrivning, delvis 
med explikation av vad han kallar G e o r g ii  S a b in i  »aureum de ratione 
scribendorum carminum libellum» dvs. denne författares ’De car
minibus ad veterum imitationem artificiose componendis’.1 Ovidius- 
föreläsningarna finnas bevarade i vår samling (Ihre 60 , 61), dock i rä tt 
ofullständigt skick. D et måste för övrigt sägas, att det om Ihre-sam - 
lingen i gemen gäller att den tyvärr innehåller blott jämförelsevis 
torftiga rester av Ihres akademiska undervisningsverksamhet över
huvud. Huruvida detta enbart är att tillskriva olyckliga omständigheter 
låter sig num era knappast avgöra. M en man har svårt att värja sig 
för den tanken, att orsaken till någon del kan ligga däri, a tt Ihre själv 
ej fäst någon större vikt vid sina m anuskript af denna art —  man får 
också komma ihåg, att han under långa tider kommenterade tryckta 
arbeten, dels M . H. G r i b n e r s  bekanta Principia jurisprudentiae na
turalis, dels latinska auktorer, särskilt Livius, och att han måhända 
icke alltid behövde lägga i detalj utarbetade m anuskript till grund för 
sitt föredrag. E tt faktum är emellertid, att den föreställning vi kunna 
bilda oss om Ihre såsom akademisk föreläsare, den måste till högst 
väsentlig del grundas på anteckningar gjorda av hans åhörare och ej 
på originalmanuskript av honom själv.

På posten som poéseos professor kom Ihre ej att kvarstå länge — 
redan inom två år förflyttades han till den Skytteanska lärostolen. 
Många år senare har han på ett intressant och spirituellt sätt belyst 
sin syn på den professur han sålunda efter helt kort tid frånträdde. 
Det sker i det rektorsprogram, vari han 1754 hälsade Carl Aurivillius 
välkommen till denna samma lärostol. Han skildrar här, hurusom  
härvid fram trätt det glada m innet av den tid, då han själv 17 år tidigare 
emottog detta ämbete och tyckte sig lyckligare än Perserkonungen, 
när han i blomman av sin ålder nått en hedersam beställning, vilken 
det därtill ålåg att som en ämbetsplikt utöva vad lärde män eljest 
pläga roa sig med på lediga stunder. »Modulabar tum  quod potuit 
tenuis avena», försäkrar han och förespeglade sig själv och sina unga 
lärjungar ett odödligt namn, »därest vi rörde våra plectrer med skicklig 
hand». M en snart nog ändrade han mening och fann, a tt han borde 
vända sina små snillegåvor [»ingeniolum»] åt annat håll, detta ej så 
mycket på grund av ombytlighet utan därför att han sag Parnassen 
så småningom överges och den meningen göra sig gällande, att den

1 Entusiastiska uttalanden om Ihres undervisning på denna post gör långt se
nare hans parentator, prof. J. F l o d e r u s  (Officium parentale, s. 3 0 ) .
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latinska diktningen vore att räkna »inter artes deperditas». Han nöd
gades också konstatera, att det i hela Europa — måhända med undan
tag för Norden — ej fanns en enda skald som kunde jämföras med, 
han ville ej säga en Virgilius, en Horatius, men heller ej med den skara 
av poeter, som florerat i senare tid, en Buchanan, en Heinsius, en 
Grotius. Vad hans egen tids lärde tänkte om detta slags litteratur 
fann han uttryckt i de ord en frejdad fransk författare [Voltaire] 
uttalat, när han föraktfullt tillagt en person »le merite obscur d ’avoir 
écrit de beaux vers Latins». Icke utan suckan hade han därför bortlagt 
sin latinska lyra och efter något betänkande ej heller funnit det mödan 
värt att sälla sig till våra svenska skalder, som på vårt ännu så föga 
uppodlade språk ej tycktes honom skriva för evigheten osv.

Det är nog icke för mycket sagt, om man konstaterar att denna för
klaring till hans snara avgång från poéseos-professuren verkar en 
smula tillrättalagd i senare tid. Ty den Skytteanska lärostolen, som 
intog en rangplats inom filosofiska fakulteten och därtill erbjöd all
deles särskilda förmåner, kunde sannerligen redan i och för sig inne
bära tillräcklig lockelse. Det var för övrigt ett ganska segslitet be- 
fordringsärende, som med Ihres utnämning omsider fick sin lösning. 
Professurens nästföregående innehavare, J o h a n  H e r m a n ss o n , som 
nämnt Ihres frände och lärare, hade redan den 9 febr. 1737 gått ur 
tiden. Stiftelsens patronus var vid denna tid den unge greve G ö r a n  
G y l l e n s t ie r n a  (f. 1724), och dennes moder grevinnan U l r ic a  J u 
l ia n a  B r a h e , liksom även hans förmyndare, riksrådet greve G u sta f  
B o n d e , önskade livligt att nu bekläda denna lärostol med någon 
framstående tysk lärd, så som fordom hade skett i Simonii, Loccenii, 
Freinshemii, Schefferi och Obrechts dagar. De akademiska myndig
heterna i Uppsala däremot voro angelägna om att en svensk man 
skulle bli utsedd, och i sept. 1737 — då saken ännu ej blivit avgjord — 
fann sig konsistoriet föranlåtet att i skrivelse till kanslern, riksrådet 
greve O. T ö r n f l y c h t , erinra om att det skulle lända nationen till 
heder om, såsom vid Upmarcks och Hermanssons utnämning skett, 
en svensk man bleve utsedd. Samtidigt avläts även en skrivelse till 
grevinnan Brahe1 med anhållan, att hon ej måtte förbigå akademiens 
ledamöter, vartill så mycket mindre skäl förefunnes, som professuren 
ifråga i fyrtio år berömligen uppburits av svenske män. Den konsisto
riet vid denna sin erinran närmast ville tillgodose var väl knappast

1 Tryckt av A n n e r s t e d t , anf. arb., Bih. 3 , s .  2 2 8  f. (no. 1 0 0 ) ; om ärendets be
handling se samma arb., D . 3 : 1, s. 69 f.
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den unge Ihre, som så kort förut vunnit befordran, utan snarare den 
vördige A n d r e a s  G r ö n w a l l 1, som redan 1 7 1 6  av konsistoriet re
kommenderats till denna professur men som väl nu med sina 66 år 
helt ställdes utom räkningen på det håll där avgörandet låg.2 Under
handlingar hade emellertid tidigt nog förts med flera tyska universi- 
tetsmän, främst med den lärde J o h a n n  D a n ie l  S c h o e p f l in  i Strass- 
burg, som dock efter något betänkande avböjt.3 Och J o h a n  A r c k e n -  

h o l t z , som härvid utgjort mellanhand, hade på uppdrag även känt 
sig för hos den store C h r is t ia n  W o l f f  i Marburg och G o t t l o b  

A u g . J e n ic h e n  i Giessen, men alltjämt utan framgång.4 I aug. 1 7 3 7  

vet en av Ihres nära vänner, sederm. överstelöjtnanten N il s  S t i e r n -  

m a r c k  berätta, att historikern och numismatikern J o h a n n  D a v id  

K ö h l e r , professor i Göttingen, skulle vara designerad till posten5, 
men tydligen har ej heller denna tanke kunnat realiseras. Slutligen 
kan nämnas, att även den kände mångkunnige C h r is t ia n  N e t t e l b l a d t  

i Greifswald tycks ha fått en påstötning6 att anmäla sig men ej reflekterat 
härpå. Att man ändock i det längsta hållit fast vid tanken på att 
kunna vinna en utländsk celebritet framgår därav att professuren

1 Av stort intresse är den supplik, som G r ö n w a l l  i detta ärende ingivit till Kans
lern den 30 nov. 1738 (RA, Academica, Uppsala, Ser. E II: Vol. 17).

2 Dock hade Grönwall en tillskyndare i dåvar. statssekreteraren frih. O. C e d e r - 

s t r ö m  (sederm. riksråd o. president) »i fall man ingen tysk kan få», enligt vad Ihres 
blivande svärfader, landshövdingen frih. J. B r a u n e r  berättar i brev av 14 mars 
1737 (Ihre 191).

3 S c h o e p f l i n  till A r c k e n h o l t z  29 mars 1737, avskr. i RA, Tessinska saml., 
Vol. 61 (korrigerad av Arckenholtz; sekundär kopia i KB, handskr.-vol. Ep. A 11: 
Brev till J. Arckenholtz, G. H. Stråhles avskr.-saml.).

4 A llt enligt vad Arckenholtz långt senare omtalar i brev till C. G. W a r m h o l t z  

7 mars 1770 (KB), däri han också nämner, att sonderingarna skedde på uppdrag av 
»gr. Horn, gr. Bonde och v. Kocken», alltså kanslipresidenten, vidare patronus’ 
förmyndare samt hovkanslern frih. J. H. v o n  K o c h e n .

5 S t i e r n m a r c k , som vid denna tid tjänstgjorde som guvernör för den unge greve 
E r i k  B r a h e  och som väl sålunda får anses relativt väl underrättad om de planer 
dennes faster kan ha umgåtts med, skriver till Ihre 18 aug. 1737 (Ihre 191): »Af 
dhe avisor som osz mera interessera är at (selon le dire de quelques uns) Fru Gref- 
winnan Ulrica stadnat med sit wahl till besättiande af Skyttianiska Professionen 
på en Profess: i Göttingen Köhler sic dictus, som iag intet råkat någon dän där kun
nat säya mig af hwad halt han är.» Köhler, som var född 1684, hade emellertid varit 
sekreterare hos den svenske gesandten frih. H e n n i n g  v o n  S t r a h l e n h e i m , innan 
han 1710 blev professor i Altdorf, därifrån han 1735 kallats till Göttingen.

6 Nämligen av E r i k  B e n z e l i u s ; N e t t e l b l a d t  till B e n z e l i u s  7 april 1739 (L in
köp. stiftsbibl., Brev till E. Benzelius d. y., Bd 16: no. 16).
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länge fick stå obesatt, ty först mot slutet av år 1 7 3 8  anmälde grevinnan 
Brahe, att hon, sedan försöken att för befattningen införskaffa en tysk 
man misslyckats, låtit sitt val falla på en svensk, professor Johan Ihre.1 Joh. Ihrepro 
Utnämningen konfirmerades av Kungl. Maj:t den 6  dec. 1 7 3 8 . Det Skytte 
ges onekligen starka indicier på att det denna gång verkligen varit 
drottningens förord Ihre hade att tacka för att han vid så unga år och 
med en ännu ej alltför tyngande vetenskaplig ballast nådde denna för
nämliga position. Ty bortsett från det som den för allt och alla intres
serade J a c o b  S e r e n iu s  vet att förtälja om drottningens och ärkebiskop 
Steuchii åtgöranden i saken2, utsäges det — visserligen långt senare 
men —  tydligt nog av patronus, greve Gyllenstierna, när han år 17 7 9  

har att inför Ihre förklara, varför han redan under dennes livstid u t
nämnt Jacob Axelsson Lindblom till hans efterträdare i survivance3; 
det sker i brev av den 11 okt. nämnda år4 med följande ord: »Herr 
Cancellie Rådet behagar erhindra sig att wid desz egit utnämnande 
till Skyttianske Profession, den högsta Person i riket anhölt derom; 
som det samma händt nu, så är ock samma skiähl som då.» Och om 
Gyllenstierna i Ihres fall väl strängt taget får anses avse konung 
Fredrik, så är det tämligen visst att denne varit påverkad av sin gemål.
Huru härmed än må förhålla sig — ett är i varje fall visst: att Ihre till 
fullo rättfärdigade det val som träffats genom det lysande sätt, varpå han 
i mer än fyra decennier uppbar befattningen som professor Skytteanus.
Och med fog kan tilläggas: därmed avlivades också för all framtid 
tanken på att man för ett värdigt beklädande av denna lärostol skulle 
behöva ty till utländska ryktbarheter.5

1 Grevinnan G y l l e n s t i e r n a , f. Brahe, till Kungl. Maj:t, odat. inlaga 1738 (RA).
Av C. G. B i e l k e s  brev till Ihre X1/3 1737 (Ihre 191) synes framgå, att Ihre redan 
vid denna tid  anmält sig hos grevinnan och satt krafter i rörelse till sin förmån.

2 Det sker i brev till E. B e n z e l i u s  14 mars o. 19 april 1737 (Brev t. E. Ben- 
zelius d. y., Bd 15: no. 32 o. 39).

3 Denna utnämning behandlas utförligt i det följande. 4 I Ihre 191.
0 Det bör dock kanske nämnas, a tt detta icke skedde med ens. D et visar sig 

sålunda, att A r c k e n h o l t z  även kring årsskiftet 1765— 66 gjort en hänvändelse till 
S c h o e p f l i n  för att få förslag på lämpliga kandidater till en blivande succession å 
Skytteanska professuren, varvid S. i brev av d. 9 och 20 jan. 1766 (Linköp., vol.
Bf 7) rekommenderar en ung M. H a r s c h e r . Och det kan väl antas, att A. ej gjort 
detta av egen drift. I brev till W a r m h o l t z  den 7 mars 1770 (KB) antyder han 
också, att greve G y l l e n s t i e r n a  på grund av inflytande från G u s t a f  B o n d e , en gång 
hans förmyndare, »alt sedan . . . wist hog at kalla hit in casu en fremmande» osv.
Och Arckenholtz, som sympatiserar med tanken — dock under framhållande, att 
Ihre ej får bli lidande på saken — bringar i åtanke en av bröderna M u r r a y . Ihres
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Ihre installerades i den nya värdigheten den 8 febr. 17391 och talade 
då över ämnet »De studiis Politices & Eloqventiae» — enligt konsisto
riets anmälan till Kanslern2 »en wacker och anständig Oration». Ej 
heller denna har emellertid, såvitt man känner, blivit bevarad.

Genom denna professur, vilken som bekant grundats av J o h a n  

S k y t t e  1622, hade stiftaren avsett att tillgodose forskning och under
visning i de tvenne discipliner, som han tillskrev sin egen framgång i 
livet, nämligen vältaligheten och politiken. Det är också välbekant, 
att uppfattningen om dessa läroområdens innebörd och omfattning 
varierat åtskilligt under tidernas lopp — en översikt härav ger H. 

Joh.Ihres aka- S c h u c k  i sin historik över denna professur.3 Vad Ihre beträffar så 
^visning^m framgar av den undervisning han meddelade, att han tillagt ämnes

sfären ganska vida gränser.4 Till en början rörde han sig huvudsak
ligen på det statsvetenskapliga området. Läsåret 1741 /42s höll han 
sålunda offentliga föreläsningar över »lus Publicum Imperii Romano- 
Germanici», varav ett brottstycke om 28 kvartsidor föreligger i vår 
samling (Ihre 134: 4). Privatim föreläste han detta år vad han kallar 
»Doctrinam Politices» med ledning av M. H. G r ib n e r s  Principia 
jurisprudentias naturalis, ett arbete, som han även senare (1747/48) 
använde. Läsåret 1742/43 börjar han en serie föreläsningar över de 
europeiska staternas politiska historia, som sedermera pågår under 
åtskilliga år framåt (t. o. m. 1746/47). Det vill för övrigt synas, som 
om man här har att urskilja två serier. Den ena följer H. J. V o l t e m a t s  

lärobok Gienwäg til de förnämste europaeiske staters historia (Ups. 
1741) och företrädes i vår samling dels av ett egenhändigt brottstycke

e f t e r t r ä d a r e  b l e v  e m e l l e r t i d  i s i n o m  t i d  s o m  b e k a n t  J a c o b  A x e l s s o n  L in d b l o m  

( se  h ä r o m  n ä r m a r e  n e d a n ) .

1 I inbjudningsprogrammet uttalade rektor, A n d e r s  C e l s i u s , bl. a. att Muserna 
sörjde över den svårersättliga förlust poesien gjort genom att Ihre lämnade professu
ren i detta ämne men erinrade sig samtidigt med glädje, att J o h a n n e s  C o l u m b u s  

på sin tid på ett högst förtjänstfullt sätt uppburit denna och samtidigt vikarierat 
som Skytteansk professor, ävensom att det mellan talarkonsten och poesien funnes 
en så stor överensstämmelse och frändskap, att Ihre egentligen ej borde anses ha 
övergivit sin professur utan fastmera — som orden något konstlat föllo — »inom 
statsvetenskapens skrankor inneslutit den skicklighet i båda slagen av eloqvens, 
vari han excellerade men som hittills fått ströva fritt över vetenskapernas vida fält.»

2 Den 13 febr. 1739 (RA, Academica, Uppsala, Ser. E II: Vol. 17).
3 I S chöcks ovan nämnda Inbjudningsskrift 1916.
* En del hithörande spörsmål beröras vidare nedan på tal om Ihres docenter.
5 Föreläsningskataloger från de två närmast föregående läsåren (1739/40 och 

40/41) torde ej ha bevarats till vår tid.
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m. m. (Ihre 134: 1, jfr även 134: 3), dels av anteckningar av obekant 
hand (Ihre 134: 2), men föreligger i vida utförligare uppteckningar i 
Skokloster-handskriften no. 109: 4.1 En annan svit, som gäller Por
tugals och Spaniens historia och statskunskap och som bevarats i 
egenhändigt manuskript (i Ihre 143), företer i åtskilligt en annan lägg
ning, i det att den innehåller utförligare uppgifter om dessa länders 
samhällsförhållanden o. likn. Läsåret 1747/48 började han ånyo före
läsa över naturrätten, denna gång offentligt, fortfarande med ledning 
av Gribner, och fortsatte härmed under ytterligare tvänne läsår.2 
Några originalmanuskript äro ej bekanta, men anteckningar av åhörare 
finnas på flera håll.3 Ett uttalande, som Ihre vid denna tidpunkt gjort 
om sin föreläsningsverksamhet, kan i detta sammanhang förtjäna att 
beröras. Det finnes intaget i Större konsistoriets protokoll för den 11 
mars 1749, då man där diskuterade frågan om förhör vid föreläsning
arna och möjligheten av att inom en ej alltför lång tidrymd avsluta 
föreläsningskurserna i olika vetenskaper.4 Ihre förklarar här bl. a .: 
»1:0 När jag läsit öfwer Europaeiska staterne, hafwer jag hwarje termin 
absolverat et rike. 2:0 Jus publicum Romano-Germanicum hafwer 
jag lyktat på et år. 3:0 Mina föreläsningar öfwer disciplinas practicas 
hafwer jag så inrättat, at jag absolverat jus naturae på et år. Jus publi
cum universale började jag förleden termin och tänker thet sluta i 
nu ingående. Jus gentium och jus publicum particulare, såsom wa- 
rande af lika widd lära ock intaga lika tid.5 4:0 Eloquentien hafwer 
jag publice icke docerat, utan privatim altid haft några, som betjänt 
sig af min underwisning dels uti skrifwande dels explicerande af 
latinska auctores» — varjämte han i detta sammanhang omtalar sina 
föreläsningar över svenska språket »efter et genom trycket af mig

1 Se härom närmare nedan D. 2, s. 199 f.
2 Fortgången av dessa kan i detalj följas förmedelst de i Riksarkivet bevarade 

föreläsningsdiarierna (Academica, Uppsala, Ser. F: voll. 1 ff.); jfr även hans nedan 
anförda uttalande 1749.

3 Sålunda i m er och mindre fullständiga redaktioner i UUB Nordin 2040: 2, 
P 105 a, P 105 b, P 113 r (samtliga tillhörande en och samma redaktion, P 113 r 
fullständigast, omfattande Prolegomena och Lib. I—III), avvikande redaktion i 
Nordin 1408. Vidare Linköpings-handskriften Filos. 22, en volym i Göteborgs 
stadsbibl., osv.

4 Se härom A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., D. 3 : x, s. 2 5 4  och konsistorie- 
protokollet, avtryckt ibid., Bihang 3 , s. 3 9 9 — 4 2 0  (Ihres yttrande å s. 4 0 5 ) .

5 Det kan här påpekas, att Gribners förut nämnda arbete är indelat i fyra böcker 
med just den av Ihre anförda ämnesuppställningen.
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utgifwit utkast», vilken kurs fullbordats på en termin. Som belysande 
för Ihres egen syn på sin professur kan tilläggas, att han 1751 i sin 
ansökan om adelskap1 betecknar den som »en then beswärligsta och 
mest widsträckta Profession, som wid Kongl Academien är». Läsåret 
1750/51 omlade Ihre emellertid alldeles sin undervisning, i det att 
han övergick till att föreläsa offentligt över Livius och sedermera 
sällsamt nog fortsatte härmed under sin återstående professorstid 
dvs. i hela 30 år. Och endast i enskilda kollegier meddelade han 
härefter undervisning i »jus publicum», »philosophia practica» osv. 
enligt föreläsningskatalogernas utsago. Formellt sett gjordes denna 
ensidiga föreläsningsverksamhet möjlig därigenom att läroämnet »väl
talighet», som ingick i Ihres professur, ju främst räknades liktydigt med 
»latinsk elokvens» dvs. latinsk konstprosa; sakligt sett åter rättfär
digades förfaringssättet därigenom att det krävde jämförelsevis föga 
förberedelse från föreläsarens sida och därför i hög grad sparade ho
nom tid och krafter för det vetenskapliga författarskap, som skulle 
bli hans utan all fråga viktigaste och värdefullaste insats. Om Ihres 
tillvägagångssätt vid dessa föreläsningar får man för övrigt en före
ställning genom vad sederm. riksrådet och riksmarskalken greve C arl 
B o n d e , som i unga år (1754—58) studerade i Uppsala under Ihres 
direkta inseende, härom berättar i sina självbiografiska anteckningar. 
Enligt hans utsago vidtog vad han kallar Ihres »publiqua collegium» 
efter frukosten, tydligen kl. 9, »då en af auditores explicerade Livius, 
hwilket ofta föll på någon af oss», dvs. de i Ihres hus inackorderade 
adelsynglingarna. »Samtidigt därmed höll C[anslie] R[ådet] små före
läsningar öfwer latinska språket och de gamla romarnes sedwanor 
och inrättningar.»2 En något mera ingående karakteristik, baserad 
på erfarenheter från en senare tid (omkr. 1770) föreligger av C. G. 
N o r d in s  hand; den lyder: »Förklarade han Livii Historiska Böcker 
så uppdagade han icke allenast det mörka i Latinska Språket, igenom 
utredande af de Romares bruk, seder och tänkesätt, utan anmärkte 
äfven tankens rikedom och oratoriska skönheten i uttrycken, i talets 
vändning, i sammanstämmelse emellan ämnet och stilen; hvaraf följde 
att åhöraren likasom på nära håll fick göra sina betraktelser i det 
framfarna och tycktes med samtida ögon se sakernas förhållande till

1 Original i RA, saml. Biographica: Ihre.
2 C .  T r o l l e  B o n d e , Anteckningar om Bondesläkten [omslagstit.]: Riksrådet o. 

riksmarskalken grefwe Carl Bonde samt hans närmaste anhöriga, i (Lund 1895), 
s. 32.
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hvarandra.»1 — Vid tämligen framskriden ålder fick Ihre för övrigt 
anledning att ägna en akademisk avhandling åt sin latinske älsklings
författare Livius, i det att han år 1774 publicerade det kort förut 
funna fragmentet av Livii 911a bok, försett med noter (ms. i Ihre 
62: 1, 1 a).2

Till latinundervisningen hörde emellertid utom »exercitia stili» 
också »collegia disputatoria», vilka omtalas flerstädes, bl. a. i Ihres 
egna redogörelser för sin undervisning. Det är emellertid intressant 
a tt se, hurusom Ihre låtit dessa metoder komma till användning, 
ej blott när det gällde färdighet att nyttja romarspråket, utan även då 
det gällde att uppodla lärjungarnas förmåga att korrekt behandla 
modersmålet i tal och skrift. Detta stämde ju också väl överens med 
det intresse för modersmålets vård, som Johan Skytte — trots all sin nit
älskan för latinet — lagt i dagen, så t. ex. när han under det akademiska 
året 1620/21 författade (eller i varje fall översåg) det första utkastet 
till konstitutioner för Uppsala universitet, däri det ålades innehavaren 
av eloquentiae-professuren att »sålunda underwijsa sina åhörare, at 
the, och synnerliga the som på communitetet kost hafwa, skola altijdh 
ymsom hafwa orationes publicas en gång hwar wiku, så wäl på Swenska 
som på Latijn, ty genom sådant bruk warder thet Swenska tungomålet 
widh macht hållit och ikke wanwyrdat och förkommitt».3 Analogien 
är ju  visserligen icke fullständig men oförnekligen dock uppenbar, 
när Ihre ägnade sin omsorg åt denna sida av lärjungarnas utbildning. 
Det framgår nämligen av åtskilliga vittnesbörd, att han i sin under
visning — vare sig det gällde latin eller svenska — i hög grad lagt an 
på att träna lärjungarna i att uttrycka sig muntligt. För latinets del 
togo väl dessa övningar ofta nog i första hand sikte på den uppvisning, 
som den akademiska disputationen eller den publika orationen u t

1 M inne öfwer . . . Johan Ihre (i Sv. Akad:s Handlingar ifrån år 1 7 9 6 , D. 6 , 

Sthm  1 8 1 7 , s. 1 7 1 — 1 9 1 ) , s. 1 8 4 .

Som nedan (D. 2 , s. 5 8 )  i korthet berörts, ger Ihres lärjunge J. J. B j ö r n s t å h l  

i ett av sina resebrev från T urin  2 8  aug. 1 7 7 3  (Resa til Frankrike, Italien . . ., D. 1, 

Sthm  1 7 8 0 , s. 5 1 0  ff.) en redogörelse för detta fynd och dess behandling. I samband 
härm ed sänder han en avskrift av texten, som han ber Gjörwell publicera »sådant 
som  jag det skrifvit här, som är ganska exact, efter hvar bokstaf til pricka, uti sina 
L ärda Tidningar, ad acuenda ingenia nostratium; til exempel H r Riddaren Ihre, 
som  har optimum argutissimumque nasum och älskar T. Livius så mycket, torde 
strax känna igen honom på lineamenterne» osv. (s. 5 1 2 ) .

3 Utkastet ifråga är tryckt av A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., Bihang 1 (Ups. 
*877)» s. 1 6 4 — 1 7 0  (se s. 1 6 6 ) .
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Joh. I  hr es 
»Skytteanska 
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gjorde, men för svenskans vidkommande kunde det ju bli fråga om 
en långt vidare syftning: det offentliga framträdande, som framtiden 
kunde komma att kräva av den blivande ämbetsmannen etc. Och här
vid har man ju också att ihågkomma den särställning, som professor 
Skytteanus intog så till vida, som han erhållit ett visst inseende över 
den adliga ungdomen. Första uppslaget härtill hade givits redan 
genom den stipendiedonation, som C a r l  C a r lsso n  G y l l e n h ie l m  
år 1629 hade gjort och som han anknutit till Skyttes sju år tidigare 
gjorda stiftelse genom att förordna, att stipendiaterna skulle sortera 
under Skytteanske professorn, bo på Skytteanum och helst även intaga 
sina måltider i professorns familj. Och vad Ihre beträffar så torde 
han — som nedan skall närmare beröras — i vida större utsträckning 
än någon av sina företrädare ha tagits i anspråk för fostran av unga 
adelssöner med inseende över dem och deras under praeceptorers 
handledning bedrivna studier. Och i många fall har tydligen även 
önskemålet om kost och logis i professorns hus blivit uppfyllt.1

För att återgå till de talövningar, som Ihre anordnade för de adliga 
alumnerna, så kan ju  nämnas, att han redan på våren 1739 kort efter 
sin egen installation låter tvänne unga ädlingar framträda med offent
liga orationer på Gustavianum, till vilka han utfärdade inbjudan med 
tryckta program: det var den 17-årige greve E r ic  B r a h e  — som senare 
gjorde sig olycklig genom sitt deltagande i revolutionsförsöket 1756 — 
och den 15-årige greve N il s  A d a m  B ie l k e , som sedermera blev en 
framstående ämbetsman (riksråd, president m. m.) och konstkännare. 
Båda orationerna, som utgåvos av trycket, syftade till Gustavianska 
ättens förhärligande — ett ämne, som enligt stiftelseurkunden skulle 
ligga professor Skytteanus om hjärtat. Det visar sig vidare, att Ihre 
emellanåt för att stimulera intresset för de oratoriska övningarna 
sökt att giva dem en viss solenn prägel. År 1740 har han sålunda låtit 
sina adliga disciplar bilda en »Schyttiansk academie», med syfte just 
att ge de unga bisittarne tillfällen till oratoriska övningar. En av del
tagarna, J o a c h im  V il h e l m  L il ie s t r å l e , sedermera känd som mycket 
dugande ämbetsman (justitiekansler m. m.) och mindre lyckad poet, 
har givit en liten skildring av dessa sammankomster så som de ge
staltade sig vid tiden omkr. 17402: »Professoren Ihre hade vid denna 
tiden, med sin vanliga styrka och grundelighet, börjat tänka på vårt

1 Om detta se utförligare nedan.
2 Åminnelse-tal öfver . . . grefve Melcher Falkenberg. Hållet för K. Vetenskaps 

academien . . . 1796 (Sthm  1796). S. 13.
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modersmåls rätta ans och rykt, samt til den ändan för oss, som den 
tiden njöto hans undervisning, hemma i sit hus uprättat en egen, 
liten lärosal, där en dag i veckan, ömsom han sjelf, och ömsom någon 
af lärlingarna, höllo korta tal och upläste små af handlingar uti hvarje- 
handa sjelfvalda ämnen, hvilka sedan framlemnades, och gofvo Lä
raren anledning, at meddela rättelser och nyttiga anmärkningar så i 
Svenska språket, dess rätta art och rätta skrifsätt, som i hänseende til 
tankarnas rätthet, /Esthetiken och talekonsten, däruti Hr Ihre sjelf 
var en så stor mästare.» Att en livlig verksamhet utvecklats framgår 
av en liten tryckt ’Förtekning på the tal, som höstterminen 1740 i 
\  psala hållne äro’, vilken upptar titlar på icke mindre än 20 orationer. 
Av dessa finna vi 4 bevarade i vol. no. 172 i vår samling. Denna inne
håller ytterligare 3 dylika vältalighetsprov, som visa, att »akademien» 
florerat åtminstone även under vårterminen 1741. Man finner så
lunda, för att nu nämna några exempel på vad som presterades, att 
av de unga bisittarna i 15—20-årsåldern — praeses-professorn hade 
själv den icke alltför imponerande åldern av 33 år — har den 17-årige 
M e l k e r  F a l k e n b e r g  — sedermera riksråd, Lunds akademis kansler 
m. m. — som enligt nyss anförde sagesman i dessa övningar »väkte 
med sin synnerliga skiklighet flere medtäflares ifver», framlagt sina 
tankar om »huru nödig en ordning är uti et Rike». Hans jämnårige 
kamrat A d a m  F r e d e n s t ie r n a , son till den bekante politikern A d a m  
S cH UTZ-f r e d e n s t ie r n a , har hållit tal dels om Svea hovrätt, där fadern 
vid denna tid var hovrättsråd och senare (1768) skulle inta presidiet 
och där Adam j:r själv en gång skulle avancera till vice president (1777), 
dels om ’Sweriges Förmåner, framför andra riken och länder’. Och 
E r ic  O d e l s t ie r n a  d . y . valde sitt ämne från det gebiet, inom vilket 
hans farfader och namne gjort så betydelsefulla insatser och där han 
med tiden också själv skulle bli en framstående kraft — bergsbruket. 
Samma ämnesområde lockade även 20-åringen P e h r  A b r a h a m  Ö r n - 
s k iö l d , som senare såsom landshövding i Västernorrland gjorde sig 
ett fräjdat namn genom sin förtjänstfulla verksamhet för Norrlands 
utveckling. Ytterligare uppgifter om denna »akademi», den uppmärk
samhet den väckte osv. meddelas dels här nedan, dels D. 2, s. 255 ff.

Hurusom Ihre, när kronprins G u sta f  vid sitt Uppsala-besök i 
april 1768 i sin egenskap av kansler påbjöd bildandet av en särskild 
adelsnation, såsom professor Skytteanus befanns självskriven till 
chargen som dess inspektor, skall i annat sammanhang beröras.
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I Ihre-samlingen finnes, liksom väl i de flesta enskilda handskrifts
samlingar, en del historiska källskrifter och urkundssamlingar (no. 
116 ff.). Men i vad mån de härröra från Johan Ihre låter sig för
klarligt nog ej alltid med säkerhet fastställas. Antagligen gäller dock 
detta om åtskilligt, då det väl är att förmoda, att han just som professor 
Skytteanus kunde ha användning för sådana samlingar. Med all 
säkerhet härrör från honom de avskrifter av brev och skrivelser från 
drottning Kristina, som föreligga i no. 122 (avd. A). Ty Arckenholtz 
uppger, att Ihre umgåtts med planer på att utge en samling av Kristinas 
brev liksom även vissa av hennes filosofiska skrifter, och som nedan, 
D. 2, s. 219, påvisats, ges det näppeligen någon anledning att — som 
E r n st  M eyer  gjort1 — betvivla denna uppgift. — Ett och annat kan 
Ihre vidare ha erhållit från fränder och vänner. När man t. ex. finner, 
att den mäktiga volym (Ihre 119), som innehåller A xel L e ijo n h u f v u d s  
( L e w e n h a u p t s ) bekanta stridsskrift ’Historia eller Berättelse om . . . 
dhe Herrar som miste Lijfwet vthj K. Carl den IX tijd’ tillhört kam
marrådet friherre J o n a s  W u l f w e n s t ie r n a 2, vilken som ovan nämnts 
var gift med en moster till Ihre, A n n a  S t e u c h ia , så är det ju högst 
antagligt att volymen från honom övergått i Johan Ihres ägo. I vissa 
andra fall har man snarare anledning att gissa på någon av släktens 
yngre medlemmar såsom tidigare ägare.3

Vad åter angår historiskt författarskap så kan det knappast sägas, 
att Johan Ihre utövat något mera omfattande eller betydande sådant. 
Dock bör här anmärkas, att han antagligen själv härvidlag hyst en 
annan uppfattning, liksom också att det vill synas, som om denna skulle 
ha delats av vissa av hans samtida. Man kan sluta härtill av det för
hållandet, att Ihre år 1755 haft tydliga aspirationer på rikshistoriograf- 
ämbetet, som han av allt att döma önskat få förena med sin professur. 
Då denna episod, såvitt jag känner, knappast tidigare torde ha upp
märksammats, kan den lämpligen i detta sammanhang tecknas efter 
de konturer, som skymta huvudsakligen i vår samling, närmast i 
Ihres korrespondens. Då det förspordes att J akob  W il d e , som var

1 Om drottning Kristinas litterära verksamhet i Italien (i Samlaren, Årg. 5, 
1884, s. 65— 114), s. 66.

2 W u l f w e n s t i e r n a , som var född 1681, blev kammarråd 1727, friherre 1762 
(men tog ej introduktion), f  sistnämnda år; han räknades som en av »riksfäderna» 
(det nya statsskickets skapare) och var en betydande och inflytelserik politiker.

3 Så t. ex. ifråga om de stora avskriftssamlingar av handlingar till Sveriges h i
storia under 1500- och 1600-talen, som föreligga i Ihre 120— 121 och som bära 
A l b r e c h t  I h r e s  ägarnamn.
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född 1679 och varit historiographus regni ända sedan 1719, var gammal 
och skröplig vorden, har detta tydligen hos Ihre väckt tanken att 
kunna få bli hans efterträdare. Han har då, förmodligen i mars 1755, 
börjat känna sig för om möjligheterna härför dels hos sin gynnare 
greve H e n n in g  G y l l e n b o r g , vid denna tid hovkansler, dels hos 
själve kanslipresidenten A n d er s  J o h . v o n  H ö p k e n , som var hans 
vän från ungdomsåren. Höpken meddelar den 27 mars, att han ej 
känner, huruvida Wilde har någon tanke på att avgå; tidigare försök 
att förmå honom att taga vikarie ha strandat, ty »Gubben har icke 
kunnat decidera sig och är ock numehra derom icke frågan». Han 
tillägger emellertid älskvärt: »Det skall för öfrigit wara mig kiärt at 
casu existente kunna i detta måhlet bidraga till Min H. broders önskan, 
så mycket mehra, som ingen bättre kan kiänna än iag det ifrån lång
liga tider giör, Min Hr. broders sällsynta egenskaper och lärdom och 
iag derigenom får tillfälle at öfwertyga Min H. broder om den upp- 
ricktiga wänskap och tillgifwenhet hwarmed iag» etc.1 Frågan om 
successionen blev emellertid snart nog aktuell, då Wilde den 21 april 
gick ur tiden. Och Ihres planer ha då dryftats särskilt i hans brev
växling med sin kusin, dåvar. kanslirådet M a t t h ia s  v o n  H e r m a n s s o n , 
som redan tidigare varskotts dels av Gyllenborg, dels av Ihre själv.2 
Hermansson har visserligen utpekat arkivsekreteraren A. A. v o n  
S t ie r n m a n  som en i viss mån gynnad medtävlare3 men tydligen 
ändock ansett Ihres utsikter goda, särskilt för den händelse utnäm- 
ningsfrågan ej komme att avgöras, innan den förestående riksdagen 
sammanträtt. Detta vore också så mycket nödvändigare, som Ihre 
ju icke kunde åtnöjas med enbart de lönevillkor, vilka voro förenade 
med denna tjänst. Hermansson meddelar även, att han talat vid 
Höpken, som omtalat, att Stiernman redan anmält sig, men jämväl 
tillagt, »huru mycket han wore min K. Brors wän och gärna såge sig 
i stånd at det uti wärcket kunna wisa».4 Hermansson har nog också

1 H ö p k e n  till I h r e  27 mars 1755 (i Ihre 191).
2 H e r m a n s s o n  till I h r e  20 mars 1755 (i samma vol.).
3 Rådet hade nämligen 24 okt. 1747 till ständerna utfärdat en slags rekommenda

tion för S t i e r n m a n , att han såsom uppm untran och belöning för sitt förtjänstfulla 
författarskap borde med sin tjänst som sekreterare vid arkivet, där han vore omist
lig, få förena rikshistoriografbeställningen vid dåvar. innehavarens avgång. Denna 
framställning tycks emellertid aldrig ha blivit föredragen vid riksdagen, och nu 1755 
resolverade Kungl. M aj:t på Kanslikollegii förfrågan, att tjänsten ifråga skulle i 
vanlig ordning tillsättas (jfr härom S e v . B e r g h , Svenska riksarkivet 1618— 1837, 
Sthm 1916, s. 182).

4 H e r m a n s s o n  till I h r e  5 maj 1755 (i Ihre 191).



sökt »bereda saken på den foten», som hans förslag om ständernas hö
rande innebar. Den i sept. s. å. nödgas han emellertid meddela, att 
»ibland de första obehageliga tidningar», som mött honom vid hans 
återkomst till staden i slutet av augusti, var den, »att en anläggning i 
anseende til Historiographi beställningen war å färde». Sedan O l o f  
D a l in , kronprinsens informator, fått avslag på sin framställning att 
i sin egenskap av kansliråd bli ansedd som ledamot av Kanslikollegiet 
med viss tur, kunde det nämligen förutses, att konungen skulle komma 
att utnämna honom till rikshistoriograf — vilket senare snart också 
besannades. Hermansson satte emellertid ifråga, om icke Ihre lika
fullt borde anmäla sig, då han var viss om att Ihre av Kanslikollegium 
»skulle med mycken distinction blifwa upförd uppå förslaget» eller, 
om detta ej kunde ske, »hindret omnämnas uppå ett sätt som wore 
hederligit och min k. Brors förtjenster likmätigt». I varje fall kunde 
detta bidraga till förverkligandet av Hermanssons plan att söka bereda 
Ihre någon belöning vid riksdagen.1 Mera avrådande ställde sig där
emot universitetskanslern greve C a r l  E h r e n p r e u s , som också på 
Ihres begäran sonderat terrängen men funnit dels att Ihres förbehåll 
att få behålla professorslönen ej lagligen kunde uppfyllas, dels att 
tjänsten antogs vara bortlovad.2 Ihre hade emellertid redan fullföljt 
sin ansökan och den 9 september hade ärendet varit före i Kansli
kollegiet, då de ansökningar, som inkommit och som härrörde från 
D a l in , I h r e , assessorn i Antikvitetsarkivet J acob R ic h a r d so n  samt 
professor H. J. V o l t e m a t , behandlades. Man har härvid, som det 
förefaller utan meningsskiljaktighet, uppfört Dalin i första rummet 
å förslaget. I andra rummet sattes Richardson. Det anmärktes emel
lertid, att man »hade gärna önskat, att uti det sidstnämde3 rummet 
kunna anmäla Professorn Joh. Ihre, hwars ärkända Wettenskap uti 
Historien, jämte det, att den Professionen, han nu innehafwer och 
med så wälförtient beröm flere år föreståt, med historiographi Regni 
Beställningen, har en ganska nära gemenskap, kunde giöra honom 
berättigad at wid detta tillfälle blifwa ihogkommen, och woro uti 
Collegii sinne säkre och otwifwelacktige prof om den besynnerliga 
skickelighet, som hos honom, till denna syszlans upfyllande finnes.» 
Då emellertid Ihres ansökan var förbunden med villkoret att få förena

1 H e r m a n s s o n  t i l l  I h r e  i  s e p t .  1 7 5 5  ( i  I h r e  1 9 1 ) .

2 E h r e n p r e u s  t i l l  I h r e  15 s e p t .  1 7 5 5  ( ib i d . ) .

3 H ä r m e d  a v s å g s  d o c k  f ö r m o d l i g e n  e j a n d r a  r u m m e t ,  s o m  u t t r y c k e t  k u n d e  g e  

a n l e d n i n g  a t t  f ö r m o d a ,  u t a n  t r e d j e ,  j f r  n e d a n .
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tjänsten med sin professur, fann Kollegiet så mycket betänkligare att 
anmäla honom till den lediga tjänsten, som Kungl. Maj:t uttryckligen 
föreskrivit »att den af en särskilt Persohn skall förrättas»1 och Ihre 
själv tydligen ej avsett att få den under annan betingelse, »emedan 
han wid sin Profession njuter långt större förmohner, än de som Histo
riographi Regni Beställningen åtfölja». Dock trodde sig Kollegiet 
»kunna nyttja detta tillfälle till någon desz [o: Ihres] föhrmon» och be
slöt därför att vid förslagets avgivande anmäla Ihre bland de sökande 
och ange de skäl, som föranlåtit Kollegiet »at ej denna gången ho
nom deruppå upföra», samt även att underställa Kungl. Maj:ts om
prövande »at wid något tjänligare tilfälle hafwa honom i åtanka, 
hwartill Collegium så mycket mera trodde sig kunna styrka, som 
Bmt- Professors å daga lagda oförtrutna sorgfällighet för den Svenska 
Litteraturens tilwäxt, hwarom i synnerhet det nu under desz händer 
warande Werk uti Swenska Språket nogsamt witnar, kan giöra ho
nom till någon upmuntran förtiänt». På tredje rummet uppfördes 
Voltemat.2 När förslaget den 23 sept. skulle justeras, hade Kollegiet 
delvis en annan sammansättning än vid den förra sessionen, och 
hovkanslern greve Henning Gyllenborg, som vid förslagssättningen 
ej varit närvarande, förde nu ordet. Det var väl antagligen detta som 
föranledde ny diskussion av frågan, om icke Ihre borde uppföras i 
tredje rummet i stället för Voltemat. Resultatet blev dock att förslaget 
skulle stå fast och åtföljas av en anmälan, att Kollegium, när det 
förbigått Ihre, »mera rådfrågat hans egen fördel och bästa, än hans 
förtiänst, hwdlket senare Collegium önskar måtte wid annat fördel- 
agtigare tillfälle, bana honom wägen till Kongl. Maij“s nådigste 
åtanka.»

Man får ju erkänna, att Hermansson blev i hög grad sannspådd, när 
han förespeglade Ihre en hedersam behandling i Kanslikollegiet, och 
säkerligen har han, som själv deltog i detta ärendes handläggning, 
verksamt bevakat Ihres intresse. Att han icke kunde förhindra, att 
Dalin utnämndes — som sedan 1743 på ständernas uppdrag arbetade 
på sitt stora verk Swea rikes historia, varav Del 1 utkommit 1743 
och Del 2 1750 — kan icke förtänkas honom. Och det får nog också

1 Det var väl denna föreskrift som föranledde, att S t i e r n m a n  på detta stadium 
av ärendets utveckling tycks ha varit alldeles eliminerad.

2 Kanslikollegii protokoll 9  sept. 1 7 5 5  § 4 (finnes även i avskr. av G a h m  

P e r s s o n  i handskr. U  1 25  i UUB).
3 Protokoll 2 3  sept. 1 7 5 5  § 5 .

4 — 40360. A. Grape.
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sägas, att den sådd, som gjordes i Kanslikollegiet, för Ihre icke blev 
utan sin frukt vid riksdagen.

Fullt utagerad var emellertid saken heller icke i och med Dalins 
utnämning. Den riksdag, som sammanträdde i oktober 1755, ställdes 
som bekant snart nog inför uppgiften att döma i de maktstrider, som 
länge pågått mellan konungen och rådet. Ständerna och deras organ, 
som fullständigt behärskades av hattarna, ställde sig härvid helt på 
rådets sida, och snart nog igångsattes omfattande förföljelser mot 
dem som stödt konungens och hovpartiets strävanden.1 De personer, 
som av kungaparet efter brytningen med Tessin anförtrotts kronprin
sens uppfostran, avlägsnades, bland dem Dalin. Och då denne antogs 
på skilda sätt ha gått kungaparets ärenden — som författare av ko
nungens inlagor till rådet och riksdagen m. m. — förvisades han 
från hovet och ställdes inför kanslirätt till ansvar, väl icke för dessa 
åtgärder, men för sina bekanta kalottpredikningar m. m. Slutet blev 
omsider, att han dömdes till böter2, men tydligt är att man, medan 
rättegången pågick, på sina håll räknat med en vida allvarligare utgång. 
Av ett par brev till Ihre, skrivna i nov. 1755 av någon medlem av 
Riddarhuset (utan underskrift), framgår också, att man i så fall tänkt 
sig Ihre som hans efterträdare: »Man önskar allmänt . . .  att Hr 
Professorn må blifwa hans successor om han blifwer removerad», 
säges det här (25 nov.). Med all sannolikhet är det då fråga om
rikshistoriografbefattningen — det talas tidigare (10 nov.) om att
»den nya syssla han fått hjelper till att fälla honom», väl som ett kom
prometterande bevis på konungens ynnest. Att det vid denna tid- 

Joh. Ihre ifrå- punkt skulle för Ihres del ha kunnat gälla platsen som informator för
hformator rid  kronprins Gustaf förefaller däremot mindre troligt — detta trots att

hovet, hans några år tidigare rykten vid ett par tillfällen varit i svang om liknande 
kansliradstitel. anställningsplaner. Sålunda skriver H e n n i n g  G y l l e n b o r g  26 okt.

1752: »Å propos lät mig weta om herr Professorn har sielf någon ouver- 
ture om det som glunkas i Stockholm, nembl. byta lefnadssätt och blij 
Stockholmsbo, och chargeras med en angelägen education.»4 Visser
ligen hade fråga om Dalins avskedande samma år varit å bane: det

1 Se härom närmare K. J. W a r b u r g , Olof Dalin (Sthm 1884), s . 429 ff.; M a l m 

s t r ö m , Sveriges polit. historia, D. 4, s. 132, 173.
2 Om riksdagens behandling av frågan om Dalin och om processen se W a r b u r g , 

anf. arb., s. 435 ff.; M a l m s t r ö m , anf. arb., D. 4, s. 175 ff. 3 I Ihre 191.
4 Redan 1746 tror sig den intrigante prof. P. U l l é n  veta, att Ihre »går 

hafwande» med planer på att bli informator för den då ännu ej årsgamle prins 
Gustaf (Kyrkohist. årsskr., 3, 1902, Meddel. s. 53).
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stod i samband med det första angreppet på hans kalottpredikningar, 
men detta hade inträffat i början av året, och den väckta stormen i 
prästeståndet hade bedarrat redan i mars.1 Det kunde således knappast 
vara fråga om att ersätta Dalin, utan gällde väl snarare en blivande 
charge hos den dock ännu späde prins Carl. I varje händelse var detta 
fallet ett år senare, då L i n n é  i sina brev till A b r . B ä c k  nov. 1753— 
jan. 1754 gång efter annan relaterar och utlägger slika rykten.2 Men 
vid detta tillfälle 1755 var det nog historiografposten, som Ihres 
aspirationer gällde; denna behöll dock Dalin, och åt sitt historiska 
författarskap fick han nu — entledigad från informatorsbefattningen 
och skild från hovet — tillfälle att ägna sig långt mera helt än tidigare 
kunnat ske. Som redan antytts, blev dock Ihre icke helt lottlös.
Just till denna riksdag ingav han sin ansökan om statsunderstöd för 
tryckningen av sitt stora Glossarium. Denna hemställan blev mycket 
välvilligt behandlad, i det att Ihre erhöll ett anslag på 10,000 dir smt, 
dock med skyldighet att framdeles därav återbära 7,000 dir. Men i 
samband därmed väcktes också förslag, att ständerna hos Kungl.
Maj:t skulle hemställa om att författaren måtte tilldelas kansliråds 
namn, heder och värdighet, vilket också — ehuru icke utan motstånd 
på vissa håll, särskilt hos adeln — blev bifallet. Det förefaller inga
lunda osannolikt att den lyckliga utgången åtminstone till en viss 
grad kan tillskrivas den omständigheten, att Ihre kunde sägas på grund 
av formella skäl ha blivit utesluten från ett förslag, på vilket han an
nars ansågs ha haft berättigade anspråk att bli uppförd.3 Exempel 
på ett dylikt soulagementssystem äro icke ovanliga under frihetstiden.

Men för att nu återvända till Johan Ihres historiska författarskap, Joh. Ihres his-
så rörde sig ju detta huvudsakligen på den nordiska forn- och medel- torisj*a forf at- 

. - . . . . . tarskap m. m.
tidshistoriens fält och stod gemenligen i ett mer eller mindre nära 
samband med hans språkvetenskapliga forskningar. En del hithö
rande ting publicerades i form av akademiska avhandlingar, viktigast 
väl den av Ihre kommenterade editionen av den till Äldre Västgöta-

1 W a r b u r g , anf. arb., s. 410—418; M a l m s t r ö m , anf. arb., D. 4, s. 44 f.
2 Bref och skrivelser af o. till C a r l  von  L in n é , Afd. I: D. 4, s. 240, 241 f.
3 I v. Hermanssons förut omtalade brev av den 1 sept. 1 7 5 5  kommer denna 

tanke klart till uttryck, i det att han som nämnt ansett, att Ihres behandling i Kansli
kollegiet borde kunna verka till hans förmån hos ständerna. Han säger härvid bl. a.:
»Dalins emellankomna ansökning ändrar medlen och sättet, men ändamålet är uti 
m itt sinne det samma som tilförne, och kan bäst befrämjas, när min K. Bror blifwit 
wid en syszla förbigången, til hwilcken han är mera sielfskrefwen uti allmänhetens 
ögon än herr Dalin.»
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lagen fogade konungalängden, vilken publicerades i form av en dis- 
putationsserie åren 1752—55; om denna har det dock med visst fog 
sagts, att den »icke har någon egentlig historisk betydelse, dess uppgift 
är blott att förklara texten ur språklig synpunkt».1 Varjehanda brott
stycken av konceptet till detta arbete föreligga i Ihre 115. Om vissa 
andra avhandlingar torde man med skäl kunna antaga att de härröra 
från respondenterna. Det gäller sålunda om den disputation ’De 
dignitate ducali in Svecia’, som O l o f  C e l s iu s  d . y . 1740 ventilerade 
under Ihre och som karakteriserats såsom »kanske den bästa historiska 
disputation som hittills utkommit, hvilande på ett rikt urkundsmate- 
rial och gifvande en god historisk-kritisk behandling af ämnet.»2 
I nyssnämnda volym (Ihre 115) äro emellertid sammanförda de rester 
som för övrigt i mer och mindre fragmentariskt skick bevarats av 
historiska uppsatser av Ihre själv. Däribland märkas sådana om 
Fornjoterska ätten, ett ämne som även berördes i Ihres bekanta ’Bref 
till herr cancellierådet Sven Lagerbring om den isländska Edda’ (tryckt 
Ups. 1772), om Sigrid Storråda, om kungavalet på Mora ting m. m. 
Det bör kanske erinras om att den nyssnämnda konungalängds-utgå- 
van kom att spela en viss roll i den polemik, vari Ihre några år efter 
dess publicering (1758) invecklades med den ovan omnämnde A. A. 
v o n  S t ie r n m a n  med anledning av dennes i K. Vetenskapsakademien 
hållna ’Tal om de lärda vettenskapers tilstånd i Svearike, under 
hedendoms och påfvedöms tiden’ (Sthm 1758). För den yttre gången 
av denna livligt uppmärksammade lärda tvist, vilken i vår samling 
företrädes av den slutreplik, som Ihre sammanskrev 1759 men ej fann 
anledning att befordra till trycket, redogöres närmare nedan D. 2, s. 4 f.3

Av Ihres författarskap på det historisk-topografiska området, som 
ju står i ett visst samband med det rent historiska, skall här endast 
erinras om hans med inledning och delvis rätt utförliga noter försedda 
edition av de tillägg, som J o h a n n e s  S c h effe r u s  i skilda redaktioner4 
efterlämnat till sitt arbete ’Upsalia’ (Upps. 1666). Denna Ihres u t
gåva publicerades åren 1769—72 i form av en disputationssvit under 
titeln ’Upsalia illustrata’, P. 1—8. Varjehanda förarbeten, koncept 
m. m. föreligga i no. 174 i vår samling.

Från Ihre, hans kollega D a n ie l  S o l a n d e r  och hans yngre samtida 
och lärjungar J on as A pe l b l a d  och E vald  Z ierv o g el  m. fl. härröra

1 A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., D. 3 : 2 , s . 3 5 1 .  2 Ibid., D. 3 : 2 , s. 3 1 4 .

3 Se härom numera även H. S alla nd er  i Lychnos, 1 9 4 1 , s . 2 3 9  ff.
4 Jfr nedan D. 2 , s. 2 5 9  ff.
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några mindre uppsatser i heraldik och numismatik, sammanförda i 
vol. no. 147.1 Att Ihre själv hade numismatiska intressen och insikter 
framgår redan av hans dagboksanteckningar från utländska resan (Ihre 
184), särskilt från tvänne besök i myntkabinettet i Gotha. Heraldiska 
ämnen behandlades flera gånger i hans disputationer2, så t. ex. Vasa- 
vapnet3, till vilket arbete en del material också föreligger just i nyss
nämnda handskriftsvolym.

Ihres föreläsningar i naturrätt och likn. ämnen, vilka äga frändskap Ihres förfat- 
med statskunskapen och politiken i vidare bemärkelse, ha ovan något \j^°
berörts. Härvid torde emellertid böra erinras om att också i den 
flitiga disputationsverksamhet, som utvecklades under hans ledning, 
ämnesvalet mycket ofta kom att sätta in på dessa områden: det var 
en mångfald hithörande spörsmål, ej sällan av mera moralfilosofisk 
läggning, som dryftades i dessa lärdomsspecimina, vilka i den mån 
de härrörde från Ihre själv buro prägeln av hans klara ingenium, men 
gemenligen icke kunna räknas som alltför märkliga. Det visar sig 
också att vår samling, när det gäller avhandlingar inom dessa filosofiska 
ämnesområden, innehåller ytterst obetydliga ting ifråga om utarbetade 
manuskript av Ihres hand, vilket i varje fall kan tolkas så, att han i 
dessa fall som regel inskränkt sig till att ge uppslaget, kanske meddelat 
en disposition eller ett utkast och sedermera granskat och förbättrat 
respondentens opus, men endast mera undantagsvis själv lagt hand 
vid det rena utarbetandet.4 Härmed stämmer också ett uttalande 
av Sotberg, som ju säkerligen är vittnesgill i fråga om dylika ting, 
om att huvudparten av de moraliska, politiska och historiska avhand
lingarna till större delen voro författade av respondenterna själva 
men av Ihre »öfversedde, mer eller mindre vidrörda».5

1 A p e l b l a d s  m a n u s k r i p t  ( n o .  1 4 7 : B 2 )  t o r d e  d o c k  h a  t i l l f ö r t s  s a m l in g e n  g e n o m  

A b r . B ä c k  ( s e  h ä r  n e d a n  o c h  D. 2 , s . 2 1 4 ) .

2 Sålunda i E. G a l l e s  De natura insignium, 1—2, 1 7 4 7 —4 8 ,  ett på ganska 
grundliga undersökningar fotat arbete, som väl dock väsentligen härrör från respon- 
denten.

3 De insignibus serenissimae familiae Wasiacae (1 7 5 8 ;  resp. A. B r a u n e r ) .

4 Dock kan ju  förtjäna erinras om Ihres yttrande vid en överläggning i filosofi
ska fakulteten den 8 mais 1 7 7 5  om då rådande förhållanden: »Om . . . eländig
heter komma ifrån auctorens hand, måste antingen praeses så stöpa om altsammans, 
att arbetet blifwer hans och ej respondentens, eller framkommer det till bägges 
blygd» (A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., Bihang 4 ,  s. 3 7 8 ) .

5 S o t b e r g s  minnesteckning i Vitterhetsakademien (’Framledne cantzli-rådet . . ., 
herr Johan Ihres lefverne’), tryckt i K. Svenska Vitterhets-academiens handlingar,
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Ihres kontro
vers med teo

logerna.

Då som nämnt i vår samling så föga bevarats av filosofiska manu
skript, synes någon anledning knappast föreligga att här närmare 
ingå på Ihres filosofiska åskådning. Hans mångåriga vistelse i Uppsala 
gav honom ju tillfälle både att se Wolfianismens genombrott vid uni
versitetet — själv hade han ju i sin gradualdisputation kritiserat den1 
— och att uppleva, hurusom den efter en länge dominerande makt
ställning, hävdad främst av N il s  W a l l e r iu s , så småningom fick vika 
fältet för den empiriska filosofien av Lockes riktning. Till denna sy
nes Ihre själv ha anslutit sig tidigt nog, och ett par av hans lärjungar 
från senare år blevo dess mera betydande representanter, så framför 
allt den egendomlige och orolige P. N. C h r is t ie r n in  och jämväl den 
geniale J acob  F r e d r . N e ik t e r 2, som för övrigt också kom att be
kläda den Skytteanska lärostolen.

En frisinnad och fördomsfri syn tycks också ha kännetecknat Ihre 
i fråga om de pedagogiska problemen att döma av de hit hörande av
handlingar, som ventilerades under hans presidium.3

På tal om det gemenligen måttliga intresse, som den ordinära, något 
urvattnade disputationslitteraturen särskilt inom vissa branscher er
bjuder, får man emellertid icke förbise, att detta i icke ringa mån är 
att tillskriva den misstänksamma ömtålighet och intolerans, som 
rådde såväl på det teologiska området som ej mindre beträffande den 
härskande doktrinen rörande regeringssättet. Att Ihre också råkade 
i konflikt med båda dessa läger, innan han förmått pålägga sig den 
försiktighet som vederborde, är ju välbekant. År 1742 invecklades 
han i stridigheter med den ortodoxa teologien genom att presidera

D. 4 (Sthm 1783), s. 399—479, se s. 424. — Såsom ett exempel på dylik medver
kan från Ihres sida kan nämnas C. G. N o rdin s  bekanta avhandling M onumenta 
sviogothica . . . falso meritoqve suspecta, 1773, som i ett par koncept föreligger i 
UUB, Nordin 482; det mera definitivt utformade (s. 53 ff.) har Ihre tydligen noga 
genomgått och däri gjort en mängd ändringar och tillägg, både formella och sak
liga (jfr även bl. 13, som nästan helt omskrivits av Ihre).

1 Se ovan s. 27 med not 2.
2 Om denne (och hans förhållande till Ihre) se bl. a. G. G jö r l o f f , De estetiska 

åskådningarna vid universiteten (i Samlaren, Årg. 2, 1900, s. 91— 101), s. 91 ff.; 
A . B la n c k , Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (Sthm 1911; 
akad. avh. Upps.), s. 243 ff. passim; A l b . N il sso n , Jakob Fredrik Neikter (i Sam
laren, Årg. 34, 1913, s. 177—263); G u n h il d  B er g h , Litterär kritik i Sverige under 
1600- o. 1700-talen (Sthm  1916, akad. avh. Upps.) passim.

3 Se härom N il s  G. O h l s o n , D et pedagogiska problemet under frihetstiden o. 
gustavianska tiden (Sthm 1939, akad. avh. Lund), s. 85 ff.
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för en av A n d e r s  K n ö s 1 författad avhandling ’De principiis et nexu 
religionis naturalis et revelatae’, som kom varjehanda oro åstad i det 
teologiska lägret. På denna tvist, som mer och mindre ingående 
skildrats bl. a. av O . L e v e r t in 2, C . A n n e r s t e d t 3, H e n n i n g  W ij k - 

m a r k 4 och J o h . D e l l n e r 5 och nu senast berörts av R u b e n  J o s e f s o n 6, 

ha vi ej anledning att här närmare ingå, då vår samling ej innehåller 
några dokumenter rörande densamma. Av långt allvarligare natur Ihres politiska 
var den förföljelse, som från den härskande hatt-regimens sida — Process- 
Ihre var mössa — riktades mot Ihre på grund av vissa uttalanden, 
som denne gjort i några av sina politiska och historiska dissertationer' 
och som ansågos förgripliga. Inför en särskild kanslirätt anklagades 
Ihre i december 1747 av en för ändamålet förordnad actor, och rätte
gången pågick i tre år, ända till november 1750, då dom föll.8 Denna 
överklagades därtill av actor, men fastställdes av Kungl. Maj:t den 
6 mars 1751. Av akterna i denna rättegång, vilka samtliga äro kända 
förut, föreligger en — actors vidlyftiga duplik 1748 — i vår samling 
(no. 201: B 10), och nedan D. 2, s. 375 lämnas närmare uppgifter om 
handlingarna i målet, ävensom om den litteratur, däri denna process 
blivit närmare berörd — jämväl i detta fall föreligger en tämligen u t
förlig skildring av A n n e r s t e d t s  hand.9

Naturligt nog kom Ihre att under sin långa tjänstetid som akade- Ihres docent 
misk lärare medverka till anställandet av ett betydligt antal docenter ^hharisveten-
inom de ämnesområden, som lågo inom hans intressesfär.10 Bland dessa skapliga kvar- 
____________ låtenskap.

1 Sedermera lektor i Skara och slutligen domprost därstädes.
2 Johan Wellander (Ups. 1896; Skrifter utg. av Sv. literatur-sällsk., 15), s. 35 ff.
3 Ups. univ:s hist., D. 3: 1, s. 184— 193.
4 Wolffs filosofi o. svensk teologi (Sthm 1915; Bilaga t. Nya elementarskolans 

årsredogörelse 1914/15), s. 13 f.
5 Den Wolffska filosofien o. svensk teologi, i (Sthm 1930), s. 167 ff., 250 ff., 255 f.
6 Anders Knös’ teologiska åskådning . . . (akad. avh., Upps. 1937), s. 18 ff.
7 De victima publica (1743), De tum ultu Dalecarlorum, vulgo Naef-toget dicto 

(1743), De poenis innocentum (1747).
8 Kanslirätten prövade för rättvist »thet skal professor Ihre för sådane thesz 

förberörde förseelser böta Siu hundrade daler silfwermynt, såsom swarande emot 
Ett års på Staten bestådde Professors Lön, hwilka Scholarne i Lappmarken komma at 
hemfalla, samt få uti Kongl. Maij:ts och Riksens Cancellie collegio en alfwarsam före
ställning och warning» etc. (domen avtryckt hos A n n e r st e d t , anf. arb., Bih. 4, s. 32 f.).

9 Anf. arb., D. 3 :1 , s. 218 ff. Annerstedt förlägger oriktigt disputationen De 
poenis innocentum till 1745 i stället för till 1747 och ger därför en missvisande upp
gift om den tid, som förflöt mellan denna disputation och processens igångsättande.

10 Se härom utförligt här nedan avd. ’Ihres docenter’.
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hans lärjungar funnos flera högt begåvade och dugande män, som 
gjorde värdefulla vetenskapliga insatser — mer än en av dem kommer 
att skymta i den följande framställningen. I det centrala ämnet för 
Skytteanska professuren, »uti Politicis» — som det heter i fakultets- 
protokollet1 — anställdes sålunda 1752 som docent en man, som av 
allt att döma skulle ha gjort sig ett bemärkt namn som vetenskaps
man, därest en längre arbetsdag blivit honom förunnad. Det var 
A xel A d r ia n  E e n , en rådmansson från Strängnäs, som, född 1719, blev 
student i Uppsala 1742 och där — för att använda ett eftermäles ord — 
»utwalde Ihre til sin hufwudsakeligaste lärare». Een disputerade så
lunda under dennes presidium såväl pro exercitio 1746 som pro 
gradu 1749. Promoverad till filosofie magister sistnämnda år, för
svarade han 1751 under eget presidium en avhandling ’De modis 
acquirendi imperium Svio-Gothicum’, som väckte åtskillig uppmärk
samhet2, och påföljande år blev han som nämnt docent, då Ihre för
klarat »honom wara uti sin Profession nödwändig». »Alt sedan denna 
tiden» — berättar en minnestecknare i Sw. M ercurius3 — »har han 
docerat här wid Academien med särdeles beröm, och den studerande 
Ungdomens utmärkta förtroende. Sin mästa styrka ägde han uti 
Grekiskan, Latinen, Moralen, Jure Publico och Historien. Han 
hade äfwen en särdeles insigt uti Theologien, och det som rörer den 
practiska Religionen. Han ägde en besynnerlig god gåfwa at lära och 
underwisa andra, hwadan han ock ofta hade förnäma Ynglingar 
under sit särskilta inseende, och nu sist en ung Grefwe Horn Son af 
General Majoren och Commend, af Swärds Orden H. Grefwe Adam 
Horn.» År 1755 förordnades han till vice akademisekreterare4, ett 
vikariat, som föranledde en del stridigheter med inblandning från 
den s. k. protokollsdeputationens sida.5 Det är därför icke utan in
tresse att en utsago — se nedan D. 2, s. 229 not 2 — kunnat påvisas, 
att Een varit illa anskriven hos de maktägande, säkerligen såsom 
mindre rättrogen ifråga om det rådande regeringssättets förträfflighet.6

1 Jfr närmare nedan D. 2, s. 228, med not 6.
2 Se t. ex. C. G. W a r m h o lt z’ omdöme, anfört nedan D. 2, s. 228, not 2.
3 Arg. 3 (1757/58), s. 233 f.
1 E tt konceptprotokoll av hans hand föreligger i Ihre 171: 7.
5 A n n er sted t , anf. arb., D. 3: 1, s. 338 f.
fi Den härrör från greve C arl B o n d e , denna tid hans discipel, slutl. riksråd och 

riksmarskalk, som i sina självbiografiska anteckningar på tal om förföljelserna efter 
det misslyckade revolutionsförsöket 1756 rent av vill göra gällande, att Een säkerligen 
skulle ha blivit ett offer för dylika, därest icke hans död kommit emellan (C . T r o lle  
B o n d e , Riksrådet o. riksmarskalken grefwe Carl Bonde . . . 1, L und 1895, s. 49).
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Ihre har han emellertid tydligen stått mycket nära och tycks långa tider 
ha tillhört hans hus bl. a. såsom guvernör för där inackorderade adliga 
ynglingar. Det var också på Ihres egendom Sandbro, som han som
maren 1756 avled »in ipso aetatis flore». Detta faktum ger ju också 
förklaringen till att i Ihre-samlingen återfunnits Eens handskriftliga 
kvarlåtenskap eller i varje fall en del därav tillräckligt betydande för 
att kasta ljus över hans lärar- och forskarverksamhet. — Det visar 
sig sålunda, att Een — i likhet med lärofadern — i skilda repriser före
läst över G r ib n e r s  Principia jurisprudentiae naturalis. Sålunda före
ligga brottstycken av ett manuskript (Ihre 157: 1 a) gällande Prole
gomena (och möjligen Liber I), vilket av arkbeteckningen att döma — 
däri ingå bl. a. arken 39 och 40 — torde ha varit rätt omfångsrikt.
Andra föreläsningar över Liber II De iure publico universali (Ihre 
157: 1 c) ange sig vara avslutade våren 1752 men ha undergått en 
omarbetning sommaren 1754. Vidare märkes ett manuskript på 150 
foliosidor (Ihre 157: 2) innehållande föreläsningar över Altdorfer- 
professorn M. D. O m e is ii  Jurisprudentiae naturalis epitome (1725), 
vilket arbete nyttjats som ett slags grundlinjer. En mera självständig 
karaktär förefaller ett oavslutat arbete i naturrätt att äga (no. 157: 3;
5 2  s. i folio). Förutom en mängd brottstycken, utkast m. m. i filoso
fiska ämnen av Eens hand (no. 157: 4 )  härrör ur hans kvarlåtenskap 
dels ett kollegium ’Elementa luris Naturalis’ (no. 1 5 8 ), vars ursprung 
ej närmare undersökts, dels anteckningar (no. 1 5 6 ) efter N il s  W a l l e - 

r i i  174 3  hållna privata kollegium över A n d r e a s  R y d e l ii  ’Sententias 
philosophicae fundamentales’ (Lund 17 3 3  och senare upplagor).

Jag har nedan D. 2, s. 227 ff. sammanställt de mig för närvarande 
bekanta viktigare uppgifterna rörande A x el  A . E e n  med nödiga käll- 
och litteraturanvisningar, men jag har också tillåtit mig påpeka, att 
denne man, vars begåvning, duglighet och lärdom omvittnats från 
många håll, sedan numera en så betydande del av hans vetenskapliga 
produktion anträffats, torde förtjäna att göras till föremål för en mera 
ingående undersökning, än den som för detta katalogarbete kunnat 
åstadkommas.

Johan Ihres forskarverksamhet sträcker sig, såsom redan av det Joh. Ihres 
ovan anförda framgår, över flera vetenskapliga områden, men det 
fack, där hans begåvning med dess kritiska skärpa, sunda, fördomsfria forskare. 
omdöme och fyndiga, ofta skarpsinniga kombinationsförmåga bäst 
kom till sin rätt, var dock utan all fråga språkvetenskapen.
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Att Ihre kunde få möjlighet att göra sin ojämförligt mest betydande 
vetenskapliga insats på ett gebiet, som till väsentlig del låg helt utanför 
hans professurs läroområde, nämligen inom språkforskningen, främst 
den svenska, den gotiska och den jämförande, kan väl redan formellt 
sett te sig ganska egendomligt. Man får härvid dock först och främst 
komma ihåg, att gränserna mellan de olika professurerna på hans tid 
ej voro lika strängt uppdragna som i våra dagar, vartill kommer att 
de levande språken ännu ej erhållit några lärostolar vid våra univer
sitet: en rent praktisk undervisning meddelades av språkmästarne, 
men om någon forskning eller något vetenskapligt studium var det 
som regel knappast tal. Även om modersmålet gällde det till viss 
grad, att det var ’no mans land’, utlämnat åt den enskilda företagsam
het, som trodde sig kallad att där bryta mark. Visserligen hade ju 
planer en gång varit å bane att skapa en professur i svenska språket 
vid Uppsala universitet —  den tanken hade 1624 dryftats av G u s t a f  II 
A d o l f  och A x el  O x e n s t ie r n a  men strandat, då någon för platsen 
lämpad person ej stått att få.1 Och ingen av efterträdarna på tronen — 
Kristina med sin rätt exklusiva inriktning på den klassiska eruditionen 
eller konungarna av det Pfalziska huset — hade haft någon tanke på 
att upptaga planen på nytt. Vissa försök och delvis rätt aktningsvärda 
sådana hade väl ändock senare gjorts att åstadkomma akademisk un
dervisning i modersmålet, sålunda av en P e t r u s  L a g e r l ö ö f , en N i 

c o l a u s  C e l s iu s  m. fl., och från detta område hade också understundom 
hämtats ämnen för akademiska disputationer, men det hela måste 
likväl sägas ha stannat vid tämligen isolerade ansatser. Vad Ihre be
träffar blev det ju heller icke u n d e rv is n in g e n  i detta fack, som 
trädde i främsta planet — den får nog räknas mera som en sekundär 
företeelse — utan den banbrytande forskargärning, som blev hans 
livs stora bragd, den ligger ju till ojämförlig del nedlagd i hans stora 
ordboksverk. Även kravet på en lexikalisk registrering av vårt språk 
går tillbaka på Gustaf Adolf, som i sitt bekanta memorial 1629 om 
fornminnesvården bl. a. påbjöd anläggandet av samlingar i dylikt 
syfte. Och redan J o h a n n e s  B u r e u s , konungens lärare och riksens 
förste antiqvarius, arbetade på denna uppgift, liksom även hans måg 
J a h a n  A x e h iä l m  och hans samtida J a c o b u s  R u d b e c k iu s . Lexika

1 A n n er sted t , Upsala univ:s hist., D. 1 (Ups. 1877), s. 249; A d . N o reen , Vårt 
språk, Bd x (Lund 1903—07), s. 185; J. N o rdströ m , Då Mäster Jacob i Örebro ej 
ville bli professor i Uppsala (i Samfundet Örebro stads- o. länsbiblioteks vänner, 
Meddelande no. 4, 1933, s. 9—28).
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liska arbeten av skiftande läggning1 kommo sedermera att under ti
dernas lopp sysselsätta en rad av forskare. När Antikvitetskollegium 
tillkom, hade ju  bl. a. uppställts som en av dess främsta uppgifter 
att utarbeta en ordbok över »Wårt gamble Swenske och Göthiske 
språk», vari även innefattades isländskan, och härpå arbetade bl. a. 
V e r e l iu s  och S t i e r n h i e l m , den senare med mängder av utkast, 
gemenligen rätt föga utförda. Bortsett från Verelii Index linguae 
veteris Scytho-Scandicae . . ., som författaren själv önskat förinta, 
men som utgavs — otillfredsställande — genom O l o f  R u d b e c k s  

försorg 1691, nådde ju överhuvud intet av de förenämnda ordboks- 
verken fram till trycket, vilket också gäller om bl. a. B e n g t  S k y t t e s  

brokiga och diffusa etymologiska samlingar, om en L a u r e n t iu s  B u - 

r e u s’ och en J e spe r  S w e d b e r g s  lexika. År 1 7 1 2  trycktes däremot 
H a q v in  S pe g e l s  Glossarium-sveo-gothicum eller Swensk-Ordabook, 
ett arbete, som med sin förhållandevis fylliga registrering av ordför
rådet ur vissa synpunkter måste anses beteckna ett betydande fram
steg, även om dess endast ställvis givna etymologiska notiser ej fyllde 
några högre fordringar.

En märklig ansats gjordes emellertid 1730 då Vetenskapssocieteten 
i Uppsala på förslag av professor E r ik  A l s t r in 2 beslöt att igångsätta 
»et Svenskt Lexicons förfärdigande». Man räknade i första hand på 
»Eloqventiae Lectores wid Gymnasierna i Riket», som av Kansli
kollegium borde åläggas att utarbeta två bokstäver var av alfabetet, 
vilken plan man dock snart fick modifiera till en anmodan från So- 
cieteten till »allenast the Lectores, som Societeten känner och på thes 
anmodan hafwa lust til sådant arbete», en anmaning, som också skulle 
utgå till »frånwarande Membra, och flera andra curieusa och lärde, 
och för Eloquentiae studium bekanta». Visserligen förmärkes under 
den följande tiden åtskilligt intresse för saken3 — man spårar in på

1 ’Om förflutna tiders svenska ordboksföretag’ skrev redan B e r n h . von  Beskow  
(presidietal i K. Vet. akad. 1856, tryckt Sthm 1857, omtr. i Sv. akad:s handl. ifrån 
år 1796, D . 31, 1859, s. 227 ff.). Nyare framställning hos Ad. N o reen , Vårt språk, 
Bd 1 (Lund 1903), s. 183 ff., fullständigas numera av H. S chöcks på nya fakta rika 
översikter i Kgl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, dess förhistoria 
och historia, D. 3 (Sthm 1933), s. 119 ff.

2 Prot. för den 25 sept. 1730 §1, 17 okt. s. å. § 1 (Bokwetts gillets protokoll, 
utg. av H. Schiick, 1—2, Upps. 1918, s. 179, 180).

3 Den 23 dec. 1730 § 1 (nämnda protokolls-edition, s. 182) anmäler professor A s p , 
att Mag. Oxelgren förklarat sig villig att biträda med sina samlingar. A. C elsiu s  
hemställer i brev 26 maj 1731 om K. Stobaei medverkan ( F ö r st , anf. arb., s. 77).
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Joh. Ihres 
Glossarium 

suiogothicum.

sp ö r s m å le t  o m  o r to g ra fien , m a n  h ar sa k en  i ö g n a s ik te  v id  v a l av  le d a 

m ö te r 1 —  m e n  av  v e r k lig a  r e s u lta t  kan  m a n  k n a p p a st  sk ö n ja  m e r a  än  

a tt O l o f  C e l s iu s  d . ä ., s o m  d e n  17 o k t. 1 7 3 0  å ta g it  s ig  b o k sta v e n  A ,  

o c k så  v id  sa m m a n k o m ste n  d e n  2 d e c . 1731  u p p v isa r  s i t t  k o n c e p t2.

Att just Ihre kom att senare upptaga denna tanke, låt vara i en åt
skilligt förändrad gestaltning, kan väl ur vissa synpunkter anses ägnat 
att förvåna och låter sig knappast förklara enbart med en hänvisning 
till hans nära förbindelse med det lärda sällskap, som arbetat med ord- 
boksplanen utan att lyckas förverkliga den. Att Ihre i sina unga år 
drivit som det vill synas även för denna tid osedvanligt grundliga 
studier i de klassiska språken är ju ett faktum— det har också bestyrkts 
av vad vi ovan kunnat härom konstatera. Vi ha ävenså kunnat fast
ställa, att han var väl bevandrad i de orientaliska språken, i varje fall 
i hebreiskan — hans första mera självständiga specimina rörde sig 
ju på detta fält. Men en studiegång som denna delade Ihre otvivel
aktigt med många av sina samtida, och frågan gäller ju här, huru han 
kommit att inrikta sitt intresse på ett studium av vårt svenska språk. 
Naturligtvis kan detta till viss grad hänga samman med det tydligen 
tidigt vaknade intresse för allmänna etymologiska spörsmål, varpå 
Ihres anteckningsvolymer från studieåren ge belägg. Men ifråga om 
det avgörande incitamentet härvidlag ha vi Ihres egen utsago att 
stödja oss på: det var det förut omtalade översättningsuppdraget för 
drottning Ulrika Eleonoras räkning, som handgripligt förde honom 
till insikt om att han här hade en uppgift att fylla. »Then ofwanrörde 
höga befallning, som han af Hs Majc drottning Ulrica undfeck», heter det 
i hans tidigare nämnda självbiografiska utkast (no. 201: B 1), »gaf honom 
första anledningen, som then ock försatte honom uti en nödwändig- 
het, att med all laggranhet betrakta wårt modersmål. Som andras 
handledande fants föga tillfyllest görande och ej stödd på waraktig 
grund, satte han sig före, att sjelf göra anmerkningar, och them up- 
tekna. Thenna lilla början gaf honom i sinnet, att sammansätta ett 
Glossarium L. Suiogothicas, såsom ett arbete, hwarmed grunden 
måste läggas till Språkets förbättring, om den med förnufft skall

1 Prot. 28 jan. 1731 §§3 o. 4 (ibid., s. 184 f.), sålunda väljes J öns S te u c h iu s  
till hedersledamot, då man var försäkrad om att han skulle »med sin berömda lär
dom och goda råd till Societetens giöremåhl mycket bidraga, Särdeles bwad thet 
Swänska Lexicon angår». Vidare prot. 15 o. 24 april 1732 samt ännu 18 mars 1738.

2 Bokwetts gillets protokoll, s. 189; brottstycke av A tiyckt i Acta lit. 1732. 
Samlingar och utkast i UUB R 590; smärre bidrag av andra i U 142.
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företagas.» Att Ihre själv här, då fråga är om hans verk som språk
forskare, sätter det stora ordboksarbete, som blev hans magnum opus, 
så att säga i centrum är ju helt naturligt: det sysselsatte honom under 
mer än tre decennier — alltifrån det sammanträde i Vetenskapssocie- 
teten i Uppsala i oktober 1738, då han emottog dess uppdrag, och 
fram till den sommardag år 1769, då Glossarium suiogothicum förelåg 
färdigtryckt i två foliovolymer — och under långa perioder tog det 
snart sagt hans hela tid i anspråk1: jag hänvisar till den rätt ingående 
skildring av verkets framväxt och öden, som nedan D. 2, s. 95 ff. 
givits och vilken på vissa punkter grundar sig på de upplysningar, 
som i samlingen bevarade manuskript och dokumenter skänka. Det 
visar sig sålunda, att Ihre i viss mån tagit H a q v in  S peg els  förut 
nämnda ’Glossarium-sveo-gothicum eller Swensk ordabook’ (1712) till 
utgångspunkt för sitt arbete, nämligen såtillvida som han i ett med 
folioblad interfolierat exemplar av denna kvartvolym (Ihre 87) till 
betydande del samlat sina gjorda iakttagelser, etymologiska utred
ningar m. m.2 Och otvivelaktigt innehåller denna volym hans mest 
betydande materialsamling, även om man givetvis har att räkna med 
varjehanda andra samlingar och förarbeten av skilda slag, numera 
tydligen till väsentlig del förkomna.3 Det är möjligt att det en gång

1 I Prooemium till Glossariet säger han sig däråt ha ägnat »såväl tidigare en stor 
del av sin bästa ålder som nu även av sina mot ålderdomen glidande år så många 
stunder som andra tjänsteplikter medgivit» (. . . »cui ut olim magnam partem me
lioris aetatis, ita jam  ad senium vergentis horas, quam per alias officii rationes potui, 
plurimas impendi»).

2 Förefintligheten av denna volym ådagalägger på ett mycket handgripligt sätt 
ovederhäftigheten i L o renzo  H amm arskölds löjliga påstående, att »knappt på 
hvar hundrade sida finner man, i Ihres stora, berömda verk, ett ord, som ej förut 
varit upptaget af Spegel» (Sv. vitterheten, D. i, Stbm 1818, s. 159). Tydligen an
fäktad för detta sällsamma påstående har Hammarsköld i Nya Extra Posten 9 dec. 
1819 (No. 20) presterat ett slags försvar, däri Ihres Glossarium framställes som en 
»ny upplaga af Spegels Svenska Ordbok» och det uppges att »Ihre . . . med en ganska 
lärd möda, under hvarje Vocabel hos Spegel, hopsamlat slägtledningen och bety
delse-bestämningen ur gamla isländska, angel-sachsiska, tyska, nederländska o. s. v. 
källor; men knappast på hvart tionde blad [obs! modifieringen] förekommer ett ord, 
hvilket förut icke redan blifvit upptaget af Spegel» etc. A tt uppgiften även i denna 
form är alldeles missvisande har ådagalagts av O. S u n d el  i K. Vitterhets hist, och 
antiqvit. acad:s handlingar, D. 12, 1826, s. 283 ff. I 2:a uppl. av Sv. vitterheten, 
Sthm 1833, s. 122 har utgivaren, P. A. S o n d é n , påpekat: »Man har med skäl anmärkt 
att denna jemnförelse mellan Spegels och Ihres Ordböcker är förhastad».

3 Vissa finnas dock bevarade, så t. ex. i Ihre 92: 6; en del excerpter ur forntexter 
torde också vara att räkna hit.
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förefunnits ett manuskript, i mera utarbetad om också något sum
marisk form och grundat på dessa samlingar, men det är å andra sidan 
att märka, att när år 1750 myndigheterna — Kanslikollegium och 
universitetskanslern (A d o l f  F r e d r ik ) — i Uppsala förfråga sig, huru
vida något ordboksverk av etymologisk läggning där vore under utarbe
tande, så utgör det specimen Ihre då vidfogar sin anmälan om det 
arbete han har för händer, ej något direkt utdrag ur ett dylikt suppo
nerat manuskript utan är tydligen utarbetat enkom för detta tillfälle.1 
Säkerligen har Ihre också gång efter annan vidgat planen för sitt verk, 
företagit partiella omarbetningar osv. Snart nog blir också frågan 
om verkets tryckning aktuell, och så småningom får den — så som 
ovan (s. 51) redan omtalats — sin lösning genom ett av 1756 års 
riksdag dock med vissa förbehåll beviljat anslag. Det är då onekligen 
rätt påfallande att finna, hurusom Ihre, då publiceringsfrågan nått 
ett så framskridet stadium, först just detta år, i januari 1756, påbörjat 
utarbetandet av det definitiva tryckmanuskriptet och härvid av allt 
att döma företagit en grundlig omarbetning av sitt verk med omlägg
ning efter en väsentligt vidare måttstock. Detta manuskript föreligger 
nämligen bevarat (no. 88—89), och där förekommande dateringar ge 
en viss möjlighet att följa fortgången av dess tillblivelse, vilken kom 
att kräva ytterligare 8 V2 års träget arbete2 och detta bortsett från den 
ganska omfattande inledningen, Prooemium, som tillkommit senare. 
Och först efter ytterligare 5 års förlopp slutfördes, som ovan antytts, 
verkets tryckning. Upprepade gånger hade Ihre under senare åren 
anfäktats av skilda myndigheter med anledning av den inträffade 
förseningen, men säkerligen hade han aldrig anledning att ångra den 
möda och den omsorg han nedlagt på sitt verk, detta allraminst när 
det omsider förelåg slutfört och redo att inför samtid och eftervärld 
bära vittnesbörd om sin författares snille och lärdom.

»Om någon ny uplaga framdeles betarfwades», säger Ihre i fråga om 
Glossariet i sin för Vitterhetsakademien uppsatta självbiografi3, »haf- 
wer jag under förflutne år gjordt åtskillige samlingar, både till rättelser 
och tillökningar.» Dessa utgöra ett 150-tal blad och lappar av väx
lande format, ursprungligen löst inlagda i ett exemplar av Glossa
riet i biblioteket på Ekebyhof men numera sammanförda i vol. Ihre 90. 
Ehuru icke så synnerligen märkliga, torde dessa anteckningar möj

1 Närmare uppgifter härom liksom för det följande nedan D. 2, s. 96 ff.
2 D. 2, s. 98 nedan står genom tryckfel: 6 1/i.
3 Ihre 201: B 3.
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ligen med hänsyn till den roll Glossariet spelat i sinom tid böra pub
liceras.

På tal om dessa supplerande anteckningar av Ihres hand kan för
tjäna erinras om att en man utanför Sveriges gränser i många år 
arbetade på ett Supplement till hans Glossarium. Det var den lärde 
islänningen J o n  Ö l a fsso n  (Olafsen)1, verksam i Köpenhamn såsom 
språkforskare, textutgivare m. m., som redan vid mitten av 1780- 
talet tagit sig denna uppgift före. Om hans arbete, hans verks säll
samma öden m. m. berättar C. M o l b e c h  i Det Kgl. Danske Viden- 
skabernes Selskabs Historie . . . 1742— 1842 (Khvn 1843), s. 259 ff. 
bl. a. följande. I sällskapet anmälde Jon Olafsen 1789, »at han alt 
i 4 Aar havde arbeidet paa et i det latinske Sprog forfattet Supple
ment til den beromte Ihre’s Glossarium Suio-gothicum; og at han i 
dette sit Arbeide deels paa mange Steder havde berigtiget Forfatteren, 
hvor denne, efter Olafsens Mening havde forfeilet Ordenes egent
lige Betydning, eller deres rette Oprindelse af det gamle nordiske 
Sprog; deels havde tilfoiet en stor Deel beslaegtede Ord, der savnedes 
ved de af Ihre forklarede svenske eller nordiske Ord». Han beräk
nade, att omfånget skulle motsvara ungefär en tredjedel av Ihres 
verk, och han anhöll att sällskapet skulle på sin bekostnad befordra 
hans etymologiska arbete till trycket. Sällskapet beviljade denna an
sökan efter tillstyrkan av en granskningskommission, av vilken bl. a. 
den på sin tid med Ihre lierade P. F. S u h m  var medlem — för egen 
del är tydligen vår citerade Molbech rätt kritiskt inställd mot Olafsen, 
som han klandrar dels för att han utvecklat en onödig vidlyftighet 
ifråga om anmärkningarna till de av Ihre behandlade orden, dels 
för att han alldeles utelämnat »Tillaeg af etymologiske Oplysninger 
til saadanne Ord, der ere forbigaaede af den svenske Sprogforsker, 
ved hvis Behandling Olafsen meget vilde have forhoiet sit Arbeides 
Vaerd». Vid upprepade tillfällen anslår Sällskapet medel till tryck
ningen, som dock först 1806 tycks ha igångsatts och då bedrivits på 
i flera avseenden underhaltigt sätt. När så engelsmännen i sept. 
1807 bombarderade Köpenhamn, fick detta katastrofala följder ity 
att tryckeriet förstördes och därmed de rentryckta partierna av verket 
(20 ark), ävensom en del manuskript. Förlusten smärtade den 76- 
årige författaren men nedslog ej hans mod. »Han tilbod sig paa ny 
at udarbeide og udfylde, hvad der nu fattedes i Manuskriptet, og

1 Om denne se Dansk biograf. Leksikon, 12 (Khvn 1939), s. 369 f. (med 
anf. litt.).
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Selskabet lovede da, at lade det Hele fra Begyndeisen omtrykke.» 
Olafsen uppfyllde sin utfästelse och levererade på nytt arbetet fär
digt, men flera samverkande omständigheter gjorde, att någon tryck
ning ej kom till stånd. Olafsen avled 1811 utan att ha fått se sitt livs 
käraste, i 30 år närda önskan uppfylld, och hans manuskript ligger 
bland »reconditi labores» i Det kongel. Danske Videnskabernes Sel- 
skabs arkiv i Köpenhamn.

Eftersom Ihre ju också, som nämnt, räknade med möjligheten av 
att en ny upplaga kunde »betarfwas», kan det erinras om att C. G. 
N o r d in  i ett minnestal 1 8 1 11 förklarar, att »En ny upplaga af denna 
bok har äfven, utom Riket, varit nära att företagas», och härvid fogar 
förhoppningen: »hvad olycklige omständigheter då hindrade, torde 
blidare öden främja till fullbordan». Det är väl högst antagligt att 
det är Jon Olafsens arbete, som Nordin uppfattat såsom en tillämnad 
»ny upplaga» av Glossariet, vilket det ju  dock icke var. Varpå han 
eljest skulle syfta är mig icke bekant.

Ytterligare berättar O. S u n d e l  i sitt redan i det föregående berörda 
inträdestal i Vitterhetsakademien hållet 1821, men tryckt 1826, 
att också »den af Svenska Historien, Fornhäfderna och Språkforsk
ningen så mycket förtjenta . . . Herr Canzli-Rådet och Riddaren 
Hallenberg har gjort betydliga samlingar och tillägg till det af Ihre 
utgifna Glossarium Sviogothicum», och av de antydningar Sundel 
i fortsättningen gör om dessa samlingars art och omfång, då han 
påyrkar tryckning event, på allmän bekostnad av vad J o n a s  H a l 

l e n b e r g  »med djup kännedom af ämnet, genom vidsträckt beläsenhet 
och mångårigt bemödande, samlat och grundligen utredt», framgår 
med all tydlighet, att det ej kan vara fråga om enbart vad som i en 
av katalogerna över Hallenbergs manuskripter kallas »7 ark Suple- 
ment till Ihres Glossarium» utan avser den omfattande och mycket 
diffusa samling, som under beteckningen Hallenbergs Jämförande 
ordbok förvaras i UUB:s handskriftssamling i 32 oktavbuntar (sig
nerade R 31—62).

Vad åter angår Sundels tal, som bär titeln ’Strödda antekningar till 
upplysande af svenska språket under medeltiden och det närmast 
derefter inträffande tidehvarf’, så har detsamma i sin tur av A d o l f  

N o r e e n  (Vårt språk, Bd 1, s. 242) karakteriserats som »icke något 
annat än en sorts recension af eller efterskörd till Ihres Glossarium». 
Det kan tilläggas, att Sundel också går till rätta med dels L. H a m -

1 I Sv. akad:s handlingar ifrån år 1796, D . 6, 1817, s. 187.
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m a r s k ö l d  (jfr ovan s. 61 med not 2), dels A b r . S a h l s t e d t , som i 
en 1773 tryckt skrift ’In Glossarium svio-gothicum å . . . J. Ihre 
editum, observationes’ framställt en del gemenligen icke alltför märk
liga anmärkningar.1

Till sist må omnämnas, att E sa ia s  T e g n é r  — skalden, ej språkforska
ren — på gamla dagar sysslade åtskilligt med tanken på en ny upp
laga av Ihres Glossarium »naturligtvis med tillägg som sednare ar
beten så väl i Nordisk som Orientalisk filologi, göra möjliga och nöd
vändiga». Denna plan diskuteras i hans brevväxling med B e r n h a r d  

v o n  B e s k o w , varvid även Jon Olafsens supplementer ofta äro på tal 
(se Sv. akad:s handl. ifrån år 1886, D. 48, 1937, s. 179, 181, 200,
209 osv.).

Att åtskilliga av Ihres dissertationer från senare år i viss mån kunna Dissertationer, 
betraktas som en efterskörd till Glossariet är helt naturligt och har 
också framhållits av A d . N o r e e n .2 Det gäller om ett par avhandlingar sariet. 

behandlande överensstämmelser mellan svenskan och grekiskan, resp. 
latinet: De harmonia linguae graecae et suiogothicae (Upps. 1770; 
resp. N. J. F u n c k ) och De harmonia linguas latinae et sviogothicas,
P. i —2 (1771 o. 1773; resp. N. C. C l e w b e r g ). De olika språken 
och deras inbördes ställning enkannerligen i förhållande till svenskan 
hade ju utförligt behandlats i Prooemium till Glossariet. Och ett 
ganska omfattande material till detta ämne, både äldre och yngre än 
Glossariet, föreligger särskilt i form av jämförande ordsammanställ
ningar på skilda håll i vår samling, fördelat enligt de principer som 
angivits i D. 2, s. 43, not 2. Åtskilligt härav härrör från Ihre själv eller 
hans amanuenser (särskilt P. B o l in g 3), annat från obekanta händer.

Till efterskörden från Glossarium kan man väl också med en viss 
rätt, som Noreen gör, hänföra disputationsserien De adagiis suio- 
gothicis P. 1—3, 1769—71, i vilken Ihre behandlar ordstäv, ord- 
språksliknande talesätt o. dyl. Denna svit härrör, som nedan D. 2, 
s. 216 framhållits, med all sannolikhet från Ihre själv4: material före
ligger i Ihre 99 och ett fragmentariskt koncept på tidigt stadium i 
Ihre 148: 1. I detta arbete framträder Ihres intresse för folkloristiska

1 På förhållandet mellan I h r e  och S a h lsted t  anser jag mig icke här böra 
närmare ingå; jfr härom R. A l v in , Abraham Sahlstedt (akad. avh., Lund 1914), 
s. 164 ff.

2 Vårt språk, D. 1, s. 214. 3 Se t. ex. Ihre 107.
4 Trots att två av avhandlingarna äro gradualdisputationer (jfr härom nedan 

s. 110 med not i).

5 —40360. A. Grape.
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ämnen, ett drag som ingalunda blott här kommer till synes. Ett 
annat exempel utgöra de två dissertationerna De superstitionibus 
hodiernis ex gentilismo residuis P. i —2, som ventilerades 1750 och 
1752 med J o n a s  M o m a n  som respondent. I detta fall är det emeller
tid troligt, att respondenten har en betydande andel i arbetets till
komst — detta är nog ofta fallet, när samma person responderar i 
flera repriser på ett och samma ämne, och i förevarande fall före
ligger därtill en materialsamling av Momans hand i Ihre 148: 4 (se 
närmare nedan D. 2, s. 216 f.). Detta om Glossariet och dess följd- 
skrifter m. m.

Kring den mäktiga och krävande uppgift, som ordboksarbetet u t
gjorde, grupperade sig förklarligt nog till väsentlig del Ihres övriga 
arbeten på det språkvetenskapliga området. Själv framhåller han, 
hurusom det visade sig nödvändigt, att han »med all möyelig flit 
winlade sig (mig) om, at hämta ljus utur the gamle närskylte språken, 
MoesoGöthiskan, Isländskan, Allemanniskan och Anglo Saxoniskan», 
sedan han själv i sina studier letts in »uppå then förr obanade språk- 
wägen, och the gamla Göthiska språkens närmare kännande».1

Joh. Ihres ar- Det är nog knappast någon tillfällighet att Ihre här först nämner
beten i gotisk »]y[oeSoGöthiskan», ty gotiska språket och den inom räckhåll befint-

sprakveten -  # 7 J °  f
skap. liga, kostbara urkund, som — vid denna tid ännu ensam — inneslöt 

vad därav bevarats, Uppsala-bibliotekets berömda Codex Argenteus, 
utgjorde helt naturligt för Ihre ett lockande arbetsfält, vars odlande 
han klart insåg måste bli av stor betydelse för hans lexikaliska verk. 
»Editio princeps», som holländaren F r a n c is c u s  J u n i u s  publicerat 
1665, var i och för sig en storartad och beundransvärd prestation, 
men förklarligt nog hade utgivaren på ofantligt många ställen kom
mit till korta ifråga om den rätta läsningen. Och S t ie r n h ie l m s  

utgåva Stockholm 16712, som i huvudsak avtryckte Junii text utan 
egen granskning av handskriften, utgjorde snarast en försämring.3

1 Självbiografien av år 1777 (Ihre 201: B  3).
2 E tt exemplar av denna, som tidigare tillhört O laus V erelius och O lo f R u d - 

beck  far och son och innehåller anteckningar av Olof Rudbeck d. ä. och Ihre, före
ligger som no. 74 i vår samling.

3 Jfr härom, liksom om editionerna av Codex Argenteus överhuvud, O. von  
F riesens och A. G rapes Introductio till Codex Argenteus Upsaliensis . . . photo- 
typice editus (Ups.-Malmogiae 1927), s. 97 ff.; i något utvidgad form på svenska 
under tit.: Codex Argenteus, dess tid, hem och öden (Upps. 1928; Skrifter utg. av 
Sv. litt.-sällskapet, 27), s. 138 ff.
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Visserligen kände man, att E r ik  B e n z e l iu s  d . y . särskilt under sin 
tjänstetid som universitetsbibliotekarie (1702—23) nedlagt ett om
fattande arbete på handskriftens studium och dechiffrering i akt 
och mening att åstadkomma en ny edition, och ävenså hade det 
försports att meningen vore att denna skulle tryckas i England, 
men åren hade gått och denna utgåva lät vänta på sig — den utkom 
först år 1750, hela 7 år efter Benzelius’ död, då ombesörjd av Rev. 
E d w a r d  L y e . Dessförinnan hade emellertid Ihre, såsom han själv 
förklarar, »besynnerligen låtet sig wara angeläget, att then i Upsala 
Bibliothek förwarade Codex Argenteus» — som han något yver- 
boret betecknar såsom »thet äldsta monument af något lefwande 
Språk, som i werlden finnes» — »måtte blifwa med all mögelig flit 
läset, hwilken möda han af åtskilliga rum fant wara nödig, påmin
nande sig therhos, att när thenne Codex förr blifwet läsen, har thet 
skedt af Män, hwilka åldren betaget styrkan af theras ögon, hwar- 
igenom händt, att hela sidor blifwet oläste».1 För sitt lexikaliska arbete 
hade Ihre från år 1742 fått en amanuens ställd till sitt förfogande, 
och såsom sådan tjänstgjorde hos honom från 1751 E r ic  S o t b e r g 2, 
en begåvad och dugande man, av Ihres lärjungar säkerligen den, 
som kom honom närmast och som trägnast och mest effektivt stod

1 Självbiografiskt utkast från ca. 1756 (no. 201: B 1).
2 S o t b e r g  var född 1724 i Vadstena, där fadern var rådman; efter skolstudier i 

hemstaden och i Linköping blev han student i Uppsala 1744 och innehade under 
en följd av år uppdrag att handleda adliga ynglingar bl. a. av ätterna von Diiben, 
Stenbock, von Friesendorff och Hamilton. Detta faktum och jämväl hans egen 
studieriktning, sedan han uppgivit sin plan att ägna sig åt den prästerliga banan, 
förde honom i förbindelse med Ihre. Under dennes inseende sammanskrev han en 
akademisk avhandling ’De metu bellico’, som dock ej blev tryckt av fruktan att 
den skulle ge anledning till ytterligare förföljelse från hattpartiets sida. Under 
sin tjänstgöring som Ihres amanuens användes han vid förarbetena för Glossariet 
och för Sw. dialect lexicon (varom mera nedan), för granskning och kopiering av 
Codex Argenteus och delar av Uppsala-Eddan osv. Rörande hans senare levnads
öden kan nämnas att han 1758 blev »eloquentiae et litterarum humaniorum do
cens» vid universitetet, 1761 utnämndes till lektor i moral och historia vid Kadett- 
kåren i Karlskrona, 1765 kallades till informator för prinsessan S o f i a  A l b e r t in a  

och tjänstgjorde härvid även som lecteur och handsekreterare hos drottning L o 

v is a  U l r i k a , tit. assessor 1766, lagmans tit. 1768, adlad 1772 under namnet a f  

S o t b e r g , ledamot av K. Vitterhetsakademien och dess sekreterare 1773, kansli
råds n., h. o. v. 1778, RNO s. å., f  1781. Se vidare Sotbergs självbiografiska an
teckningar (avskr. i UUB, handskr. X 208); N. v o n  R o s e n s t e in s  minnestal över S. 
i K. Sv. Vitterhetsacad:s handlingar, D .4  (Sthm 1783), s. 480—506; E l g e n s t i e r n a , 

7, s. 369. Jfr även nedan avsnittet ’Joh. Ihres amanuenser’.



68

honom bi — spåren härav framträda tydligt nog i vår samling. Till
sammans med Sotberg genomgick Ihre hela handskriften, och alla 
de nya och förbättrade läsningar, som härav skördades, samlade Sot
berg i tvenne akademiska avhandlingar under titeln Ulphilas illu
stratus, vilka båda försvarades under Ihres presidium, P. i 1752, 
försedd med en inledning av Ihre, och P. 2 pro gradu 1755.1 Med fog 
har det sagts, att »Sotbergs läsning av Codex Argenteus torde . . . 
representera det största framsteg i uppfattningen av texten, som 
gjorts från det editio princeps utkom till den dag i dag».2 Rörande 
Ihres och Sotbergs samarbete på detta område kan vidare hänvisas 
till den utredning, som lämnats i Introductio till facsimileeditionen 
av år 19273 och den svenska bearbetningen därav4; det må blott 
tilläggas, att Ihre själv klart erkänt, att huvudparten av arbetet med 
handskriftens granskning fallit på Sotbergs lott: i sin till Vitterhets
akademien ingivna självbiografi talar han till och med om »PIr Cant- 
[zellie] Rjadet] Hr Eric af Sotbergs, sin wärda auctor ganska hed
rande Ulphilas illustratus».5 Att Ihre emellertid också själv drev djup
gående studier i det gotiska språket, därom vittna en rad av andra 
avhandlingar, som till åtskillig del föreligga i originalmanuskript i 
vår samling, sålunda Specimen glossarii Ulphilani, varav 3 delar 
utkommo 1753 (jfr nedan i Del 2 Ihre 66: 1), men som tyvärr ej 
fortsattes, vidare De lingua Codicis Argentei (Ihre 66: 2), som utgör 
Ihres avgörande inlägg rörande språket i Codex Argenteus, vilket 
av somliga forskare förklarats vara tyska, av andra åter frankiska. 
Ingående studier över den gotiska formläran (substantiv- och adjek
tivböjningen), vilka innebära bestämda framsteg i förhållande till 
tidigare behandlingar av G eo rg e  H ic k es  o . a., föreligga i Ihre 67 och 
68 och utgöra material för den ståtliga och innehållsrika disputa- 
tionssvit, som under titeln Analecta Ulphilana (P. 1— 10) publicera
des åren 1767—69; hela originalmanuskriptet till detta arbete — dvs. 
till P. 1—8 (P. 9—10 utgjorde avtryck av ett par utländska författares

1 Sotberg promoverades nämnda år såsom primus.
2 v. F r ie s e n  o . G r a p e , Om Codex Argenteus, s. 169.
3 S. 104.
4 v. F r ie s e n  o . G r a p e , anf. s t .

5 Dock må erinras om att denna självbiografi insändes just till Sotberg, varför 
Ihre väl här något för starkt förringat sin egen andel i arbetet, som säkerligen ej 
inskränkte sig enbart till hans ovan redan nämnda Praefatio till P. i. Det bör i detta 
sammanhang också nämnas att i Univ.-biblioteket förefinnes ett exemplar av U l
philas illustratus försett med anteckningar av Ihres hand (handskr. R 505).
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avhandlingar med förord och anmärkningar) — föreligger i Ihre 
71.1 Vissa av de ämnen, som där diskuteras, finnas även behandlade 
i annan form, så t. ex. föreligger en ej veterligt publicerad avhandling 
i brevform ’Om Ulphilaniska bokstäfwerna’ i tvänne koncept, båda 
egenhändiga (no. 66: 5—6).

År 1758 överraskades den lärda världen av ett tryckt meddelande, 
utsänt av dåvar. archidiaconus i Wolfenbiittel, sedermera superin
tendenten F. A . K n it t e l  och förmälande, att man i Hertigliga Biblio
teket i nämnda stad anträffat några brottstycken av Romarebrevet på 
gotiska — det gällde den numera för forskningen välbekanta s. k. Co
dex Carolinus. Ihre erhöll också underrättelse om fyndet genom 
ett brev från A r c k e n h o l t z , till vilket var fogad en av Knittel om
besörjd avteckning av en passus ur texten jämte hans tolkning. För
klarligt nog gjorde Ihre då en hemställan om att antingen själv få 
ombesörja fragmentens utgivning eller åtminstone erhålla inseende 
över publiceringen — ingen kunde ju vara mera intresserad än han 
av att detta komme att ske på ett tillfredsställande sätt. Detta avböjdes 
emellertid, och när Knittels edition omsider utkom (1762), befanns 
det, att Knittel av Ihres hänvändelse tagit sig anledning att utslunga 
varjehanda kränkande beskyllningar.2 Ehuru Knittels läsning på 
det hela taget var rätt tillfredsställande, fann sig Ihre, som givetvis 
dock kunde göra saken bättre, föranlåten att ta till orda, och sedan 
han genom Sotberg låtit på ort och ställe granska originalet, utgav 
han på nytt dessa Fragmenta versionis Ulphilanae (Ups. 1763), varvid 
han i företalet med skärpa tillbakavisade Knittels ohemula beskyll
ningar. Ihres koncept till detta arbete, vartill också fogades tvänne 
avhandlingar, den ena De originibus l[ingvae] latinas et graecae, 
inter MoesoGothos reperiundis, den andra De verbis MoesoGotho- 
rum, föreligger i Ihre no. 69.

En annan urkund av gotiskt ursprung, ett köpebrev från Ravenna 
med delvis gotiska underskrifter, kom Ihre att på uppfordran av 
den kände danske historikern P. F. S u h m  upptaga till behandling: 
första gången skedde detta i ett brev till Suhm 1773, vartill koncept 
föreligger i Ihre 1903, jfr härom närmare nedan D. 2, s. 62, ävensom

1 Brottstycken av manuskript på tidigare stadium i Ihre 72; jfr även no. 66: 8.
2 Se härom närmare nedan D. 2, s. 65 f.; till den där anförda litteraturen kan 

numera läggas en rätt ingående skildring av W. U p p s t r ö m  i  den av honom utgivna 
serien Miscellanea, 3 (Upps. 1919), s. 5— 10.

3 Brevet i fråga finnes tryckt i [R. N y e r u p ] ,  Udsigt over P. F. Suhms Levnet og 
Skrifter (Khvn 1798), s. 160— 172.



A. G r a p e , De vetenskapliga förbindelserna mellan P. F. Suhm och Jo
han Ihre (i: Overbibliotekar Wilh. Munthe på 50-årsdagen, Oslo 1933, 
s. 49—81), s. 54, 67 ff. Senare upptog Ihre ämnet på nytt, och resul
tatet därav blev avhandlingen Monumentum veteris linguae ostrogo- 
thicae, vilken föredrogs i K. Vetenskapssocieteten 1777 och infördes i 
dess Nova acta, Vol. 3, 17801; originalkoncept föreligger i Ihre 66: 3.

Ihres viktigare gotiska avhandlingar omtrycktes som bekant i 
Berlin 1773 i en samlad edition ombesörjd av A. F. B u s c h in g 2: 
J o h a n n is  AB I h r e  Scripta versionem Ulphilanam et linguam moeso- 
gothicam illustrantia. En recension av denna samling, införd i Aus- 
erlesene Bibliothek der neuesten deutschen Literatur, Bd 7 (Lemgo 
I775)> föranledde Ihre att författa ett antikritiskt svar (koncept i 
Ihre 66: 4), vilket dock först efter författarens död publicerades, 
nämligen av J . A. S c h in m e ie r  i hans Versuch einer vollständigen 
Geschichte der schwedischen Bibel-Uebersetzungen, St. 4: Beylage 2 
(Flensburg & Lpz. 1782).

Uppmärksamt följde Ihre allt som presterades på det gotiska 
forskningsområdet3, där han ju själv intog en ledande ställning. När 
sålunda den engelske prästmannen O w e n  M a n n in g  år 1772 utgav 
sin ovan omnämnde ämbetsbroder E d w . L y e ’s Dictionarium saxonico 
et gothico-latinum jämte sina egna fornengelska och gotiska gram
matiker, granskade Ihre detta verk rätt ingående i fråga om de gotiska 
partierna. Hans anmärkningar utgöra 12 foliosidor (Ihre 66: 10); de 
ha ej blivit publicerade, ehuru detta varit ifrågasatt, bl. a. i samband 
med den nyssnämnda Biisching’ska editionen.4

Uppenbarligen har Ihre en gång i tiden räknat med att också kunna 
prestera en ny fullständig edition av Codex Argenteus med tillgodo
görande av de nya och förbättrade läsningar, som särskilt Sotbergs 
granskning av handskriften medfört. I mars 1755 har han också 
hänvänt sig till universitetskanslern ( E h r e n p r e u s ) och föreslagit olika 
utvägar för att möjliggöra publiceringen. I första hand ifrågasätter 
han dispens från det rådande förbudet mot tryckning i utlandet, 
enär inhemsk förläggare ej torde vara att påräkna. Om ej detta kunde 
utverkas, erbjuder han arbetet åt universitetet »och thet så att jag 
för min möda ingen ting begärade» eller, om han själv skulle »wåga

1 Senare omtryckt av J. C. Z a h n , se nedan D. 2 , s. 6 2 .

2 Om denne jfr här nedan D. 2 , s. 3 2 0 .

3 Om hans försök 1777 att förmå B j ö r n s t å h l  att resa till Krim för att efter
spana rester av krimgotiskan se nedan under ’Ihres brevväxling’.

4 Se nedan D 2 , s. 6 3  f.
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upplagan» dvs. förlägga verket på egen risk, sätter han ifråga att få 
»the 3000 dir, som med Eder Excellences nådiga tillstånd them på 
tre år utan inter esse lemnas, hwilka några arbeten utgifwa» och att 
event, få lämna ett- å tvåhundra exemplar i avräkning. Kostnaden 
beräknade han till 12,000 dir, och själv skulle han tillskjuta det öv
riga, såvida han ej av »the Archivo och historiska böckers uppläg
gande anslagna medel» kunde få en lika stor försträckning på samma 
villkor.1 Därest något positivt resultat överhuvud vunnits av denna 
framställning, så lärer det väl snarast ha pekat hän mot publicering i 
utlandet. I varje fall är det ett faktum, att den unge P e t t e r  F o rssk ål  
— till vilken vi återkomma i det följande — i brev till professor J. D. 
M ic h a e l is  i Göttingen av den 3 dec. 17562 berättar, att Ihre (i vars 
hus han denna tid torde ha bott) vore hågad att utge en ackurat edi
tion av Codex Argenteus, med förbättrad översättning, gotisk gram
matik och fullständigt glossarium, därest han utomlands kunde finna 
en förläggare, som kunde utge densamma billigare än i Sverige var 
möjligt, och Forsskål, som också upplyser, att Ihre ämnade nyttja 
blott latinska typer för att ej onödigtvis fördyra verket, hör sig för, 
om Michaelis kan föreslå någon lämplig person. Vidare kan det 
konstateras, att Ihre några år senare genom A r c k e n h o l t z  och G o t t - 
sc h e d 3 underhandlade med bokförläggaren Breitkopf i Leipzig om 
arbetets tryckning.4 Då hade Sotberg år 1757 på nytt genomgått 
handskriften och utfört en fullständig avskrift därav med bifogande 
av Benzelii latinska översättning och egna noter, allt tydligen avsett 
att läggas till grund för den tilltänkta utgåvan. Publiceringsfrågan 
har uppenbarligen ånyo varit före långt senare, nämligen i samband

1 Original dat. 24 mars 1755 i RA, Academica, Uppsala, Ser. E II: Vol. 27; 
jfr Annerstedt, Upsala univ:s hist., 0 . 3 : 2  (Ups. 1914), s. 419 f.

2 Brevet ifråga är tryckt i Literarischer Briefwechsel von J o h . D a v . M i c h a e l is  . . . 

hrsg. von J. G. B u h l e , Th. 1 (Lpz. 1794), s. 333 ff. och det heter här: »Der Canz- 
lei-Rath I h r e  . . . wäre willens, eine accurate Edition von dem codice Ulphilano, 
m it einer verbesserten Version, einer Grammatik der Sprache, und einem comple- 
ten Glossario herauszugeben, wenn sich ein Verleger drauszen fände, der es wohl- 
feiler, als hier, ediren könnte. Vielleicht haben Ewr. jemanden vorzuschlagen, 
wenn es nicht beschwerlich fällt. Ihre wollte nur lateinische Buchstaben gebrau- 
chen, um das Werk nicht unnöttig theuer zu machen» (s. 337)-

3 J o h a n n  C h r i s t o p h  G o t t s c h e d , professor i Leipzig, känd som filosof, litterär 
smakdomare, skald m. m. Gottsched ville läsa korrektur på editionen, vartill 
Arckenholtz dock knappast ansåg honom kompetent.

1 A r c k e n h o l t z  till I h r e , ofullständ. brev utan datum, men snarast härrörande 
från mars 1759 (i Ihre 191).
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med utgivningen av den Biisching’ska samlingen, då Ihre 1773 till
ställde Busching den nämnda avskriften.1 Denne har emellertid ej 
ansett sig gå i land med ytterligare ett så omfattande publicerings- 
företag, och handskriften har sedermera gått genom flera händer. 
En av dess ägare, professor J. F. H e y n a tz  i Frankfurt a. d. Oder, 
ställde den till J o h . C h r . Z a h n s  förfogande, varigenom den kom 
att läggas till grund för dennes edition: ’Ulfilas gothische Bibeliiber- 
setzung, die älteste germanische Urkunde, nach Ihre’ns Text . . .’, 
tryckt i Weissenfels 1805. Handskriften tillhörde sedermera länge det 
Stolbergska biblioteket i Wernigerode2, men vid dettas upplösning 
och försäljning inköptes den 1931 av vårt Universitetsbibliotek och 
återbördades därmed till Uppsala efter drygt halvtannat århundrades 
frånvaro.3

Joh. Ihres ar- Att det isländska språket, vilket ju på Ihres tid, liksom ännu långt 
^£teUngar Tfr- senare> betraktades som helt identiskt med moderspråket för de nyare 
ländsk filologi. nordiska språken eller i varje fall som en bättre bevarad munart av 

vårt fornspråk, också skulle äga sin klart insedda betydelse för Ihres 
etymologiska forskning behöver näppeligen understrykas. Studiet 
av Islands språk och dess rika litteratur hade ju också traditioner i 
Uppsala, och till viss grad kunde man här anknyta till en äldre forskar- 
generations arbeten, till J a h a n  A x e h iä lm s ,  O l a u s  V e r e l i i ,  J o n a s  
R u g m a n s  och andras verksamhet under Antikvitetskollegiets glans
dagar samt till den Rudbeckska kretsens i viss mån med kollegiet kon
kurrerande publiceringsverksamhet.4 I varje fall har Ihre funnit an
ledning att förvärva ett och annat av de arbeten på detta område, som 
i manuskript samlats i Rudbeckska släktens ägo, vid det tillfälle som 
erbjöd sig 1741, då den litterära kvarlåtenskapen efter O l o f  R u d -  
b e c k  d . y .,  som ovan redan berörts, avyttrades. Att han då blivit 
ägare till ett par isländska handskrifter, kopierade av J o n a s  R u g m a n , 
vilka han emellertid kort därefter förärade C. G. B ie lk e ,  har omtalats

1 Se härom v . F r i e s e n  o . G r a p e , Introductio, s .  1 0 5 , och Codex Argenteus, 
s . 1 7 0  f.

2 Jfr E. F ö r s t e m a n n , Die Gräfl. Stolbergische Bibliothek zu Wernigerode (Nord- 
hausen 1866), s. 133.

3 Jfr Uppsala univ:s bibks årsberättelse 1930/31, s. 16.
4 Se härom numera H. S c h u c k s  Kgl. Vitterhets, historie och antikvitets akade

mien (Bd i —5, Sthm 1932—36), särsk. kapitlen ’De götiska skrifterna’ och ’Lexica’ 
i del 3, s. 45 ff., resp. 119 ff.
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i det föregående. Vid de utgivnings- och översättningsarbeten, 
som det nyvaknade intresset för den fornnorsk-isländska litteraturen 
på sin tid framkallat, hade emellertid skaldediktningen förklarligt 
nog erbjudit svårigheter, inför vilka de svenske lärde gemenligen 
kommo till korta och vilka mången gång även för de infödde isländare, 
som inkallats för att gå dem till handa, kunde utgöra hårdknäckta 
nötter. När det gällde Olaf den heliges saga t. ex., för vilken M. G. De 
la Gardie särskilt intresserade sig, befanns det att L a u r e n t iu s  B u r eu s , 
som först sysslade med denna, »haffver» — som O l o f  R u d b ec k  d . ä . 
framhåller — »alla skalderna förbigåt, effter han dem inthet haffver 
förståt, på hwilken [d: hwilke] likwäl hela Historien henger ok är 
det förnemsta».1 Och V e r e l iu s , som övertagit uppgiften efter Bu
reus, klagar över att »störste deelen af vijsorne äre fast svåre och 
otydelige», men kan samtidigt meddela, att »Jonas Jslandus» är syssel
satt med dem.2 Som också här nedan berörts (D. 2, s. 76), har R u g m a n  i 
stor utsträckning tagits i anspråk för att samla och tolka skaldedik
terna, och tydligen har denna uppgift även i särskild grad fångat 
hans intresse.3 I de nedan omnämnda ’Påminnelser’ han 1672 upp
satt för Rudbecks föredragning hos kanslern framhåller han också, 
att han »sammanhämtat alla dee gamble och nye Skalder iag fått 
och funnit hafver och explicerar dem en dagel., huilket arbete suårare 
ähr än alt annat». Ett par av honom gjorda samlingar av detta slag 
äro kända förut4, och till dem kan nu fogas Ihre 77: ’Veterum Skal- 
dorum varia poemata undique collecta’, som erbjuder åtskilligt av 
intresse. Sålunda innehåller dess första parti skaldedikter ur Olaf 
den heliges saga och Magnus den godes saga, vilka otvivelaktigt äro 
hämtade ur Codex De la Gardie 3, som gick förlorad i Uppsalabran- 
den 1702. Med denna handskrift hade Rugman sysslat åtskilligt, 
det var den som låg till grund för hans översättning, vilken som 
bekant publicerades i det kända Visingsborgstrycket Norlandz Chrö- 
nika (1670). Där utelämnade han dock det allra mesta av den i fram
ställningen inströdda skaldediktningen, som han i vår handskrift 
behandlar. Och ehuru han icke excerperat handskriften i dess helhet

1 R u d b e c k  till D e  l a  G a r d ie  1678 (Bref af O l o f  R u d b e c k  d . ä . rörande Up- 
sala universitet, utg. af C. A n n e r s t e d t , s . 160).

2 S c h ö c k , Vitterhets akad., 3, s. 67.
3 Detta framhålles också starkt av S c h ö c k , anf. arb., 3, s. 75.
4 KB, Papp. 4:0 no. 40 a, Papp. fol. no. 72; däremot har väl ej den av S c h u c k  

(3> s. 75) anförda Papp. 4:0 no. 43 något med Rugman att skaffa.
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ej ens fullt hälften därav, har han bevarat åtskilligt av skaldedikt
ningen i DG 3 utöver den avskrift av detta manuskripts första parti, 
som föreligger i UB-handskriften R 686. För övrigt är innehållet 
i vår Ihre-handskrift skäligen brokigt — med bl. a. även en del ny
isländska dikter — såsom av den specificerade redogörelsen här nedan 
framgår. Rörande det egendomliga förhållandet, att Rugman åsatt 
samlingen rubriken ’Wr Ormi Snorrasyni A° 1664’, hänvisar jag 
till det försök till förklaring, som nedan (D. 2, s. 77) gjorts. På nämnda 
berömda, ävenledes numera förlorade handskrift, Ormr Snorresons 
bok, återgå däremot otvivelaktigt de i vår samling (Ihre 76: 1) ingå
ende brottstyckena av Tröjumanna saga. Huruvida dessa verkligen, 
som jag — dock med viss reservation — antagit, skrivits av H arald  
W i j s in g h , kan numera möjligen sättas ifråga, sedan S c h u c k 1 gjort 
det sannolikt, att en del som tidigare tillskrivits denne2, snarare här
rör från J o h a n  P e r in g e r , sedermera känd under sitt adelsnamn 
P e r in g s k iö l d . På tal om handskriftens historia har jag nedan D. 2, s. 74 
påpekat, att den mycket väl kan vara identisk med den ’Tröj omanna 
Saga. Defect’, som utgör no. 17 bland handskrifter i folio i Rudbeckska 
auktionskatalogen 1741 och som då inropades för Antikvitetsarkivets 
räkning, men sedermera på obekant sätt förkommit. Härtill kan nu 
fogas den hypotesen, att handskriften på ett eller annat sätt kan ha 
kommit i auktionsdirektören J o h a n  S c h ic k s  händer, i vilket fall den 
skulle vara identisk med den Trojomanna Saga, som figurerar i 
katalogen över den del av dennes boksamling, som såldes på auktion 
i Uppsala i april 1756.3 Det ges nämligen vissa indicier på att ett och 
annat ur de Rudbeckska samlingarna från 1741 först på denna omväg 
kunna kommit i Johan Ihres ägo.4

En fornvästnordisk text, som i alldeles särskilt hög grad tilldrog sig 
våra lärdes intresse, var Didrikssagan, varav alltsedan medeltiden en 
iornnorsk membran befunnit sig i svensk ägo.5 Den upphöjdes

1 S c h C c k , Vitterhets akad., 3, s . 63, 65 med not 1.
2 Det gäller där närmast KB-handskriften Papp. 4:0 no. 29, som G ö d e l  (Kata

log öfver Kongl. Bibliotekets fornisländska o. fornnorska handskrifter, Sthm 1897— 
1900, s. 301) ansett snarast vara att tillskriva Wijsingh, vilket jag för min del dock 
ansett tveksamt (se D. 2, s. 73, not 4).

3 Här som no. 6 i avdeln. Manuscripter.
4 Jfr härom nedan s. 89.
5 Nuvar. KB-handskr. Perg. fol. no. 4 ;  om denna se G ö d e l , Fornnorsk.-isl. 

litteratur i Sverige, 1 (Sthm 1897), s. 15 ff. och densammes Katalog öfver K. Bibks 
fornisl. o. fornnorska handskrifter (Sthm 1897— 1900), s. 13 ff. med där anförd litt.
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nämligen denna saga till rang av källskrift för den svenska forn- 
historien, ty här återfann man ju  källan till den Prosaiska krönikans 
uppgifter om konungarna av Vilkina land, dvs. Sverige. Sagan kom 
på den grund också att under hela 1600-talet och ännu långt senare 
här gå under namnet Vilkina-sagan. Lärda mödor ägnades genom 
tiderna av en rad forskare åt detta verks textdechiffrering och tolk
ning, alltifrån den tidpunkt, då gamle J o h a n n e s  B ureus började stu
dera den nämnda åldriga medeltidsmembranen, och fram till år 1715, 
då J o h a n  P e r in g s k iö l d  utgav sin edition av sagan, här liksom stundom 
i andra fall skördande frukten av föregångarnas arbeten. Detta kapi
tel i vår lärdomshistoria har nyligen utförligt tecknats av S c h u c k 1, 
och vi ha på den grund här icke anledning att närmare ingå på ämnet. 
Oss tillkommer blott att ägna någon uppmärksamhet åt den andel i 
detta arbete, som föll på den härovan mera i förbigående omtalade 
fornforskaren J a h a n  A x e h iä l m s2 lott. Såsom Burei lärjunge och 
måg kom han att i viss mån ta uppgiften i arv från denne, och hans 
insats kom härvid ingalunda att, som man på sina håll förmodat3, 
inskränka sig enbart till den revision han lät svärfaderns arbete 
undergå, utan som resultat av hans fleråriga sysslande med uppgiften 
föreligga flera handskrifter. Schuck, som i vissa fall tagit Axehiälms 
parti gentemot den underskattning, för vilken han blev utsatt av 
yngre samtida, pekar på tvänne handskrifter av hans hand, nämligen 
KB Papp. 4:0 no. 53 och UB R 705, och framhåller vidare, att 
vi också ha att se Axehiälms arbete i KB-handskriften Papp. fol. 
no. 28; denna är visserligen helt skriven av Harald Wijsingh, men 
denne har härvid dock blott gjort tjänst som Axehiälms renskrivare.4 
Emellertid har det undgått Schiicks uppmärksamhet, att ytterligare 
en hithörande handskrift föreligger, nämligen Ihre 78s, även den 
helt av Axehiälms hand. Denna volym, vilken liksom så mycket 
annat tillhör den 1741 avyttrade Rudbeckska kvarlåtenskapen, ut
fyller just de partier, som saknas i de förutnämnda egenhändiga

1 Vitterhets akad., 3, s. 45—60; 4, s. 141 f.
2 Om denne jfr närmare nedan D. 2, s. 85 f.; till där anförd litt. kan numera 

läggas hans biografi i Sv. biograf, lexikon, Bd 2 (Sthm  1919— 20), 502 ff. (av 
E. V e n n b e r g  o . A. G r a p e ) ,  samt framför allt S c h C c k s  anf. arb., 1—4  passim.

3 Jfr härom nedan, anf. st.
4 S c h Uc k , anf. arb., 3, s. 47 f.
5 Denna finnes dock omnämnd i den förut anförda biografien i Sv. biografiskt 

lexikon. (Detsamma gäller ifråga om Axehiälms översättning av Barlaam-sagan 
föreliggande i Linköpings-handskriften T  107, som likaledes blivit förbisedd.)
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manuskripten. Och vidare: när Schiick vill göra gällande, att Axe- 
hiälms insats väsentligen skulle vara inskränkt till översättningen, 
och förmenar det vara »all anledning att antaga, att det varit 
Rugman, som först läst den fornnorska texten i membranen och att 
Wijsing sedan renskrivit den»1, så motsäges detta av det faktum, att 
vår Ihre-handskrift även har den fornnorska texten, skriven av Axe- 
hiälm, och därtill väl att märka en text, som utgör en sammanarbet- 
ning av de två redaktioner membranen innehåller. Detta förutsätter 
ju en mera ingående förtrogenhet med förlagans text än den som 
enbart en ren kopiering skulle ha erfordrat. Att vår handskrift så
lunda ställer Axehiälms verksamhet i en ännu något gynnsammare 
dager är ju oförnekligt.

Huruvida Johan Ihre avsett att på något sätt göra bruk av denna 
handskrift känner man ej; att han dock ägnat den en något mera in
gående uppmärksamhet än vad som skedde med de i det föregående 
nämnda islandica, som han kort efter förvärvet bortskänkte, framgår 
av en del marganteckningar i Ihre 78.

I fråga om det isländska språkområdet rådde ju  på Ihres tid — och 
råder ännu alltjämt — ett förhållande i viss mån analogt med situa
tionen beträffande gotiskan, det nämligen att en språklig urkund av 
särskilt intresse stod forskningen tillbuds på närmaste håll — jag 
åsyftar Snorre Sturlasons Edda i den i redaktionellt hänseende ensam
stående avfattning, som föreligger i den s. k. Uppsala-Eddan. Denna 
handskrift utgjorde även den, liksom Codex Argenteus, en skänk 
av M a g n u s  G a b r ie l  D e la  G a r d ie , som förvärvat den med S t e p h . 
J o h a n n is  S t e p h a n ii  samlingar2 och som kort efter förvärvet, alltså 
långt innan donationen till Uppsala universitet kom till stånd (1669), 
ställde densamma till forskningens förfogande. Den hade då först 
avskrivits av L a u r e n t iu s  B u r e u s , som emellertid tydligen hade 
mycket små förutsättningar för denna uppgift.3 Sedermera sändes 
den till Uppsala, där den som så mycket annat omhändertogs av

1 Anf. arb., 3, s. 49.
2 Ihre levde eget nog i den felaktiga föreställningen, att denna handskrift av 

R u g m a n  medförts till Sverige, jfr G ö d e l , Katalog öfver Upsala universitets biblio
teks fornisländska o. fornnorska handskrifter (Ups. 1892), s. 1, 13 ff.; samme förf:s 
Fornnorsk-isländsk litt. i Sverige, 1 (Ups. 1897), s. 98 f.

3 Hans kopia torde vara förlorad, men de excerpter han ur manuskriptet gjort 
för sitt ordboksarbete ådagalägga, som S c h ö c k  påvisat, hans otillräckliga kompe
tens som handskriftstolkare. — Även Edda-handskriftens behandling av våra 1600- 
talslärde har Schiick berört i sitt förut anförda verk, särskilt i vol. 3, s. 88 f.
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V e r e l iu s  och kopierades såväl av honom1, som till vissa delar även 
av hans medhjälpare R u g m a n 2. Någon edition kom emellertid icke 
till stånd såsom en frukt av deras arbeten, detta trots att De la Gardie 
livligt intresserade sig för handskriftens publicering. Och i detta 
hänseende lika resultatlösa blevo de arbeten J acob  R e e n h ie l m 3 och 
isländaren G u d m u n d u r  Ö la fsso n 4 ägnade detta verk. Det blev 
först den rudbeckianske epigonen J o h a n  G ö r a n sso n  förbehållet att 
(1746) åstadkomma en edition av den märkliga membranen, men 
denna något storvulet betitlade utgåva — ’De yfverborne Atlingars, 
eller, sviogötars och nordmänners, Edda’ — omfattade endast det 
första partiet, Gylfaginning.

Det var alltså naturligt att Edda-studierna på Ihres tid i viss mån 
togo sikte på en fortsättning av Göranssons arbete. Ihre fann sig 
sålunda ha behov av en kopia av handskriftens senare partier, och 
åter blev den flitige och samvetsgranne S o t b e r g  med sin nitida stil 
hans kopist. År 1755 utförde denne sålunda till och med t vän ne5 
kopior av de delar av handskriften, som Göransson lämnat outgivna, 
detta av särskilda skäl. Den ena kopian var naturligtvis avsedd för 
Ihre själv; den föreligger nu i UB R 684; den andra åter utfördes 
för den kände schweizaren i dansk tjänst professor P a u l - H e n r i 
M a l l e t  — vid denna tidpunkt lärare för kronprinsen — och använ
des av honom bl. a. för hans arbete Monumens de la mythologie et 
de la poésie des celtes et particulierement des anciens scandinaves . . . 
(Copenh. 1756), vilket som bekant kom att betyda mycket för känne
domen i Europa om de nordiska folkens forntid, litteratur m. m.6 
Denna sistnämnda avskrift, som nu finnes i Det kgl. Bibliotek i 
Köpenhamn7, tillställdes Mallet av Sotberg, som kring årsskiftet 1755 
—56 reste till Danmark bl. a. med uppdrag just att hos infödde 
isländare söka hjälp vid tolkningen av en del ställen i Eddan. Tvivels-

1 KB Papp. fol. no. 16.
2 UUB R 683.
3 R e e n h i e l m  uppger i en inlaga 1687 till B e n g t  O x e n s t i e r n a  bl. a. att han »Col- 

lationerat mädh sahl. Rugmann, förra Islendaren, Eddan och afskrijfvit sampt 
begynt vertera» ( S c h u c k ,  Vitterh. akad., 3 , s . 9 9 ) .

4 Dennes kopia föreligger i KB Papp. 4:0 no. 47.
5 Jfr härom nedan D. 2, s. 74, ävensom A. G r a p e  i festskriften till ’Overbiblio- 

tekar Wilh. M unthe på femtiårsdagen . . .’ (Oslo 1933), s. 77 f.
6 Se härom A. B l a n c k , Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets littera

tur (Sthm 1911), s. 40 ff.
' Ny kgl. Sami. 1126 fol.
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utan har Ihre vid denna tidpunkt räknat med en Edda-edition av 
något slag, men även för honom utgjorde den förekommande skalde
diktningen tydligen ett krux. Och av det bistånd han väntat sig av 
en J o n  E r ic h s e n  och andra synes ej ha blivit så synnerligen mycket1: 
själv förklarar han, att han återfick sin avskrift i samma skick som den 
nedsänts till Köpenhamn.2 Icke dess mindre tyckes Ihre både ur 
språklig och litteraturhistorisk synpunkt ha hyst ett livligt intresse 
för den isländska diktningen; härom bära bl. a. åtskilliga koncept 
vittnesbörd. Särskilt kan nämnas det ofullbordade manuskript, som 
bär titeln ’Om The Gamles Skalder i gemen’ (Ihre 82: 2), vilket 
betecknas som ’Cap. 1’ av ett planerat större arbete. Men planerna 
på en Edda-edition, som väl ursprungligen gällt allt vad Göransson 
lämnat obehandlat, tyckas så småningom ha skrinlagts3, och den 
avsikt, varåt Ihre ännu 1772 gav uttryck, nämligen att utge Hattatal 
med Jonas Rugmans latinska tolkning kom han ej heller att förverkliga.4 
De enda resultat av hans Edda-studier5, som publicerades, blevo 
dels hans bekanta ’Bref till herr cancellie-rådet Sven Lagerbring, 
rörande then isländska Edda’ (Ups. 1772), vars betydelse främst 
ligger i Ihres konstaterande av detta verks karaktär av att vara en 
handledning i poetik för unga skalder, dels det brev av den 21 okt. 
1776 till U n o  v o n  T r o il , som är infört i dennes berömda ’Bref rörande 
en resa til Island’ (Ups., tryckt i Sthm 1777), s. 291—311 och däri 
Ihre delvis rätt hårdhänt bemöter en del inkast som A. L. S c h l ö z e r 0 
gjort mot hans Bref till Lagerbring i den kommenterade och åtskilligt 
omstuvade tyska översättning av denna skrift, som han införde i sin

1 Någon hjälp synes Sotberg ha fått — det framgår dels av nyssnämnda R 684, 
som innehåller läsarter hämtade ur en annan Edda-handskrift Codex Wormianus 
och delvis skrivna av J o n  E r i c h s e n  (jfr G ö d e l s  kat., s. 30 med anf. litt.), dels av 
no. 76: 3 i vår samling, som innehåller uttryck och meningar ur början av Skald- 
skaparmal, excerperade av Sotberg och försedda med tolkning på danska och latin 
av annan hand, förmodligen Erichsens. Enligt L a n g e b e k s  meddelanden i brev 
till Ihre skulle Erichsens sjukdom ha varit en orsak till det klena resultatet.

2 Se härom närmare nedan D. 2, s. 90 med not 3.
3 Om hans försök ännu 1772 att förmå isländaren H a n n e s  F i n n s s o n  att över

sätta dikterna se dennes ’Stockholms-rella’ (Lund 1935), s. 80.
4 En del material för behandlingen av detta parti tycks Ihre ha erhållit genom 

J a c o b  L a n g e b e k s  försorg (se nedan D. 2, s. 90, under no. 82: 4). Om de planer 
Ihres lärjunge C. G. N o r d i n  tycks ha haft 1774 på att åstadkomma en edi
tion av Uppsala-Eddan se nedan avd. ’Ihres docenter’.

5 Dessa spåras bl. a. även i Ihre 82: 1 och 3.
6 Om denne se närmare nedan.
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’Isländisché Litteratur und Geschichte’, Th. i (Götting. u. Gotha 
I773)- — På tal om Ihres Bref till Lagerbring kan också nämnas, 
att i samlingen (no. 83) även förefinnes ett exemplar av Göranssons 
Edda-utgåva, vari Sotberg gjort varjehanda textändringar, vilka dock 
till stor del ej återgå på originalmembranen, utan på en av Rugman 
utförd kopia (UUB R 683). Denna något underliga kollationering 
missledde nämligen Ihre därhän, att han i nyssnämnda ’Bref’ riktade 
en del anmärkningar mot Göranssons textbehandling, som be- 
funnos obefogade.

För övrigt påträffas i Ihre-samlingen en del isländska dikter, huvud
sakligen s. k. håttalyklar, mestadels i sena avskrifter. När och hur 
Ihre förvärvat dessa är som regel icke känt; en har han dock erhållit 
av assessorn i Antikvitetsarkivet N il s  W e ss m a n , med vilken han 
hade åtskilliga förbindelser.1 Ett exemplar (Ihre 81) av den Gram
matica islandica, som författats av J o n  M a g n u s s o n , en broder till 
Arni Magnusson, har förmodligen kopierats i Köpenhamn för Ihres 
räkning efter det där befintliga originalet (Cod. AM no. 992 4:0), 
möjligen i samband med Sotbergs besök där 1755—56. Jag har 
nedan D. 2, s. 88 påpekat det egendomliga i att detta arbete icke 
blivit tryckt; sedermera har detta dock skett, i det att detsamma publi
cerats av F in n u r  J ö n s s o n  i Den isländske grammatiks historie til 
o. 1800 (Khvn 1933; Hist.-filologiske Meddelelser, Bd 19: 4), s. 20—
134, med ’Anmaerkninger’, s. 135— 139, och varjehanda upplysningar 
om författaren, arbetets tillkomst m. m., s. 11 ff.

Det hedersrum Johan Ihre intar i den svenska språkforskningens Joh. Ihres ar-
historia grundar sig väl icke uteslutande men dock till rätt väsentlig b,eten och saml . . . .  lingar 1 svensk
del på hans förnämliga ordboksverk Glossarium suiogothicum. Ty språkveten-
vad han för övrigt publicerat på detta område, alltså inom svensk (utom 0 r  r  ’ G l o s s a r .  s u i o -
grammatik, språkhistoria m. m. — vi bortse tills vidare från dialekt- goth.). 
studiet — är visserligen varken till omfång eller innehåll obetydligt — 
det innefattar tvärtom åtskilligt av värde — men det har nästan genom
gående karaktären av strödda bidrag, vartill kommer att ett och annat 
här får skrivas på lärjungarnas konto. Man känner emellertid, att 
Ihre vid skilda tidpunkter hållit föreläsningar över svenska språket 
— dock aldrig offentligt — och det finnes allt skäl för antagandet, 
att han genom dessa i hög grad stimulerat intresset för modersmålets

1 Så t .  ex. har W e s s m a n  i sina Äldre o. nyare skånska handlingar för 1755 i:a 
quartalet, s. 25 f., avtryckt en skrivelse från I h r e  (om den s. k. Palteboken).



studium. Redan år 1745 fann han sig föranlåten att av trycket utge 
ett litet ’Utkast till föreläsningar öfwer swenska språket och thes 
närmare kännedom’, vilket senare omtrycktes 1751. Tydligen har 
denna skrift, som utgör 48 s. i 8:0, tjänat som ett slags grundlinjer 
för föreläsningarna. Men säkerligen skulle det också ha varit av stor 
betydelse, om Ihre jämväl hade fått tillfälle fullfölja den tanke han 
veterligen haft att publicera själva föreläsningarna.1 »Jag war wäl 
sinnad», säger han nämligen i sin självbiografi (1777), »at äfwen låta 
sjelfwa föreläsningarna utkomma, till hvilka förenämde utkast allenast 
gaf en summarisk [öfversigt?]2, men andra emellan kommande hinder, 
hafwa mig therifrån af hållit». Tyvärr synes ej heller något i detalj 
utarbetat manuskript till dylika föreläsningar ha blivit bevarat till 
vår tid. I vår samling ingår visserligen ett exemplar av Ihres nämnda 
’Utkast’ (1745) interfolierat och med tillsats av ytterligare 58 kvartblad, 
som försetts med varjehanda anteckningar av Ihres hand (Ihre 91). 
Dessa anteckningar utgöra emellertid till åtskillig del material för 
Prooemium till Glossariet3, och det är alldeles uteslutet att Ihre kunnat 
hålla sina föreläsningar enbart på grundvalen av de här förefintliga 
annotationer, som verkligen utgöra suppleringar till ’Utkast’. Detta 
framgår nämligen med all tydlighet av bevarade föreläsningsanteck- 
ningar gjorda av åhörare, sålunda särskilt av dem som vid ett år 1760 
givet kollegium gjorts av den bekante J o h a n  H e n r ik  L id é n , vilken 
just detta år antogs till amanuens hos Ihre.4 Dessa anteckningar, 
vilka så vitt jag känner äro de utförligaste som bevarats till vår tid5, 
föreligga i UUB:s handskriftssamling under signum R 619. Det 
är icke utan sitt intresse, att det kan konstateras, hurusom Lidén 
tydligen tack vare sin anställning hos Ihre haft tillgång till den förut
nämnda, i vår samling föreliggande volymen (Ihre 91), dock påtagligen 
innan alla de anteckningar, som nu förefinnas där, kommit till. M å
hända kan man då också räkna med att även det andra och mera u t
arbetade föreläsningsmanuskript, som tvivelsutan en gång förelegat,

1 Redan i dissertationen An scientiae lingva vernacula tradi possint . . . 1745 
(resp. P. N. T o r g e r )  heter det om hans ’U tkast’: ». . . quorum pars aliqua prodiit, 
reliqua prelo parata habet».

2 överhoppat i originalet. 3 Jfr nedan D. 2, s. 102.
4 Det skedde närmare bestämt den 13 maj nämnda år, se A. N e l s o n , Johan

Henrik Lidéns levnad (i Linköpings biblrs handlingar, N. S.: Bd 2: 1, 1934,
s .i—60), s. 10; Lidén torde i denna egenskap ha tjänstgjort till våren påföljande år.

6 Andra mera summariska anteckningar finnas i ett par interfolierade exemplar 
av Ihres ’Utkast’ i UUB:s handskriftssaml. R 6 i9 a —b.
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likaledes stått Lidén till buds. Tydligt är i alla händelser, att föreläs
ningarna ej i samma höga grad som ’Utkast’ syssla med företrädesvis 
ortografiska spörsmål, utan innehålla åtskilligt mera av allmänt språk
vetenskaplig (språkhistorisk och etymologisk) läggning. (Ett hand
skrivet exemplar av ’Utkast till föreläsningar’ har, ehuru blott en av
skrift av trycket, i senare tid införlivats med samlingen, detta endast 
med hänsyn till de egendomliga öden manuskriptet ifråga genomgått, 
se härom nedan D. 2, avd. Tillägg och rättelser, Ihre 91 a.)

Att åtskilliga disputationer, ventilerade under Ihres presidium, 
behandlade ämnen ur den svenska språkvetenskapen, särskilt språk
historien1, är välbekant, och man har med fog pekat på denna dispu- 
tationslitteratur såsom ett indicium på det stigande intresset vid 
universitetet för dylika undersökningar.2 Det gäller om De muta
tionibus linguae sueo-gothicae, P. i —2 (1742—43; resp. J. B o e t h iu s ), 
som kan karakteriseras som en språkhistoria in nuce eller, för att 
tala med Ad. N o r e e n 3, »en kort öfversikt — vår öfverhufvud första — 
af svenska språkets historia», skärskådad huvudsakligen från ordför
rådets synpunkt. Ett utkast till detta arbete ’Prodromus Disserta
tionis de lingva Sveo-Gothica eiusque mutationibus’ antagligen av 
respondentens hand föreligger i Ihre 93: 9. Vidare kunna nämnas 
Dissertatio grad. jurandi formas in SuioGothia vulgares enodans 
(1746; resp. E. M a t t h e l iu s ), De usu antiqvitatum in illustranda 
lingva svio-gothica, likaledes från 1746, med D a n . H e r w e g h r  som 
respondent — slutligen biskop i Karlstad och själv författare till en 
västmanländsk dialektordbok — ; De usu lingvae sveogothicae in illu
stranda antiqua gentis nostrae simplicitate (1748; resp. M. M. R a m - 
z e l iu s ), Stricturae criticae in linguam suio-gothicam (1752) med den 
i annat sammanhang omtalade D a n ie l  S c h e id e n b u r g  som respon
dent, samt åtskilliga därutöver. Men ehuru det står utom allt tvivel, 
att Ihre haft sin mången gång helt visst betydande andel i dessa arbe
tens tillkomst, liksom att de i flera fall säkerligen äro byggda på 
material, som Ihre sammanfört (särskilt för Glossariet), bevarar dock 
vår samling helt få spår därav, varför vi här ej ha anledning att djupare 
ingå på denna sida av Ihres och hans lärjungars arbeten. Blott som 
exempel må nämnas, att i Ihre 92: 12 finnes ett helt litet brottstycke

1 Några ha redan nämnts här ovan i samband med Glossarium suiogothicum.
2 S å  t .  e x .  S c h O c k  i  S c h O c k  &  W a r b u r g ,  111. s v .  l i t t . - h i s t . ,  3 :e  uppl., D. 3 

( S t h m  1 9 2 7 ) , s . 1 7 8 .

3 Vårt språk, Bd i  (Lund 1 9 0 3 — 0 7 ) ,  s . 2 1 4 .

6 — 40360. A. Grape.



av den nämnda avhandlingen De usu lingvae sveogothicas in illustranda 
antiqua gentis nostne simplicitate (1748), ävensom att i no. 92: 5 
föreligga förarbeten till en Dissertatio philologica, distinctionem vocum 
sveogothicarum orthographicam sistens, ventilerad 1753 med J. Mo- 
r /e n iu s  som respondent, vilka förarbeten av allt att döma härröra 
från respondenten, men dock innehålla tillägg i margen av Ihres 
hand.

Däremot ger vår samling flera vittnesbörd om att Ihre även på 
detta område haft flera publiceringsplaner å bane, vilka dock tyvärr 
ej blivit fullföljda. Man finner sålunda — bortsett från en del utkast 
o. likn. (i Ihre 96: 12 m. m.) — bl. a. en liten avhandling på latin om 
verben i svenskan, som ser ut att ha varit ämnad inleda en möjligen 
tilltänkt serie observationer rörande svenska språket1, vidare ett 1746 
skrivet företal till ett för publicering avsett arbete (Ihre 92: 4), vilket 
betecknas såsom »mer en samling särskilda anmerkningar, än jemn 
af handling» och som eventuellt skulle komma att efterföljas av andra 
liknande.2

Att Ihre mer än en gång haft anledning att lägga sitt ord i den allt
emellanåt uppblossande diskussionen i rättstavningsfrågan är ju helt 
naturligt: utom hans behandling av detta spörsmål tidigast i Specimen 
academicum quo orthographiae svecanae usus simplicior . . . exhibetur 
(1742, med O . G . G rå berg  som resp.)3, vidare i ’Utkast till föreläs
ningar’ och i M oR iE N ius’ nyss nämnda avhandling (1753) märkes i 
vår samling ett större men tyvärr defekt inlägg4 (Ihre 92: 11), som 
ser ut att vara ett yttrande av mera officiell läggning avsett för någon 
akademi — man torde snarast ha att räkna med Vitterhetsakademien, 
som Ihre själv tillhörde5 och i vars arbete han åren 1773—76 tycks ha 
deltagit rätt flitigt. Här insattes han också år 1775 i en kommitté 
— tillsammans med riksrådet greve C. R u d e n s c h ö l d , kammarrådet 
A n d er s  af B o t in  och akademiens sekreterare, S o t b er g  — med upp
drag att avge utlåtande i just denna fråga. Men såvitt jag kunnat

1 Detta kan visserligen ej direkt utläsas ur där förekommande uppgifter, men 
förefaller ändock ej osannolikt.

2 E tt liknande uttryck använder Ihre även om sitt året förut utgivna ’Utkast 
till föreläsningar’, och av allt att döma är det fråga om en fortsättning på detta 
arbete.

3 Om denna avhandling se N o r e e n , Vårt språk, Bd 1, s. 202.
4 Förmodligen också ofullbordat.
5 Egendomligt nog talar Ihre än om Vetenskapsakademien, än om Vitterhets

akademien, men antagligen är det den senare som avses.
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finna — jfr nedan D. 2, s. 104 — ledde detta icke till något resultat.1 
Uteslutet är dock icke att här föreligger något i detta sammanhang 
utfört förberedande arbete från Ihres sida, ehuru det av allt att 
döma sedermera icke blivit framlagt och utnyttjat.

Intressant är att se, hurusom Ihre haft blick för olika stilarter o. likn. 
— sådana iakttagelser möta bl. a. i dissertationen De dialectis lingvae 
sviogothicae, [P. 1], 1756. I åtskillig utsträckning har han särskilt sysslat 
med vad han betecknat som ’Opica’ dvs. ord och uttryck tillhörande 
det lägre talet, vulgärspråk, slang m. m. (Ihre 99, s. 429 ff.). Det vill 
emellertid synas, som om det väsentligen varit en av hans medhjälpare 
och medarbetare — Ihre hade åtskilliga sådana, såsom vi särskilt skola 
finna, när det blir fråga om hans dialektstudier — som fört honom 
in på detta spår. Det var B ir g e r  J o h a n  B r a u n e r , en man som bar 
titeln hovsekreterare och som genomgått skiftande öden intill dess 
han omsider (1765?), tydligen på grund av släktskapen — såsom kusin 
till Ihres maka i i:a giftet, friherrinnan S ara C h a r l o t t a  B r a u n er  —  
hamnade i Ihres hus, där han avled 1769.2 Under dessa sina sista år 
i Uppsala tycks han åtskilligt ha deltagit i de vetenskapliga och vittra 
idrotter, som idkades i lärdomsstaden; sålunda blev han bl. a. en upp
buren medlem av det vittra sällskapet Apollini Sacra. Tydligtvis 
har han själv också haft både kunskaper och intressen: jag hänvisar 
särskilt till vad i de nedan (D. 2, s. 109 ff.) lämnade biografiska upplys
ningarna meddelats härom med J. H. L id é n  som sagesman. Ihre 
har han gått tillhanda såväl med listor på dialektord (no. 100: 13— 14 
och 101), varom närmare i det följande, som just med en större sam
ling ’Opica’ (no. 94: 10—11), och hans rikhaltiga samlingar betyga 
klart hans livliga intresse för språkvetenskapliga spörsmål.

1 Jfr härom liksom om Ihres deltagande överhuvud i akademiens språkarbete 
numera S c h u c k , Vitterhets akad., 5 , s. 704 ff., ävensom de år 1930 fullständigt 
publicerade protokollen (K. Vitterhetsakademiens dagbok, Sthm 1930).

2 Nedan D. 2, s. 109 ff. ha sammanställts de uppgifter, som stått att finna rö
rande denne man, varav bl. a. framgår, att han, född 1722, först idkat studier i 
Uppsala, sedermera vistats i Stockholm bl. a. som sekreterare hos riksrådet greve 
A r v id  P o s s e , men genom sitt gifte blivit ägare till Fors järnbruk och säteri i V. 
Färnebo socken i Västmanland. Misshälligheter mellan honom och hans maka, 
som omtalas av L i n n é  (Nemesis divina, E. och T h . M. F r i e s ’ edition, ny uppl. 
Ups. 1878, s. 48), tyckas ha lett till skilsmässa, varvid Brauner behöll makarnas enda 
barn, en dotter. »Fruen änteligen dör», berättar Linné, »Secreteren åhret efter i ett 
moment i Upsala. Secreteren hade satt sine pengar hos Julinskiöld at förräntas 
30000 och hos Cancellr. Ihre 10000. Henonius corporal wid Lifregem. tager dot- 
ren. Pengarne gå bort genom Julinskiölds cessio bonorum; Ihrens processas bort.»
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Naturligtvis har det för Ihre varit en angelägen sak att förutom 
tidigare tryckta verk skaffa sig tillgång till äldre grammatikaliska och 
lexikaliska arbeten, som aldrig nått fram till publicering, och i hans 
handskriftliga kvarlåtenskap anträffas också varjehanda manuskript 
av detta slag gällande såväl modersmålet som andra tungomål. Hit 
hör först och främst det utkast till en svensk språklära, som härrör 
från en av de tidigaste banbrytarne för svensk fornforskning och 
runologi, J o h a n n e s  B u r e u s , och som — jämte delar av Burei övriga 
produktion — motiverar, att denne tillagts hedersnamnet »den svenska 
grammatikens fader». Detta manuskript, som publicerats och kommen
terats av professor Hj. L in d r o t h  191 i —131, befinner sig emellertid 
icke i vår samling, utan är sedan år 1909 deponerat i Kungl. Biblio
teket (sign. N 47 a). — S a m u el  C o l u m b u s ’ ’En Swensk Ordesköt- 
sel’ föreligger i en 1700-tals avskrift (Ihre no. 85), som dock knappast 
kan tillerkännas något självständigt värde, då den tydligen är utförd 
efter den kopia, som år 1711 togs av prosten J a cob  T r o il iu s  efter 
Columbi original och som nu föreligger i UUB Nordin 622. — 
Ihre har också — på vilka vägar är ej fullt klart — kommit i besittning 
av stora delar av de rikhaltiga, om lärdom men också om fantasteri 
vittnande samlingar till ett etymologiskt ordboksverk, varpå riks
rådet friherre B e n g t  S k y t t e , en högt begåvad men mäkta orolig 
och opålitlig ande, under många år arbetade. Huvudpartiet av detta 
omfattande och brokiga verk, som enligt författarens förmenande 
skulle sprida »solljus över de förnämsta språken under solen» (’Sol 
praecipuarum linguarum subsolarium’), utgörande 464 sidor i folio, 
har nämligen återfunnits i Ihre-samlingen (no. 47). Tidigare har 
endast ett brottstycke om 68 sidor av detta verk förefintligt i Lin
köpings stiftsbibliotek (handskr. Sp. 2) varit uppmärksammat, vilket 
till och med föranlett tvivelsmål, huruvida överhuvud något mera 
förefunnits av detta av Skytte ofta omtalade verk. Dessa misstankar 
ha sålunda kunnat helt tillbakavisas och äro så mycket mindre befo
gade som ytterligare ett brottstycke om 110 sidor föreligger i Kungl. 
Biblioteket (sign.: N 65). Då jag emellertid — förutom vad nedan 
D. 2, s. 43 ff. (och 293 f.) anföres — numera lämnat en utförlig skild
ring av detta verks tillkomst, manuskriptets öden m. m. i en uppsats 
betitlad ’Riksråd — språkforskare. Med anledning av ett par ny
funna brottstycken av Bengt Skyttes etymologiska verk’ (i Uppsala

1 L i n d r o t h , J. T h. Bureus, den svenska grammatikens fader (Lund 1 9 1 1— 1 2 ; 

Samlingar utg. af Sv. fornskriftssällsk. [4 2 ] ) .



85

universitets biblioteks minnesskrift 1621— 1921, Upps. 19211, s. 329— 
372), tillåter jag mig att här hänvisa till denna utredning, som också 
berör de olika möjligheter, vilka kunna ha orsakat att dessa papper 
tillförts vår samling. Med dem följde säkerligen också den rätt 
omfattande samling av excerpter, som Skytte gjort ur varjehanda 
tryckta resebeskrivningar, särskilt orientaliska, och som bevarats i 
Ihre 183 (se nedan D 2, s. 293 f.). — Av Uppsala-professorn P etr u s  
L a g e r l ö ö f  ( f  1699) förefinnes dels hans bekanta, 1691 hållna’Colle
gium Sveticum’2 (Ihre 215: 2), inhäftat i en volym härrörande från 
H a q v in  S p e g e l , som själv bl. a. i ett tillägg sammanfattat Lagerlööfs 
i kollegiet uttalade åsikter om ortografien, dels en åtminstone numera 
ofullständig avskrift av L:s bekanta ’Introductio brevis in poesin 
Svecanam’ (no. 93: 1). Den ifrågavarande Spegelska volymen 
(Ihre 215) är ett samlingsband med skrifter och anteckningar av flera 
händer; det innehåller varjehanda utöver det nyss nämnda, sålunda 
bl. a. excerpter rörande goterna m. m., åtminstone delvis egenhändiga 
av Spegel, en del anteckningar efter O laus V e r e l iu s3, ordspråks- 
samlingar, en avskrift av Eriksvisan m. m. dylikt, ävenså anteckningar 
av språkvetenskaplig natur rörande Olof Rudbecks Atlantica, vilka till 
åtskillig del återkomma i Spegels Glossarium, samt ett brottstycke 
av lexikaliska samlingar rörande svenska språket, som tydligen torde 
vara att räkna som material och förarbeten till nämnda ordbok. I 
Ihres ägo kan denna volym möjligen ha övergått från morbrodern 
ärkebiskop J ö n s  S t e u c h iu s , som var måg till Spegel och efter dennes 
död (1714) veterligt haft i sin ägo delar av hans handskriftliga kvar- 
låtenskap.4

Om Spegels intresse för ortografiska spörsmål, som här nyss be
rördes på tal om Lagerlööfs Collegium Sveticum och för övrigt även 
är bestyrkt på andra sätt5, vittnar också, att nyssnämnda samlings

1 Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, Vol. 1.
2 Förutom den nedan s. 433 f. anförda litteraturen rörande detta kollegium i 

dess olika redaktioner kan numera även nämnas E. K ä l l q u i s t , Thet Swenska 
Språkets Klagemål (akad. avh. Upps. 1934), s. 16 ff.

3 Detta har föranlett att denna volym i de tidigare partierna av denna katalog 
(D. 2) i första hand tillskrivits denne.

4 I brev (odat. men möjligen från 1742) till J ö r a n  W a l l i n  berättar prof. L a r s  

R o b e r g : »Hogverdigaste fadren Archiebiskopen och ProCancelleren har Sal. Arche- 
bislcop Spegels M S1 om Gotland i fall H. Biskopen ded åstundar, sade Reverendiss. 
däd stoge til tiänst» (Linköp. stiftsbibl., saml. Walliana, T . 3: no. 38).

5 Jfr nedan D. 2, s. 434.
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volym jämväl innehåller en kopia av de ’Regler angående Ortho- 
graphien och Bokstafweringen af thet Swenska Språket’ (Ihre 215: 2, 
s. 113 ff.), vilka, såsom H. H e r n l u n d  påvisat1, tillkommit i samband 
med de arbeten, som utfördes av en av Kanslikollegiet tillsatt kommis
sion för stavningens reglering, och med all säkerhet författats av 
U rb a n  H iä r n e , som bekant en av huvudkämparna i den då pågående 
temperamentsfulla striden om rättstavningsproblemet. Av den andra 
parten, Hiärnes vederdeloman biskop J e sp e r  S w e d b e r g , finnes i Ihre- 
samlingen dels han ’Oförgripelige Tanckar om thet Swenska Språ
kets förbättrande uti skrifwande och talande’ (Ihre 93: 4), dvs. hans 
i december 1695 ingivna försvarsskrift för språket och stavningen i 
hans psalmboks-edition, som då blivit indragen, dels ett brev i stav
ningsfrågan till »herr Actuarien» (Ihre 93: 5).

En ’Diatribe De Terminationibus vocum in Svetica lingva’ om
nämner E. H. L in d  i sin Förteckning öfver Upsala universitets 
biblioteks handskrifter rörande svenska språket2, s. 56, utan känt 
författarnamn såsom föreliggande i två exemplar i Nordinska sam
lingen i UUB3, och samma skrift omtalas även av N o r e e n  i Vårt 
språk (Bd 1, s. 208) såsom varande icke alldeles utan intresse. Den 
föreligger i vår samling (no. 93: 2) i en rätt starkt förkortad form och 
anger sig här vara en gymnasiedisputation från Västerås med lektor 
O l o f  R a b e n iu s  såsom praeses och F r e d r ik  A n a g r iu s4 som respondent. 
Detta faktum är dock känt redan tidigare: avhandlingen ifråga är näm
ligen redan år 1736 tryckt av C h r . N e t t e l b l a d t  i hans Schwedische 
Bibliothec5, vilket emellertid ej uppmärksammats av Lind och Noreen.

Det är ett välbekant faktum att de försök, som gjordes att förse 
E r ik  D a h l b e r g h s  stolta Suecia-verk med en text, som värdigt an
slöt sig till det förnämliga bildmaterialet, stötte på stora svårigheter 
och till slut måste uppgivas.6 En rad av frejdade forskare ha haft

1 Förslag och åtgärder till svenska skriftspråkets reglerande 1691— 1739 (Sthm 
1883), s. 38 ff.

2 I: Samlaren, Årg. 3 (1882), s. 48—63.
3 Nordin 636: 2 och 3.
4 Om denne — f. 1681, student 1704, fil. mag. 1713, efter varjehanda vikariat 

i Västerås ord. lektor i filosofi vid gymnasiet därst. 1717, teol. lektor och prebende- 
kyrkoherde 1727, kyrkoherde i Sala 1731, f  1744 — se M u n c k t e l l , Westerås 
stifts herdaminne, D. 3, s. 216 f.

5 Stiick 3 (Sthm  u. Lpz. 1736), s. 67—80.
6 Se härom särskilt S a m u e l  E. B r i n g , Sueciaverket och dess text (i Lychnos, 

1937, s. 1—67), speciellt s. 22 ff. Den följande framställningen grundar sig främst 
på denna utredning.
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detta hedersamma uppdrag sig anförtrott utan att det kunnat föras i 
hamn: J o h a n n e s  L o c c e n iu s  hade gripit sig verket an redan 1 6 6 1 ,  

men det som vid hans bortgång 1 6 7 7  förelåg utarbetat var en helt 
kortfattad allmän inledning samt ett antal smärre stads- och orts- 
beskrivningar m. m. Textförfattandet låg sedan helt nere ända till 
1 6 8 4 , då det uppdrogs åt C l a u d iu s  Ö r n h j ä l m . Denne upplade en 
helt ny plan, efter en vida bredare måttstock, men hann själv blott 
fullborda en ringa del av det omfattande programmet, innan han i 
maj 1 6 9 5  gick ur tiden. Redan påföljande månad kallades den här 
ovan omtalade Uppsala-professorn P e t r u s  L a g e r l ö ö f  att fullfölja 
Örnhjälms arbete. Det visade sig emellertid så småningom, att Lager
lööf ställde sig fullt lika kritisk mot sin närmaste föregångares verk 
som Örnhjälm på sin tid gjort gentemot Loccenii arbete. Och i likhet 
med Örnhjälm omlade han helt planen, närmast för den allmänna 
inledning, med vars utarbetande han gripit sig an, och för vars bli
vande kapitelrubriker han i februari 1 6 9 7  lämnade en redogörelse 
till Dahlbergh: kapitlen beräknades då till 18 , men utökades senare 
till 2 0 . Med kraft och intresse bedrev Lagerlööf sitt arbete, och trots 
en tilltagande ohälsa hade han i början av år 1 6 9 8  lyckats föra det 
fram så långt, att tryckningen ansågs böra igångsättas. Efter rentryck
ning av 88 foliosidor avstannade emellertid sättningen av brist på 
såväl papper som manuskript. Lagerlööf befanns av sin svåra sjukdom 
oförmögen att fortsätta sitt arbete, och i januari 1 6 9 9  lade denna 
honom i graven. Kort före sin bortgång hade han erhållit O l o f  H er 

m e l i n , då professor i Dorpat, till medhjälpare, och det föll nu på 
dennes lott att föra verket vidare. Lagerlööf hade lyckats slutföra tio 
kapitel1 av den allmänna delens beramade tjugo och hade påbörjat det 
elfte, vilket Hermelin nu torde ha fullbordat. Tryckningen återupp
togs, och det förut rentryckta partiet utökades med ytterligare 2 4  

sidor, varmed texten nådde in i nämnda kapitel 11. Även till det 
tolfte kapitlet har Hermelin gjort en början, men snart nog togs han 
helt i anspråk för andra värv och utkallades hösten 1701 att som sekre
terare i fältkansliet inställa sig i huvudkvarteret. Konungens och 
myndigheternas mening var att Hermelin oaktat sina nya makt- 
påliggande uppgifter borde kunna fortsätta sitt arbete på texten 
med det bistånd, som hans utsedde medhjälpare, registratorn i kans
liet B e n g t  H ö g v a l l , skulle prestera. Men härvid visade det sig 
snart, att Högvall, om vars vetenskapliga verksamhet man överhuvud

1 Rörande dessas innehåll se B r i n g , anf. arb., s. 36 och 38.
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känner föga1, i hög grad försummade sitt ifrågavarande uppdrag.2 
Sedan Hermelin omkommit vid eller efter Poltava och Högvall u t
kallats till konungen i Bender, utnämnde rådet i maj 1 7 1 0  — under 
förutsättning av konungens godkännande — professorn vid akade
mien i Pernau S a m u e l  A u s e e n 3 till rikshistoriograf och uppdrog åt 
honom att fortsätta Suecia-texten. Dessa åtgöranden blevo visser
ligen helt underkända av konungen, som i oktober 1711  lämnade 
både ämbetet och uppdraget rörande textförfattandet åt Högvall, 
men dessförinnan hade Auseen dock hunnit utföra en del arbete. 
Enligt hans egen uppgift i en meritförteckning från år 1 7 3 2 4 har han 
för Suecia-verkets text författat tre kapitel på svenska och latin och 
av dem äro, såvitt för närvarande känt är, åtminstone tvenne i behåll. 
Det ena avhandlar väsentligen samma ämne som det sista kapitel 
Hermelin påbörjat, dvs. det tolfte enligt Lagerlööfs plan; det bär 
titeln ’Om religions wäsendet här i Sverige och de förändringar, som 
der i äro skedde».5 Det andra har bevarats i vår samling (Ihre 93: 8) 
och handlar ’Om de gambla Swenskas Språk, Bokstäfwer och Wet- 
tenskaper’ (4 :0 , 88 s.). Det bär också påteckning ’Thet 13 :de Capit- 
let’, liksom titeln skriven av en hand, som jag förmodat vara E l ia s  

P a l m s k iö l d s . Som jag nedan D. 2 , s. 10 7  påpekat6, är Auseens arbete 
föga märkligt och äger icke nämnvärt intresse för språkmannen, men 
givetvis förtjänar det uppmärksamhet ur lärdomshistorisk synpunkt 
såsom det sista fullt utarbetade parti, som presterades i de segslitna men 
i huvudsak fåfänga strävandena att också ur litterär och vetenskaplig 
synpunkt göra Suecia-verket till ett monumentum av beståndande värde.

De spår, som denna handskrift synes bära av Palmskiölds hand,

1 Jfr dock nedan s. 176 f., där en liten i vår samling bevarad skrift av Högvall 
gällande Pufendorffs Historia Regis Caroli Gustavi finnes behandlad.

2 Se B r i n g , anf. arb. s. 46.
3 A u s e e n ,  som var född 1669, blev 1701 juris professor vid akademien i P e r

nau, men nödgades 1709, då ryssarna översvämmade Östersjöprovinserna, i u t- 
blottat tillstånd fly därifrån över till Sverige; enligt en biografi av G a h m  P e r s s o n  

(i UUB X 209) aspirerade han på befattningen som censor librorum m. m.; sedan 
historiografsysslan som nämnt blivit honom fråntagen, soulagerades han så små
ningom genom anställning i Göta hovrätt, där han 1712 blev e. o. assessor, 1714 
ordinarie o. 1732 hovrättsråd, f  1734; se J. O d e n c r a n t s ,  K. Götha hofrätts presi
denter, ledamöter o. betjäning (Linköp. 1803), s. 68. Jfr om A. även T . K l e 

b e r g  i Lychnos, 1939, s. 21 med där anförd litt.
4 RA, saml. Biographica. 5 KB, handskr. M 11: 6; jfr B r i n g  anf. arb., s. 48.
6 Detta parti av katalogen rentrycktes, innan jag kommit att uppmärksamma

denna skrifts sammanhang med Suecia-verket.



göra det ej osannolikt, att den en gång hört samman med dennes 
stora handskriftssamling i UUB. Detsamma gäller väl också om de 
skäligen obetydliga anteckningar om svenskt språk, som likaledes 
föreligga av Palmskiölds hand (Ihre 93: 6), ävensom om några annota- 
tioner i runologi av större intresse (Ihre 112: 2). Arbetet med de 
Palmskiöldska samlingarnas ordnande, förtecknande etc. var ju knap
past helt slutfört förrän drygt 60 år efter deras förvärvande1, och ett 
och annat lån ur samlingen kan nog under denna tid ha förekommit.

Angående ett par samtida skrifter i svensk språkvetenskap, Ihre 
9 5  (B o t i n ?) o c h  9 4 : 4  ( L a u r e l ) hänvisas till behandlingen i D. 2 .

I det föregående ha vid upprepade tillfällen omnämnts handskrif
ter, som från de båda O l o f  R u d b e c k , far och son, övergått i Ihres 
ägo: en del härav ha otvivelaktigt utgjort direkta förvärv vid auk
tionen 1741, andra torde då ha inropats av auktionsdirektören J o h a n  
S c h ic k  och först 1756 vid auktionen efter denne kommit i Ihres 
händer.2 Till denna sistnämnda grupp hör av allt att döma O l o f  
R u d b ec k  d . y :s Glossarium Laponicum, som återfunnits i vår 
samling (Ihre 104). Detta verk är — såsom redan Ihre antyder och 
professor K. B. W ik l u n d  sedermera för mig bestyrkt — snart sagt 
uteslutande byggt på litterära källor, framför allt Bibeln. Det är säker
ligen tillkommet efter Rudbecks lapska resa och utarbetat i studie
kammaren i Uppsala: i R:s föreläsningsdiarium för h.t. 1704 om- 
nämnes »thes Lapska glossarium» såsom ett av »the wärk, som han 
ännu dagel. arbetar uppå». Man kan således icke, som A n n e r s t e d t  
gör3, med detta arbete som stöd våga påståendet, att Rudbeck »på 
sin Lappska resa sökte noga insamla det lappska ordförrådet». Ihre 
hyste givetvis som språkforskare ett livligt intresse för det lapska 
tungomålet4 — det framgår av Glossariet, varjämte kan erinras om 
hans företal till L in d a h l  och Ö h r l in g , Lexicon lapponicum (Holm. 
1780) m. m. — och vid flera tillfällen har han uttalat sig om detta 
Rudbecks handskrivna verk; jag hänvisar beträffande detta till 
vad nedan anförts i D. 2, s. 136. I detta sammanhang kan också 
pekas på de två — tyvärr fragmentariska — aktstycken, som synas 
ge vid handen, att Rudbeck uppsatt en instruktion för en resa i Lapp

1 S. B e r g h , Elias Palmskiöld och hans samlingar (i Nord. tidskr. f. bok.- o. 
bibi.-väsen, Årg. 2, 1915, s. 81— 104), s. 89 f.

2 Jfr ovan s. 74 o. nedan D. 2, s. 136. 3 Ups. univ:s hist., D. 3:2, s. 404.
1 Liksom även för det finska, se härom upplysningar av stort intresse hos A.

N o r d l i n g , Beröringarna mellan germanska o. finska språk (Hfors 1935; Stud. i 
nord. filol., 24: 3).

Språkveten
skapliga hand
skrifter ur O. 
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nica m. m.).
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marken, vilken Ihre sedermera bearbetat och översatt till latin (Ihre 
109: 1 och 1 a). Som jag på annat ställe påvisat1, har detta med all 
sannolikhet skett för den bekanta stora franska gradmätningsexpedi- 
tion, som under P. L. M oreau  d e  M a u p e r t u is ’ ledning kom till 
stånd 1736 med bl. a. A n d e r s  C e l s iu s  som deltagare. Utförligast 
har denna expedition skildrats av abbé R. O u t h ie r 2, som väl redogör 
för besöket i Uppsala, men dock ej omnämner denna sak. Ett annat 
manuskript av åtminstone till övervägande del lingvistisk natur, som 
likaledes härrör ur Olof Rudbeck d. y:s lärda kvarlåtenskap, utgör 
en i form av konceptbrottstycken föreliggande materialsamling till 
ett arbete över Bibelns fåglar, en Ornithologia biblica (Ihre 51), ett 
ämne som i flera repriser sysselsatte Rudbeck och bl. a. invecklade 
honom i en hetsig plagiatstvist med universitetsbibliotekarien A n d r ea s  
N o r r e l iu s .3 Andra Rudbeckska papper såsom biographica, bl. a. 
Olof d. y:s självbiografiska anteckningar4 (nedan D. 2, s. 366 f.), littera- 
turexcerpter m.m. av hans hand (nedan no. 1), Rudbeckska brev (nedan 
no. 197 A) osv. kunna väl ävenså vara auktionsförvärv, ehuru det 
också bör ihågkommas, att Johan Ihre både under Olof d. y:s livstid 
och efter hans bortgång5 stod det Rudbeckska huset så nära, att han 
även på andra vägar kunnat komma i besittning av Rudbeckska pap
per. En del därav ställdes måhända till hans förfogande för den 
parentation han i mars 1741 höll över Rudbeck.

I anslutning till vad nyss anfördes om Lapponica torde böra näm
nas, att vår samling även från andra håll än ur de Rudbeckska sam
lingarna erhållit värdefulla tillskott av dylika. Främst är härvid att 
nämna den i Ihre 105 föreliggande handskrift, som bl. a. innehåller 
en mycket märklig redaktion av ’Lapparnas Biörn wisa’, av K. B. Wik- 
l u n d  betecknad som »den utförligaste och mest detaljerade skildring 
af lapparnes björnfest, som väl någonsin blifvit satt på papperet».6

1 I Bibliograf. studier tillägnade frih. J. Rudbeck (Upps. 1917), s. 22 med not 3.
2 Journal d ’un voyage au Nord en 1736 & 1737 (Paris 1744); senast har expedi

tionen ifråga på ett synnerligen intressant sätt skildrats av N. V. E. N o r d e n m a r k  

i hans monografi Anders Celsius (Ups. 1936; Lychnos-bibliotek, 1), s. 59—98.
3 Se härom nedan D. 2, s. 48 f.
4 Avtryckta och kommenterade av A. G r a p e  i  Bibliograf. studier tillägnade 

frih. Johannes Rudbeck, s. 19—32.
J Ihre var sålunda under någon tid förmyndare för dem av Olof d .y:s barn, som 

vid hans frånfälle ej nått myndig ålder (en anhållan om befrielse från uppdraget 
ingiven 23 maj 1741 finnes i Lewenhauptska arkivet på Sjöholm).

0 Den har publicerats av W i k l u n d  i Le Monde oriental, Vol. 6, 1912, s. 27 ff.
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Handskriften ifråga härrör, som det lyckats mig påvisa1, från P etr u s  
H o l m b e r g e r  (f. 1745, f  *807), som slutligen blev kyrkoherde i Norra 
Vi och Tirserum, och torde ha tillkommit under hans studenttid 
(1767—77). I Ihres ägo torde den ha kommit samtidigt med en av 
Holmberger utarbetad lista på ord ur Älvdalsmålet (se nedan s. 105 
o. Del 2, s. 129).

Såsom nedan skall närmare beröras, fick Ihre övertaga en del Språkveten- 

språkvetenskapliga papper efter E r i k  B e n z e l iu s  d . y . Det gällde Sp ^ f få n Êrik 
främst dialektala samlingar, vilka komma att närmare omtalas i Benzelius d. y . 
annat sammanhang, men därjämte varjehanda andra anteckningar i 
såväl svensk som allmän språkvetenskap. Häribiand finner man 
sålunda t. ex. de ganska märkliga anteckningar rörande konsonan
ternas »permutatio» i latin och svenska m. m. (Ihre 48), som tidigare 
varit kända från en avskrift i Nordinska samlingen i UUB (Nordin 
638: 1 b), men här föreligga i original: den tvekan, som kommit till 
synes hos E. H. L in d ,  A d o l f  N o r e e n ,  C la e s  A n n e r s t e d t  m. fl.2, 
huruvida verkligen Benzelius gjort dessa iakttagelser, vilka ansetts 
i viss mån ådagalägga blick för den språkliga företeelse, som en 
senare tid nämnt den Rask-Grimmska ljudskridningslagen, är här
med sålunda definitivt hävd.3 Vidare märkes av samma hand ett tyd
ligen aldrig fullföljt arbete, innehållande allmänna anmärkningar om 
det berättigade i modersmålets användande och uppodling (Ihre 
86: i)4, ävensom ett utkast till en svensk ordbok med latinsk uttolk
ning och etymologiska notiser (no. 86: 2), av Benzelius själv beteck
nat som ett omoget ungdomsarbete. Ävenså äro att nämna en del 
excerpter ur forntyska språkurkunder m. m., däribland en handskrift 
innehållande utdrag ur de s. k. Glossae Florentinae. För denna bekanta 
samling av fornhögtyska glossor, förekommande i en handskrift till
hörande Biblioteca Laurenziana i Florens, har Benzelius livligt intres
serat sig — i hans korrespondens med skilda personer5 (bevarad i

1 A .  G r a p e ,  Den Ihreska björnfestuppteckningens proveniens (i nyssnämnda
tidskr., Vol. 13, 1919, s. 122 ff.). 2 Se härom nedan D. 2, s. 45.

3 T i l l  I h r e s  s t ä l l n i n g  t i l l  d e t t a  s p ö r s m å l ,  t i d i g a r e  b e h a n d l a d  a v  J a k o b  S v e r d r u p ,

’Av sprogvidenskapens historie. Ihre—Rask— G rim m ’ (i Nord. tidskr., 1920, s.
459 ff.), hoppas jag framdeles få återkomma.

4 Även denna finnes avskriven i Nordinska saml. 638: 1 a.
5 Så t. ex. i brev från J .  G. E c c a r d u s , Hannover 9 jan. 1720 (Bd 6: no. 1), från 

J a c o b  S e r e n i u s , som enligt brev från Hamburg 2 nov. 1733 (Bd 13: no. 137) kon
sulterar borgmästaren A n d e r s o n  därstädes i saken (jfr vidare här nedan) och från 
H a n s  G r a m  Khvn 10 jan. 1742 (Bd 17: no. 13).
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den stora Linköpingssamlingen Bref till Erik Benzelius d. y.) är den 
vid olika tillfällen på tal och den avhandlas upprepade gånger i hans 
brevväxling med brodern G u sta f  B e n z e l s t ie r n a 1 — och tydligen 
har han också umgåtts med planer på att bearbeta samlingen och 
utge den av trycket.2 I hans korrespondens med J a c o b  S e r e n iu s  
17343 har det sålunda varit frågan om att han skulle publicera dessa 
glossor i den inledning han skulle skriva till dennes Dictionarium 
anglo-svethico-latinum4, men tydligen har han så småningom kommit 
på andra tankar och i stället där redogjort för sin under arbete varande 
Ulfilas-edition.

Med Benzelii papper ha även ett par från Finland härrörande 
små manuskript tillförts vår samling, nämligen dels en ’Narratio 
brevissima de Poesi Finnica’ (Ihre 109: 8) av A n d r ea s  L iz e l iu s , slut
ligen kyrkoherde i Wirmo, dels en jämförande sammanställning av 
ungerska ord med finska, de ungerska hämtade ur A . M o l n a r , Dic
tionarium ungarico-latinum (Francof. 1644), vilken sammanställning 
utförts av J o h a n  W e l i n , som 1738 utnämnts till professor i logik 
och metafysik vid Åbo universitet, men 1744 omkom vid en eldsvåda 
i Paris, där han trots anmaningar att återvända till hemlandet höll 
sig kvar år efter år. Till de uppgifter, som nedan (D 2, s. 142) 
lämnats om Welin och detta hans arbete, kan nämnas, att den jäm 
förande ordsammanställningen efter Ihre (Prooemium till Glossariet, 
s. xxxix) citeras av ungraren J .  S a jn o v ic s  i hans Demonstratio idioma 
Ungarorum et Lapponum idem esse (Hafniae [1775])5, s. 77 f. Vidare 
bör påpekas, att en avskrift av detta originalmanuskript föreligger i 
UUB:s Nordinska samling no. 657, utförd av samma hand som för 
C. G. N o r d in s  räkning kopierat varjehanda ting ur Benzelii och 
Ihres samlingar6, ävensom att denna kopia ingående omtalats av E. N. 
S e t ä l ä  i Lisiä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan'

1 Brefwäxling imellan ärke-biskop E. B e n z e l i u s  d . y . och dess broder censor 
librorum G. B e n z e l s t i e r n a  (Linköp. 1791), cit.: Benz. Brefwäxl. (se närmare ne
dan D. 2, s. 70 med not 4).
. 2 Jfr utom hans nedan D. 2, s. 70 anförda uttalande härom den påbörjade be

arbetningen, som föreligger i no. 75: 3.
3 S e r e n i u s  till B e n z e l i u s ,  Hamburg 15 febr. o. 26 mars 1734 (Bref t. E. Benze

lius d. y., Bd 14: no. 9, resp. 16). 4 Hamburg 1734.
0 Dennes arbete åter behandlas i sin tu r ingående i den av E. J. Ö h r l i n g  under

Ihre ventilerade avhandlingen De convenientia lingvae Hungaricae cum Lappo- 
nica (Ups. 1772). 6 Särskilt i Nordin 635 och 638.

' I: Suomi, Jakso 3: Osa 5, 1892 (s. 183—350), s. 271—285.
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med en redogörelse för innehållet, utdrag ur ordförteckningen m. m.; 
jfr vidare den där anförda litteraturen, ävensom A. H u l t in , Fin
lands litteratur under Frihetstiden, D. i (Hfors 1908), s. 123 f. och 
om Welin för övrigt sistanförda arbete, s. 63 ff.1

Ehuru endast till ringa del av språkligt innehåll må här också 
nämnas en liten avhandling av Kielerprofessorn A. H. L a c k m a n n , 
De Anglis iisque Cimbricis disquisitio (Ihre 140). I redogörelsen för 
detta manuskript här nedan D 2, s. 207 har intet nämnts om dess 
proveniens, men då man i den förutnämnda samlingen av brev till 
Erik Benzelius d. y. finner, att meddelanden om Lackmann och om 
manuskript av honom lämnats Benzelius dels av S e r e n iu s2, dels 
av dåvar. biblioteksamanuensen i Uppsala, sederm. kyrkoherden i 
Rättvik O l o f  K u m b lteu s3, däribland uttalanden, som möjligen skulle 
kunna gälla detta manuskript, torde det åtminstone med en viss grad 
av sannolikhet kunna antas, att även detta föreliggande arbete av Lack
mann via Benzelius tillförts Ihre-samlingen.

I avskrift utförd efter det sällsynta trycket föreligger A d a m  B o - 
h o r ic ’s arbete om språket i Kärnten dvs. slovenskan: Arcticae horulae 
succisivae, de latino carniolana literatura . . . (Wittenberg 1584). 
Denna kopia (Ihre 108) har sin särskilda märkvärdighet, i det att den 
ombesörjts för den lärde J o h a n  G a b r ie l  S p a r w e n f e l d t s  räkning 
av ingen mindre än själve L e ib n iz . Efter varjehanda fruktlösa försök 
hade denne lyckats uppspåra ett exemplar av detta arbete i Frank
furt a. M. och erhållit det till låns till Hannover, där det 1698—99 
under hans inseende kopierades för Sparwenfeldts räkning av en man 
av ungersk börd vid namn M a t t h ia s  Z a b a n i , vilken Sparwenfeldt 
för övrigt senare tog i sin tjänst. Boken, kopieringsföretaget och

1 L i n n é  ger i Nemesis divina — E. o. T h .  M. F r i e s ’ edition (Ups. 1878), s. 61 — 
en framställning av vissa Welins privata förhållanden, hur pass vederhäftig får 
väl lämnas därhän.

2 S e r e n i u s ,  som vid detta tillfälle befann sig i Hamburg för att övervaka 
tryckningen av sitt engelsk-svenska lexikon, skriver sålunda den 15 febr. 1734 (Bref 
till E. Benzelius d. y., Vol. 14: no. 9): »En Professor Lackman i Kiehl har i 4 
månader lofwat mig collectanea deröfwer [o: om ’Anglia Saxonica’] så wäl som 
sielf[wa] språket i Angeln: men när iag äntel. fick det war iag bedragen, ty den gode 
mannen har icke en gång förstådt danska och alt för superficialt gådt til wärka.»

3 I brev av den 20 maj 1742 meddelar K u m b l ^ u s , att han på uppdrag av Lack
mann tillställer Benzelius någon litterär gåva (»medföljande exemplar») från denne 
(Brev t. E. Benzelius d. y., Bd 17: no. 70); jfr vidare nedan Tillägg och rättelser 
i D. 2.
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kopisten avhandlas gång efter annan i brevväxlingen mellan Leibniz 
och Sparwenfeldt, såsom nedan (D. 2, s. 138 f.) meddelade utdrag 
utvisa.1 Mot denna kopia har Sparwenfeldt sedermera bytt sig till 
ett exemplar av det ytterst sällsynta trycket av E r ik  B e n z e l iu s  d . y .2, 
som inköpt detta i Jena 1698. Kopian har senare förvärvats av 
G a b r ie l  M a t h e s iu s , professor i grekiska, sedermera teologie pro
fessor och domprost i Uppsala ( f  1772); den återfinnes i katalogen 
över dennes boksamling, när denna 1772 försåldes på auktion i
Uppsala; vid detta tillfälle har den väl inropats för Johan Ihres räk
ning.3 Det kan tilläggas att, som nedan (D. 2, s. 139) närmare beröres, 
det förutnämnda exemplaret av den tryckta boken med Sparwenfeldts 
donation år 1722 kommit i UUB:s ägo.4

Samlingar Även inom studiet av de svenska dialekterna gjorde Ihre som
ror svenska j;)e]iant en betydelsefull insats, vilken dock blivit rätt olika bedömd 

dialekter. . . .
och måhända ännu ej till sitt rätta värde taxerad. Också i detta 

Erik Benzelii fall tog han arv efter en tidigare gjord ansats. E r ik  B e n z e l iu s , som
Dialectologia • besjaia(j es av rika intressen spännande över vida områden, hade

svecica. J . r
också ägt blick för betydelsen av ett studium av de svenska folkmålen.
Och möjligen redan under den tid, då han ännu verkade som univer
sitetsbibliotekarie och professor i Uppsala, hade han börjat upplägga 
samlingar av dialektord. Förmodligen var det väl också på hans till- 
skyndan, som hans skapelse Vetenskapssocieteten i Uppsala emel
lanåt — såsom nedan (D. 2, s. 112) närmare beröres — ägnade denna 
forskning en viss uppmärksamhet; vid ett tillfälle (1727) sattes till 
och med ifråga att »begära af Biskopparna, thet hwar ock en i [sitt] 
stifft, skulle samla tilsammans åtskilliga ord och Dialecter, som hos

1 D et kan nämnas, att frågan om BoHORic-kopieringen, kopisten Z a b a n i  m. m. 
förklarligt nog även avhandlas i S p a r w e n f e l d t s  brev till L e i b n i z  (i öffentl. u. 
vormals Königl. Bibliothek i Hannover), sålunda i brev av 20 maj 1697, 1 jan. 1698, 
15 jan., 12 april, 26 april och 12 sept. 1699 samt 31 jan. 1700. Om Zabani jfr n u 
mera även C. V. J a c o b o w s k y , J. G. Sparwenfeld, bidrag till en biografi (akad. 
avh. Upps. 1932), s. 272 f.

2 Det framgår av S p a r w e n f e l d t s  brev till B e n z e l i u s  18 nov. 1721 (Linköpings 
stiftsbibl., Bref till J. G. Sparwenfeldt no. 158): »Vostre Adamus Bohorizius, dont 
il vous souuiendra, de 1’auoir trocqué auec moy, J1 y en a quelques annees, men 
Donnant un Exemplaire Imprimé Contre le mien qvi estoit en MSS trouve par le 
Grand Leibnitz de Hannover, qui me 1’envoya----------- .»

3 Se härom närmare nedan D. 2, s. 140.
4 Jfr även J a c o b o w s k y , anf. arb., s. 314.
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gemena man äro gängsze och i bruk och them sedan till Societeten 
öfwersända; at therutaf änteligen et fulkomligt Lexicon i Swänska 
språket kunde förfärdigas».1 Det var här den rent lexikaliska syn
punkten, intresset för ordförrådet, som trädde i förgrunden, och 
sambandet med Societetens ordboksplaner är ju omisskännligt. Just 
den utväg, som Societeten påtänkt, kom Benzelius snart nog att 
anlita för att för egen del utöka sina dialektala samlingar, i det att 
han som biskop först i Göteborg och senare i Linköping anmodade 
dessa stifts prästerskap att göra uppteckningar och insända dem till 
honom. Bidrag ha också då och då influtit från skilda håll, av de date
rade att döma alltifrån 1720 och ända fram till 1741 .2 De planer 
Benzelius säkerligen haft på att i en eller annan form publicera dessa 
samlingar har han tydligen måst uppgiva. I brev av den 14 sept. 
1737 till brodern G usta f  B e n z e l s t ie r n a  omnämner han sin »Dia- 
lectologiam Svecicam eller hvad titul jag får på min Sambling af alla 
the ProvincialOrd, som jag kunnat sambla sjelf eller genom venner, 
och ej äro bruklige in lingva communi»3, och hans tillägg: »En annan 
får öka thet som jag begynner», visar, att han ställt saken på framtiden 
och väntar sig, att hans samling kan komma en framtida efterföljare 
till båtnad — vilket ju också blev fallet. Efter Benzelii död (1743 ) 
blevo dessa dialektsamlingar jämte åtskilligt annat av språkveten- 
skapligt innehåll så småningom överlämnade till K. Vetenskaps
akademien4, som vid denna tid ägnade åtskillig uppmärksamhet åt 
vårt modersmåls rykt och studium. Det skedde 1748 genom sonen 
C a r l  J esp e r  B e n z e l iu s , såsom akademiens dagbok för den 10 de
cember nämnda år förmäler, då nämligen (§ 7): »H. Hofpredikanten 
Benzelius inlämnade uti Academien alla des faders framl. Doct. 
Eric Benzelii samlingar i Svenska språket, hvilka komma at registre
rade läggas til det man förut hafver samt H. Benzelius för des benägna 
medelande hembäres tacksägelse å Kongl. Academiens vägnar.» 
När Ihre snart nog började mera ingående ägna sin uppmärksamhet 
åt folkmålen och deras ordförråd — även hos honom dominerade

1 Protokoll den 27 okt. 1727 (ej 1728, jfr nedan D. 2, s. 112).
2 Härom närmare i det följande.
'} Benz. Brefwäxl., s. 276 f.
1 Enligt Ihres utsago i företalet till Swenskt dialect lexicon (1766) skall detta ha 

skett efter Benzelii eget förordnande: »Att then samma [d: Benzelii samling] ej skulle 
förloras, förordnade thenne salige Herren på sitt sidsta, att then skulle till Kongl. 
Wetenskaps Academien i Stockholm aflemnas, hwilken kort herefter samma mig 
behagade meddela.»
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ju  i rätt hög grad det lexikaliska intresset — erhöll han från Veten
skapsakademien, förmodligen 17531, Benzelii samlingar, som därmed 
kommo att utgöra så att säga grundplåten i den fond av dylikt material, 
som med tiden skulle samlas hos honom.

Att nu ur detta omfattande material med ingredienser från skilda 
håll och olika tider urskilja vad som en gång ingått i Benzelii Dialec- 
tologia kan ju  te sig som en skäligen vansklig uppgift, men låter sig 
av allt att döma åtminstone i huvudsak genomföras utan större svå
righet, även om en viss tvekan kan göra sig gällande på en eller annan 
punkt. I åtskilliga fall ge sålunda påteckningar, som Benzelius själv 
med sin karakteristiska stil gjort angående ordlistornas proveniens, 
klart besked. Men härtill kommer, att man även, som jag nedan 
(D. 2, s. 113 f.) närmare utrett, torde ha enviss ledning av en avskrifts- 
volym i Nordinska handskriftssamlingen i UUB, betitlad ’Förteck
ningar öfver allmogeord’ (Nordin 635). Denna innehåller först och 
främst avskrifter, alla av en och samma hand, av dels praktiskt taget 
alla de listor, vilkas proveniens från Benzelius utan vidare är klar, 
dels ett antal liknande förteckningar därutöver. Då däremot icke 
någon av de listor finnes medtagen, vilka med säkerhet äro att hänföra 
till de senare av Ihre införskaffade, torde den slutsatsen knappast 
kunna anses förhastad, att samtliga i avskriftssamlingen förekommande 
listor återgå på Benzelii samlingar. Med stöd av detta antagande 
har i vol. Ihre 96 i vår samling gjorts ett försök att rekonstruera 
Benzelii Dialectologia. För närmare uppgifter rörande de däri ingående 
ordförteckningarna hänvisar jag till den i D .2, s. ii2 ff. givna detalje
rade katalogiseringen och vill här blott göra några påpekanden. Det 
första bidraget torde Benzelius, som redan antytts, ha erhållit så 
tidigt som år 1720; detta, en lista från Västergötland (no. 96: 9 nedan), 
härrör från J o h a n  B il m a r k , vilken då såsom fil. magister — han blev 
sedermera lektor i Skara, kyrkoherde och prost ( f  1750) — deltog i 
Vetenskapssocietetens arbeten och därvid tycks ha ansetts sitta inne 
med språkvetenskapliga insikter.2 Till samma eller snarare en något 
senare tid är väl möjligen också att hänföra en Gotlandslista, som bär 
titeln: ’Några Fåå gambla Gothländske ord, som dock än äre bruke- 
lige Söderst på Landet’ (no. 96:4). Enligt H er b er t  G u sta v so n  
(Gutamålet, 1, akad. avh. Upps. 1940, s. xi) skall den nära överens
stämma med en lista i Haqvin Spegels Rudera Gothlandica (1683).

1 Jfr nedan s. 99.
3 Jfr nedan D. 2, s. 117, not 1.
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För min del har jag såsom en möjlighet tänkt mig, att den kunde stå i 
samband med den stora Gotlandsbeskrivning, som planerades av pro- 
vinsialmedikus på ön med. d:r J o h a n n e s  P i h l 1 och för vilken denne 
år 1725 utfärdade ett upprop närmast avsett för stiftets prästerskap 
om insändande av uppgifter av varjehanda slag. I moment 26 av 
detta aktstycke, som avtryckts av N . L it h b e r g  i Gotländskt arkiv, 6 
(1934), s. 36 ff., heter det nämligen (s. 38): »Om någon wille antaga sig 
den mödan, h ä ls t  sö d e r  på la n d e t  [spärr, här], och ihopsamla de 
gottländska ord, som lickna giöthskan eller äro rätt giöthska .. .» Man 
känner också, att Pihl hade förbindelser med Vetenskapssocieteten i 
Uppsala, för vars räkning han anställde meteorologiska observationer, 
och vidare: han var styvfader till den för Gotlandsdialekten intres
serade J ac o b  T o f t é n .2 Från Benzelii Göteborgstid (1726—31) här
röra tydligen tvänne listor från Halland (no. 96: 13 o. 14), meddelade 
av präster, vidare en lista från Dalsland, översänd 1729 av den både 
som poet och kartograf kände W il h e l m  K ruse  (no. 96: 12)3, samt 
säkerligen också de tre samlingar från Västergötland, som förefinnas 
förutom Bilmarks (no. 96:8, 10 o. 11). Från biskopstiden i Lin
köping däremot (1731—43) härröra Östgöta-listorna no. 96: 5 (från 
Skedevi 1735), no. 96: 6 och 7, och ännu så sent som i juni 1741 
erhåller Benzelius ett litet Vocabularium Dalekarlicum (no. 96: 2) 
av fil. magister R e in h o l d  N ä s m a n , författare till avhandlingen 
Historiola linguae Dalekarlicae (1733), slutl. e. o. hovpredikant och 
kyrkoherde i Kolbäck. Ett särskilt intresse erbjuder onekligen den 
under no. 96: 15 upptagna samlingen, enär den tydligen utgör en 
påbörjad men ej fullföljd sammanarbetning av de av Benzelius in
samlade ordlistorna. Ej heller här möter man, såvitt jag kunnat 
finna, några excerpter från det material Ihre kan antas ha införskaffat, 
vilket väl i viss mån får anses styrka det gjorda antagandet om den

1 Om denne — som var född 1683 och efter studier i Uppsala kom till Got
land 1710, där han blev provinsialmedikus samt stadsfysikus i Visby, med. d:r i 
Hardervijk 1721, erhöll assessors titel 1723 och avled 1751 — se S a c k l én , Sve
riges läkare-hist., Afd. 2: 1, s. 712 f. samt särskilt L it h b e r g s  citerade uppsats.

2 Om denne jfr nedan, s. 100 och 108 not 3.
3 Om denna bör anmärkas att även den finnes i avskrift : Nordin 635 (såsom no. 

6), ehuru detta ej kommit att bli nämnt nedan D. 2, s. 117. Bland hans där nämnda
handskrifter borde ha nämnts V 48 a och b (i UUB), som innehålla åtskilligt av 
hans poetiska alstring. Beträffande K ruse själv se numera även S. B o l in , ’Wilhelm
Kruse. E tt bidrag till kännedomen om den politiska agitationsdiktningen under
kung Karl X II ’ (i Karol. förbundets årsbok, 1929, s. 118— 151) med där anförd litt.

7  — 40360. A. Grape.
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Joh. Ihres 
dialektstudier 
o. samlingar.

Nordinska avskriftsvolymen såsom avspeglande de specifikt Ben- 
zeliska samlingarna.

Men är detta antagande riktigt, skulle vi därmed också ha möjlig
het att konstatera, vilka originalbidrag som en gång varit i Benzelii 
ägo men sedermera förkommit och endast bevarats i avskrift i nämnda 
kolligatvolym: det gäller en lista på östgöta-ord från Vikbolandet 
sammanställd av dåvar. komministern M a g n u s  W å h l in 1 1736 och 
en skånsk förteckning av prosten C. S c h ö n b e c k 2. Frågan härom 
liksom en del spörsmål rörande ytterligare några förmodade ingre
dienser i Benzelii Dialectologia Svecica dryftas emellertid närmare 
nedan D. 2, s. 113 f.

Tvivelsutan har Johan Ihres forskningar i vårt svenska språk, framför 
allt hans ordboksarbete, tidigt öppnat hans blick för vikten av ett 
studium av våra dialekter. Redan i sitt Utkast till föreläsningar öfwer 
swenska språket, som nämnt tryckt första gången 1745, har han betonat, 
att man för att rätt känna vårt språk måste vid sidan av forskningar 
i fornspråket (»wår gamla Götiska») och noga aktgivande på »wårt 
nu brukeliga språk» också »jemföra thes hwarjehanda landskapsord», 
enär vissa ords »rätta ursprung eller betydning igenfinnes allenast 
på bygden, eller i något enda Landskap».3 Och när han 1750 på 
begäran till Kanslikollegium (via kanslern) avger en redogörelse 
för sitt Glossarium — jfr ovan s. 62 och nedan D: 2, s. 96 — berör 
han också dialektmaterialets värde, men betonar samtidigt svårig
heten att göra samlingar på detta område. »Jag har imedlertid», 
omtalar han här, »gifwet åtskilliga af mina vänner i landsorterna 
commission, att häraf göra samling, och thensamma mig sedermera 
meddela.» Något annorlunda framställer han saken, när han 16 år 
senare skriver sitt företal till det verk, Swenskt dialect lexicon, som 
då så småningom framgått som ett resultat av hans initiativ. Väl 
närmast som en honnör för sin föregångare gör han nämligen då 
gällande, att det varit just de Benzeliska samlingarna, vilka tillställts 
honom från Vetenskapsakademien, som fört honom in på detta stu
dium och föranlett honom att anmoda sina »wänner i Landsorterna,

1 M agnus W å h l in  var född i V. Eneby 1701, blev komminister i Ö . Husby 
1728, kyrkoherde i G ryt 1746, f  1751 (W esterlu nd  o . S etterd a h l , Linköpings 
stifts herdaminne, D. 3, Linköp. 1917— 19, s. 587 f.).

2 C asper  S c h ö n b ec k , f. omkr. 1665, kyrkoherde i Välinge o. Kattarp, f  1744 
(C a w a l l in , Lunds stifts herdaminne, D. 3, Lund 1856, s. 406 f.).

3 Utkast, s. 9.
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thet the ville antekna, hwad the hithörande kunde upphemta». För 
att komplettera det erhållna materialet har han sålunda gått till väga 
på samma sätt som Benzelius. Det kan tilläggas att han också vid 
riksdagen 1756 — alltså samma riksdag, som behandlade frågorna 
om anslag till tryckningen av Glossarium och om kansliråds titel för 
dess författare — gjort ett försök att tillförsäkra sig prästerskapets 
medverkan i enahanda syfte. Härom berättar Prästeståndets proto
koll för den 14 juli 17561 (§ 3): »Sedan Professoren Ihre till Ståndet 
inlemnat ett af honom författadt Glossarium innehållandes en sam
ling af åtskilliga Dialecter i wårt språk, anmälte Herr ArchiBiskopen 
[ H e n r ik  B e n z e l iu s ] bemälte Professors begäran, at Herrar Biskop- 
arne, Probstar och Kyrkoherdar behagade til at complettera detta 
werk, hwar i sina orter samla och med Professorn communicera 
sådana ordasätt, då han i samma werk wille dem uptaga och anföra.» 
Och när S ven  U l l g r u n d  i december samma år ventilerade sin av
handling De dialectis lingvae sviogothicae [P. 1], så fanns däri (s. 9) 
intagen en vädjan å Praeses’ dvs. Ihres vägnar, att hans vänner och 
Linguae Patriae amatores måtte vara honom behjälpliga att öka hans 
samlingar. Det må här i förbigående anmärkas, att man tydligen 
saknar anledning att framställa saken så som om Ihre skulle ha er
hållit Vetenskapsakademiens uppdrag att utarbeta en dialektordbok2 — 
allt tyder på att initiativet utgått från Ihre och att han efter ett med
delande från akademiens sekreterare P. W . W a r g e n t in 3, som tidigare 
varit hans lärjunge4, fått samlingarna ställda till sitt förfogande, i 
första hand förmodligen för att utnyttjas för hans arbete på Glossariet.

Den vädjan Ihre sålunda lät utgå åt skilda håll om insamling 
av dialektord blev icke utan resultat — han ger sålunda själv i sitt 
förut nämnda företal till dialektlexikonet en del upplysningar om 
hur han »här wid rönt ganska willigt biträde af rätt många», och åt
skilliga av hans meddelare namngivas »med heder». De influtna 
originalbidragen återfinnas, i den mån de föreligga i form av ord
förteckningar, i vår samling sammanförda under signa Ihre 97—98.

1 RA, Prästeståndets arkiv, Ser. A: 23 — protokoll 1755—56 — s. 772.
2 Så har skett i Folkminneskommitténs betänkande 1924 (Betänkande med för

slag till ett systematiskt utforskande av den sv. allmogekulturen), 2, s. 5 o. 6.
3 I brev till W a r g e n t in  av den 30 mars 1753 tackar I hre  för löftet att erhålla 

Benzelii samling som tillskott till den han själv börjat anlägga. (KVA, Bergianska 
brevsamlingen, T . 14, s. 380—382).

4 Jfr härom N . V. E. N orden m a rk , Pehr Wilhelm Wargentin (Upps. 1939), s. 17.



De utgöra tillsammans 25 st. av varierande omfång. Av bidrag här
rörande från de av Ihre namngivna meddelarne återfinna vi här 
först och främst en ganska omfångsrik ’Index vocum Vestro-Gothi- 
carum’ om 34 s. i 4:0 (signer. Ihre 98: 2), sammanställd av den fram
stående kännaren av Västgötamålet, författaren till Dialectus vestro- 
gothica professor S v e n  H o f 1 och enligt ett nedan (D.2,s. 124) meddelat 
brevutdrag tydligen tillställd Ihre i november 1753. Vidare kunna 
nämnas ett par smärre samlingar av gotländska ord (Ihre 98: 14) 
insända av J acob  T o f t é n , lektor i Visby — däremot har samme 
författares gotländska grammatika, ävenledes omtalad av Ihre såsom 
med honom »communicerad», hamnat i Kungl. Biblioteket (signer. 
N  47).2 Mera oviss synes proveniensen vara för tvänne ordsamlingar 
från Jämtland (Ihre 97 och 98: 2), enär ingendera, såvitt man kan 
finna, synes kunna härröra från vare sig prosten H e n n in g  T id e m a n 3 
eller häradshövding C. M. B iö r n e r , de två personer, vilka Ihre 
nämner som sina meddelare för Jemtica; en möjlighet är väl att dessa 
blott fungerat som mellanhänder mellan de verkliga upptecknarne 
och Ihre, Tideman, som var kyrkoherde i Rödön, då snarast för no. 
97, som enligt vad vår främste kännare av Jämtlandsmålen, professor 
H e r m a n  G e ije r , meddelar4, huvudsakligen innehåller Rödömål, 
och Biörner för no. 98: 2. Angående det något invecklade spörs
målet om de bidrag, som torde ha lämnats av den redan i det före
gående omnämnde Karlstad-lektorn S ven  U l l g r u n d , som åren 1756 
och 1758 under Ihres presidium försvarat avhandlingen De dialectis 
lingvae sviogothicae5 och i företalet till Sw. dialect lexicon anges 
som meddelare »för Wermelandica», hänvisar jag till vad som härom 
nedan anförts D. 2, s. 123 (under no. 98: 17) och 124 f. (no. 98: 25).

Bland meddelare, som icke namngivits av Ihre, kunna här nämnas

1 F. 1703, f  1786, lektor i Skara 1746, tit. professor 1757. Utöver nedan (D. 2,
s. 124) anförd litteratur om denne är numera särskilt att märka N. B eck m an , ’Sven
Hof. En levnadsskildring från Frihetstidens Västergötland’ (Göteb. 1923; Göteb. K. 
Vet.- o. vitterh.-samhälles handlingar, Följd 4: Bd 27: 1).

2 Jfr härom nedan s. 108 med not 3.
3 Om denne se numera även By g d é n , Hernösands stifts herdam., D. 3 (Upps. 

1925), s. 2x8 f. Det kan här erinras om att J öns T id e m a n , en ung son till Rödö- 
prosten, 1758 disputerade under prof. And. Berch på en avhandling ’Kort be- 
skrifning öfver Rödöns tings-lag i Jem tland’; han avled redan 1764 (alltså före pu
bliceringen av Sw. dialect lexicon).

4 Jfr närmare nedan D. 2, s. 119 f.
5 Se ovan s. 99 och nedan D. 2, s. 103 f. (no. 92: 7) och 109 (no. 94: 6).



komministern i Torsåker (Ångermani.) J. H o r n /EUS (no. 98: 4), 
kyrkoherden i Sigtuna L ars N o r e l iu s  (no. 98: 71), prosten och kyrko
herden i Stora Tuna N a t h a n  T h e n s t e d t  (no. 98: 11; jfr även 98: 
9—10) samt prosten och kyrkoherden i Flistad (Vgl.), senare i Borås 
A xel  L u t h  (no. 98: 20).

De bidrag, som exakt låta sig bestämmas till tiden — egna upp
gifter härom lämna dock allenast 4 st. — falla inom åren 1753—55.

Otvivelaktigt torde det kunna sägas, att vi i detta som synes både 
rikhaltiga och omfattande material äga bevarad åtminstone huvud
parten av de originalbidrag, som Ihre lyckades införskaffa för sitt 
dialektlexikon. Någon fullständig, i detalj gående undersökning 
av detta lexikons källor m. m. har visserligen ännu ej kunnat ge
nomföras, men redan på sakens nuvarande ståndpunkt torde det 
emellertid kunna sägas, att ytterligare ett och annat bidrag i form 
av ordlistor av här föreliggande typ torde ha stått Ihre till buds, ehuru 
dessas natur ännu knappast låtit sig närmare fixeras. Men på tal 
om Ihres material får också ihågkommas, att han — bortsett från 
en del excerpter ur tryckt litteratur — kunnat utnyttja åtminstone 
tvänne andra handskriftliga källor av synnerlig betydelse, av vilka 
den ena förefinnes i vår samling — ehuru hänförd till annan ämnes- 
avdelning — under det att den andra aldrig ägts av Ihre. I förra 
fallet gäller det kyrkoherden L ars N eo g a rd s  präktiga verk om Got
land, ’Gautau-minning’ kallat, som i den för tryckning avsedda ren
skriften återfunnits i vår samling (Ihre 181). Detta arbete äger in
tresse ur flera synpunkter, men i detta sammanhang torde närmast 
böra framhållas, att detsamma utan fråga utgör huvudkällan för 
Ihres uppgifter om Gutamålet. Och som jag nedan2 anmärkt, skulle 
det nog äga ett visst intresse att söka utröna, huruvida de omdömen, 
som fällts av A d o l f  N o r een  å ena sidan om Neogards verk såsom »ett 
för sin tid utmärkt arbete»3 och »den ojämförligt viktigaste af denna 
tids outgifna [dialektologiska] handskrifter»4 och å andra sidan om de 
i Ihres dialektlexikon förekommande uppgifterna ur Gutamålet, »af 
hvilka. . . många synas vara mindre tillförlitliga»5, verkligen låta sig helt

1 Rörande denne, som bidragit med en lista ur Hälsingedialekten, borde ha nämnts 
(nedan D. 2, s. 121), att han var född i Norrala i Hälsingland, där fadern var kyrko
herde.

2 D. 2, s. 284, not 1.
3 Fårömålet (i Sv. landsm., Bd 1), s. 290.
4 Vårt språk, Bd 1 (Lund 1903), s. 269.
5 Fårömålet, s. 288.
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förlikas. Den andra handskriften åter utgöres av de samlingar rörande 
folkmålet i Östergötland, som hopbringats av den bekante Linköpings- 
lektorn, senare kyrkoherden i Kuddby C a r l  N y r é n 1, känd som för
fattare på en mångfald olika områden, och som jämte huvudparten 
av Nyréns handskriftliga kvarlåtenskap förvaras i Linköpings stifts
bibliotek (signer. Sp. 22). Nyrén har, när han 1766 recenserade det 
då utkomna Sw. dialect lexicon2, själv härom berättat, att han under 
sitt vistande i Uppsala 1761 lånade Ihres förutnämnde lärjunge dåvar. 
docenten S v en  U l l g r u n d  sitt manuskript om östgötadialekten till 
avskrivning, »owisz hwad bruk han deraf ärnade göra», ävensom att 
»Herr Cancelli-Rådet och Riddaren Ihre både förut och sedermera 
torde haft samma Manuscript under sina händer».

Av vad här sålunda anförts om de olika ingredienserna till Swenskt 
dialect lexicon torde med full tydlighet framgå, att den uppgift man 
stundom möter — så t. ex. i ett av de nyare översiktsarbetena över 
våra dialekter3 — att Ihre skulle ha utgivit detta arbete »väsentligen 
på grundval av Benzelii samlingar», är skäligen missvisande. Även 
bortsett från det material Ihre hämtat ur Neogards och Nyréns 
arbeten — till omfattningen ännu ej exakt fastställt — så äger redan 
den samling av ordförteckningar, som han själv införskaffat ett avse
värt större omfång än den Benzeliska.

Det bevarade handskriftsmaterialet medger också en klar inblick 
i hur de insamlade dialektbidragen omhändertagits och behandlats 
och hur dialektordboken så småningom vuxit fram som ett resultat 
därav. Det visar sig nämligen att Ihre, förmodligen rätt snart efter 
det att han fått övertaga Erik Benzelii samlingar, låtit sin dåvar. 
amanuens E r ic  S o t b er g  upplägga en alfabetiskt uppställd samlings
volym i folioformat, ett slags liggare avsedd att utgöra ett uppsam- 
lingsställe för ordsamlingarna i den mån dessa inflöto. Denna 
volym föreligger som no. 99 i vår samling. Här kan man alltså följa 
hur ordförteckningarna successive inarbetats av Ihre själv eller van
ligtvis någon av hans amanuenser. Sålunda har Sotberg förutom den 
första grundstommen, som torde ha omfattat åtminstone huvud

1 Till de litteraturuppgifter, som meddelats rörande denne nedan s. 123, not 2, 
kunna läggas E. I ngers i Samlaren, Årg. 23 (1902), s. 41 ff.; F. B öö k , Carl Nyrén 
eller Chrounschough under frihetstiden, i förf:ns Svensk vardag, essayer (Sthm 1923), 
s. n —54.

2 Se härom närmare nedan, D. 2, s. 126.
3 E. W essén , Våra folkmål (Sthm 1935), s. 65 f.
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parten av Benzelii samling, även infört åtskilliga andra listor, så t. ex. 
Luths och Hofs ovan nämnda Västgötaförteckningar, Norelius’ 
Hälsingelista, excerpter ur Neogards Gautau-minning m. m. I åt
skillig utsträckning möter J o h a n  H e n r ic  L id é n s  karakteristiska hand: 
anställd som amanuens hos Ihre 17601, har han bl. a. infört listor från 
Södermanland, Jämtland, Gotland m. m., excerpter ur Göteborgska 
magazinet osv. Vidare har S ven  U l l g r u n d  dels som nämnt i betyd
lig omfattning excerperat Nyréns östgöta-samling, dels infört några 
listor från Skåne, Värmland m. m. Ett par händer, som ytterligare 
medverkat, ha hittills icke låtit sig fastställas, men deras identifiering 
möter säkerligen icke oöverstigliga hinder.

Ihre själv har infört några listor från Dalarne och Västmanland 
och har tydligen även understundom efter originallistorna kontrol
lerat och supplerat lärjungarnas arbete. Därjämte har han här och 
var — liksom ibland även i originalbidragen — tillagt förklaringar, 
jämförelser med ord ur andra språk, hänvisningar till litteratur o. 
likn. När det sålunda gjorts gällande2, att Ihre »blott aftryckt sina 
tryckta såväl som otryckta källor utan spår af bearbetning», så måste 
detta betecknas som en smula överdrivet — även om det så skall 
villigt erkännas, att man förmärker allt för litet av en sådan bearbet
ning, som man väl av Ihres kapacitet haft anledning att förvänta. 
På tal om den kritik, för vilken denna vår första dialektordbok blivit 
utsatt —• och på sådan, mer och mindre vederhäftig, har ej sparats 
alltifrån dess utgivande och fram genom tiderna — torde emellertid 
några synpunkter förtjäna beaktande.

Det må vara sant att åtminstone för en tid, som känner den om
fattning och det sätt, varpå folkmålsforskningen systematiskt och 
metodiskt bedrives sedan årtionden, kan ju Swenskt dialect lexicon 
ej te sig alltför imponerande. Det är också obestridligt, att det både 
ifråga om pålitlighet och rikedom står tillbaka för ett samtida special
arbete — ägnat åt en enda dialekt — som Sven Hofs med allt skäl 
uppskattade Dialectus vestrogothica (1772). Men man får härvid 
först och främst komma ihåg, att det, såsom redan i det föregående 
berörts, var arbetet på Glossarium suiogothicum som överhuvud 
förde Ihre in på insamlandet och studiet av dialektmaterial. Och det 
var i första hand till fromma för detta arbete, som hans samlingar

1 Jfr härom ovan, s. 80 och nedan avd. ’Ihres amanuenser’.
" Så a v  A d . N o r e e n  i Vårt språk, Bd r ,  s . 2 7 2 .
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överhuvud kommo till.1 »Jag måste härwid ej lämna obemält», fram
håller han själv i sitt företal, »att min tancke likwäl i början alldeles 
icke war, att låta thenna samlingen komma för Allmänhetens ögon, 
utan att allenast bewara then till egen underrättelse uti mina gömor.» 
Detta förklarar ju också i viss mån den lindriga överarbetning han 
bestått samlingen: »Häraf har skedt, att jag åtnögt mig med, att 
införa the mig tillsända samlingar, med the anmärkningar, och sådanna, 
som Auctorerne för godt funnet, att bifoga, undantagande att jag 
här och ther tillagt någon min egen, hemtad af the äldre språken.» 
På alldeles liknande sätt uttalar han sig i ett brev till utgivaren av 
Götheborgska magazinet, lektor J o h a n  G o t h e n iu s , som 1766 i 
sin tidning recenserat dialektlexikonet och därvid infört en samling 
ord från Bohuslän: »Den samling jag gjort af wåra province-ord 
hade kunnat blifwa för Allmänheten behagligare, om mina omstän
digheter tillåtit mig at dela min omtanke til detta arbetet men jag 
trodde bätre wara, at detta utkomme, än om jag i förwäntan på mera 
läglighet, skulle låta det ligga och torde hända, förfaras ibland mina 
andra papper.»2 Man får vidare betänka ej blott att Glossariet vid 
tidpunkten för dialektordbokens tillkomst blivit Ihres stora, allt 
överskyggande livsuppgift, utan även att dess slutförande pådrevs 
med processhot m. m., men ändock drog ut på tiden år efter år. 
När man nu också kan konstatera, hurusom samlingens utredigering 
vuxit fram som produkt av ett samarbete mellan Ihre och hans lär
jungar, då förstår man ävenså, att Ihre i insikten om de risker detta

1 Att det hos Ihre liksom hos hans samtida var det s. a. s. arkeologisk-lexikaliska 
intresset som dominerade i dialektstudiet har flera gånger framhållits, sålunda bl. a. 
av J. A. L u n d ell  i Sv. landsmål, Bd 1 (1878—80), s. 465 f. Detta kommer också 
till uttryck bl. a. i Ihres dissertation 1753 De obligatione sacrorum oratorum ad 
excolendam lingvam suiogothicam (resp. J. Kihlman), s. 6, där det ifråga om språ
kets rykt och jämväl dess riktande bl. a. heter: »Nec dubitandum, quin multa optima; 
notae Gothica vocabula, ad melius intelligendam lingvam vernaculam idonea, in 
provinciis & apud plebem inveniantur, inprimis quum constet, eos alienos fuisse 
a conversatione illorum, qui linguam nostram peregrina faece turbare potuerunt» 
(I fortsättningen ges även antydningar om dialektordens användbarhet i puristisk 
riktning.) Och en liknande tanke kommer även till uttryck i Ihres självbiografiska 
anteckningar (jfr Ihre 201: B 3), där det på tal om dialektlexikonet heter: »Allmän
heten är ej nogsamt underrättad, huru betydlig [här väl o: betydelsefull] en slik 
collection är, såsom hwilken innefattar en stor del af then urgamla Göthiskan, och 
som af främlingars omgänge ej blifwit så bortblandad, som hwad i städerna talas.»

* Ihres brev, som v ä l  är skrivet 1766, infördes av G o t h e n i u s  i Fortsätning a f  

Götheborgska magazinet, 1768, s. 33 ff.
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kunde medföra för exaktheten1, funnit rådligt att själv påpeka befarade 
bristfälligheter. »Och som alle [näml. insändare av dialektbidrag] 
icke haft lika tydlig hand», heter det sålunda, »kan wäl hända, att 
then jag till renskrifning brukat, stundom felat om någon bokstaf.»
Man torde härmed få erkänna, att arbetet icke framträder med några 
överdrivna anspråk och icke utges för något annat, än vad det verk
ligen är. Och det är ju också fullt stilenligt, att Ihre heller icke ens 
satt sitt namn på titelbladet.

Utan att närmare ingå på frågan om vad denna dialektordbok dock 
genom tiderna betytt för forskningen, får man väl i varje fall anse 
ostridigt, att man har skäl att vara Ihre tacksam för att han, ehuru 
hårt pressad av en annan arbetsuppgift och trots att han till följd 
därav ej var i stånd att ägna sina dialektsamlingar något större mått av 
bearbetning, ändock publicerade dem och ej lät dem förbli otryckta.2

Att publiceringen i varje fall stimulerat intresset för dialektstudiet 
är påtagligt — det visar sig på flera sätt. Ihre själv gav uttryck åt 
en förmodan, »att än flere Älskare af wårt Swenska Tungomål häraf 
blifwa uppmuntrade, att sända mig sina tillökningar, tå en ny upp
laga kan förbättra, hwad som nu felaktigt wara kan». Ty, som han 
med allt skäl tillägger: »En endas flit kan här omögligen wara till- 
räckelig.» Att han heller icke misstog sig i sin förhoppning om nya 
bidrag visar bäst det betydande antal ordlistor m. m., som i vår 
samling sammanförts i volymerna Ihre 100— 101 under rubriken 
’Dialektala samlingar yngre än Swenskt dialect lexicon’. Vi finna Dialektala

. 0 -r o i r  samlingarhär ordsamlingar från skilda trakter av vårt land alltifrån Overkahx yngre än Sw. 
i norr till Skåne i söder. Bland meddelarne äro prästerna givet i dial. lexicon. 

majoritet åtminstone att döma av dem som utsatt sina namn. Man 
möter däribland C h r i s t o p h e r  B o r g ,  e. o. bataljonspredikant, sederm. 
kyrkoherde i Väster Färnebo, och den ovan (s. 91) omtalade P e t r u s  
P I o lm b e r g e r ,  vid denna tid ännu student, men slutligen kyrkoherde 
i Norra Vi och Tirserum — dessa meddela båda ordlistor från Älv
dalen (Ihre 100: 6, resp. 7). Vidare märkas Mora-komministern 
C h r .  J . H y c k e r t ,  som 1768 sänder rikhaltiga ’Anmärkningar och 
samlingar till Wälborne Herr Cancellie Rådet Ihres Dialect Lexicon, 
besynnerligen uti Dahlska Språket ofwan Silljan’ (100: 8) samt den be-

1 D etta så mycket mera som ju  ej heller den förutnämnda kolligatvolymen kun
nat användas som tryckmanuskript utan måst renskrivas, därtill under omrange- 
ring av materialet i bokstavsföljd inom varje bokstav.

2 Detta erkännes särskilt av K. G. L j u n g g r e n  i Vet.-soc. i Lund, Årsbok 1938, 
s. 22 f.
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kante Hallandsprosten P etr u s  O sb eck  i Hasslöv, i tidigare år en av 
Linnés »apostlar» och mest känd just genom sin ’Dagbok öfver en ost
indisk resa åren 1750, 1751, 1752’ (Sthm 1757); denne meddelar från 
sitt pastorat en nu fragmentarisk samling ’Vocabula obseruata in Hasslöf 
Hallandias Australis’ (no. 100: 23 j.1 Andra meddelare, som åtminstone 
med stor sannolikhet låta sig identifieras — delvis med hjälp av en 
av Ihre själv uppsatt liten lista2 — äro markscheidern E r ik  G eisl e r  
(no. 100:9) och prosten i Hedemora P e tr u s  U gla  (no. 100:11), 
vilka båda lämnat bidrag från Dalarne. Tvänne ordlistor från Över- 
kalix (no. 100: 1—2) anser den speciella kännaren av detta mål 
lektorn fil. d:r C a r in  P ie h l  av handstilen att döma vara skrivna 
av collega scholas i Piteå C . R e n m a r c k  (f. 1723), vars meddelare ifråga 
om denna dialekt dock torde ha varit J on a s  N ord  w a l l , kyrkoherde 
i Överkalix 1744—67.3 Lektorn fil. d:r H u l d a  R u t b e r g  anmärker 
dock, att i dessa listor »återfinnas en del ord, som torde ha hemorts
rätt i Nederkalix och Töre socknar».4 Ord och uttryck ur Hälsinge
dialekten — företrädesvis — ha samlats av den i det föregående 
nämnde P etr u s  B o l in g  ( f  som rektor i Gävle 1805), som just vid 
1760-talets mitt tjänstgjorde som Ihres amanuens. Främst biträdde 
han vid renskrivningen av och korrekturläsningen å Glossariet, men 
sysslade jämväl —• såsom bl. a. framgår av hans korrespondens med 
Björnståhl3 — med uppteckning av dialektord, varav en del möj
ligen torde ha kunnat komma Sw. dialect lexicon till godo, men det 
mesta dock tillhör tiden efter dess utgivande. I dialektforskningens 
historia är Bolings namn redan tidigare känt genom en större samling 
av dialektord, som han infört i ett interfolierat exemplar av Dialect 
lexiconet, som numera tillhör Gästrike-Hälsinge nation men är depo
nerat i UUB (sign.: R 598 a). Ur denna samling ha orden ur Hälsinge
målen som bekant sedermera avtryckts av C . J . L é n s t r ö m  i den såsom 
ett Supplement till Ihres Dialect-lexicon’ betecknade ’Ordbok öfver 
Helsing-dialecten’ (Ups. 1841), som alltså rätteligen borde bära 
Bolings namn. Omfattande samlingar härröra också från Ihres ovan 
omtalade frände, hovsekreteraren B ir g e r  J o h a n  B r a u n e r , som kan

1 Om denna (liksom de ovan s. 9 7  nämnda Ihre 9 6 : 1 3 — 14) se numera B. 
M ö l l e r  i Sv. landsmål, [Bihangsserien] B 12  ( =  1 9 2 6 : H  3 ).

I Ihre 102, Johan Ihres eget interfolierade exemplar av Sw. dialect lexicon.
C. P ie h l , överkalixmålet, 1 (akad. avh. Upps., tr. Sthm 1924), s. 11 (med not 4).
H. R utberg , Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar (akad. avh. Upps.;

Sthm  1924), s. 3. 5 Se härom närmare nedan D. 2, s. 128 f.
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sägas i viss mån intaga en särställning bland Ihres meddelare. Dels 
har han tillställt Ihre ordlistor från Västmanland, särskilt från Väster- 
Färnebo, där han under åtskilliga år levde som bruksägare1 (no. 100: 
13— 14), dels har han därjämte sammanbragt en tämligen planlöst 
hopkommen men mycket rikhaltig samling av språkligt material av 
olika slag, däribland man — vid sidan av riksspråksord och även främ
mande språkgods — träffar avsevärda mängder av dialektord från 
skilda håll, som det förefaller dock främst från Småland — Kalmar
trakten, där Brauner var född — samt från Västmanland. Åtskilligt 
härrör ur tryckt litteratur, särskilt topografisk och ekonomisk, dispu- 
tationer o. likn., men ibland åberopas muntliga sagesmän som ’Dom
prosten i Vesterås’ dvs. D a n ie l  H e r w e g h r , själv som nämnt dialekt
forskare, ’Bergmästaren Bellander’2 osv. Själv icke blott samlare 
utan också något av en aktiv språkforskare, ger sig Brauner emellanåt 
in på etymologiska utredningar med anförande av ordbokslitteratur 
m. m. En del dylika anmärkningar ställas i direkt relation till Swenskt 
dialect lexicon, och någon gång vädjas till Ihres omprövning. Tydligt 
är att Brauner under en längre tid gått Ihre tillhanda som meddelare 
och börjat därmed redan före sin överflyttning till Uppsala. Senare 
har han tack vare sina intima förbindelser med Ihre haft tillgång till 
rentryckta partier av Glossariet, innan detta utkommit, ävensom till 
Ihres eget exemplar av Dialect lexicon. En del av dessa papper 
utgöras av koncept och materialsamlingar, vilka väl vid Brauners 
frånfälle 1769 med hans handskriftliga kvarlåtenskap kommit i 
Ihres ägo.

Vad åter angår Ihres nyss omnämnda handexemplar av Swenskt 
dialect lexicon3, vilket ingår som vol. 102 i vår samling, så har det 
väl tillkommit även med tanke på den planerade nya upplagan. Det 
utgör en interfolierad volym med talrika anteckningar av Ihres hand: 
tillägg införda ur de nytillkomna ordlistorna men även hämtade 
från andra håll —- jag hänvisar härom till de nedan D. 2, s. 133 f. 
lämnade uppgifterna. I volymens slut ha införts varjehanda andra 
anteckningar, delvis hämtade ur Brauners samlingar.

1 Jfr ovan s. 83 och nedan D. 2, s. 109 ff.
2 Väl snarast A nders R obert B ella n d er , f. 1726, geschworner i Sala 1755» 

bergmästares titel 1760, bergmäst. vid Salberget 1761, t  x772 (J- A. A l m q u is t , 
Bergskollegium och Bergslagsstaterna (Sthm 1909), s. 168).

3 Även ett andra exemplar förefinnes i vår samling försett med supplerande 
marganteckningar av ett par okända händer (Ihre 103).



Någon ny upplaga av dialektordboken kom ju som bekant icke till 
stånd. Och följden därav blev den, att det nytillkomna materialet 
kom att ligga så vitt man känner helt outnyttjat. Ihres handexemplar 
av lexikonet har visserligen blivit rätt ingående beskrivet av O. S u n d e l  
i hans förut omtalade Strödda anteckningar till upplysande af svenska 
språket under medeltiden och det närmast derefter inträffade tide- 
hvarf1, s. 330 ff., men om någon verklig användning av det där 
samlade materialet kunde naturligtvis icke i detta sammanhang bli 
tal. Det är tydligt att en bearbetning och publicering i en eller annan 
form av det efter Swenskt dialect lexicons utgivning tillkomna ma
terialet planerats omkr. år 1880 av dåvar. e. o. amanuensen vid Uppsala 
universitets bibliotek fil. kand. G u sta f  S t ie r n s t r ö m , som under de 
forskningar han tydligen påbörjat rörande Johan Ihre2 kommit i 
besittning av dels det nämnda handexemplaret, dels ett antal lösa 
ordlistor eller brottstycken av sådana. Stiernströms levnadsöden 
länkades emellertid snart nog i andra banor, och när han långt senare 
efter mångårig utrikesvistelse återkom till Sverige, avyttrade han de 
manuskript av detta slag, som han då innehade, till Kungl. Biblio
teket (1909), därifrån de dock några år senare (1915) övertogos av 
Universitetsbiblioteket för att återförenas med den samling, med 
vilken de ovedersägligen höra samman.3 Först sedan Ihre-samlingen 
hamnat i vårt Universitetsbibliotek, har detta dialektmaterial så 
småningom börjat komma dialektforskningen till godo.4 Och — för

1 Inträdestal i Vitterhets akad. 1821, tryckt i akad:s Handlingar, D. 12, Sthm 
1826, s. 277—334; jfr ovan s. 6 i, not 2 ; s. 64 f.

Se hans uppsats ’Johan Ihre. Utkast till en lefnadsteckning’ (i Nord. tidskrift, 
1880, s. 591 607). Dialektsamlingarna omtalas här s. 603 sålunda: »De till Ihre
insända förteckningarna öfver dialektord, af hvilka flere inkommit efter ordbokens 
utgifvande, hafva nyligen blifvit funna. Vi hoppas att på annat ställe snart komma 
i tillfälle att närmare kunna redogöra för, huru och till hvilken utsträckning dessa 
ordlistor blifvit af Ihre använda.»

3 Endast J. T o ftén s  Grammatica antiquae linguae rusticanae in Gothlandia 
(skriven 1748) behölls av Kungl. Biblioteket (nu signer. N 47), jfr ovan s. 100.

4 Förutom de ovan (s. 106) redan omtalade avhandlingarna av C a r in  P ie h l  
(Överkalixmålet, 1, Upps.-Sthm 1924) och H ulda R utberg  (Folkmålet i Neder- 
kalix och Töre socknar, Sthm 1924) kunna av dylika arbeten nämnas: F. T y d é n . 
Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- och mellansvenska folkmål (akad. avh. 
Upps. 1928); A. T . Å la n d er , Konsonanterna i Östergötlands folkmål, 1—2, Upps. 
*932 35 i 1 akad. avh.); Gottländsk ordbok, på grundval av C. och P. A. S äves 
samlingar [redigerad huvudsakl. av H. G ustavson], Upps. 1918 ff. (under utgivn.); 
J. G ö tl in d s  Västergötlands folkmål, 1, Upps. 1940—41; H. G ustavson , Guta- 
målet, en historisk-deskriptiv översikt, 1 (akad. avh.), Upps. 1940.
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att vända åter till Swenskt dialect lexicon — man kan med fog fråga: 
utgör icke detta öde, som de senare samlingarna undergått, ett bevis 
så godt som något för att Ihre handlade i vetenskapens intresse, när 
han publicerade sitt tidigare material, ehuru själv medveten om det 
ofullkomliga sätt, varpå det skedde?

Att den man, som tagit sig den maktpåliggande uppgiften före att Joh. Ihres 
skapa en etymologisk ordbok över vårt svenska språk, ej kunde stå 
främmande för det rika, men ofta nog svårhanterliga material, som samlingar. 
ligger nedlagt i våra runinskrifter, är ju  självfallet. Efter att i åt
skilliga fall i sitt författarskap mera tillfälligt ha behandlat runologiska 
spörsmål1 tycks Ihre från 1760-talets senare hälft och framåt mera 
deciderat ha upptagit dylika ämnen till undersökning och därvid 
även givit sig i kast med ett par av de mest centrala och aktuella pro
blemen inom runforskningen. År 1766 har hans lärjunge A n d e r s  
E sse  — en av dem, som tyckas ha varit särskilt nära lierade med 
Ihre och hans familj2 — försvarat en avhandling om den gamla tviste
frågan ’De mortuis in hvitavadum’, däri det i motsats till O l o f  R u d -  
b e c k  d . Ä., O l o f  C e l s iu s  d . ä . och ännu N i l s  R e i n h o l d  B r o c m a n  
som i ’hvitavadum’ velat se ett ortnamn, med stor beläsenhet ådaga- 
lägges, att det är frågan om till kristendomen nyomvända personer, 
som dött »in albis», i sina vita dopkläder. Över detta ämne ges det i 
vår samling en uppsats på svenska av Ihres hand, dock blott före
liggande i ett fragment om 4 sidor. Några år senare behandlade 
Ihre frågan om runornas ålder i Sverige, varvid han med sin sundt 
kritiska läggning — såsom dock före honom Olof Celsius d. ä. och 
även Brocman gjort — går till rätta med de åsikter om runornas fantas
tiskt höga ålder, som en rad av äldre forskare hävdat, och själv genom 
en omsorgsfull prövning på litterära och språkliga grunder av vittnes
börden om runornas första uppträdande i Norden når fram till ett 
resultat, som rätt nära sammanfaller med vår nu rådande uppfatt
ning. Denna avhandling ’De runarum in Svecia antiquitate’ före
ligger i vår samling i fullständigt koncept av Ihres hand (nedan Ihre 
m :  1), vilket är märkligt nog av det skälet, att det här är fråga om

1 Så t. ex. i Dissertatio sistens peregrinationes gentium septentrionalium in Grae
ciam, P. i, Ups. 1758 (resp. M agnus O l . Ber o n iu s).

2 Se nedan D. 2, s. 39 och 376; även Esses avhandling 1766 innehåller en till- 
ägnan till Ihre, »maecenati gratiosissimo», på latinsk vers, vari han tolkar sina 
tacksamma känslor; jfr även här nedan avd. ’Ihres amanuenser’.
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den avhandling, som den unge, sedermera så berömde U n o  v o n  
T r o il  år 1769 försvarade för graden — för att sedermera promoveras 
som primus — men i vars tillblivelse han uppenbarligen icke hade 
den ringaste andel. Man har ju annars gjort gällande, att gradual- 
avhandlingarna som regel vid här ifrågavarande tid författats av 
respondenterna själva1, men att denna praxis, som nog får anses 
diskutabel, i varje fall ej saknade undantag ha vi här ett påtagligt 
bevis för2, liksom också för att det faktum, att avhandlingens praeses 
nämnes och citeras som en källa bland andra, ej alltid kan åberopas 
som ett bevis för eller ens som ett indicium på respondentens för
fattarskap. Ett par utkast på svenska till det första partiet av denna 
avhandling föreligga i samma vol. 111 under titeln ’Om Runors 
ålder och första uppfinnare’; de äro förmodligen tillkomna på ett 
ganska tidigt stadium.

Redan ett år senare följdes nämnda runavhandling av en ny ’De 
runarum patria et origine’ (1770), däri Ihre framlägger sina åsikter 
om runskriftens härkomst — som bekant ett alltjämt och icke minst i 
våra dagar livligt debatterat spörsmål. Vissa mera obestämda antyd
ningar om sin uppfattning härutinnan hade han lämnat i första ar
tikeln av Glossarium suiogothicum. Men i denna lärda och skickligt 
upplagda avhandling, som innehåller flera skarpsynta iakttagelser, 
har han närmare preciserat sin mening. Vi ha emellertid icke anled
ning att här närmare ingå på hans åsikter om att runskriften upp
kommit i Tyskland, snarast inom alemanniskt dvs. fornhögtyskt 
språkområde, och sedermera närmast från trakterna norr om Elbe, 
dit han synes vilja förlägga marcomannerna, genom handelsförbin
delser överförts till de skandinaviska länderna. Att dessa hypoteser 
ej godtagas av den moderna runologien — redan samtida forskare som 
den danske historikern P. F. S u h m  polemiserade emot dem3 — hindrar 
ju ej, att avhandlingen måste räknas som en erkännansvärd prestation. 
Även i detta fall intygar det nästan fullständigt bevarade manuskrip

1 Jfr A n n er sted t , Upsala univ:s hist., D. 3: 2, s. 169 f. (där förf,, av mig upp- 
märksamgjord på denna och nästföljande avhandlings karaktär, omnämner dessa, 
tydligen dock mera som undantag från vad han anser vara regeln); mot Annerstedts 
uppfattning har också tidigare gjorts invändningar, särskilt av G u n h il d  B er g h , 
Litterär kritik i Sverige under 1600- o. 1700-talen (Sthm 1916), s. 218 f.

2 Andra fall ha berörts i det föregående, s. 65 (De adagiis suiogothicis).
3 Se härom A. G ra pe , De vetenskapliga förbindelserna mellan P. S. Suhm och 

Johan Ihre (i: Overbibl. Wilh. M unthe på femtioårsdagen . . . 1933, Oslo 1933, 
s. 49—81), s. 60 f., 63 f., 65 f.
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tet (no. 111:2) Ihres författarskap, trots att det även här är fråga 
om en gradualdisputation (»pro laurea»). Respondent var denna 
gång J o h a n  G u sta f  S t e n b e r g , som någon tid varit amanuens hos 
Ihre »i Antiqviteterne».1

I vår samling föreligger emellertid också ett rätt omfångsrikt 
manuskript på svenska2, som behandlar flera av de spörsmål, som 
berörts i de båda nu nämnda avhandlingarna, främst frågan om runor
nas ursprung. Denna uppsats är av åtskilligt att döma av ett betyd
ligt tidigare datum — man torde snarast kunna gissa på 1760-talets 
början. Till åtskillig del rör sig författaren med samma synpunkter 
som i De runarum patria et origine, men i flera fall är hans ståndpunkt 
här en annan än den han sedermera kom att intaga. Det senare partiet, 
som ej är fullständigt, behandlar runornas ålder i Sverige och företer 
både likheter med och avvikelser från den tryckta avhandlingen 
över detta ämne.3

Ytterligare en runologisk undersökning publicerades i avhandlings- 
form under Ihres praesidium nämligen ’Dissertatio de runarum in 
Svecia occasu’, varav Pars 1 utkom 1771 och Pars 2 (pro gradu) 
1773, båda med E r ic  G ö t l in  som respondent. Detta arbete, som 
tecknar runskriftens avtagande bruk och försvinnande i vårt land, 
men samtidigt också berör dess sporadiska användning i senare tid, 
däribland de väl knappast tidigare av vetenskapen uppmärksammade 
dalrunorna, saknar icke förtjänster, men kan dock ej mäta sig med 
de två förutnämnda avhandlingarna. Det är också möjligt att respon- 
denten — denne blev adjunkt 1787, e. o. professor 1794, slutligen 
professor 1796, resp. 18064 — här utfört huvudparten av arbetet: 
han utnyttjade ju ämnet för tvänne avhandlingar, och något manu

1 Enligt S tenbergs egenhändiga, år 1787 daterade ’M erit-Lista’ (i UUB Nordin 
957), däri också omtalas, att Stenberg förmodligen 1771 hade kallelse av Ihre att bli 
hans docent men undanbad sig. Han blev sedermera lektor i Karlstad, kyrkoherde 
i Frändefors, Dalsland, prost 1784, professors namn 1789, teol. d:r 1800, f  1803 
( H a m m a r in , Carlstads stifts herdam., D. 3, Carlst. 1849, s. 111 f.). Jfr även nedan.

2 Se D. 2, s. 144 i dess omtryckta skick (kartongblad).
3 M an skulle i grova drag kunna ange uppläggningen av denna svenska uppsats 

så, att den till viss grad, dock med betydande avvikelser ifråga om den vetenskapliga 
behandlingen, motsvarar vad som kommit till uttryck i §§ 15—21, 7, 27, 31, 30, 
29 och 24 i De runarum patria et origine, men därefter till viss grad stämmer med 
partier av De runarum in Svecia antiquitate (bl. a. § II: 5, X III, XIV).

4 A n n ersted t , Upsala univ:s hist., D. 3: 2, s. 98, 134 samt A:s handskrivna 
samlingar till detta verk (UUB, U 40: 47). Om G:s docentanställning se nedan.
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skript av Ihres hand föreligger i detta fall ej i vår samling, som blott 
innehåller ett par anteckningar av andra personer, vilka nyttjats 
som material för denna avhandling (sålunda om inskrifter på Saleby 
klocka, i S:t Olovs kyrka i Norrköping m. m., se nedan under no. 
112: 10). Å andra sidan får det dock sägas, att Ihre i sin självbiografi 
icke gör någon skillnad på dessa båda avhandlingar och de tvänne 
förutnämnda: han samordnar dem helt med dessa och förmenar, 
att de fyra avhandlingarna tillsammans ge »en fullständig under
rättelse om wåra Runor». Som en sammanfattning av de resultat, 
som däri vunnits, tillägger han här, att i dem »bestyrckes, att runor 
icke war it hos oss kunnige förr än omkring sjette århundradet, och 
att altså icke Rudbeckens, Peringskölds, med fleres hypotheser, om 
wåre ristade stenars ålder, som skolat gå in emot syndafloden, äga 
grund; att all liknelse är, at runor i större delen af Europa fordom 
warit brukade, och att the ifrån Tyska sjöstäderne med köpmänner 
lära hitkommit; att Olof Skötkonung them aldrig tänckt förstöra, 
utan att the fast mer warit i någorlunda bruk intill I5de seculum».

För övrigt kan nämnas det i koncept föreliggande yttrande1, som 
Ihre 1757 avgav på begäran av K. Vetenskapsakademien angående 
inskriften å den s. k. Aspö-stenen dvs. Lagnö runnäll i Aspö socken 
i Södermanland. Närmaste anledningen var den, att den kände 
mångfrestaren E r ik  E k h o l m  uppvaktat akademien med en inlaga2, 
däri han upptagit den tidigare av andra forskare förfäktade meningen, 
att denna inskrift innehölle ett stöd för den vid denna tid livligt de
batterade teorien om »vattuminskningen» i Norden. Ihre, som miss
tänkte, att inskriften av Peringskiöld och andra blivit felaktigt läst 
på mer än en punkt, kritiserade Ekholms tolkning och framställde ett 
eget förslag, i vilket tanken på ett samband med nämnda fenomen 
avvisas. Ihres inlaga trycktes ej, men Ekholm publicerade sin upp
sats (1758) och fogade därtill ett försök att bemöta Ihres inlägg. 
Den moderna forskningen godtager varken Ihres eller Ekholms tolk
ningsförsök men är åtminstone så till vida ense med Ihre, att inskrif
ten icke utsäger något om vattenståndet.3 Utöver vad som nedan D. 2, 
s. 145 meddelas härom och i övrigt rörande denna inskrift kan erinras 
om att den numera gjorts till föremål för en uttömmande behand-

1 4 s. fol. (uppgiften s. 145:24 s. är tryckfel).
2 En avskrift av denna föreligger i vår samlings no. 112:9.
3 A tt framställningen hos A n n er sted t  (Upsala univ:s hist., D. 3: 2, s. 417) 

är alldeles felaktig har påpekats nedan (D. 2, s. 145, not 3).
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ling av E. W e s s é n  i Södermanlands runinskrifter granskade o. tol
kade av E. B r a t e  o. E. W e s s é n , i : Text (Sthm 1924— 36), s. 137—  
144, där också den äldre och nyare litteraturen anföres med stor 
fullständighet.

Det bör måhända i detta sammanhang påpekas, att Ihre ej var 
runforskare i den meningen, att han själv anställde några egna forsk
ningar i fältet — det torde knappast finnas något bevis för att han 
själv granskat en enda inskrift å ort och ställe, och rätt betecknande 
är att han ifråga om Lagnö-stenen väl framhållit behovet av en under
sökning särskilt av vissa ställen, som han kunde anvisa1, men själv 
dock i förlitande på sitt omfattande språkliga vetande tolkade materia
let sådant det lades framför honom. Här liksom även annars kunde 
han hysa dubier om läsningarnas korrekthet och göra en och annan 
konjektur, men längre gick han tydligen ej.

En annan uppgift på runforskningens fält, som lockade Ihre och 
föranledde vissa ansatser, var den att utarbeta ett runlexikon, att 
sammanställa en index över runinskrifternas ordförråd. Om planer 
i denna riktning berättar han i brev till N. R. B r o c m a n  av den 25 
nov. 17682: »Jag har vid ledige stunder börjat, att lägga plan till ett litet 
Lexicon Runicum, som skall innefatta alla the ord, som jag funnet 
på våra Runstenar, så vida jag om theras mening kunnat blifva för
vissad.» Samtidigt utber han sig Brocmans biträde vid korrigering 
av äldre läsningar. Brocman omtalar också i sin korrespondens med 
J a c o b  L a n g e b ek  detta Ihres arbete flera gånger, så t. ex. redan den 
29 nov. 1768: »Jhre vil nu gifva oss et lexicon Runicum ex Lapi
dibus, hvarpå jag ock något arbetat, det jag gerna lemnar honom, 
om han så behagar.» Detta anbud har Ihre tydligen tacksamt accep
terat, ty den 27 april 1769 skriver Brocman till Langebek, att han 
lämnat Ihre »alt hwad han (jag) i samma ämne samlat». Förmodligen 
har detta dock ej varit så synnerligen omfattande eller märkliga ting 
— jag antar, att det närmast gällt den avskrift som Brocman förskaffat 
sig och jämväl något supplerat av O l o f  C e l s iu s  d . ä :s Index literarum

1 Han påpekar sålunda, att det »wore wiszerligen wärdt Kongl. Academiens . . . 
omsorg, att låta någon få befallning, att enkom resa tit, att med egna ögon och no- 
gare, än kanske förr skedt, besigtiga honom, tå jag imedlertid kunde kan ske gifwa 
then anledning, som måtte handleda honom, att egenteligen fästa sin gransynthet 
wid wisza ord, som jag tror wara illa lästa, och i följe theraf ej kunna blifwa wäl 
uttydde».

2 Se härom och för det följande närmare nedan D. 2, s. 127.

8 — 40360. A. Grape.
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et vocum in lapidibus runicis inventarum, vilket arbete i original 
ingår i Del i av Celsii Svenska runstenar i KB (sign. Fm 60). Vad 
Brocman åtgjort åt denna sin kopia, som föreligger här såsom Ihre 
11 o, förefaller emellertid att vara skäligen obetydligt; arbetet befinner 
sig i varje fall på ett så pass tidigt stadium, att i allmänhet icke ens 
hänvisningar till inskrifterna o. likn. utsatts. Huruvida Ihre kan ha 
haft något gagn av detta verk förefaller tvivelaktigt. Och antagligen 
har han oberoende härav börjat upplägga sina nya samlingar till ett 
runlexikon — dessa föreligga i den förutnämnda samlingsvolymen för 
dialektsamlingarna (Ihre 99), s. 398 ff. I första hand är det förklarligt 
nog Bautil som excerperats, men även arbeten av V e r e l iu s1, P. 
D ijk m a n 2 och O. C e l s iu s  d . ä .3 åberopas, ävensom runologiska upp
satser i Acta literaria.4 Även om det icke är alldeles tydligt, vilka 
principer som varit ledande för excerperingen, så är det i varje fall 
lätt att konstatera, att det är ett icke föraktligt kvantum arbete som 
Ihre ägnat åt denna uppgift — det ser ut att röra sig om ca. 1,200 
belägg åtminstone, rangerade efter futharken och därinom alfabe
tiskt. Och hur han tänkt sig, att utredigeringen en gång skulle komma 
att te sig ger ett bevarat första blad (i Ihre 111: 4) en viss föreställning 
om. Emellertid kom Ihre tyvärr ej att fullfölja detta verk: i brev från 
Brocman till Langebek den 3 april 1770 uppräknas ett antal verk 
som »hvila» och bland dem Ihres Lexicon Runicum.

Bland de från andra runforskare härrörande anteckningar, som 
bevarats bland Ihres papper, märkas flera som erbjuda ett visst in
tresse. Från så pass tidig tid som 1612 föreligger sålunda ett blad 
i patentfolio (Ihre 112: 1) med anteckningar rörande »Alphabetum 
Ronicum» av en man som tecknar sig A n d rea s  J o n .® S u e c u s .5 Det

1 Hans Runographia dvs. Manuductio compendiosa ad runographiam Scandi- 
cam antiquam . . . (Ups. 1675).

2 Hist, anmärkningar öfver en del runstenar i Sverige (Sthm 1723).
3 Runae Medelpadicae ab importuna crisi vindicatae (Ups. 1726).
4 1727 (O. C elsius d . ä.), 1743 (G. W a l l in ), 1744— 50 (tr. 1751, W a l l in ).

5 Vem denna kan ha varit har icke låtit sig säkert fastställa. M an kunde vara 
böjd att i första hand gissa på A ndreas J o n ê G o th u s , som var född i Vadstena 
1582, blev student i Uppsala 1604 och efter studier i Osnabriick (1605) och D an
zig (1607) rektor i Vadstena 1613, kyrkoherde i St. Åby och Ödeshög 1624, prost 
1640, f  1657; se om honom S chefferus, Svecia literata (Holm. 1680), s. m ;  
E. M. F a n t , Historiola litteraturae grecae in Svecia, Spec. 1— 12 (Ups. 1775—84), 
s. 57; H å h l , Linköp. stifts herdaminne, D. 3 (Norrköp. 1847), s. 238 f. (med an
förd litt.), O d é n , Östgötars minne (Sthm 1902), s. 3; A . L in n a r sso n , Vadstena skola



1 1 5

är ett ganska kuriöst dokument, som får anses värt ett något fylligare 
omnämnande än vad som kommit detsamma till del i katalogpartiet 
(D. 2, s. 146). Av här uppställda runalfabet torde ett härröra från 
J o h a n n e s  M a g n u s .1 Fyra runinskrifter meddelas, av vilka de två 
första äro skånska, nämligen från Dybäck (L. 1434, Wimmer IV: 21, 
Bd 3, s. 71 ff.) och Åsum (L. 1915, Wimmer I: 18, Bd 1, s. 158 ff.), båda 
föreliggande i högst fantastiska läsningar, vilka kunnat konstateras 
utgå från Halmstad-rektorn H e r m a n n u s  C hy trteu s  (W e ja n u s): 
denne sammanskrev 1598 en skildring av de forntidsminnen han 
granskat i Skåne, Halland och Blekinge, vilken visserligen först 150 
år senare befordrades till trycket av S v en  B r in g  (L a g e r b r in g )2, men 
tydligen i handskrift varit tillgänglig för vår man. Den tredje inskrift 
Andreas Jonae upptar måste avse den förmenta ristningen vid Ru- 
namo, vilken som bekant omtalas redan hos Saxo och ännu på 1830- 
talet studerades av en dansk expertkommission med den lärde F in n  
M a g n u se n  som entusiastisk och fantasifull tolkare av de sällsamma 
»runorna» för att något årtionde senare — efter B e r z e l iu s’, S ven  
N il s s o n s  och J. A. A. W orsaaes granskningar — definitivt avföras 
ur runforskningens annaler såsom otvivelaktigt en produkt av natu
rens lek.3 Högeligen fantasifullt verkar även vad Andreas Jonae med

(Linköp. 1931), s. 69 ff. Dock bör nämnas, att ett stilprov av denne, som jag genom 
rektor Linnarssons välvilja satts i tillfälle att se, icke företer nämnvärd överens
stämmelse med den i föreliggande dokument förekommande handen.

1 Med C h y tr /eus (jfr nedan) som mellanhand.
2 Monumenta praecipua quae in Schania, Hallandia & Blekingia inueniuntur ob- 

seruata, & cum historica breui enarratione illustrata, tryckt i L a gerbrings dispu- 
tationsserie: M onumenta Scanensia, P . 3: Contin. 2—6 (Lund 1748), s. 278 ff. 
Om C hytraei läsning av här ifrågavarande inskrifter se W im m e r , Om Underso- 
gelsen og Tolkningen af vore Runmindesmaerker (univ.-progr. Khvn 1895), s. 12 f. 
Lagerbring utelämnar runtexterna, vilka gemenligen förekomma i avskrifterna. 
Säkerligen har Andreas Jonae hämtat dem från en dylik, och med någon egen under
sökning från hans sida torde man ej i dessa fall ha att räkna.

3 Av den rika litteratur Runamo-frågan framkallat må nämnas: S. B r in g  (praes.)- 
P. M u tzell  (resp.), De territorio Bräkne (diss. Lond. Goth. 1747), s. 5 ff.; N. H. 
Sjö b o r g , Blekings historia o. beskrifning, D. 1 (Lund 1793), s. 20 ff. (jfr även D. 2, 
s. 330, not 2), F in n  M a g n u sen , [Forelobig Underretning om Runamo-Indskriften] 
(i Nord. Tidsskrift f. Oldkyndighed, Bd 2, 1833, s. 276— 304); J. J. B er zeliu s , Om 
Runamo och dess inskrift (föredraget i Vitt.-akad. 1836; tryckt i dess Handlingar, 
D. 14, 1838, s. 367—376); F in n  M a g n u sen , Runamo og Runerne (Khvn 1841; 
även i Det kgl. Danske Vidensk. Selskabs Hist, og philos. Afhandl., D. 6, 1841); 
Sven  N il sso n , Några anteckningar om Runamo i Blekinge (i Vitt.-akad:s handlingar,
D. 16, 1841, s. 367—372); J. J. A. W orsaae, Runamo og Braavalleslaget (Khvn
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delar om de »Epigrammata» som ristningen innehåller, vare sig de 
nu verkligen bero på någon hans egen undersökning eller härröra 
ur någon hittills ej uppspårad litterär källa.1 Från dokumentets 
övriga innehåll torde vi här kunna bortse.2 — Vidare märkas här en 
del anteckningar av E lia s  P a l m s k iö l d s  hand (Ihre 112: 2), däribland 
början av ett såvitt bekant eljest okänt ’Företal till läsaren’ (20 s. 
4:0), varmed L a u r e n t iu s  B u r eu s3 — därest han, som Palmskiöld 
förmodar, är författaren — väl avsett att inleda sin tillämnade stora 
runstens-edition ’Monumenta Runica passim per Suediam et Gothiam 
collecta’. Denna har antagits möjligen vara identisk med den i Anti
kvitetsarkivets inventarium 1693 upptagna ’Laur. Buraei Runebok 
in 4:o’4 och tycks i varje fall ej gärna kunna identifieras med något av 
de till vår tid bevarade runverken.0 Att våra här föreliggande papper 
möjligen kunna antas vara avsöndrade ur Palmskiöldska samlingen i 
UUB har ovan s. 89 antytts. — Här föreligger vidare ett litet manu
skript illustrerande den på många sätt framträdande motsättningen

1844, med polemiskt inlägg av G . F o r c h h a m m e r , Bemaerkninger . . .  s. å. och 
W orsaaes genmäle, Tillaeg . . . 1845). Jfr även G . L in d strö m s  sammanfattande 
översikt över Runamo-problemets behandling genom tiderna i Blekinge hembygds
förbunds årsbok (omslagstit.: Blekingeboken), 1933, s. 117— 122.

1 Närmast till hands kunde det då ligga att även här räkna med C h y tt r jeu s , 
dvs. med de Blekinge-undersökningar, som enligt titeln borde ingå i hans M onu
menta men som icke återfinnas i den redaktion Lagerbring publicerat, liksom ej 
heller i de manuskript jag haft tillfälle att se. M en det är icke helt uteslutet att ej 
Andreas Jonae själv transkriberat i runskrift en litterär ramsa som möjligen någon 
äldre källa kan ha satt i förbindelse med Runamo.

2 Den fjärde »runinskriften» föregives vara hämtad från den s. k. Jungfruhålan 
vid Visby men återgår uppenbarligen på en litterär källa, som av skribenten om
skrivits med runor; jfr nästföregående not.

3 L a u rentius Bureus (L ars B ure) var frände och lärjunge till J o h a n n es  B u
reus, blev 1657 antiqvarius och var åren 1658—61 därjämte professor i historia vid 
Uppsala univ., avled redan 1665, innan han hunnit avsluta de varjehanda arbeten han 
påbörjat; se härom G öd el , Fornnorsk-isländsk litteratur i Sverige, 1 (Sthm 1897; 
Antikv. tidskr. 16: 4), s. 225 ff.; samme förf., Riksantikvarieämbetet (Sthm 1930; 
K. Vitterh. hist. o. antikvit. akad:ns handl., D. 41: 1), s. 36 ff.; S c h ö c k , Vitt.- 
akad., 1, s. 152 ff., 242 ff.

4 Se härom S c hCc k , anf. arb., 1, s. 247 ff. D et bör anmärkas, att Palmskiöld i 
vår föreliggande avskrift efter titeln ’Monumenta . . . collecta’ senare tillagt inom 
parentes: »ut fertur, ä Laurentio Buneo, Antiqvario»; själv citerar han på annat håll 
(UUB Palmskiöld 333) Burasi företal, dock som det vill synas från ett senare parti 
än vårt här föreliggande brottstycke.

5 Det kan väl knappast vara fråga om (det f. n. ej tillgängliga ms.) F. 1. 1 2 
i KB?
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mellan O la us V e r e l iu s  och J o h a n  H a d o r p h 1, vilken ursprungligen 
tycks ha haft sin rot i befordringsfrågor2, men därifrån — såsom 
stundom sker — glidit över på det vetenskapliga området. När 
Hadorph sålunda 1680 utger sitt arbete ’Färentuna härads runstenar’ 
tydligen såsom ett prov på det stora runverk, som han kan sägas ha 
påbörjat såsom ung student 1650 och som livet igenom förblev ett av 
hans största intressen3, då visar det sig snart, att Verelius är redo att 
kritiskt nagelfara hans verk. Hans här föreliggande egenhändiga 
anmärkningar bära titeln ’Jneptiae, allucinationes et soloecismi Ha- 
dorphiani’ etc. (se nedan Ihre 112: 3), vars ilskna avfattning knappast 
synes motiverad av det, såvitt man kan se, ej alltför graverande inne
hållet. — Ytterligare kunna nämnas avskrifter rörande C elsier n a s  
runforskningar (Ihre 112:4—5)> anteckningar rörande inskriften på 
Gallehus-hornet — bl. a. utvisande, att denna sysselsatt den eljest 
föga aktive arkivsekreteraren J o h a n  H e l in 4 — ävensom anteckningar 
rörande ’Wärmelands Runstenar’, baserade på uppgifter av bl. a. 
F r e d r ik  F r y x e l l , den nitiske Värmlands-forskaren, vars stora hand
skrivna och tryckta samlingar finnas främst i Karlstads stifts- och 
läroverksbibliotek.5

Rörande detta sistnämnda ämne, värmländska runinskrifter, har 
vår samling för övrigt en gång i tiden innehållit mera material: i Anti- 
kvarisk-topografiska arkivet i K. Vitterhets akademien finnas i varje 
fall anteckningar rörande Hovlanda runsten (L. 1040), vilka skänkts 
till akademien av Excellensen A l b r e c h t  E. I h r e .6 Huruvida man

1 Se härom G ö d e l , Fornnorsk-isl. Iitt.,i , passim bl. a. s. 121 fF., 170 ff., samme 
förf., Riksantikvarieämbetet, s. 51 ff.; S c h ö c k , anf. arb., 1—3 passim, sålunda bl. a. 
1, s. 279 f.; 2, s. 51, 133, 137 f., 182, 184 ff., 190 f.; 3, s. 133 f.

2 V e r e l iu s  fick 1665 som antikvarie sin avlöning avkortad till förmån för H a d o r p h  

och motarbetade sedermera denne särskilt genom att 1675 mot honom spela ut 
sin måg J a c o b  R e e n h i e l m .

3 Om H a d o r p h s  och Antikvitetskollegii runarbeten se S c h ö c k , anf. arb., 3, 
s. 142— 171.

4 Ej alldeles oviktigt är det i detta sammanhang (s. 147) gjorda konstaterandet, 
att den danske historikern H a n s  G r a m s  brev 1734 i detta ämne ej är ställt till H e l i n

— såsom det uppgivits bl. a. i editionen av ’Breve fra Hans Gram . . .’ (Khvn i 9° 7)
—  u t a n  t i l l  J a c o b  S e r e n i u s .

6 N . L i n d a h l ,  Katalog över Fryxellska samlingen i Karlstads stifts- och läro
verksbibliotek (Karlstad 1930). Fryxells-handskrifter finnas dock även i UUB (X 46, 
X 46 a—b), KB och Kristinehamns h. allm. läroverks bibliotek (om sistnämnda 
saml. se D. T o i j e r  i Värmland förr och nu, 1937, s. 10—78 passim, särsk. s. 42—46). 

6 För denna uppgift har jag min vän arkivarien E. N y g r e n  att tacka.
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på den grund har anledning antaga, att även annat runstensmaterial 
o. likn. avsöndrats ur vår samling har jag hittills icke haft tillfälle 
att i nämnvärd mån efterforska.

Innan vi lämna denna översikt över Johan Ihres verksamhet som 
språkforskare (resp. runolog) i den mån denna avspeglar sig i vår 
handskriftssamling, bör kanske erinras om tvänne specialuppdrag, 
som kommo honom till del just i hans egenskap av språkman. Det 
ena må beröras något mera summariskt, då endast helt obetydliga 
spår därav möta i vår samling. Det gäller det inseende, Ihre från år 
1770 utövade över arbetet på ett latinsk-svenskt lexikon. Tanken 
på ett dylikt verk hade först väckts hos G jö r w e l l , som i första hand 
synes ha hänvänt sig till Ihre i denna angelägenhet —• antagligen på 
våren eller sommaren 1770.1 Av honom fördes han i kontakt med 
tvänne personer2, som kunde anses lämpade att påtaga sig det ifråga
varande uppdraget, vilket då skulle ställas under Ihres överinseende. 
Den ene av dessa »twänne af wåra yppersta magistrar» — för att an
vända Ihres beteckning — var den 24-årige J a cob  A x e l sso n  L i n d 
b l o m , då nyss promoverad filosofie magister3, men tre år senare av 
Ihre kallad till docent i latin. Den andre — som tycks ha anmält 
sig själv4 — var den åtskilligt äldre J a cob  I srael  K ö h l e r , som född 
1733 disputerat för graden under Ihres presidium 1754 och efter en 
parentation över Rhyzelius 1762 kallats till eloqventias docens. Dessa 
två grepo sig tydligen verket an efter en med Ihre diskuterad plan; 
på hösten 1770 slöto de kontrakt med Gjörwell, vilken, ivrig och 
optimistisk som alltid, räknade med att inom kort kunna »lägga verket 
under pressen». En ’Kungjörelse’ över arbeten på Gjörwells förlag 
utfärdades i oktober samma år och inleddes med ett utförligare 
meddelande av Ihre ’Om et nytt Latinskt och Swenskt Lexicon’, m. m.

1 Redan den 1 aug. 1770 lämnar G jö r w el l  i sina Almänna tidningar (1770, 
s. 391 f., styck. 98) meddelande om det blivande verket, »öfwer hwars Förfärdigande 
och Utförande, wår ypperste Språkkunnige, H r Cancellie-Rådet och Rid. Ihre benä- 
git welat sig åtaga upsigten; hwilket således är al den Garantie, som för en sådan 
Boks utmärkta wärde någonsin kan fordras».

2 I hre till G jö r w el l  3 sept. 1770 (KB, Collectio CCG, Vol. 6, 1770— 72, 
signer. Ep. G 10: 6; brev no. 38).

3 I hres praeses-tal vid Lindbloms gradualdisputation med lyckönskan till respon- 
denten finnes i Ihre 170: 3.

4 Enligt Lindbloms framställning skulle Köhlers medarbetarskap ha tillkommit 
på hans, L:s, begäran, vilket ju  är möjligt. Dock är det påfallande, att Köhler dels 
nämnes främst av Ihre, dels tycks ha varit den som ordnat uppgörelsen med Gjörwell
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Då emellertid Köhler också tjänstgjorde som gymnasieadjunkt i 
Linköping1, fördes under de närmaste åren mellan honom och L ind
blom en korrespondens, som ger intressanta inblickar i det sätt, 
varpå arbetet bedrevs.2 Snart nog visar det sig, att Köhler allt starkare 
tas i anspråk av skolarbetet och får allt vanskligare att medhinna sina 
pensa i ordboksarbetet, och åtminstone från 1775 tycks hans befatt
ning med detta ha upphört. Även om Gjörwell gällde da detsamma. 
Redan i slutet av 1771 hade han gjort cession, vilket ju  gjort det lexi
kaliska verkets öde något problematiskt. Detta hade föranlett biskop 
S e r e n i u s  att under riksdagen 1772 i prästeståndet väcka förslag om 
att Uppsala universitet skulle förmås att övertaga förlaget och låta 
utarbeta verket — alltjämt under Ihres ledning. Prästeståndet biföll 
denna propos och skrev i saken till Kungl. Maj:t, och efter att ha 
passerat kanslikollegiet och kanslern kom ärendet på remiss till 
universitetet i januari 1773. Här visade sig emellertid myndigheterna 
—  som A n n e r s t e d t  närmare skildrat3 —  föga hågade för saken, 
särskilt med hänsyn till de dryga kostnader, varmed man ansåg sig 
böra räkna. Och för att bryta motståndet krävdes det kanslerns, 
greve C . R u d e n s c h ö ld s ,  personliga ingripande vid tvänne konsi- 
storiesammanträden i oktober 1773 med yrkande »att Consistorium 
wille i möjligaste m åtton facilitera en så nyttig sak, hälst då cancellie- 
rådet Ihre åtoge sig direction deraf» etc.4 Från tiden kort efter detta 
tillfälle föreligger i vår samling ett brev från Serenius till Ihre, däri 
han påyrkar sakens energiska bedrivande och tryckningens igång
sättande.5 Emellertid upprev konsistoriet senare sitt beslut ifråga

1 H an  skall ha u tnäm nts till denna befattn ing 1768 (m en tillträdde av allt a tt 
döm a först nu), blev 1773 conrector scholae, lät prästviga sig 1775 ocb blev påföljande 
år kyrkoherde i sin hem socken Vånga, 1778 prost, 1779 teol. d:r, 1790 kyrkoherde 
i V adstena, f  1801 (se W e s te r lu n d  o. S e t t e r d a h l ,  Linköp. stifts herdam inne, D . 2, 
L inköp. 1919, s. 405 ff.).

2 I sam lingen av Brev till J. A. L indblom  i Linköpings stiftsbibl. (sign. Br. 29) 
förefinnes i Voll. II  och I I I  e tt 10-tal brev från  K öhler till L indblom  från åren 177°  

— 75-
3 Upsala univ:s hist., D . 3: 1, s. 500 f., 561; D . 3:2, s. 384 f.
4 Protokollet från den 20 okt. 1773 är tryckt hos A n n e r s t e d t ,  anf. arb., Bihang 

4, s. 322—330 (se här § 5, s. 326).
5 S e re n iu s  till I h r e  den 11 nov. 1773 (Ih re  191). Ihre  hugnas här m ed kom pli

m angen: »at Gesners egna ögon äro öpna öfver hela wärk[e]t, det hopp drar 3ji delar 
af prienum eranter til bys». Eget nog tycks Serenius m ena, a tt E r ic  G ö t l i n  bör enga
geras för ordboksarbetet; »tycker mig finna hos honom  en Ihreanisk sena, at han 
lär giörat bra», skriver han  bl. a.



om det ekonomiska stöd, som skulle lämnas, och stannade 1774 vid 
att tills vidare endast anslå 3,000 dir kmt för övertagandet av Gjör- 
wells privilegium och det utförda arbetet1 samt bevilja de 6,000 dir, 
som Lindblom betingat sig som författararvode. Det blev nu denne 
som i första hand hade att uppbära arbetet, och för dettas fortgång 
m. m. har han lämnat redogörelser dels i sina egenhändiga ’M o
menta Biographica’ i UUB2, dels i den Linköpings-volym, som inne
håller brottstycken av det renskrivna manuskriptet3; den senare redo
görelsen är avtryckt i Linköp. bibhs handlingar, D. 1 (Linköp. 
I793), s. 138 ff. Arbetet drog ut på tiden och först efter 20 år, då 
Lindblom hunnit bli både professor och biskop, förelåg verket färdig
tryckt4 — det hade då kostat universitetet vackra summor, varav 
dock jämförelsevis ringa del gått till författaren.5

Om sitt samarbete med Ihre berättar Lindblom bl. a.: »När jag 
någorlunda blifvit vand vid handläggningen, hade jag den tillfreds
ställelsen att min Censor sade mig: ’Om Ni fortfar med denna skick
lighet, så förtjänar min möda knapt tack.’»6 Fullt så enkel blev nog 
knappast Ihres uppgift i längden: i sina självbiografiska anteckningar 
av år 1777 nämner denne, att han »ett par år warit och än är, efter 
Consistorii Academici begäran, och uppå Hs Excellce Hr R.R. Grefwe 
Carl Rudenskölds befallning sysselsatt med ett ganska  m ö d o sa m t7 
arbete och öfwerseende af ett Latinskt Lexicon som Prof: Lindblom, 
sig åtagit at förfärdiga».8 Samma år 1777 begärde han dock be
frielse från censorsuppdraget9, då Lindblom ensam fick ansvara för 
verket.

1 Härav utbetalade Gjörwell 1,500 dir till Ihre.
2 H andskr. X 274.
3 Signerad Sp. i i ; allt av Lindbloms hand, varvid dock bör anmärkas, a tt 

Köhler insände sina — dock väl ej alltför omfångsrika — partier i icke renskrivet 
skick (såsom framgår av hans brev till Lindblom). M anuskriptet ifråga bär å läggen 
påteckningar av Ihres hand om den av honom verkställda granskningen.

4 Utom till Lindbloms egna redogörelser kan hänvisas till ovan nämnda ställen 
hos A n n er sted t , ävensom till framställningen hos E. M. R o d h e , Jacob Axelsson 
Lindblom såsom biskop i Linköping (akad. avh. Lund 1905), s. 14 ff.

5 D et är att märka, att Lindblom de senare åren i åtskillig utsträckning måst anlita 
medhjälpare, bland vilka särskilt märktes C h r ist o ph er  D a h l  (sedermera professor 
och känd psalmdiktare); se härom R o d h e , anf. arb., s. 16.

6 Självbiografien (X 274). 7 Spärr. här.
8 Ihre 201: B 3, och likalydande i Braads Ostro-Gothia literata (Linköp.-ms:tet), 

T. 4.
9 Enligt A n n ersted t  (3: 2, s. 385) hade hans honorar utgjort 8,000 dir kmt.



Ihres andra uppdrag av mera speciell natur står i samband med Joh. Ihre och 
frågan om en ny och förbättrad bibelöversättning. Detta spörsmål, k"mnus~ 
som under 1700-talet vid flera tillfällen varit på tal, aktualiserades 
1768, då J a c o b  S e r e n iu s ,  den energiske Strängnäsbiskopen, i ett 
till Kungl. Maj:t ingivet memorial hemställde om vissa förberedande 
åtgärder i dylikt syfte nämligen åläggande för konsistorierna att in
komma dels med provöversättningar, dels med förslag till instruk
tion för en blivande bibelkommission, vars sammansättning också 
skisserades i inlagan.1 Med godtagande av detta förslag lät Kungl.
Maj:t i nov. s. å. ett brev i dylikt syfte utgå till konsistorierna, var
jämte påföljande år en proposition i ämnet avläts till riksdagen.
Här vann saken emellertid såtillvida föga framgång, som prästeståndet 
på åtskilliga punkter önskade helt förändrade dispositioner ifråga om 
den planerade kommissionens sammansättning, dess blivande instruk
tion m. m., vilket åter stötte på motstånd från adelns sida. Något 
riksdagsbeslut kom sålunda ej till stånd, och ett av prästeståndet 177° 
utfärdat cirkulär vållade varjehanda oro och villrådighet. Efter tron
skiftet 1771 togs emellertid frågan upp på nytt i huvudsak efter de 
ursprungliga riktlinjerna, och denna gång nåddes ett positivt resultat, 
i det att ett av Sekreta utskottet framlagt förslag enhälligt accepterades 
av ständerna i maj 1772.2 I anslutning härtill utfärdade Kungl. Maj:t 
påföljande år ett konstitutorial för en kommission på 20 personer, 
däribland J o h a n  I h r e , som dock ej upptogs bland de med det direkta 
översättningsarbetet betrodde, utan bland de specialsakkunnige, som 
förordnades att — dock såsom ledamöter — biträda kommissionen; 
förutom Ihre voro dessa justitiekanslern J .  V. L il ie s t r å l e , arkiatrarna 
N. R o s é n  v o n  R o s e n s t e in  och C. v o n  L in n é  samt K. Vetenskaps
akademiens sekreterare P. W. W a r g e n t in . Redan i sitt första memo-

1 För gången a v  ärendets behandling se K. G. L u n d q v i s t , Biskop Jakob Sere
nius och arbetet för en förbättrad bibelöfversättning under Adolf Fredrik och 
Gustaf III  (i Kyrklig tidskrift, Årg. 4, 1898, s. 349-—375).

2 Det kan förtjäna nämnas, att det av ett brev till Ihre från justitiekanslern J. V. 
L i l i e s t r å l e  (i Ihre 191), skrivet 6 jan. 1772 från hans säteri Låstad nära Strängnäs, 
framgår, att frågan om en instruktion för den projekterade kommissionen vid nämnda 
tidpunkt varit föremål för överläggningar mellan S e r e n i u s , L i l i e s t r å l e  och dennes 
broder G u s t a f  A d o l f  L., lektor i Strängnäs. Man hade därvid varit högeligen miss
belåten med det förslag, som utarbetats av ständernas deputerade under ledning av 
biskopen i Göteborg [E. L a m b e r g ] ,  varför J. V. Liliestråle företagit sig att uppsätta 
ett nytt förslag, vilket han nu underställer Ihre till granskning. Utförligare rela
terar L .  detta i brev till E. M. F a n t  2 4  april 1797 (UIJB G  70 a).
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rial 17681 hade Serenius betonat, att det »ligger ej ringa magt derpå, 
at en Swensk Philologus, som tillika är af Orientalisk litteratur under
bygd, blifwer adjungerad» och vidare tillagt: »De twänne egenskaper 
lära dock wara hos en och samma person så sällsynte, at om Hr 
Cantzlie-Rådet och Ridd. Ihres lifstid dertil icke nytjas, torde en sådan 
swårligen stå at finna.»2 Och i Sekreta utskottets förslag 1772 yttrades

1 Tryckt som bilaga till ’Kongl. Maj:ts nådiga bref til samtelige Consistorierne i 
riket om en förbetrad bibel-version . . . d. 15 nov. 1768’, ävensom i ’Handlingar, 
om en ny förbetrad bibel-version’ (Sthm 1772), s. 4 ff.

? Förhållandet mellan S erenius och I hre har tydligen undergått avsevärda för
ändringar under årens lopp. Under sin vistelse i London 1732 hade Ihre logerat 
hos Serenius, som då var legationspastor där (se ovan s. 29, not 2). Men något när
mare vänskapsförhållande tycks därmed ej ha blivit grundlagt. Som ovan berörts 
(s. 32, not 1) häcklade Serenius några år senare Ihres sätt att handha skötseln av 
sekreterareposten i K. Vetenskapssocieteten, och 1746 tog han energiskt parti mot 
Ihre i hans konflikt med teologerna, härvid — som A n n ersted t  påpekat (Ups. univ:s 
hist., D. 3: 1, s. 189 f.) — sannolikt påverkad av sin föreställning, att Ihre skulle 
ha stått hattpartiet nära. Denna uppfattning har för övrigt tydligen också delats 
av mössledaren i Uppsala-konsistoriet, teol. professor P. U l l é n , som av allt att 
döma var fientligt stämd mot Ihre — även detta väl en följd av de teologiska kontro
verserna — och som, när han 1746 med Serenius spinner intriger för det förestående 
valet av kansler för Uppsala universitet efter Carl Gyllenborg, gör synnerligen 
osympatiska och illvilliga uttalanden om Ihre. Sedan denne emellertid icke blott 
vid det famösa kanslersvalet 1747 röstat med mössorna, utan också kort därefter på 
grund av sin kritiska inställning mot hattarna blivit föremål för förföljelser från 
hattregeringens sida, torde Serenius ha fått korrigera sin uppfattning om honom. 
Huruvida det vid denna tid förefunnits några förbindelser mellan Ihre och den in 
flytelserike mössledaren är icke känt. I närmare beröring med varandra trädde de
i varje fall 1756, då Serenius i sitt andra gifte äktade Ihres kusin E lsa M aria  von  
H erm ansson  — sålunda berättar unge Carl Bonde om ett besök, som paret i sep
tember samma år gjorde hos Ihre i Uppsala eller möjligen på Sandbro (C. T ro lle  
B o n d e , Riksrådet o. riksmarskalken greve Carl Bonde . . ., 1, s. 50 f.). När Sere
nius så 1757 publicerar 2:a upplagan av sitt engelsk-svenska lexikon (An English 
and Swedish dictionary. Nyköping 1757) omnämner han Ihre i sina företal på ett 
mycket smickrande sätt: i det engelska (s. 5, not) nämnes denne »our excellent poly- 
mathician Mr. Ihre at Upsal, whose elaborate Glossarium Sveo-Gothicum is the desire 
o f the whole Nation»; i det svenska företalet klagar han (s. 8.) över den allmänna 
»owissheten om grundwalarne i wårt språk», som han tillskriver avsaknaden av en 
»redig och grundelig Grammatica», vilken brist ej heller torde kunna förväntas bli 
avhjälpt, »så framt icke wår andre Stiernhielm H err Cancellie-Rådet Ihre wil taga 
den sak i hand. Af honom är nogot rettskaffens at förmoda med hans stora kunskap 
i de gamlas lagar, häfder, tungomål och skalde-konst» osv. Och härav liksom jäm 
väl av vad här anföres om Serenius’ och Ihres förbindelser i senare tid — i Bibel
kommissionens arbeten, i intresset för Lindbloms latinska lexikon m. m. — torde
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på tal om arbetsfördelningen och de olika medlemmarnas uppgifter:1 
»Hwad åter beträffar Swenska arbetsdelen, hwarwid så mycken magt 
ligger uppå Språkets renhet, myndighet och likhet öfwer alt, torde 
den med mycken trygghet böra hufwudsakeligen anförtros Biskopen 
Doctor Serenius, samt Cancellie-Rådet och Riddaren Ihre som 
hwarför sig uti Swenska Språkets rykt och upodling, så märkeliga 
arbeten å daga lagt.» Härav framgår ju tydligt att man varit ange
lägen om att tillförsäkra sig medverkan av samtidens främsta kännare 
av vårt svenska språk och att dennes egentliga uppgift skulle vara 
att granska den språkliga dräkt, vari den nya översättningen skulle 
klädas.2 När kommissionen i juni 1773 konstituerar sig i Stockholm 
och uppgör plan och arbetsfördelning för sin kommande verksamhet, 
faller naturligt nog icke någon direkt del av själva översättningsarbetet 
på Ihres lott. Det hindrar emellertid icke att han under den första 
verkliga granskningskonferensen (mars—maj 1774), då föreliggande 
provöversättningar föredragas och diskuteras, visar sig vara väl insatt 
i arbetets detaljer och kapabel att filologiskt diskutera textställen 
inom såväl Gamla som Nya testamentet med de specialister, som i 
första rummet lagt hand vid översättningsarbetet, nämligen profes
sorerna i orientalspråken, resp. i grekiska i Uppsala C a r l  A u r i v i l l i u s  
och J o h a n  F l o d e r u s ,  samt för grekiskans del även biskop D a n i e l  
H e r w e g h r  och Göteborgslektorn J o h a n  G o t h e n i u s  — av dessa 
voro de tre förstnämnda Ihres forna lärjungar. Och utanför dessa 
de aktiva arbetarnas krets synes Ihre av kommissionens medlemmar 
ha varit den mest framträdande, även om det får sägas, att han inga
lunda alltid lyckats vinna gehör för sin uppfattning, särskilt vid oppo
sition emot den lärde och framstående Aurivillius3, vår främste orien
talist under 1700-talet. Förklarligt nog blir det också Ihre som 
för principfrågan om bibelspråket på tal. Det sker redan andra sam- 
manträdesdagen4, då han med anledning av arkaismerna ifråga om 
»declinatio Nominum per casus» i den äldre svenska översättningen

man få sluta till att de tidigare motsättningarna utjämnats och efterträtts av ett gan
ska påtagligt vänskapsförhållande. Jfr härom ovan s. 119 f. och nedan s. 128 f.

1 Tryckt i nyss anf. Handlingar, s. 10 ff.
2 Jfr härom liksom om kommissionen överhuvud A. E. K n ö s , Om en förbättrad 

svensk bibel-öfversättning (i Ecclesiastik tidskrift, 1840, s. 53 ff-, särsk. s. 66 ff.; 
omtryckt i Knös’ Skrifter, Bd 1: H. 2 (Ups. 1864), s. 193 ff., se här särsk» s. 204 ff.).

3 A u r iv ill iu s  tycks ha hävdat sina meningar med en energi, som hos hans m ed
arbetare kom att te sig som envishet (jfr vad S erenius  härom uttalar, nedan s. 128.).

4 Bibelkom m issionens protokoll 16 m ars 1774 (RA).
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till diskussion upptar spörsmålet »huruwida Bibliska-Dialecten i 
denna delen nu borde följas och således desze casus Nominum bibe
hållas?» För egen del fann han »mycken betänkelighet wid, at i denna 
puncten, något innovera, aldenstund Bibliska Dialecten, som sedan 
K. Gustaf I tid ej undergått någon förändring, war genom usus lik
som consecrerad för Gemene Man, hwilken ock ofelbart skulle i följe 
däraf stöta sig på en Swensk öfwersättning, i hwilken språket wore 
iklädt des nuwarande skick. Hr. Canc.Rådet ärindrade sig härwid ej 
allenast hwad Quintilianus på et ställe säger om de Romares gamla stilus 
Curias i deras Alliance-Tractater, utan ock hwad än i dag sker i Frank
rike med hwad ifrån Cancelliet och domstolarna emanerar», och han 
»tilstod sig för egen del finna något respectabelt och emphatiqt så 
wäl i de Bibliska archaismer, som i dem, hwilka i wår almänna Lag 
blifwit bibehålne». En helt annan ståndpunkt företrädde Aurivillius, 
som »trodde at i en Öfwersättning som görs för närwarande tid bör 
Språket få det skick, som det nu äger». Gentemot Ihres starka beto
nande av det svenska bibelspråkets dittillsvarande konservatism 
framhöll han tvärtom, att »wår brukeliga öfwersättning i anseende til 
Språket undergått åtskilliga ändringar, som jämförelsen emellan 
editionerna i K. Gustaf Is, Gustaf Adolphs och Carl X IIs tid tilfullo 
utwisar», och han tillägger så: »At icke förlora det emphatiqua, som 
kan ligga i wisza uttryck och förekomma all anstöt hos de enfaldigare, 
som want sina öron wid dem, gjorde tilfyllest, det ock Jnstructionen 
fordrar, at conservera de wanliga talesätten på sådana ställen som äro 
majoris momenti och i wåra Liturgiska Böcker blifwit antagne.» 
Med Aurivillius instämde Wargentin, som »förestälde sig, at all til 
befarande anstöt af Bibliska dialectens lämpande efter wårt Språks 
nuwarande skick ej kunde sträcka sig längre än till denna generation, 
med hwilken then ock aldeles skulle uphöra, hwaremot det stod til 
befruktande, at de Bibliske archaismer skulle med Språkets tiltagande 
rykt blifwa ju längre ju anstöteligare och mindre begripelige». Ihre 
tog emellertid åter till orda och »tilläde at en ändring i Bibliska Dialec
ten wid denna tiden förekom så mycket betänkeligare, som wårt 
Språk icke kommit til någon stadga utan höll just på at cultiveras 
eller snart sagt corromperas. Man fann icke utan harm huru gamla 
Språket flera generationer igenom tagit af och förlorat sit fordna skick.» 
Det är tydligen den utjämning och nivellering, som språkutvecklingen 
medfört i fråga om böjningsformerna, som han ondgör sig över: 
»Det [näml. språket] hade i förra tider sina genera, numerus och
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casus, som nu kommit ur bruk, utom i någon Province, Dialect», och 
denna formrikedom finge för ingen del, som somliga förmena, skyllas 
på någon åstundan hos munkarna att »til likhet med Latinen, införa 
flexioner» osv. »I så fatta omständigheter lämnade Hr. Cancellie 
Rådet at eftersinna huruwida det wore å propos at företaga en generel 
förändring i meranämde Dialect, och at göra undantag af wissa ställen 
skulle nödwändigt medföra olikhet i stilen.» Något avgörande synes 
emellertid ej ha träffats denna gång utan saken ställdes på framtiden; 
protokollet säger nämligen uttryckligen — vilket det är av viss vikt 
att konstatera — »Härom så wäl som sjelfwa orthographien, hwilken 
widtagas borde, wille dock Commissionen sig framdeles närmare 
förena». Det vill emellertid synas, som om Aurivillius vid denna 
tidpunkt ej skulle ha varit så alldeles säker på sin ståndpunkts riktig
het, som man av hans ovan relaterade inlägg kunde förmoda. Det 
visar sig nämligen att han själv redan påföljande dag erinrar »om nöd- 
wändigheten at närmare öfwerse och jämka Swenskan i den öfwer- 
sättning hwarom Commissionen sig förenat» — det gällde de två 
första kapitlen av Genesis — varför Ihre anmodades »at den samma 
i sin suite genomgå». Ihre ville ej undandraga sig detta, »allenast 
Commissionen i den förut wäckta frågan om Bibliska Dialecten 
hunne stadga sin tanka». Huruvida Ihre verkligen företagit någon 
dylik översyn och hur långt hans revision i så fall sträckt sig framgår 
ej, såvitt jag kunnat finna, av kommissionens protokoll eller övriga 
akter. Emellertid fortgick granskningsarbetet, måhända, som K n ö s 1 
förmodat, med den beräkningen att ju  längre detta fortskred, desto 
vanskligare skulle det bli att vidtaga någon så genomgripande för
ändring som den Ihre påyrkat. Av protokollen framgår att visser
ligen en och annan stilistisk fråga även under arbetets gång kommit 
att dryftas2, men att det då mest gällt detaljer — den stora allmänna 
principfrågan kommer åter upp först när man slutfört den egentliga

1 Anf. upps., Skrifter Bd 1:2, s. 211.
2 T. ex. om ett och samma ord i grundtexten vid upprepning finge uttryckas 

olika i översättningen, då Ihre »för sin del twiflade huruwida det wore Committerade 
tilständigt at variera», men Aurivillius fann nödvändigt då »Committerades omsorg 
borde blifwa at söka få en öfwersättning, hwars stil wore flytande och ren och i 
sådan afsigt se på Skriftens ordaförstånd och rätta mening mera än på sjelfwa orden, 
i hwilket senare fall och i händelse öfwersättningen blir alt för litteral, hon ej annat 
kan än blifwa osmakelig i wårt språk, och ändamålet med henne således ej winnes.» 
Luthers föredöme åberopades också härvidlag. (Prot. 21 mars 1774, vid behandling 
av Genesis Kap. VI: v. 12). Se härom närmare K n ö s , anf. arb. (Skrifter, Bd 1: 2), 
s. 212 f.
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genomgången av denna årssessions pensum (Genesis, Mattheus- 
evangeliet och Romare-brevet) och endast eftergranskningen åter
står. Då, meddelar protokollet för den 9 maj 1774 (§1) ,  »wäcktes 
af Herr Cancellie-Rådet Jhre å nyo frågan angående Dialecten och 
huruwida man borde bibehålla den skrif-art, som i wår gamla Version 
förekommer, förklarande sig Herr Cancellie-Rådet ännu wara af den 
tanka han förut i detta ämne yttrat och i följe där af styrka til, at 
Projectet måtte därefter jämkas innan det til trycket aflämnades». 
Herweghr, som tidigare tydligen anslutit sig till dem, som påyrkat 
språkets modernisering — ehuru detta ej kommit till synes i proto
kollet — anmälde, att han »förblef wäl äfwen wid sin förra mening, 
men medgaf dock däruti något undantag, i anseende til wisza i förra 
Versionen förekommande Dativi, såsom Gudi, allom, ingom, dem 
Hr: Biskopen under arbetets fortgång funnit på många ställen oum- 
gängeliga». Beträffande Aurivillius åter upplyser protokollet, att han 
»refererade sig jämwäl på hwad han i denna delen förut til Protocollet 
yttrat», varefter det överraskande nog tillägges: »Och som saken 
då blef formeligen deciderad, så stanade ock nu all ytterligare ven
tilation därom». Hur man har att förstå detta är icke alldeles klart, 
men situationen kan väl knappast fattas annorlunda än att man med 
ett dylikt kategoriskt påstående velat avklippa all vidare diskussion. 
Och därvid har det väl i första hand varit Aurivillius som fällt det 
avgörande ordet.1 Att denne härvid varit i god tro står säkerligen utom 
allt tvivel, men uppgiften står ju  i uppenbar strid mot vad protokollet 
för den 16 mars meddelar i saken. Det är ju dock möjligt, att kom
missionens inställning vid nämnda tidigare tillfälle i verkligheten 
varit mer deciderat för en modernisering av språket än som kommit 
till synes i protokollet — man förstår ju eljest icke, varför ej Ihre ome
delbart protesterat mot påståendet, att saken redan skulle ha varit 
avgjord. I vad fall som helst är det dock tydligt att han ej heller nu 
utan vidare givit tappt; ännu ett försök har gjorts. En vecka senare, 
den 16 maj, inställde sig nämligen kommissionens medlem justitie- 
kanslern L il ie s t r å l e  för första gången, och denne förde omedelbart 
språkfrågan åter en gång på tal — som man väl kan anta härvid på
verkad av Ihre. »Justeringen stanade då», upplyser protokollet (§ 2),

1 K nö s  pekar i sin förut nämnda teckning av kommissionens verksamhet på 
den ofullständighet och den motsägelse, som tydligen vidlåder protokollen på denna 
punkt och vill göra gällande, att »den myndige Herveghr på detta sätt sökt nedtysta 
Ihre», ett antagande som dock förefaller föga sannolikt.
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»i anledning af den å nyo wäckta frågan angående de i wår gamla 
Version befintlige Archaismer och huruwida de i den under händer 
warande nya borde bibehållas. Herr JustitiasCancelleren förklarade 
sig wäl härwid för samma tanka, som Hr. Cancellie-Rådet redan 
för detta yttrat och därmed instämde äfwen Hr Biskopen Dr Serenius.» 
Men även detta försök, som tycks ha varit det sista, blev utan resultat: 
»som saken förut war deciderad, och arbetet deszutom på den därwid 
lagda grund så wida avanceradt at det utan at börja främst icke stod, 
at ändra, så lämnades detta in statu quo.» Därmed har frågan tydligen 
ansetts avgjord, och trots det erhållna understödet hade Ihre kämpat 
förgäves för sin åsikt om en närmare anslutning i det stora hela till 
det äldre bibelspråket, en ståndpunkt dock så mycket mera berättigad, 
som den torde få anses ha haft ett gott stöd i den för kommissionen 
utfärdade instruktionen.1 Säkerligen vore det dock alldeles oriktigt 
att på den grund föreställa sig, att Ihres medverkan skulle ha blivit 
skäligen fruktlös — i sådant fall hade han heller näppeligen förblivit 
en av de flitigaste deltagarna i kommissionens sammanträden. »Ihres 
öfverlägsna snille och fina takt», framhåller K n ö s2, »ledde honom att 
yrka icke blott att det gamla Bibelspråkets grammatical iska former 
måtte i den nya proföfversättningen bibehållas, utan ock att denna 
måtte med större bokstaflig trohet sluta sig till originaltexten. Detta 
antydes på flera ställen i protocollerna, ehuru endast i förbigående, 
emedan dessa synbarligen blifvit redigerade med förkärlek för de 
rådande meningarna.»3 Det kan här tilläggas, att det också finnes 
all anledning antaga, att Ihres säkra språkkänsla emellanåt verkligen 
fått tillfälle att göra sig gällande i den ej protokollförda detaljdiskus

1 Det heter här ( § 3 :  mom. 2) att »ehuru de [o: kommissionens ledamöter] böra 
hafwa til ögnamärke, at i det mästa, som görligit är, och så widt som den Swenska 
gamla Version icke går ifrån Sensu litterali uti Texten, den samma behålla: Altid, 
nemligen, hwarest ord och Constructioner med det nu brukeliga Swenska Språkets 
mund-art och mera höfsade skick äro enlige, då sådane ord i den gamla Versionen 
icke måga med några nya eller Synonyme ombytas, eller Constructionen i oträngdt 
Mål, hwarest Textens mening icke lider, förändras; så böra dock alla sådane därstädes 
förekommande ord och tale-sätt, som antingen äro nu aldeles komne utur bruk, 
eller til någon wiss Lands-orts Dialect höra, allestädes utgå; därest icke Usus Biblicus 
gjordt dem dess mer antagelige.» D et skall dock icke förnekas, att formuleringen här 
ger spelrum för ganska skiftande tolkningar.

2 K nös, Skrifter, Bd 1 :2 , s. 212.
3 Som exempel härpå anför Knös det ovan (s. 125, not 2) berörda fallet, då Ihre 

opponerade mot att ett och samma ord återkommande två gånger i en vers blivit 
återgivet på olika sätt.



sionen, då valet stod mellan flera olika översättningsförslag. Och 
det ges slutligen åtskilligt, som tyder på att det jämväl understundom 
lyckats honom att avvärja försök att i onödan ändra den äldre bibel
översättningen, »wår swenska Vulgata» eller »wår Suecus», som den 
nämnes i protokollen. Ty en påtaglig lust att i oträngt mål förgripa 
sig på denna får nog sägas ha utmärkt både Aurivillius och Floderus, 
vilket de själva också till en viss grad nödgades vidgå1, och denna 
tendens hos tvänne av kommissionens mest verksamma medlemmar 
kunde icke undgå att med tiden bli ödesdiger för arbetsresultatet. 
Det var också främst på denna punkt som kritiken satte in, därtill 
med en styrka, som måste väcka oro i lägret. Serenius, vilken som 
nämnt drivit fram kommissionens tillsättande, men jämförelsevis 
föga hade tillfälle att deltaga i dess sessioner2, finner både sig och 
Ihre komprometterade. Det framgår av följande temperamentsfulla
uttalande i brev till Ihre av den 22 april 1776 (i Ihre 191):--------»Sed
ad Biblica. Ho förargas? och iag brinner icke. Satagere libidinose, 
Coquettera med alfvvarsam Matrona, kruskämba wälflätad lock, corri- 
gera Magnificat på fler ställen, hwad säger det annat än gamla Nerkes 
Lasse3 pekar finger åt osz, som spretthökar. Alt detta för det Herr 
Tanquill [? Aurivillius ?4] behagar wara infallible och inexorable. Jhren 
och Serenius ha answaret för Swenskan, at ingen ting finnes temere

1 D et skedde vid första sam m ankom sten u nder 1777 års session, den 14 m ars 
(jfr  K nös, anf. arb., s. 214 f.).

2 Till 1774 års session, som pågick 15 mars—25 maj men som enligt hans yrkande 
i brev till Ihre 11 nov. 1773 borde ha börjat tidigare, infann han sig först 13 maj; 
i sessionerna 1775 och 1776 deltog han ej. T ill rättelse av en uppgift i D. 2, s. 31 
må påpekas, att ärkebiskopen (dvs. under tiden för Ihres deltagande B e r o n i u s , resp. 
M e n n a n d e r ) var kommissionens ordförande men att Serenius vid det konstitue
rande sammanträdet i Stockholm 1773 förde ordet.

3 Väl L a u r e n t iu s  P e t r i  N e r i c i u s .

4 Att det är Aurivillius som här åsyftas förefaller i hög grad sannolikt. D et var 
ju  han, kommissionens utan fråga verksammaste kraft, som med sin översättning 
först lancerade ett moderniserat språk och ävenså främst framträdde till försvar för 
detta gentemot Ihre. Det måste vidare sägas, att han med en utomordentlig energi 
försvarade sina översättningar in i det sista. För min del har jag ej av protokollen 
fått något starkare intryck av »Aurivillii bekanta älskvärda modesti», som omtalas 
av Knös (anf. arb., s. 205, not 2, jfr s. 206 f.), vilken däremot tydligen fått en mindre 
sympatisk uppfattning av Herweghr. A tt emellertid Serenii uttalande skulle avse 
denne sistnämnde synes mindre troligt, detta redan med hänsyn till hans förhål
landevis rätt begränsade deltagande i sammanträdena: i 1775 års session, som på
gick under tiden 10 april—9 juni, deltog han endast t. o. m. 8 maj, och till sessionen 
1776 (17 jan.— 15 marsj kunde han överhuvud ej infinna sig.



129

mutatum, ska wi nu ta det på vvår rygg? Ney, lät osz lemna effter 
osz hwar sit Exemplar med kort anmärkning wid hwart ställe, för
klarat giordt emot vvår tancke och mening, hwar gamla Version 
onödigt vvis är förändrad. Det är all den Cur iag wet för denna sot 
 .» Varken Serenius eller Ihre upplevde slutförandet av över
sättningsarbetet — provöversättningen framlades vid 1793  års jubel
fest, men hänsköts snart till förnyad revision och då säkerligen ej 
minst på grund av här berörda brister —• men båda levde tillräckligt 
länge för att se talrika bevis på att den ståndpunkt, som de intagit i 
språkfrågan och som Ihie med sådan kraft men beklagligtvis utan 
framgång förfäktat, delades av vida kretsar.1

Såsom redan antytts, deltog Ihre synnerligen flitigt i kommissionens 
sammankomster, vilka från och med 1 7 7 5  förlädes till Uppsala. 
Det gäller till och med om hans sista år, 1 7 8 0 , då han under tiden 7  aug. 
—2 6  sept. bevistade ca. 35  sammanträden men av sjukdom nödgades 
avstå från de därpå följande (t. o. m. 12 okt.). På hans diskussions
inlägg, som i åtskillig utsträckning återgivits i protokollen och som 
under de tidigare åren äro ganska talrika, kunna vi förklarligt nog ej 
här närmare ingå.2 Men möjligen kan det förtjäna att såsom en av 
hans insatser nämnas, att det var genom hans åtgöranden som år 
1 7 7 5  den unge J o h a n  A d a m  T i n g s t a d iu s , då vice adjunkt, först 
fördes i kontakt med Bibelkommissionens arbete, inom vilket han i 
ett senare skede, såsom professor i orientaliska språk och slutligen 
biskop i Strängnäs, skulle komma att intaga en snart sagt dominerande 
ställning och utöva en betydelsefull verksamhet.3

1 Jfr härom senast R . J o s e f s o n , En kritik av 1773 års bibelkommissions prov
översättning (Upps. 1941; Festskrift utg. av Teol. fakulteten i Uppsala . . ., 15, 
UUÅ 1941: Bd 2) passim.

2 Däremot torde det böra nämnas, att F l o d e r u s  i sin parentation över Ihre 
1781 mycket erkännsamt yttrade sig om Ihres insatser och bl. a. gav oförbehållsamma 
uttryck för den beundran det inom kommissionen väckt, att Ihre, som ju  under sin 
mesta tid dock av sitt ämbete bundits vid helt andra studier, dock tydligen ännu 
in i sin ålderdom bevarat oförminskat det vetande han i sin ungdom inhämtat om de 
orientaliska språken: »Audivimus haut sine quadam voluptati juncta admiratione, in 
societate illa, quae, ex clementissimo Sacrae Regiae Majestatis decreto, emendandae 
Svecanae Bibliorum Versioni operam datura est, & cujus Ille fuit perutile atque hono
rificum membrum, audivimus, inquam, quando loca occurerunt dubia maxime & 
vexata, quaeque sine adcurata Orientalium & lingvarum & antiquitatum cognitione 
intelligi haut facile poterunt, de illis Eum adeo apte & adposite disseruisse, quasi 
ex scholis istis recens fuisset» (Officium parentale . . . s. 20).

3 I protokollet för den 18 april 1775 omtalas, hurusom Ihre »anmälde å egna

9 —40360. A. Grape.
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Det är icke osannolikt att en del i vår samling föreliggande smärre 
anteckningar och utredningar rörande vissa bibelställen m. m. (i 
Ihre 62: 4, 94: 14) — dock rätt obetydliga — kunna stå i samband 
med Bibelkommissionens arbeten. I varje fall gäller detta utan fråga 
beträffande det intressanta dokument, som föreligger i Ihre 29: 7, 
en skrivelse av år 1775 ställd till kommissionen och dess upphovsman 
och i viss mån ledande kraft, Serenius, från den engelske bibeleditorn 

Benjamin B e n ja m in  K e n n i c o t t .  Sedan årtionden tillbaka var denne sysselsatt 
Kenmcott. m e(j en utomorcientpgt omfattande kollationering av handskrifter 

och äldre editioner av Gamla testamentet, ett arbete, som också blev 
banbrytande för den kritiska behandlingen av den hebreiska texten. 
Detta hade följts med stort intresse av hela den lärda världen, och även 
i vårt land höll man sig underrättad om dess fortskridande och var 
sålunda underkunnig om att den första delen av Kennicotts verk snart 
kunde förväntas lämna pressen. Hans arbete omtalas sålunda i Sere- 
nii memorial av år 1768, och i § 1 av Kungl. Maj:ts instruktion för 
Bibelkommissionen framhålles bland de verk, i vilka upplysning om 
grundtexten stode att vinna, »förnämligast den berömde Engelsman
nens Doctor Kennicots Collation emellan et stort antal äldsta hand- 
skrefne Exemplar af Gamla Testamentet». Det var således helt för
klarligt att kommissionen sökte att komma i förbindelse med upp
hovsmannen till ett verk, som bland »Critiska Subsidier för Commis
sion» intog en särställning och för dess arbete kunde få en rent av
görande betydelse. Redan vid det första arbetssammanträdet den 
10 juni 1773 kunde Serenius, som då fungerade som ordförande, 
förete ett brev från Kennicott av den 5 april s. å., varav framgick 
att kollationeringsarbetet »nu war så wida kommit, at med desz ut- 
gifwande af Trycket skulle göras en början». Kennicott hoppades på 
den grund på stöd för företaget från Sverige genom subskription, 
varför kommissionen beslöt att dels anmäla denna angelägenhet hos
och Hr. Biskop Serenii wägnar V. Adjuncten Thingstadius, at såsom Amanuensis 
gå Commissionen i et eller annat, som honom kunde updragas, tilhanda: i synnerhet 
trodde Hr. Cancellie Rådet det skulle tiena arbetets befordrande och för at tidigt 
ärhålla ett renskrifwit exemplar af den under händer warande öfw ersättning som 
sedan af Committerade kunde å nyo öfwerses och sättas i tryckfärdigt stånd, honom 
kunna anförtros, at taga en afskrift af Originalet så fort det hunnit här i Commis
sionen genomgås och widare af Hr. Cancellie Rådet i anseende til sjelfwa språket 
och orthographien, granskas, hwarigenom al den förleden sommar förde beswärlige 
correspondence kunde undwikas». Den sista uppgiften har ju  onekligen sitt intresse 
genom den antydan den ger om det arbete, som pågick m e lla n  kommissionens 
sammanträden.
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Kungl. Maj:t, dels teckna sig själv som subskribent »och foga anstalt, 
at Arken, så fort de hinna undan Prässen, warda öfwersände».1 Tyd
ligen har Serenius också gjort framställning om att kommissionen 
måtte successive beredas tillgång till verket under tryckningens fort
gång, alltså i första hand till Pentateuken. Det är detta Kennicott i 
vår här föreliggande skrivelse av år 17752 ser sig nödsakad att — med 
beklagande och i de artigaste ordalag — avböja: nödvändigheten att 
förära det första exemplaret av verket till konungen av England, som 
furstligt understött företaget, har tvungit honom att tidigare avböja 
talrika liknande framställningar från andra länder, varför han ej 
heller nu ser sig i stånd att göra ett undantag. Endast en provsida 
upptagande Genesis, kap. i:v . 1—16, vågar han översända. Kenni
cott omnämner bl. a., att B jö r n s t å h l  befinner sig i Oxford flitigt 
sysselsatt med orientaliska manuskriptstudier, och i sin Resa har Björn
ståhl å sin sida berättat varjehanda om Kennicott och om sina fåfänga 
försök att beveka denne att tillmötesgå kommissionens framställning 
m. m.; se härom närmare nedan D. 2, s. 31 med not 2. Även på annan 
väg hade ett försök gjorts att för kommissionens räkning erhålla 
tillgång till Kennicotts material, i det att dess ledamot lektor J o h a n  
G o t h e n iu s  år 1774 företog en resa till England, sedan han — för 
stipendiemedlens utfående — erhållit kommissionens vitsord, »at 
skyndsamhet i denna delen war så mycket angelägnare, som Commis- 
sionen genom wälbenVy Doctor trodde sig' kunna ärhålla en och annan 
wigtig uplysning rörande Kennicotska Bibel-uplagan».3 Men även 
detta försök misslyckades. Vid kommissionens sammanträde den 
9 juni 1775 (§ 10) »Berättade Herr D r Gothenius, at ehuru han på 
Commissionens åstundan och med den rese-kostnad, som honom af 
Witfeldska Stipendium blifwit anwist, företagit en resa til Ängelland 
och därunder i synnerhet besökt Dr Kennicot i Oxford för at af 
hans kostbara Variant-samling kunna hämta något, hwaraf Commis- 
sionen wid sit arbete kunde sig til äfwentyrs begagna, nödgades han 
dock gifwa wid handen, at oaktadt all ospard möda och äfwentyr, 
denna hans resa så wida warit fruktlös, at i anseende til tryckningen 
af Kennicotska Bibeln, som under hans wistande på stället war i

1 Protocoll, hållit i Kongl. Bibel-commissionen i Stockholm den io junii 1773 
(tryckt i Sthm u. å.), § 7.

2 Genom att nedre vänstra hörnet av skrivelsen bortrivits, har dateringen gått 
förlorad.

3 Kommissionens protokoll 28 april 1774 § 1.
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Joh. Ihre som 
rektor, deka- 

nus, promotor, 
orator etc.

full gång, intet tilfälle gafs, at få begagna sig af berörde Samlingar, 
så at det enda han kunde fägna Commissionen med war, at i Volumen 
af meranämnde arbete snart får se dagsljuset, då det ock ofördröjeli- 
gen til respective Prenumeranterna öfwersändes.» Påföljande år (1776) 
utkom också Vol. 1 av Kennicotts edition, och verket ägnades väl 
sedermera från kommissionens sida den uppmärksamhet som veder
borde.

Utöver sin undervisning och utöver vetenskaplig forskning och 
produktion hade som bekant en professor mångahanda ting att å 
ämbetets vägnar beställa — då liksom nu eller rättare sagt då vida 
mer än nu. Ledamotskap i fakultet och konsistorier, framför allt Con
sistorium Majus, som ju då bestod av samtliga ordinarie professorer, 
var betungande och tidsödande ej minst därigenom att universitetet 
förutom sin vidlyftiga administration, sina befordringsärenden m. m. 
ju även hade sin egen jurisdiktion, gällande icke blott de akademiska 
lärarna och den studerande ungdomen utan jämväl akademistatens 
familjer. Visserligen äro spåren av denna sida av Ihres verksamhet i 
första hand att finna i Universitetets arkiv med dess konsistorie- och 
fakultetsprotokoll, dess acta-serier m. m. och därnäst i Universitetskans
lerns arkiv (saml. Academica i RA), dit — utom föreläsningsdiarier— 
inlagor av skilda slag ingått. En mera ingående, på hela detta material 
grundad teckning av Ihres verksamhet och insatser, alltså en skildring 
av Ihre som ledamot av konsistorium och fakultet m. m., får hän- 
skjutas till annat tillfälle.1 Men även i vår samling möta varjehanda 
koncepter av varierande natur, vilka torde kunna göra anspråk på 
vårt intresse; åtskilliga av dessa äro dock befordrade till trycket och 
sålunda förut till sitt innehåll bekanta.

Fyra gånger medhann Ihre under sin långa tjänstetid att bekläda 
posten som rector magnificus.2 Av de akademiska program han i 
denna egenskap utfärdade — inbjudningar till professorsinstallationer, 
orationer, rektorsombyten m. m., understundom försedda med kortare 
uppsatser av vetenskapligt innehåll3 — föreligga åtta i egenhändigt

1 Ihres förbindelser med universitetskanslererna m. fl. beröras något här nedan 
i avsnittet om hans brevväxling.

2 1745: senare halvåret, 1754: förra halvåret; 1762: förra halvåret och 1754: se
nare halvåret.

3 Som A n n e r s t e d t  (Upsala univ:s hist., D . 3:2, s. 50) påpekat, var det Ihre, som 
1762 återupplivade seden med vetenskapliga program, vilken då under närmare 
ett par decennier varit ur bruk.
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koncept (Ihre 168: C i—8). För övrigt märkas två tal, båda otryckta, 
det ena ett kortare anförande vid medicine doktorspromotion 1774, 
det andra åter hållet vid rektoratets nedläggande i juni 1762, rätt u t
förligt och av intresse såsom avhandlande den akademiska ungdomen, 
dess liv och nöjen m. m.1 Rätt märklig är vidare den inlaga, som Ihre 
under sitt första rektorat (1745) tillställde sin egen fakultet, den filo
sofiska, däri han särskilt med skärpa och man kan gott säga på ofta 
förekommen anledning — han utpekade direkt sin beryktade kollega 
P. E k e r m a n  — framhöll nödvändigheten av att undvika undermåliga 
disputationer.2

Dekanus-chargen i filosofiska fakulteten tycks han ha uppburit icke 
mindre än åtta gånger.3 Några av hans härvid utgivna program, ge- 
menligen kungörelser om utnämningar inom fakulteten — i mot
sats mot rektorsprogrammen trycktes dessa icke — föreligga även
ledes i vår samling4, likaså ett exemplar av det yttrande, som filo
sofiska fakulteten avgav över universitetskanslerernas examensförslag 
juni 17445 och i vars tillblivelse Ihre säkerligen såsom dekanus haft 
sin hand.

I sin vederbörliga tur kom Ihre jämväl att fungera som pro- 
motor vid magisterpromotionen 1752, då tack vare ett av kanslern 
utverkat medgivande icke mindre än 80 filosofie magistrar emottogo 
den akademiska lagern. Vid detta tillfälle höll han ett tal av ganska 
märkligt innehåll. Han behandlade nämligen spörsmålet om veten
skapens och den lärda odlingens framtid, och i varjehanda tidens 
tecken — främst det alltjämt svällande mångskriveriet, men även i

1 Se nedan Ihre 168: B 8, resp. B 5.
2 Ihre 168: D 5. Se härom A n n e r s t e d t ,  anf. arb., D. 3: 2, s. 173 med not 3 

(Annerstedt tycks dock ej ha observerat, att Ihre härvid utnyttjade sin auktoritet 
som rektor; ej heller är inlagan ifråga — som Annerstedt uppger — av Ihres hand, 
utan är skriven av vik. akademisekreteraren J o h .  T e g n / e u s ) ;  jfr även A. N e l s o n ,  

Johan Henrik Lidéns levnad (i Linköpings bibks handlingar, N. S.: Bd 2: 1, 1934, 
s .  1— 19), s. 10. Om senare aktioner från Ihres sida i samma syfte (1765, 1766 o. 
J775) jfr A n n e r s t e d t ,  anf. arb., D. 3: 1, s. 428 f., D. 3: 2, s. 171 f. o. Bihang 4, s. 
378. Ytterligare kan nämnas, att han 1754 tycks ha både muntligen och skriftligen 
överlagt om denna angelägenhet med sin kusin kanslirådet, sederm. riksrådet M a t 

t h i a s  v o n  H e r m a n s s o n  (enl. dennes brev till Ihre 3 okt. 1754; i Ihre 191). Möjligt 
är ävenså att han stod bakom ett ’Hörsamt Memorial’ av 31 mars 1756, uppsatt 
av dåvar. hovkanslern greve H e n n i n g  G y l l e n b o r g  (RA, Academica, ser. E II: 
Vol. 28).

3 Ihres egen uppgift i självbiografien. 4 Ihre 168: C 9— 12.
5 Ihre 168: D 4. (Fakultetens protokoll från denna tid finnas icke i behåll.)



*34

utgivningen av lexica realia dvs. encyklopediska ordböcker samt i 
latinets tillbakasättande till förmån för de nationella språken — såg 
han tendenser, som enligt hans mening förebådade ett vetenskapens 
förfall. Hans uttalanden i denna riktning väckte ett utomordentligt 
uppseende; de föranledde också livliga debatter i samtidens tidskrifter1 
och diskuteras även långt senare.2 Av talet, som trycktes flera gånger3, 
föreligger i vår samling ett betydligt brottstycke i originalkoncept (Ihre 
168: B 3). Det kan för övrigt tilläggas, att frågan om den vetenskap
liga — dvs. närmast den humanistiska — odlingens förfall även 
senare (på 1760-talet) skärskådats av Ihre i en uppsats i brevform, 
föreliggande i Ihre 5: 2; i denna söker han orsakerna främst i tidens 
utilistiska inriktning, som företrädesvis gynnar de vetenskaper, vilka 
äro ägnade att bidraga till den allmänna välmågan. Denna uppsats 
innehåller också en tillämpning på svenska förhållanden och berör 
därmed en del aktuella undervisnings- och universitetsfrågor. — 
Helt visst skulle det ha sitt intresse att i detta sammanhang när
mare undersöka Ihres ställning till å ena sidan latinet i dess egen
skap av de lärdes språk och å andra sidan de pågående strävandena 
till förmån för nationalspråken: det kan ju erinras om att han så
lunda visserligen 1745 tillsammans med sin respondent P. N. T o rg er  
i disputationen ’An scientias lingva vernacula tradi possint ac debe
ant?’ hävdat både möjligheten och rimligheten av att i viss utsträckning 
nyttja modersmålet i vetenskapliga framställningar, men att han nu i 
promotionstalet 1752 dock räknade latinets tillbakaträngande och de 
tidskrävande studier av ett flertal främmande språk, som därav gjordes 
nödvändiga, såsom ett för det vetenskapliga arbetet menligt hinder. 
En dylik utredning måste dock anstå till annat tillfälle. — Sin ovilja 
mot reallexika — som Ihre eget nog tycks ha velat uppfatta enbart som 
ett slags kompendier och som sådana otillfredsställande och ägnade

1 Om talets innehåll och den därav föranledda diskussionen se O. S y l w a n , 

Svenska pressens hist, till statshvälfningen 1772 (Lund 1896), s. 170 f.; A n n e r - 

s t e d t , Ups. univ:s hist., D. 3: i, s. 290 f. (D. 3: 2, s. 382). Jfr även nedan C. J. L u n d 

v a l l s  uttalanden.
2 Som ett exempel bland flera må nämnas att akad.-adjunkten Carl Ulric Göthe 

i maj 1778 nedlade presidiet i det vittra sällskapet Apollini Sacra med ett tal inne
hållande ’Tvifvelsmål om vissheten af de tecken, som tros förebåda ett barbari’ 
(sällskapets protokoll 1767— 1799, UUB, ms. U 160).

3 Jfr nedan D. 2, s. 242. För tredje gången trycktes det under titeln ’Oratio de 
futuro reipublicae litterariae statu’ i Uppsala 1775, tillsammans med Ihres tal vid 
rektorsskiftet 1774 ’Oratio de usu lexicorum realium’, varom närmare här nedan.



*35

att skapa ytlighet, utan att rätt vilja inse och erkänna deras värde 
som uppslagsverk — behöll han livet igenom1: år 1774, då han nedlade 
rektoratet, behandlade han åter detta ämne i ett särskilt tal, vartill 
originalkonceptet bevarats i UUB Nordin 1045. Även detta tal blev 
rätt uppmärksammat bl. a. på grund av den kritik Ihre riktade mot 
den stora franska Encyclopedien, D id e r o t s  och d ’A lem b er ts  berömda 
verk, vars huvudserie då nyligen utkommit fullständigt (1751—72)- 

Att på en tid, då romarspråket ännu hävdade sin dominerande ställ
ning vid de akademiska högtidligheterna, Ihre såsom en av de lärare, 
vilka ex professo företrädde den latinska vältaligheten, skulle i bety
dande grad bliva anlitad som orator och parentator är ju helt natur
ligt, och spår av detta förhållande framskymtar även tydligt nog i 
vår samling. Där finnas sålunda i mer och mindre fullständiga kon
cept Ihres minnestal över O l o f  R u d bec k  d . y . (1741), C a rl  G y l 
l e n b o r g  (1747), O l o f  C e l s iu s  d . ä . (1756) och S a m u e l  T r o il iu s  
( i764)2 — dessa utgåvos samtliga av trycket. Otryckta äro däremot 
hans tal till greve Carl Gyllenborg vid dennes första och enda be
sök i Uppsala såsom universitetets kansler, vidare ett tal till kanslern 
kronprins Gustaf vid något av hans besök (1768?) — varav dock 
blott ett brottstycke bevarats — ävensom en oration, vilken tydligen 
varit avsedd att hållas på Fredrik I:s födelsedag 17483, men som av 
allt att döma knappast torde ha blivit hållen, i varje fall ej av Ihre själv. 
Ifråga om detta sistnämnda tal låter det sig tänkas — såsom jag nedan 
(D. 2, s. 241) närmare påpekat — att det med anledning av den mot 
Ihre väckta politiska processen befunnits mindre lämpligt, att han vid 
ett tillfälle som detta uppträdde som universitetets talesman. Detta 
har väl i så fall också ägt giltighet dels påföljande år 1749, då han fak
tiskt åtagit sig detta uppdrag men senare avsade sig, dels ännu 1751,

1 Med all sannolikhet var det på Ihres tillskyndan som fil. fakulteten vid 1761 
års promotion lät magisterfrågan behandla detta ämne; den löd enligt fakultetens 
protokoll för 13 april 1761: ’An Encyclopedias et Lexica realia conducant ad ampli
ficandum rempublicam literariam?’ Enligt vedertagen praxis framställdes den av en 
av fakultetens adjunkter; det var denna gång J o n a s  A p e l b l a d , som hade uppdraget 
och som enligt en skildring av högtidligheten, som finnes intagen i Den nya swenska 
Mercurius för år 1761, s. 88 f. (Juli), »talade mycket godt för sådana böcker». Men 
primus bland de nya magistrarna, L a r s  H a l e n i u s , »beswarade Frågan på det sättet, 
at fast sådana böcker i åtskilliga mål äro nyttiga, kunna de likwäl icke anses för 
någon särdeles ginwäg, efter sakerna der ej i en systematisk ordning afhandlas, m. m.»

2 Ihre 168: A 1—4.
3 Dessa tal föreligga såsom Ihre 168: B 1, B 6 och B 2.
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då han frånvarande blivit utsedd att parentera över den hädangångne 
konungen, men likaledes avböjde.1 Dock är det härvid påfallande, att 
Ihre fört akademiens talan den 1 sept. 1750 vid den högtidlighet, som 
då avhölls med anledning av prins Fredrik Adolfs i juli inträffade 
födelse, och att denna oration2 tryckts på universitetets bekostnad.

Att Ihre på ett utmärkt sätt behärskade den latinska vältalighetens 
uttrycksmedel har redan berörts i annat sammanhang. Och hans 
parentator J o h a n  F lo d er u s  har ytterligare betygat den lätthet och 
säkerhet, med vilken han uttryckte sig på latin och därvid behandlade 
skilda ämnen med idiomatiskt ordval och utan att behöva ta sin till
flykt till omskrivningar etc. Härvid åberopar han just Ihres aka
demiska tal3 som vittnesbörd om hur osökt och spontant språkets 
skönhetsvärden ställde sig i hans lyckliga ingeniums tjänst; han prisar 
tankarnas fasthet och styrka samt den sinnrikhet och smak, som 
kännetecknade Ihres uppfinningsförmåga och uppläggning av ämnet.4 
Det ges emellertid även från en åtskilligt senare tid en mera ingående 
teckning av Ihre som latinsk orator, vilken — om också klädd i något 
sirliga och svassande ordalag — innehåller flera riktiga iakttagelser 
och träffande omdömen. Denna karakteristik härrör också från en 
man, som i närmare två decennier innehaft den latinska lärostolen

1 A tt han också under det processen pågick kände sig särskilt påpassad framgår 
av ett yttrande i brev till greve H e n n i n g  G y l l e n b o r g  i  april 1751 (i Ihre 190) 
angående skälen för sin önskan att avböja: »Min raison», säger han härvid, »är 
ej allena, att jag så nyligen hafft en thylik commission, utan ock att jag gerna und
viker tillfällen till critique. Ty jag är wisz på, att huru försigtigt jag skrifwer, sedan 
thet likwäl passerat genom sina alembiguer, blifwer ther dock crimer och anstötlig- 
heter». (Av ett senare brev, 6 april s. å. (ibid.) synes dock framgå, att meningen 
varit att Ihre skulle ha betygat akademiens underdåniga fägnad över sin nye kansler, 
kronprins G u s t a f ; då A d o l f  F r e d r ik  dock med rätta ansåg denne för ung för att 
mottaga denna charge, förföll hela saken.)

Ihre 168: B 4, se närmare D. 2, s. 242. Själv uttalar sig Ihre under det pågå
ende utarbetandet skämtsamt om detta tal i brev av den 27 juli 1750 till greve H en
ning Gyllenborg, som inviteras »på en Oration bestående af Bondlatin och Röt
månads tankar» (Ihre 190).

Detsamma gör även rektor prof. F .  M a l l e t  i det program, vari han inbjuder 
till parentationen och därvid talar om »Orationes illius pro rostris Academicis reci
tatas, quibus tanta inest ingenii vis, & lingvae Latialis veraque Eloquentia; tam 
genuina indoles, ut, dum humanitati litterisque elegantioribus honos suus constiterit, 
dulcis illarum memoria in animis peritorum omnium perennatura sit.»

Officium parentale, s. 18 f. I annat sammanhang (s. 54) gör han en något vågad 
jämförelse mellan den fräjdade atenske talaren I s o k r a t e s  och Ihre, vilken utfaller 
till den senares fördel.
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vid Uppsala universitet, professorn, sederm. kyrkoherden C a r l  
J o h a n  L u n d v a l l .  Vid sitt inträde i Vitterhetsakademien 1832 
talade denne ’Om romerska vältaligheten vid Upsala universitet, 
under iyide och i8:de seklerna’1 och yttrade därvid om Ihre, »den af 
samtid och efterverld rättvist prisade språkkännaren och vetenskaps
mannen, polyhistorn och vältalaren» i huvudsak följande: »Här för
enade sig lärdom och skarpsinnighet, qvickhet och uttrycksförmåga, 
att bilda en sakrik och underhållande Orator. Man behöfver ej heller 
till bevis göra sorgfälligt val af de ymniga skatter, hans anda oss öfver- 
lemnat, lika lärorik i berättande och raisonerande framställning. I 
stilen, som närmast liknade Livii, hans älsklings-författares bland Latii 
classiker, tyckes han till och med öfverträffa denne genom mera lätt
fattliga constructioner och ledigare ordställning. Den har väl icke 
allestädes samma ytterligt noggranna språkriktighet, som en Ekerman 
skulle önskat, för hvilken blott Cicero gällde; men alltid är han manligt 
skön och gediegen, aldrig fejad på styrkans bekostnad: orden visligen 
valda, mindre med afseende på deras burskap inom Latii renaste 
guldålder, än på tjenligheten att klart, bestämdt och kraftfullt uttrycka 
meningen. Sällan eller aldrig finner man affectens värma; men en 
mångsidig och snabbt träffande reflexion och qvickhetens strödda 
salt, stundom med en bitterhet, för hvilken den försvarsvis beräknade 
tvetydigheten är en nog genomskinlig slöja.» Lundvall berör i samband 
härmed även Ihres skonlösa angrepp på »det vanligen vårdslösa sättet 
att författa Academiska afhandlingar», han betonar vidare hans nit
älskan mot »den falska lärdomens bländverk, den ytliga mångkunnig
hetens oduglighet och charlataneriets fjäskande celebritets jagt» och 
kommer härvid in på de tvenne förutnämnda tal, däri Ihres angrepp 
skarpast framträda, promotionstalet 1 7 5 2  och rektorstalet 1774- 
än något af hans egentliga vältalighets stycken», säger han härom, 
»gjorde dessa uppseende i hans lifstid och äfven under flera decennier 
efter hans död. Hans spådom om latinets utträngande, såsom lärdo
mens och vetenskapernas språk, tycktes sedan blifva förgäten i samma 
mån som den började besannas. Hans öfvertygelse om culturens 
förlust genom denna förändring gäller nu blott för en föråldrad paradox 
och hans varning mot omogna författares mångskrifveri, för ett föga 
ursägtligt försök att hämma unga, hoppgifvande snillens utveckling 
under uppmuntrande täflan. Men märkvärdig är, åtminstone i första

1 Tryckt i Vitterhets hist. o. antiquit. acad:s handlingar, D. 16 (1841), s. 1—65, 
partiet om Ihre förekommer s. 32 ff.
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punkten — framställningens förtjenst oberäknad — tidigheten af 
hans nyssnämda förutseende och dess förkunnande, så paradoxt 
för samtiden, att det lätt kunnat anses som ett Talarens infall för dagen 
att öka sin ryktbarhet. Så var dock icke förhållandet.»1

Även på Ihres sätt att som talare behandla modersmålet ges det 
några exempel i vår samling. De äro dock helt få.

I mitten av november 1769 anlände till universitetet ett kanslers- 
brev, som väckte stor uppståndelse. Genom en artikel i veckoskriften 
Posten2 hade kronprinsen-kanslern erhållit kännedom om några 
excesser, vilka omkr. en månad tidigare (12 okt.) hade förefallit vid 
ett bröllop i Uppsala med studenter och andra personer som agerande. 
Denna sak, som å ort och ställe ej tycks ha gjort något uppseende, 
hade väckt kanslerns livliga misshag, vilket också gällde konsistoriets 
underlåtenhet att ingripa; omedelbar undersökning och de skyldiges 
befordran till laga näpst påfordrades nu, och härjämte föreskrevs 
att den studerande ungdomen skulle sammankallas för att åhöra ett 
strafftal. För sakens vidare utveckling och avveckling redogöres när
mare nedan, D. 2, s. 243 — här må blott erinras om, att Ihre blev den, 
som »uppå derom skedd Consistorii anmodan sig åtog, att i pennan 
författa» det strafftal, varmed Rektor, professor D a n ie l  M e l a n d e r , 
skulle skrupensa den akademiska ungdomen. Och på ett par dagar 
sammanskrev Ihre ett ganska omfångsrikt aktstycke — konceptet 
utgör 18 foliosidor3 — i vars delvis rätt fräna avfattning konsistoriet 
dock fann nödigt att mot Ihres reservation på vissa punkter vidtaga 
ändringar.4 Att den ryktbare författaren knappast skördade någon 
berömmelse av denna oratoriska prestation är emellertid påtagligt.5

Den omfattande disputationsverksamhet, som utövades under Ihres

1 N är L u n d v a l l  till stöd härför anför ett uttalande av F l o d e r u s  om de skäl, som 
medverkade till att Ihre så snart lämnade poeseos-professuren, så inlägger han häri 
betydligt mera än skäligt är. Om I h r e s  eget uttalande i denna sak se ovan s. 36 f.

2 Jfr härom numera G. S v a n f e l d t , Posten 1768—1769 och dess författare (akad. 
avh. Upps. 1937), s. 77 f. (med not 3 å s. 78), 400 f.

3 Ihre 168: B 7, ett annat ex. finnes i Universitetets arkiv, Konsistoriets acta 
1769, ett tredje betitlat ’Föreställning och warning til den studerande ungdomen i 
Upsala, i Academien d. 20 Nov. 1769’, föreligger i Kanslersarkivet (Academica, RA, 
E II: Vol. 33), insänt med konsistoriets skrivelse av den 21 nov. 1769.

4 Jfr vidare nedan D. 2, s. 243 med där anförd litt.
5 Särskilt fränt uttalar sig F. M a l l e t  i brev till Lidén 16 dec. 1769 (tryckt av 

H. J. H e y m a n  i Lychnos, 1938, s. 286 ff.); jfr vidare vad A n n e r s t e d t  har att härom 
förmäla (Ups. univ:s hist., D. 3 :2 , s. 444 f.).
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presidium, är berörd i det föregående. Praxis härvid fordrade ju att 
preses obligatoriskt inledde akten med ett tal och jämväl avslutade den 
gemenligen med en lyckönskan till respondenten; i särskilda fall 
kunde han också ha anledning att harangera en eller flera av opponen
terna. En betydande samling av dylika anföranden föreligger dels i 
lösa koncept1, dels skrivna i interfolierade exemplar av resp. avhand
lingar2. Dessa äro ju  så gott som alltid hållna på latin, men på svenska 
var förklarligt nog det tal avfattat, som Ihre höll till drottning L o v isa  
U l r ik a  och kronprinsen-kanslern den 7 sept. 17673, då det av drott
ningen uppgivna ämnet ’Frågan, hvarföre store män i krigskunskap, 
statsklokhet och vetenskaper uppkommet mer i thet ena än thet andra 
tidehvarfvet’ ventilerades i disputationsform med den unge J o h a n  
G a b r ie l  O x e n s t ie r n a  som respondent4; se härom närmare nedan 
D. 2, s. 244 med där anförd litteratur5.

Av koncepter till vota och andra yttranden i konsistorium o. likn. 
finnas i vår samling helt få — de gälla bl. a. frågorna om grunderna 
för ersättning till inspectores serarii (1768) och om skyldighet för aka- 
demiräntmästaren att ställa borgen för sin uppbörd (1769—70)-6 
Av övriga dokumenter och inlagor äro en del föranledda av den redan 
i det föregående berörda särställning som Ihre intog i förhållande till 
Skytteanska stiftelsen7 och Gyllenhielmska stipendieinrättningen8.

1 Ihre 168: B 10 a—o.
2 Dessa äro sammanförda till volymerna Ihre 169— 170.
3 Koncept i Ihre 168 (B  10 h).
4 Kanslerns, kronprins G u s t a f s , egenhändiga brev till Ihre om denna disputa

tion, dat. 1 sept. 1767, finnes i samlingarna på Ekebyhof; jfr vidare nedan s. 150 
med not 4.

5 Detta tal är icke veterligt tryckt. D et gäller däremot om ett annat, hållet vid 
ett alldeles analogt tillfälle, nämligen den 10 aug. 1752, då Ihres ’Tanckar om före
trädet wetenskaper emellan’ voro föremål för diskussion i kungaparets närvaro, med 
den unge C a r l  M a g n u s  W r a n g e l  — om vilken se D. 2, s. 226, 253, 319 som 
respondent. Efter aktens slut harangerades de kungliga av Ihre med ett ’Allraunder- 
dånigast tacksägelse-tal, till Theras Kongliga Majestäter efter en sluten disputations- 
act, then Theras Kongl. Maj:ter nådigt bivista täcktes i Upsala . . .’, vilket i tryck 
utgör 5 s. i 8:0 (titelbl. oberäknat). Om disputationen och talet se A n n e r s t e d t , 

anf. arb., D. 3: x, s. 293 f.
6 Ihre 168: D 3, resp. D 2.
7 Jfr Ihre 166, som utgör en samlingsvolym för dokumenter rörande de båda 

stiftelserna, ävensom Ihre 168: D 8. D et kan också erinras om att varjehanda hand
lingar belysande Ihres förbindelser under åren 1739—44 med stiftelsens patronessa, 
grevinnan U . J. G y l l e n s t i e r n a , född Brahe, finnas i Linköpings stiftsbibl. ms. 
B 63 a och H 80.

8 Jfr utom Ihre 166 även 168: D 7 och 171: 1.
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Denna senare donation undergick under Ihres medverkan och under 
inseende av denna stiftelses särskilde patronus, Överceremonimästaren 
friherre L e n n a r t  R ib b in g , åtskilliga förändringar dels genom dona- 
tionshemmanens försäljning till skatte (1765—67)1, dels genom ändring 
av bestämmelserna rörande stipendiemedlens uppbärande, utbetal
ning m. m. (1769), dels även genom anslag till bildande av ett bibliotek2. 
En förteckning över detta Gyllenhielmska bibliotek dvs. den ännu 
rätt obetydliga boksamling, som vid Ihres bortgång förvärvats för 
medel från donationen3, finnes införd i vol. 166. Ävenså förefinnas 
handlingar rörande den avveckling, som efter Ihres död skedde med 
ekonomisk besiktning av Skytteanum vid dess avträdande till efter
trädaren, professor J acob  A x :so n  L in d b l o m  ( i 78i )4, vidare över
lämnande till denne av den samling av porträtt över tidigare innehavare 
av Skytteanska lärostolen, som Ihre sammanbragt och förärat stiftelsen 
(1783)5, överlämnande till patronus av dokumenter6 m. m.

Även med ett annat av de s. k. magnatstipendierna har Ihre tydligen 
haft befattning som inspektor, vilket blivit anledning till att en ’Quit
tance bok för det Lejellianske Stipendium’ (1730—44) hamnat bland 
hans papper7; den avser brukspatron A da m  J a c o b sso n  L e ije l s  (J  1729) 
testamentariska donation av 60,000 dir kmt till stipendier.

Ihre var eftersökt som nationsinspektor och uppbar dylika heders
uppdrag i en mindre vanlig utsträckning. Redan 1738 blev han, som 
med tanke på släktens härstamning stundom betecknade sig som

1 Denna fråga beröres även av ett brev från kanslisten E. S. S t e n i u s  till Ihre 
1766 (Ihre 191).

1 I tre brev från Ribbing till Ihre 1775—76 (i Ihre 191) avhandlas förutom sti- 
pendieärenden även frågan om en reparation av Gyllenhielmska graven i Strängnäs 
domkyrka m. m.

1 Av F l o d e r i  uttalanden i parentationen (s. 37 f.) synes framgå, att boksam
lingen ifråga grundlagts av Ihre, varjämte det tillskrives hans kloka förvaltning, att 
nödiga medel nu stode till förfogande för att i kommande tider rikta biblioteket med 
nya bokförvärv. Om detta bibliotek, som numera sedan 1925 är delvis deponerat 
i Universitetsbiblioteket, kan emellertid vidare hänvisas till C. M. C a r l a n d e r , S v . 

bibliotek o. exlibris, 2:a uppl., 1 (Sthm, 1904), s. 191 f. (bl. a. utdrag ur Sam. Gestrins 
otryckta Utkast till en beskrifn. om Sveriges allm. bibliotheker 1795, ms. U  255 i 
UUB), 445; 3, s. 639.

4 Ihre 171: ix; jfr härom närmare nedan.
5 Ihre 171: 12.
6 Ihre 166:3.
7 Ihre 167.
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»Semi-Gothlandus»1, vald till inspektor för Gotlands nation2, två 
år senare mottog han motsvarande charge för Fjärdhundra nation, 
17 6 5  för Skånska nationen, 1 7 6 8  för Närkes nation, och slutligen 
valdes han till Östgöta nations dvs. sin egen nations inspektor, dock 
först 1 7 7 9 , alltså året före sin död. Härtill kom emellertid, att då 
kronprins Gustaf vid sitt besök i Uppsala i april 1 7 6 8  — som ovan 
berörts — fann nödigt att låta »de studerande af noblessen» samman
sluta sig till en särskild nation, så var professor Skytteanus genom sin 
ställning till de adliga studenterna, särskilt »alumni Gyllenhielmiani», 
självskriven att bli adelsnationens inspektor. Det konstituerande 
sammanträdet — med 3 6  unga adelsmän —■ hölls också hos honom. 
Det är emellertid välbekant att åtgärden ifråga knappast fann någon 
så synnerligen lämplig jordmån3 — dock har man tydligen på sina håli 
haft rätt felaktiga föreställningar om nationens verksamhet.4 I vår 
samling föreligger ett antal protokoll från nationens sammanträden, 
samtliga från 1 7 6 8 5, men att härav —• som A n n e r s t e d t  gjort — draga

1 Så i brev till G .  W a l l i n , då superintendent i Visby, 29 juli 1737 (Linköp. 
stiftsbibl., saml. Walliana, T . 3, sign. B 127, III: no. 49).

2 På nationens förslag hade han andra rummet, men då E. Halenius, som erhållit 
majoritet, blott var e. o. professor och alltså ej hade säte i konsistoriet, nämnde detta 
Ihre (A n n e r s t e d t , Ups. univ:s hist., D. 3 : 1, s. 1 3 0 ) .

3 A tt inrättningen av adelsnationen även inom adelns egna led väckte betänk
ligheter framgår av ett brev från kammarherren F r e d r i k  U l r i k  v o n  E s s e n  till 
hans tvänne söners guvernör (antagligen mag. C. K ä m p e ) ,  skrivet från Stralsund 
d. 5 nov. 1768 (utdrag i UUB, ms. F 279), däri han bestämt avböjer sö
nernas inträde i nationen. Efter aktningsfulla uttalanden om Ihre förklarar han, 
att som han ej kan »se annat än att denna Noblesse-Nations inrättning är sådan, 
det wid deras sammankomster och öfningar inga andra än Adelsmän admitteras, 
så kan jag ingalunda tillåta at mina Söner träda utj någon sådan societet, som 
utestänger andra studerande, endast derföre at de icke äro Adelsmän: m itt swar är 
således ett rent nej, om inrättningen blifwer sådan, emedan den, effter min tanka, 
blefwo då oändeligen mer skadelig än nyttig; ty hwad wore i framtiden mera 
äfwentyrligit för ett fritt folk, än at wid allmänna lärohus utmärka de studerande 
genom annat än dygd, snille och liit, och at lika som ifrån barndomen reta den 
osz medfödda afwunden, som lätteligen sedan blifwer naturlig och tillika out- 
släckelig. Det wore barnsligit, at under den kappan af täflan willja förkläda detta 
onda, ty émulation bör etableras emellan personer, men icke emellan Stånd, den 
förra tillskapar stora män, och den sednare afwund, split, twedrägt och änteligen 
miszhag till sielfwa Regerings sättet» etc.

4 Detta gäller även om A n n e r s t e d t , till vars framställning (anf. arb., D. 3 : 1, 
s. 441 ff.) jag själv i katalogpartiet D. 2, s. 253 f. anslutit mig.

5 Ihre 171: 9.



1 4 2

den slutsatsen, att inga sammanträden vidare hållits och att nationen 
»sannolikt sålunda upphört att existera inom ett år» måste betecknas 
som uppenbart oriktigt. Man finner nämligen t. ex., att den unge 
G u sta f  A d o l f  R e u t e r h o l m  i sina dagboksanteckningar från Uppsala 
skildrar ett adelsnationens sammanträde, hållet hos Ihre den 24 nov. 
1773» varvid en »Baron Oxenstierna responderade först på latin, under 
kanslirådets presidium, för en af artiklarne i Wolfen och herr Rosen
heim opponerade . . . Sedan slutades landskapet med en oration af 
gubben kanslirådet».1 Och ingenting tyder på att det här skulle vara 
fråga om någon ensamstående företeelse — fastmer göras förberedelser 
för nästa sammankomst, då just Reuterholm, som han berättar, »no
lens volens blef af hela nation enhälligt utnämnd att respondera och 
herr Bråkenhielm att opponera».2 Legenden om att nationen nära nog 
omedelbart skulle ha upphört att existera i realiteten, vilken bl. a. 
fotats på uttalanden av professor F. M a l l e t 3 och väl även av Ihres 
efterträdare J a cob  A x . L in d b l o m 4, torde sålunda kunna avfärdas som 
ogrundad. Nationsmatrikeln går fram till år 1779; liksom de förut
nämnda protokollen stannade även den i Ihres samlingar, men över
lämnades 1870 av Excellensen A l b r e c h t  E. I h r e  till Universitets
biblioteket, i vars handskriftssamling den nu bär signum X 186; jfr 
härom vidare nedan D. 2, s. 253 f. med där anförd litteratur.

Givetvis har Ihres verksamhet inom åtminstone vissa av dessa 
många nationer avsatt spår jämväl i form av skriftliga aktstycken på

1 Se C. F o r s s t r a n d , En gustaviansk ädlings ungdomshistoria. Några anteckn:ar
av och om G. A. Reuterholm (Sthm 1925). S. 104 f.

2 Från nästföljande termin, då denna sammankomst tydligen skulle hållas, före
ligga ej några dagboksanteckningar av Reuterholm, men av de här åberopade för h.t. 
1773 framgår, att denne förberedde sig genom att författa och till Ihre överlämna
teser »till nästa landskap» (anf. arb., s. 109, 111).

3 Se dennes skrivelse till kanslern, greve C. R u d e n s c h ö l d  28 okt. 1781 (RA, 
Akademica, Upps., ser. E II: Vol. 36; tryckt hos A n n e r s t e d t , anf. arb., Bihang 5, 
s. 76 ff.), med åtskilliga förnuftiga ord om adelsungdomen och universitetet men 
också med en skäligen obefogad giftighet om hur »en adlad professor ville här göra 
sig sjelf hög med inspection öfver Natio Nobilium» och det uppenbart oriktiga på
ståendet, att »Natio Nobilium begyntes och uphörde på en gång» osv.

4 M an finner i varje fall hos denne vissa tendenser att i sin ämbetsutövning 
som professor Skytteanus göra sig en smula märkvärdig på Ihres bekostnad. Så 
skriver han t. ex. i sina självbiografiska anteckningar (UUB X  274), att han 1785 
»upptog . . .  de öfningar, med adeliga Ungdomen, hvilka Stiftaren af Skyttianske 
Professionen R. R. Baron Skytte föreskrifvit, men som, allt sedan Prof. Schefferi 
tid, varit ur aktlåtne.»
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skilda håll.1 I vår samling finnes dock föga därav: ett tal vid nedläg
gandet av inspektoratet i Fjärdhundra nation 1779 torde vara det 
enda att här nämna.2 Däremot finnas ett par dokumenter från andra 
nationer (Upplands 1736, Södermanlands 1747)3, men på vad sätt 
de tillförts samlingen kan ej med säkerhet anges.4

I de tider varom här är fråga plägade som bekant ynglingar från Joh. Ihre och 
burgna hem — särskilt gällde detta om adelsfamiljer — redan vid helt hans larJunsar■ 
unga år sändas till någon av universitetsstäderna för att där idka 
studier under ledning av en informator. Denne var som regel en äldre 
student, vilken ej sällan längre eller kortare tid dessförinnan i hemmet 
handlett sin unge discipel och vunnit hans föräldrars förtroende.
De akademiska konditionerna voro eftersökta: mången gång utgjorde 
de den enda utvägen för en obemedlad ung man att under önsklig tid 
uppehålla sig vid akademien. Förklarligt nog ställdes gärna ett dylikt 
ungt menage, en eller flera ungdomar med sin mentor, under inseende 
av någon professor, med vilken familjen hade förbindelse, detta helst 
för den händelse denne också ägde möjlighet att även erbjuda logis 
och kost i sitt hem, vilket ju i dessa självhushållets tider ofta nog var 
fallet. Dylika inackorderingar i professorsfamiljerna voro då, liksom 
ännu åtskilligt senare, mycket vanliga — de inneburo ju också en för
stärkning av ekonomien, för många välbehövlig och väl för en man 
som Ihre, som visserligen var välbärgad men med tiden trädde i vid
sträckta ekonomiska förbindelser, ej heller alldeles ovälkommen.
För honom torde måhända denna synpunkt ha varit av rätt under
ordnad betydelse5, men hans ställning som professor Skytteanus med
förde, som ovan berörts, särskilda förbindelser och förpliktelser, 
främst gällande den vid universitetet studerande unga adeln. De 
yttre resurserna för utövandet av den representation, som i detta hän
seende av honom krävdes, ägde han ävenså i en mera ovanlig grad: i det 
gårdskomplex han förvärvat och sedermera utbyggt i Övre Fjärdingen —

1 Som exempel må nämnas att i KB finnes ett ’Tal hållet a f . . .  Ihre såsom Öst- 
götha Nations Inspector . . . 1779’.

2 Ihre 168: B 9.
3 Ihre 171:5, 6.
4 Möjligen kan erinras om att A. A. E e n  och D a n i e l  S c h e i d e n b u r g , vilka båda 

tillfört vår samling papper, tillhörde Södermanlands nation.
5 Tydligen har den av Ihre år 1754 uppförda norra parallellbyggnaden i hans gårds

komplex — varom närmare nedan — i åtskillig mån tillkommit för att tjänstgöra 
som »kavaljersflygel», vilket väl tyder på att Ihre funnit rörelsen lönande.
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de nuvarande Geijers- och Ihre-gårdarna vid Övre Slottsgatan1—  även
som i det av honom disponerade Skytteanum, och härtill kom att hans 
lantegendomar, dvs. väl egentligen det 1741 inköpta säteriet Sandbro 
i Björklinge socken, där familjen residerade sommartiden och under 
helger, erbjödo rikliga utrymmen för de unga adelsinackordenter, 
som med sina guvernörer sökte sig till honom. Under den långa tid av 
mer än fyra decennier, varunder Ihre verkade som akademisk lärare, 
drar också en ström av ynglingar, flertalet ur adelsfamiljer, jämte 
sina informatorer genom hans hem, många som helpensionärer, alla 
som hans disciplar på föreläsningar, privata kollegier, talövningar 
o. likn. Inom kategorien unga adelsmän möta många, som senare 
nått höga ämbeten och värdigheter: vi ha redan i det föregående skym
tat en E r ik  B r a h e  och en N il s  A d a m  B ie l k e  framträdande med 
offentliga orationer 1739, vi ha sett en rad andra som ledamöter av 
Ihres »Skytteanska akademi» 1740—412 — M elk er  F a l k e n b e r g 3, 
A d a m  F r e d e n s t ie r n a , P e h r  A b r . Ö r n s k iö l d  m. fl.— och vi påminna 
oss den teckning J. V. L il ie s t r å l e  givit från samma tid av Ihre och 
hans lärjungar, »akademiens» verksamhet m. m. Det kan tilläggas, 
att man av en nedan D. 2, s. 255 närmare omtalad ’Förtekning på the 
tal, som höst-terminen 1740. i Vpsala hållne äro’ erhåller uppgift på 
ytterligare ett dussin aktiva deltagare i dessa talövningar, däribland 
den 15-årige greve G ö r a n  G y l l e n s t ie r n a , stiftelsens blivande patro
nus, som talat över ämnet ’At allmän wälfärd mer än egen nytta sökas 
bör’.4 — Från vissa senare tidpunkter erhåller man ävenså en del 
inblickar i Ihres förhållande till sina lärjungar med glimtar av livet 
i hans hus. Det gäller bl. a. om den långa tid, som unge greve C a r l

1 Se härom närmare nedan, ävensom K. W. H e r d in , Bidrag till Uppsala stads 
byggnadshist., 2: Bygge och bo, 2 (Upps. 1934), s. 24 ff.

2 Se ovan s. 44 f. och nedan D. 2, s. 255 ff.
3 F a l k e n b e r g  disputerade 1739 under Ihres presidium, varvid bl. a. E r i k  B r a h e  

opponerade; Ihres anföranden till opponent och respondent föreligga i Ihre 186: 
B 10 a.

1 Ihre, som själv inledde terminens arbete med ett tal ’Om svvenska språkets 
art och rätta upbrukande’, tycks ha assisterats av O l o f  C e l s iu s  d . y ., som redan var 
promoverad magister och här höll två orationer nämligen ’Om nyttan af swenska 
wältåligheten’ och ’Om swenska skaldekonstens hwarjehanda öden’. På tal om 
Celsius kan erinras om att hans drama »Ingeborg» 1739 — alltså kort före här be
rörda tid — uppfördes i Uppsala av studenter; måhända gällde det härvid just 
denna krets, som Celsius tydligen stod nära — dock är härom ej något närmare 
bekant, liksom ej heller huruvida Ihre möjligen haft någon befattning med denna 
sak.
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J a n  G y l l e n b o r g  tillbragte i Uppsala, mestadels i det Ihreska hemmet 
—  som det förefaller från våren 17501 och med vissa avbrott för resor 
m. m.2 fram till våren 1758. Denne unge man synes, som nedan 
kommer att närmare beröras, från Ihres sida ha varit föremål för en 
nitisk omvårdnad, vilken i hans tidigare år rent av verkar drivhus
odling: vid ännu ej fyllda 10 år höll den tydligen brådmogne gossen 
i januari 1751 offentligen en oration på Riddarhuset på prins G ustafs  
sjätte födelsedag3, och ett år senare (jan. 1752) fungerade han som 
respondent på Ihres avhandling ’De initiatione regum Sviogothicorum’, 
varvid han enligt Ihres utsago i sin självbiografi »sig så skickade, at 
jag ingen gång behöfde blanda mig i swaren». För gången av hans 
studier, hans övriga förehavanden, uppförande m. m. lämnas ganska 
ingående redogörelser i brev till hans fader, riksrådet greve H e n n in g  
A d . G y l l e n b o r g , dels av Ihre själv4, dels av informatorerna J on as  
A g r e l l5 och J o n a s A p e l b l a d 6. —  Från delvis samma tid 1754— 58 här
röra de anteckningar greve C arl B o n d e , sedermera riksråd och riks
marskalk, gjort om sin studievistelse i Uppsala7, därav en del utgöra 
samtida dagboksnotiser, andra däremot äro gjorda på äldre dagar — 
vi ha för övrigt redan åberopat dem på tal om Ihres Livius-föreläs-

1 Han inskrevs vid universitetet redan 1748 med enERicus Aurén, Smoland., som 
informator (Ups. univ:s matrikel, Bd 2, s. 362).

2 L i n n é  vet i brev till A b r . B ä c k  i i  dec. 1753 (Bref o. skrifvelser, Afd. 1: D 4, 
s. 241) berätta: »Gref Hennings son är ifrån honom [Ihre] flyttad, quasi missnögd, 
doch frequenterar hans collegia», men av någon misshällighet synes i varje fall ej i 
brevväxlingen mellan Ihre och H e n n i n g  G y l l e n b o r g  något spår.

3 Efter erhållen befallning höll Gyllenborg talet senare även på Slottet inför den 
kungl. familjen (H. N ic a n d e r , Åminnelse-tal öfver . . . grefve Carl Johan Gyllen
borg hållet i Kongl. Sällskapet Pro Patria . . .  1812, s. 7).

1 I h r e s  brev till H. A. G y l l e n b o r g  finnas dels i Ihre 190, dels i ULiB F 381. 
Jfr vidare nedan (Ihres brevväxling).

5 Två av A g r e l l s  brev 1750 äro (efter original i UUB F 380) tryckta i den av 
lektor B. R u d . H a l l  redigerade samlingen Adelssöners fostran (Lund 1936; Års
böcker i sv. undervisn.-hist., 49), s. 62 f. Agrell, vars hand jag trott mig finna i vol. 
Ihre 3 här nedan, blev sedermera teol. adjunkt vid Lunds univ. samt kyrkoherde 
och prost i Hyby, J  1769.

0 Om  denne jf r  nedan D. 2, s. 2, 214, 310 m. m. Tillsam m ans m ed A p e l b l a d  

gjorde C a r l  J a n  G y l l e n b o r g  1755— 56 en resa i T yskland, som A pelblad skildrat 
i två tryckta resebeskrivningar, den ena över Pom m ern och B randenburg (1757), 
den andra över Sachsen (1759).

7 Dessa föreligga i Sävstaholmssaml. Vol. 106 (RA) och äro (i utdrag) publicerade 
av C. T r o l l e  B o n d e , Riksrådet o. riksmarskalken grefwe Carl Bonde . . ., 1 (Lund 
1895; omsl.-tit.: Anteckningar om Bondesläkten). Se där s. 28 ff.

IO —40360. A. Grape.
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ningar och i samband med skildringen av den unge filosofen A x e l  
A d r ia n  E en s levnadsöden.1 Av Bondes skildringar får man närmast 
intrycket av det Ihreska hemmet som en internatskola för adelssöner; 
han uppger uttryckligen, att Ihre, som han betecknar som »både 
inom och utom riket känd för mycken lärdom och kunskap i »belles 
lettres», antiquiteter och ett eldigt snille», då hade »inrättat en skola 
för unga adelsmän, som njöto husrum och mat i dess hus och öfwer 
hwilkas studier han egde öfwerinseende». Här råkade Bonde alltså »ett 
ansenligt sällskap af pensionärer», vilka han uppräknar och karakteri
serar. Bland dessa märktes sålunda greve J o h a n  G u sta f  H o r n 2, baron 
T h u r e  J o h a n  B ie l k e3, som var systerson till friherrinnan Ihre född 
Brauner och hade Ihre till förmyndare4, vidare G u sta f B o n e a u s k ö l d 5 
och tvänne bröder L in r o t h , C laes G u sta f  och J o h a n , som samtliga 
responderade under Ihres presidium 17556, m. fl.; ytterligare namn 
som P ip e r , K u r c k  m. fl. märkas vidare bland de senare nytillkomna 
alumnerna. Till kretsen hörde ävenså vid denna tid Ihres son J o h a n

d . y . (f. 1740), till vilken vi återkomma i det följande. — Flera av 
dessa ungdomar tyckas ha haft var och en sin särskilda informator, 
även om denne understundom i viss utsträckning undervisade andra

1 Se ovan s. 42, 56 f.
2 H o r n  som var son till greve A d a m  H . ,  riksråd och överstemarskalk, en av mös

sornas mera framskjutna män, blev sedermera generalmajor, men tog avsked i för
tid (1788), enligt Bonde på grund av begynnande sinnessjukdom, ett arv från modern 
(om henne jfr nedan D. 2, s. 508).

3 B ie l k e  (f. 1742) var son till vice presidenten frih. S t e n  C a r l  B., Linnés gynnare 
och en av Vetenskapsakademiens stiftare (om vilken se B. H i l d e b r a n d , ’K. Svenska 
Vetenskapsakademien. Förhistoria, grundläggning o. första organisation’ (Sthm 
1939), s. 337 ff.); modern, H e d v ig  M a r ia  B r a u n e r , avled kort efter sonens födelse. 
Vid här förevarande tid föräldralös, uppfostrades Thure Bielke av sin farmor U r s u l a  

C h r i s t i n a  B ie l k e , f. Törne, som bebodde Lövsta i Funbo sn (Uppl.); ett brev från 
henne till Ihre 1754 (i Ihre 191) handlar bl. a. just om sonsonens uppfostran. Denne 
responderade 1761 under Ihre (jfr nedan D. 2, s. 225 med not 1), blev sedermera 
k. sekreterare och levde huvudsakligen på sin egendom Ekhov, Björnlunda sn (Sdml.). 
Inblandad i sammansvärjningen mot Gustaf III, tog han sig själv av daga 1792.

4 Ihres anmälan till Svea hovrätt, ingiven den 18 mars 1754, att han åtager sig 
förmynderskapet, finnes i UUB Westin 827.

5 Född 1735, ägare av Stavsund, Ekerö sn (Uppl.), f  1766 (enligt Bonde för egen 
hand).

6 Ihres preses-anföranden från den disputation, då den äldre av bröderna L i n 

r o t h , C l a e s  G u s t a f , fungerade som respondent, finnas i vår samling (Ihre 168: 
B 10 e); denne, som var född 1734, avled redan 1756, enligt Bonde efter sinnesrubb
ning.
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av kamraterna. Greve Horns guvernör var sålunda magister E e n , 
Boneauskölds mag. A. P l a n m a n , Bielke och Bonde undervisades 
först av mag. C h r . F r u n c k , senare av mag. C h r . A. C a d o v iu s , var
jämte de övades i latinskrivning av mag. L. J. P a l m b e r g . »Hwad 
studierna beträffar», säger Bonde, »så sköttes de här med största efter
tryck». Redan kl. 6 på morgonen var man i farten, och sedan pågingo 
lektioner för informatorerna ävensom »exercitier» av varierande slag 
(ritt, fäktning, teckning osv.) mest hela dagen till kl. 6 e. m., dock 
med en timmes rast för frukost och två för middag. I dagsprogrammet 
ingick också bevistandet av Ihres offentliga föreläsning, som väl 
ännu hölls å Gustavianum1, då ej sällan någon av dessa alumner kom 
i tur att explicera Livius. Vid slutet av middagen, som intogs kl. 12, 
inträffade det stundom, att Ihre uppfordrade disciplarna att »upp
repa något af hwad wi den dagen lärt», enligt Bonde en så fruktad pro
cedur, att den »ofta förtog wår appétit i synnerhet som flera och bitande 
förebråelser woro följden af wår okunnighet eller wårdslöshet». På 
ett något mera framskridet stadium övertog Ihre själv en del av un
dervisningen i form av privata kollegier, varvid han emellanåt »gaf 
osz theser, öfwer hwilka wi under desz praesidio höllo collegia disputa
toria på latin».2 Även vid de offentliga disputationerna framskickades 
understundom dessa ungdomar för att, väl preparerade av Ihre och 
informatorerna, såsom respondenter eller opponenter uppvisa sina 
färdigheter, främst i latintalande. Att det i vissa fall och icke alltför 
sällan härvid var fråga om inlärda utanläxor är uppenbart — det be
tygas bl. a. av Bonde för egen del3 — men lika påtagligt är att så 
ingalunda alltid var förhållandet.

Ett icke ringa intresse knyter sig också till den rad av unga lärde, 
vilka som informatorer trädde i nära förbindelse med Ihre och tyd
ligen ofta nog även de njöto bostad och kost i hans hus.4 Utom den

1 Så skedde i varje fall under Ihres första professorstid; därefter uppges ej lokalen, 
men från en senare tid vet man, att Ihre föreläste i sitt hem. Det nämner tysken J o h . 

B e c k m a n n  i  sin Schwedische Reise 1765— 1766 (Upps. 1911), s. 78; B . bevistade en 
dylik föreläsning och berättar bl. a., att åhörarna utgjorde ett 30-tal, att lärosalen 
var oeldad m. m.

2 B o n d e , anf. arb., 1, s. 38.
3 Ibid., s. 35, 38; jfr dock även s. 39, där situationen är en annan för Bondes 

vidkommande.
4 Man kan här anföra vad O l o f  T ö r n s t e n  (då kyrkoherde i Torsåker, Ångermani.)

1776 11/4, många år efter sin Uppsalavistelse, skriver till T o r b e r n  B e r g m a n  om huru
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sympatiske Een, som för övrigt under sin sista sommar på Sandbro 
undervisade Bonde och av honom får omdömet att ha varit »en af de 
snällaste academici af denna tid»1, märktes ju av de förutnämnda 
mentorerna bl. a. astronomen A n d er s  P l a n m a n 2, som 1763 blev 
professor i Åbo, och den lärde L ars J o h a n  P a l m b e r g 3, adjunkt 1762,
e. o. professor 1773 och efter varjehanda motigheter i befordringsväg 
omsider (1795) teologie professor och domprost. Och bland Ihres 
övriga »subalterner» — som han stundom betecknade denna kate
gori — från samma tidsskede och senare framstå tvänne så intressanta 
gestalter som en P ett er  F orssk ål  och en J ac o b  J o n a s  Bjö r n s t å h l , 
vilka båda som bekant främst gjorde sig ett namn som forsknings
resande och båda skördades i förtid i fjärran länder. Forsskål har, 
förmodligen redan på hösten 1756, efterträtt Een som informator för 
den förutnämnde unge greve Horn4 och kom därmed att tillbringa 
de närmaste åren i Ihres hus, sålunda kanske även delvis den tid, då 
striden stod het om hans ’Tankar om borgerliga friheten’ (1759), 
dock väl knappast fram till den dag, då han förlänad professors fullmakt 
av Danmarks konung hösten 1760 avreste till Köpenhamn för att sluta 
sig till den danska vetenskapliga expeditionen till Orienten, enkanner
ligen Arabien, från vilken han ej skulle vända åter. Då han tillträdde 
konditionen i Ihres hus, hade han börjat driva studier i »det ämne 
som låg tidens utilism särskilt om hjärtat, nämligen ekonomi»: enligt 
ett brev till den förut omtalade Göttingerprofessorn J . D. M ic h a e l is  
av den 3 april 17575 åhörde han då J .  G. Wallerii föreläsningar i 
chemia oeconomica och beräknade att i övrigt förkovra sig »durch 
Biicherlesung, durch Besuchung der hierherumwohnenden Land

han »för 15 år sedan och derförut, hade den äran att mångfaldiga gånger finna mig 
uti H err Professorns [Bergmans] sälskap, såsom mycket wistande uti H err Cancellie 
Rådet v. Ihres Hus, och i synerhet hos de derstädes boende Herrar, Planman, 
Domey, Forskål med flere hederswänner» (UUB G 21).

1 C . T r o l l e  B o n d e , anf. arb. 1, s. 31.
2 E tt brev från I h r e  till honom dat. 28 april 1767 finnes i hans i Helsingfors UB 

bevarade korrespondens.
3 P a l m b e r g  var född redan 1713 och sålunda blott 6 år yngre än Ihre; hans 

handskriftliga kvarlåtenskap finnes i UUB (T  1 n, T  193 a—d, m. m.).
4 Se härom H. S c h u c k , Minnesteckning över Petter Forsskål (i Sv. akademiens 

handl. ifrån år 1886, D. 34, 1922, s. 85— 575), s. 179 ff. (Schiicks arbete är även 
särskilt utgivet under tit.: Från Linnés tid, Petter Forsskål. Sthm 1922.)

5 Publicerat i L iterarischer Briefwechsel von J o h . D a v . M ic h a e l i s  . . . hrsg. von 
J. G. B u h le , T h . 1 (Lpz. 1794), s. 340— 347; u tdrag  och översättning hos S c h ö c k , 

anf. arb., s. 179.
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Oekonomen, und durch eigene Versuche auf des Canzlei-Raths 
seinem Landgute, (wohin das ganze Haus alle Sommer iiber hin- 
z ieh t. . .)», alltså på Sandbro. Att vistelsen i Ihres hem också — såsom 
redan W . L ag us1 antytt och A n n e r s t e d t 2 och S c h u c k 3 närmare be
rört — haft sin stora betydelse för utformandet och stadgandet av 
Forsskåls åsikter på det politiska området torde få anses i hög grad 
sannolikt. — Först något senare, på 1760-talet, kom J acob  J o n a s  
B jö r n s t å h l  i Ihres hus. Tydligen har Ihre sökt att bistå honom på 
skilda sätt: han förhjälpte honom sålunda 1763 till docentur i svenska4 
(vilken dock efter två år utbyttes mot en liknande post i arabiska), 
han skaffade honom senare en anställning hos riksrådet frih. E r ic  
W r a n g e l  och väl även en kondition hos familjen Posse på Svanå 
(Vstml.) osv. Påtagligen var det således med allt fog som Björnståhl 
enligt Gjörwells utsago »räknade en Ihre, denne store Kännaren af 
lärd Förtjenst, för sin förste Befordrare».5 Under sina vidsträckta u t
ländska resor nämner Björnståhl icke sällan Ihre i sina reseskildringar6 
och har även i viss grad uppehållit direkt kontakt med denne, varom 
bl. a. ett par bevarade brev bära vittne.7 Att Ihre bibehöll intresset 
för och omtanken om sin forne docents akademiska framtid även 
under dennes utrikesvistelse framgår bl. a. därav, att han tycks ha 
verkat för denne vid tillsättningen av adjunkturen i hebreiska och

1 Strödda blad, i: Petter Forskåls lefnad (Hfors 1877), s. 16: »Det lider intet tvif- 
vel, att ju  Forskål af den ifrige och af censuren hårdt klämde mössan Ihre emot- 
tagit frön till de åsigter, vi genast skola höra honom med så oböjlig energi förfäkta.»

2 Upsala univ:s hist., D. 3: Afd. 1, s. 342. A n n e r s t e d t  uttrycker detta i anslut
ning till Lagus sålunda, att »det lider föga tvifvel,. . .  att han [Forsskål] hos den man, 
hvars lif just ej förljufvats af Hattregeringens och censurens intolerans, insupit poli
tiska idéer, som stodo i stark opposition till dem, som de maktägande nu skrifvit 
på sin fana».

3 Anf. arb., s. 179 ff. och 208 f. (Från Linnés tid, s. 95 ff., 124 f.)
4 Se härom närmare nedan (Ihres docenter).
5 G j ö r w e l l  i Företal till B jö r n s t å h l s  Resa, D. 1 (Sthm 1780), s. 10. I ett brev 

till Ihre skrivet från Konstantinopel 1777 (i Ihre 191) talar Björnståhl om »den Hand, 
som ledt mina ungdoms steg till vishetens Tempel, och som då just förde den Aca- 
demiska Spiran, när jag blef antagen till medborgare i det lärda Samhället.»

ö E tt exempel har nämnts här ovan s. 43, not 2. A tt detta fägnade Ihre — det 
gällde det nyupptäckta Livius-fragmentet — framgår av hans brev till Gjörwell,
av den 6 nov. 1780 (KB, ms. Ep. G 7: 7, no. 136); han säger här, att han »roat
sig (mig) at i Herr Professor Björnståhls bref se, det han lika som destinerat mig 
thenna undersökningen».

7 Härom vidare här nedan och D. 2, s. 311.
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grekiska 1770. Själv uppförde han därvid i 2:a förslagsrummet »MagF 
Doc. Björnståhl, om hwilkens Lärdom och wetgirighet jag ärförwiszad, 
att H. Kongl. Höghet, thenna Academiens nådigste Canceller, lärer un
der sina utrikes resor få se [så] många wittnes börd, att mitt intygande 
wore öfwerflödigt». Och han tilläde: »Thet skulle bedröfwa mig, om 
then wackra och sällsynta kunskap, han sig utrikes förwerfwat, ej 
skulle lända wår Swenska Litterature till förkofran, utan han, Magr 
Björnståhl, nödgas i brist af thet nödtorfftiga, emottaga främmande 
bröd.»1 Björnståhl nådde ej förslagsrum, ehuru han hade samma röstetal 
som den på 3:dje rummet uppförde (Hallencreutz), men han utnämn
des av kronprinsen-kanslern, som den 10 febr. 1771 i Paris utfärdade 
fullmakt för honom. Och det är väl icke uteslutet, att den direkta 
vädjan, som Ihre inlagt i sitt votum, kunnat i någon mån medverka 
till den för Björnståhl gynnsamma utgången.

Hur länge Ihre fortfor att hålla sitt hem öppet för unga alumner 
med eller utan informatorer har icke närmare undersökts — att detta 
i varje fall fortgått under 1760-talet och in på det följande årtiondet 
är uppenbart, ehuru det måhända ej skett i fullt samma omfattning 
som under föregående decennier. Från 1760-talet må, endast som ett 
exempel, nämnas J o h a n  G a b r ie l  O x e n s t ie r n a , som 12-årig inskrevs 
vid universitetet 1762 och sedan — med flera avbrott för vistelse i 
hemmet på Skenäs — fram till jultiden 1769 enligt egen utsago till- 
bragte tillsammans 9 terminer i Uppsala, i varje fall åtskillig tid därav 
som Gyllenhielmsk stipendiat2 och pensionär hos Ihre.3 Det celebra 
tillfälle i september 1767, då han under dennes presidium försvarade 
teser vid en disputation, som kronprinsen-kanslern anbefallt för att 
roa den kungliga familjen och dess svit, har i förbigående redan 
berörts här ovan.4 Hans informator var under de senare studieåren

1 Fil. fak:s protokoll 22 dec. 1770, § 2.
2 I sin dagbok (’Journal commencé le 1 de Janvier 1766 . . RA, Tosterup- 

saml.) antecknar Oxenstierna sålunda under vistelse på Skenäs under den 28 april 
1766 (s. 21): »La plus charmante lettre que j ’ai re$u de ma vie, je la re?us au- 
jo u rd ’hui, elle etoit de M r Ihre et contenoit 635 dalr de mon Stipendium. Dieu 
que je  serois heureux sil m ’en venoit souvent de semblables.»

3 Jfr härom närmare M. L a m m , Johan Gabriel Oxenstierna (Sthm 1911), s. 115 f. 
och nedan s. 157.

4 S. 139; Sedan kronprinsen-kanslern i sitt brev till Ihre framfört drottningens 
önskan om att en disputation skulle anordnas och givit vissa direktiv för denna, sä
ger han i ett tillägg: »Si le Comte d ’Oxenstierna est a 1’Academie et que vous trouves
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(från 1764) O l o f  B e r g k l in t , och att denne trätt i närmare kontakt 
med Ihre torde kunna slutas av det förhållandet, att han, enligt vad 
H ö p k e n  berättat, under dennes kanslerstid (1760—64) sökte bli 
professor i svenska språket1 — dock kan detta, som nedan skall närmare 
beröras, ej gärna ha gällt mer än en första sondering rörande möjlig
heterna för tillskapandet av en dylik tjänst.2 — Vad åter angår det 
tidigare 1770-talet så kan man t. ex. av vissa uppgifter i G u sta f  
A d o l f  R e u t e r h o l m s  förutnämnda dagboksanteckningar från en 
Uppsalavistelse hösten 17733 konstatera, att åtminstone fyra unga 
adelsmän, greve J a n  H e n n in g  G y l l e n b o r g , friherrarna C a rl  G u sta f  
O x e n st ie r n a  och A d o l f  L u d v ig  S t ie r n e l d  samt J o h a n  C laes L a 
g e r sv ä r d , voro inlogerade hos Ihre —■ tydligen i den norra parallell
byggnaden —• och det är icke uteslutet, att åtminstone ett par av 
dem voro helpensionärer.

I skaran av dessa under Ihres direkta vård stående lärjungar möter 
man även en och annan utlänning — dock finnes här förklarligt nog 
ingen jämförelse med den dragningskraft, som L i n n é , hans rykte och 
hans vetenskap botaniken i denna riktning utövade. För Ihres del gällde 
det först och främst unga söner till utländska diplomatfamiljer i Stock
holm. Sålunda vistades unge J o h a n  C h r is t ia n  M a r t e v il l e , holländske 
ministerns son, om vilken greve C arl  B o n d e  har åtskilligt att förmäla, 
år 1755 i Ihres hus; han var då åtföljd av sin informator Mag. S a m u e l  
L o e n b o m , sedermera känd som samlare och urkundsutgivare.4 Men 
redan tio år tidigare torde Ihre någon tid ha haft vård om bröderna 
F r e d e r ic k  ( F r it z ) och G ustavus G u y  D ic k e n s , söner till engelske 
ministern överstelöjtnant M e l c h io r  G uy  D ic k e n s .5 Till unge Gusta-
qu ’il pourra ce tirer avec honneur d ’une disputation vous me feries plaisire de l’em- 
ployer Je serois bien aise moimefme?] de voire les progres qu’il a fait.» Jfr vidare 
L a m m , anf. arb., s. 116 ff.

1 H ö p k e n  till S a m . Ä l f  den 11 mars 1770: »Under mit Cancellariat, sökte han at 
blifwa uti Swenska Språket Professor, hwartill inga medel funnos, ehuru iag icke 
ansåg den profession vara onyttig, och långt nyttigare, än Sahl. Nils Vallerii och 
Låstboms professioner» (UUB G 350 c: no. 8).

2 Se nedan, s. 180.
3 Se C. F o r s s t r a n d , En gustaviansk ädlings ungdomshistoria (Sthm 1925), s. 

86, 105, i n .
4 J o h . C h r . M a r t e v il l e , som var född 1741, inskrevs s. å. vid universitetet 

(Upps. univ:s matrikel, Bd 3, s. 39); jfr även I h r e  till J .  A p e l b l a d  den 2 7  sept. 
1755 (KVA, Bergianska brevsaml., T . 11, s. 636).

5 Den osympatiska teckning T e s s in  givit av Guy Dickens och hans familj är tvi- 
velsutan färgad, såsom M a l m s t r ö m  (Sveriges polit. hist., D. 3, s. 157, not 1) på
pekat; jf r  nedan D. 2, s. 322.
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vus skrev Ihre ett födelsedags-epigram på latin1; Fritz, som i Uppsala 
under sjukdom (1745) sköttes av N i l s  R o s é n 2, har under åren 1745—48 
till Ihre skrivit ett antal brev från Stockholm, varav några äro att be
teckna som rena övningsbrev i latin. Men även sedan han 1748 lämnat 
Sverige, har han uppehållit korrespondensen med sin lärare några 
år framåt: sålunda föreligga brev från Hannover och London, ävensom 
från Oxford, där de båda bröderna fortsatte sina universitetsstudier. 
Från denna stad föreligga sålunda bl. a. utförliga skildringar av aka
demiska festligheter (invigningen av den berömda Radcliffe-cameran), 
varjämte den forne discipeln sänder sin lärare upplysningar om engelsk 
språkvetenskaplig litteratur.3 — En ung fransman vid namn G a u t ie r  
d ’E sc u r o l l e s , som kommit till Sverige för att lära vårt språk, har 
tydligen bott hos Ihre v.t. 1752 och skildras av honom som en i allo 
sympatisk ung man.4 Han har av allt att döma varit mycket fästad 
vid Ihre och genom brevväxling hållit kontakt med honom ej blott 
under den tid av omkr. ett år, som han efter Uppsala-sejouren till- 
bragte i Stockholm, utan jämväl under lång tid efter återkomsten 
till hemlandet.5 — Den märkligaste av Ihres lärjungar av utländsk börd 
var emellertid otvivelaktigt tysken A u g u st  L u d w ig  S c h l ö z e r  (f.1735), 
som senare gjorde sig ett berömt namn som historiker, statistiker och 
publicist.6 Han kom vid 20 års ålder till Sverige 1755, närmast som 
informator hos kyrkoherden i Tyska församlingen i Stockholm A n 
dreas M urra y  och tillbragte sedermera omkr. 3 1/2 år i Sverige, därav 
mesta tiden i Stockholm i olika anställningar men även 4 månader i 
Uppsala. Lärjunge till J. D. Michaelis, laborerade han denna tid 
med stora planer på en resa i Orienten, och Uppsalavistelsen tycks i 
första hand ha varit avsedd att bibringa honom naturhistoriska kun
skaper under L in n é s  ledning. Dock odlade han härunder även sina 
humanistiska intressen och bedrev enligt egen utsago etymologiska

1 Koncept i Ihre 39, se nedan D. 2, s. 42.
2 Anteckningar härom finnas i UUB, handskr. D 706 b.
3 I Ihre 192. Fritz Guy Dickens — hans fullständiga namn var Frederick William 

— blev 1753 barrister-at-law i Lincoln’s Inn och Gustavus blev Bachelor of Arts 
1752 (Alumni Oxonienses 1715— 1886 ed. by J. F o s t e r , [ i ] Abbay-Dyson, Oxford 
1888, s. 367); brödernas senare öden äro mig icke bekanta.

4 Se det nedan D. 2, s. 321, not 3 meddelade utdraget ur ett brev från Ihre till 
greve H e n n i n g  G y l l e n b o r g .

5 Härom meddelas ett och annat nedan i avsnittet om Ihres brevväxling.
6 Närmare data om denne lämnas nedan D. 2, s. 4, not.
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studier i de nordiska språken, varvid han mycket ofta hade tillfälle 
att resonera med Ihre, som var honom synnerligen bevågen och bl. a. 
ur sitt bibliotek ställde litteratur till hans förfogande. Säkerligen har 
den begåvade och energiske tyske ynglingen, som uppträdde med 
egna idéer även på det språkvetenskapliga området, i hög grad intres
serat Ihre.1 Redan under vistelsen i Sverige har Schlözer också 
börjat förverkliga tanken att för sina landsmän förmedla kännedom 
om och tillgång till resultaten av den i de nordiska länderna bedrivna 
forskningen, en verksamhet som han även senare fortsatte, såväl 
under en flerårig vistelse i Ryssland som då han därefter återbördats 
till Göttingen som professor. Han har härvid ägnat Ihres vetenskap
liga produktion stor uppmärksamhet, i det han omtryckt och översatt 
flera av hans avhandlingar2 — stundom dock rätt kraftigt omstuvade 
och försedda med en kommentar, som tydligen icke alltid vunnit 
författarens gillande3 — och i sin egen omfattande verksamhet som 
skriftställare kom han även att i olika sammanhang ingå på och lämna 
meddelanden om Ihres arbeten. Vid sidan av A. F. B u s c h in g 4, J. K.

1 I brev till M ic h a e l i s  skrivet från Stockholm den n  aug. 1757 framlägger 
S c h l ö z e r  en utförlig plan för den utbildning han avsåg att skaffa sig för att göra 
sig skickad för den tilltänkta orientaliska resan. Bl. a. avsåg han att i Danzig förvärva 
handelsutbildning och lära sig polska och vid motiveringen av sistnämnda uppsåt 
berör han även sina språkstudier och sina förbindelser med Ihre under uppehållet 
i Uppsala. Det heter härvid: »Nam a quo tempore rei etymologicae septemtrionali 
aliquantulum operae dedi; quod factum a me est, cum Upsaliae mihi quatuor menses 
commoranti Cei. Ihrii, mihi fauentissimi, et frequentia colloquia et libri magnam 
ad colenda ea studia opportunitatem praeberent: suspicari coepi, neque repugnante 
Ihrio, posse aliquid de populorum originibus certius erui, si lingua turcica, persica, 
germanica atque polonica examinentur atque inter se contendantur» (Literar. Brief- 
wechsel von J. D. M i c h a e l is  . . . hrsg. von J. G. B u h l e , T . i , s . 181 f.).

2 Det gäller sålunda dels om Ihres dissertation De Quenlandia antiqva (1767), 
dels om hans runavhandlingar De runarum in Svecia antiqvitate (1769) och De 
runarum patria et origine (1770), vilka alla i tysk översättning och bearbetning ingå 
i S c h l ö z e r s  Allgemeine nordische Geschichte (Halle 1771) s . 483 ff., resp. s. 572 ff., 
vidare om Ihres Bref till Lagerbring om den isländska Edda (1772), som i betydligt 
omstöpt skick införts i Schlözers Isländische Litteratur und Geschichte, Th. 1 
(Göttingen och Gotha 1773), s. 35 ff.

3 Detta gäller bl. a. om Schlözers invändningar mot vissa åsikter Ihre i sitt Bref 
till Lagerbring gjort gällande beträffande Snorre-Eddan m. m., vilka också — som 
ovan redan anmärkts (s. 78) — uppkallade Ihre till ett bemötande (i T r o il s  Bref 
rörande en resa til Island).

4 Se ovan s. 70.
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D ä h n e r t1 och J. O e l r ic h s2 är Schlözer otvivelaktigt en av dem som 
allra mest bidragit till att i utlandet sprida kännedom om Ihres verk.

Även med åtskilliga av de unga ryssar, som vid mitten av 1700-talet 
studerade i Uppsala kom Ihre att taga befattning. Visserligen hade 
han 1750 funnit sig föranlåten att avböja3, när greve P a n in  velat ant- 
varda en ung landsman i hans särskilda vård: på en tid, då han själv 
stod under åtal för att ha gått mössornas ärenden, ville han ej utsätta 
sig för misstanken att ha knutit speciella förbindelser med ryske minis
tern, allraminst vid en tidpunkt, då denne på ett särskilt agressivt sätt 
blandade sig i vårt lands inre angelägenheter. Men när trenne bröder 
av den förnäma ryska ätten D e m id o f f , P e t r , P avel  och G r e g o r ij , åren 
1760—61 jämte sin guvernör, schweizaren J. R. de  V a l ltr a v er s , uppe- 
höllo sig omkring ett halvt år i Uppsala för studier, så var det väl 
framför allt Linnés frejdade namn som lockat dem dit och hans under
visning som de i främsta rummet åtnjöto4, men uppenbarligen ha de 
också trätt i nära förbindelse med Ihre, umgåtts i hans gästfria hus m. m. 
Därom vittna brev dels från Petr Demidoff (1761), dels från Valltravers 
(1761—Ö2)5; denne sistnämnde hedrades för övrigt med ledamotskap 
i Vetenskapssocieteten. Kort efter det bröderna Demidoff återvänt 
till Ryssland — Valltravers begav sig från Sverige till England6 — an
lände tvänne andra unga ryssar, nämligen A lek sa n d r  K a r a m y sc h e w  
och M atvéj (M a ttteu s) A p h o n in 7 till Uppsala för en studievistelse,

1 I de många tidskrifter, som D ä h n e r t  redigerade (se härom J. K i r c h n e r , Die 
Grundlagen d. deut. Zeitschriftenwesens, T . 2, Lpz. 1931, passim, såsom t. ex. 
Critische Nachrichten (1750—54) och Neue Critische Nachrichten (1765—74) 
anmälas flera av Ihres arbeten med stor regelbundenhet.

2 O e l r ic h s  omtryckte den första av Ihres 1769—71 utgivna tre dissertationer De 
adagiis sviogothicis i den av honom publicerade samlingen Daniae et Sveciae lit
teratae opuscula hist, philolog. theologica, T . i (Bremae 1774), s. 47—76, vilken 
volym — som av utgivaren också dedicerats till Ihre — jämväl innehöll en kort 
anmälan av Ihres Bref till Lagerbring (s. 265 f.).

3 Se härom Ihres brev till Henning Gyllenborg 27 juni och 16 och 27 juli 1750 
(det första i UUB F 381, de två senare i Ihre 190).

4 Se härom F r ie s , Linné, D. 2, s. 13, 15 o. Bilaga X IX, s. 10. Jfr även nedan 
D. 2, s. 321 (med not 2).

0 Samtliga i Ihre 192. Om breven jfr närmare nedan avd. ’Ihres brevväxling’.
G Om Valltravers som kurpfalz-bayerskt legationsråd, ledamot av Royal Society 

m. m. jfr nedan ’Ihres brevväxling’.
7 Universitetsmatrikeln anger den förre »Nobilis Russo-sibericus» född 1744 och 

den senare som »Nobilis Russo-muscouiensis» född 1 7 3 9  och upplyser, att båda tid i
gare studerat vid Königsbergs universitet (Upps. univ:s matrikel . . . utg. av A. B. 
C a r l s s o n , Bd 3 , s. 8 7 ) .
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•som för bägges vidkommande blev ganska långvarig: Karamyschew 
kvarstannade till 1769 (ej 1767), då han emellertid också tillbragt någon 
tid i Falun för bergsvetenskapliga studier under ledning av en medlem 
av den kända bergsmanssläkten Geisler, säkerligen markscheidern E r ik  
G e is l e r 1, och även Aphonin torde ha återvänt till Ryssland först 1769. 
I Uppsala bedrevo båda förnämligast naturvetenskapliga studier för flera 
professorer, särskilt för Wallerius och Linné. Under Linnés presidium 
disputerade de också 1766. Men icke dess mindre var det Ihre som 
hade det närmare inseendet över dem i skilda hänseenden, han pla
nerade och övervakade deras studier och handhade även till väsentlig 
del deras ekonomi: till honom utbetalade ryske ministern greve 
Ö st e r m a n 2 deras underhållsmedel, och Ihre hade tydligen varjehanda 
bestyr med likvideringar, redovisningar och rapporter, liksom också 
en del besvär med anledning av de skulder hans skyddslingar ådragit 
sig. Under åtskillig tid — ehuru ej under hela Uppsala-tiden såsom 
det uppgivits — tyckas dessa ha bott hos Ihre. I studenternas liv och 
leverne synas de flitigt ha deltagit — även i förekommande excesser 
ha de understundom varit inblandade.3 Förutom disputationerna 
avlade emellertid båda vederbörliga examensprov, och den utbild
ning de erhållit i Sverige har tvivelsutan betytt åtskilligt för deras 
senare verksamhet i hemlandet. Aphonin blev professor i natur
vetenskap och jordbrukslära vid universitetet i Moskva kort efter sin 
hemkomst, men nödgades efter få år (1777) på grund av bruten hälsa 
frånträda sin befattning och levde sedan som jordbrukare på Krim 
till sin död 1810.4 Karamyschew tycks ha fört en växlande tillvaro 
som lärare i bergsvetenskap, praktisk bergsman och som bankman; 
vid sin död (1791) nämnes han kollegieråd.5

1 Samme man som omnämnts ovan s. 106 (och nedan D. 2, s. 130) såsom med
delare av dialektmaterial till Ihre. I ett brev från 1769 (till en ’Herr Assessor’) 
i UUB G 21 omtalar denne Karamyschew och hans arbeten.

2 Fyra brev från denne härrörande från åren 1761, 63, 65 och 68 ha bevarats i 
vår samling (Ihre 192) och gälla så gott som uteslutande ärenden rörande dessa s tu 
derande och en tredje vid namn S c h o k u r o f f , tydligen den ’Leon de Schokouroff 
Nobilis de Moskovia’ (f. 1743), som inskrivits i univ.-matrikeln 18 april 1763 
(Upps. univ:s matrikel . . . Bd 3, s. 98).

3 Jfr de uppgifter F r ie s  (anf. arb., D . 2 , s . 17 ff., Bil. X IX, s . 10 ) meddelar härom.
4 Se om honom närmare P y c C K lH  B lo rP A ({)H R E C K lM  C JlO B A P b , T . 2 (C - n E -  

T E P E V P n b  1900), s. 358 f.
5 Se vidare nyssnämnda C JlO B A P b , [T. 6] I IE A K B —  K JIIO H A P E B B  (ibid. 1897), 

s. 514 f.
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Alla tecken tyda på att Ihre tog sin lärargärning på fullaste allvar 
och särskilt ägnade mycken omsorg åt handledningen av de unga 
alumner, som anförtrotts hans speciella inseende och vård. Helt 
visst får det också räknas som en djupt betydelsefull fostrargärning 
han härvid utövade inom den svenska akademiska ungdomen, detta 
icke minst med hänsyn till den framskjutna och ansvarsfulla ställning 
många av hans disciplar senare skulle komma att intaga. »Ty till en 
den rikaste lön för honom själv», säger F lo d e r u s1, »lände det att ur hans 
undervisning utgingo män, som nu äro placerade på höga heders- 
poster, ja även lysa i rådspurpurn och som icke blygas att erkänna, 
att vad de var och en på sin post kunnat bidraga till landets heder och 
till båtnad för det allmänna, därför ha de i icke ringa mån att tacka 
den fostran, som från Ihres sida kommit dem till del.» I samma 
riktning uttalar sig också S o t b e r g . »Hans Hus», säger denne i sin 
minnesteckning2, »var i många år liksom en Academie, enkom för 
ädlingar, och dem han ansåg för sina pupiller, hvilkas erkänsla intygar, 
hvad möda han gjorde sig med deras undervisning, hvad fägnad han 
ofta yttrade äfven offentligen öfver deras framsteg.3» Måhända var det 
icke alltid så helt med erkänslan från de unga disciplarnas sida: det 
nit, som utvecklades för att hålla dem till träget arbete, föll dem nog 
understundom föga på läppen, liksom också de försök Ihre säkerligen 
gjort — icke alltid med framgång — att vaka över deras seder och 
uppförande. Ovana vid dylik regim och vid de former överhuvud, 
vari livet i universitetsstaden gestaltade sig, kunde väl ibland hos 
en och annan av de ofta nog helt unga och stundom väl något bort
skämda adelsgossarna föda känslor av olust och hemlängtan. Man 
torde därför icke böra fästa alltför stort avseende vid de skildringar 
från det Ihreska hemmet, varmed vissa unga aristokrater uppbyggde 
sina jämnåriga kamrater med klagomål än över maten, än över det 
umgänge där bjöds m. m. I senare fallet är det — som så ofta — 
den högdragna ytliga bördsstoltheten som sticker fram: frihetstiden 
ansträngde sig ju  föga för att motverka denna, och Gustaf III  
gjorde som bekant sitt bästa för att underblåsa den. Även vid akade
mien fjäskades det mången gång avsevärt i detta hänseende; härpå 
skulle många exempel kunna andragas, exempel, som skulle ådaga

1 Officium parentale, s. 35.
2 Anf. arb., s. 469 f.
3 S otberg  erinrar i detta sammanhang om att 21 akademiska avhandlingar under 

Ihres presidium utgivits och försvarats av unga adelsmän.
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lägga, att även bärarna av våra stora och största vetenskapliga namn 
— man torde få tillägga: förklarligt nog — härutinnan skattat åt tidens 
sed. Det finns emellertid anledning antaga, att Ihre på denna punkt 
hållit sina alumner jämförelsevis kort, vilket av dem i vissa fall upp
fattades som bevis på hans eget högmod. »Va, tu ne connois pas encore 
l’orgeuil d ’un Professeur», skriver den 22-årige J o h a n  G a b r ie l  
O x e n s t ie r n a  ett par år efter det han lämnat det Ihreska hemmet, 
till sin kusin J a n  H e n n in g  G y l l e n b o r g , som just står i begrepp att 
som inackordent där börja sin Uppsalasejour.1 Och i vissa av dessa 
kretsar, där man saknade all blick för annan storhet än bördens och 
rangens och naturligtvis också alla förutsättningar för en djupare 
förståelse av det vetenskapliga arbetets betydelse, där hörde det på 
sina håll till god ton att rent av markera ett positivt förakt för lärdomen 
och dess företrädare. Med dråplig överlägsenhet betecknar en dock 
så välartad yngling som den 17-årige R e u t e r h o l m  år 1773 docenten 
och biblioteksamanuensen J acob  L in d b l o m  som »en sådan där läs- 
mask»2, och två år senare talar han om »det missfostret Gjörwell».3 
Och C la es  J u l iu s  E k e b l a d , vars bornerade andryghet L e v e r t in  
så träffande karakteriserat4, har i sina brev och dagböcker varjehanda 
förklenande uttalanden om sin mentor under Uppsala-åren (1757—

1 L a m m , J. G. Oxenstierna, s. 1 1 6  not. Den övriga delen av ifrågavarande passus 
lyder: »Allons mon beau Sire, souffre un peu ce qu’a souffert ton ami. N ’es tu 
pas dans la maison de Monsieur Ihre. Que le Ciel t ’y maintienne en paix et que 
son nom soit béni de m ’en avoir tiré . . . Je ne doute pas que tu ne sois tres bien 
et que Ton n ’aye pour toi toute 1’amitié possible; cependant moins que tu raon- 
treras d ’appetit et plus on t ’aimera.» — Bekant är också den episod O x e n s t ie r n a  

i sin dagbok (’Journal commence le i de Janvier 1 7 6 6  . . .’, RA, Tosterup-saml.) s. 
1 2 0  annoterat från sin examen 1 7 6 7 — berörd redan av O. E n e r o t h  i hans Litteratui 
och konst, Sami. 2 , 1 8 7 6 , s. 1 5 0 , ävensom av L a m m , anf. arb., s. 1 1 9  — då Ihre 
under prof. Sleincours examination i filosofi satt bakom denne och gjorde grimaser, 
när han hörde hans frågor: »Comme ils sont de sentimens differens en fait de M o
rale, 1’un ne peut approuver 1’autre», förklarar Oxenstierna, som trots att han hade 
svårt att hålla sig för skratt, finner att Ihre »auroit pu s’épargner ses malices dans 
cette occasion au moins» och föranledes till reflexionen: »C’est un bien méchant 
vieillard, et je ne voudrois pas avoir toute sa science, si j ’aurois en meme tems 
son coeur.»

2 F o r s s t r a n d , a n f .  a r b . ,  s. 1 1 2 .

3 Samma arb., s. 146. Dock bör anmärkas, att det i detta fall var fråga om en 
uppsträckning med anledning därav att Gjörwell i någon av sina publikationer yttrat 
sig ofördelaktigt om Reuterholms fader.

4 I skissen En gustaviansk ädlings ungdomshistoria i Från Gustaf III:s dagar 
(Sthm 1896; sedermera omtryckt många gånger), s. 173—220; se särskilt s. 193 f.
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59), dåvar. observatorn, sedermera professorn F r e d r ik  M a l l e t , 
och gör sig senare lustig över det sätt, varpå en P e h r  W i l h . W a r g e n -  
t i n , en J o h a n  C a r l  W il c k e , en D a n ie l  M e l a n d e r (h j e l m ) och andra 
»läsmakare» uppträda i stora världen.1 När så härtill kommer, att 
Ekeblad, som son till en av hattarnas ledare, var en fanatisk partiman 
»med något av rent fysiskt obehag för mössor»2, kan detta möjligen 
förklara, att han i sin dagbok 17633 villigt annoterar de glåpord en 
ung greve L ö w e n h ie l m 4, som nyss lämnat Uppsala, tillåter sig u t
tala om Ihre och hans familj.5

1 L e v e r t in , anf. arb., s. 194; N . E r d m a n n , U r rococons lif (Sthm 1901), s. 94.
2 L e v e r t i n , s . 195. Förmodligen var Ekeblad ännu okunnig om att Löwenhielms 

fader, riksrådet C. G. L ö f w e n h i e l m , som också omtalas i dagboken, vid denna 
tidpunkt kommit ett gott stycke på den väg som förde honom över från hattarnas 
läger till mössornas, vilkas kanslipresident han blev 1765.

3 I KB, signer. I. e. 14: 4.
4 F r e d r i k  A d o l f  L ö w e n h i e l m , f. 1743, student i Uppsala 1757 (om de kruser- 

liga ceremonier, med vilka han mottogs i Smålands nation av Linné d. ä. som inspek
tor och Linné d. y. som kurator, se F r i e s , Linné, D . 2, s. 295 f.), disputerade under 
Ihres presidium 1762 och 1763 (ett ex. av avhandlingen, De moderamine actionum 
humanarum per leges civiles, P. 2, föreligger interfolierat och försett med korrektur
ändringar av Ihres hand i vår samling no. 155: 6); avlade även examen philosophicum
1763 (10 maj) med höga betyg (laudatur för Floderus i grekiska, för Georgii i historia, 
för Ihre väl i politik och för Ekerman i latin, cum laude approbatur för Dahlman 
i moralfilosofi osv., varvid man dock blir något tveksam om dessa vitsords värde 
inför en så öppenhjärtig betygsättning som J. G. Wallerius’ i mineralogi: »facillime 
adm ittitur ut Cand. U t Comes laudatur»; erbjöds emellertid primus-rumm et vid
1764 års promotion (fak:s prot. 17 mars, § 3), vilket hans fader, riksrådet, dock 
avböjde såsom mindre väl förenligt med L:s dåvar. ställning som hovjunkare och 
protokollförare i Kanslikollegium (dock anhölls att erbjudandet skulle omnämnas i 
promotionsprogrammet, vilket också skedde); blev sedermera diplomat, erhöll 
hovkanslers karaktär, f  1810.

5 Hans uttalanden, som av E r d m a n n  (anf. arb., s. 6) oriktigt lagts i Eke
blads m un och återgivits fragmentariskt, förekomma i skildringen av en lust
vandring i trakten av Stola den 24 juli 1763: »durent tout le chemin Löfvenhielm 
ne fit que de nous entretenir D ’Upsal et surtout de Monsieur Ire et de sa famille, 
qui fait une indigne cohué, et Mr: Jre lui méme prouve dans ses actions qu ’il å lame 
noire, et que son caractaire est des plus faux; ses filles sont les femmes savantes, et 
sont en méme terns des presieuses ridicule, voila leurs portrait d ’apres nature, tiré 
par le Comte Löfvenhielm.» Det torde här få anmärkas, att det uttryck, som använts 
om Ihres familj, av allt att döma måste innefatta — och förmodligen i första hand 
avse — hela skaran av inackordenter, informatorer m. fl. Och ifråga om Ihres tre 
döttrar kan ju  erinras om att de samtliga vid unga år ingingo äktenskap med adels
män i goda ställningar, därav två 1764, alltså redan året efter det Löwenhielm gjorde 
sina uttalanden, och den tredje 1768. Se härom vidare nedan. Vad slutligen den mot
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Naturligtvis gällde det för ingen del om alla lärjungar ens av här 
berörda mera exklusiva kategori, att de bekajades av en så betänkligt 
snäv syn på allt vad studier och lärare hette som på sina håll var för han
den och av en ytlig uppfattning av hur en vistelse vid akademien borde 
utnyttjas. För visso fanns det också mången ung adelsman, som med 
levande intresse och verklig ambition förstod att tillgodogöra sig de 
möjligheter, som stodo till buds.1 Därmed följde gemenligen också en 
annan inställning till lärare och handledare, än den som här närmast 
kommit till synes. Uttalanden, som vittna om tacksam erkänsla och 
uppskattning, saknas ingalunda: vi ha ovan anfört J. V. L il ie st r å l e s  
vittnesbörd, och andra föreligga i den samling av brev till Ihre, som 
bevarats till vår tid. Insikten om den tacksamhet man var sin lärare 
skyldig kom väl, som ju stundom skett och sker, om icke förr så vid 
mognare år. Även föräldrar och målsmän, som hos de unga nog 
kunde konstatera framsteg både i kunskaper och uppförande, gåvo i 
skrivelser uttryck åt sin tacksamhet för Ihres osparda omsorger. 
Omdömesgilla vittnen på ort och ställe voro slutligen också de mog
nade män, vilka på grund av sin kondition under längre eller kortare 
tid vistades i Ihreska hemmet. »Platsen som informator i Ihres hus», 
framhåller S c h u c k  i sin förut omtalade minnesteckning över Forsskål2, 
»var förmodligen den förmånligaste, som en ung magister kunde er
hålla», och han grundar detta antagande dels på den särställning Ihre 
i flera hänseenden — löneförmåner och andra inkomster m. m. — 
intog, dels på hans egen personlighet. Givetvis kan det ju också tas 
för avgjort, att dessa informatorer, som själva voro lovande veten
skapsmän, visste att värdera det som en förmån att »dagligen samman

Ihre riktade beskyllningen för falskhet m. m. kan ha haft för innebörd är ej gott 
att säga, då dessa ynglingar väl saknade icke blott alla förutsättningar för att bedöma 
Ihres handlingssätt och uppträdande i olika situationer utan säkerligen även varje 
djupare inblick häruti. En möjlighet är att omdömet ifråga står i samband med 
Ihres säkerligen rätt otacksamma uppgift att övervaka vederbörandes conduite, 
vilket att döma av vissa Löwenhielms skildringar icke torde ha varit obehövligt. Ett 
överdrivet artigt och cirklat brev från Löwenhielm till Ihre, skrivet från Stockholm 
16 febr. 1764, finnes bevarat i vår samling (Ihre 191), men gör, särskilt sett i för
hållande till vad här relaterats, knappast något tilltalande intryck. E tt brev från 
Ihre till L ., dat. 6 jan. 1763 finnes ävenledes bevarat (i UUB G 151) och visar Ihres 
intresse för den tvivelsutan högt begåvade unge mannen.

1 Detta har ju tydligen också i själva verket gällt om den förutnämnde greve 
F. A. L ö w e n h i e l m .

2 Minnesteckn. öfver P. Forsskål (i Sv. akad:s handl. ifrån år 1886, D. 34, 1922), 
s. 180 (Från Linnés tid, s. 96).
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träffa med den lärde och snillrike Ihre». Det kan ju vara tillräckligt 
att anföra, hur detta skattades av en så högt begåvad och med tiden så 
betydande man som O l o f  W a l l q u is t , vilken åren 1775—79 tjänst
gjorde som informator för Ihres son A l b r e c h t . Efter att ha framhållit, 
hurusom Ihre ej blott ställde stora fordringar på sonens undervisning 
utan även starkt drev på Wallquists egna studier, tillägger han: »Der- 
jämte förekommo i CanzlieRådets dagliga Conversation sådane lär
domar, som fåfängt sökas i böcker, och det är få människjors lott at 
kunna mundteligen meddela.»1 Och eftersom vi sett adelsynglingar 
rynka på näsan åt umgänget m. m. i Ihres hus — även den mycket 
sansade greve C a r l  B o n d e  har ett ord härom2 — kan det förtjäna 
anföras, hur en ung man, kommen från enklare kretsar, såg på saken: 
»Hans hus», säger Wallquist vidare, »war på den tiden i Upsala et af 
de mäst besökta. Icke allenast Professors-Staten och i Upsala boende 
Herrskaper, utan äfwen alle resande, både In- och Utlänningar, blefwo 
där mottagne och wäl bemötte. Jag hade således et godt tilfäile at 
där se och lära bättre Folks seder och umgänge, hvilket kommet mig 
mycket til gagn.»3

Den något utförliga framställning, som här givits av Ihres befatt
ning med den adliga ungdomen, får naturligtvis icke framkalla den 
föreställningen, att hans verksamhet som akademisk lärare skulle i 
främsta rummet och till någon mera väsentlig del ha gällt ungdomen 
ur samhällets högre kretsar. En dylik uppfattning vore givetvis all
deles felaktig. Redan Ihres parentator Floderus finner anledning att 
varna mot slika slutsatser: han erinrar om Ihres trägna föreläsningar, 
som alla med utbyte kunde tillgodogöra sig, och framhåller utförligt, 
hur beredvilligt han stod en och var av sina lärjungar till tjänst med 
hjälp i deras studier och hur generöst och oegennyttigt han gick alla 
till handa med upplysningar ur sitt rika vetande. Och han antyder 
även, att denna hjälpsamhet i stor utsträckning togs i anspråk av

1 Jfr O l o f  W a l l q u is t s  Själfbiografiska anteckningar, utg. af J. H e l a n d e r  

(Upps. 1900; Skrifter utg. af Kyrkohist. fören., 3: 1), s. 6; orig.-ms. i UUB X 305, 
som här följts.

2 I hans förutnämnda skildring av sin studietid i Uppsala 1754—58 heter det 
sålunda: »Af erfarenhet kan jag wäl efteråt döma, att jag under denna tid, med träg
nare arbete wid boken än förut, wann rätt mycket i kännedomen af latinska 
språket, som utgjorde wårt första läroämne, men äfwen att detta hus war ingen 
skola för goda seder och belefwenhet» (C. T r o l l e  B o n d e ,  Riksrådet o. riksmar
skalken grefwe Carl Bonde . . ., 1 (Lund 1895), s. 33).

3 W a l l q u is t s  a n t e c k n i n g a r ,  s . 7 .



1 6 1

disciplarna. Förklarligt nog kom ju också Ihres kända välvilja och till
mötesgående att verka därhän, att den studerande ungdomen i en 
mycket ovanlig utsträckning sökte att få disputera under hans pre
sidium, vartill väl med tiden även hans vetenskapliga rykte bidrog. 
Och även om man som nämnt med Sotberg kan finna det anmärknings
värt, att 2i akademiska avhandlingar under Ihre ventilerats av adels
män, så blir ju detta antal dock ganska försvinnande i den väldiga 
svit av 453 avhandlingar, för vilka Ihre överhuvud presiderat. Än 
mera betydelsefullt är det ju, att man i den långa listan av disputander 
finner många namn, som beteckna vägande insatser i vår odlings 
historia. Så t. ex. möter man ett betydligt antal av dem, som senare 
blevo Ihres ämbetsbröder vid universitetet eller efter hans död inträdde 
i professorskåren; jag nämner E r ik  H esselg r en  (disp. 1737), O lo f  
C e l s iu s  d . y  (1740), N il s  R is e l l  (1740 o. 1743), J o h a n  P eter  S l e in - 
c o u r  (1741), J o h a n  F l o d er u s  (1742), G u sta f  A n t . B o u d r ie  (1747), 
P e h r  N ik la s  C h r is t ie r n in  (1747), A n d er s  H er n b e r g  (175i ), D a n ie l  
A n n e r s t e d t  (175i ), P eh r  S v e d e l iu s  (1754), J o h a n  L o s t b o m  (1758), 
J a cob  A x . L in d b l o m  (1769 o. 1770), J acob F r e d r ik  N e ik t e r  (1769 o. 
1773), D a n ie l  B o e t h iu s  (1771) och E r ic  G ö t l in  (1771 o. 1773). Och 
till kretsen av hans lärjungar hörde många andra av samma kategori, 
ehuru de ej disputerat under honom — jag skall här blott peka på 
en enda, S a m u e l  Ö d m a n n , och detta närmast av den anledningen, 
att det helt utan grund insinuerats, att denne skulle ha varit föremål 
för förföljelse från Ihres sida, vilket han emellertid själv bestämt 
dementerat.1 Att här för övrigt företaga någon mera utförlig upp
räkning ur de väldiga lärjungeskaror, som under mer än fyra decen
nier samlades kring Ihres lärostol, synes så mycket mindre påkallat 
som ett betydande antal redan i den föregående framställningen mött 
oss i olika sammanhang, och vi därtill komma att i det följande ägna 
en ganska ingående uppmärksamhet dels åt Ihres docenter, dels åt 
de unge män som gingo honom tillhanda såsom amanuenser, alltså

1 Det är den ofta ovederhäftige L orenzo  H amm arsköld  som om Ödmann på
stått, att promotion »blef honom förvägrad genom en Ihres cabaler» (jfr H:s Svenska 
vitterheten, Sthm 1833, s. 359, noten). Rätta förhållandet var att Ödmann, som den 
22 maj 1772 avlagt examen philosophicum, den 14 maj 1773 anmält i filosofiska 
fakulteten, att han på grund av enskilda omständigheter, säkerligen av ekonomisk 
natur, icke kunde ha tillfälle att undergå promotion. Och i brev till P. A. W a ll- 
m ark  (KB) förklarar han, att han aldrig sökt promotion i Uppsala, och tillägger 
uttryckligen: »Ihre var min gynnare.» Jfr härom H. W ijk m a r k , Samuel Ödmann 
(akad. avh. Lund; tr. Upps. 1923), s. 50.

I I — 40360. A. Grape.
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tvänne kategorier, vilka ävenledes på ett mera direkt sätt stått i för
bindelse med honom i hans egenskap av akademisk lärare och av veten
skapsman. Här skall till sist ytterligare blott hänvisas till ett ganska 
märkligt uttalande, som 1811 gjordes i Svenska Akademien av dess 
direktör och sekreterare N il s  v o n  R o s e n s t e in  vid det tillfälle, då min
nespenningen för året slagits över Ihre och hans minne tecknades av 
C . G. Nordin. Rosenstein fäste nämligen uppmärksamheten på det be
tydande antal av akademiens dittillsvarande ledamöter, som voro att 
räkna som Ihres lärjungar, och uppger dessa till »fem aflidne och nie 
ännu lefvande Ledamöter», nämligen av förra kategorien »C e l s iu s , 
Grefve G y l d e n s t o l p e , B o t in , S c h r ö d e r h e im  och M u r b e r g » och 
av den senare »Deras Excellenser O x e n st ie r n a  och R a m e l , Friherre 
A d l e r b e t h , Herrar L in d b l o m , T in g s t a d iu s , W in g å r d , N o r d in , 
af L e o p o l d  och R o s e n s t e in ».1

Vi ha upprepade gånger i den föregående framställningen haft 
anledning att mer och mindre utförligt omnämna unga forskare i 
docentanställning vid universitetet, av vilka en del vunnit denna 
direkt på Ihres tillskyndan, under det att andra, ehuru närmast sor
terande under någon av hans kolleger, dock på ett mera markerat sätt 
trätt i förbindelse med Ihre. Här torde emellertid såväl en viss re
kapitulation som en utökning med nya fakta kunna anses behövlig 
— alltså en mönstring med denna grupp av Ihres »subalterner» — ty 
någon närmare utredning på denna punkt har icke blivit gjord, och 
av den skildring, som A n n e r s t e d t  ger av docentinstitutionens utveck
ling och historia under 1700-talet2, kan man självfallet icke begära 
att för belysning av en så pass speciell fråga som den här avsedda 
få mer än ett antal strödda notiser. Det visar sig därtill att denna 
undersökning ger rätt intressanta inblickar i Ihres syn på sin professur 
och därmed förbundna uppgifter.

Härvidlag bör man nämligen främst erinra sig det omfattande och 
rätt heterogena ämneskomplex, som den Skytteanska professuren 
innefattade, ävensom det faktum, att denna lärostol såtillvida kunde 
sägas utgöra en dubblering, som delar av dess ämnesområde — så 
som detta vid denna tid uppfattades — även representerades av andra 
professurer. Detta gällde främst om den latinska elokvensen, som

1 Sv. akad:s handl. ifrån år 1796, D 6 (Sthm  1817), s. 153.
2 Uppsala univ:s hist., D. 3: 1, s. 170 ff., 208 f., 312 ff., 557 ff.; D. 3: 2, s. 106— 

121 osv.
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snart sagt under Ihres hela tjänstetid företräddes av professor P etr u s  
E k e r m a n . Det är ingen ovanlighet att i akterna finna denne och Ihre 
sammanställda under beteckningen »eloqventiae professores» o. likn., 
och det är mer än antagligt, att de ifråga om anställning av docenter i 
ämnet esomoftast samrått och samverkat, varför docenterna väl också 
till viss grad ansett sig sortera under dem bägge. Som en egendomlig
het kan dock nämnas, att E r ic  S o t b er g  trots sina utomordentligt 
intima förbindelser med Ihre tydligen, när han på Ihres föredragning 
som fakultetens dekanus erhöll sitt förordnande, närmast räknats 
som Ekermans docent.1 Det var ju också på helt andra områden än 
det klassiska, som Sotberg gått Ihre till handa, och efter disputat io- 
nerna på Ulphilas illustratus blev han visserligen av en enhällig fakultet 
utsedd till primus vid magisterpromotionen 1755, men han blev icke 
docent; för anställning som sådan fordrades ytterligare — enligt en 
alltifrån 1740 rätt konsekvent genomförd praxis2 — att ha »praesidendo 
disputerat» dvs. under eget presidium försvarat en avhandling3. — 
Redan åtskilligt tidigare, nämligen 1751, hade Ihre, även då som de
kanus, föredragit Mag. M. B. M a l m sted t s  anhållan att, som det 
heter, »blifwa til Docens antagen, i synnerhet uti Eloqventia», vilket 
fakulteten biföll »i anseende til hans flit och skickelighet at informera 
den studerande ungdomen».4 Antagligen har Malmstedt därmed an
setts som Ihres docent.5 Vad däremot angår den med honom sam- 
tidige S a m u e l  Ä l f , som Annerstedt är böjd att räkna som docent 
hos Ihre6, så är det att märka, att han 17537 antogs till »Docens uti

1 I filosofiska fakultetens protokoll för den 18 maj 1758 (§ 7) heter det: »Lika
ledes föredrog Decanus [ I h r e ] Magister Sotbergs, Ostrogothi inkomna ansökning, 
att äfwen blifwa Docens, tå Professor Ekerman, som ej hade någon förrut, straxt 
yttrade sig benäget, att wilja antaga honom i sin Profession, hwartill samtycktes, 
så att Magister Sotberg blef förordnad till Docens i Eloquentien.» Ihies dekanus- 
program rörande S:s och O. Domeys docentförordnanden förefinnes i koncept som 
Ihre 168: C 10.

2 A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: x, s. 172; jfr även nedan partiet om Ihres amanu
enser.

3 Sotberg presiderade 1758 för sin avhandling De multitudine lingvarum civi
tati literariae noxia.

4 Fil. fak:s protokoll 3 okt. 1751, § 6.
5 Det framgår indirekt av Ekermans anförda yttrande; jfr även K. W arburgs 

levnadsteckning över Malmstedt, ’Fru Lenngrens fader’ (i Nordisk tidskrift, Årg. 
10, 1887, s. 118— 132, 181— 192), som bl. a. är grundad på numer ej tillgängligt 
material.

6 Anf. arb., 3: 1, s. 314, not 1; s. 315, not 3.
7 Fil. fak:s protokoll 28 nov. 1753, § 5.
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Poesi» och sålunda snarast sorterade under professor L ars H y d r Én  
och dennes efterträdare C a rl  A u r iv il l iu s . Detta hindrar dock för 
ingen del, att Älf av allt att döma också haft varjehanda förbindelser 
med Ihre1: själv ovanligt framstående latinskald, har han högt värderat 
Ihres prestationer på detta område2, och vid Ihres bortgång ägnade 
han dennes minne ett vackert latinskt sorgekväde3. — Efter Sotbergs 
avgång förordnades 1762 (9 juni) samtidigt två eloqventiae-docenter: 
den ene var L ars E. H a l e n iu s  (adl. PIa l l e n c r e u t z )4, om vars skick
lighet »Eloquentiae Professores ett för honom fördelagtigt wittnesbörd 
afgufwo»5; den andre var den i det föregående6 omtalade J a cob  
I srael K ö h l e r . Beträffande denne senare är det särskilt Ekerman 
som framträder såsom förespråkare7, men det faktum, att som merit

1 När Älf redan före sin docentanställning uppträtt som sökande till poeseos- 
professuren, uttalar sig Ihre välvilligt om hans »adplication til Studium Poeseos», 
men antar, att Älf, »såsom ännu ung Academicus, torde tycka sig nog wunnet, 
om han framdeles får veniam publice docendi uti Poesien» (Fil. fak:s prot. 28 nov. 
1753 , § 4 )-

2 För sina stora samlingar av nylatinsk diktning i Sverige (nu i Linköpings 
stiftsbibl.) visade han sig angelägen att förvärva det mesta möjliga av Ihres pro
duktion och skriver i detta syfte till E. M. F a n t  den 28 juni 1781; vad han härvid
uttalar, belyser också hur Ihre själv bedömde sin latinska diktning: » Vågar jag
ytterligare beswära, önskar jag gerna att kunna få ett Ex. af Prof. Floderi wackra 
Parentation öfwer Sal. Herr CancellieRådet Jhre, och hwad skulle äfwen wara för 
mig kärare, än om jag utur Sterbhuset kunde winna någre Supplementer af desz 
carmina Latina, som altid röja sin Mästare. Jag talade både mundtel. offta härom 
under min tid i Upsala och har äfwen härifrån hafft den äran att i lifstiden skrifwa 
Honom till i denna angelägenhet för Latinska Parnassen; men oachtadt löffte, hannt 
wäl aldrig denna store Mannen att se dereffter, el. räknade han [ej] mycket på desza 
sina skrifter, dem han altid kallade Conatus juveniles & sine pondere Musas. Effter- 
werlden skulle döma helt annat, om de blefwo samlade. Sådana Samlr höra wiszerl: 
till min Collection, och af sådana Saker böra Deliciae endast hämtas» (UUB, G 70 a).

3 Tryckt efter F lo d eri parentation.
4 Denne blev sedermera e. o. adjunkt 1772, lektor i Gefle 1776, teol. d:r, kon

traktsprost m. m.
5 Fil. fak:s prot. 9 juni 1762, § 2. Om sannolikheten för att den närige Ekerman 

i detta fall tagit mutor, se A n n e r s t e d t , 3: 2, s. 109.
Se ovan s. 118.

7 Prot. 9 juni § 3. Ekerman utvecklade här i ett längre anförande, hurusom han 
»i anseende så wäl till then ansenliga mängd Studerande, som i thenna Lärdomsdel 
tarfwa handledande, och bland hwilka rätt många, hälst the, som ifrån Gymnasierne 
nyligen ankommit, äro af nog ringa framsteg, som äfwen till sin nu mera tilltagande 
ålder och swagare krafter ej finner biträdet af en Docens för sig tillräckeligit, och 
anhölt förthenskul, thet täcktes Faculteten tilldela honom twänne Docentes», var
igenom han själv »thes mer komme i stånd, att gå prorectiores till handa uti thetta 
widsträckta och ganska nyttiga studio», osv.
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för Köhler åberopas den parentation han kort förut hållit över Ihres 
svåger biskop Rhyzelius, ger anledning till antagandet, att också Ihre 
haft sin hand med i saken. I brev till Gjörwell 17701 nämner Ihre 
Köhler »en af wåra lyckliga genier», och hur samtiden uppfattade 
Köhlers ställning till Ihre kan väl i någon mån anses belyst av ett ut
talande av den bekante Linköpingsläkaren J. O. H a g st r ö m  17732 
om hur den ovan omnämnde lektor C. Nyrén »antagit Sahlstedt för 
sitt mönster, äfvensom Köhler sin Ihre, och jag min Linné». — Även 
när J acob  A x e lsso n  L in d b l o m  1773 ansökte om att bli antagen till 
»Docens i det Latinska Språket», samverkade Ihre och Ekerman, i 
det att enligt fakultetsprotokollet3 »Eloquentiae Professores intygade, 
det den Studerande ungdomen i denna Lärdoms del nu mera, sedan 
Magistrarne Malmstedt och Hallencreutz blifwit till Extr. Ord. 
Adjuncter befordrade, behöfde att af någon Docens i de afgåendes 
ställe handledas». Det faktum, att Lindblom disputerat både pro 
exercitio och pro gradu under Ihre och dessutom hade sitt samarbete 
med honom ifråga om det latinska lexikonet, torde emellertid göra det 
rimligt att räkna honom som Ihres docent. — Den sista gång Ihre 
hade tillfälle att medverka till antagandet av en docent i eloqventia 
latina torde ha inträffat 17774, då han understödde en ansökan i detta 
syfte från den unge E r ic  M ic h a e l  F a n t , då ännu e. o. biblioteksama- 
nuens, sedermera som bekant professor i historia m. m.

Det andra huvudämnet i den Skytteanska professuren, politiken, 
hade ju, som ovan antytts, med sin något obestämda avgränsning 
och sitt rätt sammansatta ämnesinnehåll beröringspunkter med flera 
vetenskaper, icke minst med moralfilosofien: innehavaren av lärostolen 
i detta ämne nämndes ju ofta Ethices et Politices professor, och poli
tiken betraktades gemenligen ur vissa synpunkter såsom en del av 
moralfilosofien.5 Ett visst samarbete synes också stundom ha före
kommit mellan Ihre och professorerna i moralfilosofi L ars D a h l m a n  
( f  1764) och J o h a n  P ete r  S l e in c o u r , ehuru Dahlman emellanåt tycks

1 I h r e  till G j ö r w e l l  3 sept. 1770 (KB), jfr ovan s. 118 med not 2.
2 H a g s t r ö m  till W a r g e n t i n  27 maj 1773 (Bergianska brevsaml., T . 16,5.433).
3 Prot. 3 juni 1773, § 3.
4 Fil. fak:s prot. 10 okt. 1777, § 6.
5 Man kan här t .  ex. anföra ett uttalande, som prof. C. A u r i v i l l i u s  i filosofiska 

fakulteten gör om Axel A. Een, då han nämner, att denne 1752 antagits till »Magr 
Legens i den delen af Philosophia Morali, som angår Politiquen och lus publicum>' 
(fil. fak:s prot. 13 mars 1755, § 1).
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ha hyst en något ömtålig jalousie, t. ex. när ämnesvalet för avhand
lingar avsedda att ventileras under Ihre i hans tycke alltför tydligt 
hämtades från vad han räknade som sitt gebiet.1 Det saknas emeller
tid icke spår av att en samverkan även inom detta ämne sträckt sig till 
frågor om anställande av docenter och om inseendet över deras verk
samhet. Ihre har sålunda även haft åtskillig beröring med flera av 
de docenter, som ägnade sig mera åt den egentliga moralfilosofien, 
alltså icke blott med dem, som företrädde de delar av ämnesområdet, 
vilka så att säga vette åt juridiska fakulteten. Sålunda var mag. C arl 
J o h a n  A l s t r ö m , som 1760 på professor L. Dahlmans förslag blev 
docent i etik och som kvarstod såsom sådan till 17682, ifrågasatt som 
vikarie för Ihre beträffande föreläsningsskyldigheten, därest han 
1766 fullföljt sin tanke på tjänstfrihet3.

Med den unge A x el  A d r ia n  E e n  och hans verksamhet som docent 
i politik från 1752, då han erhöll sin anställning, och fram till hans död 
1756 ha vi ju tidigare haft tillfälle att rätt ingående sysselsätta oss.4 
Huruvida Een haft någon föregångare i dylik, av Ihre föranledd an
ställning är ej säkert känt men förefaller knappast troligt. —• Redan 
före Eens förtidiga bortgång torde det ha varit fråga om att för en 
liknande post eventuellt kunna engagera den unge Lundamagistern 
P etr u s  M u n c k , som sedan 1753 vistades i Uppsala och bl. a. gjort sig 
känd som en framstående disputator: själv hade han presiderat för 
tvänne avhandlingar av statsvetenskapligt innehåll (1754, resp. 1755). 
Men om som det uppgivits ett verkligt erbjudande om docentur före
kommit5, så torde det ha avböjts, ty — såsom det säges i Muncks 
självbiografi6 — »som han ämnade sig till Lund, var han nöjd med ett 
hederligt Testimonium Academicum, hvari han förklaras värdig och 
skicklig att till Docens in Politicis antagas».7 I Lund blev Munck

1 Fil. fak:s prot. 1749, 4 mars (§ 7) och 24 maj (§ 4).
2 Han blev då k. hovpredikant.
3 Se härom fil. fak:s prot. 1766, 19 mars ( § 2) och 9 april (§ 1).
4 Se här ovan s. 55 f. och nedan D. 2, s. 228.
5 Redan före den andra disputationen hade M u n c k  den 15 april 1755 hos k a n s 

lern anhållit om docentur (RA, Academica, Upps., ser. E II: Vol. 27), men till 
något resultat hade detta dock tydligen ej lett.

6 Utdrag i Biograph, lexicon, Bd 9 (Ups. 1843), s. 148.
7 M u n c k  hade själv hos filosofiska fakulteten anhållit, »at uti det af honom begärde 

Testimonio Academico, måtte jämte witnesbörd om desz förhållande, wid de här under 
desz Praesidio ventilerade bägge disputationer, äfwen inflyta, at Philosophiska Facul- 
teten ansedt honom för wärdig at Docera, wid Academien uti Politicis, om någon öp-
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redan följande år adjunkt i teologiska fakulteten, kom sedermera 
att bekläda professurer först i filosofiska och senare i teologiska 
fakulteten och blev slutligen biskop i Lunds stift. — Emellertid sak
nades i Uppsala ingalunda aspiranter hågade att i dessa tider, då myn
digheternas inställning till docentinstitutionen ännu var rätt restriktiv1, 
utnyttja den chance för anställning, som yppat sig genom Eens från- 
fälle. I fakulteten föredrogos sålunda den 3 nov. 1756 »Magistrorw/n 
Ionae Victorins och Pet. Christiernins ansökningar om venia docendi 
uti studiis Politicis», varvid fakulteten dock resolverade, att »detta 
upskjutes til en annan gång».2 Av dessa två sökande hade J on as  
V ic t o r in  redan tidigare gjort sig påmint, i det att han 1755 med en 
viss rekommendation av kanslern [E h r e n p r e u s ]3 hemställt om »Venia 
docendi uti Jure publico Universali», men hans ansökan ställdes då på 
framtiden med hänvisning till att »redan en skickelig Docens der ut- 
innan wore förordnad» [näml. Een] och att fakulteten ej ville frångå 
»den faststälda öfverenskommelse, som stöder sig på höga bref, at 
ej antaga flera än en Docens uti hwarje Profession».4 Förmodligen 
har Victorin även — antingen nu eller vid sin förnyade ansökan 
1756 — fått en vink om lämpligheten av att författa och under eget 
presidium ventilera en avhandling med politiskt ämne, vilket han 
också gjorde 1757 med en dissertation ’De duplici rerum dominio,

ning, under desz wistande derstädes gifwet der til tilfälle, sedan Prof1 Ihre, i sådan 
händelse, försäkrat honom om desz befordran härutinnan, såsom ländande til desz 
Profession, i hwad på honom kunde ankomma». Sedan professorerna A m n e l l  

o c h  M e l d e r c r e u t z , som varit dekaner vid de tillfällen, då Munck ventilerat sina 
avhandlingar, betygat, att han vid dessa disputationer »wist berömlig skicklighet» o c h  

— som protokollet vidare upplyser — »Prof. Ihre [nu ej närvarande] yttrat sig höst 
termin 1755, som nu anmältes af då warande Decano, Proff Meldercreutz, at be- 
melte Prof. Ihre wid yppad ledighet wore nögd, at honom til Docens uti desz 
Profession antaga», ansåg sig fakulteten kunna avge det av Munck önskade vittnes
bördet (Prot. 2 sept. 1756, § 4). Det synes härav snarast antagligt, att Munck redan 
före Eens på sommaren 1756 inträffade död lämnat Uppsala och nu ej reflekterade 
p å  att återvända. Senare anmälde han sig emellertid som sökande dels till orienta
liska språk-professuren 1760, dels till professuren i grekiska 1761, men erhöll i in
tetdera fallet förslagsrum.

1 Se härom A n n e r s t e d t , anf. arb., 3: 1, s. 314.
2 Fak:s prot. för 3 nov. 1756, § 8.
3 I denna rekommendation, som för övrigt stod i samband med en större dona

tion från en frände till Victorin, anbefalldes denne dock blott »at framdeles blifwa 
ihogkommen med någon Docentur».

4 Fil. fak:s prot. 17 april 1755, § 4.
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vulgari et eminenti’.1 Efter disputationen har han tydligen återigen 
vänt sig till kanslern med sin hemställan, vilken av denne naturligt
vis remitterades till fakulteten. Men vid det tillfälle då denna omsider 
upptogs till behandling2 — det skedde först den i i  maj 1757 — har 
fakulteten och enkannerligen Ihre tydligen ansett sig först böra ta 
ställning till en annan fråga, nämligen om undervisningen i jus 
publicum romano-germanicum, ett spörsmål, som just aktualiserats 
genom påstötningar från högre ort och som av allt att döma även hade 
ett visst samband med de aspirationer på en docentur i politik, vilka 
Mag. P e h r  N icla s  C h r is t ie r n in  som nämnt yppat jämsides med 
V ictorin. Ihre utvecklade härvid, »huruledes han, enliget sit uti 
Consistorio Academico gjorde yttrande wil besörja, det Ius Publicum 
Romano Germanicum, såsom en til sin innehafwande Profession 
hörande lärdoms del, den han äfwen tilförene, enär hans öfriga 
göromål medgifwet, docerat, må til ödmjukt följe af Höglofl. Kongl. 
Cancellie Collegii til Illustriss. Cancellarium, samt Illustriss. Cancel
larii ankomna högGunstiga befallning, hädaneffter beständigt blifwa 
wid denna Kongl. Academien föreläst; men som han för närvarande 
tid, i anseende så wäl til sina öfriga många ämbets syslor, som äfwen i 
synnerhet til det dryga och mödosamma arbetet, honom åligger, wid 
det under händer warande Swenska Glossarii förfärdigande och tryc
kande, omöjligen ser sig själf nu kunna hinna med, at, jämte de öfrige 
Collegier, han nödwändigt bör sköta, äfwen uti förbemelte ämnen 
hålla föreläsningar, understälte han Facultetens ompröfwande, om 
icke nu imedlertid, någon uti detta studio öfwad och skickelig Docens 
kunde antagas, som under hans tilsyn och upsigt derutinnan kumme 
at betjäna de studerande: utlät sig ock för öfrigt, det wille han intet 
allenast lämna den samma här uti behöriga subsidier, utan äfwen 
själf förrätta de publique examina der uti komma at anställas, som 
äfwen at wara answarig för det alt, effter högbemelte befallning, be
hörigen blifwer werkstält och effterlefwat. Wälbemelte PIr Cancellie 
Råd förklarade härjämte, at Magf Christiernin, som hos Faculteten,

1 Jfr A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: 1, s. 314 f. (Annerstedts framställning är dock 
såtillvida felaktig, som han förbisett, att Victorin redan 1753 verkligen presiderat, 
nämligen för sin avhandling ’De usu paedagogico, in indaganda existentia revelationis 
supernaturalis a priori’. Det är väl också om denna det gäller, att den »kunde lika 
bra hafva passat för en docentur i teologi», däremot väl ej om den 1757 ventilerade.)

Den anmäldes i fakulteten den 28 april 1757, men avgörandet uppsköts även 
denna gång till nästa sammanträde.
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redan ansökning giordt om venia docendi, war i hans tanka den samma, 
som detta göromål nu updragas kunde.»1 Fakulteten bejakade allt 
vad Ihre anfört och lämnade Christiernin det önskade tillståndet att 
docera i nämnda ämne.2

Först sedan denna docentanställning ordnats — och möjligen har 
Ihre haft ett särskilt intresse för att så skulle ske — upptogs Victorins 
så enträget upprepade ansökan »om venia docendi uti Jure publico 
Universali», och man beslöt att meddela kanslern »at Faculteten 
numera, och sedan igenom Magf Alexander [!] Adrian Eens dödeliga 
frånfälle, uti förenämde lärdoms del synes wara behof af sådan Do
cens, ej har betänkande wid, at willfara Magr Victorin uti desz an
sökan.»3

Ingendera av de tvänne nyblivna docenterna kom emellertid att 
stanna någon längre tid i sin befattning. Christiernin övergick redan 
inom två år till en adjunktur i juridiska fakulteten, skapade sig seder
mera som bekant ett namn som nationalekonom genom ett författar
skap, som kom mycket buller åstad i samtidens ekonomiska och poli
tiska liv, men som sedermera vunnit erkännande, och övergick senare 
till att såsom professor i teoretisk filosofi, som ovan redan nämnts, 
bli en av Lockeanismens banérförare i Uppsala.4 Och vad Victorin 
beträffar så övergick han 1761 till docentur i teologiska fakulteten och 
valdes 1763 till kyrkoherde i Fägre (Skara stift).5 På den docentur 
Christiernin lämnat anmälde sig tämligen omedelbart en ny aspirant. 
I fakultetens protokoll för den 21 mars 1759 (§ 8) relateras nämligen 
hurusom »Vppå gifwen anledning af Cancellie Rådet, Prof. Jhre, frå
gade Decanus [prof. L. D a h l m a n ], angående Philos. Magistern Gabriel 
Tybelius, som ämnar söka venia docendi in Jure publico Roman. 
Germanico, efter Oeconomiae Adjuncten Mag. Pet. Niclas Christiernin, 
huru wida han kunde äga Jus petendi, som icke ännu disputerat i 
samma sak; hwaröfwer Faculteten utlät sig, att det wore så mycket 
mindre nödigt äska af Mag: Tybelius ett nytt Specimen praesidendo,

1 Fil. fak:s prot. n  maj 1 7 5 7 , § 4 .

2 Dock med skyldighet att i början av nästa termin »uti något til denna lärdoms 
del hörande ämne publice praesidendo disputera».

3 Ibid. § 5.
1 Om detta allt liksom också om hans kamp mot Kantianismen, som skänkte 

honom en nära nog herostratisk ryktbarhet, se närmare B . B o e t h i u s ’ elegant genom
förda levnadsteckning i Sv. biogr. lex., Bd 8 (1 9 2 8 —2 9 ) ,  s. 4 7 4 —4 9 0  med där anförd 
litteratur.

5 W a r h o l m , Skara stifts herdaminne, D. 2 (Mariest. 1 8 7 2 — 7 4 ) ,  s. 2 1 7 .
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som hans utgifne Disputation de Legibus Conventionalibus här 
med ägde någon gemenskap och han war deszutan nog bekant för 
skickelighet och mogna Studier.» T y b e l iu s  hade 1755 disputerat 
pro gradu under Ihre och 1757 presiderat för den nyss anförda av
handlingen. Vid nästföljande fakultetssammanträde 4 april 1759 
erhöll han sin docentur »uppå Cancellie Rådets Joh. Ihres recommen
dation» (§ 2). Redan ett år senare övergick han emellertid till läro- 
verkstjänst i Gefle1, och då ansöker mag. J acob  H u l t h in  den 16 maj 
1760 hos fakulteten2 om docentur »efter Vice lectoren i Gefle, Magister 
Gabriel Tybelius». Hulthin åberopar härvid sitt »nysz aflagde Speci
men praesidendo, de Libertate in imperio Romano Germanico modi
ficatione diversa».3 Och protokollet tillägger: »som Cancellie-Rådet 
Jhre, hwilkens Profession thetta mål förnämligast rörer, ej allenast nu 
närwarande recommenderade Hulthin, utan ock fläste Facultetens 
Ledamöter, som warit tillstädes wid Disputations acten, funnit hans 
skickelighet; ty förordnades bemälte Hulthin till Docens i ofwan- 
nämde lärdomsstycke». Hulthin stannade vid universitetet ytterligare 
hela 15 år, alltså till 1775, då han blev lektor i Linköping, men 
ämnet för sin docentur (jus publ. romano-germanicum) utbytte han 
1768 emot teoretisk filosofi.4

I jus publicum universale, den ämnesgren, vari Victorin docerat, 
skedde en nyanställning 1764, i det att vid sammanträde den 14 april5 
föredrogs »Philosophias Magistern Marcus Jönssons ansökning, att 
blifwa till Docens antagen efter Magister Wictorin, som redan flyttat 
här ifrån till sitt Pastorat i WesterGöthland». Ihre var frånvarande vid 
tillfället ifråga, men dekanus [professor D. M e l a n d e r ] anförde, att 
han talat med honom och att Ihre »ej allenast finner nödwändigheten 
af en Docens uti sin Profession, i bemälte Mag. och Pastor Wic-

1 Han innehade åren 1761—69 en adjunktur vid Gefle gymnasium och var seder
m e r a  lektor i matematik till 1792 (G. E. L u n d é n , Bidrag t. Gävle skolors hist., D. 1, 
Falun 1930, s. 282).

2 Prot. § 4.
3 Denna avhandling, dess ämne och dess titel hade tidigare i fakulteten varit 

föremål för en diskussion, som föranledde en viss omläggning (prot. 5 mars 1760,
§ 3>-

4 Han uppfördes ett par gånger på förslag till adjunktur i fil. fakulteten (1762 
J773)> blev fakultetens notarie 1767 och e. o. adjunkt 1772; f  i Linköping 1789

( O d é n , Östgötars minne, Sthm 1902, s. 212; W e s t e r l u n d  o . S e t t e r d a h l , L in
köpings stifts herdaminne, D. 1, Linköp. 1919, s. 325 f.).

5 Fil. fak:s protokoll 14 april 1764, § 4.
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torins ställe, utan ock för sin del bifaller Mag. Jönssons åstundan». 
Fakulteten biföll likaledes Jönssons framställning under betonande av 
»thes flit och skickelighet, then han i längre vistande här wid Acade- 
mien, efter sin Magister promotion i Lund så wäl in Theologicis, 
som förnämligast i Philosophia practica å daga lagt, genom en wäl 
utarbetad och med heder praesidendo förswarad Disputation, de Justi
tia politica a morali distingvenda, non separanda». M a r c u s  J ö n s s o n  

var, såsom härav framgår, lundensare; han hade 1761  kommit till 
Uppsala på en akademisk kondition. Efter sin anställning som docent 
meddelade han nu under några år undervisning i sitt fack1, men över
gick 1 7 6 8  till en docentur i Lund, där han avled redan påföljande år, 
33 år gammal.2 Den vakans, som genom Jönssons avflyttning upp
kom ifråga om docenturen i politik, varade icke länge. År 1771 för
svarade nämligen mag. L a r s  E k m a r c k , som under någon tid gått 
Ihre tillhanda såsom amanuens3, under eget presidium en avhandling 
med titeln ’Idea ordinis socialis’, vilken dessförinnan granskats av 
professor Sleincour4, och något senare begärde han »tillstånd att uti 
Politiquen få Docera». Sedan fakulteten, som dess protokoll5 upp
lyser, »inhämtat så wäl Cantzlie R. och Ridd. Ihres, som Decani, 
Profess. Sleincours fördelagtiga yttrande öfwer Mag? Ekmarks insigt 
och flit i de till Politiquen hörande stycken, Resolverades, det skulle 
han i berörde wetenskap till Docens blifwa antagen.» Han kvarstod 
sedermera som politices docens till 1 7 7 6 , då han lämnade universitetet 
för att tillträda ett lektorat i Strängnäs, där han sedermera blev dom
prost ( 1 7 8 4 ) .6 Som respondent på Ekmarcks nyssnämnda specimens- 
avhandling 1771 fungerade en ung student av Södermanlands nation 
I s r a e l  G e r in g iu s . Denne disputerade 1 7 7 6  pro gradu under Slein
cour och presiderade påföljande år för en ’Dissertatio qua ordo 
oeconomiae publicae sistitur’. Kort därefter söker han docentur »in

1 D en 27 febr. 1765 m eddelas i fakulteten, a tt Jönsson hos dekanus anm ält sin 
avsikt a tt privatim  avhandla Jurisp ruden tia  naturalis (prot. § 5), vilket han enligt 
praelectionskatalogen tycks ha fortsatt m ed även senare; av docenternas kataloger 
över föreläsningar och åhörare (intagna i p ro t. 19 m ars 1766 (§4)) fram går vidare, 
a tt J. »In Philos. Practica» haft 9 åhörare osv.

2 C. S j ö s t r ö m ,  Skånska nationen före afdelningarnes tid  (L und  1897), s. 297.
3 Se härom  närm are nedan (Ih res am anuenser).
1 Fil. fak:s prot. 16 m ars 1771, § 3.
J För den 24 april 1771, § 5.
0 H an avled 1797; se om  honom  vidare H a g s t r ö m ,  Strengnäs stifts herdam ., D . 1, 

s. 244; J. L a g e r h o l m ,  Söderm anland-N ärkes nation  (S thm  1933), s. 257.
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Politicis», men hans ansökan, som inföll samtidigt med flera andra 
dylika i olika ämnen, blev vid ett par sammanträden bordlagd och 
ställd på framtiden.1 Den förnyades emellertid 1778, då vid fakulte
tens sammankomst den 8 april dekanus [prof. F. M a l l e t ] anmälde2, 
att han »uti det ämnet besökt Herr Cancellie Rådet och Riddaren 
Ihre, som yttrat sig, det han gärna ser bemälte Magisters befordran, 
hälst han praesidendo wäl förswarat sin Disputation de Ordine Oeco
nomiae publicae, samt deszutom giordt sig känd för wackert upförande 
och et snille, som förtjenar denna upmuntran». Fakulteten instämde 
för sin del i Ihres yttrande och beslöt att trots den återhållsamhet 
ifråga om docentanställning, som kanslern [R u d e n s c h ö l d ] inskärpt, 
till dennes avgörande hänskjuta Geringii ansökan3, varpå kanslerns 
bifall följde den 14 maj.4 Geringius förefaller emellertid ej att i mera 
nämnvärd mån ha tjänstgjort på denna post5, och 1778 tycks han efter 
avlagd teologie kandidat-examen ha lämnat universitetet för att ägna 
sig åt den prästerliga banan.6

1 Prot. 28 maj 1777 § 5, 10 okt. 1777 § 6; vid detta senare tillfälle säges det: »Slute- 
ligen som Magister Geringius ännu icke återkommet till Academien och det således 
ej kunde wara Faculteten kunnigt, om han i sin dessein fortfara will, och som det 
efwen af ålder waret hwarje Professors rättighet, att i sin Wetenskap få anmäla den 
till Docens, för hwilken han förtroende hafwer; så kunde Faculteten förutan Herr 
Cancelli Rådet Ihres förord och kallelse nu icke yttra sig öfwer bemäldte Magisters 
ansökning.» I h r e  var vid tillfället frånvarande men hade anmodat dekanus [prof. 
P. S v e d e l iu s ] meddela, att han understödde tvänne av de föreliggande docentansök
ningarna, av vilka den ena var Fants.

2 Prot. § 9.
1 Prof. S v e d e l iu s  anmälde betänkligheter, bl. a. med hänsyn till att Ihre ej 

direkt gjort framställning i saken, och prof. C h r i s t i e r n i n  kunde »för sin del ej 
nu finna någon särdeles nödwändighet af Docens i Politiquen, då wi hafwa en Extra 
Ordinarie Professor och en Adjunctus Extra Ordinarius förut i bemälte lärdoms 
gren».

4 D et för Geringius utfärdade docentbrevet, dat. 28 maj 1778 och underskrivet 
av Mallet, finnes i original i UUB X 240.

5 I  fil. fak:s protokoll för 10 mars 1779 ( § 3 )  nämnes, att han varken den ter
minen eller den nästföregående varit närvarande vid akademien och att han berättas 
»annorstädes söka sig befordrings wäg». Kanslern finner i skrivelse av 8 april dylikt 
föga tilltalande — det gällde även ekonomie docenten Ekelund — men vill icke, att 
åtgärder vidtagas, som skulle kunna skada vederbörandes framgång i befordringsväg.

ö Om hans senare öden, då han trots sina kvalifikationer som teolog och predikant 
samt trots kallelser och petitioner från flera håll länge stängdes från befordran, 
därför att han som k. hovpredikant genom en predikan råkat misshaga Gustaf I I I ,  

se H a g s t r ö m , Strengnäs stifts herdaminne, D. 2, s. 512 ff.; W e s t é n , S v . k. hof-cleri- 
ciets hist., D. 1 : 3 ,  s. 7 6 4  ff.; jfr även H .  W i j k m a r k , Samuel Ödmann (Upps. 1 9 2 3 ) ,
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Det återstår emellertid ännu en grupp av Ihres docenter och 
näppeligen den minst intressanta — det gäller nämligen de unge 
män, som i likhet med lärofadern med allvar lagt sig på ett studium 
av de »götiska»1 eller vad vi skulle kalla fornnordiska språken, enkan
nerligen vårt svenska modersmål i dess äldre skeden.

Som ovan redan antytts, torde man ha att se en utgångspunkt för 
den undervisning Ihre meddelade i svenska språket, i den uppfattning 
han tydligen hyst av eloqventia-begreppets innebörd i den professur 
han beklädde, nämligen att detta — jämväl enligt Skyttes, stiftarens, 
mening — icke uteslutande skulle gälla latinet utan även borde inrymma 
modersmålet. Vi ha ju sett, hurusom han vid de talövningar, som han 
anordnade för sina lärjungar, låtit sig angeläget vara att även uppöva 
dessas förmåga att uttrycka sig på svenska.2 Och att jämsides därmed 
förekommit övningar i språkets skrivande framgår ävenså av samtida 
vittnesbörd. Långt om länge började ju också myndigheterna inse 
vikten av att den studerande ungdomen lärde sig hantera sitt moders
mål — sannolikt var det otillfredsställande erfarenheter från ämbets
verken, som nu lågo bakom. Sålunda avlät Kungl. Maj:t den 19 
februari 1768 en skrivelse till kronprinsen-kanslern »beträffande an
gelägenheten däraf, att den wid Academien Studerande ungdomen, som 
med tiden ärnar söka befordran uti Konungens och Rikets tjänst, må 
jämte andra wetenskaper, äfwen blifwa underwist och öfwad uti hwad 
som kan tjäna till winnande af ett nätt och redigt skrifsätt».3 I filosofiska 
fakulteten, där man först i november behandlade ärendet vid tvänne 
sammanträden (den 2, resp. 26), fann man lämpligt att i första hand 
genom nationernas inspectores söka påverka ungdomen, »hwarjämte

s. 167 med not 3. Han hamnade slutligen som kyrkoherde i Runtuna (Sdml.). 
Hans omfattande handskriftliga kvarlåtenskap finnes i UUB (bl. a. i G 86, P 118— 
124, T  24—26, 52, 64, 194—200 osv.); av denna ha hans predikningar i senare tid 
varit föremål för uppmärksamhet från den homiletiska forskningens sida, sålunda 
av E. L e u f v é n , Upplysningstidens predikan, 2 (Upps. 1927), s. 96 ff., särsk. s. 109 f.; 
G. B r a n d t , Dop och nattvard i svensk predikan intill mitten av 1800-talet (ak. 
avh., Upps. 1941), s. 135 ff., 272 ff.

1 Med denna term  avsåg man vid denna tid av allt att döma främst fornsvenskan 
och isländskan. Stundom inräknades nog även gotiskan, men att — som Annerstedt 
visar viss benägenhet för (så t. ex. i fråga om Björnståhl och Nordin) — utan vidare 
ersätta termen götisk med gotisk ger i varje fall på det språkvetenskapliga om
rådet ofta nog ett missvisande intryck.

2 Se ovan s. 43 ff.
3 Detta enligt fil. fakultetens prot. 2 nov. 1768, § 5; jfr A n n e r s t e d t , anf. arb., 

D. 3: 1, s. 501 f.
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samtel. Facultetens Ledamöter yttrade sig, att hwar och en för sin del 
alldrig underlåtit, skola det ei heller hädan effter gjöra, att handleda 
ungdomen, uti det som dem tillkommer, till wederbörlig underwisning 
och öfning, jämwäl i swenska språket».1 Vid den senare sammankom
sten anmälde dekanus [prof. S. D uraeus], att han hos vederbörande 
adjunkter och docenter efterhört, om några studerande denna termin 
övade sig i att skriva svenska, men erfarit, »det allenast någre få 
nyttjade denna öfningen hos Adjuncten Svedelius, och Magister Doc. 
Köhler», vilket föranledde Ihre att yttra, »det Han, så wäl till under
dånig werkställighet af Konungens höga willja och befallning, såsom 
ock till de Studerandes uppmuntran och tjänst, i denna angelägna 
delen, ärnade nästkommande Termin intimera till skrifning i det 
swenska språket, som tillförene offta skett».2 När så kanslern, greve 
R u d e n s c h ö l d , som på mer än ett sätt lagt i dagen sin nitälskan om 
svenska språkets ans och vård, besökte Uppsala 1774, upptog han vid 
ett konsistoriesammanträde denna fråga och erinrade om vikten 
av att ungdomen erhölle handledning i att »skrifwa en ren och städad 
svenska». När det då upplystes, »at cancellierådet och riddaren Ihre 
derutinnan gådt ungdomen til handa, förklarade Hans Excellence sig 
det med nöje förnimma, emedan ungdomen ej kunde falla i bättre 
händer».3

Här anförda fakta tillhöra ju emellertid en jämförelsevis sen tid. 
Och långt dessförinnan hade den undervisning Ihre meddelat och 
väl även den forskningsverksamhet han bedrivit väckt till liv ett 
studium av vårt språk, vilket som nämnt särskilt bar frukt i en rad av 
akademiska avhandlingar. Detta till trots ha tydligen de akademiska 
myndigheterna rätt länge stått tveksamma inför de framställningar, 
som på grundvalen av denna disputations verksamhet gjordes om 
docentanställning i modersmålet eller de »götiska» språken.

En hemställan i dylik riktning, och såvitt jag känner den första, 
gjordes av den ovan i olika sammanhang omtalade D a n ie l  H e r - 
w e g h r 4, som ju 1746 disputerat pro gradu under Ihre och 1747 prae
sidendo försvarat en avhandling ’De genesi lingvae Svecanae’, P. 1. 
Den 20 okt. sistnämnda år5 föredrogs nämligen i filosofiska fakulteten

1 Samma prot. § 5.
2 Fak:s prot. 26 nov. 1768, § 6.
3 Konsistoriets prot. 20 okt. 1774; tryckt i A n n e r s t e d t , anf. arb., Bihang 4, s. 

322—330 (detta i § xo, s. 328).
4 Se ovan s. 8 i, 107, 123.
5 Prot. § 4.
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»Magr Daniel Herweghrs supplique att wid thenna Kongl. Academien 
erhålla veniam affigendi uti Eloquentien, så wida [väl här o: i den mån] 
then hörer till thet Swenska Språket». Härvid resolverades emeller
tid, »thet kan faculteten sig ei nu här öfwer utlåta, utan hafwes här 
med anstånd tills vvidare, och tå then nu lediga warande adjunctu- 
ren blifwit besatt». Sambandet mellan denna tillsättning och Her
weghrs ansökan synes skäligen oklart, men visst är att Herweghr 
aldrig fick sin framställning beviljad, trots att han även påföljande 
år — som det förefaller dock helt under hand — tycks ha sökt u t
verka tillstånd att föreläsa över svenska språket och till den ändan 
sökt genom Vetenskapsakademiens dåvar. sekreterare P. E lv iu s  er
hålla akademiens rekommendation till fakulteten.1 Samma år mot
tog han en skoltjänst i Falun och steg senare till höga ämbeten i 
kyrkans tjänst: vi ha ju i det föregående skymtat honom som dom
prost i Västerås2, samt som biskop i Karlstad och medlem av Bibel
kommissionen3.

Några år senare, 1753, ingavs en ny ansökan av liknande innebörd 
denna gång från den energiske och framåtsträvande Mag. D a n ie l  
A n n e r s t e d t 4, som 1751—52 under Ihres presidium försvarat de 
två första delarna av sina ’Observationes philologicae in linguam Suio- 
gothicam, ex occasione vocum difficiliorum Libri Hymnorum Sue- 
cani’ och sistnämnda år även medhunnit att själv presidera för 3m 
och sista delen därav. Den 16 juni 1753 ( § 2) föredrogs hans supplik 
»at blifwa antagen til Docens uti Swenska språket». Fakultetens beslut 
blev emellertid, att den »ej nu denna gången kan willfara desz begäran, 
i anseende der til, at Docentium numerus är nog ökad, och beslöts

1 H erw eg h r  till E lvius 9 sept. 1748 (KVA, Bergianska brevsaml., T . 13).
2 Se ovan s. 107.
3 S . 123.
4 Något tilltagset hade denne redan 1751, innan han avlagt några som helst spe

cimina, ansökt hos kanslern om att erhålla »veniam docendi Lingvas», då filosofiska 
fakulteten (enl. prot. 5 juni § 1) anmäler, att han »ej är af Facultetens ledamöter 
känd för någon så tillräckelig Academisk Erudition, eller Critisk insigt i de lärda 
språken, som skäligen fordras af dem, hwilcka til Docentes wid Academien söka at 
blifwa befordrade». Vidare framhålles bl. a., att fakulteten beslutat att ej emottaga 
dylika ansökningar av andra än dem, »som sjelfwa praesidendo disputerat, wilcket 
denna Studiosus Annerstedt så mycket mindre fullgjordt, som han ej har Jus Ca
thedrae superioris såsom ännu ograduerad.» I mars 1752 tar han en rätt medelmåttig 
examen philosophicum, men blir det oaktat efter en tydligen rätt het strid utsedd 
till gratist vid promotionen, till åtskillig del på Ihres tillskyndan (prot. 20 april, § 2).



176

fördenskull, at denna ansökning upskjutes til lägligare tilfälle.» Anner- 
stedt återkom emellertid följande år med sin framställning, som han då 
ingav till kanslern, och fakulteten diskuterade saken vid två samman
träden i april (den 4 och 8). Dess beslut blev att i sin strävan att tillse »at, 
å ena sidan, Magistrorum Legentium antal ej må, til de ordinaire Docen
ters förfång, för mycket ökas, samt, å den andra sidan, at, genom måtte- 
liget antagande af sådane extra-ordinaire Docentes, en, til det högsta, 
för hwarje profession, måtte wid Academien behållas och upöfwas 
tjänlige ämnen för framtiden», ansåg sig fakulteten ej kunna bifalla 
Annerstedts ansökan, »hälst som» — och här kommer tydligen det 
egentliga skälet till synes — »det swenska Språket, hwaröfwer han 
åstundade at få hålla föreläsningar, icke, såsom andre lärdomsstycker, 
utgör för sin wissa profession i Faculteten något särskilt ämne».1 
Fakulteten hänsköt ärendets avgörande till kanslern. Mot beslutet 
anmälde Ihre en bestämd reservation, vilken — av protokollet åter
given med hans egna ord — erbjuder ett stort intresse, särskilt såsom 
en uttrycklig gensaga mot den rådande uppfattningen av svenska 
språkets ställning som föremål för forskning och undervisning. Den 
lyder: »Här wid har jag Joh. Ihre, det at påminna, at ehuru jag å ena 
sidan aldeles finner Facultetens omsorg at inskränka numerum 
Docentium, ganska angelägen, kan jag dock, å den andra, icke annat, 
än anse wårt Swenska Språks rykt för ej mindre wesentelig del af 
Eloqventiae Profession, än Latinen, och fölgaktligen sådan, som jag 
gerna såge, privatim blifwa docerad: hållandes före, det wara enda 
medlet, at uphjelpa wårt modersmål, at praelectioner der utinnan hål
las, och deras flit considereras, som derutinnan, lika som i andra lär
doms stycker, anwända sin tid och snille, hwilket jag med skäl till
lägger mag. Annerstedt.» Detta yttrande kastar ju åtskilligt ljus över 
Ihres syn på modersmålets ställning vid universitetet och hans fordran 
på att de som ägnade sig åt dess studium åtminstone ej skulle sättas i 
en direkt missgynnad ställning i förhållande till andra vetenskaps- 
idkare. Kanslern, greve E h r e n p r e u s , har tydligen ansett Ihres skäl
vägande, ty den 1 maj2 biföll han med hänvisning till Ihres motivering
Annerstedts ansökan. Om den undervisning denne sedermera med
delat är ingenting närmare känt; han kvarstod i denna befattning till

1 Fil. fak:s prot. 8 april 1754, § 5; dess skrivelse till kanslern av den 26 april 
finnes i R A , med Annerstedts odaterade framställning som bilaga; jfr A n n e r s t e d t , 

anf. arb., D. 3: 1, s. 312 f.
2 Jfr fak:s prot. 8 maj 1754, § 2-
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1760, då han efter avlagd teologie kandidatexamen blev adjunkt i teolo
giska fakulteten, där han tio år senare erhöll en professur ( f  1771).1

Efter Annerstedts övergång till teologiska fakulteten har den orolige 
och med tiden alltmer kverulantiske mag. C a r l  B r u n k m a n , som 1758 
disputerat pro gradu under Ihre — dock ej på avhandling med språk
ligt ämne (Diss. . . .  de usu religionum politico) — aspirerat på att få 
bli Annerstedts ersättare, vilket Ihre dock avböjt.2 Härom berättar 
Brunkman själv i ett till Vetenskapsakademien ingivet ’Memorial 
d. 24 November 1762, angående swenska språkets stadgande . . .’3: 
»År 1760 sökte jag Docenturen i Götiska Dialecterna wid Upsala- 
Academie, i anseende till den håg jag länge haft, at finna någon wisz- 
het i Swenska Språket, och tänkte, till den ändan, praesidera för ett 
arbete, under titel af Animadversiones in Linguam Sveo-Gothicam. 
Men, som hoppet om syslan slog mig felt, fast än mit arbete blef 
gilladt; förlorade jag icke modet, at ändå söka därmed, på annat ställe, 
tjäna både mig och Allmänheten, äller Språket.» På hans fortsatta 
skildring av sina hänvändelser till Vetenskapsakademien, Kungl. 
Maj:t m. m. i akt och mening att vinna en officiell position som censor 
över svenska språket ha vi här ej anledning att ingå, liksom ej heller 
på hans senare verksamhet som en föga framgångsrik språklig och 
social reformator, en klen vitterlekare — begabbad av Bergklint och 
Kellgren — och en i kiv och polemik ständigt invecklad skriftställare 
och publicist. Prästvigd 1763, skördade han även på den prästerliga 
banan mestadels motgångar i befordringsväg och fick slutligen 1778 
åtnöjas med befattningen som komminister i Gammalkil (Linköp. 
stift).4 Nämnas bör dock att han åren 1763—65 tjänstgjorde som 
huspredikant hos grevinnan Ulrika Juliana Gyllenstierna , f. Brahe, 
och 1765—69 hos hennes son riksrådet greve Göran Gyllenstierna, 
Skytteanska stiftelsens patronus. Sistnämnda omständighet satte 
någon tid rykten i svang, att Brunkman skulle vara designerad att 
efterträda Ihre, vilket säkerligen var alldeles grundlöst.

1 Se Sv. biograf, lexikon Bd 2 (Sthm 1919—20), s. 31 ff. med där anförd litt.
2 Det hela tycks ha ordnats under hand, ty i filosofiska fakultetens protokoll har 

jag ej funnit något omnämnande därav.
3 Tryckt i B r u n k m a n s  broschyr ’Sättet till swensk penne-lag’ (Sthm 1765), s. 

6— 16 (utdrag i Sw. Mercurius 1765: Maj, s. 391 ff.).
4 Om Brunkman och hans levnadsöden (han omkom genom drunkning 1781) 

se B. L i n d é n  i Personhist. tidskr., Årg. 26 (1925), s. 148— 163, ävensom samme 
förf. och N a t . B e c k m a n  i Sv. biograf, lexikon, Bd 6 (1925—26), s. 523 ff. med 
där anförd litt.

1 2 — 40360. A. Grape.
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Vad som föranledde Ihre att 1760 ställa sig avvisande gentemot 
Brunkmans åstundan att bli docent var väl i viss mån den utpräglade 
»kropps- och sinnessvaghet», som vid denna tid vidlådde denne1 och 
som för framtiden vållade åtskillig oreda i hans grumliga ingenium, 
men säkerligen betydde det än mer, att Ihre avsett denna post för en 
annan av sina lärjungar, som i motsats mot Brunkman under en lång 
följd av år under Ihres ledning idkat studier över svenska språket 
och ådagalagt detta både i sin exercitie- och sin gradualdisputation. 
Det var S v en  U l l g r u n d : av dennes arbete om våra svenska dialekter 
hade de två första delarna 1756 och 17582 framgångsrikt ventilerats under 
Ihre, och 1761 hade han den 3:dje delen färdig, som han då försvarade 
under eget presidium. Den 17 dec. s. å. föredrogs i fakulteten hans 
»supplique, att få blifwa antagen till Docens i gamla Göthiska Språket, 
och som Decanus [prof. C. A sp ] ther wid gaf Faculteten till kenna, at 
Herr Cancellie-Rådet och Riddaren Jhre för sin del wore nögd, att 
willfara bemälte Magisters ansökning, så blef samma Magister, såsom 
af Faculteten äfwen kend för skickelighet och ägande insigt i hwad 
här till höra månde, constituerad, att wara Docens i förr nämde ämne, 
hwilket Facultetens beslut med thet samma justerades».3 Hurusom 
Ullgrund, snarast väl just vid denna tid, biträdde Ihre i förarbetena 
för Swenskt dialect lexicon, ha vi sett i det föregående.4 Redan på
följande år (1762) tycks han ha lämnat universitetet för att bli ad
junkt vid gymnasiet i Karlstad, där han 1764 blev eloqventise lector; 
redan två år senare skördades han av döden i sin bästa mannaålder.5

1 Det kan också erinras om att Brunkman 1757 tagit en ganska slätstruken examen 
philosophicum, med admittitur för Ihre.

2 Jfr ovan s. 100; om exercitiedisputationen berättar hans kamrat inom Värmlands 
nation E r i c  E u r é n  (sedermera lektor i Karlstad, prost m. m.), att den »aflop till 
hans stora heder» (Euréns Dagboksanteckningar, UUB X 260 m, under 15 dec. 1756; 
i C. E. N y g r e n s  utgåva i Värmland förr och nu, 1927 (s. 5—87), s. 43).

3 Fil. fak:s prot. 17 dec. 1761, § 3. Först vid fakultetens sammanträde den 27 
febr. 1762 ( § 4) beslöts, att »Programme må utfärdas med första för Mag. Docens i 
Göthiska Språket Sven Ullgrund». — Ullgrunds lärjungeskap hos Ihre och hans 
beroende av denne har knappast tillräckligt uppmärksammats av K. G. L j u n g g r e n  

i hans uppsats ’Svenska dialektordböcker’ (i Vetenskaps-societeten i Lund, Årsbok 
1938, s. 19— 37), i det att Ullgrund här något oegentligt inskjutes mellan Benze- 
lius och Ihre och förklaras ha givit till känna tankegångar, som »till alla delar 
u p p t a g i t s  [spärr, av mig] av utgivaren av vår första dialektordbok, U llgrunds 
berömde vän Johan Ihre» (s. 22).

4 Se ovan s. 102, 103.
5 J. H a m m a r en , Carlstad stifts herdaminne, D. 1 (Carlst. 1846), s. 167.
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Från ungefär denna tid, 1760-talets förra hälft, skulle ju  också de 
funderingar ha härrört, som O l o f  B e r g k l in t  uppges ha hyst på att 
vinna en professur i svenska språket vid Uppsala universitet: sages
man för denna uppgift — berörd redan här ovan1 — är ju A n d ers  J o h . 
v o n  H ö p k e n , som härvid hänvisar på sin egen kanslerstid, dvs. åren 
1760—64. Det kan icke nekas, att uppgiften om Bergklints framställ
ning, som ju i hög grad borde ha berört Ihre, närmare besett ter sig 
skäligen överraskande, när man betänker de svårigheter, i vilka Berg
klint just vid samma tid invecklat sig i förhållande till de akademiska 
myndigheterna. Inskriven som student i Uppsala 1753, hade han 
först efter 8 års kringflackande liv som informator på växlande orter 
lyckats erhålla en kondition, som satte honom i tillfälle att uppehålla 
sig vid universitetet. Redan under detta sitt noga taget första aka
demiska år 1761 ventilerar han emellertid under Carl Aurivillii pre
sidium en dissertation ’Cogitationes de habitu lingvae svecanae in 
poesi, P. i \  Och knappt fjorton dagar senare2 låter han väsentligen 
på grundvalen av denna exercitiedisputation — i varje fall utan vare 
sig examen rigorosum eller gradualdisputation — promovera sig till 
filosofie magister vid universitetet i Greifswald, där han enligt den 
sällsamma trafik, som där bedrevs, icke en gång behövde inställa sig, 
alltså än mindre avlägga några prov. Man kan således icke förundra 
sig över att fakulteten, när Bergklint våren 1762 begärde att under 
eget presidium få ventilera fortsättningen på sin förenämnda avhand
ling, ställer sig avvisande3: med skärpa klandrar den Greifswalds- 
akademiens metoder — varav den redan förut hade åtskillig erfaren
het4 — och med hänvisning till ett kungl. reskript av år 1758 ävensom 
till »thenna Kongl. Academiens Constitutioner, och flere höga Stadgar, 
hwilka alla liusligen tillkenna gifwa, thet en slik sällsam genwäg till 
Magisternamn och rättigheter är för Swenska Studerande lagstridig 
och obillig, samt således för them icke loflig», förklarar den sig föran
låten »Magister Bergklint jus superioris cathedrae wid thenna Kongl. 
Academien alldeles att wägra och afslå.» Bergklint jämte en annan 
Greifswalds-magister besvärade sig hos kanslern dvs. Höpken, som

1 Se ovan s. 150 f.
Disputationen försiggick den 9 dec. 1761, promotionen i Greifswald den 22 

i samma månad.
3 Fil. fak:s prot. 1762, 17 maj § 3 (uppskov, med hänsyn till att »tiden [o: för 

disputerande] nu redan var förfluten») och 9 juni § 6.
4 Se A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3:1, s. 390 f.; D. 3 :2 , s. 251 ff.
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efter en något vacklande hållning 1763 godkände fakultetens avslag 
i de förevarande fallen. Hurusom fakulteten följande år ånyo upp
vaktade Höpken för att få fram ett principiellt avgörande i frågan och 
hurusom en framställning från denne föranledde ett nytt kungligt 
dekret mot oskicket i Greifswald har skildrats av Annerstedt1, likaså 
huru fakulteten icke dess mindre samma år fann sig föranlåten att 
uppge sitt motstånd mot Bergklints åstundan och medge honom pre
sidierätt.2 Bergklint utnyttjade medgivandet den 15 dec., då han pre
siderade för Particula 2 av sin avhandling, varefter den 23 mars 1765 
hans »Supplique, att få docera i Swenska Witterheten, efter ingen 
Mag. Docens här wid Kongl. Academien ther i går then Studerande 
ungdomen tillhanda» blev av fakulteten bifallen.3 Det torde få er
kännas, att mot bakgrunden af de besvärligheter Bergklint sålunda 
haft för att nå denna position, te sig onekligen hans hos kanslern 
anmälda aspirationer på en professur i svenska språket något säll
samma, vartill ytterligare kommer att hans tvänne små avhandlingar, 
i vilka han så gott som helt rör sig på den teoretiska poetikens område, 
knappast kunna sägas ha någon direkt språkvetenskaplig betydelse. 
Hans hänvändelse till Höpken får väl sålunda, som ovan antytts, 
hänföras till de sonderande hugskottens kategori, vare sig de nu verk
ligen gällt svenska språket och ej, som väl varit rimligare, svenska 
vitterheten.4

Att Ihre tidigt tog sig an den unge högt begåvade, men obemedlade 
J acob  J o n a s  B jö r n s t å h l  har omnämnts i det föregående5, liksom 
även att han härvid förhjälpte honom till docentur i svenska språket. 
Björnståhl var som bekant orientalist, hade disputerat under orienta

1 Anf. arb., D. 3: 1, s. 390 ff.; D. 3 :2 , s. 254.
2 Medgivandet gavs den 16 juni 1764 (prot. § 3), ej den 8 dec., som A nnersted t

uppger. A tt detta, som Annerstedt förmenar, skulle ha skett i häpenheten över 
Bergklints anhållan att få undergå magisterpromotion även i Uppsala förefaller dock 
rätt ovisst. Visserligen fann fakulteten en dylik förnyad promotion varom Berg
klint dock blott muntligen sonderat dekanus — »orimlig och stridande emot Aca- 
demiska privilegier», men den hade redan från början visat en välvillig uppskattning 
av Bergklints »lyckeliga snillegåfvor, wackra kunskap i flere lärdomsdelar och i syn
nerhet . . . färdighet i Swenska Skaldekonsten» (prot. 9 juni 1762) och fann honom 
väl nu tillräckligt straffad för den obetänksamma väg han valt för att nå graden.

3 Prot. § 4. Enligt L i d é n  hade B. RR. Ekeblads påverkan att tacka för do
centuren (brev t. Gjörwell 2 april 1765; KB, Ep. G. 7: 3).

4 Om de tidigare planerna på en professur i detta senare ämne se A n n er st ed t ,

anf. arb., D. 3 :2 , s. 371 f. 6 Ovan s. 149 f.



listerna C h r . C l e w b e r g  1 7 5 7  och E r ic  H e sse l g r e n  1761 samt under 
eget presidium 176 3  försvarat sin avhandling ’Decalogus hebraicus 
ex arabica dialecto illustratus’.1 Då det redan förut fanns en docent i 
arabiska och en i hebreiska — det var O lo f  D o m e y  resp. J o h a n  M u r 

b e r g  — och som praxis på denna tid gällde, att blott en docent antogs 
i varje ämne, har Björnståhl, säkerligen på Ihres tillskyndan, funnit 
för gott att hos fakulteten ansöka om att — som det heter i protokollet 
för den 2 nov. 1763  (§ 6 )  — »blifwa til Docens antagen i the lärdoms- 
grenar, som höra til Swenska Språket, sedan Magister Ullgrund, 
som förut häruti docerat, blifwit flyttad til Adjuncturen wid Carl- 
stads Gymnasium». Som Ihre ej var närvarande vid detta samman
träde, remitterades ärendet till honom, »såsom til hans Profession 
äfwen hörande». Vid nästföljande sammankomst den 28 nov. (§ 3 )  

föredrogs Ihres brev till dekanus i detta ärende, »hwarutinnan Can- 
cellie-Rådet och Riddaren för sin del thertil lemnar bifall, allthenstund 
berörde Magister eger en wacker med thetta Studium närskyld kun
skap: J anseende hwartil, och som han jämwäl i sin förleden sommar 
här utgifne och praesidendo förswarade Disputation, de Decalogo 
Ebrceo ex Dialecto Arabica illustrato, anfördt ett och annat rörande 
Swenska uttolkningen och egenskapen af wisza theruti förekommande 
ord, förordnade Faculteten honom Mag. Björnståhl til Docens i 
Swenska Philologien, hwarom Decanus äger utfärda programme». 
Ihre hade sålunda till och med bestått en något hårdragen men dock 
hjälplig motivering för detta docentförordnande. Att detta i varje 
fall i främsta rummet gällde svenska språket bör kanske understrykas, 
då det på sina håll plägar uppges, att Björnståhl gjorts till docent i 
gotiska (moesogötiska), ett ämne som han då ännu icke alls skulle ha 
studerat.2 Intressant är emellertid att det av przelectionskatalogen

1 Hans respondent var härvid J .  A .  T in g s t a d iu s , då femtonårig. Om arbetets 
fortsättning efter Björnståhls död av A b r . T h o r b e r g  m. fl. se A n n e r s t e d t , anf. arb., 
D. 3: 2, s. 175, 402.

2 Denna uppgift, som återges av A n n e r s t e d t  (anf. arb., D. 3: 1, s. 573), härrör 
från J o h a n  M u r b e r g , som visste att berätta detta i ett brev till Gjörwell 1780 (KB, 
Ep. G. 7: 7). Hans uttalande om hur det enligt hans uppfattning förhöll sig med 
docenturerna, hans egen och Björnståhls, förtjänar anföras; det lyder: »Då jag ett 
halft år för honom [Björnståhl] blef docens i OO. Litteraturen, var det egenteligen 
CR. Ihre och faculteten, som vid tillfaelle af en annan af mig sökt docenturs 
bortgifvande, ålade D r Hesselgren att antaga mig, såsom surnumeraire, efter jag 
då flere gånger hade både disputerat och praesiderat i österlaendska Språken; Nogot 
derefter utgaf Björnståhl sin u tur Lexica Harmonica compilerade Decalogus illu-
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för läsåret 1765/66 framgår, att han åtminstone då ej var främmande 
för detta ämne. Om sin undervisning intimerar han nämligen där: 
»Linguae Svecanae origines ex Ulphila aliisque vetustatis monumentis 
eruere conabitur, ostensurus inde patrii nostri sermonis jam cultam 
indolem, quam vel stili scriptis, vel institutis colloquiis, in amica & 
familiari Commilitonum consortione exercebit.» När Domey senare 
på året 1765 befordrats till adjunkt i teologiska fakulteten, sökte 
Björnståhl transport till docenturen i arabiska »såsom mera instäm
mande med hans Studier och utgifna Specimina».1 »Och allthenstund», 
säges i fakultetens protokoll2, »Professoren Hesselgren, hwilkens Profes
sion thetta rörde, intygade, thet ofwannämde Magister i samma 
afseende blifwit till Docens antagen i Crisi Lingvae Sveogothicae, 
att wid timande öpning winna thenna Transport», så gav fakulteten 
sitt bifall till denna. Här säges ju klart och tydligt ifrån, att docenturen 
i svenska endast avsåg att bereda Björnståhl en position under vänte
tiden.

Under de närmast följande åren synes Ihre icke ha haft någon docent 
i svenska språket. Det låter väl tänka sig att detta kan ha sammanhängt 
med den ändrade inställning, som filosofiska fakulteten år 1768 företer 
till frågan om docentanställningar: i stället för att det tidigare varit 
kanslern som varit den återhållande kraften, uttalar sig fakulteten 
nu för att »effter möyeligheten minska Docentium antal, hällst som 
deras myckenhet tyckes mindre gagna Informations wärket. och de 
sjelfwe hafwa mindre förmån theraf». Och att också Ihre anslutit sig 
till denna ändrade uppfattning framgår därav, att han till yttermera 
visso inskärper, »att man effter denna dag mera än någonsin tillförene,

stratus, och strax derpå blef han af Ihren antagen till docens i Moesogothiskan, 
som han då aldeles icke kaende, blott på det att han skulle få en docenture, och 
då Domey strax derpå blef Adjunct, feck han Arabiska docenturen.» A tt Murberg, 
som tydligen känt sig tillbakasatt, här ej i allo ger en korrekt framställning är dock 
tydligt. — Björnståhls minnestecknare O l o f  E s p l i n g  uppger, att Björnståhl »blef af 
H r Cancellie-Rådet och Riddaren Ihre, i hvars hus han äfven någon tid vistades, an
tagen till Docens i Göthiska Litteraturen» (Minne öfver Jacob Jonas Björnståhl . . ., 
Sthm 1785, s. 18).

1 I ett brev till Ihre angående detta utbyte — det föreligger i koncept bland Björn
ståhls papper i LUB (kaps. V III) — nämner han själv såsom ett av skälen därtill, 
»att den Svenska och Gothiska Philologien må komma i värdigare händer». (Brevet 
är tydligen skrivet från Svanå, Västmanland, där Björnståhl då innehade kondition i 
familjen Posse.) Jfr dock även nedan s. 183, not 3.

2 För den 9 dec. 1765, § 4.
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bör wara granlaga wid Docentium antagande» och det av det särskilda 
skälet, att kronprinsen-kanslern låtit förmärka, att han ur docenternas 
krets ville utvälja informatorer för den projekterade seminarieinrätt- 
ning, som var ämnad att bli Gustafs stora insats i universitetets u t
veckling, men som aldrig kom till stånd.1 Men det är också möjligt 
att avbrottet i denna svit av Ihres docenter kan ha berott på andra 
omständigheter, på bristande tillgång på lämpliga subjekt o. likn. 
Härpå tyder ju det faktum, att Ihre förmodligen 1771 erbjudit docen
tur åt J. G. S t e n b e r g , vilken som nämnt2 disputerat på en av Ihre 
författad runologisk avhandling, men fått avböjande svar.3

Inom här senast behandlade kategori av docenter torde emellertid 
från en något senare tidpunkt ytterligare ett par namn böra nämnas, 
ehuru deras bärare knappast lika deciderat som de förutnämnda voro 
inriktade på språkvetenskapen. Dessa voro C a rl  G u sta f  N o r d in  
och E r ic  G ö t l in .

Nordin, som började sina studier i Uppsala 1763, har tydligen genom 
sin begåvning väckt Ihres uppmärksamhet och så småningom med 
denne sin lärare trätt i en närmare förbindelse, som kommer till 
synes på olika sätt. Studier i de nordiska fornspråken under Ihre 
och i historia under Georgii4 ha kommit honom att inrikta sitt intresse 
på ett antal äldre historiska källskrifter av omtvistad natur, och enligt 
sin egen utsago har han avsett att framlägga en rad av undersökningar 
rörande dylika ’Monumenta suiogothica vetustioris aevi falso meritoque 
suspecta’. I den första av dessa avhandlingar, som han under Ihres 
presidium försvarat för graden 1773 och som, enligt vad original
manuskriptet ger vid handen, granskats och överarbetats av denne5, 
hävdar han äktheten hos ’Konunga- och hövdingastyrelsen’ gentemot 
oberättigade tvivelsmål; i en Continnuatio I, ventilerad 1774 som do- 
centspecimen under eget presidium, avslöjar han definitivt den länge 
misstänkta ’Hjalmars och Ramers saga’ som ett 1600-talsfalsarium 
genom att bl. a. uppvisa de källor, ur vilka författaren kompilerat sin

1 Fil. fak:s prot. 12 dec. 1768. §2. 2 Se ovan, s. 111 (med not 1).
3 År 1765 gör L i d é n  i brev till Gjörwell (10 april, KB, Ep. G. 7: 3) gällande, att

Ihre då varit betänkt på att ge denna docentur åt mag. E. F i l e n i u s  och att detta 
föranlett Björnståhls förflyttning. Detta synes föga troligt, enär F. aldrig blev Ihres 
docent.

4 I examen rigorosum avlagd 1771 (28 nov.) hade Nordin laudatur för Georgii 
(liksom även för Sleincour, under vars presidium han disputerat pro exercitio), 
men approbatur för Ihre.

5 Jfr härom ovan s. 53 (f.), not 5.
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bristfälliga isländska text.1 I båda dessa arbeten röjer sig en sund 
historisk blick och jämväl en skarp filologisk kritik, drag, som starkt 
påminna om Ihres metoder vid behandlingen av liknande problem 
och som helt visst även influerats av dessa. När Nordin så anmäler 
sig till erhållande av docentur »uti Göthiska Litteraturen och Nordiska 
Antiquiteterna», är det också Ihre, som vid fakultetens behandling 
av hans ansökan (den 19 okt. 1774) är hans högeligen erkännsamme 
förespråkare: »Rector Magnif. CantzlieR. och Ridd. Ihre förklarade, 
det han under sin tid här wid Kongl. Academien ej funnit någon, 
som med mera utmärkt hug och böyelse winlagt sig om Göthiska 
Litteraturen och Nordiska Antiquiteterna än Magf Nordin, hwilken 
i anseende till desz qwicka genie, förtjänte så mycket mera uppm unt
ran, som han framdeles blefwe nödwändig för Academiska Biblio- 
theket, och att CantzlieR. och Ridd. således gerna såge det bemälte 
Magister finge tillstånd att docera i nämnde Wetenskaps del, hällst 
detta Studium på en tid bland de Studerande blifwit så sällsynt.»2 
Fakulteten beslutar även att hos kanslern anmäla, att den funnit skäligt 
bifalla Nordins hemställan — liksom även samtidigt behandlade 
ansökningar från J acob  F r e d r . N e ik t e r  om docentur i poesien och 
från P eter  B o l in g  om motsvarande anställning »uti Oeconomia 
Practica» — och kanslern ger också sitt bifall, dock efter vad det vill 
synas något motvilligt, ehuru universitetet sannerligen icke torde ha

1 D et kan i detta  sam m anhang förtjäna erinras om  a tt Ih re  redan  tid ig t kom 
m it till insikt om  detta  sagofragm ents karaktär av falsarium . N o rd in  näm ner hans 
härom  gjorda u ttalanden i två av runavhandlingarna från  tiden  1770— 71 m en var 
av lättförklarliga skäl förhindrad  a tt å tm instone d irekt peka på Ih res anonym t 
gjorda inlägg i polem iken om  Stiernm ans 1758 hållna T al om  de lärda vettenska
pers tilstånd i Svearike. (Om  denna strid  jfr  —  utom  nedan D . 2, s. 4 f. anförd  
litt. —  num era även H . S a l l a n d e r  i Lychnos 1941, s. 239 ff.). I sin k ritik  av 
detta, dvs. ’Bref innehållande bihang till e tt nyligen u tkom m et T al . . .’ (U ps. 
I759) hade han m era i förbigående (s. 25) anm ärkt på a tt S tiernm an  (T al, s. 22 
o. 26) ställt denna saga i paritet m ed en rad  andra fornskrifter. H ans anm ärkning 
uppkallade då författaren av m otskriften ’Brefwäxling em ellan tw än n ew än n e r . . .’ 
(S th lm  1759) dvs. C. J. S t r a n d  —  som  härvid  säkerligen stod  i kon tak t m ed 
Stiernm an själv —  till e tt varm t försvar för denna källskrifts värde. I sin  den 18 
ju li 1759 daterade slutreplik, som  tyvärr aldrig  blev tryck t m en  föreligger i kon
cept i vår sam ling (Ih re  5: 1), har Ih re  em ellertid  k lart anse tt sig böra »komma 
fram  m ed then  föga hederliga sanningen, a tt hela the tta  rara  m an u scrip te t är en 
dikt, och ej w ärd t a tt nämna», e tt faktum  för vars fastställande »en kännare  behö
ver allenast läsa 6 rader» osv. Om  detta  falsarium  se vidare V. G ö d e l ,  H jalm ars 
och H ram ers saga, i Sv. fornm innesfören:s tidskrift, Bd 9, (1894— )i896, s. 137 ff.

2 Fak:s pro t. 19 okt. 1774, § 8.
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behövt blygas för någon av dessa unge forskare. Att Nordin emeller
tid räknats som Ihres docent torde kunna slutas av dennes anförda 
förord och bekräftas ytterligare därav, att Ihre vid ett senare fakul- 
tetssammanträde uttryckligen förklarar, att ämnet nordiska antiqvi- 
teter sorterade under hans professur.1

Redan vid denna tid har Nordin av åtskilligt att döma hunnit 
ett gott stycke framåt på den samlarverksamhet, som med tiden skulle 
komma honom att skapa den mest omfångsrika handskriftssamling, 
som överhuvud torde ha sammanbragts av någon enskild svensk man.2 
Det vill också synas, som om han nu eller möjligen redan något tidi
gare har börjat öka sina samlingar genom att för sin räkning låta andra 
personer kopiera handskrifter, som intresserade honom. Av dylika 
ting har det säkerligen funnits åtskilligt bland Ihres samlingar, och 
till dessa har han tydligen kunnat få tillgång bl. a. därigenom att 
Ihre ibland, låt vara kanske blott mera tillfälligtvis, anlitat honom 
som sin sekreterare. Han har sålunda enligt egen utsago »under 
Julhelgdagarne 1772 eller vid Nyårstiden 1773» på Ihres uppdrag 
renskrivit ett mycket omfångsrikt brev från Ihre till den danske 
historikern P. F. S u h m 3 och har härvid förklarligt nog passat på att 
samtidigt ta en avskrift för egen räkning4. Av liknande anledning har 
väl, som ovan (s. 135) nämnts, originalkonceptet till Ihres rektorstal 
1774 kommit i Nordins ägo. Det är väl också ungefär vid denna tid
punkt (eller eventuellt något senare) som denne berett sig tillfälle att,

1 När Nordin något senare, enligt dekanus’ meddelande i fakulteten (30 nov. s. å., 
prot. § 7) »enständigt anhållit, det han, enF sin ansökning, måtte i det tillämnade 
ProGrammet få infördt, att han ej allenast erhållit Veniam Docendi in Litteratura 
Gothica, utan efwen in Antiquitatibus Septentrionalibus», upplyste Ihre på till
frågan, »det nämnde Mag- ej kunde utöfwa sin Docentur i det förra, utan att äga lof 
att docera i det sednare» och han förklarade dessutom, »att samma Lärdomsgren, 
Skyttianske Professoren, enl1 desz Instruction, tillhörde». Fakulteten biföll härefter 
Nordins anhållan. Uppgiften att Nordin förordnats till Eloquentiae et Politices Do
cens, som förekommer i Biograph, lexicon, Bd 10 (Ups. 1844), s. 91 och sedan 
återgår på flera håll ( B y g d é n  m. fl.) är dock som synes felaktig.

2 Se härom S. Å g r e n , Om Nordinska handskriftssamlingen i Uppsala universitets 
bibliotek (i bibliotekets Alinnesskrift 1621— 1921, Upps. 1921, s. 468—497)> sär
skilt s. 471.

3 Se härom ovan s. 67 f. och nedan D. 2, s. 61 f., 309, ävensom A. G r a p e , De 
vetenskapliga förbindelserna mellan Peter Friderich Suhm och Johan Ihre (i 
Overbibliotekar Wilhelm M unte på femtiårsdagen . . . 1933, Oslo 1933, s. 49— 
81), s. 68.

4 Denna finnes i UUB Nordin 87.
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såsom även omtalats, låta utföra avskrifter av Erik Benzelius d. y:s 
bland Ihres papper befintliga språkvetenskapliga anteckningar och 
samlingar.1 Det är för övrigt ingalunda uteslutet, att det i den 
stora Nordinska samlingen kan finnas andra ting, som ursprung
ligen tillhört Ihre; det är sålunda möjligt att Nordin i enstaka fall 
av denne fått direkt mottaga gåvor.2

Det ges anledning förmoda, att Nordin även i sitt fortsatta veten
skapliga arbete (alltså efter docent-disputationen) stått i nära kontakt 
med Ihre. I varje fall kan detta antas ha varit fallet, då Nordin, 
liksom Ihre en gång gjort, sysslade med förberedelser för en edition 
av Uppsala-Eddan. Uppgiften om detta hans arbete förekommer i 
hans ansökningshandlingar till ett lektorat vid Härnösands gymnasium 
1774, i det att här enligt konsistorieprotokollet (30 nov. 1774) bland 
hans meriter anföres, »det han uppå högwederbörlig befallning, är 
sysselsatt att till upläggning bereda den g:la codex membranaceus af 
Snorre Sturlessons Edda, som förwaras på Kongl. Biblioteket i U pp
sala».3 Hur pass långt detta arbete fortskridit och vilket resultat 
Nordin därmed åstadkommit är åtminstone icke för närvarande när
mare känt — någon edition lyckades emellertid icke heller han pre
stera.

Det sökta lektoratet erhöll han besvärsvägen 1775, vilket föranledde 
hans avflyttning till Härnösand. Och innan han sedermera åt sig 
utverkat uppdraget att förbereda utgivandet av ett svenskt corpus 
diplomaticum4 med därmed förknippad förflyttning till Stockholm

1 Se härom ovan s. 91, 92, 96 och nedan D. 2, s. 45, 113 f.
2 Jag antar, att så kan vara fallet med dialektförteckningen N ordin 635: 11, som 

ju  utgör variant till en lista i Ihre-samlingen, 96: 8 (Benzelii Dialectologia 8), vidare 
Nordin 638: 8 ’Gustavi Benzelstiernae . . . annotata’ m. m.

3 Jfr J. A. H a m m a r g r e n , Karl Gustaf Nordin (Sundsvall 1923), s. 71.
4 Huruvida Nordin under sina år i Härnösand haft någon förbindelse med 

Ihre känner man ej. Däremot må från en senare tid nämnas, att när han 1785 hade 
att för domkapitlet i Härnösand uttala sig om den tid, som kunde komma att er
fordras för slutförandet av hans historiska och diplomatiska samlingsverk, fann 
han sig föranlåten att i viss mån åberopa Ihre och de svårigheter denne haft att 
kunna beräkna tiden för slutförandet av sitt Glossarie-arbete (jfr H a m m a r g r e n , 

anf. arb., s. 246 f.). Han uttalar sig härvid bl. a. på följande sätt, som vittnar om 
hans höga uppskattning av Ihre (koncept i UUB Nordin 481, bl. 87 ff.): »Uplys- 
ningsvis torde jag få anställa den jämförelse emellan H err Cancellie Rådet Ihres 
Glossarium och m itt förehafvande, at då det förra hade ett til sin vidd fulkom- 
ligen kändt föremål, neml. Språket; har det sednare ännu icke någon synbar 
gränts: at det förre kunde efter den fullkomlighet Auctor behagade gifva sitt
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(1782), hade Ihre gått ur tiden. Ihre fick sålunda aldrig bevittna, 
hurusom denne hans skyddsling, vid vilken han tydligen knutit stora 
förhoppningar, sedermera vann sin konungs gunst och förtroende 
— därom rivaliserande med en annan Ihre-lärjunge, O l o f  W a l l - 
q u is t  —  och snabbt nådde en inflytelserik ställning för att senare 
efter Gustaf III:s död jämväl få pröva lyckans växlingar. Sista 
gången man ser Nordins och Ihres namn nära förbundna med var
andra, det är då biskopen i Härnösand för Svenska akademiens räk
ning tecknade sin store lärares minne till högtidsdagen 18111 •— för 
övrigt det minnesvärda tillfälle, då Tegnérs Svea upplästes för den 
vittra areopagen och dess gäster.

Att E r ic  G ö t l in  i  77 i  och 1773 disputerade under Ihres presidium 
på tvänne runologiska avhandlingar är omtalat i det föregående2, och 
åtskilligt tyder på att han under sina studieår stått i nära förbindelse 
med sin praeses.3 År 1775 — då han avancerat till fakultetsnotarie

arbete, inskränkas; det sednare lider ej någon inskränkning, så framt icke gransk
ningar och anmärkningar skola uteslutas, utan beror af tilgången på skrifter och 
Handlingar. Det förre innefattade ej annat än hvad Auctor sielf componerade; det 
sednare skal igenom collation söka en stadgad Text ofta af 8 och 10 Codices Mscr, 
såsom med Stora Rimkrönikan, med Erici Olai vidlyftiga Historia och flere; hvartil 
kommer H err Cancellie Rådets sällsynta Lärdom, något biträde af dem som til- 
förene arbetat i närskylde Språken samt ständig betiening af 2— utaf publico lönte 
Amanuenser: förmohner, hvilka alla jag saknar; och blifver dock endast igenom 
H err Cancellie Rådets stora medfödde egenskaper begripeligt, huru ifrån 1756 til 
1769 fullbordan kunde hinnas af ett så beskaffadt Werk, hvilket giör auctors namn 
odödeligt och hedrar så mycket säkrare Nation, som detsamma torde böra anses 
såsom kronan för de Arbeten, dem Svensk Lärdom någon tid  kunnat åstadkomma. 
Jag har giordt denna jämförelse, icke för at sätta något förökadt värde uppå m itt 
arbete, ehuru detsamma uti en Ihres hand säkert hade ådragit sig ett jämlikt afseende 
med Glossarium, utan på det T it. skulle så mycket bätre finna, at, när 13 år upgått 
til utarbetande af Glossarium, som består af 2— Band in Folio, jag ej velat för
spilla tiden, då jag inför Kongl. Cancelliae Collegium utlåtit mig at minst 8 a 10 år 
ännu fordrades til ett Werk som kommer at utgiöra 10 a 12 och kanskie flera lika 
starka Band.»

1 Minne öfver kansli-rådet och Skyttianska professoren herr Johan Ihre (i Sv. 
akademiens handlingar ifrån år 1796, D. 6, tr. Sthm 1817, s. 171— 191; omtryckt 
i N o r d i n s  M innen öfver namnkunniga svenska män, Bd 2, Sthm 1818, s. 368—391). 
Orig.-konceptet finnes i Lewenhauptska arkivet på Sjöholm.

2 Se ovan s. ix 1.
3 Det framgår bl. a. därav att Ihre 1769 utställt ett berömmande intyg om ett 

av Götlin författat latinskt carmen, liksom han också i ett ’W itnesbörd’ 1 7 7 3  uttalat 
sig välvilligt om hans prestationer och kvalifikationer (båda dokumenten åtfölja 
den utförliga meritförteckning, som Götlin bilagt sin skrivelse till kanslern, inkom



och e. o. biblioteksamanuens — presiderade han själv för en avhand
ling om Birka1 med Olof Wallquist som respondent, och i februari 1776 
sökte han »Docentura uti det Swenska Språket såsom ett ämne, 
hwaruppå det för den studerande ungdomen är äfwen så nyttigt som 
hedrande, att använda någon del af tiden»2. »Wid öfwerwägandet 
häraf» — förmäler fakultetsprotokollet3, som dock talar om docentur 
»in Litteratura Svecana» — »yttrade sig Herr Cancellie Rådet och 
Riddaren Ihre, att han önskade, det Magister Götlin blef till Docens 
förordnad, emedan förut befunnits nyttigt att någon i detta Studiorum 
genere gagnar den Studerande Ungdomen, och den som då antogs, 
fått en annan sysla» — härmed åsyftas väl snarast Nordin. Ihre 
åberopar vidare Götlins tre disputationer och finner, att han »deszutan 
i anseende till desz qwicke genie förtjänar all uppmuntran». Fakulteten 
»lemnade med nöje sitt bifall härtill», och kanslerns utnämning följde 
redan den 26 februari.4 Tydligt är att det ämne, som av fakulteten 
nämndes »Litteratura Svecana» men av Götlin själv svenska språket, 
i detta fall haft en något vid och obestämd innebörd; när man så finner 
att docenturen i ett av filosofiska fakulteten utställt testimonium 1779 
(prot. 10 april, § 7) uppges ha gällt »Litteratura Gothica», är det väl 
antagligt att den snarast avsett de nordiska fornspråken och litteratu
rerna. Götlin kom emellertid att snart nog tämligen deciderat inrikta 
sig på den svenska numismatiken, och till de uppgifter, som ovan 
lämnats om hans akademiska karriär5, kan läggas, att han 1781 blev 
prefekt för Myntkabinettet och 1796 professor i myntvetenskapen — 
i sistnämnda egenskap den ende i universitetets annaler — med säte 
och stämma i fakultet och konsistorium.6

Det sista tillfälle, då Ihre överhuvud tagit befattning med någon 
fråga om docentanställning, tycks ha varit i april 1780, då magister 
A d o l p h  F r e d r ik  S t u r t z e n b e c k e r  ansökt om venia docendi i historia 
litteraria. Dennes framställning beslöt fakulteten den 5 april att bord

men 7 jan. 1796; RA, Academica, Upps., Ser. E II: Vol. 44; avskr. utan bilagorna
i UUB, U 40: 47, Annerstedts saml.). Ävenså kan erinras om att i vår samling 
föreligga några notiser rörande lagmannen Olof Biörnsson i avskrift av Götlin (Ihre 
199: Vinge-ätten), se nedan D. 2, s. 367.

1 De situ Bircae in Svio Gothia emporii nobilissimi.
2 G ö t l i n s  till kanslern ställda ansökan (RA, Academica, Upps., Ser. E II: Vol.

34). 3 Prot. 14 febr. 1776, § 5.
4 Prot. 20 mars 1776, § 2. 5 Se ovan, s. m .
6 Han blev eloqventiae et poéseos professor 1806, fick emeriti-lön 1812 och avled

1820.
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lägga, och åt notarien — som just var den nyss behandlade G ö t l in  —  
uppdrogs att inhämta Ihres tankar om Sturtzenbeckers begäran. An
ledningen till denna hänvändelse var tydligen den, att Sturtzenbecker 
sedan h.t. 1779 tjänstgjorde som amanuens hos Ihre.1 Vid näst
kommande sammanträde, den 19 april, anmälde Götlin, att Ihre på 
hans förfrågan svarat, »att han gärna samtycker, det bemäldte Magister 
må till Docens blifwa antagen; men förbehåller sig dock, att närwa- 
rande få med Facultetens Ledamöter närmare rådgöra uti hwad del 
af Philosophien honom må lämnas venia docendi» (prot. § 3). När 
rektor prof. Christiernin i brev till kanslern den 18 april uppger att 
Sturtzenbecker »påtänkes till Docens för Herr Cancellie Rådet Ihre», 
får detta väl mera räknas som en lös förmodan.2 Hur som helst vill 
det dock synas som om frågan fått förfalla, förmodligen på grund 
därav att Sturtzenbecker samma år antagit kallelse att bliva legations
predikant vid beskickningen i Turkiet och utrest till Konstantinopel. 
På denna post verkade han till 1784, då han under vistelse i Grekland 
avled i Livadia endast 26 år gammal.3 Hans namn är för framtiden 
förknippat med den värdefulla samling av orientaliska (och grekiska) 
handskrifter, som han på dessa få år sammanbragt och som han 
testamenterat till Uppsala universitets bibliotek.4

Det vida och i viss mån egenartade ämnesområdet för Ihres pro
fessur har ovan något diskuterats5 och torde ha erhållit ytterligare

1 Däremot hade han disputerat under filosoferna S l e i n c o u r  och C h r i s t i e r n i n  

(1776, rep. 1779), och den avhandling han under eget presidium ventilerade 1780 
som docent-specimen utgjorde fortsättning på gradualavhandlingen De logomachiis 
philosophorum.

2 C h r i s t i e r n i n  till R u d e n s c h ö l d  18 april 1780 (RA, Academica, Upps., Ser. 
E II: Vol. 36).

3 Om honom se vidare Upfostrings-sälskapets tidningar 1784, s. 166 f., 308 f., 
745 ff.; O. W. L e m k e , Visby stifts herdaminne (Örebro 1868), s. 435; G. A. G u s 

t a f s o n , Anteckningar om Gotlands nation i Upsala, Afd. 2: Gotlands nations 
matrikel 1646— 1877 (Ups. 1879), s. 35.

4 Om denna se C. J. T o r n b e r g , Codices arabici, persici et tu rc ic i. . .  (Lundas 1849), 
s. vii f. och passim. Om Sturtzenbeckers korrespondens med sina orientaliska lärare 
se K. V. Z e t t e r s t é e n , Die arabischen, persischen u. tiirkischen Handschriften d. 
Universitätsbibliothek zu Uppsala (Upps. 1930; Acta Bibliothecae R. Universitatis
Upsaliensis, Vol. 3), s. 151. I UUB finnas ävenså Sturtzenbeckers journaler över 
resan till Konstantinopel 1779—80 (X 404) och över hans resa i Grekland (X 405), 
hans beskrivning över Konstantinopel (X 405), hans Album 1780 (Y 133) jämte 
varjehanda anteckningar och utkast (H 31).

6 Jfr ovan s. 40 ff., 162 ff.
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belysning av den nu givna framställningen av Ihres befattning med 
utnämningar av docenter. Vi ha därvid konstaterat, hur många skilda 
ting han inrymde under begreppet politik, och vi ha ävenledes sett, 
hurusom han under elokvens med tiden också ansåg sig kunna sub- 
sumera modersmålets och de nordiska fornspråkens studium och åt
skilligt därmed sammanhörande. När C. G. Nordin anställdes, talades 
det sålunda, som vi påminna oss1, om »Göthiska Litteraturen och 
Nordiska Antiquiteterna» såsom den »Wetenskapsdel», som hans do
centur skulle gälla. Och det får väl anses, att man därmed trängt 
innanför eller i varje fall tangerat historiens råmärken: Nordins av
handlingar syftade ju i själva verket till en kritisk undersökning av 
historiska källskrifter. Ävenså torde det ur disputationslitteraturen 
kunna framdras fall, där man med utgångspunkt från politiken lika
ledes rört sig väsentligen på historiens marker. Det är väl något dylikt 
som förklarar det förhållandet, att Ihre vid ett tillfälle väckte förslag 
om anställande av en docent i ämnet historia, vilket ju ter sig något 
egendomligt, även om det av allt att döma skedde i fullt samförstånd 
med ämnesrepresentanten. Denne, som var professor C. F. G e o r g ii , 
hade vid fakultetens sammanträde den 9 juni 17622 just tillstyrkt en 
ansökan om docentur i ämnet av mag. J. B. Buss (senare B usser3), 
då Ihre, som för övrigt denna tid fungerade som Rector, underställde 
fakulteten, »om intet Philosophiae Magistern M a g n u s  O l . B e r o n iu s  
wid thetta tillfället äfwen förtjente Facultetens närmare åtanka, som 
allmänt wore kend för ett werkeligit Academiskt ämne, och utom 
wackra framsteg uti flere wetenskaper, äfwen förwärfwat sig berömlig 
kunskap uti Historien och besynnerligen Historia Patriae, hwarom så 
wäl hans Gradual, som äfwen praesidendo aflagda Specimen, de Jure 
Ecclesiastico Vicensium, nogsamt wittnar», varjämte Ihre med in
stämmande av Georgii förklarade sig anse detta ämne tillräckligt vid
sträckt för att behöva två docenter. Fakulteten godkände argumente
ringen och konstituerade de båda föreslagne.4 Beronius, som var son 
till ärkebiskop Magnus Beronius och jämte dennes övriga barn 1760 
adlades under namnet Björnstierna, hade 1758 disputerat pro gradu 
under Ihres presidium och i sin avhandling, betitlad Peregrinationes

1 Ovan s. 184.
2 Prot. § 5.
3 M est känd som den bekanta U psala-beskrivningens författare.
4 Uppgiften hos E l g e n s t ie r n a  ( i , s. 419) om Beronius’ docentur 1760 21/2 

kan icke vara riktig.
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gentium septentrionalium in Graeciam (P. i), rört sig med material 
hämtat både från de isländska sagorna och runinskrifterna.1 Han 
blev sedermera diplomat och avled 1785 som envoyé i Regensburg.

Det återstår oss ännu att något beröra den grupp av Ihres lär
jungar, som — i enlighet med den möjlighet som anvisats i univer- 
sitetsstatuterna2 — med stöd av kungliga stipendier anställdes hos 
honom för att gå honom tillhanda främst i hans ordboksarbete. Redan 
1 7 3 8  hade Ihre nämligen hos kanslern [G u s t a f  B o n d e ]  hemställt 
om att »til sin (min) syszlas lindrande, wid thetta utarbetandet [näml. 
av ett svenskt lexikon] af then studerande ungdomen få utwälja twänne 
skickeliga ämnen, som mig med renskrifwande och annat til handa gå 
kunna, och at the för sin möda måtte med Duplex Stipendium Re
gium benådade warda»3, men först 1 7 4 2  blev en förnyad framställ
ning bifallen, då gjord i den formen, att en amanuens skulle ställas till 
hans förfogande. Och det kan väl tagas för avgjort, att Ihre omedel
bart begagnat sig av denna förmån; medgivandet tyckes dock blott 
ha gällt för någon kortare tid framåt, förmodligen för 2 V2 å 3 år.4 Man

1 Den avhandling Beronius försvarade under eget presidium (1761), Notae 
criticae in Jus ecclesiasticum Vicensium, vulgo Cristinrettr Vicveria dictum, u t
gjorde väsentligen ett kommenterat omtryck av ett arbete något tidigare publi
cerat av islänningen H a n n e s  F x n n s s o n , en man som vi i det följande mer 
än en gång få anledning att omtala.

2 I statuterna dvs. 1655 års konstitutioner hade stipulerats (Cap. X V II: 6: 4), att 
studenter, som åtnjöto dubbelt stipendium — deras antal var ursprungligen fixerat 
till 12 — skulle förutom tjänstgöring som fakultetsnotarier vara skyldiga »ut profes
soribus egregium aliquod opus elaborantibus, operam suam legendis et conferendis 
authoribus commodent, et si quid typis excuditur, eos in corrigendo juvent» (Upsala 
univ:s konstitutioner af år 1655 . . . utg. af C. A n n e r s t e d t , Ups. 1890, s. 34).

3 Ihres framställning remitterades av kanslern den 7 okt. 1738 — alltså redan 
dagen efter det Ihre den 6 okt. emottagit Vetenskapssocietetens uppdrag — till 
konsistoriet, som den 18 okt. resolverade, att fakulteterna var för sig skulle yttra 
sig däröver; saken tycks därmed ha blivit ställd på framtiden, ty nämnda kanslers- 
remiss omtalas 1742, då saken kommer upp på nytt.

4 Fil. fakultetens protokoll saknas för tiden juli 1 7 3 7 —aug- x 747- Men kon
sistoriets protokoll 17 april 1742 ( § 7), liksom dess tillstyrkan i skrivelse till kanslern 
den 11 maj 1742 (RA, Academica, Uppsala, ser. E II: Vol. 19) ger vid handen, att 
duplex stipendium skulle utgå 4 terminer i teologiska och filosofiska fakulteterna 
och en termin i juridiska och medicinska fakulteterna. Vem som vid denna tidpunkt 
varit Ihres amanuens är ej känt. Skulle man här våga en gissning, kunde man möj
ligen i första hand tänka på B i r g e r  J o h a n  B r a u n e r , som senare blev en av Ihres 
flitigaste meddelare (se om honom ovan s. 83, 106 f. och nedan D. 2, s. 109 ff.,

Ihres amanu
enser.
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har eljest svårt att förstå den situation, som relateras i protokollet 
från filosofiska fakultetens sammankomst den 12 dec. 1749. När 
det här omtalats, att vid fördelningen av de lediga kungl. stipendierna 
tvänne rum tilldelats en student, som antagits till amanuens hos 
professor Olof Celsius d. y., så tillägges nämligen vidare: »Här wid 
förbehöllo sig Profl Ihre och Walerius at här näst få samma för
mån, at antaga Amanuenser til hiälp uti de af dem under händer 
warande arbeten» (§ 7). För Ihres del blev dock denna önskan 
icke uppfylld förrän inemot två år senare, då det den 3 okt. 1751 i 
fakulteten »Blef öfwerenskommet, det Decanus, Professoren Ihre, til 
hjälp, wid angelägne arbeten, antager en Amanuens, hwilcken kom
mer, effter Kongl. Constit. at åtnjuta duplex stipendium regium uti 
Classe superiori» (prot. § 7). Och i den därsammastädes meddelade 
förteckningen över de nya stipendiaterna upptas främst: »Prof. Ihres 
Amanuens Sotberg og.» [o: ostrogothus]. E r ik  S o t b e r g  blev också 
utan fråga den värdefullaste och mest effektive av Ihres medhjälpare, 
i det att han, såsom ovan omtalats, ombesörjde de krävande kolla
tionerings- och kopieringsarbetena ifråga om såväl Codex Argenteus 
som Uppsala-Eddan samt verksamt biträdde vid förarbetena för 
Swenskt dialect lexicon.1 Mellan honom och Ihre har tydligen under 
några år rått ett intimt samarbete av hög kvalité och fruktbärande 
natur. Och ehuru Sotberg säkerligen förstått att bedöma vidden och 
värdet av sina insatser i det gemensamma arbetet, låter han detta 
endast någon enstaka gång framskymta.2 I amanuensanställningen 
tycks han ha kvarstått till och med ht. 1754 eller in på vt. 17553, men

132 f.) och som i så fall redan under ungdomsåren skulle från Ihre ha fått 
impulsen till filologiska studier. Brauner innehade också kungl. stipendium i filo
sofiska fakulteten 1740—44. Andra kungl. stipendiater vid denna tid, som man 
möjligen kunde gissa på, äro M a g n u s  F a l l e r s t e d t  (f. 1700, f  1762), lektor i Lin
köping och förf. till ett ’Glossarium vocabulorum Norlandorum . . .’, (ms. R 592
i UUB; se E. H . L i n d  i Samlaren, 1882, s. 59) samt J a c o b  A r r h e n i u s  (f. 1721, 
t  I791) kanslerssekreterare), som 1743 hade kungl. stipendium i både filosofiska 
och teologiska fakulteterna.

1 Se ovan s. 67 f., 77, 102 f. m. m.
2 Det sker sålunda i en uppsats om den gotiska litteraturen, införd i Gjörwells 

Nya lärda tidningar 1774, se särskilt s. 370 f. (jfr v. F r i e s e n  o . G r a p e , Om Codex 
Argenteus . . . (Upps. 1928), s. 170, not 4).

3 I fil. fakultetens prot. för 4 okt. 1755 § 4 heter det: »På det Professoren Ihres 
Amanuensis Murberg, som förleden termin, i stället för 180 dal., ej mera unfått än 
120 dr, emedan M agi Sothberg har bekommet 60 dr, icke måtte komma at lida, 
samtyktes, at sådant här anföres, och, til effterrättelse, äfwen uti Stipendiats boken 
anno teras.»
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kontakten mellan Ihre och hans framstående lärjunge har säkerligen 
icke upphört därmed.1 Bröts denna 1761, då Sotberg lämnade Upp
sala för att tillträda ett lektorat vid kadettskolan i Karlskrona och 
senare (från 1765) bli informator för prinsessan Sofia Albertina m. m., 
så återknöts förbindelsen i varje fall 1773, då Lovisa Ulrika återupp
livade sin Vitterhetsakademi — av vilken Ihre sedan 1755 var leda
mot — och kallade Sotberg till dess sekreterare.2 På dennes lott 
föll det också att, när Ihre 1780 gått ur tiden, rista hans minnesruna 
för akademiens räkning, ett uppdrag som han utförde med pietet och 
omsorg.3

I amanuensanställningen hos Ihre efterträddes Sotberg 1755 av 
en sedermera ävenledes bemärkt man, nämligen J o h a n  M u r b e r g , 
som vid denna tid blott var 21 år gammal och ännu ej fullgjort några 
akademiska prestanda. Dessa följde emellertid i vanlig ordning; så
lunda avlade han 1759 en vacker examen philosophicum4, som till
försäkrade honom andra hedersrummet vid 1761 års promotion5, 
blev »Docens in Ebraicis» 1763, fick 1769 tillstånd att docera även 
i grekiska, uppfördes i 2:a rummet på förslag till adjunkturen »in Lit
teratura Ebraea et Graeca» 17706 och blev e. o. adjunkt 17727. På
följande år lämnade han den akademiska banan för att tillträda ett 
lektorat i Gävle8, blev sedermera (1777) rektor vid Stockholms stor
skola och invaldes i Svenska akademien 17879.

1 D et kan ju  erinras om Sotbergs expedition till Köpenhamn vid årsskiftet 
*755/56, hans besök hos Langebek 1758 (se nedan Ihres brevväxling) och i Wolfen- 
biittel 1763 m. m.

2 Denna fas av förbindelserna mellan Ihre och Sotberg beröres något här nedan 
i samband med redogörelsen för Ihres ledamotskap i akademier m. m.

3 S o t b e r g  fick ej själv tillfälle att föredraga denna minnesteckning: den anmäldes 
vid akademiens sammanträde den 29 nov. 1781 (§ 4), men hann då ej uppläsas; 
när detta skedde den 30 april 1782 (§ 3), hade Sotberg avlidit (den 30 dec. 1781), 
se K. Vitterhetsakademiens dagbok 1773— 1782 (Sthm 1930), s. 187 o. 190. M in
nesteckningen trycktes i akademiens Handlingar, D. 4 (1783).

4 Fil. fak:s prot. 27 okt. 1759 § 1; M urberg  hade laudatur för I h re  och C le w -
berg , cum laude för A m n e l l  och E kerm an  osv . 6 Prot. 13 april 1761, § 3.

6 22 dec. (§ 2); I h r e  satte dock B j ö r n s t å h l  i 2:a och M u r b e r g  i 3:e rummet.
7 I h r e s  dekanus-program angående denna utnämning finnes i Ihre 1 6 8 : C 1 1 ; 

om utnämningen jfr A n n e r s t e d t , anf. arb., 3 : 1 ,  s. 4 8 8  (med not 3 ) .

8 Om hans verksamhet här som ethices et historiarum lector 1773—77 jfr G. E. 
L u n d é n , Bidrag till Gävle skolors historia, D . 1 (Falun 1930), s. 281, 289, 297 ff.

9 Om M u r b e r g  se vidare G. a f  W e t t e r s t e d t s  Inträdes-tal i Sv. akademien 
1811 (tryckt i akad:s Handlingar ifrån år 1796, D. 6 (1817), s. 98— 119); Biograph. 
lexicon Bch 9 (Ups. 1843), s. 193 ff. osv.

13  — 40360. A. Grape.
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Hos Ihre torde Murberg ha tjänstgjort åren 1755—571, varvid 
han säkerligen biträtt denne vid hans ordboksarbeten. Det antagan
det kan väl också ligga nära till hands, att under denna tid hos 
honom grundlädes det intresse för vårt svenska språk, som han 
sedermera behöll livet igenom och ådagalade bl. a. i sitt inträdestal 
i Svenska akademien om svenska språkets kynne2 och i sina ener
giska insatser i akademiens ordboksarbete3; det kom för övrigt också 
till synes i de åtskilliga uppsatser i den senare medeltidens och 
Vasatidens historia m. m., som Murberg publicerade i Vitterhets
akademiens handlingar.4

Närmast efter Murberg i raden av Ihres amanuenser följde en 
ung västmanlänning vid namn J o h a n  B ie u r n ; dennes tjänstgöring 
torde ha omfattat åren 1758—60. Han disputerade under Ihres 
presidium pro exercitio 1759 på en avhandling De origine lingvarum 
P. 1 och pro gradu 1761 på P. 2 av samma arbete. Han promoverades 
1761 absens till filosofie magister, och hans frånvaro orsakades av 
prästerlig tjänstgöring. Redan tio år senare skall han ha avlidit som 
adjunkt i Stockholm.5

För den följande tiden lämnar oss förteckningen på de kungl. 
stipendiaterna i ’Filosofiska fakultetens stipendiebok’ tyvärr i sticket, 
i det att den alltifrån ht. 1760 till och med vt. 1768 endast upptar 
’Amanuensis Professoris Skytteani’ utan att ange vederbörandes 
namn. Vår förteckning blir därför ej alldeles fullständig för nämnda 
tidsperiod. Emellertid känna vi åtskilligt ur andra källor. Vi veta 
sålunda, att den unge J o h a n  H e n r ik  L id é n  våren 1760 antogs till 
amanuens hos Ihre och att han kvarstod i denna beställning förmod
ligen under c:a ett års tid.6 Sålunda berättas i de under Lidéns 
medverkan tillkomna biografiska anteckningarna ’Momenta vitae Li-

1 Denna hans anställning är obekant för hans tidigare biografer.
2 Tryckt i Sv. akad:s handl. ifrån år 1796, D. 2 (tr. 1802), s. 3—24; om talet se 

vidare S c h Oc k , S v . akademiens hist., x, s. 263—268.
3 Om M u r b e r g s  arbete, som gällde 4 bokstäver av alfabetet, se bl. a. J. E. R y d - 

q v i s t , Svenska akademiens ordbok historiskt och kritiskt betraktad (Sthm 1870 
särtr. ur Sv. akad:s handlingar ifrån 1796, D. 45), s. 16, 17; G. L j u n g g r e n , S v . 

akademiens hist. 1186— 1886, D. 2 (Sthm 1886), s. 388 ff., 420 f.; S c h ö c k , Sv. 
akademiens hist., D. 1—2 (Sthm 1935—36) passim (se registret).

4 I K. Vitterhets hist, och antiqvitets acad:s handlingar, D. 1 (1789)—5 (1796) 
o. D. 8 (1808).

5 M u n c k t e l l , Westerås stifts herdam., D. 3 (Ups. 1846), s. 401.
6 Se härom ovan s. 80 (med not 4).



J95

denianae1, hurusom Ihre i egenskap av dekanus examinerade honom 
vid ankomsten till universitetet och »fattade från den stunden en 
utmärkt kärlek för honom . . . och war den förste som muntrade 
honom med sina goda råd och anvisningar». Vi ha ju också i det 
föregående konstaterat, att han efterlämnat de utförligaste anteck
ningar, som såvitt känt är bevarats till vår tid från Ihres föreläsningar 
över svenska språket, anteckningar, som visa att han haft tillgång 
till åtminstone ett av Ihres egna manuskript.2 Likaså ha vi kunnat 
fastställa, att han deltagit i förarbetena för Swenskt dialect lexicon.3 
Lidéns senare öden torde få anses alltför väl kända4 för att här behöva 
närmare relateras. Det må blott erinras därom, att hans förbindelse 
med Ihre ingalunda bröts därför att han lämnade sin anställning 
— »dess [o: Ihres] wänskap fortfor oafbrutet intill denne store Man
nens död», betygas i Momenta vitae Lidenianae. Därom vittna bl. a. 
bokgåvor5 och en del bevarad korrespondens6. Det visar sig sålunda 
t. ex. att Lidén, när han på sommaren 1770 blivit uppförd på förslag 
till en adjunktur i Lund och stod i beråd, huruvida han skulle full
följa sin ansökan, begärt ett råd av Ihre, vilket han också erhållit — 
det gick i avstyrkande riktning.7 Det vill också synas som om kon
takten i viss mån fortbestått även sedan Lidén sett sin sällsynt lovande 
bana brytas av den giktsjukdom, som sedermera under hans återstå
ende livstid höll honom fängslad vid sjukbädden i Norrköping dock 
utan att lyckas lamslå hans rika intressen och hans lärda verksamhets
lust. Och när Lidén beslutat sig för att till Östgöta nation i Uppsala 
donera sitt stora och värdefulla bibliotek, då hade Ihre i sin egenskap 
av nationens inspektor anledning att betyga donator nationens tack
samhet för den storartade gåvan, varvid han dock också såg sig nöd
sakad att delge honom nationens oro över de kostnader, som förut
sågos bli förknippade med samlingens inpackning, transport m. m.8

Under läsåret 1761/62 synes det med skäl kunna förutsättas, att 
den ovan omtalade magister S v en  U l l g r u n d  gått Ihre till handa:

1 Om dessa och deras olika redaktioner se N e l s o n , Johan Henrik Lidéns levnad 
(i Linköp. bibks handlingar, N. S.: Bd 2: 1, 1931, s. 1—60), s. 2, not 1.

2 Se ovan s. 80.
3 Ovan s. 103.
4 Se härom senast och bäst N e l s o n s  nyss anf. teckning av L:s levnad.
° L idén  till Ä l f  24 dec. 1763 (UUB G  350 f.).
6 I UUB G 151 a, c och g; U 100 m. m.
7 Utdrag av Ihres brev (i G 151 c) hos N e l s o n , anf. arb., s. 28 f.
8 I G 1 5 1  g .
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han vann ju under denna tid sin docentur »i gamla Göthiska Språket»1, 
hans samtliga tre akademiska specimina rörde sig på den svenska 
dialektforskningens fält, och vi ha ju också sett honom som Ihres 
medhjälpare vid samlandet av material för Swenskt dialect lexicon2. 
Mera ovisst är vem som innehaft sysslan under de närmast följande 
åren. Möjligen skulle man här kunna gissa på magister docens 
M a g n u s  B er n h a r d  M a l m s t e d t 3, ty av allt att döma finns det anled
ning anta, att han någon tid gått Ihre tillhanda som amanuens, ehuru 
man icke närmare känner när detta skett. I den redan i det före
gående nämnda levnadsteckning, som K arl  W a r b u r g  givit av ’Fru 
Lenngrens fader’4 och som delvis är grundad på numera ej tillgäng
ligt originalmaterial5, uppges nämligen, att Malmstedt »bistod . . . 
Ihre med excerpter och handskriftsgranskning för dennes ordboks
arbeten».6 Redan under sina tidigaste Uppsala-år (1745—47) hade 
Malmstedt studerat under Ihre — han tog senare sin grad i Lund — 
och 1751 blev han, som vi ovan konstaterat, på Ihres föredragning 
antagen till eloqventias docens. Tyvärr är ingenting närmare känt 
om den märklige mannens förbindelser med Ihre under de tider, då 
han i synnerligen torftiga omständigheter förde en arbetsfylld till
varo, därtill från det teologiska renlärighetsnitets sida utsatt för för
följelser såsom misstänkt för herrnhutiska sympatier, förföljelser 
som till och med för en tid (1753—55) berövade honom rätten att 
meddela undervisning, hans enda levebröd. År 1760 ställdes han 
under åtal anklagad för att ha anordnat otillåtna religiösa samman
komster7 men blev frikänd, osv.8 Han blev 1772 e. o. adjunkt och 
erhöll 1787 professors titel.

1 Se ovan s. 178. 2 Se ovan s. 102, 103. 3 Om denne jfr ovan s. 163.
4 Nord. tidskrift, Årg. io  (1887), s .  118— 132,181— 192; jfr ovan s .  163 med not 5.
5 Däribland en Malmstedts självbiografi i manuskript ’En spegel af Guds försyn’;

en egenhändig version av denna — dock helt kortfattad — föreligger emellertid i
ms. Posse 22 i UUB.

6 W a r b u r g , anf. uppsats, s. 120. D et finns dock anledning antaga, att Malm
stedts biträde åt Ihre kan ha lämnats vid en tidigare tidpunkt.

7 Jfr härom F r ie s , Linné, D. 2 , s .  2 2 3  f. I handläggningen av detta mål 
deltog icke Ihre.

8 Från en något senare tid nämligen år 1766 befinnes det, som O. W a l d e  (Stor
hetstidens litterära krigsbyten, 2, Upps. 1920, s. 53, not 4) påpekat, att Malm
stedt av Ihre förärats en samlingsvolym innehållande Thomas Porcacchi, L ’isole 
piu famose del mondo (Venezia 1576) m. m., som Ihre antagligen redan på 1730- 
talet — väl efter hemkomsten från utlandet sommaren 1733 — förvärvat ur det då 
under hand försålda Oxenstiernska biblioteket.
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År 1765, då Ihre anfäktad av myndigheterna på grund av Glos- 
sarie-verkets försening såg sig nödsakad att forcera sitt ordboksarbete, 
erhöll han på konsistoriets framställning kanslerns medgivande att 
anställa ytterligare en amanuens att »jemte then han förrut hafwer» 
gå honom till handa.1 I samband härmed upplyses också att den 
person, som Ihre önskat och erhållit till Amanuensis 2—, var den 
studiosus av Östgöta nation A n d er s  E sse , som vi redan sett omnämnd 
i det föregående.2 Denne disputerade under Ihre först på den runo- 
logiska avhandlingen ’De mortuis in Hvitavadum’ 1766 och påföljande 
år pro gradu på dissertationen ’De Gothis, Graeciae aboriginibus’, 
liksom den förra antagligen till åtskillig del härrörande från Ihre själv. 
Denna senare avhandling innehåller en tillägnan till Ihre på latinsk 
vers, och i vår samling (Ihre 39: 2 och 201 B: 15) föreligga också ett 
par hyllningsdikter till denne.3 Esse, som förmodligen tjänstgjorde 
hos Ihre under stipendietidens tre år, lät sedermera prästviga sig 
och blev slutligen kyrkoherde i Vimmerby, där han avled 1810.4

Även den man, som vid Esses antagande 1765 redan fungerade 
som ’Amanuensis primus’ hos Ihre, låter sig närmare fastställas. 
Det var nämligen den ovan mer än en gång5 omtalade P e te r  B o l in g , 
vars verksamhet satt åtskilliga spår i vår samling. I sin korrespondens 
med Björnståhl6 ger han denne åtskilliga glimtar av sin tjänstgöring 
hos Ihre. Sålunda talar han i brev av den 7 okt. 1765 om »arbete, 
som jag fått af CancellieRådet Ihre såsom Des amanuens», och fort
sätter så: »Arbetet består deri at genomläsa och observera miszskrif- 
ningar etc. i det som snart skal under präszen af Glossar. SuioGoth. 
Efter middagen eller innom 2. å 3. timar bör det wara tillbakas och 
jag har mer än en Sextern igen.» Vid ett senare tillfälle7 befinnes det, 
att Boling »har utom wanliga syszlorna, en hop at skrifwa åt Hr 
CancellieRådet Ihre». I sina brev från år 1766 omtalar han regel -

1 Ihres framställning i denna sak behandlades i konsistoriet 18 maj 1765 (prot. 
§ 13); framställningen bifölls genom kanslersbrev i aug. s. å. (jfr konsist:s prot. 
17 aug. s. å. § 2 och fil. fak:s prot. 27 nov. s. å. § 1).

2 Se ovan s. 109 med not 2.
3 Se nedan D. 2, s . 39 och 376.
4 Om honom se vidare W e s t e r l u n d  o . S e t t e r d a h l , Linköpings stifts herdaminne, 

D. 4: 2 (Linköp. 1925), s. 13 f.
5 Se ovan s. 65, 106 och nedan D. 2, s. 128 f., 137. 6 I Lunds UB.
7 Brev av 22 (?) okt. s. å. (ibid.). I brev av 11 nov. heter det: »Jag är alla dagar

occupatissimus, ty jag skriwer åt Ca[nce]llieRådet, och på köpet samlar Helsing- 
glosor och wisar honom, såsom wälkomme ellr öfwerloppstractamenter» m. m.
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bundet, hur tryckningen av Glossariet fortskrider.1 Och ännu i 
juli 1767 berättar han: ». . . på stunden feck jag et widlöftigt correctur 
ifrån H- Cancellie Rådet, som i går kom hem ifrån brunn.»2 I andra 
sammanhang äro omtalade Bolings samlingar av ord ur Hälsinge
målet, vilka till åtskillig del tillkommit under denna tid och för
klarligt nog intresserade Ihre.3 Och detsamma gäller även de jäm 
förande sammanställningar av ord ur skilda språk (bl. a. Ihre 107), 
som Boling utarbetade, väl snarast till tjänst för Ihres arbete på 
Prooemium till Glossariet. Så vitt man numera kan döma, får nog 
Boling också sägas av Ihres amanuenser ha varit den, som näst efter 
Sotberg gjort honom det största gagnet. Boling var annars egentligen 
icke språkman: han hade disputerat i fysik 1757 under L. Hjortz- 
bergs presidium, fick sin grad i Greifswald 1760 och ägnade sig senare 
åt studier i praktisk ekonomi, vilka medförde docentur i ämnet 1774.4 
Redan dessförinnan (1771) hade han slagit in på lärarbanan som 
v. kollega vid katedralskolan i Uppsala; han blev conrektor här 1778 
samt rektor vid trivialskolan i Gävle 1786.5

1 Så t. ex. heter det i brev, dat. ’S. K nuts dag’ [o: 13 jan.] 1766: »Till bokstafwen 
E hade man avancerat på Gloss. Suiogoth. när jag sist såg det», vidare uppgifter 
ges i brev av 3 febr., 17 mars, 24 okt., och i brev av 5 dec. s. å. heter det: »Sista 
ordet af det, som är tryckt i Glossariumet, är Gorr, sanies» (ibid.).

2 Brev av 10 juli 1767 (ibid.). Något tidigare, 8 maj, har han berättat: »Jag 
wille skrifwa fullkomligen långt bref, men en duerne med correcture af Gloss. 
Suiog. Ihr. förbjuder mig. Deruti är nu begynt med bokstafwen K, som blir 
den sista i 1. tomen».

3 Se ovan s. 106, 197 n o t 7 och nedan D . 2, s. 128 f.
4 O m näm nt här ovan s. 184 f. I sitt y ttrande över B:s ansökan ger professorn i 

oeconomia practica J o h .  L o s t b o m  i filosof, fakulteten den 19 okt. 1774 (§  8 av prot.) 
en karakteristik av denne, som icke saknar sitt intresse; han  förklarar härvid »det 
han så m ycket hällre önskar, det m åtte  bem älte M agister u ti sin  ansökning w inna 
bifall, som  det will sw årt wara a tt w id A cadem ien finna e tt så skickeligt äm ne till 
denna docen tur i anseende till desz förwerfwade insigter, icke allenast u ti G ru n d - 
w etenskaperna till Oeconom ien, nemlH N aturalH isto rien , Physiquen, Chem ien 
och M echaniquen, u ti hw ilken senare del, han  in praxi w ist tillförlåteliga prof, 
utom  de wackra p ro f han  w ist u ti R itnings och Pousserings konsten  i W ax, hwarom  
D ecanus [Lostbom ] trodde, det ingen af Facultetens ledam öter w ore i okunnoghet; 
jäm te  desz öfriga w älgrundade kunskaper u ti L itte ra tu ra  O rientali, och de t som 
hörer till Belles L ettres: hwilket allt, jäm te desz sediga och Exem plariska lefnad 
D ecanus till det m insta trodde förtjena denna u ppm untran . O ch näm nde Decanus 
tillika, det wore M a g i Boling sinnad a tt u ti Oeconom ian nästa T erm in  utgifw a en 
D isputation  och derföre praesidera.» D etta  sistnäm nda inträffade också 1775, då 
B. försvarade ’T riga  aphorism orum  de antiquissim a m olendi ra tio n e’.

5 Jfr L u n d é n ,  Bidrag till Gävle skolors hist., D . 1 (Falun  1930), s. 62, 82, 189 f.
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Våren 1768 tyckas vissa betänkligheter ha börjat att göra sig gäl
lande mot att så många rum i de kungliga stipendiernas högsta klass 
upptogos av professorernas amanuenser. Saken tycks ha varit före i 
konsistoriet, vilket föranledde, att man i filosofiska fakulteten ansåg 
sig vid sammanträde den 13 juni böra efterspörja, »huru wida de 
[o: amanuenserna] nu för tiden giorde det wederbörliga biträde, för 
hwilket de njöto sina Stipendier till godo» (prot. § 4). Då Ihre redan 
befanns ha rest till Sätra brunn, kunde besked ej erhållas angående 
hans två amanuenser, men den 2 nov. togs saken upp på nytt. Ihre 
tycks emellertid då enligt protokollet (§4) helt kort ha genmält, »att 
Mag- Olof Eneroth, Fjerdhundr. och Magr Laurent. Ekmark, Nericius, 
äro antagne». Tydligen ansågs det dock något ömtåligt, att Ihre 
alltjämt hade två amanuenser, ty redan vid sammanträdet den 10 dec. 
erinrar dekanus [prof. S. D u r^eus] om att man kunde vänta nya be
tänkligheter från konsistoriets sida mot »Amanuensis 2— , Mag- Ek
mark, hwilken nyligast blifwet antagen» och begär besked, »hwad 
CantzlieR. och Riddaren behagade att han borde swara». Ihre för
klarade då, »att han ei begär 2— Amanuenser, mer än denna Termin, 
och att fölgagtel- den ena af dem nästa Termin kommer att upphöra, 
hällst som han hoppades med sitt under händer warande arbete snart 
komma till slut» (§ 2). Den reduktion, som sålunda ställdes i utsikt, 
kom dock icke så snabbt till stånd, utan Ihre behöll sina båda amanuen
ser i ytterligare två år, alltså även under någon tid efter det Glossariet 
på hösten 1769 utkommit. Först den 21 nov. 1770 anmäldes i fakul
teten, att Ihre »hädaneffter icke begär mer än en Amanuensis, så att 
2-ra Profess. Skyttiani Amanuens-Rumet blifwit ledigt» (prot. § 1). 
Från år 1768 ha också avlösningarna med nya personer gått i raskare 
takt. De förutnämnde E n e r o t h  och E k m a r c k  kvarstodo under 
ht. 1768 men efterträddes påföljande termin av A n d r ea s  T il l /e u s , 
Yestmannus, och P e t e r  H a m m a r l u n d , Nericius, vilka i sin tur 
ht. 1769 avlöstes av J o h a n  A h l r o t h , Fjerdhundr., och J o h a n  G u s t . 
St e n b e r g , Vermeland. Om samtliga dessa gäller med all sanno
likhet, att de huvudsakligen tagits i anspråk för Glossarie-arbetet, 
varför vi ej kunna vänta att i vår samling finna några nämnvärda spår 
av deras verksamhet. Ekmarcks namn ha vi mött i det föregående 
— i avsnittet om Ihres docenter1 — och ävenså Stenbergs2. Om de 
övriga tre gäller att de samtliga i likhet med Ekmarck valde den

1 Se ovan s. 171.
2 S. i n .
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prästerliga banan: Tillaeus blev slutligen kyrkoherde i Västervåla 
(Västmanl.)1, Hammarlund, som 1773 promoverats till fil. mag. 
efter att under Ihres presidium ha försvarat en moralfilosofisk avhand
ling, fick långt om länge (1793) Sköldinge pastorat i Södermanland2, 
och Ahlroth blev komminister i Husby-Sjutolft (Uppl.)3. Stenberg 
kvarstod som 2:dre amanuens även vt. 1770, men Ahlroth ersattes 
som i:ste med A n d rea s  G u s t . Ö r b o m , Jemtus, och efter reduktionen 
ht. s. å. kvarstod denne ensam t. o. m. vt. 1772, varjämte han i en 
andra omgång fungerade under läsåret 1773/74. Örbom var den 
siste i raden av Ihres respondenter, i det han 1774 disputerade pro 
exercitio på avhandlingen om Livius-fragmentet.4 Promoverad till 
magister 1776 (efter disputation under Christiernin), trädde även 
han i kyrkans tjänst och blev 1781 kyrkoherde på Mörkö (Sdml.).5 
Läsåret 1772/73 innehades amanuensbefattningen av J o n a s  D u b b , 
OGoth. och ht. 1775 av P ete r  E k e l u n d , Vermeland., båda tydligen 
högt begåvade män. Född 1739 var Dubb redan en mogen man, 
när han trädde i Ihres tjänst, och anställningen torde främst ha 
avsett att bereda honom tillfälle till högre studier — en tidigare 
Uppsala-sejour (från 1760) hade lett till prästvigning 1766. Han 
fullgjorde nu också sina bägge disputationer under Ihres presidium 
(De morali hominum natura, P. 1—2, 1772—73) och erhöll i examen 
philosophicum av honom betyget laudatur, som Ihre endast mycket 
sparsamt utdelade. Vid promotionen 1773 utsågs Dubb enhälligt till 
primus.6 Teol. kand. 1774, blev han e. o. hovpredikant samma år, 
och vidare kyrkoherde i Vingåker 1777 samt slutligen domprost i 
Linköping 1801.7 Ekelund åter var vid sin anställning hos Ihre en 
helt ung man — han var född 1756; efter sin exercitie-disputation 
1774 (under Christiernin) hade han slagit sig på den praktiska eko
nomien, och disputerade 1776 på i:a delen av en avhandling inom 
detta gebiet under Lostbom och på 2:a delen året därpå under eget 
presidium. Hans docenttjänstgöring tycks dock ha varit så obetydlig,

1 M u n c k t e l l ,  Westerås stifts herdam., D . 3 (Upps. 1846), s .  203.
2 H a g s t r ö m ,  Strengnäs stifts herdam., D . 2  (Strengn. 1898), s. 88.
3 [ F a n t  o .  L å s t b o m ] ,  Upsala ärkestifts herdam., D . 2 (Ups. 1 8 4 3 ) ,  s. 1 0 5 .

4 Jfr ovan s. 43.
5 H a g s t r ö m ,  anf. arb., D. 3 (1899), s. 365 f.
6 Fil. fak:s prot. 30 nov. 1772, § 1 och 5 maj 1773 § 1.
7 W e s t e r l u n d  o .  S e t t e r d a h l ,  Linköp. stifts herdam., D. 1 (Linköp. 1919), 

s. 204 ff.
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att detta — liksom fallet var med Ihres docent Israel Geringius1 — 
väckt kanslerns uppmärksamhet. Efter avlagd teol. kand.-examen 
1779  lät han prästviga sig, blev 1781 gymnasieadjunkt i Karlstad och 
fullföljde sedermera en levnadsbana, som i åtskilligt påminde om den 
förut nämnde J. G. Stenbergs och som slöts med att han efterträdde 
denne som kyrkoherde i Frändefors.2

Märkligt nog har Ihre från och med vårterminen 1775 återvunnit 
rätten att få disponera två amanuenser — filosofiska fakultetens beslut 
i saken har ej återfunnits, enär protokollen för 1774— 75 äro något 
ofullständiga, men stipendieboken upptar som ’Amanuensis . . . I—  
Andr. Nordwall OG.’ och som ’I Id— C. J. Morell, Neric.’, av vilka 
Nordwall sedermera kvarstår till och med ht. 1778, då han avlöses av 
A. F. S t u r t z e n b e c k e r ,  och Morell kvarstår t. o. m. vt. 1780. Fakul- 
tetsprotokollet för den 2 3  maj 1775 ( § 5 )  upplyser också, att man då 
»pröfvade . . . skäligt, att Professoris Skyttiani 2 —  Amanuensis, 
såsom efwen nyttjad till det under arbete warande Lexicon, borde 
flyttas in supremam classem». Vad som här frapperar är givetvis upp
giften om ett vid denna tidpunkt pågående ordboksarbete, som för 
Ihres del skulle påfordra biträde av amanuenser. Man frågar sig här, 
om Ihre verkligen arbetat på suppleringar till sitt Glossarium i större 
skala, än som för närvarande är känt och än de till vår tid bevarade 
anteckningarna av detta slag ge vid handen. Av flera skäl måste dock 
detta räknas som mindre sannolikt. Det enda ordboksarbete, som 
Ihre såvitt man känner efter Glossariets fullbordan tagit en mera 
ingående befattning med, är Lindbloms latinska lexikon, och att han 
för det granskningsarbete han härvid hade att utföra kunnat ha an
vändning för en assistent är ju visserligen i och för sig icke uteslutet, 
men det förefaller dock något problematiskt, hur ett samarbete där
vidlag med fördel skulle kunna anordnas. Däremot läte det väl tänka 
sig att Morell på ett eller annat sätt deltagit i själva ordboksarbetet, 
men då väl snarare såsom medhjälpare åt Lindblom, vilken ju hade 
namn om sig att äga en viss förmåga att låta andra dela hans bördor. 
Saken förefaller emellertid skäligen oklar. Däremot har man otvivel
aktigt att räkna med det faktum, att Ihre vid tilltagande ålder och 
ohälsa och framför allt på grund av sin under senare åren starkt 
försvagade syn i allt större omfattning måste ha haft användning för

1 Se ovan s. 172 med not 5.
2 Se närmare H a m m a r é n , Carlstads stifts herdam., D. 3 (Carlst. 1848), s. 112 f. 

Av sin samtid erhöll Ekelund flera erkännanden som vitterlekare.
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hjälpkrafter, som kunde gå honom till handa med sekreterargöromål, 
högläsning o. likn. Av de tre sistnämnda amanuenserna är Sturtzen- 
becker redan omtalad i det föregående.1 A n d r ea s  N o r d w a l l  pro
moverades till fil. mag. 1779, men tycks ha lämnat Uppsala redan 
1781, då han blev apologist i Linköping; han blev slutligen kyrko
herde i Västra Ny (1788).2 J o h a n  C a r l  M o r e l l , som påfallande 
länge, i hela 11 terminer, tycks ha innehaft sin amanuensanställning, 
blev fil. mag. 1779, docent i teoretisk filosofi 1780, men övergick snart 
nog som så märkeligt många av Ihres unga medhjälpare i kyrkans 
tjänst: prästvigd 1781 blev han ord. hovpredikant 1791 och erhöll 
1793 Karlshamns pastorat.3

I januari 1780 genomfördes omsider en reformering av de kungl. 
stipendierna, som redan långt tidigare varit på tal, i det att man 
länge påyrkat en reduktion av antalet kombinerad med en höjning 
av beloppen, vilka det förändrade penningvärdet gjort alldeles otill
räckliga.4 I samband härmed beslöts, »att de Kongl. Stipendii-rum, 
som flere Professorum Amanuenser hittils innehaft, skulle såsom wid 
denna Terminens slut ledige anses».5 För Ihre torde förändringen ej 
haft nämnvärd betydelse: han upplevde ju icke den nästföljande ter
minens slut, och av amanuensinstitutionen torde det i varje fall ha 
förunnats honom att profitera i en mera ovanlig omfattning — som 
det vill synas till och med i större utsträckning än någon av hans 
kolleger haft tillfälle till.

Den föregående framställningen av Ihres förhållande till sina lär
jungar har möjligen med sin avsiktligt breda uppläggning kunnat 
något klarare än tidigare varit görligt skänka en inblick i de sidor av 
Ihres verksamhet som universitetsman, vilka närmast höra samman 
med hans lärar- och fostrargärning. I varje fall torde därav ha fram
gått, att han under sin sällsynt långa professorstid förts i kontakt med 
ett högst betydande antal lärjungar av skilda kategorier och på mycket 
varierande utvecklingsstadier, alltifrån de adelspiltar, som under hans 
inseende åtnjöto en helt elementär undervisning, och till de mognade

1 Se ovan s. 188 f.
2 Se vidare W e s t e r l u n d  o . S e t t e r d a h l , anf. arb., D. 2 (Linköp. 1919), s. 364.
3 Se närmare S. C a w a l l i n , Lunds stifts herdam., D. 5 (Lund 1 8 5 8 ) ,  s .  2 8 0  f.
4 Se härom A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., D. 3: 2, s. 619 f.; den nya förord

ningen är tryckt ibid., Bihang 5, s. 42 f.
5 Fil. fak:s protokoll 9 mars 1780, § 8.
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män, vilka genom självständig vetenskaplig verksamhet gjorde sig 
skickade att själva vinna inträde i de akademiska lärarnes krets. Det 
kan under sådana förhållanden förefalla egendomligt att Ihre trots 
sina egna framstående egenskaper och sina talrika lärjungeskaror icke 
kan sägas ha bildat skola och ej heller fostrat någon värdig efterföljare 
—  detta faktum har också tidigare framhållits, sålunda t. ex. av A d o l f  
N o r e e n .1 Härvid måste det emellertid först och främst ihågkommas, 
att detta nyss gjorda påstående har giltighet endast och allenast ifråga 
om Ihres verksamhet som språkforskare. Ty inom de vetenskaper, 
som i första hand ansågos ingå i hans professur — den latinska elo- 
q vensen samt statsläran —■ ha ju under hans ledning utbildats flera 
dugande forskare. Det kan sålunda alldeles icke göras gällande, att 
ej den man, som kom att bli hans närmaste efterträdare på Skytteanska 
lärostolen2, nämligen J a cob  A x e lsso n  L in d b l o m , skulle ha varit 
fullt vuxen denna sin uppgift: under den jämförelsevis korta tid han 
beklädde professuren handhade han tvärtom sina åligganden på ett i 
allo tillfredsställande och förtjänstfullt vis, därtill i vissa hänseenden, 
t. ex. ifråga om uppövande av lärjungarnas förmåga att behandla 
modersmålet i tal och skrift3, på ett sätt som realiter innebar ett 
fullföljande av traditionerna från Ihres tid4.

Men ser man på den sida av Ihres livsgärning, som för eftervärlden 
ter sig som den mest betydelsefulla, hans banbrytande arbete som

1 Aper?u de l’histoire de la science linguistique suédoise (i Le Muséon, T . 2, 
1883, s. 411—430, 547—560), s. 428: »Ihre qui est le seul vrai génie linguistique du 
X V IIIe siécle, dans la domaine des langues scandinaves, a travaillé avec succés en 
plusieurs sciences, mais, chose singuliére, il ne parait pas avoir fait école, ni formé 
des disciples remarquables.»

2 H uru detta närmare tillgick beröres här nedan.
3 Liksom I h r e  såväl i »Skyttianska akademien» som i Adelsnationen låtit med

lemmarna hålla tal, föredrag och disputationsövningar, lät L i n d b l o m  för liknande 
exercitier sina adliga alumner bilda ett »Skyttianskt Collegium», som under hans 
ledning särskilt tycks ha florerat under år 1786 och vt. 1787 — då övningarna under
stundom bevistades av konungen och kronprinsen — och som sedermera också 
vidmakthölls av hans efterträdare J. F. N e i k t e r . Under åren 1786—92 trycktes 
regelbundet teser m. m., och Collegiet framträdde vid somliga tillfällen såsom i 
viss mån jämställt med nationerna.

4 L i n d b l o m , som icke helt tycks kunna fritagas från att ibland ha sökt framhålla 
sig själv på företrädarens bekostnad, skriver i sina självbiografiska anteckningar 
(ms. X 274 i UUB): »S. Å. [1785] upptog jag de öfningar, med adeliga Ungdomen, 
hvilka Stiftaren af Skyttianske Professionen R. R. Baron Skytte föreskrifvit, men 
som, allt sedan Prof. Schefferi tid, varit ur aktlåtne.» A tt Lindblom skulle ha varit 
■okunnig om Ihres åtgöranden i samma riktning förefaller onekligen sällsamt.
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språkforskare med resultat väsentligen fallande inom det lingvistiska, 
enkannerligen det etymologiska området, så får det ju  erkännas, att 
det av hans många och delvis mycket framstående lärjungar icke fanns 
någon, som verkligen upptog hans mantel och fortsatte hans verk. 
Detta är icke liktydigt med att lämpliga ämnen, skickade att under 
andra omständigheter träda i hans fotspår, helt skulle ha saknats. 
I varje fall gavs det åtminstone en man, som både genom begåvning, 
genom hela sin läggning och genom verkligt djupgående och solida 
språkvetenskapliga studier borde ha kunnat bli Ihre en värdig efter
trädare, E r ic  S o t b e r g . Hade han ej kommit att tas i anspråk för en så 
att säga pedagogisk och litterär hovcharge utan definitivt blivit fästad 
vid Uppsala universitet och i sinom tid placerad på Ihres lärostol, 
så hade han med all sannolikhet ryktat sitt värv i Ihres anda och fort
satt hans verk.1 Dock hade härtill väl ytterligare erfordrats, att en 
längre arbetsdag blivit honom förunnad — redan efter föga mer än 
ett års förlopp följde han sin lärare i graven. En lysande filologisk 
begåvning, därtill förenad med en omfattande filologisk bildning, 
ägde också J acob  J o n a s  B jö r n s t å h l 2, men hans starka inriktning 
på orientalspråken öppnade för honom andra möjligheter, vilka dock 
hans förtidiga bortgång förmenade honom att utnyttja. En god filo
logisk skolning ägde för övrigt flera av Ihres lärjungar. Man torde 
sålunda t. ex. kunna säga, att därest denna hos C a r l  G u s t a f  N o r d in  
ej så starkt dominerats av hans intressen som historiker3 och om ej hos 
J acob  F r e d r ik  N e ik t e r , som i varje fall ägde omfattande språkkun
skaper, hans eminenta begåvning som estetisk och filosofisk tänkare 
snart nog bestämt riktningen av hans vetenskapliga verksamhet, så 
skulle otvivelaktigt en var av dem ha varit kapabel att skapa sig ett 
namn vid sidan av Ihres i den svenska språkforskningens historia.

1 M an kan i detta sammanhang påminna om hans Anmärkningar öfver svenska 
språket, föredragna 1773 i Vitterhetsakademien och tryckta i dess Handlingar, D. 2 
(Sthm 1776), s. 6 1 — 8 5 . — Att Sotberg vunnit uppskattning även från G ustaf III:s 
sida framgår av det faktum, att konungen tydligen ämnat göra honom till Svenska 
akademiens förste sekreterare ( S c h ö c k , Svenska akademiens hist., 1 , s. 6 4  f.).

2 För vissa indicier på att han ej torde ha varit helt främmande för tanken att 
kunna få bli Ihres efterträdare redogöres nedan i avsnittet om Ihres brevväxling.

3 A tt Nordin dock jämväl efter sin Uppsala-tid drivit allvarliga forskningar 
såväl i svenska som i lapska språken framgår av hans efterlämnade manuskript 
(särskilt Nordin 482 i UUB); jfr även hans avhandling Specimina affinitatis lingvaj 
Lapponicae cum Latiali, tryckt i Nova acta R. Soc. scient. Upsal., Vol. 7, 1815, 
s. 299—338.
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En avgörande betydelse måste emellertid i detta sammanhang till
läggas det faktum, att det svenska språkets vetenskapliga studium 
alltjämt intog en ytterst osäker ställning vid universitetet, där det 
knappast ens på minsta vis kunde sägas vara sörjt för utkomstmöjlig
heter för dess utövare. Och för de allra flesta av Ihres lärjungar 
gällde det ju att vinna utbildning för ett levnadskall, som helst snart 
nog kunde ge ett levebröd. Härvid kunna vi ju helt bortse från den 
kategori av lärjungar, med vilken Ihre visserligen hade åtskilligt att 
skaffa, men där man överhuvud ej räknade med några djupare veten
skapliga studier; jag avser de ynglingar, som beredde sig för inträde i 
ämbetsverk och kollegier, i den centrala och lokala förvaltningens olika 
grenar osv. och för vilka det ju gällde att nödtorftigt göra ifrån sig 
sina akademiska prestanda så fort som möjligt för att få räkna tur och 
anciennitet på ämbetsmannabanan. Men för den som strävade för 
att vinna en humanistisk bildning, helst krönt med magistergradens 
lagerkrans, för honom hägrade det väl ibland som ett eftersträvansvärt 
mål att bliva fästad vid universitetet för att, ofta nog efter långa vän
tansår som docent och adjunkt, omsider nå en professur. Yi ha ju 
redan sett åtskilliga av Ihres lärjungar vandra dylika vägar och hamna 
i skilda fakulteter: av språkforskarne bland dessa märkes utom Björn- 
ståhl, som nyss berörts ovan, D a n ie l  A n n e r s t e d t , som ju med stor 
energi och understödd av Ihre 1754 tillkämpat sig docentur i svenska 
språket1, men som 1760 övergick till teologiska fakulteten. Där aspi
rationerna ej sträckte sig så högt som till en akademisk lärostol eller 
där förhoppningarna om dylik befordran slogo fel och väntetiden 
blev för lång, där sökte man väl gärna sin utkomst på lär arbanan. I 
skolans tjänst gingo sålunda bl. a. D a n ie l  H e r w e g h r , S v en  U l l - 
g r u n d , J o h a n  M u r b e r g , P e te r  B o l in g , J .  G. S t e n b e r g  m. fl. Och 
anställning vid gymnasierna ledde ju också understundom över i 
kyrkans tjänst bl. a. genom att lektoraten ofta voro förbundna med 
prebenden. Annars var det nog också utan all fråga den prästerliga 
banan som lockade starkast — även direkt — genom de visserligen 
ofta knappa, men å andra sidan dock både snabba och säkra utkomst
möjligheter den skänkte. Och till de materiella bevekelsegrunderna 
kommo väl också — som regel får man hoppas — de ideella motiven. 
Någon exemplifiering synes i detta fall icke nödig; det torde vara 
tillfyllest att hänvisa till vad som av det föregående framgått här- 
utinnan, så t. ex. beträffande Ihres amanuenser.

1 Se ovan s. 175 ff.
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Överhuvud får det ju också anses mäkta förklarligt, att man föredrog 
att välja framkomliga levnadsbanor där sådana erbjödo sig, mot a tt 
vedervåga sin timliga existens under en prekär väntan på att den 
insikten omsider skulle vakna, att också vårt eget modersmål hade 
berättigade anspråk på att vid sidan av andra tungomål få bli ett före
mål för vetenskaplig forskning och undervisning vid vårt lands äldsta 
universitet. Men den tanken förverkligades först år 1859.

Bh°Sdr™^a Ifråga om de rent biografiska dokumenter rörande Johan Ihre, som 
rörande bevarats i vår samling, är att märka att en del av dessa redan berörts

Joh. Ihre. { det föregående i samband med framställningen av hans levnadsöden 
i deras huvuddrag. I den samling av »documents personels», som 
sammanförts till vol. Ihre 201, återfinna vi sålunda — bortsett från 
vissa handlingar rörande hans ekonomi under ungdomsåren — 
protokollsutdrag från hans examen philosophicum (1729), passen 
för hans utländska resa, programmet för hans anställning som docent 
1734, vilket föreligger i egenhändig utskrift av dekanus, professor 
J o h . H e r m a n s s o n , samt lysningsattest för hans första äktenskap.1 
Däremot saknas hans magisterdiplom och fullmakterna för hans u t
nämningar till vice bibliotekarie-befattningen och hans bägge pro
fessurer.

Ett dokument från den politiska processen har omnämnts ovan.2 
Som känt torde vara, har det uppgivits, att Ihre, därest aktionen 
mot honom hade fått en allvarligare utgång än fallet blev, möjligen 
varit betänkt på att gå i rysk tjänst. H. J. V o l t e m a t  vet sålunda att 
i sina bekanta ’Anecdoter’ (ms. Nordin 946—947 i UUB) berätta, 
att Ihre sommaren 1749 skulle genom den framstående teologen 
S v e n  B ä l t e r  ha sonderat Tessin om möjligheten att få processen 
nedlagd genom att han med ordboksarbetet som förevändning toge 
avsked från professuren, vilket Tessin dock förklarat ogörligt.3 Och 
C. G. N o r d in  har här tillagt: »När detta skiedde hade redan Ihre 
i sina händer kallelse bref af Ryska kejsarinnan til Directeur vid 
Universitetet i Petersburg, med vida förmonligare lön än den Ihre 
nu hade. Original-kallelsen är nu i sonens Kongl. Secreterarens 
händer 1784.» Något dylikt dokument förefinnes emellertid icke i 
vår samling, och om denna sak är heller icke, såvitt man för när-

1 I h r e  121 B: 4 — 9.
2 S. 55 (Ihre  121 B: io).
3 V o l te m a ts  A necdoter, T . 4  (i N o rd in  9 4 7 ), s. 19.
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varande känner, något närmare bekant. Detsamma gäller om Nor
dins uppgift därsammastädes att »Ihre hade sedan en gång kallelse 
till Academien i Göttingen, den han refuserade».

Snart randades emellertid den tid, då Ihres verksamhet börjat 
uppmärksammas på högre ort och röna uppskattning i form av upp- 
höjelser och nådevedermälen. Som spår härav finnes först och 
främst Kungl. Maj:ts öppna brev på kansliråds namn och heder 
1756, vilken utmärkelse, som ju redan i det föregående omtalats1, 
tillkom på framställning av ständerna i samband med beviljandet 
av anslag för Glossariets tryckning. I dessa tider spelade ju rangen 
ännu en synnerligen framträdande roll — det stadgades ju höga 
böter ej blott för den som påstod högre rang än honom tillkom, 
utan även för den som cederade sin rang. Och Ihres upphöjelse 
innebar en betydande distinktion: enligt den gällande rangord
ningen av 1714 voro ’Professores wid Academierne’ placerade i 
3Ö:e rangklassen, men kansliråden i i4:de — han kom alltså att 
taga försteget också framför lagmän och kammarråd (i i8:de klassen) 
samt arkiatrar (i 25:e), för att nämna några av de värdigheter, var
med mera prominenta akademiker på denna tid understundom plä
gade hugnas.2 Två år senare, i november 1758, följde utnämningen 
till riddare av »den för dygder, snille och wettenskaper här i Riket 
inrättade Nordstjerne Orden»3 — riddarbrevet föreligger i vår sam
ling.4 Ännu mycket sparsamt utdelad, räknades denna utmärkelse 
som högst ovanlig — det kan ju erinras om att Linné, som erhöll 
densamma något tidigare, nämligen 1753, med tydligt välbehag kon
staterar, att den då kunde betecknas som en »nåd, som i Swerige aldrig 
tillförene skedt någon Doctor, Archiater eller Professor; ja ingen 
Cammar Herre hade ännu, fast af adelig stämma, blifwit med denna 
stjerna benådad».5

1 S. St.
2 D et torde väl också kunna ifrågasättas, om  ej Ihres ovan (s. 46 ff.) om talade 

aspirationer på rikshistoriografäm betet 1755 till åtskillig del föranleddes av den 
därm ed förbundna höga rangställningen (i klass i i ,  enl. C. F . R o th l i e b ,  Sami. af 
kongl. författningar ang. rang, 3:e uppl., S thm  1855, s. 28 f., no t 24).

3 U ttrycket förekom m er i Ihres sköldebrev (varom  närm are nedan).
4 Ihre  121: B 12.
5 Se F r ie s ,  Linné, lefnadsteckning, D . 2 (S thm  1903), s. 349. D et förefaller också 

som om Linné gärna b u rit dekorationen —  i varje fall b erätta r J o h a n n  B e c k m a n n , 
sederm era professor i G öttingen (Schwed. Reise 1765— 1766, U ps. 1911, s. 48),

Utmärkelser.
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Adlande. Nådebevisen kulminerade 1762, då Ihre upphöjdes i adligt stånd; 
sköldebrevet, som antedaterades till den 5 april 1757, finnes dock ej 
i vår samling, utan tillhör Riddarhusets samlingar.1 Enligt en för 
tiden ingalunda ovanlig sed hade Ihre själv ansökt om adelskap och 
detta så tidigt som 1751 i samband med Adolf Fredriks kröning.2 
Sannolikt har han dock ej gjort sig alltför stora förhoppningar om 
omedelbar framgång: det var ju samma år som kanslirättens dom i 
den politiska processen blivit stadfäst av Kungl. Maj:t.3 Men krö
ningen ansågs som bekant enligt regeringsformens ordalydelse egent
ligen vara det enda tillfälle, då konungen borde utöva sin rätt »med 
adelig sköld att benåda», och ehuru detta i realiteten blivit en be
stämmelse på papperet, låg det förmodligen en viss vikt uppå att 
vid ett dylikt tillfälle vara anmäld. I det stora notvarpet vid krö
ningen, vilket ytterligare utökades genom att alla av konung Fredrik 
under senare år utfärdade resolutioner på adelskap godkändes, kom 
Ihre sålunda icke med, liksom för övrigt icke heller Linné, trots att 
det för denne förmodligen arbetats på flera händer.4 Och det skulle 
dröja åtskilliga år, innan frågan om de båda Uppsala-professorernas 
adlande inträdde i aktuellt skede. Det skedde närmare bestämt mot 
slutet av år 1756 för Linnés del och något senare — in på 1757 förmod
ligen — i fråga om Ihre. Men vid denna tid hade Adolf Fredrik — om 
vilken det träffande sagts, att han liksom företrädaren i rikt mått be
satt »den karaktärens välvilja, som ofta är en dygd i det enskilda, men 
sällan i det publika»5 — redan hunnit utdela adelskap i sådan utsträck
ning, att detta börjat väcka betänkligheter på sina håll. När sålunda 
den 9 nov. 17566 i rådet föredrogs en av konungen uppsatt »egen-

hurusom  han vid sitt första Uppsalabesök i septem ber 1765 påträffade L inné i 
boklådan »mit bestaubten  Schuhen und  Striim pfen» —  han hade gått till staden 
från H am m arby —  »langem Barte und einem  alten griinen Rocke, w orauf das 
O rdenszeigen hing». O m  Ih re  näm ner han därem ot: »Er hat zwar den N ordstern  
O rden, träg t aber den S tern  selten» (ibid. s. 79).

1 D it överläm nat av ry ttm ästaren  J o h a n  A. I h r e .
2 Original i RA (saml. Biographica).
3 D et hade skett den 6 m ars 1751.
4 Jfr F r ie s ,  Linné, D . 2, s. 350. D et kan knappast anses u teslu te t a tt under 

Linnés där anförda uttalande i brev till Abr. Bäck av den 10 dec. 1751 (jfr Bref 
o. skrifvelser af och till C. v o n  L in n é ,  Afd. 1: D . 4, s. 168 f.) dock döljer sig en 
viss besvikelse över a tt ej ha blivit ihågkom m en.

5 H . V a l e n t i n ,  Frihetstidens riddarhus (S thm  1915; akad. avh. U pps.), s. 243.
6 R ådsprot. i inrikes civila ärend. io  nov. 1756, § 24 (bl. 622). Tillägg 

gjordes av konungen enl. p ro t. av 29 nov. (bl. 737) och 2 dec. (bl. 778) s. å.
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händig förtekning på åtskillige, som Hans Ma}*- förklarat sig wilja 
hugna med Adeligt stånd och wärde», sammanlagt 13 namn, däribland 
en rad av biskopar1, vidare kanslirådet C . R. B e r c h , räntmästaren 
och hovintendenten P. J u l in , arkiatrarna N il s  R o s é n  och L in n t e u s , 
hovrådet C . G . W a r m h o l t z  m. fl., ansåg sig rådet behöva betänke
tid och uppsköt gång efter annan ärendets behandling. Men den 
5 april 17572 anmäldes, att konungen, som »trodde . . . detta wara 
Hans ensak» med otålighet påyrkade sakens avgörande, »hälst Hans 
M ay- dageligen öfwerhopades af dem, som om resolutionen i under
dånighet påminte». Den lista, som nu presenteras på »de utnämnde», 
överensstämmer med den förut omtalade men upptar därutöver 4 
namn, däribland Ihres. Rådet påminte sig dels de uttalanden i 
restriktiv riktning, som ständerna tidigare gjort, dels det ymniga u t
delande av adelskap, som förekommit vid kröningen och sedermera. 
»Så ehuru wäl de fläste, af de på Kongl: Mayts lista nu upförde 
män, äga de förtienster, at wid dem i anseende dertill icke något 
wore at påminna», vågade rådet dock icke »styrcka Hans May- till 
Resolutioners utfärdande för dem», utan fann sig skyldigt tillstyrka 
Kungl. Maj:t att till ständernas avgörande hänskjuta »den quaestionen, 
huruwida nu mera Riket kan tåla någon tillökning af nya Adelsmän». 
Detta skedde också i form av ett utdrag ur rådsprotokollet den 25 
nov. 17603 — ständerna hade då samlats den 15 okt. samma år — 
och samtidigt överlämnades en förteckning på de senaste adelsutnäm- 
ningarna4. Troligt är emellertid att Ihre tillhörde dem, som verk
ligen lyckats för sig utverka kungl. resolution på adelskap — härpå 
tyder den antedatering, som sedermera skedde, då han omsider erhöll 
sköldebrev.5 Men de närmare omständigheterna i så fall, huruvida 
några särskilda krafter varit i rörelse till hans förmån etc. känner 
man ej. Den behandling frågan om adelsutnämningarna erhöll vid 
riksdagen 1760—Ö26 blev såtillvida märklig, som den faktiskt utlöste 
en konflikt av i viss mån konstitutionell innebörd. Sekreta deputa- 
tionen tillstyrkte för sin del med utförlig motivering, att konungen

1 H är gällde det som regel deras barn. 2 R ådsprot. § 10 (bl. 625).
3 R ådsprot. ger en översiktlig sam m anfattn ing  av frågans förhistoria.
4 V a l e n t i n , a n f .  a r b . ,  s . 2 7 2 .

5 L in n é  erhöll sin  resolution först i nov. 1761, ehuru  den då var antedaterad 
till den 4 aug. 1757 ( F r ie s ,  anf. arb., D . 2, s. 351); hans iver att erhålla den fram 
går av hans många brev till Bäck sept.— nov. 1761 (Bref o. skrifvelser, Afd. 1: D .
5 ,  s . 93— 99)-

6 Se h ä r o m  n ä r m a r e  V a l e n t i n ,  a n f .  a r b . ,  s . 2 7 2  ff .

1 4 — 4 0 3 6 0 . A . G rape .
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skulle bemyndigas utfärda ett visst antal sköldebrev för dem han 
funne värdigast, förslagsvis åtminstone io å 12, och dess betänkande 
bifölls av de tre ofrälse stånden, dock med den viktiga ändringen, 
att man ej ville veta av någon gallring av dem, som erhållit konungens 
resolutioner på adelskap utan bemyndigade konungen att utfärda 
sköldebrev för dem samtliga dvs. för icke mindre än 34 ätter. Därmed 
fingo alltså bl. a. Ihre och de förutnämnda personerna, resp. biskops- 
ättlingarna stadfästelse på sitt adliga stånd. Ridderskapet och adeln 
intog emellertid en starkt avvisande hållning till denna massutnäm- 
ning och fann det författningsvidrigt och med ståndets privilegier 
oförenligt, att konungen och de ofrälse stånden skulle mot adelns 
veto kunna påtvinga ståndet nya medlemmar. Med hänvisning till 
regeringsformen förklarade sig adeln förhindrad att ingå på någon 
behandling av sekreta deputationens betänkande och påyrkade 
ärendets handläggning i annan ordning. Ståndets protester blevo 
emellertid fullständigt fruktlösa, liksom dess framställningar i fort
sättningen, och rådet fattade nu sitt beslut i full överensstämmelse 
med ständernas skrivelse.1 Till de mått och steg adeln i denna situa
tion ansåg sig berättigad att tillgripa återkomma vi i det följande.

För Ihre liksom för de övriga nykreerade adelsmännen gällde det 
nu närmast att få ett sköldemärke för sig fastställt, och landshövding 
D a n ie l  T il a s , den framstående bergsmannen, som de facto funge
rade som riksheraldiker2, fick tydligen bråda dagar med att granska 
inkomna förslag och att — med hänsyn till framförda önskningar, 
där så ske kunde — komponera vapensköldar, som fyllde heraldikens 
fordringar. I november 1762 förde han en animerad brevväxling med 
L i n n é , som så småningom, om än icke helt utan knot, fann sig i 
Tilas’ starka omstöpningar av hans egna projekt.3 I december samma 
år mottog han Ihres hänvändelse och förde under den närmaste tiden 
med honom en korrespondens, som erbjuder åtskilligt av intresse, 
ehuru Tilas’ brev tyckas ha gått förlorade — Ihres finnas emellertid 
i behåll4. Med sin första skrivelse, av den 17 dec. 1762, har Ihre tyd
ligen översänt ett förslag, och till förklaring av detta meddelar han 
följande: »Mina Förfäder hafwa fört ett träd instängt inom palissader

1 V a l e n t i n ,  anf. arb ., s. 276.
2 H an  tycks ha erhållit äm betet först senare, näm ligen 1768 ( E l g e n s t i e r n a  8, 

s. 304).
3 Jfr  F r ie s ,  Linné, D . 2, s. 351.
4 I KB, Brev till D an. T ilas (ms. Ep. T . 13: 2).
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i sina signeten. The kallade sig Eyre, hwilket namn min Sal. Fader 
först förbytte. Som jag har mig bekant, att the härstammade från 
Skottland, och att the woro utaf Adel, hafwer jag draget misztancka, 
att thetta märket torde tillhöra slägten, hälst som ännu thet namnet 
är i bruk uti Ängland. The båda öfre fälten äro tagne af Braunerska 
och Gernerska ätten, i afsigt till mina båda gifften. En Skytte är 
öfwer hjelmen i anledning af Skyttianiska Profession, under hwilkens 
beklädande min mesta tid förlupet: och i wingarne är en trekant af 
Steuchiska wapnet, hwilket min Sal. Moder tillhörde.» Tilas tycks 
rätt starkt ha kritiserat förslaget med dess mångahanda ingredienser, 
och det vill även synas som om han ställt sig något skeptisk mot 
traditionen om den skotska härstamningen. Helt fogligt svarar Ihre 
i huvudsak följande — det sker på själva julaftonen s. å. —: »Jag 
widgår ganska gerna, att både jag och min ritare waret felaktige: 
men jag allramest, som ej sökt, att göra mig underkunnig om mina 
förfäders ättmän. Thet händer osz offta, att wara girig på kunskap 
om främmande, tå wårt eget wårds lösas. Men som jag alldrig pre- 
valerat mig af min Britanniska skylldskap, så skall thet wara mig 
alltför kärt att såsom novus homo af Herr LandsHöfdingen och Rid
daren få något helt annat, allenast thet är rätt och slätt. Mina hustrurs 
anborna wapn hade jag ej ogerna sedt få sina rum, dels metu vacui, 
dels som wapn äro minnesmärken för posteritet, then alltid är så 
wisz och wiszare på sitt möderne än fäderne. Att Skytten blifwer 
mindre, ser jag äfwen lempeligt. I allmänhet är intet i mitt öfwer- 
sända project, som jag är rädd om, utan hemställer alltsamman uti
Herr LandsHöfdingen och Riddarens upplysta wälbehag .» Tilas
har nu, som det förefaller, tillställt Ihre ett par alternativa förslag 
och samtidigt uttalat sin egen mening om dem. Ihre förklarar sig 
den i i  jan. 1763 dela Tilas’ uppfattning om företrädet hos det ena, 
»thet första projektet: hwilket jag gerna och med tacksamhet emot- 
tager: underställandes dock wördsammast, om man ej kunde utesluta 
Sagittarium i nedre fältet, och antingen sätta honom ofwan för hjel
men med exclusion af trädet, så som i andra projectet, eller alldeles 
lemna honom ute.» Åt Tilas överlåter han att »pro auctoritate i thet 
målet decidera». Till frågan om bågskytten återkommer Ihre än en 
gång, nämligen i brev av den 28 jan. 1763, där det härom heter: 
»Orsaken, hwarföre jag gerna önskade, att Skytten ej syntes ofwan- 
för lyran är, at then i mitt tycke chargerar fältet, och något tyckes 
stöta, att karl och huff[wud] i samma point de vue äro mindre än
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lyran, och har strengen til fotfäste. Månne han ej alldeles kunde 
wara borta? Allt öfrigt är jag ganska nögd, att lemna uti Herr Land- 
Höfdingen och Riddarens skön, och äfwen thetta, om så pröfwas.» 
Resultatet av Ihres och Tilas’ gemensamma bemödanden blev, att 
det slutgiltiga vapnet kom att förete en delad sköld med undre delen 
som huvudparti, upptagande det grönskande trädet inom röda »palis- 
sader» allt i fält av guld, och övre delen, chefen eller ginstammen, 
smyckad med tre silverstjärnor (tydligen hämtade från Gernerska vap
net) och två gyllene s. k. biljetter (små rektangulära figurer; väl från 
Braunerska vapnet1); som hjälmprydnad en gyllene lyra — Apollos 
symbol, här väl avseende vetenskapen2 — samt över denna en uppåt
vänd båge med tre pilar — alltså allt vad som återstår av den projek
terade bågskytten; på ömse sidor om hjälmen svarta vingar och på 
dessa en på spetsen ställd trekant av guld med röd ros, detta tydligen 
hämtat från Steuchiska vapnet.3 Det hela torde få erkännas vara 
verkligt innehållsdigert och är onekligen ganska sinnrikt sammanställt.

I brevväxlingen med Tilas har även frågan om namnet förts på 
tal, varvid Ihre visar sig klart obenägen för en ändring av detta, vil
ket han på ett spirituellt sätt ger tillkänna. »Jag wet ej», skriver han

1 A tt övre fältet är a tt så uppfatta  förefaller tydlig t nog. G enom  a tt de två B rau
nerska b iljetterna placerats över de två y ttre  stjärnorna ha de kom m it a tt verka som 
till dem  hörande band och ge intryck av a tt de t här vore fråga om  ordensstjärnor, 
vilket dock säkerligen aldrig  avsetts.

2 E ller m åhända poéseos professuren? A tt även andra sym boler varit på tal 
synes fram gå av följande passus i Ihres brev av den 28 jan. 1763: »The d ju r, som uti 
H istoria  M ythica Apollo tillägnas, äro cygnus och corvus, hw artill åtskilliga orsaker 
gifwas. T h e  som explicera fabelläran tro  sig hafwa u ti thesza foglar sedt hw itt pap
per och sw art bläck, såsom  scribendi instrum enta. M en thesza foglar, och egente- 
ligen korpen, är, så wida m ig w itterligt är, u ti H erald iquen okände.» M öjligen syftar 
detta  resonem ang dock på v ingarna å ömse sidor om  hjälm en.

3 T ill förtydligande kom plettering  kan anföras den vapenbeskrivning T i l a s  
givit i sina Genealogiska sam lingar i RA Vol. V: 70 (RA, Genealogica 116): »En 
gyllende skiöld hw aruti ses en blå Chef, som viser T ren n e  Sexuddige S tiernor af 
Silfver, stälte 1. och 2. eller sålunda, at den ena stiernan står m itt på C hefen, och 
de andre begge neder em ot K anten, w arandes åter desse begge beledsagade m ed 
hvar sin ofvan om  eller em ot öfra kanten u p rä tt stående billette af guld. M en i sielfva 
Feldet förekom m er et g rön t T räd , om gifvit m ed en Pallisade af Sex röde och ofvan- 
til sam m anbundne Paler. O fvanpå den öpne T ornereh ielm en  är em ellan T venne 
utslagne swarta W ingar upstä ld  en A pollinis lyra af guld, zirad ofvantil m ed en 
upspänd  blå Flitzboge och derpå korswis lagde T ren n e  Pijlar af sam m a färg. Hw ar- 
dera wingen är belagd m ed en gyllende T rekan t, spitzen nervvänd, hvilcken åter är 
öfverlagd m ed en röd fem bladig Ros. K ran tzen  är af guld och b lått, och vapentäcket 
är til y ttra  sidan b lått, m en  til den inra  af guld.» D en återkom m er i sköldebrevet.
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den i i  jan. 1763, »om swårighet göres wid at få behålla sitt förra 
namn. Hvvarföre jag thet önskade är att jag är något känd utom 
Lands under namn af Ihre. Men skulle jag kalla mig Gyllenbiörn 
eller Wargstierna1, skulle jag behöfwa en hop tid att annoncera mig 
under min nya skepelse. Thet torde facilitera min önskan, att ingen 
i Riket mer än jag och en min Son bära thetta namnet: så att oreda 
theraf för framtiden ej står att befara. Jag ser ock, att så wäl Herr 
LandsHöfdingens och Riddarens som flere andre familier fått samma 
frihet.» Tilas har tydligen styrkt honom i hans avsikt, ty i nästföl- 
jande brev (av den 28 jan. s. å.) skriver Ihre: »Ganska kärt är thet 
mig, att Herr LandsHöfdingen och Riddaren täckes gilla min före- 
satts, att behålla mitt namn oförändradt. Jag wet ej om någon ting 
wore förbättradt med ett von: jag skulle gerna se, att thet kunde 
blifwa borta» — vilket ju också blev fallet.

När det, som vi ovan sett, år 1762 ej lyckades adeln att förhindra 
sanktioneringen av de rundhänt utdelade adelskapen, tillgreps det 
enda remedium, som i en dylik situation stod ståndet till buds, näm
ligen dess rätt — ditintills helt obestridd — att genom introduk- 
tionsvägran hejda de nyadlade ätternas invasion på riddarhuset. 
Ett beslut av denna innebörd, därtill skärpt med särskilda garantier, 
fattades också enhälligt samtidigt med att adeln intog sin av
visande hållning mot sekreta deputationens betänkande2 — först 
sedan de introducerade ätternas antal nedgått till 800, skulle nya 
introduktioner kunna ifrågakomma, ett beslut, som i realiteten skulle 
ha inneburit, att minst ett halvt århundrade måst förflyta, innan 
någon av de 1762 erkända ätterna kunnat vinna introduktion. För
klarligt nog väckte detta adelns beslut en stark opposition på många 
håll, framför allt från de utestängdas sida; skilda mått och steg vid- 
togos också av dem, sålunda ingåvo 19 av dem, däribland Ihre och 
Rosén von Rosenstein, 1769 till Kungl. Maj:t en petition i saken3,

1 M an to rde här kunna föranledas till en u n dran , om  ej i dessa som  exem pel 
skäm tsam t anförda nam n Gyllenbiörn och Wargstierna döljes en udd gentem ot de 
sam tidigt adlade B eroniernas val av nam net B jörnstierna.

1 Se härom , liksom beträffande de av beslu te t föranledda striderna, V a l e n t i n ,  
anf. a rb ., s. 278 ff.

1 D en  utkom  påföljande år av trycket u nder tite ln : T il K . M :t. U nderdånig  
ansökning, ingifven af åtskillige på riddarhuset icke introducerade adelsm än at 
varda bibehållne vid alla adelsståndet tilkom m ande rä ttigheter sam t i anledning 
deraf undfå K . M :ts nådiga rem iss til Högl. R idderskapet och adeln om  in troduk
tions erhållande. S thm  1770.
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vilken väckte stor uppmärksamhet men ej föranledde någon Kungl. 
Maj:ts åtgärd. Och särskilt åren 1769—72 fördes speciellt i de poli
tiska ströskrifternas form en het debatt i denna sak, därtill jämväl 
utnyttjad i partipolitikens tjänst.1 Revolutionen 1772 löste dock 
omsider i ett slag introduktionsfrågan liksom så många andra spörs
mål: varken de adelsmän konung Gustaf då nämnde eller de av 
Adolf Fredrik benådade kunde sedermera förmenas introduktion. 
Denna procedur igångsattes omedelbart och var för den äldre tidens 
vidkommande slutförd 1778. Ihre erhöll introduktion 1776, likaså 
Linné2, och åtskilliga andra med dem.

Ledamotskap i Till de utmärkelser, som kommo Ihre till del, hörde ju också att
akademier ^an kapa(jes till ledamot av ett antal akademier och lärda samfund.

m. vi.
Redan i unga år utsågs han sålunda, som ovan berörts, att fungera 
som sekreterare i Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala under 
A n d e r s  C e l s iu s ’ frånvaro, och det något omtvistade sätt, varpå han 
fullgjorde detta uppdrag, har föranlett en liten utredning i samband 
med skildringen av hans tidigare levnadsöden.3 Ehuru sekreterar- 
chargen ej enligt de år 1728 stadfästa statuterna tycks ha avsetts att 
eo ipso innebära ledamotskap, har dock tydligen av allt att döma så 
blivit fallet ifråga om Ihre. Någon mera ingående framställning 
kan förklarligt nog här icke ges av hans förbindelser med detta lärda 
sällskap alltifrån de år, då han var dess yngste medlem, och fram till 
den tid, då han i egenskap av senior presiderade vid Societetens 
sammankomster, vilka då alltemellanåt voro förlagda till hans hem. 
Här skall endast erinras om hans verksamhet i den mån denna avsatt 
spår i vår här föreliggande samling, och dessa spår äro varken många 
eller mera märkliga.

För de papper, som härstamma från sekreterartiden, torde redan 
i huvudsak ha redogjorts ovan (s. 31 f.); dock synes suppleringsvis 
ytterligare böra omnämnas ett par handlingar, som jag tidigare ej 
satt i förbindelse med Ihres verksamhet inom Societeten, ehuru ett

1 Se h ä r o m  V a l e n t i n ,  s. 2 8 2 .

2 N är T h . M . F r ie s  tror, a tt L in n é  »ej visade någon brådska a tt göra in träde  på 
Riddarhuset» och tycks vilja anse detta  som e tt tecken på a tt L inné förblivit skäligen 
oberörd  av upphöjelsen, så har han tydligen icke ägt kännedom  om  det verkliga 
händelseförloppet. D e t enda indicium , som därvidlag skulle kunna anföras, vore 
väl a tt L innés nam n ej förekom m er u nder petitionen av år 1769.

3 Ovan s. 30 f.; jf r  även nedan D . 2, s. 7 f. E n  u tförligare fram ställning angående 
Johan Ihre  som  sekreterare i K . Vetenskapssocieteten avser de tta  katalogarbetes 
förf. a tt publicera i Societetens Årsbok för 1942.
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sådant samband med all säkerhet föreligger. Den ena är ett brev 
till Ihre från O l o f  C e l s iu s  d . ä ., dater. Uppsala 27 febr. 1736, 
däri denne återställer ett Ihre tillhörigt arabiskt mynt från år 912 
e. Kr. och samtidigt anger, vad han kunnat tolka av dess inskrip
tion. Att det härvidlag är fråga om förberedelser för en uppsats 
avsedd att tryckas i Societetens Acta literaria framgår rätt tydligt 
av Celsii uttalanden, i det att han dels förbehåller sig att åter få se 
myntet, när tryckning skall ske1, dels ber Ihre »effter gunstig lofven» 
hos sekreteraren i Antikvitetsarkivet J. Helin förhöra sig »om några 
Arabiske mynt som vore läseligare», enär det i så fall »kunde denna 
gången gifvas en temmelig tydelig anledning till att läsa thesze elaka 
saker». Nu är det emellertid att märka, att i Acta literaria för 1733 
(s. n i — 117) förekommer en tvivelsutan av Celsius författad uppsats 
om runinskrifter, som nämna Jerusalem och som därför äro att hän
föra till kristen tid2, däri författaren till sist även berör frågan om 
arabiska mynt funna i svensk jord. Han meddelar här inskriptionerna 
på ett dylikt (från år 744), som han själv äger, och nämner, att sådana 
finnas både i Antikvitetsarkivet och i enskild ägo, däribland detta 
Ihre tillhöriga. Ehuru det väl ej kan anses uteslutet att Celsius kan 
ha avsett att skriva en speciell uppsats om arabiska mynt, torde man 
dock enligt min mening snarare ha att räkna med att den uppsats, 
som skymtar här i Celsii brev i febr. 1736, i själva verket just är den 
som inflöt i den årgång av Acta, vilken visserligen åsattes årtalet 
1733, men säkerligen färdigtrycktes långt senare, alltså i varje fall 
efter febr. 1736. Är detta antagande riktigt — på skälen härför kan 
jag icke nu närmare ingå — så bestyrker detta, att Ihre, såsom man 
också antagit, varit åtskilligt på efterkälken med utgivningen av 
Acta, men får väl samtidigt också anses ådagalägga, att talet om Socie
tetens fullständiga overksamhet under Ihres sekreterartid icke är så 
grundat, som man velat göra gällande.

I samma riktning pekar ännu ett dokument, om vars rätta karaktär 
jag först i senare tid tror mig ha kommit till klarhet. Det gäller det 
svar, som magistraten i Gamla Karleby i skrivelse av den 19 febr. 
1736 avgivit på Societetens frågor angående strandförhållandena och

1 N är han tackat för lånet av »penningen», fo rtsä tter han: »Dock när han kom 
mer a tt aftryckas, förbehåller jag m ig den gunsten  a tt få se honom  än en gång till 
slut.»

2 M onum enta runica, in  qu ibus m entio habetur Hierosolymte, ad christianos 
sunt referenda.
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kustterrängen i denna trakt, vilket föreligger i original i vår samling.1 
Jag har i katalogdelen (D. 2, s. 292) ifrågasatt, att detta aktstycke 
kunde sammanhänga med det under 1700-talet så livligt omdebat
terade »vattuminsknings»-problemet.2 Av flera skäl, på vilka jag 
ej här kan närmare ingå, håller jag numera för sannolikt, att detta 
knappast kan vara riktigt; jag tror fastmera att Societetens framställ
ning måste sättas i samband med M a u p e r t u is ’ gradmätningsexpedi- 
tion och utgör en förberedande rekognosering, huruvida terrängför
hållandena vid Gamla Karleby kunde anses lämpa sig för en för
läggning av gradmätningen till dessa trakter. Detta får väl i sin tur 
antas förutsätta, att en korrespondens i saken förts dels mellan A n d e r s  

C e l s iu s , från vilken tanken naturligtvis utgått, och Vetenskaps- 
societeten, alltså väl snarast I h r e , dels mellan denne sistnämnde och 
den man, som i Finland förmedlade förfrågningarna till myndig
heterna i Gamla Karleby, nämligen mag. P. N. M a t h e s iu s , vid denna 
tid regementspastor vid Österbottens regemente, sedermera kyrko
herde i Pyhäjoki. Det behöver knappast påpekas, att vi, om detta 
är riktigt, som sagt här ha ännu ett tecken på en viss verksamhet inom 
Societeten under Ihres sekreterartid.3 — Vad vidare beträffar Ihres 
stora ordboksarbete, som ju också redan skildrats (s. 60 ff.), bör det 
visserligen fasthållas att detta utgick från ett av Vetenskapssocieteten 
givet uppdrag och jämväl i viss mån anknöt till ansatser, som där 
tidigare förekommit, men å andra sidan ges det ingenting, som tyder 
på att Societeten i fortsättningen skulle ha tagit någon befattning 
med detta arbete.

När vi däremot i Ihre-samlingen4 i original påträffa vissa av de 
bekanta relationer, som C a r l  F r e d r ik  v o n  H ö p k e n  och E d v a r d  

C a r l e s o n  hemsände från sin vistelse och sina resor i Orienten på 
1730-talet, så får detta — såsom nedan D. 2, s. 295 ff. närmare an
givits — sin förklaring av det faktum, att dessa insänts till Socie
teten av dess praeses illustris, riksrådet greve G u s t a f  B o n d e , och 
att de överlämnats till Ihre vid sammanträde i sept. 1737, för att

1 Ih re  182: D  1.
2 Om  detta  se num era A. G . H ö g b o m s förträffliga översikt ’N ivåförändringarna i 

N o rd en ’ (G bg 1920, G öteborgs K . V et.- o. vitterh.-sam hälles handl., Följd 4 :2 1 :3 ).
3 M åhända kan det även vara berättigat a tt anse den ovan (s. 89 f.) om talade 

instruktion  för en resa och vistelse i Lappm arken, som  för expeditionens räkning 
uppsattes av O l o f  R u d b e c k  d . y . och översattes av I h r e ,  såsom tillkom m en under
Vetenskapssocietetens auspicier. 4 I Ihre  185: 1.
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han skulle »derutaf giöra ett extract at sätta in i Actis», vilket 
emellertid av en eller annan anledning ej kommit att ske. — År 
1757 hade A n d e r s  S c h ö n b e r g , vid denna tid ännu en helt ung man 
(20 år), men sedermera känd som rikshistoriograf och författare i 
politiska och författningshistoriska ämnen, ingivit ett ungdomsförsök, 
en uppsats om ett kloster vid Aspenäs i Öster-Våla socken i U pp
land. Detta manuskript (som nu föreligger såsom Ihre 182: A 1) 
överlämnades till Ihre för den granskning, som borde föregå eventuell 
tryckning. Resultatet blev emellertid att publiceringen inhiberades 
och väl med allt skäl, enär granskningen torde ha givit till resultat, 
att förekomsten av ett kloster vid detta Aspenäs var skäligen om
diskuterad.1 — Från ett föredrag hållet av Ihre i Vetenskapssocieteten 
1753 härröra en del i no. 66: 7 föreliggande anteckningar rörande 
den s. k. ars eller scriptura encaustica, den metod att med uppvärmda 
stämplar framställa skrift på pergament, vilken enligt Ihres för
menande skulle ha kommit till användning vid framställningen av 
Codex Argenteus, ävensom av vissa partier av Codex Aureus i Kungl. 
Biblioteket.2 —■ Det kan slutligen erinras om att även Ihres ovan 
(s. 70) omtalade avhandling om Ravenna-dokumentet med gotiska 
underskrifter (Ihre 66: 3) ursprungligen föredrogs i Societeten 1777 
och senare (1780) trycktes i dess Nova acta.

I den av Lovisa Ulrika år 1753 stiftade Vitterhetsakademien kal
lades Ihre 1755 att inträda — det skedde onekligen i ett förnämligt

1 Se härom nedan D. 2, s. 284 f., där också påpekas, att S c h ö n b e r g  vidhöll sin 
uppfattning och långt senare (1800) publicerade en uppsats om denna förmenta 
klosteranläggning.

2 Om denna sistnämnda handskrift inhämtade Ihre närmare uppgifter av k. 
bibliotekarien M a g n u s  C e l s iu s  ( v o n  C e l s e ) ,  från vilken två brev i detta ämne, 
båda från mars 1753, föreligga i Ihre 191. Till de uppgifter om denna handskrift, 
som meddelats nedan D. 2, s. 63, kan ytterligare särskilt läggas E. H e i n r . Z i m m e r -  

m a n n  i Vorkarolingische Miniaturen, Text (Berl. 1916), s. 128, 131— 133, 134, 
I 35» *39 o. passim; s. 286—289, Tafel 204 a, 280—286 (jfr härtill O. W ie s e l g r e n  i 
NTBB, Årg. 6, 1919, s, 106 f.). Vad åter angår Ihres teori om Codex Argenteus och 
scriptura eucaustica så bör därom framför allt hänvisas till de väl avgörande invänd
ningar som mot denna gjorts av A. U p p s t r ö m  i hans edition Codex Argenteus (Ups. 
1854), s. 28 not., 45 not., 61, 79 osv. samt till den utredning, som lämnats av VON 

F r i e s e n  i  Praefatio till faksimile-editionen 1927, s. 35 f. (resp. O. v o n  F r i e s e n  

o. A. G r a p e , Om Codex Argenteus . . ., Upps. 1928, s. 41 ff.). Huruvida det kan 
ligga något i de iakttagelser, som nyligen gjorts av I n g e g e r d  H e n s c h e n  i Tygtryck 
i  Sverige, 1 (akad. avh., Upps. 1942), s. 24 f., 43 ff. angående vissa likheter 
mellan den av Ihre antagna tekniken och metoder kända från det med Codex sam
tida tygtrycket, är jag ej i tillfälle att här uttala mig om.
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sällskap nämligen tillsammans med professor S v en  B r in g  (Lager- 
bring) och fransmännen d ’A l e m b e r t  och H é n a u l t .1 Något livligare 
deltagande i akademiens arbete under denna fas av dess historia 
lärer Ihre emellertid ej ha ägt tillfälle till — sedan den tillämnade 
statskuppen från kungaparets och hovpartiets sida påföljande år 
avslöjats, avstannade akademiens verksamhet för en längre tid framåt. 
Vad som är känt om akademiens förehavanden under detta dess 
första skede har på grundval av det skäligen torftiga arkivmaterial 
som bevarats sammanställts av S c h u c k  i hans skildring av akademiens 
historia.2 Det saknar emellertid icke sitt intresse att finna, att en 
tävlingsskrift över ett av akademien 1753 uppsatt prisämne, en av
målning av ’K. Gustaf Adolfs caractere’, hamnat i vår samling — 
vare sig detta kan ha berott därpå att prisskrifterna cirkulerat bland 
ledamöterna eller bör förklaras på annat sätt. Ämnet ifråga hade 
framlockat en mängd försök, varav dock icke något befanns förtjäna 
belöning. Vårt exemplar föreligger som Ihre 118: 5, och nedan D. 2 
s. 153 f. redogöres närmare för skriften3 och för tävlingen ifråga. 
Först i januari 1773 återupplivades akademien, och under de när
mast följande åren utvecklade den även på det område, som Ihre 
närmast representerade, nämligen svenska språkets rykt, under hans 
medverkan en viss livaktighet, vars positiva resultat dock — åtminstone 
bortsett från Sotbergs insatser — blevo skäligen obetydliga. Denna 
sak har redan något avhandlats i det föregående4 (ävensom i katalog
partiet D. 2, s. 104). Och då den numera jämväl skildrats av S c h u c k  
i hans akademi-historik5 och även protokollen föreligga tryckta och 
kommenterade6, sakna vi anledning att här närmare ingå på densamma. 
Och om Ihres förbindelser i övrigt med denna akademi torde knap
past vara mera att anföra, än att han i december 1777 insände en 
lärd men ifråga om namntolkningen alldeles förfelad ’Afhandling

1 S c h C c k , K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, dess historia och 
förhistoria, 5 (Sthm 1936), s. 684 f.; jfr även K. Vitterhetsakademiens dagbok 
*773— 1782 (Sthm 1930), inledn. s. ix.

2 S c h U c k ,  nyss anf. arb., 5, s. 678 ff.
3 Såsom där (s. 154) påpekats, torde bokstäverna M. H. i författarens motto 

utgöra hans initialer; man kunde då möjligen gissa på M a t t h i a s  v o n  H e r m a n s s o n ,

Ihres kusin, då ännu e. o. kansliråd. 4 Se ovan s. 82 f.
5 S c h Bck , an f. arb ., 5, s . 7 0 4  ff.; s e  ä v en  S c h Cc k , S v e n sk a  akad:s h is t .,  D. 1 

(S th m  1935), s . 45  ff.

6 K. Vitterhetsakademiens dagbok (här ovan not 1); se här bl. a. s. 6, 12, 13, 
16 f., 23, 41, 43 f., 45, 112 f., 114, 196, 198 f., 206, 212.
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om danska konungen Eric Ericsons tilnamn Menved’, som infördes 
i den år 1780 utgivna 3:dje delen av akademiens Handlingar (s. 129
— 141)-1

I mars 1762 kallades Ihre till ledamot av The Society of Anti
quaries i London, vid denna tid tydligen en nog så ovanlig utmärkelse 
för en svensk man.2 För Ihres del har denna hedersbevisning till
kommit på initiativ av den ovan redan omtalade schweizaren Ro- 
d o l p h e  d e  V a l ltr a v er s3, som väl härmed velat återgälda den vän
lighet, som kommit honom till del under vistelse i Uppsala, bl. a. 
genom inval i K. Vetenskapssocieteten. I brev från London av den 
12 dec. 1761 omtalar han, hurusom han i sällskapet ifråga lämnat 
meddelande om Ihres person och verksamhet, vilket hos dess leda
möter väckt en åstundan »de Vous connoitre de méme et de Vous 
posséder come un de leurs Membres honoraires». Invalet förestår 
och några månader senare, den 23 mars 1762 är Valltravers i till
fälle att översända kallelsebrevet.4 — År 1769 invaldes Ihre i Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem, vilket stiftats 
1760 av biskop J o h a n  E r n s t  G u n n e r u s  (f. 1718, f  1773) i förening 
med P . F .  S u h m  och G e r h . S c h o n in g . Gunnerus, en polyhistorisk 
natur med starka naturhistoriska intressen, stod i livlig förbindelse 
med Linné — den förste utlänning, som kallats till ledamot — och

1 S c h Oc k , som klarlagt utvecklingsgången vid våra äldre akademiers tillblivelse 
och deras samband inbördes, har på ett övertygande sätt påvisat, att Lovisa Ulrikas 
Vitterhetsakademi »i själva verket är Svenska akademien i dess äldre form» och så
lunda på visst sätt fick sin verkliga fortsättning i denna Gustaf I II:s skapelse. Sven
ska akademiens instiftelse skedde som bekant först 1786, men långt dessförinnan 
hade konungen umgåtts med planer i denna riktning: ett utkast till den första upp
sättningen ledamöter föreligger sålunda av konungens hand från tiden 1780 81. 
Mera som en kuriositet må här anmärkas, att detta dokument säkerligen som Schiick 
antagit nedskrivits »efter den t december 1780, då Ihre dog, ty han hade nog, så 
vida han levat kommit med» (Sv. akad:s hist., D. 1, s. 6 5 ). Detta torde få anses 
så mycket säkrare, som akademiens förste sekreterare N il s  v o n  R o s e n s t e in  år 1811  
i sitt direktörstal ger uttryck åt akademiens fägnad »att med sin Höge Beskyddares 
bifall få visa sin tacksamhet emot den odödlige Ihre, så förtjent af fäderneslandet, 
af Vettenskaperna, af Svenska Språket, åt Ihre, hvilken, om hans lifstid blott några år 
blifvit förlängd, eller Akademien några år förut stiftad, hon helt visst hade haft den 
lyckan att ännu närmare tillegna sig, än hon nu kan», etc. (akad:s Handlingar ifrån år 
1796, D. 6 , Sthm 1817, s. 152 f.); R o se n st e in s  Sami. skrifter, D. 3 (1838), s. 139 f.).

2 Samma år som Ihre invaldes C. R . B er c h ; tidigare tycks biskop P. F il e n iu s  

ha varit medlem.
3 Jfr ovan s. 154. Om V alltrav ers , vars personlighet erbjuder åtskilligt intresse,

kan vidare jämföras nedan avd. ’Ihres brevväxling’. 4 Ihre 201: B 14
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i hans brev till denne1 möter också understundom Ihres namn2. 
Huruvida några direkta förbindelser förefunnits mellan denne och 
Gunnerus är däremot icke känt3, liksom icke heller huruvida Ihre 
i någon nämnvärd grad trätt i beröring med det engelska sällskapet.

Det må i detta sammanhang erinras om det anmärkningsvärda 
faktum — tidigare uppmärksammat av mer än en författare — att 
vår svenska Vetenskapsakademi ej fann anledning att bereda en man 
av Ihres kapacitet ett rum i sin krets. Att Ihres rent humanistiska 
läggning härvidlag icke kan ha varit avgörande är alldeles uppenbart 
med hänsyn till akademiens invalspolitik vid denna tid. Något be
tydde det väl härvid, att han hade oturen att bli föreslagen till inval 
vid en tidpunkt, då man inom akademien just börjat bli betänksam 
över den alltför snabba tillväxt i medlemsantal som skett. I april 
1747 konstaterade man nämligen, att medlemssiffran redan efter 8 år 
nått upp till den ansenliga höjden av 96 svenska ledamöter. Då därtill 
kom, att vid sammanträde den 25 april icke mindre än 13 personer 
ytterligare proponerats till inval — bland dem befann sig Ihre — 
beslöts att nu icke acceptera mer än högst 4 nya ledamöter: därest 
flera finge pluralitet vid voteringen, skulle lotten avgöra dem emellan. 
Denna utväg behövde dock ej tillgripas, ty av de 13 föllo 12 igenom 
redan vid valet, däribland Ihre, som på ett undantag när hade flera 
nej-röster (25) och färre ja-röster (4) än någon av de övriga. Men 
under det att mer än en av dessa nu ratade vid senare tillfällen in
valdes — det gäller t. ex. om profesor L ars L a u r e l , sekreteraren, 
slutligen kommerserådet J. F. K r y g e r  och kyrkoherden J. H. M ö r k , 
Adalbert och Göthildas författare — tycks Ihre, åtminstone av 
protokollen att döma, sedermera aldrig ha varit ifrågasatt till inval, 
icke heller sedan han vunnit ett frejdat namn som språkforskare 
och det långt utanför sitt eget lands gränser. Detta är onekligen rätt 
påfallande. Visserligen är det uppenbart, att Vetenskapsakademien 
i sitt förhållande till svenska språket — vilket ju principiellt skulle 
användas i akademiens publikationer —• intagit en något vacklande

1 I Linnean Society i London (avskrifter i UUB).
2 Så t. ex. översänder Gunnerus enligt brev av den 18 jan. 1769 »2 exempl. af 

en liden tr[actat] de fundamento potestatis legislatoriae divinas, hvoraf Hr. Archiatern 
vilde behage at sende det ene til Hr. Cancellieraad v. Ihre». I biev från Köpenhamn 
av den 11 april 1772 berättar han, att »Nials Saga er komen ud i disse dage på 
isländsk, uden version, som torde interessere H r Riddern og CancelleR. v. Ihre».

3 Några tecken därpå förefinnas icke i Ihre-samlingen och ha icke heller stått 
att finna vid av mig företagna efterforskningar i Trondhjem-sällskapets arkiv.
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ståndpunkt.1 Så genomfördes ena gången (6 febr. 1740) en klass
indelning med en särskild klass 5 ’Lingua’ för modersmålet2, under 
det att man en vecka senare proklamerade, att som svenska språket 
»eij kan komma under namn af någon vettenskap, hwilckas upod- 
lande är Academiens hufvudändamål vid alla dess gierningar; altså 
kan eij Academien antaga någon hädanefter til Ledamot endast för 
Svenska språkets skull, som eij uti andra vettenskaper, slögder och 
konster äger någon kundskap»3. Detta åter hindrade ej, att man på
följande år vid omredigeringen av akademiens Grundregler i sam
band med den kungl. stadfästelsen förklarade, att »Swenska språkets 
upodlande blifwer således et af Academiens ögnemärken»4, och helt 
kort före det nyss relaterade valet 1747 tillsatte akademien med denna 
sats som motivering en stor kommitté på ett 20-tal medlemmar för 
att utarbeta »et vist stafningssätt, hvilket Academien alltid ville bruka 
i sina skrifter» och vilket också skulle bidraga till ortografiens stad
gande genom att tjäna som mönster för andra.5 Vid denna tidpunkt 
ha språkfrågor redan i en ej obetydlig utsträckning blivit föremål 
för akademiens uppmärksamhet och handläggning, och de förbliva 
detta i avsevärd omfattning under flera decennier. Man behöver 
ju blott erinra sig det verksamma intresse, som akademien under 
1760- och 1770-talen ägnade åt A b r a h a m  S a h l st e d t s  grammatiska 
och lexikaliska arbeten, för att icke tala om att den vid skilda tillfällen 
alltifrån 1747 och framåt slösade mycken tid på en L ars L a u r e l s , en 
E r ik  E k h o l m s  och andras mer och mindre fantastiska rättstavnings- 
projekt osv. — Vad åter Ihre beträffar så hade hans namn varit före 
i akademien redan 1741, då friherre C . W. C e d e r h ie l m , en av aka
demiens stiftare, där berättat om de övningar Ihre anordnat för sina 
lärjungar i den »Skytteanska akademien», och på Cederhielms förslag 
hade akademien vädjat till Ihre att låta trycka de tal, som härvid hål
lits.6 År 1745 utkom i Uppsala under Ihres presidium avhandlingen

1 Detta ämne har tidigare behandlats av H .  H e r n l u n d  (Vetenskaps-akademien och 
Lars Laurels rättskrifnings-förslag, Sthm 1888) och H .  S c h u c k  (Minnesteckn. över 
Lars Salvius i Sv. akad:s handlingar ifrån år 1886, D. 39, 1938, s. 49—255, särsk. 
s. 97— 105; Sv. akad:s historia, i, Sthm 1935, s. 24—32), vartill numera kommit
B e n g t  H il d e b r a n d s  utm ärkt klarläggande utredning i hans ståtliga verk Kungl.
Svenska Vetenskapsakademien (Sthm 1939), s. 390 ff.

2 H il d e b r a n d , s . 397, 460. 3 Ibid., s. 398 f. 4 Ibid., s. 410, 412.
5 Akademiens dagbok 28 mars 1747 § 2.
6 Se härom nedan D. 2, s. 255 f. (särskilt s. 256 med not 1); om övningarna 

jfr även ovan s. 44 f., 144.
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’An scientiae lingva vernacula tradi possint ac debeant’, i vilken Ihre
— eller med hans medgivande respondenten, P. N. T o r g er  — på 
tal om det myckna arbete, som just då för tiden påbörjats för svenska 
språkets rykt och rening, främst prisade Vetenskapsakademien, 
som bl. a. ägnade sig åt denna uppgift på ett sådant sätt, att man
— som det heter — kunde hoppas »ut olim nos, tam ob haud super
stitiosam linguae nostrae a peregrinis vocibus restitutionem, quam 
perpolitum ejus cultum, gloriari queamus» (s. 4).1 Senare hade Ihre 
också vid flera tillfällen direkta förbindelser med Vetenskapsakade
mien: denna ställde ju — förmodligen 1753 — Erik Benzelii dialek
tala samlingar till hans förfogande.2 Och samma år har Ihre genom 
brev till W a r g e n t i n ,  hans forne lärjunge, känt sig för, huruvida 
akademiens bistånd kunde vara att påräkna för tryckningen av Glos- 
sariet3, vilket dock ej tycks ha föranlett någon åtgärd från akademiens 
sida4. År 1757 fann sig akademien som ovan berörts föranlåten att 
vädja till Ihres sakkunskap som runforskare beträffande tolkningen 
av den s. k. Aspö-stenen, dvs Lagnö runhäll i Aspö socken.5 Man 
kan ju under sådana förhållanden helt och fullt biträda den upp
fattning, varåt akademiens historieskrivare B e n g t  H i l d e b r a n d  
givit uttryck, att det för akademien, som länge de facto fungerade 
också som en svensk språkakademi, borde »ha varit naturligt att invälja 
tidens främste svenske språkforskare Ihre i stället för en så ömklig 
figur som det språkintresserade originalet Lars Laurel från Lund.»6 
Förklaringen till att han utestängdes är emellertid utan fråga helt 
att söka på det politiska området.7 Redan alltifrån sitt stiftande var

1 Det kan tilläggas, att även den 1752 ventilerade avhandlingen ’Stricturae criticae
in linguam suio-gothicam’ (resp. D a n . S c h e i d e n b u r g ) inledes med en eloge till 
akademien, ett citat från Tessin m. m. 2 Se ovan s. 96, 99.

3 Ihre till Wargentin 30 mars 1753 (Bergianska brevsaml., T . 14).
4 Dagboken förmäler härom blott (7 april 1753, § 4): »Upl[ästes] Professor Ihres 

bref til Secreteraren, angående Des under händer varande Svenska Ordabok, hvar 
af Academien med fägnad såg, at arbetet med al flit fortsättes.» Jfr nedan D. 2, s. 97.

5 Se härom ovan s. 112 f. Akademien tycks icke ha ägnat Ihres utlåtande någon
större uppmärksamhet. I protokollet för sammankomsten den 24 sept. 1757 ( § 6 )  
omtalas, att det blivit uppläst, varpå helt summariskt tillägges: »Herr Ihre visar, 
at intet vattn der nämnes.» 6 Anf. arb., s. 622.

7 Som en bidragande orsak räknar Hildebrand den fullständiga brist på förståelse, 
som A n d e r s  v o n  H ö p k e n  visade för Ihres etymologiska språkforskning — varom 
se närmare nedan (avsnittet om Ihres brevväxling) — men härvid är att märka, att 
denna kom till synes först efter Glossariets utgivande 1769, alltså vid en tidpunkt, 
då frågan om att invälja Ihre näppeligen längre kan ha ägt någon aktualitet.
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Vetenskapsakademien som bekant starkt hattbetonad, och Ihre fram
trädde snart nog som deciderad mössa och förblev så hela sitt liv 
denna ståndpunkt trogen. Ifråga om valproceduren i april 1747 är 
det ju också uppenbart, att den för Ihre starkt negativa utgången får 
ses i samband med det två månader tidigare förrättade famösa kans- 
lersvalet i Uppsala, vilket på ett så hänsynslöst sätt utnyttjades av 
hattregeringen för att förödmjuka professorerna av motpartiet. Och 
ett år skulle knappt hinna förflyta, innan Ihre på ett ännu vida mer 
handgripligt sätt skulle bli utsatt för dess förföljelse. Skärpningen 
av de politiska motsättningarna fortskred raskt, och partianda och 
intolerans trängde in även på vetenskapens domäner, vilka ju hade 
bort vara fridlysta från slikt.1 Ihre var ju heller icke ensam om ödet 
att av politiska skäl bli utestängd från Vetenskapsakademien — som 
Hildebrand påpekat2, vederfors detsamma två så framstående förfat
tare på det ekonomiska området som A n d e r s  N o r d e n c r a n t z  och 
A n d e r s  C h y d e n iu s 3.

Några dagboksanteckningar el. likn. har Ihre, frånsett den alltför 
snart avbrutna resedagboken4, tyvärr ej efterlämnat, liksom ej heller 
några verkligt utförliga självbiografiska anteckningar. Förhållandet 
är således ej detsamma som beträffande L i n n é , vilken ju gång efter 
annan uppsatte mer och mindre utförliga levernesbeskrivningar, 
däri han ej utan självkänsla, ja stundom med en nästan barnslig 
självbelåtenhet, registrerade sina bedrifter, upptäckter, meriter och 
utmärkelser m. m. För Ihre kan det anses rätt karakteristiskt att 
när Kungl. Maj:t 1767 i cirkulär till akademikanslererna, de kungl. 
kollegierna etc. påfordrat insändande av meritlistor5 för universitetens 
och ämbetsverkens befattningshavare m. fl., då uppsätter han för sin

1 Betecknande är det ju  sålunda, att när den politiska tidningen Hatten, som 
utkom dec. 1768—maj 1769 under redaktion av O. K e x é l , i sitt no. xo (16 mars
1769) ger en översikt över vetenskapernas framsteg i Sverige under hattväldet 
1734—65, så nämnes icke J o h a n  I h r e . — Ihres angrepp på Stiernmans presidietal 
i Vet.-akademien 1758 (jfr ovan s. 52, 184 not 1 och nedan D. 2, s. 4 f.) lär väl 
ej varit ägnat att öka akademiledamöternas bevågenhet mot honom; att angreppet, 
som A n n e r s t e d t  ifrågasätter (anf. arb., Bd 3:2 , s. 375 med not 1), rent av skulle 
ha dikterats av Ihres harm över att akademien utestängt honom förefaller dock 
föga troligt. 2 Anf. arb., s. 622 f.

3 D a n . A l m q v i s t  tillägger J a c o b  Serenius o c h  Erik Tuneld (Hist, tidskr., 
Arg. 60, 1940, s. 226 f.).

* Om denna se ovan s. 28 f. och nedan D. 2, s. 294.
5 Det som härav bevarats föreligger i RA i en volym ’Kongl. Collegiernes och 

Academiae Staternes 1767. i underdånighet ingifne M erit L istor’.
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Ihres ekono
miska verk

samhet m. m.

del en helt summarisk sådan i fem korta punkter1, under det att åt
skilliga av akademistatens medlemmar presentera sina meriter i ganska 
utförliga aktstycken2. Det självbiografiska material, som Ihre lämnat 
efter sig, är torftigt nog. Det är egentligen blott ett helt översiktligt 
curriculum vitae av den art, som Vitterhetsakademien liksom gemen- 
ligen andra lärda samfund avfordrade sina ledamöter.3 Denna före
ligger dels i egenhändigt koncept av år 1777, fullständigt ifråga om 
den rent biografiska delen, men utan den därtill hörande översikten 
över Ihres vetenskapliga produktion, dels i en obetydligt överarbetad 
redaktion, som Ihre 1780 tillställt den bekante samlaren och forska
ren C h r . H . B raad  för dennes stora biografiska verk Ostro-Gothia 
literata (Linköpings stiftsbibl.); jfr härom närmare nedan D. 2, s. 
373 f. Att denna sistnämnda redaktion här föreligger i avskrift av 
Braads hand får sin förklaring av vad denne meddelar i brev till 
S a m u e l  Ä l f  av den 17(F) jan. 17814: »Professor Floderus skal paren- 
tera öf[ver] CR. Ihre5. ibland hans papper fants ej ringaste efter 
honom; hade jag intet haft materialier at fournera därtil, på sonens6 
enträgna begäran, hade man fåt en mager parentation öfver denne 
lysande man.»

Trots sin intellektuella läggning och sitt trägna sysslande med 
vetenskaplig forskning och undervisning stod Ihre ingalunda främ

1 Dessa lyda kort och gott som följer:
»1729. Anträdde jag efter aflagde wanliga Specimina Academica mina utrikes resor, 

tå jag uti snart 4 års tid upphölt mig i Frankrike, Ängland, Holland och 
Tyskland.

1734. Förordnades jag till Docens wid Kongl. Academien i Upsala.
*735- Constituerades jag till Vice Bibliothecarius ther sammastädes.
1727. Erhölt jag H® Majb nådiga fullmagt, att wara Poéseos Professor.
1738. Transporterades jag till then Kongl. Skyttianiska Professionen: under hwil- 

kens beklädande jag utgifwit hwarjehanda arbeten, och nu är i begrep, att 
utgifwa thet Glossarium Suiogothicum, som Riksens Höglofl. Ständer mig 
ålagt, och hwaraf then första delen innan kort blifwer till ända bragt.»

2 D et gäller om professorerna C h r . C l e w b e r g , J o n a s  M e l d e r c r e u t z , J o h . 

L o s t b o m , D a n i e l  M e l a n d e r ( h i e l m ) ,  adjunkten L. J. P a l m b e r g , observatorn F. 
M a l l e t , akad.-stallmästaren J o h . L e v e n  E k l u n d  m. fl.

3 Om ett brottstycke av en äldre liknande självbiografi (från omkr. 1756) se nedan
D. 2, s. 373. 4 UUB, G 350 h: no. 46.

6 Parentationen ifråga hölls den 11 maj 1781 och utkom av trycket s. å. och om
trycktes i F loderi Opuscula oratoria et poética (Ups. 1 7 9 1 ), s. 98— 146; den är 
för övrigt flera gånger här citerad.

6 Härmed avses säkerligen A l b r e c h t  I h r e .
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mande för verksamhet av praktisk och ekonomisk natur. I sin själv
biografi framhåller han visserligen — och tvivelsutan med allt fog — 
hurusom han därigenom att honom beskärts »twänne så förståndiga 
som dygdiga makar» varit, som han säger, »entledigad ifrån alla dis- 
tractioner af hushållsbekymmer, och i then delen waret så främmande 
i mitt hus, som den okändaste».1 Men det hindrar icke att han själv, 
från ungdomen som nämnt ställd i gynnsamma ekonomiska villkor, 
livet igenom ägnat stor omsorg åt förkovringen av sina ägodelar. 
Det har tydligen också skett med framgång, vartill väl även torde 
ha bidragit att i varje fall hans maka i senare giftet utgått från ett 
förmöget hem. Den väg han härvid valde var i första hand jord
förvärv och jordbruksdrift. Redan 1736 hör han sig för hos E r ik  
B e n z e l iu s  d . y ., då biskop i Linköping, om möjligheten att få inköpa 
en egendom Bärby (i Ramsta socken?)2, men detta förvärv tycks ej ha 
blivit fullföljt. Däremot inköpte han 1741 Sandbro frälsesäteri i 
Björklinge socken, 2 mil norr om Uppsala, en betydande egendom, 
vars ägor han successive utökade genom tillköp av nya områden dels 
inom nyssnämnda socken3, dels även i de närliggande Bälinge och 
Skuttunge socknar. Vid egendomens iståndsättande skall han enligt 
en uppgift av L i n n é 4 ha haft en utmärkt hjälp av sin maka i förra 
giftet, S ara C h a r l o t t a  B r a u n e r . I sina odlingsföretag liksom be
träffande lanthushållningens övriga grenar ägde han en rådgivare av 
hög kompetens i sin svåger hovjunkaren, slutl. kammarrådet friherre 
J o h a n  ( J a n ) B r a u n e r  d . y .5, som bekant en banbrytare inom vår 
svenska lanthushållning och författare till flera mycket spridda och 
värderade läroböcker på området6. I ett av sina arbeten ’Tankar och 
försök om åker och äng’ (Sthm 1752)7 ger Brauner en ingående skild

1 Ihre 201: B 2.
2 Se B e n z e l i i  svar av den 21 juli 1736 (Ihre 191).
3 Sålunda köpte han 1748 Södervisjö hemman av hovmarskalken frih. C h a r l e s  

D e  G e e r , varom ett brev från denne till Ihre (i Ihre 1 9 1 )  handlar.
4 Dennes uttalande återkommer i det följande.
5 Om denne se särskilt B. B o é t h i u s  i Sv. biogr. lexikon, Bd 6, s. 118— 124 och 

C h r . B a r t h e l , Johan (Jan) Brauner . . . Biografi (i K. Sv. Vetenskapsakad:ns års
bok, 39 (1941), s. 237—258). Ihre tycks åt B. ha upplåtit Närlinge utan avgift.

6 D et biträde Brauner lämnade Ihre beröres i S. G. H e r m e l i n s  Åminnelse-tal 
öfver frih. J. Brauner, hållet för K. Vetenskaps-academien . . . 1776 (Sthm 1776), 
s. 19; jfr även B a r t h e l , anf. arb., s. 245.

' S. 106 ff.: ’Särskild beskrifning öfwer Sanbro, och andra nyligen upodlade 
måszar’; jfr även ibid., s. 103.

15  —  4 0 3 6 0 . A . G ra p e .
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ring av ett omfattande, under åren 1745—51 genomfört nyodlings- 
företag, då en mosse på Sandbro ägor om icke mindre än 54 tunnland 
successive uppodlades. Resultatet blev med tiden en åkermark, an
vändbar ej blott till odling av säd, rotfrukter (rovor, »Potatoes») och 
ärter, utan även till plantering av morötter och palsternackor, »hwilka 
alla försök hade besynnerlig framgång», enligt vad Brauner försäkrar. 
Det var förmodligen ej Ihres enda nyodlingsföretag, men det väckte 
tydligen en viss uppmärksamhet. Ty hur uppodling av myrar till
gick »hos Hr. Vice Praesidenten Baron Bjelke på Löfstad1 och Professor 
Ihre vid Sandbro» skildras sålunda också av Linné i hans Skånska 
resa (Sthm 1751), s. 52 b Det kan tilläggas, att Ihre även tycks ha 
drivit en sparrisodling av viss omfattning, eftersom hans patronus, 
greve G ö r a n  G y l l e n s t ie r n a , 1756 befinnes ha hemställt om att få 
300 sparrisrötter för två sängar »den ena af den gröna och den andra 
af den röda Sparrisen».2 År 1752 inköpte Ihre även Närlinge säteri, 
likaledes i Björklinge socken3, varigenom det hela blev ett godskomplex 
av betydande areal. Men även på andra håll har Ihre veterligt åt
minstone tidvis haft jordbesittningar; sålunda ägde han Edeby i 
Danmarks socken söder om Uppsala, som han dock 1759 försålde 
till sin kollega L in n é  — Edeby ägor gränsade till Hammarby, som 
Linné förvärvat året förut.

Även i Uppsala ägde Ihre en fastighet belägen i Slottskvarteret (eller 
Ubbo) vid Åsgatan dvs. nuvar. Övre Slottsgatan, nämligen den gård, 
som i senare tid vunnit en viss ryktbarhet under namnet Geijersgården. 
Ihre tycks i senare hälften av 1730-talet, snarast väl vid sitt gifter
mål 1738, ha inflyttat i denna gård, som då tillhörde hans svärfader,

1 S t e n  C a r l  B j e l k e  på Funbo-Lövsta.
2 G y l l e n s t ie r n a  till I h r e  27/„ 1756 (Ihre 191). Det vill också synas, som om Ihre 

1752 på liknande sätt kan ha gått franske ambassadören markis d ’H a v r in c o u r  till 
handa, ty Ihres franske lärjunge G a u t ie r  d ’E c u r o l l e s  vet att i brev av den 13 aug. 
1752 (i Ihre 192) berätta, att denne i sex månaders tid förgäves sökt få sparris
plantor, varför Gautier, som lovat hjälpa honom därmed, nu hänvänder sig till Ihre 
i saken. Likaså skriver biskop S e r e n iu s  1775, då han inköpt en egendom, att 
hans maka (»min Elsa Maja») »helsar och behr Bror om frön af desz kosteliga 
Sparris, hon will försöka sin konst på sin Nya Tomt» (i Ihre 191).

3 Får man tro Ihres svåger biskop R h y z e l iu s  (ofullständ. brev utan datum 
men förmodligen från hösten 1752, Ihre 191), skulle Ihres funktion som promotor 
vid den stora promotionen 1752 med 80 promovendi »så rikeligen lönt sig, at theri- 
genom är giörlig blefwen 80,000 dalers köpeskilling för ett nytt Säteri», vilket ju 
dock ej kan betyda mer än att inkomsterna ifråga inneburit ett visst tillskott. Han 
tillägger: »Jupiter raro aureos pluit imbres».
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landshövdingen friherre J o h a n  B r a u n e r ; i varje fall bodde han där 
17391, då liksom senare i den åt söder belägna huvudbyggnaden, som 
möjligen uppförts av Brauner, såvida detta ej skett redan, när pro
fessorn, sederm. biskopen L a u r e n t iu s  N o r r m a n n u s  ägde denna 
fastighet2. Senare har denna övergått i Ihres ägo, kanske snarast 
1754, då hans maka tog arv efter sin detta år avlidna moder. Samma 
år uppförde Ihre å den norra delen av gårdskomplexet en parallell
byggnad av ungefär samma typ och storlek som den redan befintliga 
karaktärsbyggnaden — antagligen behövde han denna bl. a. för sina 
många adliga inackorderingar. För detta byggnadsföretag hade han 
emellertid att övervinna betydande svårigheter, i det att magistraten 
med åberopande av ett året förut utfärdat kungl. brev angående åt
gärder till hämmande av eldsvådor, förbjöd husets uppförande av 
trä. Ihre anförde emellertid besvär över detta förbud och erhöll 
Kungl. Maj:ts tillstånd att fullfölja bygget.3 I senaste tid har denna 
norra byggnad tillagts namnet Ihre-gården till skillnad från den 
södra, som behåller den hävdvunna beteckningen Geijers-gården. 
Om fastighetskomplexets öden efter Ihres tid må här blott anföras, 
att det vid hans bortgång 1780 genom testamente övergick till hans 
maka i 2:dra giftet, C h a r l o t t a  J o h a n n a  G e r n e r , som dock redan 
1782 i maj sålde fastigheten4 för att flytta till egendomen Torslunda 
(Haga socken) i Sigtunatrakten.

Det skulle onekligen ligga nära till hands att förmoda, det Ihre 
skulle såsom professor Skytteanus i likhet med sina företrädare ha

1 I konsistoriets inlaga till Kanslern den 6 nov. 1739 (tryckt hos A n n e r s t e d t , 

Upsala univ:s hist., Bihang 3, s. 261 ff.) omtalas »h:r professor Ihres hus, som nu 
bebor salig biskop Norrmans gård opwid Fierdings tullen».

2 K. W. H e r d i n , Bidrag till Uppsala stads byggnadshist., 2: Bygge och bo, 2 
(Upps. 1934), s. 24 f. tycks snarast vilja anta, att huset ifråga uppförts av B r a u n e r , 

och det är möjligt att detta är riktigt, men av skäl, för vilka jag i annat samman
hang kommer att redogöra, anser jag detta dock något osäkert. Om fastighetens 
utseende och disposition på Ihres tid torde man kunna bilda sig vissa föreställ
ningar genom ett syneinstrument av år 1797, se härom E. A n d r é n , Geijers hus 
i Uppsala (i Svenska kulturbilder, under redaktion av S. Erixon o. S. Wallin, 
N. F.: Bd 1 (Sthm 1934), s. 145— 164), s. 158 ff.

3 Se härom F Ie r d i n , anf. arb., 2, s. 26, ävensom samma arb., 1, s. 172. Om 
byggnadsförbudet handlar också ett brev från Ihre till ett riksråd dat. den 7 maj 
1754> vilket i koncept föreligger i vår samling (Ihre 190), liksom en framställning 
från konsistoriet till kanslern [ E h r e n p r e u s ] av den 14 maj s. å., under Ihres rektorat 
(RA, Academica, Upps., Ser. E II: Vol. 26).

4 H e r d i n , anf. arb., 2 , s .  2 8 .
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bebott det boställshus, som stod till hans förfogande — Skytteanum 
eller Skytt(e)huset, som det vid denna tid oftast benämndes. Det 
antagandet har också mer än en gång gjorts, så t. ex. framhåller 
S c h u c k  i den förutnämnda minnesteckningen över Forsskål1 angå
ende den förmånligare ställning Ihre intog i förhållande till sina kol
leger, att han »disponerade ett särskilt, stort och efter dåvarande 
förhållanden mycket ståtligt hus, nästan ett gammalt adelspalats i 
förhållande till de oansenliga träruckel, av vilka staden i övrigt till 
större delen bestod» och förmenar, att »det skytteanska boställshuset 
var således ett slags Collegium nobilium, där de unga ädlingarna 
och deras informatorer, särskilt av mösspartiet, hade sitt hemvist» 
osv. Detta sista kan, som vi ovan ha sett, med fullt fog sägas om 
Ihres gårdskomplex i Slottskvarteret, men knappast om Skytteanum, 
som i varje fall Ihre själv aldrig bebodde. Detta sammanhängde väl 
därmed, att Skytteanum vid Ihres tillträde till professuren 1738 
befann sig i ett skäligen förfallet skick2 och överhuvud varken visat 
sig lätt att underhålla eller särskilt bekvämt. Frågan om medel för 
husets reparation — i den mån denna ej skulle bestridas av sterb- 
huset efter företrädaren, professor J o h a n  H e r m a n ss o n  —  är också 
ett av de ämnen, som avhandlas i Ihres korrespondens 1739 och föl
jande år med stiftelsens patronessa, grevinnan U l r ik a  J u l ia n a  
G y l l e n s t ie r n a , född Brahe, och hennes kamrerare N. Å k e r m a n .3 
Det vill emellertid synas som om Ihre i Skytteanum berett bostäder 
åt en del av sina alumner. När det sålunda år 1739 var fråga om att 
den unge G ö r a n  G y l l e n s t ie r n a , stiftelsens blivande patronus, 
skulle jämte sin informator komma till Uppsala — vilket ju också 
skedde4 — iordningställdes två rum därstädes för hans räkning.5 
Under många år var emellertid Skytteanum uthyrt till en familj 
P o r a t h  (B o r a t h ), nämligen till fru M a r ia  E l is a b e t h  P o r a t h , f.

1 Sv. akad:s handl. ifrån år 1886, D. 34 (1922), s. 181, resp. 182 (Från Linnés 
tid, s. 97, resp. 98).

2 H e r d i n , a n f .  a r b . ,  2 , s. 1 6 1 .

3 I Linköp. stiftsbibl., ms. B 63 a.
4 Se ovan s. 144. G y l l e n s t ie r n a  hade sedan 1735 bedrivit studier i Lund, men 

inskrevs vid Uppsala universitet den 25 febr. 1740. N e i k t e r s  uppgift, att han 
härvid skulle ha stått under Hermanssons inseende m. m. — Ihre nämnes ej — 
är naturligtvis felaktig, då Hermansson redan tre år tidigare (9 febr. 1737) gått ur 
tiden (Oratio in memoriam . . . Georgii Gyllenstierna . . ., Ups. 1799» s- 23).

5 I h r e  till grevinnan G y l l e n s t ie r n a  23 okt. 1739 (nyss anf. vol. i Linköp. 
stiftsbibl.).
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Strandell, och hennes tvenne döttrar H e d v ig  E le o n o r a  (f. 1730, 
f  1782) och M ä r ta  S o f ia  (två år yngre än systern); fru Porath var 
änka efter akademifäktmästaren O l o f  P o r a t h , en av de fyra bärare 
av namnet, som successive innehade denna charge, och familjen höll 
ett »spiskvarter», som åtnjöt gott anseende och var livligt frekventerat, 
särskilt av unga adelsmän och deras informatorer. Flera av mat
gästerna voro helpensionärer, ity att de hade även bostad i Skyt- 
teanum. Spiskvarteret omtalas allt emellanåt vid olika tidpunkter, 
så t. ex. från 1759, då den unge greve A d o l f  L u d v ig  H a m il t o n  
(sedermera känd som memoarförfattare), som stod under Sotbergs 
information, tillsammans med ett antal andra adelsynglingar intog 
sina måltider där.1 Från år 1773 har R e u t e r h o l m , som var hel- 
inackorderad, åtskilligt att berätta om spiskvarteret, som då tydligen 
sköttes av den yngre av mademoisellerna, dess gäster »Porathia- 
nerna» m. m.2, och påföljande år bodde där den unge J o h a n  R o s ir  
med sin informator J a n  E r ic  N ib e l iu s , sederm. adlad P a l m sv ä r d 3. 
Vid det besök, som akademikanslern greve R u d e n s c h ö l d  avlade i 
maj—juni 1774 och som varade i drygt två veckor, var det Mamsell 
Porath som med gottgörelse från universitetet hade att sörja för hans 
förplägnad.4 Att adelsnationen, som K. W. H e r d in 5 anser sanno
likt, skulle ha hållit sina sammankomster på Skytteanum förefaller 
icke troligt. Det heter alltid, att den sammanträdde hos kanslirådet 
Ihre, och därmed avses säkerligen att det skedde i dennes bostad i 
Slottskvarteret; särskilt kan erinras om Reuterholms förut nämnda 
relation av ett sammanträde 1773: han, som själv bodde på Skyttea
num, skulle säkerligen ej ha lämnat det onämnt, om sammankomsten 
varit förlagd dit. Den befattning Ihre överhuvud tog med Skytteanum 
under sin 42-åriga professorstid torde, särskilt på hans senare år, ha 
varit mindre än som vederbort. Sålunda synes byggnaden redan 1746 
ha befunnit sig i ett mindre tillfredsställande skick, eftersom mös
sornas ledare i konsistoriet, den kände intrigören professor P etr u s

1 L e v e r t i n s  inledning till editionen av H a m i l t o n s  Anekdoter i svenska historien 
(Sthm  1901; Sv. memoarer o. bref, 4), s. viii.

2 F o r s s t r a n d , anf. arb., s .  64, 84, 85, 89, 109, 168 m. m.
3 B. W e d b e r g , Jan Eric Palmsvärd, justitieråd och vitterlekare (Sthm 1931), 

s. 25, 105 f-
4 Enligt konsistoriets protokoll 20 juni 1 7 7 4  erlades till Mamsell Porath 900 dir 

km t för kanslerns spisning under 15 dagar (A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3 : 1 , s. 5 0 5 , 

not 1).
5 Anf. arb., 2, s. 161.



2 3 0

U l l é n  då kan rekommendera som ett påtryckningsmedel för att 
pressa Ihre till att rösta på mösspartiets kandidat, »at Gref Gyllen- 
stierna som Patronus Professionis förmås at göra någon alfwarsam 
undersökning, huruwida det Skyttianska huset härstädes är i behörigt 
stånd och om Ihren derwid så fullgjordt sin skylldighet, at han bör få 
upbära hyran deraf, då det likwäl torde betarfwa reparation».1 Men 
vida sämre stod det nog till vid Ihres bortgång, ty hans efterträdare 
Jacob Lindblom förklarar, att huset befunnit sig i »långvarigt förfall», 
och vid den av- och tillträdessyn, som efter Ihres frånfälle hölls i 
aug. 1781 mellan hans sterbhus och Lindblom2, uppgick den anmärkta 
husrötan till det ansenliga beloppet av 986 rdr specie eller 17,748 
dir kmt.3 I den skriftväxling, som sedermera fördes angående denna 
angelägenhet, byggnadens restaurering m. m., kommer också patro
nus’, greve Gyllenstiernas syn på saken till uttryck. När från sterb- 
husets sida vissa försök gjordes att komma lindrigare ifrån det hela, 
vilket Gyllenstierna ogillade — särskilt med hänsyn till att han 
beviljat Ihres änka dubbla nådår — men den konciliante Lindblom 
för sin del tycktes benägen att medge, skriver Gyllenstierna i brev 
till denne av den 13 nov. 17814 bl. a.: »Will afträdande och till trädande 
komma öfwer ens är jag intet der emot, ty mig är endast om hierta 
att Huset conserveras och intet hädan effter ser ut som en ruin som 
hit intills skiedd och som jag af monga med förargelse måst höra.»

Handlingarna rörande Johan Ihres affärer och ekonomi ha i huvud-

1 U l l é n s  ’Välmenta Tanckar’ delgivna J a c o b  S e r e n i u s  (då kyrkoherde i N y
köping), avtryckta i Kyrkohist. årsskrift, Årg. 3 (1902), Meddel. o. aktstycken, 
s. 49—55. Man gör därvid dock den reflexionen, att det ej måtte ha varit mycket 
bevänt med reparationen vid Ihres tillträde.

2 Om denna jfr ovan s. 140.
3 H e r d i n , anf. arb., 2, s. 161 f.
4 Brev till Jac. Axelsson Lindblom (Linköp. stiftsbibl. Br. 29), Bd V: no. 34.

Flera av Gyllenstiernas brev beröra dessa ämnen, och mer än en gång ger han sin 
missbelåtenhet luft, så t. ex. när han anser, att Lindblom erhållit alltför ogynnsamma 
villkor vid uppgörelsen med Ihreska sterbhuset, då det bl. a. den 8 jan. 1782 heter: 
»Hade jag förestält mig sådan tack för m itt goda hierta, så skulle inga dubbla Nåde- 
Åhret [sic] existerat, samt redan för 30 År sedan slagit Sequaester på all hushyra 
som borde endast anwändas til husets uprätthållande» (samma vol. no. 40). Vid 
ett senare tillfälle uttalar han sig emellertid med välvilja om fru Ihre, nämligen
6 mars 1783 (ibid. no. 81): »Det war ganska hederi- giordt utaf Fru Ihre och skall 
jag wid tillfälle betyga min tacksamhet derföre», men då gällde det sannolikt över
lämnandet av den samling porträtt av Skytteanska professorer, som Ihre samman- 
bragt (jfr Ihre 171:12, nedan D. 2, s. 254).
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sak stannat i arkivet på Ekebyhof — det gäller bl. a. om dokumenten 
rörande de varjehanda processer, vari Ihre särskilt som jordägare 
förklarligt nog ej kunde undgå att bli inblandad.1 I vår samling före
ligger dock ett och annat, som har avseende på hans jordegendomar.
Sålunda ha till vol. 176 sammanförts varjehanda handlingar rörande 
Sandbro och Närlinge med underliggande ägor bl. a. en jordebok 
förd av Ihre under 1750- och 1760-talen. En del anteckningar rörande 
Sandbro har han ävenså infört i den förut omnämnda kvittensboken 
för Leijelska stipendiet (Ihre 167). Slutligen möter också ett och 
annat hithörande i Ihres brevväxling, varom närmare här nedan.

I anslutning till den här givna redogörelsen för Johan Ihres »docu-y 0h. Ihres 
ments personels» torde också böra lämnas några upplysningar 
de dokumenter, som i en något annan bemärkelse kunna betecknas förbindelser 
såsom i alldeles särskild grad personliga — jag avser hans brewäx- m■ m- 
ling. Tyvärr är denna dock endast till jämförelsevis ringa del be
varad och det ej blott ifråga om brev som utgått från honom — vilka 
ju som regel endast i form av koncept kunna väntas vara att finna 
bland hans papper — utan även beträffande dem han själv fått mot
taga. Det är också ganska påtagligt, att Ihre icke kan sägas ha varit 
någon särskilt trägen brevskrivare, detta framträder tidigt nog. Under 
den utländska resan tyckes han visserligen enligt dagboken ha skri
vit ganska flitigt hem till Sverige, men redan 1734 klagar ministern 
N. P. v o n  G e d d a ,  i vilken Ihre under sin Parisvistelse vunnit en väl- 
bevågen gynnare, över hans tröghet i fråga om korrespondens: »Jag 
blir ond på Er om J framhärdar till [att] wara så lat brefväxlare», 
heter det i ett brev från februari sagda år.2 Och några år senare (1737) 
förklarar sig A n d r e a s  R h y z e l i u s  »fast i then tanckan», att hans unge 
svåger »spänt hästarne ifrå correspondence-wagnen»3, och detta var 
för ingen del sista gången han hade anledning till förebråelser i samma 
riktning. Ihre hade icke L in n é s  snabbt löpande fjäder och knappast 
heller hans förmåga att — ofta med bortseende från formen — raskt 
avhandla aktuella vetenskapliga problem, redogöra för egna pågående 
eller planerade arbeten och så till sist i en handvändning regalera 
sin korrespondent med en rad akademiska och andra nyheter. Redan 
ifråga om pikturen är skillnaden påfallande mellan Linnés snabbt

1 E tt och annat hithörande finnes dock i UUB W estin 827 m. m.
2 G e d d a  till I h r e , Paris 15/26 febr. 1734 (Ihre 191).
3 R h y z e l i u s  till I h r e , Linköping 22 maj 1737 (samma vol.).
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kursiva, ofta svårlästa, därtill ej sällan mikroskopiska stil och Ihres 
utmärkt rediga och tydliga, omsorgsfullt formade bokstäver. Det 
bör härvid icke förbises, att Ihre ju heller icke närmelsevis i samma 
höga grad som Linné haft anledning att räkna korrespondensen som 
någon verklig gren av sin vetenskapliga verksamhet — helt natur
ligt för övrigt, då den hade förhållandevis liten betydelse för hans 
eget arbete, detta i motsats mot vad som gällde om Linné, som ju 
hade behov av meddelanden och upplysningar från snart sagt alla 
världens hörn. Det vill synas, som om Ihres nämnda tidigt visade 
ohåga för brevskrivning — så som väl plägar ske — tilltagit med 
åren: vid mognare år torde han gemenligen ej ha gripit till pennan 
med någon större beredvillighet, utan tvärtom en smula motsträvigt, 
vilket dock ej hindrar, att hans brev alltid äro välskrivna, stilistiskt 
välturnerade1 och intressanta, någon gång rent av briljanta. Inga
lunda omedveten om sin senfärdighet som korrespondent, framhåller 
han själv i ett brev från 17642 som en förmildrande omständighet 
det faktum, att hans vetenskapliga arbete i så hög grad krävde skri
vande: »Ursäkt hafwer jag ingen annan, än then jag kan taga föga 
bättre än sjelfwa brottet af min wanliga försummelighet, att efter
komma the skyldigheter, som fordra skrifwande utaf en som flere 
gånger om dagen tröttas af pennan.» Härav torde man också kunna 
sluta till, att varken de brev han själv skrivit eller de, som han fått 
mottaga, nått upp till några särskilt påfallande höga siffror, även 
om man å andra sidan får anse det uppenbart, att vad i ena som andra 
fallet bevarats till vår tid dock blott utgör en ganska ringa bråkdel 
av den korrespondens som verkligen förts.

Endast i helt begränsad omfattning har Ihre tydligen under längre 
tid uppehållit en mera sammanhängande och regelbunden brevväxling 
med någon av sina korrespondenter: man kan här ifråga om Sverige 
näppeligen peka på mer än ett par tre namn — till den utländska 
korrespondensen återkomma vi i det följande. Det gäller då först och 
främst svågern A n d rea s R h y z e l iu s , från vilken i varje fall ett 40-tal 
brev, spännande över en tidrymd av 25 år (1734—59), bevarats; de u t

1 Om Ihres eleganta formuleringsskicklighet uttalar sig sålunda H e n n i n g  G y l 

l e n b o r g  i brev av den 20 nov. 1753 (Ihre 191): »Herr Professorns skrifsätt är i m itt 
tycke sådant att om jag ännu ärnade insinuera mig hos det wackra könet, så begärde 
iag säkert af Er ett Collegium privatissimum att lära den stylen som flatterar, utan 
att den som skrifwit kan med alla formaliteter anklagas för flatterie.»

2 I h r e  till H e n n i n g  G y l l e n b o r g  28 april 1764 (UUB F381).



233

göra en del av ett otvivelaktigt åtskilligt större antal. Dessa få väl anses 
utgöra ett indicium på att ett ungefärligen motsvarande antal utgått av 
Ihres hand, ehuru härav knappast något nämnvärt synes ha blivit be
varat.1 Detta är högeligen att beklaga, ty av Rhyzelii brev — som, 
skrivna med både allvar och humor och mycket innehållsrika, natur
ligtvis erbjuda en viss, dock för ingen del fullständig ersättning — 
framgår med all tydlighet, att en mångfald ämnen av stort intresse 
avhandlats mellan svågrarna: förutom nyheter från Linköping, Stock
holm och Uppsala gäller det icke blott familjeangelägenheter, frågor om 
de unga Rhyzelius-Odencrantsarnas Uppsala-studier under morbro
derns inseende eller om deras systrars friare, vilka regelbundet hän
visas till Ihre såsom varande systerdöttrarnas giftoman, det är också 
vetenskapliga frågor av skilda slag som dryftats, icke minst språk
vetenskapliga. Och då uppfattningen hos den starkt konservative Rhy- 
zelius härvidlag tydligen ofta nog avvikit från Ihres, är det onekligen 
skada, att dennes inlägg i diskussionen saknas. Rhyzelius hade sina 
egna mycket bestämda meningar i många frågor, och han framförde 
dem ej sällan ganska temperamentsfullt, stundom rent av med en 
påfallande skärpa. Ihres ’Utkast till föreläsningar öfwer swenska 
språket’, som Rhyzelius fick mottaga arkvis, intresserade honom, 
och dess studium framkallade både erkännsamma uttalanden och 
kritiska anmärkningar — de senare tyvärr ej bevarade — varjämte 
Rhyzelius föranleddes att skissera ett helt, litet program för vad Ihre 
enligt hans mening borde uträtta till fromma för svenska språket.2 
Men det viktiga arbete Ihre och Sotberg utförde för en förbättrad 
läsning av Codex Argenteus hade ingen beundrare i Rhyzelius — slikt 
räknar denne som ren kuriositet och finner det vara synd och skam, 
att en professor vill öda tid och snille på sådant lappri, ja han sätter 
till och med ifråga, hur man med gott samvete kan locka ynglingar 
in på dylika studier.3 Och även mot värdet av Ihres etymologiska

1 Tvänne koncept från Ihres vistelse i Jena 1730 föreligga i Ihre 190: 1 (se nedan 
s. 238 och D. 2, s. 305 f.) och ett brevfragment, odat. men tydligen ävenledes från 
tidiga år, omtalande att Ihre råkat ut för »then ledsamma fråszan», finnes i L inkö
pings stiftsbibl., ms. W 25: XVI (no. 788).

2 Rhyzelii brev ’Påschodagen’ [7/4] 1745; jfr även brev av 24 juli och 20 nov. 
s. å. samt 7 maj 1747 (allt i Ihre 191).

3 Hans ord härom (i brev av 2 mars 1752, ibid.) torde förtjäna anföras: »MHr.
Broders och hans handlangares, Sotbergs &c Oxyblepsie eller skarpsynthet wid
Codicem Argenteum Ulphilae är oförnekeligen stupenda atqve laudanda; men te
quasso, cui bono? quis inde usus? Är thet icke en mera curiositas. Ingen orthodoxia
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forskningar framlyser någon gång en viss misstro: »Wårt Språk må 
få sina radices, affinitates cognationes igen, vti Hebreiska, Grekiska, 
MesoGötheska, Finska, Slawoniska &c. så får theraf thet dock hwar- 
ken heder, giants, lius, skick eller stånd. Sådant har thet nu, D eo  laus! 
bätter, än thet nå’nsin tilförne haft.»1 Ett akademiskt tal hållet i 
januari 1746 av Olof Celsius d. y. med anledning av prins Gustafs 
födelse, väcker hans »harm och förtret» och föranleder grava anmärk
ningar såväl över stilen i allmänhet2 som över språkliga nymodigheter, 
dem han räknar som rena språkfel3.

Om ett av L ars L a u rels  sällsamma rättstavningsprojekt4 förklarar 
han i brev av den 7 jan. 1749: »Jag hade så när i Sommars fådt slag, 
när mig ifr. Academien i Stockholm sändes en Skånisk Professors 
Skriflag, hwilken non potest non öfwergå alla i orimeligheter.» Till 
Laurel och hans påfund återkommer han även senare, sålunda i 
ett brev av 22 aug. 1753, däri han oförblommerat säger sin mening 
om denne, men samtidigt dock gör gällande, att denne funnit sin 
överman i S v e n  H o f .5

Det fanns en punkt, ifråga om vilken Rhyzelius var oerhört känslig

eller authentia lingvae Sanctae kan theraf få thet rin[g]asta lius eller styrko. Mig 
tyckes, thet wara synd och skam, at en literat man, än mer en Professor, skal wilja 
äflas, vtnöta sin ädla tid och snille med sådant lapperi. Samwetet motte en gång 
blif[w]a en plåga, theraf at qwicke ynglingar narras til sådant och inbillas, at theri- 
genom blifwa lärde och til Publiquen nyttige.» Även mot Ihres åsikter om gotiska 
språket opponerar han sig energiskt. Hans inställning i det hela ter sig så mycket 
egendomligare, som han ju  själv medverkat i E r i k  B e n z e l i i  Ulfilas-edition genom 
att för hans inledning författa kapitlet om Ulfilas’ liv.

1 Brev av 22 aug. 1753 (ibid.).
2 »Materien är hög och stilen i ingen del mindre, än Swensk; vtan Barclaji Latin 

in Argenide är imiterad, hwilket är thet orimmeligaste, som i wårt språk kan nånsin 
brukas» (brev av 5 mars 1746).

3 »Thernäst har auctoren hwarken wel[a]t eller kunnat bruka och observera 
casus, genera, personas, tempora &c. Ex. g. dyra Prints, pretiosa Princeps, wi wilja, 
nos volunt, jem te 1000 andra slika fel, som härneder rettas, hos Scholepiltarna* 
osv. (ibid.).

4 Tydligen hans egendomligt nog av Vetenskapsakademien utgivna ’Förslag
til svenske skriv-lagen’ (Sthm 1748).

6 Han gör här först den tvivelsutan riktiga reflexionen: »Wårt Språk har thenna 
tiden alt för monga mästare och ryttare, som biuda til med all macht at rida ryggen 
af thet», och fortsätter så: »Jag hade förmodat, at ingen thervti kunnat blifwa galnare, 
obeskedeligare och dierfware, än Laurell Lundensis; men af Lärda T idender har 
jag funnit, at Hofius Scarensis går honom wida wägnar öfwer: qui super omnes 
stultuit, ut nullo insanies istius lixiviö vel smegmate videatur eluenda» osv.
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och där hans konservatism var absolut oböjlig: det gällde latinets 
ställning som vetenskapens och de lärdes språk. För de tankar, 
som rörde sig i tiden om den akademiska bildningens försvenskning, 
saknade han, som hans minnestecknare J. H e l a n d e r  närmare u t
vecklat1, allt sinne. Allt som kunde tolkas såsom en tendens att söka 
tränga latinet från dess allenarådande härskarställning, väckte hans 
absoluta ogillande. Och mer än en gång blev även Ihre härutinnan 
föremål för hans misshag. Vad han förmenat om den dock ganska 
moderata hållning, som Ihre och hans respondent P. N. Torger 
intagit i dissertationen av år 1745 ’An scientiae lingva vernacula 
tradi possint ac debeant?’ känner man visserligen ej närmare, men det 
är icke svårt att föreställa sig: själv skulle han för visso utan tvekan 
ha besvarat den nämnda frågan med ett rungande nej. I sitt brev 
till Ihre av den 15 mars 17492 ger han till känna sin ovilja mot de 
tendenser han försport från Uppsala: »Jag skämes och sörger, när 
mig berettas i wåra lärda Tidender, at en höglärd Magister, ja, ock 
Professor orerat på obunden Swensko & c. Thet giöra monge wåre 
vnge präster hwar Söndag memoriter eloquentissime . . . Thet är 
sorg och skam, at på thet höglärda lärosätet Barbaries & ignoratio 
eruditae lingvae skal med adplausu införas och befrämjas.» I den 
ovan redan omnämnda, osedvanligt kritiska skrivelsen av den 2 
mars 1752, däri han skrupensar Ihre för hans gotiska forskning m. m., 
tar han också upp frågan om Ihres ställning till latinet. Det sker i 
bl. a. följande onådiga utgjutelser: »Alle, som äro och böra wara 
mohne om wår Swenska Nations härtils ägda lärdomsheder harmas 
och sörga theröfwer, at Professor Schyttianus i Vpsala skal wara ibland 
them, som wil usum Latinae Lingwae vtu bruk, at efter hand alt skal 
läsas på Swenska i the publique lärohusen. Acka! skam! sade Spolen 
i sin tid. Om Friherren Joh. Skytte wetat, at en sådan kättare skola 
kommit til hans Profession, han hade säkert icke instichtat honom. 
Han borde stå vp och kasta honom heller öfwer ända, än therigenom 
barbaries införas.»3 I fortsättningen berör han en samma år under

1 Helanders inledning till sin utgåva av Biskop A. O. R h y z e l i i  Anteckningar 
om  sitt lefverne (Upps. 1901; Skrifter utg. af Kyrkohist. föreningen, Ser. 3: 2), 
s. xl ff.

2 Detta föreligger endast i avskrift, näml. i Bergianska brevsaml., T . 11, s. 628 ff. 
(K . Vet. akad:s bibi.).

3 D et är väl icke uteslutet att diskussionerna med Rhyzelius i detta ämne i någon 
mån kunna ha påverkat Ihre, när han i sitt våren 1752 — alltså några månader efter
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Ihres presidium ventilerad avhandling, däri han funnit liknande 
tendenser1, och gör i samband härmed följande för hans syn på vårt 
eget språk något komprometterande uttalande: »Studium lingvae ver
naculas non improbo; men käre, hwad gagnar thet osz? Icke blif- 
[we]r nationen theraf hwarken tapprare, eller rikare, eller dygdigare 
eller berömligare. Sat intelligere volenti.»

Vi skola här icke närmare ingå på denna fråga och ej heller beröra 
de många andra ämnen av intresse, som avhandlas mellan de båda 
svågrarna. Men däremot bör här starkt framhållas, att vid sidan av 
den väl knarriga kritiklusta, som den av ålderdomskrämpor ofta 
svårt plågade biskopen emellanåt lät flöda och den han — som synes — 
en och annan gång också riktade mot svågern, framlyser snart sagt 
i varje brev den mycket varma tillgivenhet och det stora förtroende 
han hyser för denne, liksom även ofta nog en uppriktig tacksamhet 
för den godhet, som från Ihres sida kommit särskilt hans barn till 
del. Och med fog torde man kunna antaga, att Rhyzelius i själ 
och hjärta var ej så litet stolt över sin framstående frände, i vars 
fostran han som nämnt en gång i tiden tagit del.

Ett intressant exempel på en något mera litterärt hållen, stundom 
till och med en smula filosofiskt lagd korrespondens utgöra de brev, 
som växlats mellan Ihre och greve H e n n in g  G y l l e n b o r g , en man, 
vilken som känt är ju ej kan betecknas såsom någon mera betydande 
statsman, men som däremot otvivelaktigt var en fint bildad person 
med ett visst mått av intresse såväl för vetenskapen i allmänhet som 
ej minst för verksamheten vid det lärosäte, vars siste rector illustris 
han en gång varit.2 I detta fall finnas båda korrespondenternas brev 
i viss omfattning bevarade3: Ihres utgöra ett 50-tal, varav flertalet 
i vår samling4; av Gyllenborgs finnes ett 30-tal i behåll5. Denna
här berörda korrespondens — höll sitt bekanta promotionstal om de tecken, som 
syntes tyda på ett vetenskapernas hotande förfall (jfr härom ovan s. 133 f.).

1 Det gäller Stricturas criticas in linguam suio-gothicam (resp. D a n . S c h e i d e n -  

b u r g ) ,  som Rhyzelius delvis gillar, »men Auctor», tillägger han, »kommer sub finem 
§ X til at legga lök på laxen med Swenskones substitutione in locum L[inguas] 
Lfatinas], bindandes laszet, såsom han tycker, med en M ^cenatis kala vtlåtelse [det 
gäller ett citat från Tessin]; men är icke futtiga vptog?»

2 Nämligen h. t. 1731.
2 Breven från Ihre i vår samling tillhöra tydligt det inslag av Gyllenborgska pap

per, som däri ingår — varom närmare nedan.
4 Ihre 190; återstoden huvudsakligen i UUB F 381 (se härom närmare nedan 

och D. 2, s. 307).
5 Ihre 191.
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korrespondens spänner över en betydande tid: Ihres brev över åren 
1749—71, Gyllenborgs 1749—75, men det vida övervägande fler
talet koncentrerar sig till förra hälften av 1750-talet. Detta samman
hänger med ett i det föregående1 redan berört faktum, nämligen unge 
greve C a rl  J a n  G y l l e n b o r g s  studier med Uppsala-sejourer i olika 
repriser förlagda till just denna tid. Detta ämne avhandlas natur
ligtvis också med stor utförlighet av såväl fader som mentor, eller 
kanske rättare uttryckt: det var här tvänne fäder, som förenades i 
det gemensamma intresset för sina söners fostran och framsteg, ty 
greve Carl Jan hade till studiekamrat Ihres ett år äldre son J o h a n  
(f. 1740). Att här närmare ingå på de allehanda ämnen, som i övrigt 
beröras i brevväxlingen, är naturligtvis ogörligt. Det vilar emellertid 
en otvungen och förtroendefull ton över dessa brev; särskilt gör 
Gyllenborg rätt fritt sina reflexioner över tidens händelser och läm
nar om sig själv varjehanda upplysningar med en ganska oförbehåll
sam och icke osympatisk öppenhet. Och Ihre å sin sida har — utöver 
rapporterna om unge Carl Jans studier, överläggningar om hans 
framträdanden som orator och respondent m. m. — åtskilligt att 
förtälja från Uppsalas horisont; han diskuterar »informationsverkets» 
förbättring och andra akademiska spörsmål, uttalar sig om vetenskap
lig litteratur (Dalin, Arckenholtz m. m.) osv. Att han emellanåt 
ger luft åt sin oro över den politiska processen m. m. är ju nog så 
förklarligt. Tydligt är att ett med åren allt hjärtligare förhållande 
framgått som en följd av Ihres och Gyllenborgs förbindelser: när 
Ihre så 1759 äktat Gyllenborgs kusin C h a r l o t t e  G e r n e r  — hennes 
moder Anna Gyllenborg var faster till greve Henning — så utbytas 
professors- och kanslirådstitlarna av Gyllenborg mot det förtroliga 
»Kära Bror» och »Min kära Cousin». Mer än en gång tycks Ihre ha 
bistått Gyllenborg i hans egendomsaffärer2 m. m. — även med för
sträckningar —, liksom det å andra sidan med full visshet kan skönjas, 
att Gyllenborg understundom till Ihres favör utnyttjat de möjlig
heter hans högt uppsatta ställning och hans förbindelser skänkte. På
fallande är också att — i detta partimotsättningarnas tidevarv — den 
divergens, som i fråga om politisk åskådning måste ha rått mellan 
Gyllenborg, vilken ju räknades som en av ledarna inom hattpartiet, 
och Ihre, såsom mössa, aldrig tycks ha grumlat det goda förhållandet 
dem emellan.

1 Se ovan s. 144 f.
2 Själv köpte han 1751 Närlinge av Gyllenborg.



2 3 8

En rätt livlig korrespondens har Ihre slutligen också under någon 
tid (huvudsakligen 1772—73) fört med den historiskt intresserade 
kammarherre F a l e  H e n r ik  v o n  L o h e -B u r e n s k iö l d 1, som i bok
skatterna på sitt gods Ekholmen i Uppland fann en vederkvickelse, 
vilken de efter den beryktade Conrad Lohe ärvda rikedomarna 
knappast torde ha förmått skänka. Härvid avhandlades varjehanda 
spörsmål rörande vår fornhistoria, våra runor m. m. Härav har 
dock ytterligt litet bevarats i vår samling2, men utförliga och omsorgs
fullt gjorda utredningar av Ihres hand föreligga dels i Kungl. Biblio
teket3, dels i Skara stifts- och landsbibliotek4.

Vad som i vår samling5 bevarats av Ihres korrespondens har sam
manförts till trenne volymer, av vilka den första (Ihre 190) innehåller 
brev och skrivelser från  Ihre, den andra och tredje åter brev till Ihre 
från svenskar (Ihre 191), resp. utlänningar (Ihre 192). Den första 
volymen är förklarligt nog ganska tunn; den innehåller ett par små 
konceptfasciklar från Ihres vistelse i Jena 1730, upptagande bl. a. några 
ganska innehållsrika resebrev till morbrodern J ö n s  S t e u c h iu s  och svå
gern R h y z e l iu s6, vidare föreligger ett 10-tal koncepter från helt skilda 
tider (ett till morfadern M a t t h ia s  S t e u c h iu s ), under det att de verk
liga breven, bortsett från de förut omtalade till Henning Gyllenborg, 
äro rätt få: ett par till makan i 2:a giftet, Charlotte Gerner, ett par

1 Om denne se (G. A x e l - N i l s s o n  o . )  C. F. P a l m s t i e r n a , Släkten Lohe. En 
familjekrönika från två sekler (i Samf. S:t Eriks årsbok, 1938, s. 25— 150), s. 115 ff. 
Han hade studerat i Lund under Lagerbring och påbörjade senare en fransk över
sättning av hans historieverk, som dock avstannade ungefär m itt i första bandet 
(enl. F r e d r . C o n r . B r o m a n s  minnesteckning — avskr. av G a h m  i UUB X  206 — 
som också omnämner att han förde »en Lärd Brefwäxling» med Ihre och Thunman, 
professor i Halle). En självbiografi av Burenskiöld finnes i KB (ms. J. b. 73).

2 E tt ofullständigt brev från Burenskiöld (7 s. i 4:0) i Ihre 191.
3 Autografsaml., brev av 8/6 1772 och ®/9 1773.
4 I en kvartvolym i mörkblått pappband (Carlmarks samling 29): no. 43—47,

5 brev 1772—73.
5 I det följande lämnas även en del upplysningar om brev från och till Ihre 

i andra samlingar; de avse dock icke fullständighet.
6 Några av de övriga breven äro skrivna till ett par unga svenskar, som vid denna 

tid studerade vid universitetet i  Halle, nämligen en ung B r a u n e r h i e l m , förmodl.
S a m u e l , senare kammarråd, samt sedermera kanslirådet P e r  L i n n e r h i e l m ; dessa 
brev äro avfattade på franska och korrigerade av annan hand, säkerligen av den 
franske språkmästaren vid universitetet, som gav Ihre lektioner. Med dessa samman
höra de brev, vilka under beteckningen ’Skrivövningar i  tyska och franska’ upp
förts som Ihre 50: 2 c (se nedan D. 2, s. 46).
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till en av Ihres svågrar, snarast ryttmästaren E. A. P r in t z e n s k iö l d  
(gift med M a r ia  H e d v ig  G er n e r ) och ett till greve C a r l  J o h a n  
G y l l e n b o r g .1 En del brevkoncepter (delvis fragmentariska) på
träffas vidare i vissa anteckningsböcker o. likn. (Ihre 61, 216, 217, 
223), varvid det dock understundom kan vara fråga om fingerade 
epistlar, skrivna som språkövningar. Bland de verkliga brev, som 
här förekomma i koncept eller utkast, märkas sådana till styvmodern, 
P e r n il l a  B il l e , och till förmyndaren, lagman D a n . S p a r r s c h ö l d  
(båda i Ihre 216), till ungdomsvännerna M . B o r ten iu s  och C . H a g e l 
b e r g  (Ihre 217)2 m. fl. Samlingen av brev till Ihre från svenskar är, 
som redan antytts, jämförelsevis föga omfattande, den utgör nämligen 
ca. 215 brev från 87 brevskrivare. Att den emellertid innehåller beak- 
tansvärda bidrag till tidens historia, främst dess lärdoms- och person
historia, torde knappast behöva framhållas, liksom ej heller att man 
bland brevskrivarna finner ett antal av samtidens mera betydande 
personligheter.

Åtskilliga av breven till Ihre härröra naturligtvis från fränder och av
handla familje- och släktangelägenheter o. likn. Brev från morbrodern 
ärkebiskop J ö n s  S t e u c h iu s  och från svärfadern landshövding J o h a n  
B r a u n er  gälla jämte åtskilligt annat befordringsfrågor, icke minst 
Ihres egna. Detta kan också sägas om skrivelserna från kusinen 
M a t t h ia s  v o n  H e r m a n s s o n , vilken visserligen 1732 blygsamt utber 
sig Ihres understöd i sin strävan att nå auditörstjänsten vid Upp
lands regemente, men ett par decennier senare som högtbetrodd 
ämbetsman — han blev ju slutligen riksråd, president, greve m. m. — 
dels kunde se Ihres intressen till godo, såsom ovan något berörts3, 
dels också med honom diskuterade universitetsfrågor, varom mera 
nedan. En yngre generation inom släkten representeras bl. a. av 
systersönerna T h o m a s  och J o h a n  O d e n c r a n t s ; deras svåger riks
rådet friherre C a r l  F u n c k , en av mösspartiets chefer, som 1765 i 
sitt andra gifte äktade Brita Odencrants, var däremot nära jämn
årig med Ihre.4

Vad som utöver släktkorrespondensen bevarats av brev till Ihre 
under hans ungdomsår och tidigare mannaålder är helt obetydliga 
ting. Möjligen kunna nämnas ett par brev från kyrkoherden i St.

1 Om andra brev till denne se nedan D. 2, s. 306.
2 Jfr nedan D. 2, s. 438 f.
3 S. 47 ff.
4 F u n c k  var född redan 1708.



2 4 0

Skedevi O l . T r o il iu s  1725—26, som tyda på Ihres nära förbindelse 
med sonen S a m u e l , den blivande ärkebiskopen, varom för övrigt 
också ett latinskt versbrev från Ihre till denne 1725 bär vittnesbörd.1

Brevväxlingen från Ihres tid som sekreterare i K. Vetenskaps- 
societeten är delvis omtalad här ovan.2

Av den administrativa brevväxling, som professorsämbetet för
anledde, har ju kommunikationen med Skytteanska och Gyllenhielm- 
ska stiftelsernas patroni, G ö r a n  G y l l e n s t ie r n a  och L e n n a r t  R i b 
b i n g , något berörts i det föregående.3 Men, som man ju kunnat 
vänta, föreligger också korrespondens med flera av universitetets 
kanslerer. Sålunda avhandlar ett brev från C a r l  G y l l e n b o r g  i 
juni 1745, då Ihre just tillträtt sitt första rektorat, en del akademiska 
angelägenheter. Och från Ihres sida föreligga dels några inlagor 
bland Kanslersämbetets handlingar (Academica) i Riksarkivet, dels 
även den märkliga förklaring han 1746 (förmodligen i november) 
mera enskilt avgav till kanslern i konflikten med teologerna.4 — 
Med C a r l  E h r e n p r e u s  synes Ihre ha haft förbindelser långt före 
dennes kanslerstid (1751—60); sålunda tackar Ehrenpreus, som var 
känd som samlare i stor skala av mynt m. m., 1741 för gåvan av »en 
Yxa med Runskaft . . . fordom tima buren af Swea konung Erich den 
XIVde.»5 Breven från kanslersåren äro 7 st. (1752—56), — vartill kom
mer ett från 1755 i J. H. Lidéns brevsamling (G 151) — de flesta äro 
föga märkliga såsom till åtskillig del avhandlande de unga bröderna 
L in r o t h s 6 studier — dessa voro söner till Ehrenpreus’ svåger; ett 
brev (5/6 1755) avhandlar några formuleringar i en av Ihres avhand-

1 I Ihre 40. Ihre har för övrigt själv en gång långt senare i varma och vältaliga 
ordalag skildrat det broderliga förhållande, som rådde mellan honom och Troilius på 
den tid, då denne liksom Ihre stod under Andr. Winboms inseende. Det skedde, när 
han 1 7 6 4  a universitetets vägnar parenterade över den bortgångne ungdomsvännen, 
enligt egen utsago »ej med torra ögon» (Oratio funebris in memoriam . . . Samuelis 
Troilii, Ups. [1 7 6 4 ] ,  s. 1 1 ) .

2 Se ovan s. 31 med not 4.
■! Ovan s. 39 angående Gyllenstierna (jfr även s. 226), angående hans moder 

s. 228 och s. 140 angående Ribbing.
1 Om denna, som bevarats i avskrift i Bergianska saml. T . 1, se A n n er sted t , 

Upsala univ:s hist., D. 3 :1 , s. 191.
5 Det är ej utan, att man vid konstaterandet härav drar sig till minnes, att Ihre

stått i förbindelse med den beryktade Hedemora-prosten N i l s  R a b e n i i  sterbhus
(se härom ovan s. 4, not 3).

8 Om dessa se ovan s. 146.
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lingar, där Ehrenpreus godtager Ihres förklaring men manar till 
försiktighet1, ett annat (15/9 1755) berör, som ovan omtalats, Ihres 
aspirationer på rikshistoriografämbetet.2 Från Ihre finnes ett 10-tal 
brev till Ehrenpreus från åren 1752—56 i RA (Academica, Upps., 
Ser. E II: Vol. 24—28), däribland flera av intresse. — A n d e r s  v o n  
H ö p k e n  hade, liksom sin yngre broder C a r l , varit Ihres vän under 
de tidigare ungdomsåren: härom vittnar bl. a. ett i biblioteket på 
Ekebyhof befintligt exemplar av Abbé de Bellegardes Modéles de 
conversations pour les personnes polies (6e éd., La Haye 1719), som 
den då 17-årige Höpken i Uppsala i maj 1729 förärat sin fem år 
äldre vän »Clarissimo D— Candidato Johanni Ihre. Fratri et amico 
perdilecto . . .  in perpetui amoris documentum». Ett brev från 
Carl von Höpken skrivet från Stockholm i mars 1730 föreligger i 
vår samling. Och i Ihres anteckningar under Linköpingsvistelsen3 
förekomma uppgifter om hans förbindelser med bröderna, sålunda 
både om besök och brev. Man finner också, att Anders von Höpken 
även sedan han nått rikets högsta äreställen, nämner Ihre »Min högt- 
ährade Kiära Broder» o. likn.4 I samband med rikshistoriograf-frågan 
ha vi redan skymtat den välvilliga inställning han då intog till Ihre. 
Ett senare brev av den 15 mars 1762, då Höpken själv var kansler 
och Ihre för tredje gången beklädde rektoratet, har intresse på den 
grund, att Höpken häri vänskapsfullt men ganska skarpt kritiserar 
Ihres sätt att votera i en befordringsfråga och härvid utvecklar sin 
uppfattning om befordringsgrunderna för akademiska tjänster.5 Ännu 
ett brev av ett något tidigare datum samma år, nämligen 28 jan., 
är tryckt i Höpkens Skrifter6, Bd 1 (Sthm 1890), s. 483 ff. efter ori
ginal i arkivet på Eriksberg. Det uppgives här vara skrivet »till

1 Jfr nedan avd. Ihre och politiken.
2 I Kanslersämbetets arkiv (RA, Academica, Uppsala) finnes i ser. E II: Vol. 24 

koncept till ett brev från Ehrenpreus till Ihre, dat. i mars 1753, däri han utlovar 
sitt stöd för en av Sotberg gjord ansökan om anslag för tryckningen av Pars 2 av 
Ulphilas illustratus. (En framställning i detta syfte, ingiven av E. till Kanslikolle
gium den 4 jun i s. å. föreligger likaledes i koncept ibid.)

3 I resedagboken (Ihre 184).
4 Ovan s. 47.
5 A n n e r s t e d t , som beretts tillfälle att ta del av detta brev, påpekar emellertid 

med rätta, att Höpkens eget åtgörande i detta ärende föga överensstämde med de 
åsikter han givit tillkänna (Ups. univ:s hist., D. 2: 1, s. 376).

c Riksrådet grefve A n d e r s  J o h . v o n  H ö p k e n s  Skrifter samlade o. i urval utg. 
a f  C. S i l f v e r s t o l p e .

1 6—40360. A . Grjpe.
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okänd person», men att adressaten är Ihre står utom allt tvivel. Detta 
brev behandlar flera vid akademien då aktuella frågor sålunda bl. a. 
om blivande efterträdare åt den åldrige och oefterrättlige director 
musices J. G . E n g e l h a r d t 1, varvid Ihres forne lärjunge k. hovmusikus 
A n d er s  W e ss t r ö m 2 (jämte den bekante F e r d in a n d  Z e l l b e l l  d . y .) 
nämnes som tänkbar kandidat. Det måste i detta sammanhang 
erinras om att Höpken, som ovan antytts, sällsamt nog visade sig 
alldeles sakna sinne för betydelsen och värdet av Ihres etymologiska 
livsverk och för dennes storhet som språkforskare, alltunder det han 
stödde och smickrade den på ett helt annat plan stående Abraham 
Sahlstedt.3 Till en del torde detta ha berott på att Höpken tydligen 
hyst den föreställningen, att ett svenskt ordboksverk nödvändigtvis 
borde fylla ett praktiskt behov hos gemene man.4 Men det är tyd
ligt att detta icke ger hela förklaringen: av andra uttalanden, som han 
samtidigt gjort om Ihre, synes framgå att han ej längre har mycket 
till övers av den forna bevågenheten; denna har nära nog bytts i ren 
illvilja5, och mer än antagligt är att politiska motsättningar här legat 
bakom. — Höpken efterträddes som universitetskansler av kron
prins G u s t a f , och av honom finnes (i samlingarna på Ekebyhof) 
bevarat ett brev till Ihre från den 1 sept. 1767 innehållande instruk-

1 Om denne se A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3 :2 , s. 527 ff.
2 Om denne se C. F. H e n n e r b e r g s  ganska utförliga biografi, Sv. tidskr. f. musik

forskning, Årg. 10 (1928), s. 93— 137, och Årg. n  (1929), s. 116— 146. Henner- 
berg känner icke Höpkens här gjorda uttalanden om Wesström.

3 Se H ö p k e n s  brev till S a h l s t e d t  i 77 i  o . följ. år, tryckta i H:s Skrifter, Bd 1 
(Sthm 1890), s. 409 ff., se s. 414, 415, 416, 419.

4 Detta har framhållits bl. a. av utgivaren av Höpkens Skrifter, C. S i l f v e r s t o l p e  

(anf. arb. Bd 1, s. 419, noten), vilken härvid dock åberopar S o t b e r g s  uppfattning 
om Glossariet på ett sätt som måste betecknas såsom skäligen missvisande.

5 Jfr t. ex. H ö p k e n  till S a m u e l  Ä l f  27/ 11 1771 (Skrifter, Bd 1, s. 453 f.) och sär
skilt till J. H. L i d é n  10/g 1771 (ibid., s. 470). I det senare brevet förekommer sålunda
följande uttalande, som icke gärna kan karakteriseras annorlunda, än här skett;
det lyder: »Den målning H r Adjuncten giör om det politiska enthusiasteriet vid 
academien kan jag lifligen begripa. En enda man väcker denna oredan, varit derföre
blott stäldt, sed »naturam expellas furca» etc.; vunnit myndighet vid academien och
en reputation af lärdom, som han missbrukar och icke förtjenar, och liknar Don
Quixotte som ser blott jättar, troll och chevallerie. Hans disputation är derpå en till
ökning af bevis, qu ’il a le cerveau brulé, och jag prefererar Swedenborgs poetiska
imaginationer framför dennas pedantiska och orimliga.» Sistnämnda omdöme hän
för sig säkerligen — som också Silfverstolpe antagit — till den under Ihres presidium 
kort förut (15/6) ventilerade Dissertatio de harmonia linguae latinae et svio gothicae*.
P. 1, vilken dock med all sannolikhet väsentligen härrör från respondenten.
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tioner för den bekanta — och ovan redan berörda — disputation, 
då Ihre och J o h a n  G a b r ie l  O x e n st ie r n a  »uti Theras Kongliga Maje
stäters och hela then Kongliga Famillens Höga öfvervaro, på nådigste 
befallning» ventilerade ’Frågan, hvarföre store män i krigskunskap, 
statsklokhet och vetenskaper uppkommet mer i thet ena än thet andra 
tidehvarfvet?’1 — Vid Gustafs regeringstillträde utsågs riksrådet 
greve C arl  R u d e n s c h ö l d  till kansler. Han var den andre i ord
ningen av biskop Torsten Rudeens fem söner, och med denna brödra- 
krets måste Ihre ha haft förbindelser redan under uppväxtåren i 
Linköping: Rudeen hade ju där varit Thomas Ihres närmaste för
man. Vid Thomas’ bortgång 1720 hade de tre yngsta biskopssönerna, 
J o h a n , B e n g t  och U l r ik  R u d e n s c h ö l d  hedrat hans minne med ett 
litet griftekväde, och i sin tur hade Johan Ihre senare kvitterat denna 
hedersbevisning genom att 1729 på ort och ställe parentera på latinsk 
vers över den då bortgångne Linköpingsbiskopen.2 Med den yngste 
av bröderna Ulrik Rudenschöld3, som född 1704 stod Ihre närmast 
i ålder, sammanträffade denne under sin utländska resa, nämligen i 
Utrecht 1733. Detta bestyrkes av en i brevsamlingen förvarad hand
ling, varigenom Ulrik förärar sin »K: Syster Caisa Rudenschöld» 
en present, nämligen »ett par kyszar», vilka Ihre »likmätigt sin mig 
gifne revers, wid sin ankomst till Lund ofördröjeligen har till bem - 
min K: Syster in natura att öfwergifwa».4 Med Carl Rudenschöld, 
som var bortåt nio år äldre än Ihre och som redan 1719 började den 
diplomatiska bana, vilken sedan inemot två decennier föranledde 
hans vistelse utomlands5, hade Ihre förmodligen haft jämförelsevis 
liten beröring i tidigare år; dock nämnes han av Rudenschöld i alla brev, 
som ej ha officiell karaktär, konstant »Min Högtärade Herr Broder».6

1 Jfr ovan, s. 139, 150. Fotostatkopia av brevet i UUB.
2 Se härom ovan s. 28.
3 Om denne, som gjorde betydande insatser såsom ekonomisk författare (när

mast beträffande skogshushållningen) och jämväl hade är ft något av faderns poetiska 
gåvor, se senast B. H i l d e b r a n d , K. Sv. Vetenskapsakademien (Sthm 1939), s. 
561 ff. Han avled 1765 som e. o. kommerseråd.

4 Catharina (Caisa) Rudenschöld var född 1712 och avled ogift i Linköping 1740.
5 En större samling papper från denna hans verksamhet m. m. (åren 1730—46) 

förefinnes i UUB i 19 volymer (sign. F 381 g—å), ävensom en brevsamling i 6 band 
(F 382 a—f).

6 H ö p k e n  uttalar i brev till S a m u e l  Ä l f  av 27 okt. 1771 en förmodan, att Ihre 
skulle ha motarbetat Rudenschölds val: »Jag undrar mycket deröfver, at cancel- 
lariatet så lätt tillfallit hans excellence gref Rudenschöld. Äger Ulphilas intet mera
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Skrivelserna från denne den samvetsgrannaste av kanslerer äro koncen
trerade till h. t. 1774, då Ihre var rektor, och till påföljande v. t. De 
i vår samling befintliga1 äro 6 st. och avhandla bl. a. en åborättspro- 
cess (»den ledsamma Myrsjö-saken»), akademikvarnens reparation, sti- 
pendiefrågor samt Rudenschölds fåfänga försök att hos landshövdinge- 
ämbetet utverka stängning av en nöjeslokal, den s. k. Vauxhall, där 
offentliga baler eller »assembléer», höllos2, eller i varje fall förbud för 
studenterna att besöka densamma. Vad åter angår skrivelser från 
Ihre till Rudenschöld så finnes föga därav i behåll, detta av den an
ledningen att Kanslersämbetets ingående skrivelser (Academica 
Ser. E II) för ifrågavarande tid mycket ofullständigt bevarats; ett 
koncept gällande presidierätt för e. o professorn G. A. B o u d r ie  
i hans egenskap av vikarierande professor Skytteanus föreligger i 
vår samling.

I detta sammanhang torde också böra nämnas, att Ihre 1754 tyd" 
ligen både muntligen och skriftligen avhandlat universitetsangelägen- 
heter med sin förutnämnde kusin dåvarande kanslirådet M a t t h ia s  
v o n  H e r m a n ss o n . Detta framgår av ett brev från Hermansson 
till Ihre3 — redan omnämnt i det föregående4 — däri denne dels 
berör en av Ihre framförd tanke att modernisera de kungliga stipen
dierna, dels dryftar frågan om disputationsväsendet. Detta sist
nämnda spörsmål, som ju i hög grad var föremål för Ihres omsorger 
och föranledde flera ingripanden från hans sida5, vill Hermansson 
ganska radikalt reformera: han vill låta studenterna disputera pro 
exercitio enbart på teser, han finner det vidare önskligt att antalet 
av avhandlingar för akademiens anseendes skull inskränkes till sa- 
dana som »kunde förtjena namn af Professorns eget arbete», vilka

credit? Han äger ändock många af sitt tänckesätt, fast få tycka om person.» ( H ö p k e n s  

Skrifter, Bd 1, s. 453 f.)
1 Officiella skrivelser finnas bland Kunga- o. kanslersbrev i Univ:s arkiv (däribl. 

en från 24 nov. 1774).
a Jfr A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: 1, s. 532, D. 3: 2, s. 609; om dylika tillställ

ningar har G. A. R e u t e r h o l m  varjehanda att förtälja från h. t. 1773, då dessa assem
bléer dock höllos på rådhuset och tyckas ha haft en relativt hög standard och emellanåt 
bevistades av bl. a. landshövdingeparet Rudbeck med dotter och måg, riksrådet 
Arnell, vidare av Ihre med maka, fru Linné med döttrar osv. (Se F o r s s t r a n d , 

En gustaviansk ädlings ungdomshistoria, Sthm 1925, s. 90 f., 98, 105, 109 f.).
3 Av den 3 okt. 1754 (Ihre 191).
4 Ovan s. 133, not 2.
5 Ovan ibid.
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ej få »blandas tilsammans med hastwärck, som där hållas til godo för 
Studentens och Auctoris räkning», men utanför Uppsala — in- och 
utrikes — bli betraktade som verkliga akademiska arbeten. Bägge 
de berörda spörsmålen synas honom »fordra öfwerläggning uti Kongl. 
Collegio [o: Kanslikollegiet], och det kan icke med mera hopp om 
framgång ske, än om min K. Bror wille skriffteligen meddela mig 
öfwer det ena och andra sina mogna tanckar».

Till universitetsfrågornas rayon hör slutligen också dels en brev
växling 1774— 75 med generalen friherre F a b ia n  W r e d e  angående 
akademikvarnen, dels en hänvändelse från P. W a r g e n t in  1777 om 
vikten av att botanices demonstrators-sysslan, som blivit vakant 
genom att L in n é  d . y . efterträtt sin fader, ej måtte bli indragen utan 
reserveras för den från sin forskningsresa till Goda Hoppsudden och 
Japan hemväntade C. P. T h u n b e r g .

Om och i vad mån Ihre för övrigt — bortsett från kanslererna 
och de redan nämnda H. A. Gyllenborg, Gedda, Hermansson, Wrede 
m. fl. — stått i epistolär kontakt med tidens högtuppsatte undan
drar sig tämligen fullständigt vår kännedom. Att han haft förbindel
ser även av politisk natur med flera prominenta personligheter är 
mycket antagligt, men några vittnesbörd härom föreligga i varje fall 
ej i vår samling. Möjligen kan här erinras om det från C a rl  G u sta f  
T e ssin s  dagbok välbekanta faktum, att Ihre under sin politiska pro
cess hänvände sig till Tessin med ett brev »i termer, som nöden 
mera än uppricktigheten förestafwat».1 Mindre känt är däremot att 
Ihre också i en något senare skrivelse (av 23 maj 1749) erbjudit sina 
bona officia för att på uppdrag vederlägga en i Danmark utkommen 
disputation »om Calmar Unionen, och thes ännu egande bestånd», 
vilket dock tydligen ej föranlett någon åtgärd från Tessins sida. 
Båda originalbreven finnas numera i vårt universitetsbibliotek (hand- 
skr. X 271 u 3).

Av Ihres kolleger inom professorskåren äro blott helt få företrädda 
i  brevsamlingen: O l o f  C e l s i u s  d . ä .  1736 med ett brev, som redan 
omtalats utförligt ovan (s. 215), S a m u e l  K l i n g e n s t i e r n a  med en lyck
önskan 1737, C . G . G e o r g i i  med förfrågan angående sin förestående 
installation som historieprofessor 1754, L i n n é  med en vacker kon- 
doleansskrivelse2 med anledning av Ihres första hustrus död 1758

1 Jfr [F. v. E h r e n h e i m ] ,  Tessin och Tessiniana (Sthm 1819), s. 394.
2 I samlingarna på Ekebyhof; tryckt i L i n n é s  Bref o. skrifvelser, Afd. I: D. 7, 

Ups. 1917, s. 181 f.
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samt P e h r  S v e d e l iu s  1756 — då ännu blott en ung man om 24 år — 
med en latinsk hyllningsdikt till sin lärare. Här bör också nämnas 
fränden N il s  R o sén  v o n  R o s e n s t e in , vilken som nämnt 1737 är 
ivrigt verksam för Ihres befordran till poéseos professuren samt 1748 
i huvudstaden sonderar situationen i den politiska processen och 
rapporterar vad han härom erfarit i brev till Ihre och till sin maka 
(Anna Stina, f. von Hermansson). Om den vänskap som rådde mel
lan Ihre och honom vittnar för övrigt det vackra program, som Ihre 
utfärdade till professor Joh. Floderi parentation över Rosenstein i 
dec. 1775 och vari Ihre bl. a. berörde Rosensteins sista avsked från 
Gustaf III.

Av kollegerna i Lund förekomma blott ett par, men av dem man 
torde få säga — ett lejon: det är den man, vilken som det sydsvenska 
universitetets främste humanist under 1700-talet i viss mån kan 
sägas utgöra en motsvarighet till Ihre, historikern S v e n  B r in g  ( L a - 
g e r B r in g ). Huruvida dessa tvänne lärde haft några närmare för
bindelser med varandra känner man föga, men för att så åtminstone 
i viss mån varit fallet talar onekligen det faktum, att LagerBring år 
1764 hedrade Ihre genom att publicera ett ’Bref till Cancellie Rådet 
och Riddaren Herr Joh. Ihre om swenska och turkiska språkens 
likhet’.1 Om denna lilla avhandling handlar också det brev från 
LagerBring, som föreligger här i vår samling, daterat Lund 12 nov. 
1764: LagerBring förklarar här, att hans åtgärd bör anses »för et 
prof af den besynnerliga högaktning som iag i alla dagar hyst för 
Her Cancellie Rådet och Riddaren», ingår vidare på det behandlade 
ämnet, varvid han berör frågan om krimgoterna, keltiska språket 
m. m. Åtta år senare besvarade Ihre uppmärksamheten genom att 
tillägna LagerBring sitt bekanta ’Bref . . . rörande then isländska 
Edda’ (Ups. 1772).2 Till den andre Lunda-professorn, C a r l  J esper  
B e n z e l iu s , återkomma vi i det följande.

Från yngre akademici, äldre studerande etc., alltså personer till
hörande de kategorier, ur vilka vi sett Ihre hämta sina docenter, 
erforderliga informatorskrafter o. likn., äro blott få brev bevarade i 
vår samling, men flera av dessa erbjuda ett stort intresse — det gäl
ler särskilt dem som sänts Ihre från utländska orter. Sålunda har 
J o n a s  A pe l b l a d  haft varjehanda att förtälja från den resa i Tysk
land, som han 1755—56 företog som informator för greve Carl Johan

1 Lund [1764]. 8:0. 58 s.
2 Se härom ovan s. 78.
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Gyllenborg.1 Av hans brev, som tydligen varit flera, finnes ett från 
Dresden i behåll, dat. 5 okt. 1755. Han redogör här rätt utförligt 
för sina forskningar och fynd bland manuskripter och dokumenter 
i Kungl. Biblioteket, omtalar geheimesekreteraren Clodius’ intresse 
för Ihres arbeten m. m. Resenärernas nästa mål blir Leipzig, där 
man skall besöka mässan och där Apelblad hoppas få råka Wachter 
och Gellert. För den händelse »Nova Editio Ulphilana» skulle komma 
att förläggas där, erbjuder han sina tjänster. — I Tyskland befunno 
sig emellertid vid ungefär samma tid flera av Ihres lärjungar. Så
lunda har den unge J o h a n  F r e d r ik  K ö n ig 2, som från 1746 studerat 
i Uppsala, nu uppehållit sig i Helmstedt, Leipzig och Göttingen för 
teologiska studier. Från Leipzig har han i brev av den 12 aug. 1752 
sänt Ihre varjehanda meddelanden om förhållandena vid universi
tetet, sålunda bl. a. om Gottsched, vars nitälskan om tyska språket 
han finner överdriven. Även Wachter, »notissimi auctor Glossarii», 
omtalas, likaså boktryckaren Breitkopf. König framhåller också det 
erkännsamma mottagande Ulphilas illustratus (P. 1) rönt av de lärde 
i Göttingen, vilka dock envisas att med La Croze betrakta språket 
som »Fränkisch». Även i Leipzig är efterfrågan så stark, att den på
fordrar en sändning av exemplar. Ett andra brev är skrivet från 
Göttingen nyårsdagen 1755. Det innehåller bl. a. beskärmelser över 
den översvämning som Tyskland får utstå »af odugeliga och 100 
gånger upwärmda skrifter», särskilt av otaliga periodica men lämnar 
också en uppräkning av värdefulla verk av män som Jablonski (Frank
furt a. d. Oder), Mosheim, Hollman och Gesner (Göttingen) m. fl. 
Sist omtalar han även den man, som väl utan fråga för svenska stu
derande utgjorde den starkaste dragningskraften till Göttingen, 
nämligen Johann David Michaelis. Av König betygsättes denne 
som »en rätt god Philolog i synnerhet in Linguis Or[ientalibus] samt 
tämelig god Philosoph». — På denna ort befinner sig samtidigt den

1 Jfr härom ovan s. 145 med not 6.
2 Jag har nedan D. 2, s. 315 tillagt den svenske ministerresidenten i Hamburg 

med detta namn (f. 1690, f  1759) dessa brev till Ihre. Detta måste emellertid vara 
oriktigt — man finner nämligen, att en bärare av namnet 21 mars 1753 inskrivits 
vid Göttingens universitet och då betecknats som »Svecus, theol.» (Die Matrikel d. 
Georg.-August.-Univ. . . . 1734— 1837 . . . hrsg. v. G. v o n  S e l l e , Hildesh. u. Lpz. 
I937» s. 97, no. 4247). D et är alltså frågan om den ovan angivne, som var född 
1729 och dog 1770; han nämnes e. o. skvadionpredikant vid Livregementet till häst 
( E l g e n s t i e r n a  4, s. 385).
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unge D a n ie l  A u r e l l 1, som i nov. 1755 skriver till Ihre från Göt
tingen. Han prisar den undervisning, som där står till buds; särskilt 
framhåller han nationalekonomen och kameralisten J. H. G. von 
Justi. — I Göttingen uppehåller sig ett par år senare ävenså C a rl  
M a g n u s  W r a n g e l , som från 1749 studerat i Uppsala under Ihres 
inseende2 och bl. a. vid de kungligas besök 1752 fungerat som re
spondent vid disputationen över ’Tanckar om företrädet wetenskaper 
emellan’; han hade sedermera förvärvat magistergraden i Greifs- 
wald3 och drev nu teologiska studier i Göttingen, särskilt under 
Michaelis, i vars hus han logerade. Om denne berättar han bl. a., 
i brev av 17 mars 1757, att han »på långt holl» yppat sin önskan att 
bli ledamot av svenska Vitterhetsakademien, vilket Wrangel ber Ihre 
att söka utverka4; en dylik utmärkelse anser Wrangel motiverad bl. a. 
därav att Michaelis av Forsskål lärt sig att tämligen väl förstå svenska. 
Om Wrangel själv kan ju erinras att han med tiden blev en framstå
ende prästman och gjorde sig känd särskilt för sin verksamhet inom 
de svenska församlingarna i Amerika.5 — Många år senare mottog 
Ihre underrättelser från samma plats av en annan av sina mera be
märkta lärjungar. Det var U n o  v o n  T r o il , som efter sin gradual- 
disputation6 och magisterpromotion alltsedan hösten 1770 befann sig 
i begynnelsen av de fleråriga utrikesresor, som skulle föra honom vida 
omkring bl. a. till Island, och nu såg sig om i Tyskland med huvud
kvarter i Göttingen. Härifrån sänder han Ihre, sin »Nådigste Herr 
Farbroder», tvänne brev, det ena skrivet i januari7 1771, det andra 
i juni. Båda äro späckade med lärda nyheter säkerligen ägnade att 
i hög grad roa och intressera mottagaren.8 De gälla en hel rad av

1 Denne b le v  slutligen kammarråd o c h  adlades 1 7 7 7  under namnet L i l l j e n h e i m .

2 Han tycks ha stått Ihre nära; hans gode vän fransmannen G a u t ie r  d ’E c u r o l l e s  

skriver till Ihre från Paris 1758 om Wrangel: »II vous aime bien, Mon cher Maitre, 
et en verité vous lui avés valu plus qu ’un Pere ordinaire» (Ihre 192). — Anteckningar 
för en opposition, vilka förmodligen härröra från Wrangel, föreligga i Ihre 155: 9 d.

3 E tt av Ihre för Wrangels räkning uppsatt koncept till skrivelse till Filosofiska 
fakulteten därstädes föreligger i Ihre 171:8.

4 Michaelis blev ej ledamot av denna akademi, vars verksamhet efter revolutions
försöket 1756 länge låg nere; däremot blev han 1775 hugnad med Nordstjärneorden.

5 Jfr nedan D. 2, s. 226 med not 1 och där anförd litt.
6 Om denna jfr ovan s. 109 f. och nedan D. 2, s. 144.
7 Detta är tyvärr ofullständigt.
8 Varjehanda av detta finnes utförligare skildrat i Troils resedagbok, som före

ligger i handskr. X 400 i UUB.
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universitetsprofessorerna — vi återfinna bland dem de tidigare här 
nämnda Schlözer och Beckmann samt naturligtvis Michaelis, som i 
Troil funnit en trägen åhörare och livlig beundrare.1 Michaelis hade 
för övrigt just haft en konflikt med den lärda »Societeten» (Gesell- 
schaft der Wissenschaften), som funnit att han alltför länge behållit 
presidiet.2 Även Biisching i Berlin omtalas: han har under vintern haft 
»en sträng disput» med Johann Melchior Goeze i Hamburg, känd 
som Lessings oförsonlige motståndare; på försommaren förbereder 
han editionen av Ihres Ulfilanska skrifter3 — Troil antyder, att man å 
ort och ställe nog önskat, att »en bättre känd criticus» fått denna sak 
om hand, och allrahelst sett, att Ihre gjort det själv. Han kan också 
fägna Ihre med att hans runologiska disputationer vunnit bifall 
— dock ej av professor Joh. Phil. Murray4, som hade egna teorier på 
detta område och framställes som »tenacissimus sententiae» — och 
att hans Glossarium skattas högt, särskilt av dem som arbeta med 
tyska språket, så t. ex. av professor Joh. Georg Sulzer, den bekante 
estetikern och filosofen, som Troil väl ej utan fog betecknar som »en 
bland Berlins berömdaste män»5. Osv.

Från Madrid skriver 1756 svenske legationspastorn därstädes 
D a n ie l  Z a c h r is s o n  H a l l m a n , även han en lärjunge till Ihre. På 
dennes uppdrag har han nu både i Frankrike och Spanien efter
spanat urkunder framställda enligt den metod, som efter vad Ihre 
förmenade skulle ha använts för Codex Argenteus, den s. k. scriptura 
encaustica. Plans efterforskningar hade emellertid visat sig helt 
resultatlösa. Däremot kan han meddela, att i:a delen av FJlphilas 
illustratus, som han medfört, väckt ett utomordentligt intresse hos de 
lärde i Spanien. Beträffande en av dessa, k. sekreteraren Kiedurza

1 En utförlig skildring av Michaelis ger Troil i resedagboken bl. 85 f.
2 Detta skildras närmare i resedagboken bl. 82.
3 I Troils resedagbok heter det härom under april 1771 (bl. 32 vo): »Huad dess 

uplaga af Cancellie Rådet Jhres Ulphilanske arbeten angår och huartill jag ifrån 
Sverge med mig fört plåtarne sade Han sig dels ej hafua alla disputationerne som 
skola medtryckas, dels ville förläggaren huilken han i Ham burg fådt hafua några 
praenumeranter till et värk som Han i Tyskland trodde ej skulle hafua stor afgång 
då få kännare af denna litterature där finnes. Han trodde dock det denne sommar 
arbetet skulle komma under prässen.» Om den skrivelse Troil överbringade från 
Ihre kan ses närmare nedan.

4 Om denne se nedan s. 258.
5 Om dennes uttalande om Ihres Glossarium meddelas ytterligare en del i rese

dagboken (bl. 34 vo).
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ifrågasätter han, om ej Ihre skulle ha intresse av att taga honom till 
korrespondent för utväxlande av lärda nyheter från resp. länder. 
För övrigt antyder han vissa utsikter, som Uppsalabiblioteket skulle 
ha, att erhålla spanska historiska verk i present, meddelar sin avsikt 
att via Linnaeus sända Ihre ett litet sällsynt arbete i spansk paleo- 
grafl (med handskriftsprov i koppartryck), skildrar sviterna av de 
fruktansvärda jordbävningarna i Lissabon m. m. dylikt. Med Linné 
stod Hallman under sin utrikesvistelse i regelbunden förbindelse 
— ett faktum som vi få anledning att här nedan närmare beröra, 
eftersom en betydande del av Hallmans brev till denne återfunnits 
i vår samling.1

En resenär som mycket få andra var som bekant J a c o b  J o n as 
B jö r n s t å h l . Men från hans resor föreligger blott ett enda brev i 
vår samling.2 Det är skrivet i ’Constantinopel och Pera d. 3 Octobris 
I777> och utgör svar på ett brev från Ihre (odat. men förmodligen från 
våren s. å.3), vilket finnes i behåll bland Björnståhls brev i Lunds 
universitetsbibliotek. Ihre berättar, att han haft underrättelser om 
Björnståhl genom friherre Carl Fredrik Rudbeck — denne hade varit 
Björnståhls discipel och hans följeslagare på resan åren 1767—76, men 
från London återvänt till Sverige. Och efter att ha berört de många 
förändringar, som inträffat under Björnståhls långa bortovaro och med
delat en del nyheter från Uppsala bl. a. om Linnés bräckliga tillstånd4, 
framför Ihre sitt egentliga ärende. Detta innebär en livlig uppma
ning till Björnståhl att om möjligt bege sig till Krim för att i Josaphat 
Barbari och Busbequii spår efterforska lämningar av krimgoternas 
språk, vilket Ihre — efter Busbequii språkprov — betecknar som 
»ren Ulphilanska». Han är viss om att därest ryske ministern i

1 Ihre 196; se nedan D. 2, s. 349 f., där också närmare uppgifter om Hallman 
meddelas.

2 E t̂t tidigare brev skrivet 1765 från Svanå i Västmanland föreligger i koncept 
bland Björnståhls papper i LUB och har omnämnts ovan (s. 182, not 1).

3 Björnståhl har påtecknat det: »Läst med stor fägnad i Therapia d. 8 Sept. 1777. 
Ankom i HE Baron Rudbecks bref daterat Stockholm d. 21 Julii 1777. Besvarat 
d. 3 Octobr.» Trots att Ihres brev sålunda avgått först i ju li 1777, måste det ha 
varit skrivet åtskilligt tidigare, ty i juni hade Ihre insjuknat allvarligt under en 
vistelse vid Sätra brunn (se härom nedan).

4 Ihre nämner denne »wår gemensamme wän och wår Academies prydnad» och 
omtalar att han »nu är alldeles barn på nytt: han vegeterar mer än lefwer, kan ej 
framföra någon hel mening, utan allenast monosyllaber, kan ej häller gå, utan han 

f år stödja sig wid hwad som före kommer».
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Konstantinopel S t a c h ie f f , som i många år varit legationsråd m. m. 
i Sverige1, kan stödja saken, han gärna gör det »för egen curiosité 
och wänskap för mig», och han tillägger: »Wi få alldrig någon Swensk 
till Constantinopel, som med lika zele och kunskap sådant kunde 
uträtta, som Herr Professoren. Anwänd therföre Herr Professorns 
wanliga drift.» I sitt svarsbrev visar sig Björnståhl helt entusiastisk 
för denna plan och anser tydligen utsikterna för dess genomförande 
gynnsamma, främst tack vare Stachieff, som »har ett varmt hjerta 
för allt som Svenskt heter, och derföre kan . . . icke annat än gynna 
en undersökning som rörer både Svenska folket och Svenska språket, 
och som är förknippad med den öfrige Nordens historia». Man  ̂
tycks vara i full färd med att undersöka möjligheterna, och Björn
ståhl försäkrar: »Lust och villja hos mig fattas vist icke, och må det 
aldrig läsas i framtidens bok, att felet kommit an på mig. Få nu se 
hvad Försynen ämnat och skickat: Jag skall hafva den äran gifva Herr 
Cancelli-Rådet del deraf.» Av allt att döma har den tillämnade 
expeditionen dock ställt sig vanskligare än man räknat med, ty någon 
uppgift om att Björnståhl verkligen fått tillfälle att resa till Krim 
föreligger icke mig veterligt. Efter att ha beklagat Linnés bräckliga 
tillstånd, varom Ihres berättelse »prässade tårar utur mina ögon», 
och uttryckt sin saknad över prof. Clewbergs bortgång, tillägger han: 
»och då Herr Cancelli-Rådet påminner mig om Dess egen annal
kande ålderdom, röres jag af de ömmaste känslor. Herren styrke 
och uppehälle H^ Cancelli-Rådet, att jag ännu en gång må få den 
glädjen omarma en så vördad Lärare. Vi vete hvilken skall succedera 
en Linné; men hvilken skall, och hvilken kan väl succedera en Herr 
Ihre? Ingen finnes som icke här blir mycket medelmåttig, men den 
blir det dock minst, som Herr Cancelli-Rådet sjelf utsett, känner 
och recommenderar dertill; hvilket är högst angelägit, så framt man 
icke vill en gång indela Professorerne, såsom Rådmännerne i Stock
holm i den Litterata och Illiterata classen.» Detta ger ju ett starkt 
intryck av Björnståhls varma tillgivenhet för Ihre och av hans höga 
uppskattning av hans forskarpersonlighet och hans verk. Men enligt 
min mening säger det åtskilligt mera: det ger nämligen en ganska 
skönjbar antydan om att Björnståhl räknade med möjligheten att själv 
komma i åtanke som Ihres efterträdare, särskilt för den händelse Ihre 
komme att själv ge direktiv för valet. Denna förmodan om inne

1 Jfr om denne nedan D. 2, s. 325 med not 3.
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börden av Björnståhls ord får sin bekräftelse, när man finner att 
denne av kretsen kring Jacob Lindblom räknades som »en svår com
petitor».1 — Om Björnståhls brev är för övrigt endast att tillägga, 
att det avslutas med hälsningar från »Hela Svenska Legation», främst 
envoyén Ulrik Celsing, som också en gång varit Ihres lärjunge.2

Till gruppen av yngre akademici hör också astronomen B e n g t  
F e r n e r , som 175° vädjar till Ihre att till hans förmån använda sitt 
inflytande i ett befordringsmål — det gällde tydligen observators- 
befattningen, som Ferner också påföljande år mycket riktigt erhöll.

Inom kretsen av Ihres lärjungar intar den högt begåvade A n d e r s  
K n ö s , senare en av våra mest betydande teologiska skriftställare 
under 1700-talet, ett bemärkt rum. Det var ju genom att 1742 åtaga 
sig presidiet för Knös’ avhandling ’De principiis et nexu theologiae 
naturalis et revelatae’ och sedermera trots teologiska fakultetens 
motstånd genomdriva dess ventilerande, som Ihre råkade i sin be
kanta kontrovers med teologerna.3 Det utmärkta sätt, varpå respon- 
denten vid disputationen (den 13 okt.) försvarade sitt arbete mot 
opponenternas häftiga angrepp, föranledde Ihre att genom ett brev 
av den 25 i samma månad fägna hans fader, prosten och kyrkoherden 
i Vånga (Vgl.) O l o f  K n ö s , med en i synnerligen erkännsamma orda
lag avfattad skildring om Knös’ uppträdande vid tillfället ifråga. 
Av Ihres brev från senare tider till Anders Knös — 4 sådana äro 
bevarade4 — framgår, att han livet igenom bevarade sin välvilliga 
inställning till honom och att han jämväl tvärtemot teologernas en
vetna strävan att utestänga Knös från akademisk anställning sökt 
att i görlig mån se hans intressen till godo. Så skedde vid Kalseniska 
professurens tillsättning, då Ihre dock med hänsyn till att utnäm- 
ningsrätten var förbehållen biskopinnan Kalsenia, donators hustru, 
nödgades erkänna sin maktlöshet, ty, som han säger, »nu kommer

1 Nedan skall omtalas, hurusom A x e l  L i n d b l o m , Jacobs fader, prisar Guds 
försyn för att ha eliminerat Björnståhl ur denna konkurrens [nämligen genom hans 
utnämning till professor i Lund], sedan professor Hans Thunm an tidigare avgått 
med döden.

2 »Denne mycket uplyste Herre», säger Björnståhl, »påminner sig med brinnande 
ärkänsla en sådan stor lärare, och talar många gångor derom med särdeles rörelse.»

3 Om denna jfr ovan s. 54 f. med där anförd litteratur. D et kan tilläggas att 
K nös’ ifrågavarande avhandling numera föreligger i svensk översättning av J. D e l l - 

n e r  (A n d r e a s  K n ö s . Om naturlig och uppenbarad religions principer o. samband. 
Översättning o. historisk belysning, r—2. Nyköp. 1941).

4 !755: 17 febr., 1764: 17 sept., 1770: 11 jun i och 1774: 17 okt.
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thet an på favor muliebris»; ett annat fall inträffade 177° tillsätt
ningen av en annan teologisk professur, då Knös uppfördes i 2:a 
förslagsrummet1, men trots Ihres försök att påverka kronprinsen
kanslern icke blev utnäm nd. Brevet till Olof Knös finnes i Skara2, 
de till Anders däremot i Knösiska släktarkivet i Uppsala universitets
bibliotek.3

När det så gäller brev från disciplar, som ännu stå under Ihres 
inseende, påträffar man förklarligt nog rätt skiftande variationer, 
beroende på vederbörande brevskrivares utvecklingsstadium. Det 
kan i vissa fall vara fråga om rena övningsbrev, som t. ex. då den 
14-årige F r e d r ik  S p a r r e , den blivande rikskanslern, 1745 sände 
Ihre latinska epistlar innehållande referat av vissa inhämtade pensa i 
svensk medeltidshistoria. I andra fall är det artiga tacksamhetsskri- 
velser för erhållen handledning i studiernas planläggning o. likn., 
så t. ex. från 20-åringen N il s  L e y o n f l y g t  (sedermera registrator) 
*753 och den förut omtalade greve F r e d r ic  L ö w e n h ie l m 4 1764» 
båda på latin och det senare utsökt välsvarvat för att härröra från en 
låt vara mycket tidigt utvecklad 21-åring.5 Som en lärjunge till Ihre 
torde man möjligen också ha att räkna L ars J u s t r ik , som redan vid 
13 års ålder kommit till Uppsala 1735 oc^ 1̂0 senare 1 ett ardgt 
brev på franska påminner Ihre om hans löfte att sända honom en 
»Catalogue des Historiens necessaires»; Justrik blev sedermera diplo
mat och hovråd och adlades 175^ under namnet von Justrik.

I sin lärare- och uppfostrargärning stod Ihre självfallet i en ganska 
livlig kontakt med sina disciplars föräldrar och målsmän. \  i ha ju 
redan sett exempel härpå i hans korrespondens med Rhyzelius, med 
Henning Gyllenborg m. fl., och härom bära en del andra brev i vår 
samling ytterligare vittnesbörd. I åtskilliga fall stannar det härvid 
vid rena tacksamhetsbetygelser för den omvårdnad Ihre ägnat veder
börande elev, den sorgfällighet han visat beträffande ynglingens stu
dier, den fägnad Ihres rapporter om gjorda framsteg väckt osv.;

1 Se härom A n n er st ed t , Upsala univ:s hist., D . 3 : 1 ,  s. 4 5 1  f.
2 Original i Skara stifts- o. landsbibl., ’Westgöthars Original B re f, Bd 1: no. 

166.
3 ö v e r l ä m n a t  1 9 4 2  a v  s in  ä g a r e ,  s t a t s s e k r e t e r a r e n  d : r  B ö r j e  K n ö s .

4 Se ovan s. 1 5 8  med not 4  o. 5 ; s. 1 5 9 , not x.
5 E tt utmärkt välskrivet brev från Ihre till Löwenhielm, dat. 6 jan. 1763 och 

med sina vänskapsfullt givna förmaningar tydande på ett verkligt intresse för den 
unge och tvivelsutan högt begåvade discipeln, finnes, som ovan s. 1 5 9  nämnts, be
varat i J. H. Lidéns brevsamling (UUB, G 151).
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exempel härpå föreligga i brev från friherrinnan U rsu la  B ie l k e , 
vilken som nämnt hade hand om sin sonsons frih. Thure Bielkes 
uppfostran, därvid biträdd av Ihre, hans förmyndare, och dennes 
maka, unge Bielkes moster, vidare brev från överstelöjtnanten frih. 
D. H . M e ije n d o r f f  v o n  Y x k u l l  1750, generalmajoren frih. F a b ia n  
L ö w e n  1754 m. fl. Ibland kan det gälla svar på ett förslag, som 
Ihre framställt ifråga om lärjungen, såsom när lagmannen C arl  
W a t t r a n g h 1 1749 medger, att hans unge son Fredrik (f. 1730 och 
student i Uppsala 1741) slipper disputera och i stället får visa sig 
på styva linan med en oration under förutsättning att Ihre utser 
»någon nyttig och artig materia» och bistår honom i utarbetandet, 
så att det hela avlöper hedersamt. Orationen hölls också i maj s. å. 
i anledning av Adolf Fredriks födelsedag, och till högtidligheten 
utfärdades program av rektor, professor Anders Berch. Wattrang j:r 
blev 1750 kammarherre men avled redan påföljande år, innan han 
ännu fyllt 21 år. — Att Melker Falkenberg, blivande riksråd, akademi
kansler, greve m. m., i unga år drev framgångsrika studier under 
Ihres ledning har ovan omtalats, ävenså att han gjorde sig bemärkt 
inom Skytteanska akademien och 1739 responderade på en avhandling 
under Ihres presidium.2 Efter tidens sed skulle hans akademiska 
utbildning suppleras med resor inom landet och utrikes. Härom 
har Ihre tydligen korresponderat med hans fader, överste H e n r ik  
F a l k e n b e r g h , som i ett brev av år 1742 förklarar sig godtaga den 
av Ihre föreslagne dåvar. adjunkten Mårten Strömer — sedermera 
astronomie professor m. m. — till sonens följeslagare.3 — Av det 
frikostiga belöningssystem, som hattarna tillämpade gentemot sina 
anhängare och som kulminerade vid riksdagen 1755— 56, blev även 
dåvar. landshövdingen i Västerås, sederm. riksrådet och rikskansli
rådet frih. F r e d r ik  v o n  F r ie s e n d o r f f  såtillvida delaktig, som han 
då erhöll rundhänt tillmätta stipendier för sina tvänne söner 
Fredrik Ulrik och Gustaf Diedrik och deras informator för att 
under fyra års tid driva ekonomiska studier, tydligen i kombina

1 W attrangh, som för övrigt var stor godsherre i Södermanland och Uppland, 
hade i sitt andra gifte äktat Christina Maria Steuch, som var dotter till ärkebiskop 
Jöns Steuchius och kusin till Johan Ihre.

2 Se ovan s. 45, 144 med not 3.
3 Om resan se J. V. L il iestr å le , Åminnelse-tal öfver . . . grefve Melcher Fal

kenberg. Hållet för K. Vetenskaps academien . . . 1796 (Sthm 1796), s. 18 f.



255

tion med resor både in- och utrikes.1 Det utförliga brev, som 
fadern efter hemkomsten från riksdagen sänt Ihre — det är dat. 
Västerås 29 okt. 1756 — handlar ingående om deras Uppsala-studier, 
som nu böra inriktas på de vetenskapsområden, som kunde anses be
tydelsefulla för deras blivande utbildning »i handel, allmän hushåld- 
ning, slögder och fabriquer, finanzwärck m. m.» och innehåller jäm 
väl begäran om råd för planläggningen av denna utbildning över
huvud. I vår samling föreligger jämväl en av Friesendorff uppsatt 
’Plan och Jnstruction till then förestående resan öfwer någon del 
af Bergslagen’2 med datering från januari 1757, vilket ju tyder på att 
Ihre även i fortsättningen haft åtskilligt med denna sak att skaffa. 
De unga baronerna torde tidigare ha stått under P. N. C h r is t ie r n in s  
mentorskap; när stipendierna beviljas, nämnes C h r is t e r  B e r c h  
som deras informator — han uppges vid denna tidpunkt ha tjänst
gjort i Kommerskollegium3 och blev med tiden (1773 ) innehavare 
av den professur i oeconomia publica, som hans fader Anders Berch 
tidigare innehaft. Men vid de studieresor, som de båda bröderna 
åren 1757 och 1758 företogo i olika delar av Sverige, var E r ic  S o t 
b e r g  deras nitiske och samvetsgranne ledsagare; hans dagboksan
teckningar föreligga i Linköpings stiftsbibliotek (handskr. G 47, 
resp. Fk. 12).4

För en man i Ihres ställning var det säkerligen ingen ovanlighet 
att bli anmodad av föräldrar och målsmän att anskaffa informatorer 
för deras ungdomar, varvid det väl ofta nog gällde akademiska kondi
tioner, men stundom också platser som huslärare i hemmen, t. ex. 
på adelsgods o. likn. Dylik förmedling, som Ihre säkerligen måst 
påtaga sig i betydande omfattning, skymtar alltemellanåt i hans brev
växling, så t. ex. i brev från lagmannen frih. C a rl  M a g n u s  A d l e r - 
m a r c k  1759 ,5 hovmarskalken och landshövdingen frih. C . G. L ie v en

1 Se härom M a lm st r ö m , Sveriges polit. historia från kon. Karl X II:s död . . . 
2:a uppl., D. 4, s. 269.

2 Ihre 182:B 1.
3 Hans namn förekommer dock ej hos J. A. A lm q u ist , Kommerskollegium 

(Sthm  1912— 15), varför det väl endast varit fråga om auskultation. E tt brev från 
Johan Ihre till en ’H err Secreterare’, i koncept föreliggande i Ihre 190 (se nedan 
D. 2, s. 307), skulle möjligen kunna ha Berch till adressat.

4 Jfr nedan D. 2, s. 290 f.
5 Detta brev avhandlar dock även frågan om en inskription på det epitafium 

över kanslirådet G u st . W u lfw en stier n a  (Adlermarks svåger), som fadern Jonas W. 
lät uppsätta i Enköpings-Näs kyrka.
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1761 m. fl. Att dylika uppdrag stundom kunde vara förbundna med 
obehag visar ett brev på 8 tättskrivna kvartsidor från dåvar. assessorn, 
senare vice presidenten i Göta hovrätt frih. C. F. K l in g s p o r  1756, 
innehållande vidlyftiga klagomål mot en av Ihre rekommenderad 
ung student tillhörande Gotlandssläkten Bacherus.1

Att åtskilligt av Ihres svenska korrespondens mera direkt, än vad 
vi här redan i en del fall skymtat, berört hans vetenskapliga verk
samhet är ju helt naturligt; det torde dock få sägas, att vad som därav 
bevarats till vår tid är mindre än man kunnat vänta.

Vid sina studier i gotiska språket hade Ihre, som ovan omtalats2, 
funnit nödvändigt att, främst genom Eric Sotberg, föranstalta en 
kollationering av Codex Argenteus utan att härvid kunna avvakta 
den edition av denna, som på sin tid utarbetats av Erik Benzelius 
d. y. och av honom sänts till England för att tryckas. När den nya 
handskriftsgranskningen igångsattes, vilket förmodligen skedde 1750, 
stod det ännu i vida fältet, om Benzelii arbete verkligen skulle bli 
publicerat, men märkligt nog utkom detta just nämnda år i Oxford3, 
ehuru exemplar därav först 1752 tyckas ha ankommit till Sverige. I 
samband härmed har Ihre, som just jämte Sotberg förberedde ut
givningen av en första skörd av kollationeringsarbetet i disserta
tionen Ulphilas illustratus, P. 1, och som möjligen funnit denna situa
tion något ömtålig, hänvänt sig i brev till Benzelii son C a r l  J esp e r , 
då teologie professor i Lund4, som både före och efter faderns död 
(1743) haft åtskilligt bestyr med publiceringsfrågan. Ihres brev 
torde ej ha blivit bevarat, men Benzelii svar, dat. Lund 16 febr. 1752, 
föreligger i vår samling. Denne förklarar sig häri ha anledning miss
tänka, att faderns utgåva, varav han ännu ej fått mottaga exemplar,

1 Förmodligen J öns (Jo h a n nes) L arsson  Bacherus, f. 1723, student i Upps. 
1743> disputerade under P. Ekerman 1755, blev sedermera stadsfiskal, rådman och 
vice borgmästare m. m. i Visby; enligt nationsmatrikeln har han »varit en orolig 
menniska» (G. A. G ustafso n , Anteckningar om Gotlands nation i Upsala, Ups. 
1878, avd. II, s. 22); om Bacherus’ roll i en process i Visby 1760—71, däri partihatet 
och ständernas mer än vanligt skandalösa inblandning kom rättskipningen att vackla 
på det betänkligaste, se M a lm strö m , Sveriges polit. hist. . . .  2:a uppl., D . 6, s. 
306 f. — Klingspors klagomål ge åtskillig belysning av den vid denna tid rådande 
uppfattningen om en informators ställning m. m.

2 S .66 ff.
3 Jfr om denna utgåva O. v. F riesen  o . A. G ra pe , Om Codex Argenteus, 

dess tid, hem och öden (Upps. 1928), s. 157— 167.
4 Senare (1776) biskop i Strängnäs.
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»ei är så fullkomlig som han borde», och lämnar på den grund till 
förklaring och försvar en redogörelse för vissa omständigheter i sam
band med dess tillkomst. Av Ihres väntade emendationer är han 
intresserad, men däremot ger han uttryck åt starka tvivelsmål rörande 
den upptäckt Ihre förmenade sig ha gjort om att bokstäverna i Codex 
Argenteus skulle ha tillkommit genom ett slags tryckningsförfarande.

Ifråga om denna sistnämnda hypotes, som också antogs ha kommit 
till användning i Kungl. Bibliotekets berömda Codex Aureus, korre
sponderade Ihre — som ovan s. 217 berörts — år 1753 med k. 
bibliotekarien M a g n u s  C e l s iu s  (v o n  C else), från vilken tvänne brev 
föreligga i vår samling.

Den 1758 av archidiacon F. A . K n it t e l  bekantgjorda märkliga 
upptäckten av de gotiska handskriftsfragmenten i Wolfenbiittel1 
föranledde förklarligt nog varjehanda korrespondens för Ihres del. 
Såsom redan omtalats2, torde det ha varit J o h a n  A r c k e n h o l t z , som 
lämnat Ihre närmare underrättelser om fyndet3, och även i fortsättningen 
deltog denne i de förhandlingar, som fördes i syfte att få uppdraget att 
publicera fragmenten överlämnat åt Ihre. En hänvändelse, som Ihre 
själv i detta syfte gjort till bibliotekarien C h r . B. J . H u g o  i Wolfen- 
biittel, föreligger i koncept i Ihre 190 (varom ytterligare nedan), men 
av Arckenholtz’ brev har blott ett enda bevarats och detta i ofullstän
digt skick; det torde snarast härröra från våren (mars?) 1759. Det 
ger vid handen, att de förda underhandlingarna4 strandat på Hugos

1 Jfr härom ovan s. 69.
2 Ibid. och utförligare nedan D. 2, s. 65 f.
3 Arckenholtz’ första brev i denna sak är ej bevarat, men däremot finnes (i Ihre 

73:4  b) den av K nittel ombesörjda avteckning av en passus av den gotiska texten 
(Rom. X III: 1—2), som åtföljde detta Arckenholtz’ brev; avteckningen föranledde 
korrigeringar i form av konjekturer från Ihres sida, och efter Knittels obefogade 
angrepp (jfr ovan s. 69) fann sig Ihre föranlåten att i företalet till Fragmenta vers. 
Ulphilanae avtrycka samma passus i Knittels ursprungliga läsning och kommentera 
dess felaktigheter. E tt meddelande i saken sändes Ihre ävenså från Braunschweig 
den 14 jan. 1759 av J o h a n  C h r ist ia n  T a n d er felt , som därvid tecknar sig som 
»Major General et Cheff du Corps de genie et de 1’artillerie» och tydligen stod i fransk 
tjänst (dessa uppgifter ha intresse, då man hittills endast känt, att T . stått i rysk tjänst 
och där avancerat till överste, se E lg en stiern a  8, s. 140). Tanderfelt tycks ha bi
fogat det förberedande meddelande om fyndet, som tryckts i Braunschweig 1758 
(jfr D. 2, s. 65 med not 4).

4 Om dessa underhandlingar vittna flera brev från Hugo till Arckenholtz, sålunda
5 st. från åren 1757— 58, föreliggande i av Arckenholtz granskade avskrifter i Tes- 
sinska saml. Vol. 61 i RA (sekundära kopior av Stråhle i KB, sign. Ep. A 11).

1 7—40360. A . Grape.
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och jämväl H. B. S. v o n  S c h l ie s t e d t s , den braunschweigske stats
ministerns, önskan att låta Knittel ombesörja publiceringen — ett 
brev från Schliestedt till Arckenholtz av 12 dec. 1758 föreligger 
här i avskrift. Arckenholtz’ brev handlar emellertid även om andra 
ämnen, sålunda om de underhandlingar som förts av Gottsched 
och honom själv med bokförläggaren Breitkopf om den tillämnade 
nya Ulfilas-utgåvan1, om professorn och bibliotekarien J. M. Gesners 
intresse för Ihres Glossarium m. m. I detta sammanhang torde 
emellertid även böra erinras därom att Ihre tydligen åtskilligt tidigare 
brevväxlat med Arckenholtz i vetenskapliga ämnen. Ett brevkon
cept av Ihres hand härrörande från år 1752 föreligger nämligen i vår 
samling (Ihre 190), Det innehåller förutom smickrande uttalanden 
om första tomen av Arckenholtz’ Mémoires om drottning Kristina 
en del anvisningar om material av intresse för ämnet, ävensom en 
utfästelse att sända Arckenholtz kopior av vissa handlingar, förmod
ligen befintliga i universitetsbibliotekets samlingar. Den nyss u t
komna första delen av Ulphilas illustratus ger också Ihre anledning 
att lämna en liten redogörelse för den kollationering av Codex Argen
teus, som han »biträdd af en beskedlig yngling» företagit, liksom 
även för den förmenta upptäckten angående denna urkunds tillkomst.

När Ihres arbete om Wolfenbiittel-fragmenten, Fragmenta versionis 
Ulphilanae (1763), blivit på ett mycket erkännsamt sätt recenserat i 
Götting. Anzeigen 1765 (Bd 1, s. 1—8) av den i Sverige uppvuxne 
professor J o h a n n  P h i l i p p  M u r r a y2, sände Ihre denne en tackskri
velse av den 26 april 1765, däri han också lämnade en del upplys
ningar om sitt Glossarium och anmodade Murray att mottaga utländ
ska subskriptioner å verket. Ihres brev finnes i Murray’ska släktarki
vet (deponerat i K. Vetenskapsakademiens bibliotek).3

Om Ihres Utkast till föreläsningar öfwer swenska språket uttalade 
sig Rhyzelius, som ovan anförts (s. 233), mer än en gång i sin brev
växling med Ihre. Men det bör också nämnas, att detta arbete ävenså 
föranledde en anonym skribent att sända Ihre ett brev (dat. 7 dec. 
1752), innehållande varjehanda språkliga reflexioner, bl. a. en del

1 Jfr ovan s. 71.
2 Om denne, som var f. 1726 och dog 1776 som filosofie professor i Göttingen, 

se t. ex. J. G. M eusels Lexikon d. vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
Schriftsteller, Bd 9 (Lpz. 1809), s. 468 ff.

3 För kännedom om och avskrift av detta brev har jag att tacka pastorn teol. 
lic. R obert M urray , Stockholm.
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skäligen kuriösa sammanställningar av svenska ord med grekiska 
och latinska. Författaren, som tecknar sig ’Innominatus, Nob[ilis] 
Sm[o]l[andus]’, har icke förblivit okänd för sin samtid. Enligt re
gistret till T. 5 av Bergianska brevsamlingen (KVA), däri brevet 
finnes avskrivet, hette han G u sta f  A d o l f  L iu n g f e l t ; han var vice 
häradshövding och ägde Bräkentorp i Kronobergs län (född 1699, 
f  1765).1 I brevet omnämner han även sin »Swänska ordbok, som jag 
författadt hwarutinnan jag enkannerl. bemödadt mig, wid alla wåra 
så egne som främmande ords ursprung, så wida jag om däm af Ulfilas, 
AngelSaxiskan, Ängelländskan, Tyskan, franskan, Latin": och Italien
skan kunnat gif[w]a upplysning.» Han upplyser vidare, att han ej 
ämnar låta trycka arbetet bl. a. av brist på medel, men har dock hos 
sig själv »dän fägnad, att äga tillräckelig uplysning om wårt Språk». 
Huruvida hans arbete till äventyrs kan finnas i behåll känner jag ej.

En annan amatörforskare, dåvar. sekreteraren vid norska gräns- 
regleringskommissionen, sederm. kanslirådet J o h a n  Bje r c h é n  (1770 
adl. af B je r k é n ) har 1753 tillställt Ihre en omfångsrik skrivelse 
(14 s., av ursprungl. 18?), däri han sammanställt danska (och norska) 
ord med svenska. Syftet tyckes vara det, att de danska orden, som 
sålunda förmenas en gång ha funnits i svenskan, i vissa fall skulle 
kunna återupptas och rikta svenska språket. Bjerkén, som var född 
1725 och dog 1780, var känd som icke alldeles oäven vitterlekare; han 
nämnes som en verksam och inflytelserik ledamot av Utile Dulci2, 
och i dess »Vitterhets-nöjen» (D. 2, 1770) inflöto ett par av honom 
författade poem.

Med Glossariets tillblivelse stå också ett par brev i förbindelse, 
ehuru det därvid dock blott är fråga om utanverken så att säga. När 
spörsmålet om verkets tryckning aktualiserats genom att 1756 års 
riksdag därför beviljat anslag, avhandlas tryckningsfrågan i ett brev 
från k. bibliotekarien, sederm. kanslirådet A n d er s  W il d e , dat. 27

1 E l g e n s t i e r n a  5, s. 55.
2 Se [N. v o n  R o s e n s t e in s ] Åminnelse-tal öfver . . . Johan af Bierkén hållit för 

Sälskapet Utile Dulci . . . 1780 (Sthm 1781; omtr. i Rosensteins Sami. skrifter, 
D. 1, Sthm 1838, s. 3—25); jfr även G .  G ö t h e , Hist, öfversigt af de vittra sam
funden i Sverige (Sthm 1875; akad. afh., Upps.), s. 106 f.; O. S y l w a n , Till Utile 
Dulcis historia (i Samlaren, Årg. 28, 1907, s. 230—241), s. 232, 235 f., 239; G .  L i n d 

s t e n , Några brefutdrag rörande Utile Dulci i början af 1780-talet (i Samlaren, 
Årg. 37, 1916, s. 204—226), s. 2x2 f., 214.
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sept. 1756. Såsom son till rikshistoriografen Jakob Wilde1 hade 
denne efter faderns död 1755 befattning med det av honom grun
dade tryckeriet, och brevet ifråga synes ge vid handen att förhandling
arna fortskridit ganska långt och att man räknade med möjligheten 
att kunna påbörja tryckningen i maj 1757. Detta blev dock för ingen 
del händelsen — verket skulle dessförinnan kräva många års träget 
arbete ännu2 — och det blev heller icke det Wildeska tryckeriet som 
fick tryckningen om hand3. — Vid tryckningsanslagets beviljande 
1756 hade uppställts det villkoret, att Ihre av de anslagna 10,000 dir 
smt. senare skulle återbära 7,000. Vid riksdagen 1762 framkom 
emellertid ett förslag om att han skulle frikallas från denna återbetal- 
ningsskyldighet, vilket också bifölls. Från detta ärendes behandling 
föreligger ett i erkännsamma ordalag avfattat brev från bondeståndets 
mäktige talman O l o f  H å k a n sso n  dat. 8 mars 1762, däri han med
delar, att ståndet för sin del i likhet med prästeståndet bifallit för
slaget.

Ihres runforskningar berördes som nämnt — jämte åtskilligt annat — 
i hans korrespondens med kammarherre L o h e -B u r e n s k iö l d .4 Det
samma gäller om ett brev från riksrådet friherre E r ik  W r a n g e l5 
1758, vari den av Erik Ekholm och Ihre debatterade frågan om 
Aspö-stenen eller Lagnö runhäll i Aspö socken och dess förmenta 
samband med »vattuminsknings»-problemet avhandlas med den 
kännedom om terrängförhållandena, vattenståndet m. m. å ort och 
ställe, som Wrangel såsom ägare av Lagnö (och Säby) satt inne med. 
Ett annat brev från Wrangel, numera tydligen förlorat, omnämner 
Ihre i Glossarium suiogoth., T. 1, sp. 385. — Eget nog är ej den man, 
som väl snarast får antas ha varit Ihres viktigaste korrespondent på

1 Om denne se ovan s. 46 f.; om hans tryckeri jfr K l e m m i n g  o . N o r d i n , S v . 

boktryckerihist. (Sthm 1883), s. 227.
2 Jfr härom ovan s. 62 och särskilt nedan D. 2, s. 97 ff.
3 Glossariet trycktes hos vice bibliotekarien och tit. professorn E v a l d  Z i e r - 

v o g e l , som från 1758 var akademiens boktryckare; efter Ziervogels död (1765) 
gjorde emellertid tryckeriet konkurs, vilket åsamkade Ihre åtskilliga besvärligheter 
och försenade den pågående tryckningen. Denna slutfördes av Johan Edman, som 
1766 övertog tryckeriet och påföljande år antogs till akad. boktryckare (jfr A n n e r - 

s t e d t , anf. arb., D. 3 :2 , s. 531), varför Glossariet å titelbladet anger sig vara tryckt 
»Typis Edmannianis».

4 Jfr ovan s. 238.
5 Tillhörde ätten Wrangel af Lindeberg, f. 1686, f  1765. ( E l g e n s t i e r n a  9 , 

s. 17).
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det runologiska området, nämligen assessor N il s  R e in h o l d  B r o c - 
m a n , företrädd genom något brev i vår samling, under det att några 
brev från Ihre till honom förefinnas i Skara stifts- o. landsbibliotek.1

Ihres arbete över den i huvudcodex av Äldre Västgötalagen före
kommande konungalängden2 behandlades av den framstående kän
naren av Västgötamålet S v en  H o f  i en skrivelse från Skara dat. 12 
nov. 1753, däri han i denna källa, dialekten, söker subsidier till ur
kundens tolkning. Brevet berör bl. a. även Ihres dialektforskningar 
och Hof lämnar härvid bidrag till hans samlingar.3 Det bör emellertid 
anmärkas, att detta brev för övrigt på ett intressant sätt visar, att 
Ihre och Hof voro ungdomsvänner och att förbindelsen dem emellan 
åter upplivats vid ett besök, som Hof nu nyligen gjort Ihre i Uppsala. 
Brevet finnes emellertid icke i vår samling, utan är efter Hofs koncept 
i Skara stifts- och landsbibliotek4 tryckt av O l o f  A. K n ö s  i hans 
Analecta epistolarum, Fasc. 1 (Ups. 1787), s. 23—30.

Ihre kom även att taga befattning med den likaledes till Ä. Vgl. 
fogade längden över Västergötlands lagmän. Denna längd hade näm
ligen 1763 översatts för kronprins Gustafs räkning av dåvar. lag
mannen, sedermera justitiekanslern J. V. L il ie s t r å l e , som en gång 
varit Ihres lärjunge och nu underställde denna översättning Ihres 
granskning i ett brev av den 1 dec. 1763. Redan den 6 i samma 
månad återsände Ihre arbetet ifråga försett med de anmärkningar 
han funnit anledning att göra. Intet av detta finnes emellertid i vår 
samling, utan alltsammans — breven från Liliestråle och Ihre, även
som översättningen och anmärkningarna — föreligger i avskrift i 
Bergianska brevsamlingen (T. 11, s. 9—16).

Ett par vetenskapliga utredningar av Ihre avfattade i brevform 
ha omtalats i det föregående5: hans skrivelse till assessor N. W ess- 
m a n  om den s. k. Palteboken, tryckt av denne i Äldre och nyare 
skånska handlingar för 1755, i:a quartalet, s. 25 f., och hans brev till

1 Nämligen 2 original från dec. 1767 (? odat.) och febr. 1768 i en brewolym  i 
4:0 ur J. P. Carlmarks saml. (Carlmark 29) och ett från nov. 1768 i avskrift av O. A. 
Knös i en av honom bildad samling ’Eruditorum Svecorum . . . Epistolae Latinae . . . 
accurate descriptae’ (Knös Br. VII).

2 Jfr ovan s. 51 f.
3 Jfr härom ovan s. 100 och nedan D. 2, s. 124; på senare stället meddelas ett 

utdrag ur brevet ifråga angående denna sak.
4 Sven H o f s  Scripta m inu ta  partim  edita, partim  inedita (volym in 4:0).
5 Jfr ovan s. 79, not i, resp. s. 104.
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lektor J. G o t h e n iu s  om Swenskt dialect lexicon, tryckt i Fort
sättning af Götheborgska magazinet, 1768, s. 33 ff.

Att en del frågor rörande Bibelkommissionen och dess verksamhet 
avhandlats i brev till Ihre från L il ie s t r å l e  1772 och från J a c o b  
S e r e n iu s  1773 och 1776 har redan omtalats i det föregående.1 Det 
kan tilläggas, att Liliestråle med samma brev också underställde 
Ihre ett parti av sin lärodikt ’Fidei-commiss til min son Ingemund' 
som han just nämnda år befordrade till trycket. Vad åter Serenius 
beträffar, så handlade hans bägge brev även om en mångfald andra 
ting, brevet av 11 nov. 1773 sålunda bl. a. om det latinska lexikonet2, 
vidare om Sahlstedts uppträdande mot Ihre3, om Hans Thunman4 
m. m., brevet av 22 april 1776 åter om subskriptioner på Ihres Glos
sarium och Kennicots bibelverk5 ställda i visst samband, om restaure
ring av gravar m. m. i Strängnäs domkyrka osv.

Uppdrag att för andra personers räkning företa varjehanda forsk
ningar, handskriftsundersökningar o. likn. ha en och annan gång 
kommit Ihre till del. Sålunda tackar E r ik  B e n z e l iu s  d . y . år 1736, 
då Ihre ännu gjorde tjänst som vice bibliotekarie, för »then öfwer- 
senda afskrifften af Boecleri dissertatione» men förklarar sig ej vilja 
besvära Ihre med att kopiera de i universitetsbiblioteket befintliga 
breven till Johannes Dantiscus.6 Riksrådet greve J a n  G y l l e n b o r g  
intresserar sig 1749 för de adliga akademier och andra undervisnings
anstalter, som vid skilda tidpunkter förefunnits eller planerats i Stock
holm, och ber Ihre i Palmskiöldska samlingen efterspana dokumenter 
rörande dessa ting.7 Om en liknande kommission till båtnad för

1 Se ovan s. 121 not 2, resp. s. 128 f.
2 Jfr ovan s. 119 med not 5.
3 Se ovan s. 65. Det heter här hos Serenius temperamentsfullt: »Salstedt ursägtas 

int[e]t, Fädernas Alabandina med hans egna, äro godt Prestbesked derpå at han är 
eckta. Grodan wist icke werd at trampas, föraktad af hela publiquen. Medholl 
af hans gamla Catiliniska Cousiner icke werdt at reflectera på. Ventriloqui, ignoran
ter, behöfva ännu mong åhr at sitta vid Jhres föter och lära bokwett och folkwett.»

4 Om denne jfr nedan s. 322 med not 2.
5 Om detta se ovan s. 130 f. och nedan D. 2, s. 31.
6 B enzeliu s  till I h r e , Linköping 21 juli 1736 (Ihre 191). Benzelius hade redan 

1717 under sin tid som chef för UUB avskrivit och kommenterat 69 av breven till 
Dantiscus; denna avskrift kom med hans handskrifter 1789 till Linköpings stifts- 
bibl. Den upptages i Repertorium Benzelianum (Sthm 1791), s. 25 under no. LV 
(med specificerad förteckn. s. 209—211) och är numera signerad Br. 19. Om Dan- 
tiscus-breven jfr även nedan s. 291 ff.

7 G yllen bo rg  till I hre 20 nov. 1749 (Ihre 191).
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Arckenholtz’ Kristina-forskningar har nyss talats, och till vissa upp
drag från utländska forskare återkomma vi i det följande.

Konsten att avfatta sinnrika och pregnanta inskriptioner för monu
ment, minnespenningar o. likn. var som bekant under 1700-talet sär
skilt omhuldad — så utgav ju t. ex. Tessin en samling av dylika sten- 
stilar, Johan Elers m. fl. försökte sig på området, och en man i Carl 
Reinhold Berchs ställning som »garde des médailles» hade förmod
ligen ymniga tillfällen att odla denna genre jämte den därmed be- 
fryndade sinnebildskonsten, emblematiken. Att också Ihre med sin 
förnämliga klassiska bildning och sin personliga fyndighet skulle tas 
i anspråk för dylika uppgifter var ju självfallet — så skedde bl. a. i 
Vetenskapssocieteten — och en del uppdrag av denna art komma 
också till synes i hans korrespondens. Här skall blott som ett 
exempel nämnas, att han — enligt vad ett koncept ger vid handen 
(i Ihre 190) — på anmodan av greve A x el  v o n  F er sen  1773 eller 
1774 till denne avgivit utlåtande över inkomna förslag till inskrip
tion å den L ’Archeveque’ska statyn över Gustav Vasa, som sist
nämnda år restes av adeln framför Riddarhuset.1

Ihres egendomsaffärer, liksom överhuvud hans ekonomi, komma 
föga till synes i den i vår samling bevarade brevväxlingen. Ett hem- 
mansköp 1748 avhandlas emellertid i ett brev från hovmarskalken 
friherre C h a r le s  D e G e e r , herre till Leufsta och känd som framstå
ende entomolog.2 Någon process rörande Marsta i Bälinge socken 
(»Marsta-saken») omtalas i ett brev från landshövdingen i Uppsala, 
senare presidenten m. m. J o h a n  G eo rg  L il l ie n b e r g  1759. En arkiv
undersökning rörande vissa hemmans natur under Sandbro påyrkas 
i ett brev från kammarrådet J acob  L ö n b e r g  1764. I korrespon
densen med greve H e n n in g  G y l l e n b o r g  är det alltemellanåt fråga 
om jordaffärer, men därvid beröras Ihres egna förhållanden mycket 
litet — dock kan nämnas att frågan om en eventuell försäljning av 
Sandbro dryftats 1753. Däremot har Gyllenborg för egen och sina 
fränders del givit tillkänna varjehanda funderingar och projekt, vilka 
bl. a. avsett Torsåker i Hammarby sn (Uppl.), som tillhörde hans 
farbroder presidenten greve Fredrik Gyllenborg och dennes maka

1 Den inskription som godtogs var icke den av Ihre förordade; den accepterade 
var författad av hovmarskalken frih. C h r is t o p h . M anderström  (se härom J. E lers , 
Stockholm, D. 1 (Sthm 1800), s. 105, 167 ff.).

2 Jfr ovan s. 225 med not 3.



264

Elisabeth Stierncrona (»Grefwinnan Lisa»).1 Friherrinnan U r s u l a  
B ie lk e ,  som näm nt moster till Ihres första fru, utber sig 1754 hans 
bistånd vid ordnandet av en försäljning av Kräby frälsehemman i 
Rasbo sn (Uppl.). Flera brev från skilda personer gälla egendomen 
Noor i Knivsta sn (Uppl.), som dåvar. ägaren, kam m arherren greve 
U l r i k  N i l s  G y l d e n s t o l p e  tycks ha varit benägen att försälja. Ihre, 
som tydligen stått Gyldenstolpe nära — varpå bl. a. besök och bok
lån tyda2 — har härvid använts som förmedlare av upplysningar m. m ., 
ett förhållande, varom brev dels möjligen från Gyldenstolpe själv 1754, 
dels från spekulanter som holländske ministern L. v a n  M a r t e v i l l e  
1758 och kommerserådet A n d e r s  N o r d e n c r a n t z ,  den bekante natio
nalekonomen, 1759 bära vittnesbörd.3 Noor såldes emellertid 1761 
till riksrådet Carl Hermelin.4

Någon större betydelse som källa för vår politiska historia kan 
Ihres brevväxling näppeligen sägas äga. Spridda notiser stå dock 
naturligtvis att hämta ur t. ex. Henning Gyllenborgs, Matthias von 
Hermanssons och Andreas Rhyzelii brev. En del upplysningar om 
förehavandena å Riddarhuset under riksdagen 1755 ge vidare tvänne 
ej undertecknade brev från någon adelsman tillhörande mösspartiet5, 
och ej utan intresse är en skildring av Gustaf III:s revolution 1772, 
som lämnas av ett ögonvittne, tituläre kommerserådet J o h a n  J a c o b  
W e s tb e r g .  Att brevsamlingen däremot — som redan tidigare nämnts 
— innehåller intressanta och värdefulla bidrag till 1700-talets svenska 
person- och lärdomshistoria, torde få anses bestyrkt av den här läm
nade översikten, och att dess förnämsta källvärde ligger i den belys
ning brevväxlingen ger åt den centrala gestalt inom den humanistiska 
forskningen i Uppsala, som Johan Ihre ju utgör, det behöver knappast 
framhållas — det torde tillfyllest framgå av de talrika hänvisningar, 
som i här föreliggande framställning göras till korrespondensen. Man 
har ur dessa synpunkter blott skäl att beklaga, att korrespondensen 
ej kommit att bevaras i ett fullständigare skick än som skett. Ty 
uppenbart är, som vi redan tidigare haft anledning att beröra, att 
betydande delar därav gått förlorade. Detta framgår redan av det

1 Se t. ex. G y llen bo rg  till I hre 21 febr. 1760 (Ihre 191).
2 G y ld en sto lpe  till I hre  28 sept. 1751 (Ibid.).
3 N o r den cr a n tz’ brev i Ihre 191, M artevilles i Ihre 192. G y ld en sto lpes  brev 

1754 väl ej gärna från sonen N ils  P h il ip  G ., som varit Ihres lärjunge i Uppsala 
och till vilken ett brev från I. av 3 april 1759 finnes i UUB F 210,

4 E. M alm berg  i Sv. slott o. herresäten, Uppland (Sthm 1909— 14), s. 335.
5 Dessa brev beröras ovan s. 50 och nedan s. 311.
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faktum, att en rad personer överhuvud ej finnas företrädda i vår 
samling, ehuru vi om dem bestämt veta, att de stått i brevväxling 
med Ihre: det gäller om sådana män som C h r . H. B ra a d , N. R. 
B r o c m a n , S. L. G a h m  P e r sso n , G jö r w e l l , J. A. S t e c h a u , D a n ie l  
T il a s , N il s  W essm a n  m. fl. Ty om dessa samtliga gäller att flera 
eller färre brev från Ihre till dem finnas i behåll. Sällsamt är ju 
också att icke något brev från S o t b e r g , som ju dock var Ihres 
främste lärjunge, föreligger här1, liksom också att brev från Ihre så 
närstående lärjungar som A n d . K n ö s , P . B o l in g , P . F o r ssk å l , J. H. 
L id é n , C . G . N o r d in , O. W a l l q u is t  osv . helt saknas. I många 
fall omtala korrespondenter i de skrivelser, som bevarats i vår sam
ling, andra av dem skrivna brev, vilka nu här sökas förgäves (A p e l 
b l a d , v o n  T r o il , W r a n g e l  m. fl.). Av de faktorer, som i förevarande 
fall kunnat få en avgörande betydelse, är den primära naturligtvis 
den grad av omsorg Ihre själv kan tänkas ha ägnat åt samlandet och 
bevarandet av de brev han mottagit. Härom är ju intet med visshet 
känt, men någon anledning föreligger knappast för antagandet, att 
han skulle ha fäst någon större vikt vid dylika ting. Om något syste
matiskt tillvaratagande torde det i alla händelser knappast kunna ha 
varit fråga, i varje fall ej när det gäller den svenska korrespondensen 
— därtill ger samlingen i sitt nuvarande skick alltför tydligt intryck 
av att vara mera tillfälligt och slumpvis hopkommen. Å andra sidan 
får man måhända räkna med möjligheten att Ihre i vissa fall själv 
funnit anledning att förinta vissa aktstycken, särskilt för den händelse 
han fört någon korrespondens av politiskt innehåll, vilket som nämnt 
näppeligen kan anses uteslutet. Om senare tiders inverkan på sam
lingen veta vi likaledes föga, även om man av det skick, vari de be
varade aktstyckena understundom befinna sig, torde nödgas kon
statera, att samlingen under tidernas lopp ej torde ha besparats 
de oblida öden och ej avsedda reduktioner, som förflyttningar, ovar
sam hantering, olämplig förvaring m. m. kunna åstadkomma. Att 
någon avsiktlig gallring skulle ha förekommit efter Ihres egen tid 
finnes det ej någon anledning att förmoda, men med tillfälliga avsönd
ringar torde man däremot ha att räkna. Så t. ex. tyckes Sotberg vid 
författandet av sin minnesteckning ha haft tillgång till brev från 
korrespondenter, som numera icke finnas representerade i vår sam
ling såsom G u sta f  B o n d e , J. W il d e  och C a r l  R e in h o l d  B e r c h .2

1 Jfr dock ett brev från S. av 22 febr. 1773 i Vitterhetsakad:s ärenden tryckt i 
akad:s Dagbok (Sthm 1930), s. 198.

2 Jfr S o tberg  i K . Sv. Vitterhetsacademiens handl., D. 4 (Sthm 1783), s. 467 f.
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Vad åter beträffar Ihres u t l ä n d s k a  brevväxling så ges det, av skäl 
som ovan berörts, knappast anledning antaga, att denna överhuvud 
varit särskilt livlig eller mera omfattande. Hans egen allmänna 
läggning har liksom hans relativa oberoende av utlandet i en forsk
ning, inom vilken han själv var en föregångsman, som regel icke 
föranlett honom att av egen drift söka kontakt med utländska lärde 
— de fall, då detta verkligen inträffat, torde kunna betraktas som rena 
undantag. Och för den lockelse, som till äventyrs kunde ligga i en 
ökad ryktbarhet utomlands, har han tydligen också varit ganska 
kallsinnig. Han har härvidlag fällt ett yttrande som är av intresse, 
även om det kanske får tagas en smula cum grano salis. I brev till 
Henning Gyllenborg av den 16 juli 1750 (Ihre 190) skriver han: 
»Herr Grefwen behagar befalla mig, att skrifwa något, som kan öka 
ämne till correspondence med utrikes lärda. Om Herr Grefwen för 
them hafwer något mer än allmän hyllest, så gif them thet barmhertiga 
rådet, att ej göra sig onödigt och skadeligt hufwud bry, och under 
thet the famla effter en skugga, sätta sin werkeliga lycka öfwer styre. 
The tro sig arbeta på sin ewighet pyramider, och rykte kring werlden, 
och när allt kommer om kring, blifwer widden af theras ewighet 
och werld så liten, att uti en philosophisk eloignement then förra 
knapt blir en barnålder, och then senare en kyrkosokn.»

När man nu finner, att den utländska korrespondensen i nuvarande 
skick — den är samlad i volym Ihre 192 — utgör ett 90-tal brev från 
38 brevskrivare, har man anledning förmoda, att den bevarats med 
en f ö r hå l l a nde v i s  vida större fullständighet än den svenska. 
Dessutom föreligger från Ihres sida — i vol. Ihre 190 — ett dussin 
koncepter till brev skrivna till ett tiotal utländska personer.

En kategori av utlänningar, som vi i det föregående mer än en gång 
haft anledning att beröra, utgöres av de utländska diplomaterna i 
Sverige. Att en man i Ihres framskjutna ställning ofta nog skulle 
komma att träda i beröring med dessa är ju helt förklarligt. En an
ledning bland flera låg ju däri, att diplomatfamiljerna stundom hade 
att sörja för unga söners uppfostran och då funno det tjänligt att 
sända dessa till Uppsala. Och att Ihre delvis under sitt inseende vid 
mitten av 1740-talet emottog två bröder G uy  D ic k e n s  och omkr. 
tio år senare en ung va n  M a r t e v il l e  har redan omtalats ovan.1

1 Se ovan s. 151 f., där också omtalas den svit av brev, som Ihre fick mottaga 
från unge F r it z  G uy  D ick en s både under och efter dennes Sverige-vistelse.
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Med båda dessa familjer har han tydligen också på den grund trätt 
i nära beröring. Sålunda påyrkar M e l c h io r  G uy  D ic k e n s , den 
engelske ministern, vid ett par tillfällen, att Ihre vid Stockholms- 
besök skall taga sitt logis i hans familj, han inbjuder honom till och 
med att där tillbringa några veckor, och det framgår att i varje fall 
Ihres maka tagit ministerfamiljens gästfrihet i anspråk. Liknande 
gästbesök i Stockholm gjorde de unga fröknarna Ihre i familjen van 
Marteville. Holländske ministern L o d e w ijk  v a n  M a r t e v il l e , som 
kom till Sverige 1752, tycks ha funnit sig väl i vårt land, eftersom han 
tydligen haft allvarliga planer att här köpa en större egendom — som 
redan nämnts var det närmast det Gyldenstolpeska Noor i Uppland 
som var på tal i hans brev till Ihre.1 Då han också var en boksynt2 
och fint bildad man, har han säkerligen haft andra intressen gemen
samma med Ihre. Han insjuknade emellertid och avled i Stock
holm 1760 »på sitt 54:de år». Hans maka, L o u ise  v a n  M a r t e v il l e , 
som enligt Bondes utsago »ehuru redan kommen till åren, war täck 
och af mycken talegåfwa» och som lämnade Sverige i juni 1761 och 
senare ingick nytt gifte med den danske generalmajoren C. F. L. von 
Eynden3, finnes också bland Ihres korrespondenter, och detta gäller 
även om sonen J o h a n  C h r is t ia n , av vars hand ett par rätt innehålls
rika brev från Stockholm från åren 1758 och 1759 föreligga.

Ofta tillkom det de utländska beskickningarnas ämbetsmän att 
ordna för unga landsmäns vistelse i Uppsala och hålla sig underrät
tade om deras studier och framsteg. Sålunda har ju den korrespon
dens, som ryske ministern greve Ö st e r m a n  på 1760-talet förde med 
Ihre beträffande sina unga landsmän Karamyscheff och Aphonin, 
omtalats här ovan.4 Liknande fall föreligga, när den danske lega
tionssekreteraren A. de  L arrey  1757 introducerar »un Jeune Profes- 
seur que le Roy de Dannemarc fait voyager», när han nu avser att 
besöka »le Sejour des Muses Suedoises» — vem det gäller har ej 
närmare efterforskats — ävensom då danske envoyén baron C h r . F. 
G u l d e n c r o n e  1777 begär konfidentiella upplysningar om hur en

1 Av den 16 okt. 1758 (Ihre 192), jfr ovan s. 264.
2 Hans efterlämnade boksamling såldes 1761 å auktion i Stockholm efter tryckt 

katalog (J. A. A l m q u is t , Sveriges bibliograf. litt. no. 4358), som upptar 2,354 n r-
3 Hon blev efter Martevilles död huvudpersonen i en vida spridd och uppmärk

sammad drömhistoria, i vilken även Swedenborg var inblandad; se härom M. 
[J.] M a tter , Emanuel Svedenborg (Sthm 1864), s. 113 ff.

4 S. i 54 f.
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ung Sehestedt och en »Capitein Beulwitz» skickat sig under vistelse 
i Uppsala.

I andra fall gäller det smärre kommissioner av olika slag, t. ex. när 
franske legationssekreteraren R o s s ig n o l  1759 förmedlar en översänd 
bok och nyheter från Ihres forne lärjunge Gautier d’Ecurolles och 
då ryske residenten S t a c h ie f f1, som i trettio års tid var detacherad 
vid ryska beskickningen i Stockholm och blev en utmärkt kännare 
av vårt land, vidarebefordrar en sändning från S:t Petersburg till 
Vetenskapssocieteten i Uppsala o. likn. Spanske legationssekreteraren 
de  C a r r io  skriver 1752 på svenska om sitt intresse för vårt språk 
men också om svårigheten att göra framsteg däri och gör vidare en 
del uttalanden med anledning av Ihres bekanta promotionstal, som 
tillställts honom genom den nyss nämnde Gautier.

I det avsnitt härovan, däri några meddelanden lämnades om Ihres 
utländska lärjungar, omnämndes även att några av dessa både under 
och efter sin vistelse i Sverige stått i korrespondens med Ihre. Och 
i något fall lämnades även en närmare redogörelse för innehållet i 
skriftväxlingen så t. ex. rörande Fritz Guy Dickens brev från Eng
land. Här skall endast vidare tilläggas några ord om de brev som 
föreligga från en av bröderna Demidoff, från dessas informator J. R. 
de Valltravers samt från fransmannen Gautier d ’Ecurolles. P etr  
D e m id o f f s  brev, som är skrivet från Stockholm den 29 juni 1761 
kort före brödernas hemresa till Ryssland, innehåller livliga tack
sägelser för Uppsala-sejouren, som skänkt så mycket av både nöje 
och behållning, bebådar att andra landsmän äro i antågande — det 
gäller tydligen de ovan omtalade Karamyscheff och Aphonin — om
nämner boksändningar både till och från Ihre (bl. a. sändas vissa av 
Ihres dissertationer till baron von KorfF, rysk envoyé, resp. ambas
sadör i Sverige åren 1745—48 och då beryktad för sitt utmanande 
uppträdande) osv. — V alltra v er s åter är en ganska intressant ge
stalt på grund av sina omfattande intressen och sin tydligen märkligt 
mångsidiga bildning. Efter att ha frånträtt guvernörsposten begav 
han sig 1761 från Sverige till England, där han — av allt att döma 
redan före sin anställning i familjen Demidoff — tycks ha innehaft 
plats som tullkommissarie och även tjänstgjort som kurpfalziskt och 
kurbayerskt legationsråd. Tydligen hade han då också vunnit insteg 
i vetenskapliga kretsar. Medlem av Royal Society var han sålunda 
redan sedan 1755, och att han nu i the Society of Antiquaries genom-

1 Omnämnd härovan s. 250 f.; jfr även nedan D. 2, s. 325 med not 3.
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drev Ihres inval har omtalats i det föregående.1 Från London har han 
sänt Ihre åtskilliga brev, av vilka tre äro bevarade men flera gått för
lorade. Han ger häri anvisning på engelsk språkvetenskaplig litttera- 
tur, som kan vara till gagn för Ihres ordboksarbete, han meddelar 
lärda nyheter t. ex. om Lady Anne Monson, Linnés beundrarinna, 
och hennes botaniska studier osv. Även med Linné korresponderade 
Valltravers flitigt2 både från Stockholm, under London-tiden och 
sedan han 1762 återvänt till sitt hemland Schweiz3. — Den unge 
G a u t ie r  d ’E c u r o l l e s  tycks under sin vistelse i Uppsala och på 
Sandbro ha vunnit Ihres synnerliga bevågenhet och återgäldat denna 
med en tillgivenhet, som trofast bestått genom åren. Under den tid 
av omkring ett år, som han senare tillbragte i Stockholm, sysselsatt 
med översättningsarbeten m. m., synes han ha fört en mycket regel
bunden korrespondens — delvis på svenska — med Ihre och hans 
friherrinna. Och efter återkomsten till Paris uppehåller han kon
takten med Ihre — låt vara med långa mellanrum tidvis i om
kring 25 års tid: hans sista bevarade brev härrör från 1778- På 
innehållet, som till icke ringa del rör sig i det förflutna (Sverige-vis- 
telsen och vännerna från den tiden), men också ger redogörelser för 
Gautiers personliga förhållanden, notiser om litteratur (språkveten
skaplig), nyheter från Frankrike osv., skall här icke ingås närmare. 
Men det kan förtjäna nämnas, att Gautier mottog resande svenskar 
som G a b r ie l  L in d b l o m 4 — vilken medförde Ihres porträtt (väl den 
av Fredr. Akrel utförda gravyren) — och A. G. B a rch teus0.

Av de utländska språkmästarne vid universitetet synes Ihre särskilt 
ha haft närmare förbindelser med G a spa r  F r a n c o is  R a ib a u d , som 
under ett helt kvartssekel (1741—66) skötte undervisningen i Iranska 
och till och med hugnades med professorstiteln. I de hetsiga strider,

1 Se ovan s. 219.
2 I Linnean Soc. i London finnas n  brev från Valltravers till Linné.
3 I fråga om hans levnadsöden m. m. se närmare A. R iv ie r , Rodolphe de Vall

travers et le comte Charles de Cobenzl . . ., i Bibliothéque universelle et Revue 
suisse, T . 51 (1874), s. 133— 161; J. E. H iberer  i Actes de la Société jurassienne 
d ’émulation 1926. (Meddel. av bibliotekarien d:r A r n e  H o lm b er g , som inhämtat 
upplysningar av professor O . S peiss  i Basel.)

4 Jfr dennes brev till brodern J acob A x elsson  L in d b lo m  1775 (Linköp. stifts- 
bibl., ms. Br. 29: II I , no. 146, 157 m. m.).

5 I en av sina anteckningsböcker från utländska resor (UUB X 401) har Barchaeus 
under den 18 mars 1778 upptecknat en del uttalanden av Gautier om franska för
hållanden (vol. d, bl. 3 f.).
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som denne haft 1743 °ch senare med den italienske språkmästaren 
H il a ir e  de  T resch sess , som inkräktat på Raibauds undervisnings
område, hade Ihre mycket deciderat tagit parti för Raibaud.1 Men 
icke dess mindre beklagade sig Raibaud 1756 hos kanslern [E h r e n - 
p r e u s] över att Ihre själv för den elementära undervisningen av vissa 
inackordenter anlitat en svensk lärare, magister Haqvin Sjögren.2 I 
korrespondensen föreligga två brev till Ihre, av vilka det ena är ett 
vackert kondoleansbrev 1758 med anledning av friherrinnan Ihres 
död, och det andra är skrivet 1775 från Penningby i Roslagen, där 
Raibaud på gamla dagar tycks ha haft en fristad hos generalen frih. 
Fabian Wrede. — På tal om utlänningar, som haft anställning i Sverige, 
kan också nämnas J o h a n n  E r ic h s o n  (f. 1700, f  1779), känd som 
exegetisk teolog och som författare till en runologisk bibliografi.3 
Han blev 1735 konrektor och 1741 rektor vid Tyska lyceet i Stock
holm och verkade där till 1745, då han återvände till hemlandet för 
att tillträda pastoratet i Starkow (i Pommern). Från denna ort skriver 
han 1757 till Ihre med begäran om att få tillgång till Ihres disserta
tioner m. m. för att recensera dem i Hamburger Berichte von den 
neuesten geléhrten Sachen.

Att utländska resande, främst de som med lärda intressen besökte 
vårt land men därjämte även många andra, skulle lockas att göra en 
längre eller kortare visit i lärdomsstaden Uppsala är ju  naturligt, och 
att många av dessa resenärer därvid kommo i beröring med Ihre är 
så mycket mer förklarligt, som han ju var den store kännaren av den 
urkund, som mer än allt annat utövat sin dragningskraft på främ
lingen, nämligen Codex Argenteus. Under långa tider, då Ihre arbe
tade mera ingående med handskriften, synes han ha haft ett speciellt 
inseende över denna4, och vid kungliga och andra särskilt förnäma 
besök betraktades det tydligen som en given sak, att den kostbara

1 A n n e r s t e d t ,  Ups. univ:s hist., D. 3: 2, s. 122 ff.
2 R aibaud till kanslern 7 maj 1756 (RA, Academica, Upps., Ser. E  II: Vol. 28).
3 Bibliotheca runica, worin zuverlässige Nachrichten von den Schriftstellern 

uber die runische L itteratur . . . ertheilet werden. Greifswald 1766.
4 Sålunda förekommer hos isländaren H annes F in n sso n  — om vilken kan ses 

närmare nedan s. 283 f. — i hans Stockholms-rella (Lund 1935), s. 79 i skildringen 
av hans besök på universitetsbiblioteket i aug. 1772 en passus, som otivelaktigt har 
avseende på Codex Argenteus: »Där stod på bordet ett låst skrin, till vilket ingen 
utom kanslirådet och riddaren Ihre har nyckel.» Och den fortsatta skildringen av
slutas sålunda: »Då vi nu beskådat allting här, kom riddaren Ihre och visade oss 
codex argenteus» etc. (ibid. s. 80).
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sevärdheten skulle demonstreras just av honom. I många fall blevo 
väl slika besök av skäligen flyktig natur, men tydligt är att just de 
långväga resenärerna icke sällan emottogos i Ihres gästfria hus, och 
den kontakt som därmed knöts har understundom också kommit att 
avsätta spår i korrespondensen. År 1748 besöktes Sverige av en 
malteserriddare markis S a g r a m o so , som tycks ha hört hemma i 
Verona och nu befann sig på en vidsträckt resa i Europa. Han uppe
höll sig åtskillig tid i Stockholm, där han bl. a. stod i förbindelse 
med Abraham Bäck. Han invaldes i Vetenskapsakademien och tog 
sitt inträde med ett litet tal på svenska, som föreligger tryckt; i aka
demiens matrikel karakteriseras han som »en vitter och curieux man».1 
Till Ihre har han från Stockholm i mars 1748 skrivit två långa brev, 
varav det ena föreligger i original i vår samling, det andra åter finnes 
i avskrift i Bergianska brevsamlingen i KVA.2 I båda breven behandlas 
varjehanda lärda spörsmål: runskriftens härkomst, språkens ursprung, 
Leibniz’ och Sparwenfeldts brevväxling, upptäckterna i Herkulaneum 
m. m.3 I Uppsala tycks han ha gjort besök vid ett par tillfällen, då 
han bl. a. åhörde föreläsningar av Linné och deltog i hans botaniska 
exkursioner.4 Till hans svenska korrespondenter hörde även greve 
Henning Gyllenborg.5

Femton år senare reste en annan italienare i Sverige nämligen den 
unge greve M arco  C a r b u r i , som 1759 vid 28 års ålder blivit utnämnd 
till professor i kemi vid universitetet i Padua och nu 1763 anlände 
till vårt land på en mineralogisk studieresa, som han 1760 fått med 
offentligt understöd anträda till bergverken i Ungern, Tyskland 
och Sverige. Här studerade han bl. a. under några veckor anlägg
ningarna i Falun6 m. m., trädde vidare främst i beröring med en 
rad framstående mineraloger och metallurger som A. F. Cronstedt, 
J. G. Wallerius och andra; även med Linné, far och son7, knöt han

1 E. W . D ahlgren , K . Sv. Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739—
1915 (Sthm-Upps. 1915), s. 118. 2 T . 11, s. 624—627.

3 T ill S agram oso  är möjligen ett brev från Ihre av 3 maj 1748 skrivet, vilket 
i avskr. förefinnes i KB, Engestr. B. III. 1. 24, och bl. a. berör Sparwenfeldt.

4 Det framgår av hans brev till L in n é , varav 4 förefinnas i Linnean Society; 
likaså att han i S:t Petersburg, dit han begivit sig från Stockholm, gjort en del ob
servationer för Linnés räkning.

5 Två brev från S agramoso till honom finnas i UUB, Posse 36, ett från 1750, 
ett odat. [1748?].

6 J o h . Bec k m a n n s  Schwed. Reise (Ups. 1911), s. 64.
7 Brev från L in n é  d . y . till C arburi finnas i British Museum Bibi. Egerton 525, 

sign. Eg. 22) enl. anteckningar av framl. överbibliotekarien J. M. H u l t h .
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förbindelser. I oktober 1763 blev han invald i Vetenskapssocieteten 
och påföljande månad i Vetenskapsakademien.1 Av hans brev till 
Ihre från Stockholm (17 nov. 1763) framgår, att han funnit sig sär
skilt väl i Uppsala, enkannerligen i Ihres hem, »ou l’on trouve 1’Aca- 
demie et la Cour» osv.; härjämte lovar han att i sitt hemland sprida 
kännedom om Ihres arbeten.

Kring mitten av 1750-talet gästades Uppsala successive av flera 
framstående danska män, med vilka också Ihre trädde i beröring. 
Ett forskarbesök, vilket, som ovan redan antytts2, säkerligen hade ett 
särskilt intresse för honom3, var det då han 1754 fick mottaga den 
framstående historikern J acob L a n g e b e k , som fem år tidigare hade 
efterträtt Hans Gram såsom geheimearkivarie och nu med iver fort
satte dennes samlarverksamhet för ett danskt diplomatarium och 
andra källskriftsverk till Danmarks historia. Det var också för forsk
ningar på detta område som Langebek nu 1753—54 företog en 
omfattande resa genom Sverige, Finland, Östersjöprovinserna och 
Norra Tyskland, därvid åtföljd av sin svenske vän antikvarien N il s  
R e in h o l d  B r o c m a n . Till Uppsala hade han beräknat att kunna 
komma tämligen tidigt på våren 1754 för att där tillbringa omkr. 
en månad.4 Men i Stockholm, där han mötte ett synnerligen rikt 
forskningsmaterial, till vilket han beredvilligt lämnades tillgång, 
blev han fördröjd — han trädde också i förbindelse med spetsarna 
inom huvudstadens lärda värld, blev invald i Vetenskapsakademien 
osv. Och när han omsider efter hela sju månaders uppehåll där 
strax efter midsommar begav sig till Uppsala, befanns tidpunkten 
i hög grad olämplig. Ihre, som han redan på ankomstdagen uppsökte, 
gjorde tydligen sitt bästa för att hjälpa honom till rätta, men för

1 Jfr nedan D . 2, s. 320. (Uppgiften att hans inval i KVA skulle ha skett 1762, 
som återgår på D a h lg r en  anf. arb., är oriktig.)

2 Se ovan s. 4 f.
3 Av ett brev till Ihre från E r ik  S chrö d er , skrivet från Köpenhamn 18 mars

1753 framgår, att denne haft Ihres uppdrag att inleda förbindelser med Langebek 
för någon vetenskaplig angelägenhets skull, men ej av honom kunnat få ett svar som 
överensstämt med Ihres önskningar. Möjligen gällde det här det bistånd Ihre 
behövde i Köpenhamn för sin Edda-forskning. (Schröder, som senare blev sekre
terare i Riksens ständers bank, var vid här förevarande tid sekreterare hos svenske
ministern i Köpenhamn frih. Otto Fleming. Jfr om honom vidare nedan s. 337.)

4 Enligt hans brev av 29 mars 1754 till greve J . L . H o lstein  (Breve fra J acob 
L a n gebek , udg. . . . ved H . F . R o rdam , Khvn 1895, s. 212).
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gäves; han förde honom, enligt vad Langebek i sin resedagbok1 
berättar, »op at see Academiets Bibliothek, hvor jeg i Bibliothecarier- 
nes Fravasrelse intet profiterede, da de havde taget Noglen med sig 
til Manuscripterne».2 Langebek fick därför åtnöjas med att beskåda 
domkyrkans sevärdheter och att vid besök hos Linnaeus bese hans 
botaniska trädgård, orangeri och naturaliekabinett. Men då det 
egentliga ändamålet med Uppsalabesöket sålunda var fullständigt 
förfelat, fortsatte Langebek utan tidspillan sin resa med Åbo som 
närmaste mål. Huvudbehållningen blev otvivelaktigt den kontakt 
han erhöll med Ihre, ty denna kom att fortbestå under åtskilliga år 
framåt, givetvis till båtnad för båda parterna, men som det förefaller 
icke minst för Langebek. Av den brevväxling, som dem emellan 
fördes, ha tyvärr Ihres brev gått förlorade, under det att sju från 
Langebek, härrörande från åren 1756—60, bevarats i vår samling.

I det första brev Langebek skriver till Ihre efter hemkomsten 
— det sker först den 20 mars 1756 — förklarar han uttryckligen 
om Uppsala-besöket: »Min storste Lykke var det der paa Stedet, at 
jeg fand Herr Professoren i Staden, og blev bekiendt af en Mand, 
hvis Navn og Fortienster staar saa hoit opskrevne hos publicum baade 
i og uden sit Faederneland.» Och det faktum att han själv förmenats 
tillgång till universitetsbibliotekets handskrifter vill han nu råda bot 
på genom Ihres förmedling: det gäller alltså kopiering av aktstycken, 
som falla inom hans intressesfär — hans första desideratum avser 
»Privilegia Ecclesiae Ottoniensis» dvs. den s. k. »Odense-bogen», 
Codex De la Gardie 39. Det förefaller emellertid härvidlag skäligen 
ovisst, om Ihre varit i stånd att ordna denna kopiering; av åtskilligt 
att döma vill det synas, som om han i stället tillgripit den ganska 
vågsamma åtgärden att översända själva handskriften till Köpen
hamn och därtill gjort detta på eget ansvar. Ett indicium härpå torde 
man först och främst ha att se i en något mystisk historia, som den 
till Danmark överflyttade f. d. rektorn i Trondhjem B e n ja m in  D a s s  
den 13 nov. 1756 berättar i brev till Suhm3, nämligen om hur Langebek 
en kort tid förut skulle ha fått sig »fra en Ubekjendt i Sverrig uden 
Haand tilsendt et Manuscript, som indeholder Statuta eccles. Otto- 
niens. given af de gamle danske Konger, som han i Upsala ej kunde

1 Tryckt i Langebekiana . . . uddragne af J acob L angebeks efterladte Papirer 
ved R. N y er u p  (Khvn 1794), s. 123—248.

2 Anf. arb., s. 218.
3 S u h m s  Sami. Skrifter, Bd 15 (Khvn 1798), s. 256.

1 8 —40360. A. Grape.
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bekomme til Eftersyn, den Tid han var deroppe.»1 Detta manu
skript, om vilket det vidare meddelas att det tidigare skall ha tillhört 
det Seefeldska biblioteket och att »endnu har ingen meldet sig at 
krseve det tilbage igjen», kan enligt min uppfattning svårligen vara 
något annat än Odense-bogen.2 Och att den — väl för Dass men 
säkerligen ej för Langebek — anonyme avsändaren var Johan Ihre 
kan man utan vidare taga för avgjort. Det är för övrigt möjligt att 
vi ha att se en antydan härom i en del uttalanden, som förekomma i 
Langebeks brev till Ihre av den 5 sept. 1758. Han berättar här om 
hur han fått mottaga ett besök av Sotberg och nämner härvid bl. a. 
följande: »Udi bemeldte Herr Magisterens egen Haand har jeg leveret 
det bevidste Ms. som ieg har haft ganske god Nytte af, og staaer i en 
uendelig stor Obligation for den Tienst som mig derved er beviset. 
Det har ikke vaeret i andres end mine egne Haender, og det er alene 
Aarsagen, hvorfor ieg saa laenge har beholdt det, men saa er ieg og 
vis paa, at det ikke end til mindste Bogstav er blevet beskadet.» 
Därest det här mot förmodan ej skulle gälla Odense-bogen, som ju i 
så fall skulle ha stannat hos Langebek i omkr. två års tid, så måste 
det vara fråga om en senare sändning. Och att lånetransaktionen 
i vad fall som helst ej var ensamstående låter sig till yttermera visso 
påvisa. I nyss anförda brev förklarar också Langebek uttryckligen 
att han förväntar ytterligare bistånd i samma riktning: »Men min 
Gunstige Herr CancelliRaad, der bliver endnu mere af samme Art, 
hvortil jeg faaer supplicere om Herr CancelliRaadens bevaagne Hand- 
rekning, saafremt det ellers uden stor Vidloftighed kan lade sig giore. 
Herr Mag. Sotberg veed mit Forlangende, og har den ./Ere mund- 
ligen at berette det.» Den hemlighetsfullhet, med vilken saken 
omges, ger ju rätt tydligt vid handen att Ihre handlade på eget beråd 
— något medgivande från konsistoriets sida har jag icke lyckats 
upptäcka — och meningen var givetvis, att vetskapen om vad som

1 Dass berättar även, att Langebek uppsatt en relation härom till geheimerådet
greve Holstein med förteckning över de i volymen förekommande dokumenterna 
och deras innehåll, vilken greven i sin tur förevisat för konungen (Frederik V), 
»hvorover hans Majestet blev saa fornojet, at han befalede der skulde foraeres til 
Justitsraad Langebek tvende af de nyeste Medailler i Guld, tilsammen på 60 Duca- 
ter, hvilket og er efterkommet».

3 Jag finner att bibliotekarien d:r E ll en  J orgensen  redan tidigare givit til känna 
samma mening; se vad O. W alde härom meddelar i samband med sin skildring av 
Jorgen Seefelds bibliotek i ’Storhetstidens litterära krigsbyten’, 2 (Upps. 1920), 
s. 421, not 5.
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förehades skulle stanna inom de tre invigda personernas krets. Så 
kom dock icke att bli fallet. Helt för sin egen del gjorde Langebek 
om den handskrift han i denna repris fick låna, en anteckning, som 
fullständigt klarlägger händelseförloppet; den har följande lydelse: 
»Codex membraneus Bibliothecae Academiae Upsaliensis, ex donatione 
Delagardiana No. 51, quem mihi Perillustris Cancellariae Consiliarius & 
Professor Dominus Johannes Ihre anno 1758 Hafniam transmisit. Ex
scriptum anno 1759, loco suo integrum restitui sub initio anni 1760.» 
Och när Suhm, som efter Langebeks död fortsatte hans ståtliga edition 
av Scriptores rerum Danicarum, i 7:de delen av verket publicerade 
denna handskrift, av sin forne ägare Stephanius betecknad som ’Bispens 
Jordbog aff Roeskild’, avtryckte han också denna annotation förmod
ligen utan att reflektera över att den ingalunda varit avsedd för all
mänheten. Det skedde emellertid först 1792, alltså tolv år efter det 
Ihre gått ur tiden och på en tid då man väl knappast längre lade märke 
till att här förelåg ett fall av en högeligen självrådig hjälpsamhet, 
som icke saknade sina risker och om vilken väl i varje fall får anses gälla 
det gamla ordet: Qvod licet Jovi etc.

Naturligtvis avhandlas vidare varjehanda spörsmål av skilda slag 
i korrespondensen mellan Ihre och Langebek. Så vill den sistnämnde 
ha närmare upplysningar om den s. k. Krembre saga, om vars exi
stens han under vistelsen i Stockholm underrättats av riksrådet greve 
Gustaf Bonde, men vars autenticitet förefaller honom skäligen miss
tänkt; detta bekräftas också till fullo, när han genom Ihres försorg 
får en avskrift därav.1 Att Ihre också förärat sin vän ett manuskript 
av den danske historikern J. J. Venusinus har redan omtalats ovan.2 
Langebek gör å sin sida sitt bästa för att befordra Ihres önskan om 
biträde med tolkningen av de isländska skaldedikterna i Snorre-Eddan 
genom att söka driva på isländaren J o n  E r ic h s e n 3; denne har dock 
enligt Langebek hindrats av sjukdom, varjämte han själv torde be
hövt hjälp av sin i dessa ting vida mer förfarne landsman J o n  O l a f-

1 D et bör nämnas att Langebek redan dessförinnan i brev till professor S ven 
L agerB r in g  av 21 mars 1756 givit en ingående motivering för sina dubier om sagans 
äkthet; denna korrespondens är tryckt i den nyssnämnda samlingen Langebekiana, 
s- 327— 331- (Om sagan jfr vidare K onrad  M aurer i Germania, Jahrg. 13, 1868, 
s. 62 f.; L. B y g d én  i Samlaren, Årg. 22, 1902, s. 83 ff. och Årg. 23, 1903, s. 154 f.)

2 Se ovan s. 4 f.
3 Jfr nedan D. 2, s. 89 f.
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s e n 1, vars verksamhet Langebek skildrar. Ett par smärre uppsatser 
av denne om Snorres Håttatal och Eysteins Lilja har han tydligen 
tillställt Ihre2, liksom vid ett annat tillfälle en på latin översatt upp
sats av den isländske lagmannen Påll Vidalin3, ävensom för övrigt 
ett och annat thesso likt4. Tryckta arbeten — egna och andras — 
utväxlas flitigt och diskuteras emellanåt mer och mindre ingående; 
det gäller t. ex. P. F. S u h m s  och G e r h .  S c h ö n in g s  ’Forsog til For- 
bedringer i den gamle danske og norske Historie’ (Khvn i 757)> 

som Langebek förärade Ihre.5 Ävenså dryftas möjligheten att avsätta 
danska böcker i Sverige, vilken Langebek vill nyttja som en utväg 
att för inflytande medel utöka sin »allerede vel tiltagne Svenske Sam
ling». Tydligt är att den fortsatta brevväxlingen fört de båda lärda 
männen samman på en rätt förtrolig fot: Langebek berättar åtskilligt 
om sina enskilda angelägenheter (familjesorger, gårdsköp m. m.), 
han rekommenderar resande landsmän till Ihres välvilja gång efter 
annan osv. Och man kan blott beklaga, att tillgången till Ihres brev 
är oss förmenad och att vi därmed utestängas från möjligheten att få 
en motsvarande inblick i det han i sin tur fann för gott att meddela 
sin korrespondent. Men det bör tilläggas: vi veta heller icke, om 
ens Langebeks brev i nuvarande skick äro fullständigt i behåll — av 
åtskilligt att döma förefaller detta knappast troligt. Hans sista be
varade brev till Ihre härrör från 1 7 6 0 ,  men huruvida korrespondensen 
därmed avstannat känna vi ej. \ is s t  är att Ihre förstod att till dess 
fulla värde uppskatta den mäktiga insats till forskningens fromma, 
som Jacob Langebeks livsverk innebar. I ett av sina sista arbeten, 
den kort efter Langebeks bortgång (augusti 17 7 5 )  författade avhand
lingen ’Monumentum veteris linguae ostrogothicas’6 omnämner han 
denne under beteckningen »Virum praepropera morte nobis haud

1 J o n  Ö l a f s s o n  d . ä . frå Grunnavik (1705—79), var den förste Arnamagnaeanske 
stipendiaten och lärjunge till Arne; han är väl att skilja från den ovan s. 63 f. omtalade 
J ö n  Ö l a f s s o n  d . y . frå Svefneyar (Hypnonesius), som levde 1 7 3 1  1811 och lik
som den förre var stipendiat och filolog.

2 Dessa återfinnas i Ihre 82: 4—5.
3 Som bilaga till Langebeks brev av 29 nov. 1757 (i Ihre 192); jfr nedan D . 2, 

s. 323, not 2.
4 Ihre 82:8 a, runanteckningar från Gotland under Ihre 112:10 m. m.
5 Se härom A. G r a p e  i  festskriften ’Overbibliotekar Wilh. M unthe på 50-årsdagen 

20. Okt. 1 9 3 3 ’ (Oslo 1 9 3 3 ) ,  s. 52 f.
6 Föredragen i Vetenskapssocieteten i mars 1777 och tryckt i  dess Nova acta, 

Vol. 3 (Ups. 1780).
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pridem & universas reipublicae Litterariae, cujus praecipuum erat orna
mentum, abreptum» (s. 2).

De nyss antydda resenärer, som på Langebeks begäran omhänder- 
togos av Ihre, voro 1757 medicine professor C h r is t e n  L o d b er g  
F r iis 1, påföljande år den unge juristen C h r is t ia n  D r e y e r , som i 
Uppsala skulle driva studier »in Politicis et Oeconomicis»2, samt 1760 
juris professorn P ed er  K o fo d  A n c h e r 3, en framstående rättslärd, 
som väl nu, liksom även senare 1772—73, studerade danska laghand
skrifter i svenska samlingar för sitt verk ’En dansk Lov-Historie’ 
(1, 1769; 2, 1776) och för den samlade edition av Danmarks gamla 
lagar, som han planerade. Om samtliga tre gäller emellertid att deras 
besök icke föranlett några tillskott till vår brevsamling sådan den 
nu föreligger. Detta är däremot fallet med ett par andra danska rese
närer.

En av dessa, den kände P au l  H e n r i M a l l e t , kan dock endast i så 
måtto betecknas som dansk, att han var professor vid Köpenhamns 
universitet (från 1752) och jämväl lärare för danske kronprinsen — till 
börden var han schweizare, och till sitt hemland återvände han 
redan 1760.4 Men välbekant är hurusom han, sitt främlingskap till 
trots, under sin Danmarksvistelse idkade djupgående studier inom de 
nordiska folkens fornhistoria, deras diktning och mytologi och fram
lade skildringar härav i tvänne arbeten5, vilka fingo en utomordentlig 
betydelse såsom kraftigt bidragande till att för 1700-talets Europa 
uppdaga den nordiska fornvärlden och införa detta element i de 
nya åskådningar, som där under århundradets senare hälft arbetade 
sig fram både på tänkandets och diktningens område. Känt är också 
att Mallet för dessa sina arbeten, särskilt för ’Monumens de la mytho- 
logie etc.’, vari det mytologiska och poetiska stoffet framlades till

1 Se om denne (f. 1699, f  1773) Dansk biograf. Leksikon, 7 (Khvn 1935), s. 397 f.
2 Se om honom Langebeks rekommendationsbrev till C. G. W a r m h o l t z  12 juli 

1758 (Breve fra J. Langebek, s. 270). Nedan D. 2, s. 309, not 2 har han förväxlats 
med tysken J. C. H. D r e y e r .

3 Jfr om denne F r a n t z  D a h l  i Dansk biograf. Leksikon, 13 (Khvn 1938), 
s. 85—89 med där anförd litt.

4 Litteraturen om Mallets liv och verk finnes förtecknad i den av F .  v o n  J e s s e n  

författade levnadsteckningen i Dansk biograf. Leksikon 15 (1938), s. 245— 249.
5 ’Introduction å 1’histoire de Dannemarc’ (1755, ny uppl. 1763) och ’Monumens 

de la mythologie et de la poésie des Celtes et particulierement des anciens Scandi- 
naves pour servir de supplément et de preuve å 1’Introduction ä 1’histoire de Danne
m arc’ (1756).
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dokumentering, erhöll ett värdefullt biträde av Ihre. A n t o n  B l a n c k 1 
har sålunda bl. a. på grundvalen av ett i vår samling bevarat brev 
från Mallet till Ihre (av den 30 nov. 1755), erinrat om hur Mallet 
genom Ihres försorg försågs med en avskrift av de opublicerade par
tierna av Uppsala-Eddan2 — att kopisten var Eric Sotberg har om
nämnts ovan3. Däremot tycks det tidigare, såvitt jag kunnat finna, 
knappast ha uppmärksammats, att Mallet också med all säkerhet 
personligen sammanträffat med Ihre vid besök i Uppsala. Mallet 
har visserligen själv berättat om den resa han företog i Sverige i 
juni 1755, då han över Hälsingborg och Västkusten begav sig till 
Norge — det sker, rätt summariskt för övrigt, i den ’Voyage en Nor- 
vége’, som han publicerade såsom ett supplement till sin franska över
sättning av engelsmannen William Coxe’s bekanta reseskildring från 
Polen, Ryssland och de skandinaviska länderna (utom Norge).4 Mal
lets redogörelse för denna sin Norgesfärd är emellertid skäligen kuriöst 
komponerad: sedan han på ett 30-tal sidor skildrat sin vistelse i Södra 
Norge med besök i Fredrikshald, Christiania m. fl. orter, Kongsbergs 
silververk icke att förglömma, avbryter han själva reseberättelsen med 
ett beklagande över att ej ha fått se andra delar av landet, men ger i 
stället en på litterära källor grundad skildring av Norges land och folk 
i skilda hänseenden och avslutar så det hela med en förhållandevis 
fyllig teckning av Holbergs liv och verk. Om sin egen återfärd från 
Norge lämnar han däremot läsaren i okunnighet. Det låter sig emel
lertid på andra vägar fastställas, att han från Norge måste ha begivit 
sig till Sverige och så småningom anlänt till Stockholm. I brev till 
Ihre av den 22 juli 17555 berättar nämligen den förut omtalade Madame 
d e  M a r t e v i l l e :  »N o u s avons ici depuis huit jours Monsieur le Pro-

1 Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (Sthm 1911; akad. 
avh. Upps.), s. 50 f.

2 Det har i detta sammanhang föga att betyda att — såsom nedan D. 2, s. 74 på
visats — den för Mallet utförda kopian ej är UUB-handskriften R 684, utan Ny 
kongl. Sami. 1126 fol. i Det kgl. Bibliotek i Köpenhamn; jfr härom även A. G rape 
i den ovan nämnda festskriften ’Overbibliotekar Wilh. M unthe’ . . ., s. 78 med 
not 1.

3 S. 77.
4 Voyage en Pologne, Russie, Suede, Dannemarc, & c. Par W i l l ¥  C oxe . . . 

T raduit de 1’anglais, enrichi de notes & des éclairissemens nécessaires, & augmenté 
d ’un Voyage en Norvege. Par M ?  P. H. M a l l e t  . . .  T . 1—4. Geneve 1786. M al
lets norska resa ingår här i T . 4 (s. 159—292).

5 I Ihre 192.
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fesseur Malette de Copenhagen, qui compte aussi de faire un tour 
a Upsala avant de quitter Stockholm. C’est un tres joli homme on 
dit qu’il sera presenté demain a leur majestés.» Och den påpasslige 
G jö r w e l l  underlåter ej att bland »Främmande som hafwa besökt 
Riket och Hufwudstaden i denna sommar» också upptaga »Franska 
Witterhets Professoren Mallet från Kjöpenhamn».1

Att Mallet ej försummade att sin avsikt likmätigt besöka Uppsala 
torde man utan vidare kunna taga för avgjort, och det låter sig också 
åtminstone indirekt bestyrkas. I del 3 av Coxe’s reseskildring ingår 
en redogörelse för dennes Uppsala-besök, som inföll i mars 1779.2 
Av Codex Argenteus, som vid detta tillfälle naturligtvis blev föremål 
för hans uppmärksamhet, ger Coxe en rätt ingående beskrivning och 
förklarar härvid bl. a., att han efter en noggrann undersökning av 
handskriften övertygat sig om att dess bokstäver äro framställda genom 
målning och icke, som somliga författare påstått, tryckta med varma 
järn, alltså ett avståndstagande från Ihres bekanta hypotes.3 Detta 
uppkallar emellertid översättaren Mallet till att anmäla en avvikande 
åsikt: i en ’Observation du Traducteur’ framlägger han utförligt de 
skäl, som enligt hans mening tala för den Ihreska hypotesens riktighet4, 
därvid framhållande att detta sker på grundval av den omsorgsfulla 
undersökning, som han i likhet med Coxe haft tillfälle att utföra.5 
Men att en dylik undersökning med nödvändighet förutsätter ett 
besök å ort och ställe ligger ju  i öppen dag.6 Säkerligen har Mallet

1 Den swänska Mercurius, Årg. 1 (1755/56), s. 189 (Sept. 1755).
2 C oxe , Voyage, T . 3, s. 242 ff.
3 I Mallets översättning lyder ifrågavarande passus hos Coxe (s. 262): »Les 

feuilles sont d ’une couleur violette, & c’est sur ce fond que les lettres qui sont toutes 
capitales ont été ensuite peintes en couleur d ’argent, excepté les initiales & quelques 
passages qui sont de couleur d ’or. Je me suis convaincu par un examen attentif que 
chaque lettre est peinte, & non imprimée, comme quelques auteurs 1’ont assuré, au 
moyen d ’un fer chaud appliqué sur les feuilles d ’or ou d ’argent.»

4 Anf. arb., T . 3, s. 263—266.
5 D et heter här (s. 263): »Je demande ä mes lecteurs la permission de placer ici 

quelques remarques . . . & å M. Coxe celle d ’étre d ’un avis différent du sien apres 
avoir examine comme lui ce fameux manuscrit avec une grande attention.»

6 Det kan tilläggas att Mallet även på andra punkter har ett och annat att anmärka 
ifråga om Coxe’s relation av sitt Uppsala-besök. Då Coxe (s. 268) lämnat en redo
görelse för de tidigare editionerna till och med den Benzelius-Lye’ska (1750), an
märker Mallet i en not: »II est surprenant que M. Coxe ne fasse aucune mention du 
travail de M. Ihre [dvs. Ulphilas illustratus]. Cet ouvrage excellent, & qui repand 
un jour nouveau sur ce manuscrit & sur toutes les questions auxquelles il a donné
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härvid varit i direkt kontakt med Ihre, liksom han antagligen också 
sammanträffat med andra Uppsala-professorer1, och på hösten 1755 in
valdes han i Vetenskapssocieteten. Det brev till Ihre som bevarats — 
och som väl utgör ett av flera — ger vid handen, att Mallet anser sig 
ha Ihres tillskyndan att tacka för denna utmärkelse. Om den utlovade 
Edda-kopian är han så mycket mer angelägen, som han är övertygad 
om att denna urkund »peut servir de clé dans 1’étude des usages & 
des moeurs de nos anciens Péres les Celtes» etc. Alldeles särskilt in
tresserar han sig för »cette Poetique Islandaise dont vous me parlez». 
Han beklagar blott, att det icke är Ihre som tagit sig den uppgift 
före, han nu har för händer, och utber sig tillstånd att få underställa 
manuskriptet Ihres granskning, vilket väl dock förmodligen aldrig 
skett.2 Av Ihres brev till Mallet, som alldeles tydligt varit flera, är 
likaledes blott ett känt; det är daterat den 16 dec. 17553 och utgör 
tydligen svar på Mallets nyss behandlade skrivelse. Ihre kan här hugna 
Mallet med underrättelsen om att den av honom önskade Edda- 
kopian nu är färdig; utan kostnad för Mallet har den utförts av Sot
berg, som nu reser till Köpenhamn och då medför såväl denna av
skrift som den för Ihres räkning tagna.4 Huruvida några förbindel
ser även i fortsättningen uppehållits mellan Ihre och Mallet är tyvärr 
icke känt.

Närmare turistbesökets kategori stod väl den förmodligen helt 
kortvariga Uppsala-visit, vilken H e n r ik  H je l m s t ie r n e 5, känd både

lieu, étoit imprimé longtemps avant qu ’il voyageåt en Suéde; la premiere partie 
ayant déjå paru en 1752, et les autres en 1754 & 1755. Personne n ’a peut-étre poussé 
plus loin que ce savant la connoissance des anciennes langues du Nord. E t son 
grand Dictionnaire de la langue gotique a été admiré de tous ceux qui sont versés 
dans ces matiéres.»

1 Han har sålunda råkat L i n n é ; till denne finnas nämligen två brev från Mallet, 
båda från hösten 1755 (ett tycks genom felskrivning ha årtalet 1753, jfr E. A h r l i n g ,

C. von Linnés brefvexling, s. 92). Jag finner det här i brev av 9 okt. uttryckligt näm nt 
av Mallet, att han föregående sommar besökt Uppsala och haft tillfälle att samtala 
med Linné. D et finnes också anledning antaga, att han råkat C a r l  A u r i v i l l i u s  

och B e r g e  F r o n d i n .

2 Jfr härom B l a n c k , anf. arb., s. 51.
3 Detta brev finnes i Kungl. Biblioteket i Stockholm (autografsaml.).
4 Jfr ovan s. 77 och nedan D. 2, s. 74.
5 Om denne (f. 1715, slutligen Justitiarius i Hojesteret, geheimeråd m. m., 

t  1780), hans märkliga samlingar m. m. se E il e r  N y s t r ö m  i Dansk biograf. 
Leksikon, 10 (1936), s. 221 ff. med anförd litt.
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som samlare av böcker m. m. i stor skala och som mecenat, gjorde 
snarast någon gång i slutet av år 1755 1 sällskap med den unge greve 
C h r is t ia n  F r e d , v o n  H o l s t e in , en son till statsministern greve 
Johan Ludvig von Holstein, som var en av tidens grandseigneurer. 
De två förnäma herrarnes resa tycks ha företagits under oktober 
december 1755 och närmast innefattat en Stockholmsvistelse.1 I det 
brev Hjelmstierne sänder Ihre den 31 jan. 1756 framför han å bägge 
resenärernas vägnar livliga tacksägelser för den godhet, som visats 
dem under Uppsala-besöket. Tydligt är ocksa att Ihre begagnat 
tillfället att anbefalla sina åtgöranden för att få skaldedikterna i 
Snorre-Eddan tolkade. När Hjelmstierne skriver, befinner sig Sotberg 
som nämnt i Köpenhamn i detta syfte2, och Hjelmstierne beklagar, 
att han av sina trägna arbetsplikter hindrats att råka honom så mycket 
som han önskat. Av den aktuella situationen i den danska huvudstaden 
i fråga om de isländska fornskrifternas publicering och bearbetning 
ger han härvid följande nedslående teckning: »Malheureusement que 
tous les Manuscripts d ’Edda ont eté entre les mains d un home savant 
si vous voules, mais jaloux et farouche en meme terns, il a deux 
Islandois qui travaillent sous lui, et qui sont aussi mysterieux que lui, 
il nous a promis de publier Edda, Snorre Sturleson, Knitlinga Saga, 
Wilhelmi Abbatis Epistolas, et variantes lectiones, a toutes nos lois 
ancienes; mais il n ’a guere dessein de remplir une seule de toutes 
ces belles promesses» osv. Det är tydligen chefen för Det kongelige 
Bibliothek, professor B e r n h a r d  M d l l m a n n  han här avser, ty över 
dennes oginhet mot forskningen och hans sätt att som en »draco in
cubus» — som samme Hjelmstierne betecknar honom i en promemoria 
till Suhm3 — ruva över de honom anförtrodda skatterna, fördes klago

1 Resan omnämnes såväl av L angebek  (Breve s. 225 f.) som S u h m  (Sami. Skrifter, 
D. 15, Khvn 1798, s. 221).

2 I ett brev skrivet av rektor Benjamin Dass till Suhm just samma dag som 
Hjelmstiernes till Ihre förekommer följande notis om Sotbergs (och P. Arrhenii) 
expedition till Köpenhamn: »Prof. Ihre i Upsala har sendt hid tvende Magistros, 
ganske artige og modeste Personer, som har bragt en Codex af Edda med sig, hvil- 
ken de soge at faae suppleret. Prof. Molman har endelig ladet dem see Kongens 
Bibliothek, men naegtet aldeles, at her fandtes saadanne Codices. Andre gode \  en- 
ner har hjulpet dem, saavidt de har kunnet, saa de nok rejse fornojede bort, som skeer 
med forste» ( S u h m s  Sami. Skrifter, D. 1 5 , s. 2 3 7 ) .

3 S u h m s  Sami. Skrifter, anf. del, s. 106; se även s. 104 f. (om de Arnamagnaeanska 
samlingarna).
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mål från skilda håll.1 Av de båda isländarne var den ene otvivel
aktigt J o n  Ö la fsso n  d . ä .

Ytterligare några främlingar, vilkas Uppsala-besök skymta i Ihres 
brevväxling, torde kunna förtjäna ett omnämnande. År 1756 har tyd
ligen den tyske konstnären J o h a n n  L o r en z  N a t ter  vistats någon 
tid i Sverige. Han var en framstående mynt- och medaljgravör och 
excellerade särskilt i ädelstenssniderier; han var verksam i flera länder, 
bl. a. under många år i Danmark.2 Om han utfört något arbete för 
Ihres räkning framgår ej av hans brev, men tydligen har han gjort 
det åt greve Henning Gyllenborg.3 — En långväga främling var 
markisen J o s e ph  d e  X im e n e s  d ’A r a g o n a , vars besök i Uppsala i 
februari 1758 också omnämnes i Carl Bondes anteckningar.4 En tack
skrivelse från honom och hans följeslagare den ovan nämnde danske 
diplomaten A. d e  L arrey  visar, att båda herrarna varit i förbindelse 
med Ihre liksom även med Linné. — Det älskvärda och gästfria mot
tagande, som allmänt prisas av resenärerna, har tydligen att döma 
av översvallande tacksägelser och hälsningar till Ihres familj också 
J773 kommit den unge från Strassburg bördige Dr. jur. J o h a n n  
B e n e d ic t  S c h er e r  till del, då han som tjänsteman vid franska lega
tionen i S:t Petersburg möjligen i diplomatiskt syfte besökte Sverige.5 
före sin avresa från Stockholm sänder han Ihre dels en kinesisk bok 
av moraliskt innehåll, dels en tatarisk manuskriptrulle av den art 
som tidigare plägat påträffas i tatariska gravar, men som numera vore 
introuvabla både i Sibirien och Ryssland. Till Torbern Bergman 
sänder Scherer en karta över Kaukasus m. m., och en annan över 
Rysslands besittningar i Nord-Amerika har han lämnat till Wargen- 
tin. Han sticker icke under stol med sin livliga åstundan att få bli 
medlem av Vetenskapssocieteten, och tydligen har Ihre också kunnat

1 Se t. ex. E. C. W e r l a u f f , Historiske Efterretninger om det store kongelige 
Bibliothek i Kiobenhavn (2den Udg. Khvn 1844), s. 183 ft., särsk. 189 ff. Även 
L a n g e b e k  gör i brev till Ihre den 1 maj 1756 vissa antydningar om Mollmans nega
tiva inställning till forskningen.

2 Om N a t t e r , som var född 1705 och dog 1763 i S:t Petersburg, jfr T h i e m e  u . 

B e c k e r , Allgem. Lexikon d. bildenden Kiinstler . . . hrsg. von H .  V o l k m a r , B d  2 

(Lpz. 1931), s. 356 med där anförd litt.
3 Två brev i UUB F  381.
4 C. T r o l l e  B o n d e , anf. arb., 1, s. 53: »M:r Loret [o: Larrey] och marquis de 

Ximines kommo till Upsala; jag souperade med dem hos landshöfdingens.»
En annan möjlighet är att han just lämnat sin tjänst och befinner sig på åter

resa till Strassburg, därifrån han den 6 januari 1774 skriver till Ihre.
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härvidlag ställa honom till freds.1 Om detta ämne handlar också till 
åtskillig del hans nyårsbrev till Ihre från Strassburg 6 jan. 1774, 
vilket i övrigt berör hans översättning av Nestors-krönikan m. m. 
Han utövade en ganska livlig författarverksamhet på det historiska 
och det geografiska området och var under åtskillig tid e. o. professor 
i Tiibingen.2

Av resenärer tillhörande skilda nationer ha vi för övrigt ovan, om 
ock mera i förbigående, haft anledning att nämna ett par, som i sina 
reseanteckningar haft ett och annat att berätta om Ihre. Och trots 
att deras besök ej tyckas ha följts av någon korrespondens — åtmin
stone att döma av Ihres brevväxling i dess nuvarande skick — kan 
det måhända vara skäl att här något närmare erinra om det de ha 
att omförmäla. Detta gäller sålunda om den unge tyske forskaren 
J o h a n n  B e c k m a n n , senare professsor i Göttingen, som 1765— 66 
på återväg från Ryssland idkade bergverksstudier i Sverige och jäm 
väl gjorde längre och kortare besök i Uppsala i flera repriser, varvid 
han särskilt flitigt umgicks med Linné — detta framgår också av u t
förliga skildringar i hans resedagbok.3 Medförande hälsningar från 
Schlözer besökte han härvid även Ihre, som får vitsordet att tala 
»ziemlich gut Teutsch» och att så väl i Uppsala som i Stockholm stå 
»in sehr grossem Ansehn». Han bevistade även — som ovan berörts4 — 
en föreläsning av Ihre över Livius och ger en liten skildring av hur 
därvid tillgick. Ävenså fick han tillfälle att beskåda de rentryckta 
arken av Glossariet, »die bis pag. 400 im Buchstaben D giengen». 
Och om Ihres personliga förhållanden lämnar han slutligen också 
några meddelanden.5 — Den andre resenären var en ung isländare 
vid namn H a n n e s  F in n s o n ,  han var son till den kände kyrkohistori- 
kern biskop Finnur Jönsson och blev själv senare Islands biskop. 
Han kom till Sverige 1772 som medhjälpare till den förut omtalade 
professor P. Kofod Ancher i dennes laghistoriska forskningar6 och 
har efterlämnat en skildring av Sverige-resan, som han kallat Stock

1 T idpunkten för hans inval låter sig ej exakt fastställas på grund av protokollens 
fragmentariska skick, men i protokollet för den 16 juni 1774 förekommer hans namn 
i ett sammanhang som ger anledning förmoda, att kallelsebrev avgått.

2 Se vidare Allg. deut. Biographie, Bd 31 (Lpz. 1890), s. 103 f.
3 Denna utgavs under titeln ’J o h a n n  B e c k m a n n s  Schwedische Reise in den 

Jahren 1765— 1766’ av T h . M . F r i f s , Ups. 1911.
4 Se ovan s. 147 med not 1.
5 Anf. arb., s. 78 f.
6 Jfr ovan s. 277.
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holms-rella.1 Hans besök i Uppsala varar blott 3—4 dagar, varvid 
han dock hann råka Ihre och besöka Linné på Hammarby. Samman
träffandet med Ihre skedde på biblioteket, där Codex Argenteus 
som nämnt förevisades.2 Enligt Hannes Finnssons framställning3 »eta- 
lerade han [dvs. Ihre] vidlyftigt alla sina principia för oss och lät oss 
känna att bokstäverna voro ihåliga, vilket han kallade veritatem pal
pabilem». Han ordade även åtskilligt om sitt glossarium, om Wachter 
och andra lexikografer, varvid den unge isländaren fann det mindre 
tilltalande, att Ihre sade sig ej ha haft några föregångare. »Han 
talade länge med mig», tillägger han, »i synnerhet om Eddor, och 
uppskattade en del av Saemundar-Eddan ganska lågt». Han återkom 
slutligen också — som ovan redan berörts4 — till sitt gamla desidera
tum ifråga om Snorre-Eddan: »Han ville ha mig att översätta visorna 
ur Snorre-Eddan åt honom; så sade han sig vilja giva ut den, såsom 
han länge haft för avsikt, men visorna hade utgjort ett hinder. Jag 
vägrade dock», förklarade Hannes Finnsson. Det kan ytterligare till
läggas, att besöket på Hammarby ger honom anledning att skildra sitt 
intryck av Linné och att därvid också till jämförelse med några ord 
karakterisera ett par av hans kolleger.5 Han skriver om Linné: »Elden 
brinner ännu klart hos honom och lyser ur hans ögon; han är en satt 
och kraftig man, ej särskilt vacker. I sitt tal är han kylig, indifferent 
men dock behaglig, fast litet envis, enfin: som en holländare.» Om 
Ihre och Anders Berch säger han: »Kanslirådet och riddaren Ihre är 
däremot liksom trött och sorgsen, men ganska angenäm. Riddaren 
av Vasaorden Berch är heroiqve och personlig.»

Det anseende Ihre genom sitt författarskap förvärvade även utom 
vårt lands gränser föranledde förklarligt nog, att utländska lärde 
började söka förbindelse med honom för att genom ett lärt »commer
cium literarium» diskutera vetenskapliga spörsmål o. likn. Särskild 
anledning härtill förelåg ju, då det gällde att genom hans bistånd 
inhämta upplysningar angående svenska personer och förhållanden 
eller i Sverige befintligt forskningsmaterial. En del förekommande 
fall må omnämnas i korthet.

1 Denna, som är skriven p å  isländska, utgavs 1935 av A. Hj. U g g l a , i en kommen
terad svensk översättning (Lund 1935; Skrifter utg. av Samfundet Sverige-Island, 5).

2 Jfr härom ovan s. 270 med not 4.
3 Stockholms-rella, s. 80.
4 Se ovan s. 78, not 3.
5 Stockholms-rella, s. 83.
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År 1752 fick Ihre mottaga en hänvändelse från en medlem av den 
lärda tyska släkten /Epinus, närmare bestämt A n g e l iu s  J o h . D a n . / E p i - 
n u s , som var professor i Rostock och senare i Butzow, kanslirad m. m. 
(f. 1718, död 1777).1 Denne uttalar sig entusiastiskt om ett par av 
Ihres arbeten — det ena är den nyss utkomna första delen av Ulphilas 
illustratus — och anhåller att få påräkna hans fortsatta verk; dessa 
kunna lämpligen avlämnas till hans vän och forne lärare, tyske pas
torn i Stockholm Samuel Wilcke.2 Själv önskar /Epinus, som pla
nerar att på nytt utge sin faders arbete om Rostocks universitets 
rektorer, att erhålla närmare upplysningar om en greve »Jo. Gustavus 
Rosa Comes de Bosunt et Lindenholm», som 1576 beklätt denna 
charge.3 I ett mycket älskvärt svarsbrev4 förklarar sig Ihre med 
särskild glädje träda i kontakt med Aspinus, enär dennes fader5 vid 
Ihres besök i Rostock under utländska studieresan emottagit honom 
med en oförglömlig välvilja. Om sin Ulphilas illustratus uttalar han 
sig icke utan självkänsla och är angelägen om att få veta, hur man i 
Tyskland upptar hans hypotes om Codex Argenteus som alster av 
ett tryckförfarande; i Sverige är, försäkrar han, denna teori accepterad 
av alla som sett handskriften, sålunda även av kungaparet. Han 
sänder nu sitt på våren 1752 hållna promotionstal6 och utlovar sina 
blivande alster, som han gärna ser recenserade i tidskriftslitteraturen. 
Om den eftersporde svenske ädlingen kan han upplysa att det är fråga

1 Om denne se närmare J o h . C h r . K o p p e , Jetztlebendes gelehrtes Mecklenburg, 
St. 1 (Rostock u. Lpz. 1783), s. 1—9.

2 Det kan härvid påpekas att ./Epinus just vid denna tid i sitt hem hyste W ilckes 
son J o h a n  C a r l  W il c k e , den sedermera så framstående fysikern; se härom C. W 
O s e e n , Johan Carl Wilcke, experimental-fysiker (Upps. i 939)> s- 21 °- Passim -

3 I Rostocks universitets matrikel omtalas, hurusom »Anno . . . M .D.LXXVI. 
die X IIII . Aprilis rector academiae eligitur et XXVI. eiusdem mensis publice re- 
nunciatur illustris et generosus dominus, dominus Iohannes Gustauus Rosa, comes 
in Bosunt et dominus in Lindenholm, inclyti potentissimique regni Sueciae» (Die 
Matrikel d. Univ. Rostock . . . hrsg. von A d . H o f m e i s t e r , 2, Rostock 1891, s. 188).

4 Koncept i Ihre 190.
5 Denne, F r a n z  A l b e r t  TE p i n u s , var en framstående teolog, professor, general

superintendent m. m.
6 Det sker enligt hans egen utsago för att ge närmare besked om den uppfattning 

han antyder i sitt brev om boktryckarkonsten såsom måhända ägnad att en gång 
bereda vetenskapens undergång; han räknar det sålunda som ett utslag av försynens 
godhet, att tryckarkonstens uppfinning, som vid Codex Argenteus’ tillblivelse 
måste ha legat nära till hands, dock blivit senare arhundraden förbehållen. Vi 
igenkänna ju  här tankegångar från hans opposition mot mångskriveriet och mot 
störtfloden av tryckalster etc.
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om en son till Göstaf Johansson [Tre rosor], som var en av de tre 
första grevarna i Sverige, kreerade av Erik XIV vid hans kröning 
( ! 561)-

När underrättelsen om det stöd ständerna 1756 lämnat Ihres 
stora ordboksföretag nått utlandets lärda kretsar, finner sig J o h a n n  
D ie t e r ic h  W in c k l e r  — då superintendent i Hildesheim, senare 
Hauptpastor vid S:t Nicolai i Hamburg — föranlåten att i november 
nämnda år tillställa Ihre en liten ordlista, som han antog kunde ha 
intresse för denne. Det var ett utdrag som Wincklers fader, J o h a n n  
F r ie d r . W., liksom sonen framstående teolog, gjort ur ett litet svenskt 
lexikon, som hans lärare och vän, den store orientalisten J ob  L u d o l f  
sammanskrivit, säkerligen under den tid han tillbragte i Sverige på 
Schering Rosenhanes Tistad m. m.; detta ordboksutkast föreligger i 
original i UUB under signum R 588, och det Wincklerska utdraget 
(12 s. 8:0) är inrangerat i vår samling som Ihre 93: 7, jfr nedan D. 2, 
s. 106 f.

År 1757 vände sig Berliner-akademiens ständige sekreterare J. H. S. 
F o r m e y 1, känd som skriftställare i filosofiska, historiska m. fl. ämnen, 
till Ihre med anhållan att få påräkna honom som meddelare av lärda 
nyheter från Sverige, enkannerligen från Uppsala, för den av honom 
redigerade kvartalsskriften Nouvelle bibliothéque germanique. Han 
redogör närmare för denna publikation, som utgjorde en ny serie 
av den 1720 startade Bibliothéque germanique, i vilken Formey med
arbetat sedan 1733» sedan 1750 stod han nu som ensam utgivare.2 
Trots att Ihres åligganden skulle bli mycket måttliga — huvudsakligen 
fyra brev om året, uppger Formey — har han säkerligen avböjt, ty de 
lärda notiserna från Sverige, som redan länge varit skäligen spar
samma3, tyckas helt försvinna i de senaste årgångarna.

Förmodligen år 1759 dck Ihre från den lärde och mycket produktive 
juristen J o h a n n  C a r l  H e i n r i c h  D r e y e r  —  professor i Kiel, senare

1 Om denne, J o h a n n  H e i n r i c h  S a m u e l  F o r m e y  (f. 1711, död 1797) och hans 
verksamhet som akademiker, skriftställare och publicist, se Allg. deut. Biographie, 
Bd 7 (Lpz. 1878), s. 156 f.; Ad. H a r n a c k , Gesch. d. K. Preuss. Akademie d. Wissen- 
schaften, Bd i: i —2 (Berl. 1900), passim (se regist.); jfr även J. K i r c h n e r , Die 
Grundlagen des deut. Zeitschriftenwesens (Lpz. 1931), passim (se registret).

2 Bibliothéque germanique trycktes i Amsterdam och utkom T . 1—50, 1720—41; 
fortsattes av Journal littéraire d ’Allemande, T . 1—2, ibid. 1741—43 och Nouvelle 
bibliothéque germanique T . 1—46, ibid. 1746—60.

3 En och annan notis om Ihre förekommer dock, så i T . 15 (1754), s. 217 (om 
hans Glossarium Ulphilanum, P. 2).
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»Domprobst» och förste syndicus i Liibeck1 — mottaga ett exemplar 
av hans då publicerade Notitia librorum manuscriptorum historias 
Cimbricae, Pericul. 1 . . . (Rostock u. Wismar 1759). Och då Dreyer 
här »eleganter et erudite» uttalat sig om Eddan, ger detta Ihre anled
ning att i sitt svarsbrev2 utförligt framlägga sina åsikter om Eddan 
såsom litterärt verk, om Uppsala-handskriften m. m., allt i stil med 
vad han senare en gång härutinnan gav tillkänna i sitt Bref till Lager- 
bring (1772). Han berör härvid också sina egna utgivningsplaner 
och anledningen till att de strandat. — En i katalogpartiet här nedan 
(D. 2, s. 308) gjord attribution av ännu ett brev från Ihre (1774) 
till Dreyer såsom adressat är oriktig; detta är nämligen otvivelaktigt 
skrivet till gymnasialprofessorn i Bremen J o h a n n  O e l r ic h s  (f. 1724, 
f  1801), om vilken vidare kan ses ovan s. 154 med not 2. Osannolik 
är också den i D. 2, s. 309, not 2 gjorda gissningen, att Dreyer skulle 
vara identisk med den tyske lärde, som sänt Ihre M. R ic h e y ’s Idioticon 
Hamburgense (2:a uppl. 1754) och i gengäld fått emottaga Ihres om
sorgsfullt utarbetade anmärkningar till detta arbete3, avsedda att 
eventuellt genom mottagarens försorg tillställas författaren. Adres
saten är i detta fall obekant.4

Med ett brev av den 14 okt. 1760 trädde Ihre i förbindelse med 
akademikern G e r h a r d  F r ie d r ic h  M u l l e r  i S:t Petersburg — den 
kände tyske forskaren, som under hela sin mannaålder stod i rysk 
tjänst och utförde ett omfattande pioniärarbete inom den ryska 
historien m. m. Den kan ju te sig denna hänvändelse som ett initiativ 
från Ihres sida, men det är att märka, att den framkallats av den önskan 
Muller i brev till Linné givit tillkänna att erfara något om Ihres lärda 
förehavanden. I den redogörelse, som Ihre härför lämnar, uppehåller 
han sig i första hand vid sitt Glossarium, som är under tryckning

1 Jfr dennes biografi (tydligen en självbiografi) i J. C. K o p p e ’s nyss anf. arb., 
St. 3 (1784), s. 48—86. Här omnämnes också (s. 59, not c) den brevväxling, som 
Dreyer fört med ett stort antal lärda män — bland de uppräknade upptas också Ihre 
— och anges såsom då befintlig »in der grossen Sammlung des seel. Oberpastors 
Essen in Riga». Huruvida denna samling ännu finnes i behåll känner jag ej.

2 Koncept i Ihre 190.
3 Dessa föreligga i koncept i Ihres tackskrivelse (Ihre 190), som nu omfattar

4 s. i folio men förmodligen utgör blott ett brottstycke av ett mera omfattande 
manuskript.

4 Att Dreyer här svårligen kan komma ifråga beror därpå, att det icke är känt 
att denne Dreyer — så som fallet är med adressaten — skulle ha besökt Uppsala 
(jfr ovan s. 277).
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(»sub prelo sudat»). Han förklarar bl. a., att detta är utarbetat enligt 
ungefär samma metod, som den Wachter använt för att belysa sitt 
språks ursprung. Då ingen av Ihres landsmän tidigare trampat 
den väg han nu beträtt och han själv därpå blott kunnat använda 
lediga stunder, må hans vänner ej bli otåliga över dröjsmålet, om det 
ännu kommer att draga om någon tid, innan han kan framlägga verket 
i slutfört skick. Han förklarar sig vidare sträva med en ny edition 
av Codex Argenteus och omnämner sina avhandlingar på detta om
råde, däribland den som handlar om språket i denna handskrift och 
innehåller en granskning av det antagande Hickes och Lacroze 
gjort och jämväl Michaélis nyligen anslutit sig till, att den Ulfilas 
tillskrivna översättningen av Nya testamentet ej skulle vara gotisk 
utan frankisk. Ihre förklarar sig beredd att tillställa Muller allt detta 
och vill då tillägga sin avhandling De peregrinationibus suiogothorum 
in Graeciam, däri han påvisat, att med det Grekland, som så ofta 
förekommer på runinskrifter m. m., ej avses Attica, utan trakter, 
särskilt kusttrakter inom det ryska och det gamla vendiska väldet osv. 
Ihres brev är bevarat i F. L. S c h a r d iu s ’ autografsamling i Dorpats 
universitetsbibliotek1 och har avtryckts av professor A. R. C ed er - 
berg  i den i Dorpat utgivna tidskriften Ajalooline ajakiri, 1926, s. 
*53 f-2 — Muller skrev sitt svar den 10 nov. 1760 — ett brottstycke 
därav föreligger i vår samling, men en fullständig kopia3 finnes be
varad bland Mullers handskrifter i Ryska Vetenskapsakademiens 
bibliotek i Leningrad.4 I det välskrivna och innehållsrika brevet 
betygar Muller sin tacksamhet både gentemot Linné, som förmedlat 
kontakten med Ihre, och mot Ihre, som så raskt hedrat Muller med 
sitt första brev. Ihres skrifter har han länge önskat ta del av, men 
på grund av de usla bokhandelsförbindelserna är det lättare att få 
böcker från Italien, Frankrike och England, förklarar han, än från 
det närbelägna Sverige, och om ej »Goettingenses» i sina nova lit
teraria ibland omnämnde i Sverige publicerade skrifter, skulle man 
i Ryssland vara fullständigt okunnig om de litterära förehavandena

1 Fotografisk kopia i UUB G 360.
2 Som avtrycket företer några svårartade läs- och tryckfel, begagnar jag tillfället 

att rätta de för sammanhanget direkt störande, samtliga å s. 154: rad 9 (uppifrån) 
står: profuere, läs: proficere; r. 13 står: meat, läs: ineat; r. 21 står: Francuum, läs: 
Francicum; r. 22 står: posuens, läs: posueris; r. 26 står: in appis nostris Rumey, 
läs: in cippis nostris Runicis; r. 29 står: nostri, läs: nosti.

3 Eller renskri vet koncept.
4 Se härom närmare nedan, D. 2, s. 324.
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där. I fortsättningen berör han bland annat de hjälpmedel, som hans 
eget huvudstudium, den ryska historien, särskilt för äldre tider har 
att hämta från den nordiska historieskrivningen; sitt icke föraktliga 
förråd av litteratur på detta område vill han på allt sätt utöka. Med 
etymologiska ting sysslar han ej själv, men vet väl att uppskatta deras 
betydelse för historien: med lärdomar hämtade från de asiatiska 
folken vet han sålunda, att folkens ursprung och frändskap ej kunna 
belysas klarare och säkrare än genom språkens samhörighet osv. 
Vad Ihre haft att förmäla om innebörden av beteckningen Grekland 
tycks han räkna som ett välbekant faktum, men skall »cum voluptate» 
taga del av hans behandling av ämnet. Själv förklarar sig Muller 
ofta ha grubblat över det förhållandet att det icke finnes några run
stenar i Ryssland, detta trots goternas vandringar — ett ämne, varom 
han har varjehanda funderingar — och trots att genom Ryssland 
gick den vanliga vägen för de skandinaviska folken, när de sökte sig 
till Grekland för köpenskap eller krigartjänst. Även härskarna i 
Ryssland av nordiskt och varjagiskt ursprung beröras i detta sam
manhang. Man må härvid icke invända, att Strahlenberg ju uppgivit, 
att runstenar förekomma i Sibirien, ty detta påstående bestrider Muller 
bestämt. Han säger härom följande: »Tillfället fogade så, att jag 
på den resa jag åren 1733— 1743 företog i Sibirien och Kamtschatka1 
kunde genomströva alla de trakter, som Strahlenberg besökte. Jag 
hade hans bok till hands och med ledning av den återfann jag lätt 
nog alla de stenar, som han kallat runstenar, liksom även andra av 
honom omtalade fornminnen, och jag ombesörjde att de avtecknades 
med större sorgfällighet, än han gjort; men några runor kunde jag 
icke skönja.»2 Dessutom finner han det strida mot all sannolikhet, 
att goterna skulle ha trängt så långt in i Sibirien. Och de där före
kommande bokstäverna äro av ett fullständigt okänt slag och låta sig 
ej lätt förklaras av vem det vara månde. Det bör nämnas, att Ihre 
åberopade dessa Mullers uppgifter i den som nämnt helt av honom

1 Det är här fråga om den stora expedition för Sibiriens utforskande, som före
togs på ryska regeringens bekostnad och räknade bl. a. J. G . G m e l in  som deltagare; 
den utgjorde en del av den s. k. stora nordiska expeditionen, i vilken V itu s Ber in g  
var en av ledarne.

2 »Occasio tulit, vt in itinere Sibirico, vel Kamtschatkiensi, ab a. 1733 ad 1743 
instituto, omnes istas regiones, quas Strahlenbergius vidit, perlustrarem. Librum 
eius ad manus habui, quo duce omnes cippos, ipsi runicos dictos, aliaque ipsi me
morata antiquitatis monimenta, facili negotio reperi, eademque curatius, ac ille 
fecit, depingi curaui; nullas autem runas potui perspicere.»

19  — 40360. A Grape.
*
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själv skrivna dissertationen De runarum patria et origine1 (Ups. 1770), 
s. 27. Emellertid torde det kunna ifrågasättas, om icke Muller i 
själva verket gjort Strahlenberg orätt, ty såvitt jag kan se har denne 
näppeligen påstått, att det här skulle vara fråga om runinskrifter i 
nordisk bemärkelse eller än mindre av nordiskt ursprung2, men väl 
att det är frågan om runliknande bokstäver, vilket ju är obestridligt.3

Gymnasialprofessorn i Bremen J o h a n n  P h i l i p p  C a sse l l4, som 
utvecklade ett omfattande författarskap inom olika humanistiska 
discipliner (språkvetenskap, historia, numismatik m. m.), åberopar 
sin vän Johan Arckenholtz’ upprepade anmaningar, när han 1762 
utbeder sig ett commercium literarium med Ihre och översänder en 
del av sina smärre skrifter. Ett ark av Ihres Glossarium, som han 
likaledes tycks ha fått från Arckenholtz, har väckt hans livliga åstundan 
att snart få skåda detta märkliga verk. Han har emellertid ytterligare 
en vädjan att rikta till Ihre, vilken han också med det första ämnar 
framställa i tryck, nämligen om att denne måtte utge »eine ordentl. 
Collection aller Edden und Sagen und wie die alten Suedischen und 
Nordischen Bucher immer heissen mögen mit ihren Versionen, Noten 
und Erklärungen per volumina junctim aut divisim». Och om till 
dessa »noch gute Glossaria beigefiiget wurden», så skulle man vinna 
en riktig insikt i Nordens »Alterthiimer und Mythologie». Och ehuru 
han själv insåg, att detta icke är ett »opus unius anni aut biennij», 
torde han knappast ha haft någon rätt föreställning om vilken gigantisk 
uppgift det var han besvor Ihre att till vinnande av odödligt namn 
och evig tacksamhet påtaga sig. För övrigt står hans håg också till

1 Om denna se ovan, s. n o f .
2 När S t r a h l e n b e r g  i sitt verk Der nord- und ostliche Theil von Europa und 

Asia . . . (Sthm 1730) bl. a. återger en avteckning av ett dylikt minnesmärke (Tab. 
V , litt. A) och redogör för detta (s. 409 ff.), framhåller han, att bokstavstecknen »just 
und richtig sind» och »denen Curiösen zur Collationirung m it andern, z. E. der 
Runischen Buchstaben dienen können». Och han tillägger: »Gewisz ist es, dasz 
es alle keine Runen, sondern vielleicht mit einer andern alten Art Parthischen Buch
staben meliret sind.»

3 Det kan ju  erinras om att det i stort sett gäller samma skrifttecken, som före
komma i de berömda Orkhon-inskrifterna i Norra Mongoliet, vilka 1893 tolkades 
av V i l h . T h o m s e n , och att denne för detta alfabet uttryckligen hävdat benämningen 
»alphabet runique ou runiforme» som den lämpliga (se hans Samlede Afhandlinger, 
Bd 3, Khvn 1922, s. 72).

4 Om denne (f. 1707, f  1783) se A d e l u n g , Fortsetzung u. Ergänzungen zu C. G. 
Jöchers Allg. Gelehrten-Lexico, Bd 2 (Lpz. 1787), s. 166 f.
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Uppsala-dissertationer — av Ihres har han sett ett stort antal hos 
Doct. Barkey, som utgav Nova Bibliotheca (Bremensis).

Vissa förbindelser med Sverige hade historieprofessorn i Leipzig 
J o h a n n  G o t t l o b  B ö h m e  (f. 1717, |  1780)1 redan förut, när han i 
maj 1763 sökte kontakt med Ihre. Han hade sålunda bl. a. samma år 
publicerat första delen av sitt urkundsverk över freden i Oliva2 och 
med anledning härav fått mottaga en dyrbar skådepenning av kron
prins Gustaf.3 Stiernman hade sänt honom svenskt urkundsmaterial 
för verkets fortsättning, och med Apelblad hade han, som han berät
tar, i tidigare år knutit vänskapsband i Leipzig. För tillfället är han 
sysselsatt med att samla Johannes Dantiscus’ Poemata för en tillämnad 
edition, och då han tror sig veta, att hithörande ting förefinnas i 
Uppsala-biblioteket såsom krigsbyte från Heilsberg — Ermlands- 
biskoparnas residensstad — önskar han få sin samling supplerad. 
Samtidigt åstundar han närmare upplysningar om den där likaledes 
bevarade samling av brev till Dantiscus, som enligt hans förmenande 
skulle ha publicerats av Erik Benzelius 1717. Vår Ihre-samling ger 
ingen upplysning om hur Ihre upptagit dessa desiderata, men Böhme 
stod också i en brevväxling med Gjörwell4, som erbjuder åtskilligt av 
intresse och även något berör hans mellanhavande med Ihre. Redan 
i brev av den 30 april 1763 prisar han »Ihrii scripta doctissima», av 
vilka han fått mottaga några genom Apelblad och förklarar Ihre 
själv såsom en av dem som, i likhet med Dalin och Gjörwell men i 
motsats till Mauvillon, skulle vara kompetenta att skriva Gustaf Adolfs 
historia. I brev av den 15 sept. omnämner han sin hänvändelse till 
Ihre, vilken dock ännu ej lett till något resultat, varför han ber Gjör
well söka påverka denne — saken brådskar, ty Böhme står nu i begrepp 
att publicera Dantisci dikter på grundvalen av material »e Bibliotheca 
Zalusciana». Alltid tjänstvillig har Gjörwell säkerligen villfarit Böhmes

1 Om denne se Allg. deut. Biogr., Bd 3 (1876), s. 72 f. I maj 1771 besöktes 
Böhme av U n o  v o n  T r o i l , som i sin resedagbok (UUB, ms. X 400) skildrar honom 
som »den artigaste conversationskarl man kan önska och en besynnerlig älskare af 
svenskar», som en entusiastisk beundrare av Gustaf II I  m. m.

2 Acta pacis Olivensis inedita, T . 1, Vratislaviae 1763; T . 2 utkom tre år senare 
och var dedicerad till konung Adolf Fredrik.

3 Detta omtalas jäm te andra belöningar från konungen av Danmark och magi
straten i Danzig i Sw. Mercurius 1763: sept., s. 657, 1764: jan., s. 24, och 1765: 
april, s. 342 f.; på den svenska utmärkelsen alluderar han i brevet till Ihre.

4 B ö h m e s  brev till G j ö r w e l l  1763 finnas i KB, Coll. CCG, Bref, Bd 3 (signum 
Ep. G. 10: 3) no. 27, 35, 37, 40, 42.
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begäran och i så fall tydligen med framgång, ty redan den 23 sept. 
kan Böhme meddela, att han nu fått svar från Ihre. Denne förklarar 
emellertid, att han aldrig någonsin hört talas om att några Dantiscus- 
brev eller -dikter skulle förefinnas i Uppsala-biblioteket. Men Böhme 
tror sig veta bättre: han återkommer här med sin uppgift om att 
en del av dessa brev från berömda män till Dantiscus skulle ha u t
givits av Erik Benzelius och översänts »ad Mascouium, nuper fatis 
functum» dvs. till den 1761 avlidne J. J. Mascou, framstående histo
riker och rättslärd i Leipzig. På den grund anhåller han om en ny 
påstötning på Ihre »ut adcuratius ista omnia inuestiganda curet». 
Ifråga om alster av Dantiscus’ latinska diktning var emellertid Ihre i 
sin fulla rätt, när han förnekade förekomsten av dylikt i Uppsala — det 
fick Böhme också vidgå, när han följande år utgav sin edition.1 Egen
domligt är däremot att Ihre också bestritt förefintligheten av brev 
till Dantiscus. Ty denna märkliga och omfattande brevsamling, 
som vid plundringen av Ermlandsbiskoparnas arkiv i Heilsberg 
under Karl XII:s uppehåll i denna stad 1703—04 kommit i svensk 
ägo2 och 1715 genom Erik Benzelii försorg inlösts från generalsuper
intendenten Nic. Bergii arvingar3, borde knappast ha varit Ihre obe
kant. Men tydligen hade han förgätit, att dessa brev säkerligen mer 
än en gång i hans yngre år varit på tal, så t. ex. när just Benzelius i 
brev av år 1736 till den dåvarande vice bibliotekarien Ihre försäkrar, 
att han icke vill besvära honom med att avskriva breven ifråga.4 Ovisst 
är däremot hur det förhåller sig med Böhmes uppgift om att Ben
zelius skulle ha publicerat en del av dessa epistlar, vilket påstående 
upprepas i brev till Gjörwell av den 8 nov.: »Accepi etiam exemplum 
Epist. ad Dantiscum, descriptum ex Benzelii editione.» Till och 
med den lärde Warmholtz, som Gjörwell tydligen rådsport, förkla
rade, att en dylik edition var honom absolut okänd5, och, såvitt jag

1 IoANNis de C u r iis  D a n tisc i . . . Poemata et hymni . . . Vratislaviae 1764; 
det heter här i hans företal: »Nec vero praetermisi ego huiusmodi alia diligenti, 
sed irrito studio indagare, vbicumque poteram, etiam apud Vpsalienses: ad quos 
nihil quidem harum Camenarum peruenisse, rerum talium cumprimis periti, Io. 
Ihrius, nobilissimum Sueciae decus, atque Ericus Hydrenus, Vir Praestantissimus, 
per litteras mihi significarunt» (s. xxxii f.).

2 Se härom O . W a l d e , Storhetstidens litterära krigsbyten, 2 (Upps. 1 9 2 0 ) , 

s .  1 7 7  ff.

3 A n n er sted t , Ups. univ:s hist., D . 2:2 , s. 337 f.; W a ld e , anf. arb., s. 181 ff.
4 Jfr ovan s. 262.
5 W a r m h o l t z  t i l l  G j ö r w e l l  8  n o v .  1 7 6 3  ( a n f .  b r e v v o l .  3 : n o .  4 2 ) .
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kan finna, måste väl här föreligga en förväxling med den Benzeliska 
avskriftsvolymen i Linköping, omtalad ovan s. 262 not 6. — Korre
spondensen mellan Ihre och Böhme torde emellertid icke ha inskränkt 
sig till det nu relaterade utan även fortsatts nästföljande år, alltjämt 
under medverkan från Gjörwell, som härvid tycks ha använt J. H. 
Lidén som mellanhand — med vilken framgång må dock lämnas 
osagt.1

Från år 1770 härrör det första bevarade brevet från en av de få 
brevväxlingar Ihre under mera avsevärd tid uppehållit med någon 
utländsk man. Hans korrespondent är i detta fall den framstående 
danske historieskrivaren P e ter  F r id e r ic h  S u h m  (f. 1728, f  1798), 
vilken som bekant i sin forskning i stor utsträckning behandlade ämnen 
inom Ihres intressesfär. Att förbindelsen mellan Ihre och denne 
dock i själva verket torde gå något längre tillbaka i tiden tror jag mig 
ha gjort sannolikt i en uppsats, som just behandlar ’De vetenskap
liga förbindelserna mellan Peter Friederich Suhm och Johan Ihre’.2 
Här påvisas ävenså, att Suhm redan före den tidpunkt, då han sökt 
kontakt med Ihre, under en följd av år med uppmärksamhet följt 
dennes vetenskapliga verksamhet och vid upprepade tillfällen uttalat 
sig synnerligen erkännsamt om hans arbeten, liksom också att Ihre 
å sin sida först genom Langebek och senare nu genom Suhm själv 
sattes i tillfälle att lära känna frukterna av Suhms rastlöst arbetande 
forskning. Brevväxlingen mellan dessa tvänne lärde, vilken i varje 
fall — jämsides med utväxling av tryckta arbeten — pågått åtminstone 
till fram på sensommaren 1775, erbjuder förklarligt nog ett betydande 
intresse: däri avhandlas en mångfald spörsmål rörande den nordiska 
fornhistorien, den gotiska språkforskningen3, runologien m. m. 
Och tvivelsutan har den för båda korrespondenterna, framför allt 
för Suhm, haft åtskilligt att betyda. Då emellertid brevväxlingen 
ifråga i det skick, vari den bevarats till vår tid, både avtryckts i sin

1 L i d é n  skriver nämligen från Uppsala 8 juni 1 7 6 4  till G j ö r w e l l : »Gud nåde 
mig för Brefwet till Böhmen. Men jag rår ej. T re gånger sökte jag på sagd tima 
CancellieRådet, för att det afhaemta, men af Syslor och fraemmande hindrad, bekla
gade han sjelf att jag måtte gå fåfaengt. Jag traeffade honom vael intet då han i mån
dags, med Fru och Fröknar, reste til Saetra Brunn, men twiflar mycket om han då 
hant skrifwa. Sådant asr förloppet.» (KB, Ep. G. 7 : 8 .)

2 I festskriften ’Overbibliotekar Wilhelm M un the på 50-årsdagen 20. okt. 1 9 3 3  . .  . ’ 

(Oslo 1 9 3 3 ) ,  s. 4 9 — 8 1 .

3 Härom meddelas något ovan s. 6 9  f.
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helhet1 och ingående kommenterats i nyssnämnda uppsats, torde det 
få anses tillfyllest att här, utan att mera i detalj ingå på dess innehåll, 
hänvisa till denna utredning.

När den berömde italienske matematikern P a o lo  F r i s i’s2 namn 
möter oss i raden av Ihres korrespondenter, beror detta av allt a tt 
döma enbart därpå att han tillskrivit sitt inval i Vetenskapssocieteten 
åtgöranden från Ihres sida.3 — Då namnet D. B a r r in g t o n  upptagits 
i förteckningen på de utlänningar, till vilka brev från Ihre i konceptets 
form bevarats i vår samling4, så beror detta, som jag senare funnit, 
på en missuppfattning från min sida. Namnet bars av en på sin tid 
mycket känd engelsk jurist, arkeolog, naturforskare m. m., i vars 
något brokiga produktion bl. a. ingick en 1773 publicerad utgåva 
av Orosius i konung Alfreds bekanta översättning m. m .5 När man 
så finner, att Ihre i det nämnda konceptet tackar för »Orosium tuum», 
får det ju anses ligga rätt nära till hands att i första rummet gissa på 
Barrington som adressat. Men senare har jag funnit en passus i ett 
brev till Linné från den kände tysk-engelske forskningsresanden och 
naturforskaren J o h a n n  R e in h o l d  F o r st e r6, daterat 20 febr. 17767, 
däri denne berättar, att han på sin tid sänt Ihre ifrågavarande arbete 
— till vilket han för övrigt bidragit med dels en karta, dels noter rö
rande medeltidens historia och geografi8 — men samtidigt anmärker,

1 Uteslutet är endast ett omfångsrikt brev från Ihre av den 22 januari 1773 
(koncept i Ihre 190, avskrift i Nordin 87, jfr ovan s. 185), enär detta — som av
handlar det bekanta köpedokumentet från Ravenna med delvis gotiska underskrif
ter —  redan tidigare avtryckts av R. N y eru p  i Udsigt over P. F. Suhms Levnet og 
Skrifter (Khvn 1798; även som D. 15 av Suhms Samlede Skrifter), s. 160— 172, 
och dessutom i tysk översättning publicerats av F. D. G räter i den av honom u t
givna tidskriften Bragur, Bd 7 (1802): Abtheil. 2, s. 70—85.

2 F. 1728, f  1784, barnabitermunk, professor i Milano.
3 Koncept till kallelsebrevet uppsatt av Ihre föreligger i vår samlings vol. 7: 5 

(se nedan D. 2, s. 10); Frisi’s tackskrivelse (1774) i Ihre 192 (jfr nedan D. 2, s. 321).
4 Se nedan D. 2, s. 308 (Ihre 190).
5 The Anglo-Saxon version, from the historian Orosius. By iElfred the Great. 

Together with an English translation from the Anglo-Saxon.
6 Denne var född 1729 och verkade länge som präst i trakten av Danzig men 

förde från 1765 under naturvetenskapliga och geografiska studier en kringresande 
tillvaro och åtföljde bl. a. Cook på hans andra upptäcktsresa (1772—75), beklädde 
från 1780 till sin död 1798 en professur i Halle; se vidare Allg. deut. Biogr., Bd 7 
(1878), s. 166— 172.

7 I Linnean Society (avskr. i UUB).
8 Dessa Forsters ’Notes on the first chapter of the first book of A lfred ’s Anglo-
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att han ej fått någon klarhet om huruvida arbetet kommit Ihre till
handa.1 Antagligen har väl Ihres tackskrivelse föranletts av detta 
meddelande — Forster hade för övrigt först nyligen återkommit 
från sin fleråriga upptäcktsresa med Cook: Ihre hälsar honom också 
välkommen åter. Hans brev innehåller för övrigt åtskilligt utöver 
tacksägelserna för bokgåvan: sålunda erinrar han bl. a. med anledning 
av Forsters noter om att Langebek i Scriptores rerum Danicarum 
avtryckt Ottars och Wulfstans resa, omtalar vidare sina egna arbeten 
och uttalar sig kritiskt om Owen Mannings prestationer.2 Även 
Linné, med vilken ju Forster stod i nära förbindelse, omnämnes, 
bl. a. såsom numera starkt åldrad, »ingenium tamen viride est, ocu- 
lorumque vigor».

Ifråga om den hittills refererade delen av Ihres brevväxling med 
utlandet faller onekligen det draget i ögonen, att initiativet till korre
spondensen nära nog undantagslöst tagits utifrån: det är icke från 
Ihres sida uppslaget kommit, utan andra personer ha av skilda anled
ningar sökt kontakt med honom. Naturligtvis saknas dock icke 
exempel på motsatsen, men de äro påfallande fåtaliga.

När Ihre sålunda år 1758 genom Johan Arckenholtz fått mottaga 
underrättelse om det fynd som gjorts i biblioteket i Wolfenbiittel av 
några gotiska handskriftsfragment3, gjorde han förklarligt nog en 
hänvändelse till bibliotekarien C h r . B . J. H u g o . Hans skrivelse, 
som sålunda får ses i samband med brevväxlingen med Arckenholtz 
och de underhandlingar denne för Ihres räkning förde i saken med 
Hugo och med geheimerådet von Schliestedt4, är ganska utförlig och 
får också sägas vara rätt så skickligt formulerad. Han skildrar först 
sin oförställda glädje över det oväntade fyndet. Trots att han tydligen
Saxon version of Orosius’ utgöra s. 241—259 i editionen och avhandla bl. a. Ohthere’s 
och W ulfstan’s resa.

1 Forsters uttalande lyder: »Miseram ante triennium ad Dntn Jhre Equit. Stell. 
polar: AngloSaxonicam interpretationem Orosii ab Alfredo rege Angliae factam & 
ab amico meo Barringtonio editam, ad cujus calcem ego Mappam geographicam 
& notas plures historiam & Geographiam medii aevi illustrantes addideram verum 
nunquam rescire potui an liber ad ipsum pervenerit.» Ytterligare kan nämnas, 
att boken ifråga förefinnes i Ihreska biblioteket på Ekebyhof och bär följande dedika
tion: »For I M r Professor Ihre at Upsala | from j M r John Reinhold Forster I 
now on a Voiage to the South j  sea j  by ( Mr Charles G. Woide.» (Denne sist
nämnde är känd som orientalist; var anställd vid British Museum.)

2 Jfr härom här nedan s. 297 med not. 2 o. 3, ävensom s. 299 f.
3 Se ovans. 69 och 257 samt nedan D. 2, s. 65 f.
4 Jfr ovan s. 257 f.
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är underkunnig om Knittels publiceringsplaner, söker han övertyga 
Hugo om det meningslösa i att en man enkom i detta syfte slår sig 
på studier inom ett område, varåt noga taget blott tre, högst fyra 
lärde — bortsett från Codex Argenteus’ utgivare — värdigats ägna 
sig på allvar.1 Och då han själv — »nescio quo casu», som han säger — 
förts in på detta forskningsområde, erbjuder han den lärde utgivaren 
sina tjänster. Hans misstro till dennes kompetens skiner rätt tydligt 
igenom: det specimen han fått mottaga är otillfredsställande läst 
och kritiseras, och med erfarenheter från Codex Argenteus har han 
fått ett intryck av att även den nyfunna, av tiden illa medfarna hand
skriften måste erbjuda svårigheter och ställa fordringar på fackkun
skap. Vad han nu närmast önskar veta är hur omfattande handskrifts- 
texten är och när editionen kan vara att förvänta, ävensom om Knittel 
ämnar förse den med kritiska noter och glossarium. Önskvärdheten 
av att detta sker utvecklar han utförligt.

Huruvida Ihre erhöll något svar på denna sin hänvändelse är icke 
känt men får väl anses troligt; något brev från Hugo föreligger dock 
ej i vår samling.

Ett annat fall, då Ihre åtminstone i viss mån av egen drift grep till 
pennan för att träda i kontakt med en utländsk forskare, stod även
ledes i samband med hans arbete inom den gotiska språkforskningen. 
Och trots att brevet, som härrör från den 24  okt. 1765, ej föreligger i 
vår samling2, torde det här förtjäna ett omnämnande. Adressaten 
var i detta fall Rev. E d w a r d  L y e  (f. 1694, f  1767), dvs. den man, 
som på sin tid ombesörjt utgivningen av Erik Benzelii edition av 
Codex Argenteus (Oxford 1 7 5 0 ).3 Den närmaste anledningen var 
den, att Ihre genom sin vän pastorn vid svenska kyrkan i London 
mag. A r v id  F e r e l i u s 4, som var på besök i hemlandet, emottagit 
vissa underrättelser rörande Lye och dennes arbete på en anglo- 
sachsisk och gotisk ordbok0 m. m., vilket ingivit Ihre förhoppningar

1 H it räknar han Hickes, Ten Kate, Wachter och möjligen von Stade; de övriga, 
som ansett tillfyllest att »ex indicibus sapere», vill han ej hänföra till denna klass.

2 Brevet föreligger i British Museum, Add. 32325; fotostatkopia i  UUB, ms. G

3 6 5 -

3 Jfr ovan s. 67.
4 Om denne, som 1760 kallats till pastorsbefattningen i London (fullmakt 1761) 

och verkade där till 1772, då han blev kyrkoherde i Skövde, se G. W. C a r l s o n , 

Anteckningar om svenska kyrkan i  London (Sthm 1852), s. 51 ff.; W a r h o l m , Skara 
stifts herdam., D. 2 (Mariestad 1872—74), s. 274 f.

5 Detta ordboksarbete hade Lye påbörjat redan omkr. 1737, alltså ungefär sam-
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om att Lyes verk snart skulle utkomma. I brev till Ferelius har Lye 
också uttalat sig erkännsamt om Ihres arbeten, vilket väckt dennes 
tillfredsställelse, då han, enligt vad han förklarar, icke vet någon i det 
dåtida Europa, vars omdöme inom detta forskningsområde har större 
värde. Ty den Joh. Gordon, om vilken Lye yttrat sig berömmande, 
har Ihre ingen kännedom om, varför han ivrigt ber Lye sända hans 
arbeten. Om tryckningen av sitt eget Glossarium meddelar Ihre 
att den efter en tids uppehåll — väl i samband med tryckeriets kon
kurs efter professor Ziervogels död — åter bedrives med all kraft. 
»Jag har med avsikt gått långsamt fram», förklarar han, »enär man 
under insamlingsarbetet alltid stöter på något som man gärna skulle 
vilja införa. Men numera när jag börjar misstro mina krafter vid till
tagande ålder, anser jag det rådligast att hellre prestera ett ofullkom
ligt verk än intet verk alls.» På grund av en förfrågan av Lye till Fere
lius om vad man i Sverige anser om ordet ’fruntimber’ lämnar Ihre 
en etymologisk utredning härom. I fortsättningen berör han till
komsten av sitt arbete om Wolfenbuttelfragmenten, som han genom
B. Ferner låtit tillställa Lye, och ber Lye sända de anmärkningar 
han enligt uppgift gjort rörande nämnda arbete. Själv är Ihre villig 
att i sin tur tillställa Lye en del, som han nedskrivit för att fullkomna 
Hickes’ arbeten och belysa gotiska språket och som han smickrar sig 
med skall vinna Lyes bifall.

Huruvida Ihres förbindelse med Lye fick någon fortsättning kän
ner man ej. Denne upplevde ej fullbordandet av sitt Dictionarium 
saxonico et gothico-latinum, som utkom först 1772, 6 år efter Lye’s 
död, och som nämnt1 slutfördes av O w e n  M a n n in g , varvid denne 
tilläde egna fornengelska och gotiska grammatiker. Att Ihre ställde 
sig kritisk mot Mannings sätt att lösa dessa uppgifter vad gotiskan 
beträffar framgår dels av gjorda uttalanden2, dels och framför allt av 
den ganska omfattande samling av anmärkningar han häröver upp
satt, vilken här föreligger som Ihre 66: io3.

tidigt med att Ihre igångsatte sitt; han tyckes någon tid ha misströstat om att kunna 
publicera detta, men har just 1765 för ändamålet fått mottaga kraftiga pekuniära 
understöd från flera håll, se J. N ic h o l s , Literary anecdotes of the eighteenth cen
tury, Vol. 9, Lond. 1815, s. 752; Dictionary of English biography, Vol. 34 (1893), 
s. 318).

1 Se ovan s. 70.
2 Jfr här ovan s. 295 hans uttalande till J. R. Forster och nedan s. 299 hans 

omdöme i brev till Biisching.
3 Se nedan D. 2, s. 63 f.
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Vad slutligen beträffar den förbindelse, som knöts mellan Ihre och 
A n t o n  F r ie d r ic h  B u s c h in g  och som ju kom att bli särskilt betydelse
full, så har den enligt Ihres egen uppgift förmedlats av J o h a n  H e n r ik  
L id é n . På återväg hem från sin långvariga utländska resa (1768—70) 
hade denne under ett uppehåll i Berlin i juni 1770 uppsökt Busching, 
som han i sin resedagbok1 betecknar som en »munter, arbetsam och 
hederlig man», och blivit älskvärt mottagen av honom och hans maka2. 
Efter skiftande öden som professor i teologi, senare filosofi i Göt
tingen och som pastor vid protestantiska församlingen i Petersburg, 
hade Busching hamnat i Berlin som Ober-Consistorialrath och gym
nasiedirektör. Han hade gjort sig ett namn främst som geograf — inom 
denna vetenskaps metodik markerar hans verksamhet i vissa hänseen
den ett framsteg3 — men med en sällsam mångsidighet hade han 
utvecklat en ofantlig produktivitet på de mest skilda områden. Tyd
ligen ha hans intressen också räckt till för den gotiska språkforsk
ningen, och det faktum att flera av Ihres många större och smärre 
arbeten på detta område börjat bli sällsynta och svåråtkomliga har 
hos honom väckt tanken att föranstalta ett omtryck av dessa Ulphilana 
i en samlad utgåva. Tydligen har han delgivit Lidén denna plan, 
och vid återkomsten till Uppsala på sommaren s. å. har denne i sin 
tur framlagt saken för Ihre, som förklarligt nog funnit sig i hög grad 
tilltalad av tanken. Redan den 17 aug. sänder han Busching med 
anledning av Lidéns meddelande en skrivelse4, däri han uttrycker 
sin glädje och tacksamhet över projektet som ju i hög grad skall bi
draga till att göra hans produktion mera känd i utlandet. Skrivelsen 
överbringas av U n o  v o n  T r o il , som också medför de kopparplåtar, 
som finnas i Ihres ägo.5 Han utfäster sig vidare att med det första 
tillställa Busching en del tillägg och rättelser för den nya editionen. 
Och brevet innehåller också en förteckning på vad denna synes böra 
innefatta och ett angivande av hur den lämpligen bör vara uppställd. 
Antagligt är att varjehanda frågor om denna utgåva avhandlats brev-

1 Notiser om besöket förekomma i Lidéns resedagbok, D. 4 (UUB, handskr. X 
399), s. 913 f.

»Den wettiga och artiga Fru Busching är efwen ett lärdt Fruntimmer; kunnig i 
flere Språk och har efwen som Scribent gjordt sig bekant», berättar Lidén ibid. Hon 
lovordas även av Uno von Troil.

3 Se härom t. ex. A. H et tn e r , Die Geographie, ihre Gesch., ihr Wesen u. ihre 
M ethoden (Breslau 1927), s. 71 f.

1 Denna förefinnes i original i Göteborgs stadsbibliotek (saml. Dickson-Bukowski).
5 Troils besök är redan omtalat här ovan s. 249 med not 3.
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ledes mellan författaren och utgivaren under de närmaste åren, men 
denna korrespondens torde till åtskillig del ha gått förlorad. Dock 
har ett brev från Ihre, odaterat men säkerligen härrörande från våren 
(maj?) 1773, publicerats av J. C. Z a h n  i Historisch-kritische Ein- 
leitung till hans Ulfilas-edition (Weissenfels 1805), s. 58 f. Anled
ningen till brevet är den, att Ihre genom Gjörwell erfarit, att Biisching 
umgås med planer på att i den planerade utgåvan avtrycka jämväl 
själva Codex Argenteus-texten och därför nu erbjuder honom sin 
av Sotberg utförda avskrift av denna, vilken också var försedd med 
Benzelii latinska översättning i översett och förbättrat skick. Ävenså 
förklarar sig Ihre hågad att, om Biisching så finner lämpligt, till sam
lingen foga ytterligare tvänne uppsatser, nämligen dels brevet till 
Suhm om köpebrevet från Ravenna med gotiska underskrifter1, dels 
de kritiska anmärkningarna till det Lye-Manning’ska Dictionarium 
saxonico et gothico-latinum.2 Biisching svarar tydligen utan dröjsmål, 
den 12 juni 17733, att han tacksamt emottager allt det erbjudna, 
och han ber Ihre översända det med det snaraste, enär tryckeriet nu 
raskt skyndar mot arbetets slutförande. Vid sin första hänvändelse 
hade Ihre föreslagit, att ett par gotiska avhandlingar av andra för
fattare — J o h . G o r d o n  och J. G. W a c h t e r  — skulle upptagas i 
samlingen som ett slags bihang, och Biisching meddelar nu, att han 
även medtagit ett par arbeten om Ulfilas, nämligen ett av G. F . 
H e u p e l  (1693) med anmärkningar av J. O e l r ic h s , och ett av J. E sberg  
(praes.) och A. S ö d e r m a n  (resp.), det senare en Uppsala-dissertation 
från år 1700. Han förklarar även, att en del lärt folk förmenat, att 
ännu ett och annat borde inflyta i samlingen, nämligen B e n z e l ii  före
tal och noter till Oxfordutgåvan, en dissertation av P . E k e r m a n  (prass.) 
och D a n . I I e r w e g h r  (resp.), Cogitationes philologicae circa voces 
scythicas Arima & Spu, exhibitae (Ups. 1743) samt Ihres avhandling 
Reliquiae lingvae geticae (1758), men själv saknar Biisching tillgång till 
dessa arbeten. För övrigt meddelar han att »opus nostrum» tryekes 
»nitide atque splendide», trots att blott 120 subskribenter anmält sig, 
därav ingen från Sverige eller Svenska Pommern.

Eget nog skulle det emellertid visa sig, att Biisching fick vänta för
gäves på de ting, med vilka han ämnat supplera editionen, och det

1 Om detta jfr ovan s. 69 f. och s. 294 med not 1 samt nedan D. 2, s. 61 f. och 3° 9 -
2 Se ovan s. 70, 295 och 297 samt nedan D. 2, s. 63 f. Även i detta brev till 

Biisching uttalar sig Ihre mycket skarpt mot onöjaktigheterna i detta ordboks\erk.
3 Original i Ihre 192.
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gällde icke blott de arbeten han senast föreslagit, vilka Ihre säker
ligen ansåg olämpligt eller i varje fall onödigt att medtaga, utan även 
de två egna uppsatser, som Ihre ju av egen drift erbjudit honom 
— till Codex-kopian återkomma vi i det följande. Uppenbarligen 
har Ihre själv senare kommit på andra tankar: Ravenna-urkunden har 
han tydligen ansett sig böra ägna en förnyad behandling, och resul
tatet blev ju också att arbetet svällde ut till ett väsentligen större om
fång1; vad kritiken av Manning beträffar har han måhända kommit 
i tvivelsmal om lämpligheten att publicera den i detta sammanhang.2 
Nog av, Busching publicerade samlingen utan de sist planerade till
läggen, alltså i den form som han angivit i det anförda brevet till 
Ihre. Titeln löd: Johannis ab Ihre . . . Scripta versionem Ulphilanam 
et linguam moeso-gothicam illustrantia . . . edita ab A. F. Busching, 
och det hela utgjorde en ganska ståtlig volym in qvarto om närmare 
400 sidor.3 Något företal har Busching ej skrivit4, utan blott försett 
verket med en dedikation till Ihre, åt vilken han givit följande väl- 
funna form: Perillustri ac generosissimo Domino ab Ihre viro omni 
laudis genere excellenti gratus reddo quod debeo’.

Vad däremot beträffar avskriften av Codex Argenteus så är det ett 
faktum, att Ihre verkligen tillställt Busching densamma, men förmod
ligen har detta skett först på hösten 1773, och de närmare omständig
heterna därvid äro icke kända. Tydligen har Busching, som nog i det 
längsta, ja ännu efter Ihres frånfälle, haft de bästa avsikter att även 
härutinnan komma något åstad5, till slut dock funnit, att han icke

1 Jfr ovan s. 69 f.
2 Jfr härom Z a h n , anf. arb., s. 59 noten. Måhända har uteblivandet av de ifråga

varande tilläggen i första hand berott därpå, att Ihre med all sannolikhet tillbringat 
försommaren x 773 vid Sätra brunn och kanske ej fått Biischings brev, förrän han 
själv ansett tiden försutten.

3 Ihres honorarium utgjordes av 12 exemplar.
4 En Nachricht daterad 2. okt. 1773, som enligt Zahn (sist anf. st.) skall ha 

tillställts subskribenterna med exemplaren av editionen, har jag ej haft tillfälle att se.
Se härom hans uttalande i de av honom utgivna Wöchentliche Nachrichten 

von neuen Landcharten, Jahrg. 9, St. 11 (12 mars 1781), s. 86, där han efter att 
beklagat Ihres bortgång och erinrat om sin edition av hans gotiska skrifter, bl. a. 
säger följande: »Es ist bekant, das ich . . . auch damals [0: 1773] schon in dem ersten 
Jahrgange diesen Wochenblatts [41. St. am ix Octob. p. 324] bekant gemacht habe, 
das ich auch seine mir anvertrauete genaue und deutliche Abschrift des codicis 
argentei, in lateinischer Schrift, m it seinen Verbesserungen des Textes, und der 
lateinische Uebersetzung Benzelii, drucken lassen wolle. Diese Zusage, gedenke ich 
auch zu erftillen wenn aber? das kan ich noch nicht sagen.»
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vågade sig på ännu ett utgivningsföretag av denna omfattning och 
därtill ojämförligt mera krävande än det nyss slutförda. De erfaren
heter han därvid gjort om intresset för slika ting torde av allt att döma 
ej heller ha verkat uppmuntrande. Hurusom den Ihre-Sotbergska 
kopian sedermera gått mot skiftande öden har här berörts i annat 
sammanhang.1

Den översikt som härmed givits över Ihres korrespondens med u t
landet torde, ehuru på intet sätt uttömmande, få anses ge en i det 
hela riktig framställning av hans förbindelser med främmande lärde. 
Ty som redan antytts torde man ha anledning förmoda, att denna 
del av hans brevväxling blivit förhållandevis bättre bevarad än den 
svenska. Att detta dock ingalunda får anses liktydigt med att den 
skulle föreligga i snart sagt fullständigt skick är emellertid uppen
bart. Det torde framgå redan av de påpekanden av defekter och 
luckor, som upprepade gånger gjorts i den här lämnade redogörelsen. 
Men härtill torde ytterligare ett par fall kunna nämnas, som tyda på 
att åtskilliga av de brev Ihre en gång kan antas ha emottagit från u t
landet, senare gått förlorade. Bland hans utländska lärjungar intog 
som bekant den sedermera berömde historikern m. m. A u g u st  
L u d w ig  S c h l ö z e r , ett bemärkt rum2, och som ovan närmare om
talats utförde han under många års tid ett omfattande arbete för att 
genom översättningar, recensioner och notiser m. m. göra Ihres 
vetenskapliga produktion känd för utlandets lärda värld. Det är då 
säkerligen högst antagligt att han — som därtill av allt att döma var 
en ganska företagsam man — härunder mer än en gång sökt kontakt 
med Ihre. Visserligen stod han i förbindelse med andra svenskar, 
särskilt med Gjörwell, som ju kunnat göra tjänst som förmedlare av 
både lärda nvheter och nyutkomna skrifter, men att Schlözer varken 
under sina år i Stockholm, under sin vistelse i S:t Petersburg eller 
efter sin återkomst till Göttingen skulle ha sänt sin beundrade lärare 
en enda rad förefaller högeligen osannolikt. Men i vår samling finnes 
icke något brev från Schlözer, och inom hans släkt har jag likaledes 
fåfängt efterspanat brev från Ihre. — I det föregående har omnämnts 
en ungersk forskare J a n o s  S a jn o v ic s , som i ett arbete Demonstratio 
idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (1770)3 framlagt sina

1 Se ovan s. 72 med där anförd litt.
2 Se ovan s. 152 f.
3 Se ovan s. 92. (Där uppgivna tryckåret 1775 är felaktigt.)



3 0 2

iakttagelser rörande frändskapen mellan ungerska och lapska språken 
och därvid också tagit hänsyn till Ihres forskningar. Det kan här 
tilläggas, att Sajnovics, som var jesuit och astronom, haft tillfälle att 
bedriva studier i lapska under en längre tids vistelse på Vardö i 
Nord-Norge 1768—69, där han tillsammans med sin landsman Pater 
M a x im il ia n  H e l l  på inbjudan av konung Kristian VII anställt ob
servationer över Venus-passagen i juli sistnämnda år. Av ett brev 
från Suhm till Ihre av den 10 aug. 1771 framgår också, att Ihre i sin 
korrespondens med denne eftersport Sajnovics.1 Härtill har han haft 
skäl bl. a. av den anledningen, att Sajnovics tydligen genom ett brev 
sökt träda i direkt kontakt med Ihre. I ett brev från J o h . B u r m a n 2 
till Wargentin, skrivet från Hamburg den 12 juni 1770, i utdrag med
delat i (Gjörwells) Almänna tidningar, 1770: St. 84 (30 juni), s. 334 f., 
lämnas en liten redogörelse för brevskrivarens sammanträffande med 
de båda ungrarna. Pater Sajnovics hade härvid utvecklat sina åsikter 
om att ungrarna skulle härstamma från Karelen genom en utvandring 
»omtrent i i4:de Seculo», och i samband härmed nämnes: »Hr. Sajno- 
vic sade sig nyligen hafvva skrifwit Hr. Cancellie-Rådet Ihre til i 
detta ämnet; och önskade tillika, at man i Sverige wille bemöda sig 
at eftersöka om det icke wore möjeligit, at få tilförlåtelige underrät
telser om desse utflytningar utur Carelen» etc. — Flera liknande upp
gifter skulle med all sannolikhet kunna framdragas, men det redan 
anförda torde tillfyllest visa det berättigade i den uppfattning här 
gjorts gällande, att Ihres brevväxling med utlandet av allt att döma 
bevarats med en relativ men för ingen del absolut fullständighet.

Joh. Ihres se- I det föregående ha vi återgivit huvuddragen av Ihres tidigare lev- 
1'den, ham^ör- nadsöden, hans akademiska karriär, vilken ju skänkte honom en osed- 
hållande till vanligt snabb professorsbefordran — vid nyss fyllda trettio år — och 

politiken m. m. recjan halvtannat år senare förde honom upp till den professorsstol, 
som intog en rangställning vid universitetet och i varje fall räknades 
som den förnämsta inom filosofiska fakulteten, den Skytteanska.3 
På denna post stannade Ihre troget hela sin återstående livstid. »Thet 
skulle mången tycka», säger han själv i sin år 1777 uppsatta lilla själv
biografi4, »att jag skolat längesedan både ledsnat och tröttnat wid, at

1 Se härom A. G ra p e  i festskriften Overbibliotekar Wilh. M unthe på 50-årsda- 
gen . . . 1933 (Oslo 1933), s. 56, 58 ff.

2 E. o. notarie i  Bergskollegium; jfr nedan D. 2, s. 355.
3 Ovan s. 34 ff. 4 Ihre 201: B 2 (och 3).
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uti så lång tid sitta på samma ställe, men som jag wid Academien 
ända ifrån min första ungdom tyckt mig wara uti mitt rätta element, 
så har jag fölgt Martialis råd och till walspråk brukat, quod sum esse 
volo, nihilque malo.» Som redan omnämnts1, tycktes ju den politiska 
processen under ett skede hota att bryta denna märkliga bana och 
att måhända rent av förmå Ihre att förlägga sin verksamhet till ett 
främmande land — en eventualitet, inför vilken kanske även den 
hätska partifanatismen skulle ha hesiterat — men till all lycka av
värjdes detta tillbud. Vi ha vidare visserligen sett, att Ihre en gång 
anmälde sig som aspirant på rikshistoriograf-ämbetet, men väl att 
märka: han uppställde härvid villkoret, att detta skulle få förenas med 
hans professur.2 Hur han skulle ha ställt sig, därest det verkligen blivit 
allvar av de planer, som, enligt vad det beställsamma ryktet visste att 
berätta, varit å bane att kalla honom till en informatorspost vid hovet 
lärer knappast vara möjligt att med någon säkerhet bedöma.3 Man 
torde dock kunna hysa vissa dubier om att han verkligen skulle ha 
velat mottaga en så utsatt och så pass vansklig post, detta med hän
syn dels till det vetenskapliga arbete han hade för händer, dels till 
hans politiska åsikter. Och vad ryktesspridningen angår så kände 
den under vissa skeden av frihetstiden som bekant knappast några 
gränser. För Ihres del visste den sålunda vid ett senare tillfälle, 
som nedan skall närmare beröras, att utpeka honom såsom ifrågasatt 
till en vida förnämligare upphöjelse inom det politiska livet.

Vad Ihres politiska inställning beträffar, så är det ju välbekant, 
att han i mångt och mycket företrädde de åsikter, som efter de poli
tiska partiernas utbildning förfäktades av mössorna, och att han 
räknades till deras parti, så länge detta existerade, är visst. Men 
någon närmare undersökning om den ställning han härvid intog har 
icke blivit utförd, och det är väl ovisst om denna numera låter sig på 
ett mera tydligt sätt klarläggas. Här skall i varje fall endast pekas på 
några belysande fakta, av vilka flera äro förut bekanta, andra mindre 
kända.

Huruvida det verkligen kan sägas att Ihres val av partiställning 
redan på förhand varit i avgörande grad bestämt av hans släktförhål
landen, frändskapen med Jöns Steuchius, som ansågs vara »medel

1 Se ovan s. 206 f.
2 Se härom ovan s. 46 ff.
3 Jfr ovan s. 50 f. Linné, som ju  omtalat dessa rykten, tycks ha hyst den uppfatt 

ningen, att Ihre skulle ha varit parat att acceptera.
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punkten för mössorna i Uppsala»1, och med Rhyzelius, torde väl få 
anses tänkbart men dock skäligen ovisst. Ty av den illvilliga och 
hatfyllda karakteristik, som mössornas ledare i Uppsala-konsistoriet, 
professor P etr u s  U l l é n , 1746 vid sitt intrigerande inför det före
stående kanslersvalet givit av Ihre2, framgår att denne då icke ansågs 
kunna påräknas för mössornas syften3 utan borde förmås därtill 
genom påverkan från grevarna Gyllenstierna, Ihres patronus, och
C. G. Bielke, hans gamle gynnare. Huruvida någon dylik bearbetning 
förekommit är icke känt4, men visst är att Ihre icke blott gjorde ge
mensam sak med mössorna och delade de vedervärdigheter, som 
med anledning därav åsamkades dessa genom hattarnas uppenbara 
maktmissbruk — det befanns ju därtill kort tid därefter, att han för
dristat sig att i sina akademiska dissertationer göra uttalanden, som 
av den rådande hatt-regimen ansågos förgripliga. Huruvida Ihre 
härvidlag verkligen haft några djupare avsikter är ett spörsmål, 
som jag, utan att tillfyllest ha penetrerat akterna i den mot honom 
förda processen, ej vågar bestämt uttala någon mening om, men 
a priori finner jag det föga sannolikt. Visserligen har C . G . N o r d in  
i sitt minnestal 18115 givit antydningar om att så skulle ha varit 
fallet. Han uttalar nämligen härom följande: »De politiska vidrig- 
heter han erfor, hade han nog mod att fördraga. De äro bekante

1 A n n e r s t e d t , U p s . u n iv :s  h is t .,  D. 3 : 2 ,  s. 25 .

- I det betänkliga aktstycke — omtalat redan härovan (s. 50, not 3 och s. 122, 
not 2) betitlat ’Välmenta Tankar’, däri Ullén i dec. 1746 instruerade Jacob S e 
r e n iu s  om de åtgärder, som borde vidtagas för att vid det förestående kanslersvalet 
efter Carl Gyllenborg åvägabringa majoritet för mössorna. Den sällsynt hätska 
teckning han här givit av Ihres person och karaktär måste ses mot bakgrunden av 
den personliga fiendskap, som veterligen rådde mellan honom och Ihre, möjligen 
grundlagd under Ihres kontrovers med teologerna. L in n é  i Nemesisanteckningarna 
vet därvid att berätta om ett tillfälle, då Ullén i det akademiska konsistoriet skulle 
på ett synnerligen oförsynt sätt ha utfarit mot Ihre, som då ej genmält ett ord men 
vid nästkommande sammanträde anmält, att detta hans uppträdande föranletts därav 
att Ullén vid tillfället i fråga varit beskänkt. (E. och T h . M. F r ie s’ edition, Ups. 
1878, s. 41.)

3 Ihre uppges av Ullén ha haft sympatier för att Tessin eller Jan Gyllenborg 
skulle väljas, vilket skulle ha statt i samband med hans egna supponerade aspira
tioner på informatorsplats vid hovet.

4 Däremot mottog Ihre vissa anvisningar från sin gynnare från Paris-tiden 
frih. N. P. v o n  G edd a  (numera president i Kammarrevisionen) i brev av 2 febr. 
1747 (i Ihre 191).

5 N o r d in s  Minne över . . . Johan Ihre (i Sv. akademiens handl. ifrån år 1796,
D. 6, tr. 1817), s. 189.
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hos Allmänheten till sina yttre delar; men så mycket mera dolde 
till sina verkliga grunder och anledningar. Gissningen har icke 
en gång bemödat sig att upptäcka rätta ursprunget, ehuru vissa 
omständigheter gifva anvisning på detsamma. Den dag torde dock 
komma, då hemligheten förgår, och en plan i hela sin vidd djup
sinnig och patriotisk uppdagar denna tids oredigt fattade händel
ser.» Men det får väl sägas, att om Nordin med detta dunkla 
tal än antyder, att han tror sig sitta inne med ett märkeligt 
vetande, så har han därmed dock knappast gjort oss klokare. 
Det får väl också anses, att man med en viss rätt kan stå tvek
sam om, huruvida den akademiska disputationen kan ha varit den 
tjänliga formen för att befordra några vittsyftande politiska planer. 
Att döma av vad R h y z e l iu s  meddelar Ihre i brev från Stockholm 
den 23 juli 1747 tycks vidare upprinnelsen till hela rabaldret ha 
varit den, att under den pågående riksdagen »ett wiszt folk kommit 
öfwer och fådt händer emellan en MHr. Broders nyligen vtgifna 
disputation, hwars materia skal wara de poenis innocentum . . . 
Thervtu suges thet förgift, at MHr. Broder banat wägen til eller 
styrkt Ryska Kejsarinnans falskeligen förebrachta påstående om 
wisza Herrars vtlefrerande til hennes försoning &c. Härtil legges 
(jag wet, icke af hwad grund) at Justitiae Cancellairen skal tilstyrkas 
at härwid wisa sitt nya Embetes myndighet, med mera», varom Rhy
zelius velat varsko Ihre, ehuru han själv livligt hoppas, att ryktet 
skall visa sig grundlöst. Det är ju alltså ganska uppenbart att man 
med utgångspunkt från den nämnda avhandlingen tagit sig för att 
undersöka Ihres tidigare produktion inom disputationslitteraturen 
för att söka sak med honom och att man så småningom lyckats hop
samla ett material, som — åtminstone i illviljans mer och mindre 
hårdragna omtolkning — kunde anses tillräckligt graverande för 
att möjliggöra en aktion mot honom.1

Att Ihre, varnad av den behandling han själv varit utsatt för och 
av de ofta långt hänsynslösare förföljelser, som i andra fall igång
sattes av hattpartiet och just kulminerade under det kritiska skedet

1 Den 28 jan. 1748 nämner den unge J a c o b  G a d o l i n  (slutligen biskop i Åbo)
i brev från Uppsala till dåvar. professorn, sederm. ärkebiskopen C. F. M e n n a n d e r : 

»här . . . talas om en commission, som lärer blifwa satt öfwer några Upsaliska dis- 
putationer, hwilka menas wara anstötliga emot wår politique; dermed hotas prof. 
Ihre i synnerhet». Brev från o. till C. F. M e n n a n d e r . Toim ittanut K. Ö s t e r -  

b l a d h . 3 (Helsinki 1942; Suomen historian lähteitä, IV: 3), s. 87.

2 0  — 40360. A . G ra p e .
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1746—47, senare iakttog en stor försiktighet såväl i sitt författarskap 
som i sitt övriga uppträdande är ju  icke ägnat att förvåna. Vi ha ju 
bl. a. sett, hur angelägen han var att åtminstone ej innan aktionen 
mot honom slutförts företaga sig något som kunde tolkas som hän- 
tydande på särskilda förbindelser med ryske ministern greve Panin.1 
Visserligen är det sant att de förbindelser Ihre överhuvud hade med 
utländska diplomater, nära nog genomgående gällde företrädare för 
de stater, hos vilka mösspartiet sökte sitt stöd, nämligen England 
(Guy Dickens), Ryssland (Österman, Stachieff) och Danmark (Gul- 
dencrone, de Larrey) — huruvida Holland på den tid det represen
terades av Marteville kan anses ha haft något att betyda i detta sam
manhang känner jag ej. Men ifråga om Ihres brevväxling med dessa 
utlänningar — dvs. det är ju nästan uteslutande deras brev till honom 
vi ha tillgång till — får det framhållas att denna ej, såvitt jag kan 
erinra mig, innehåller ett enda ord eller en enda antydning av poli
tiskt innehåll.

Vidkommande Ihres akademiska verksamhet, enkannerligen hans 
disputationer, torde man kunna antaga att länge en påpasslig över
vakning ägde rum från beskäftiga iakttagares sida.2 Redan 1755 
fick han sålunda anledning att inför universitetskanslern greve Ehren- 
preus förklara och försvara en passus i avhandlingen De obligatione 
subditorum intuitu imperantis (resp. B. J. A s c h l in g )3, däri ordet 
’princeps’ ansågs ha blivit använt i sammanhang, som illa stämde 
överens med den rådande uppfattningen om den ställning som till
kom den kuschade konungamakten4. Det fanns till och med de, 
som med anledning härav vädrade en ny statsaktion mot Ihre från 
den 1755 sammanträdande riksdagens sida — till dem hörde i varje

1 Se ovan s. 154.
2 A n n e r st e d t  (Ups. univ:s hist., D. 3 :2 , s. 279) relaterar ett fall av inblandning 

från kanslerämbetets sida från nov. 1747.
3 Det måste vara denna avhandling som censor regius, kanslirådet N. O elreich  

i april 1755 i kanslikollegiet anmäler sig ha granskat och godkänt, vilket föranleder 
kollegium att erinra honom om hans ansvar i dylika fall. T iteln uppges då vara: 
De jure devolutionis.

4 Jfr ovan s. 240 f. Ih re  till E h r en pr eu s  30 maj 1755 i RA, Academica, Upps., 
Ser. E II: vol. 27, E h r en pr eu s  till I h re  5 juni s. å., i UUB G 151. Med allt fog torde 
man kunna spåra ett visst sammanhang mellan denna avhandling och kanslikollegii 
diskussion 2 maj 1755 (prot. § 3) om önskvärdheten av universitetsundervisning 
angående det rådande statsskicket och dess skrivelse till universitetskanslern i denna 
sak. Jfr härom A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: 1, s. 324 o. 3: 2, s. 279.
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fall G jö r w e l l .1 Så blev dock lyckligtvis icke fallet2 — tvärtom kom 
ju denna riksdag, som vi sett3, att för Ihres del, tack vare inflytelserika 
tillskyndare, medföra högst betydande förmåner i form av anslag 
för Glossariets tryckning och av kansliråds titel för honom själv. 
Och det vill synas som om Ihres position härmed kan sägas ha blivit 
en helt annan än den tidigare varit, när hans ordboksarbete nu hall
stämplats som godtaget och understött av Riksens maktägande stän
der och hans själv belönats med en så betydande upphöjelse.

Från en senare tid torde det vara tillfyllest att erinra om en mycket 
uppmärksammad disputation, som under Ihres presidium avhölls 
den 12 okt. 1768 i kronprinsen-kanslerns närvaro. I teser fogade till 
en akademisk avhandling men utan något inre sammanhang med 
denna — det var för övrigt P. 6 av Analecta Ulphilana — hade Ihre 
gjort några ganska hovsamt formulerade uttalanden, som dock till- 
kännagåvo en kritisk inställning till vissa sidor av hattarnas politiska 
och ekonomiska system. Han hade sålunda bl. a. framhållit åkerbru
ket såsom »ej mindre gagnande och fördelaktigt för et Rike, än Berg
värk och Manufacturer» (tesen no. 1) och vidare konstaterat, att det 
funnes exempel på »folkslag, som i längre tid varit utan krig, och ej 
mindre lyckelige än de krigande» (no. 2). I teserna 3 och 4 hade han 
betecknat subsidier som ej alltid ägnade att rikta ett rike och gjort ett 
uttalande om förbund stater emellan. Det senare hade visserligen fått 
den formen, att det vore vanskligt att avgöra, om förbund med en 
närmare eller fjärmare stat vore att föredraga, men att det ena som 
det andra av dessa uttalanden innehöll en udd mot hattarnes allians 
med Frankrike kunde man svårligen misstaga sig på. I samband här
med hade han betecknat »den mycket omtalade jämvigten i Europa» 
som ett politiskt spöke, en chimär (no. 5). Det kan förtjäna nämnas, 
att Ihre till sist även denna gång berört det vid flera andra tillfällen 
behandlade temat: encyklopedierna, vilka här karakteriserats som 
»en blandning af mycket ondt bland något godt», varjämte han även

1 Till S a m . Ä l f  skriver G j ö r w e l l  4 dec. 1 7 5 5  (UUB G  350 e: no. 35): »Bland 
de Lärda, som komma at bli ämnen för Riksdags undersökning, blir H. Prof. Ihre 
säkert en för sin nya och bekanta Disp. som att säga efter min öfwertygelse ej kan 
jämkas ihop med wår Reger[ings]form och närwarande Conjuncturen.»

2 D et enda som framskymtar härav är en del uttalanden av P e c h l i n , när frågan 
om Ihres kanslirådstitel behandlas av adeln.

3 Se ovan s. 46 ff.
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anmärkt på den stora Encyclopediens många felaktiga uppgifter om 
Sverige1 (teserna 7—8).

Säkerligen skulle det under andra tider ha varit ett vågspel att 
överhuvud röra vid sådana ämnen som alliansfrågan m. m., men 
det var ju mössorna som nu sedan 1765 sutto vid makten. Saken 
väckte naturligtvis uppseende, och inom hattarnes läger framkallade 
Ihres tilltag en livlig förtrytelse. Kronprins Gustaf, som vid denna 
tid befann sig i Uppsala, förklarade sig ämna bevista akten och på
bjöd för den skull, att de ursprungligen på latin avfattade teserna 
skulle översättas till svenska och att disputationen skulle avhållas 
på detta språk, »at icke vigtiga satser måtte under Latinens skydd 
blifva mindre noga examinerade». Översättningen verkställdes av 
Ihre, och man konstaterade härvid, att en del uttryck undergått en 
viss modifiering.2 Sedan kronprinsen infunnit sig med sin svit 
m. fl., öppnades akten3 av Ihre med ett hälsningstal till honom. 
Härefter fick förste opponenten, magister docens J a c . H u l t h in , ordet 
och framförde sina invändningar, dock i en så stillsam form, att det 
föga fängslade åhörarnas intresse. Det var först härefter som den 
verkliga debatten tog sin början, då en mängd extra opponenter an
mälde sig. Först i raden kom professor J o h a n  A m n e l l , som angrep 
tesen om subsidierna men som det tycks rätt kraftigt fick svar på 
tal. Härefter följde bibliotekarien B erge  F r o n d in  och professor 
D a n . M e l a n d e r , vilka båda erhållit kronprinsens anmodan att 
opponera. Frondin, som redan tidigare gått hattarnes ärenden 
med sin skrift i principalatsfrågan »Om riksdagsmannarätt» (1747), 
räknades som en god talare och tycks ha gått till attack med både 
verve och skicklighet. Genom att lägga hela ansvaret för tesernas 
avfattning på Ihre lyckades han sålunda bl. a. provocera denne att 
närmare ange sina åsikter om de behandlade spörsmålen. Enligt Ihres 
yttrande skedde visserligen detta »både emot hans föresats och skyl

1 Dessa förebråelser riktade sig närmast mot den kände Chevalier d e  J a u -  

c o u r t , om vilken se närmare nedan D. 2, s. 470 ff.
2 Ihre tycks ha försvarat detta med att tesernas latinska formulering skulle ha 

härrört från respondenten, J o n a s  C. D r y a n d e r , vilket dock oppositionen — man 
får väl säga förklarligt nog — ej velat godtaga.

3 En rätt ingående skildring av denna disputations förlopp ges i en berättelse 
över kronprinsens Uppsalabesök, införd i ( G j ö r w e l l s )  Tidningar om lärda saker 
[en fortsättn. på Kongl. Bibliotekets Tidningar om lärda saker], D. 1: St. 5/6 
(1 6  nov. 1768), s. 17—24 och St. 8/9 (23 nov. s. å.), s. 29— 34. Jfr även A n n e r s t e d t , 

anf. arb., D. 3: 1, s. 425 (med där anförd litt.).
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dighet», men av allt att döma har det sätt, varpå han utvecklade sina 
tankar, ej kunnat undgå att intressera auditoriet. Frondin genom
gick därefter teserna punkt för punkt1, och särskilt i subsidie- och 
alliansfrågorna, som lågo kronprinsen speciellt varmt om hjärtat, 
tyckes debatten ha varit het och angreppen så kraftiga, att Ihre enligt 
fleres uppfattning haft svårt att värja sig. I varje fall var detta Fron- 
dins mening2, och den berättelse kronprinsen sände sin moder i 
brev av den 14 okt.3 ger honom rätt. »Frondin l’a assailli», skriver 
Gustaf, tydligen ej utan tillfredsställelse, »avec une si grande quantité 
et de si forts arguments qu’il est resté court pour la premiere fois». 
Även Melander — senare adlad Melanderhielm — riktade sitt angrepp 
mot tesen om allianserna och tycks ha gjort sin sak till både sin egen 
och den höge uppdragsgivarens belåtenhet4; planer påstodos också se
nare ha varit å bane att trycka Frondins och Melanders oppositioner. 
Efter Melander uppträdde den stridbare adjunkten P. N. C h r is t ie r n in  
»i full och manlig rustning» till försvar för hattarnes ekonomiska po
litik, men bemöttes av Ihre med rätt fyndiga motfrågor5 m. m. Även

1 Redan inledningsvis hade han gjort invändningar mot teserna om encyklope- 
dierna, då Ihre om dessa vidhållit sin mening, »hälst sakerna der med olika styrka, af 
olikt skickelige Auctorer, u tur sitt sammanhang och alt för kort afhandlas, samt 
tjena endast at läsa under hårets frisering af Petits-Maitres, som med denna yttra 
lärdoms pragten sedan kunna i samqväm skryta». (Tidningar om lärda saker, 
D. 1, s. 21.)

2 En rätt ingående redogörelse för sin opposition har Frondin givit i brev till 
Bengt Ferner 12 okt. 1768 (avskr. av Olof A. Knös i Skara-volymen ’Eruditorum 
Svecorum, et . . . Exterorum Epistolae Latinae . . .’ (sign. Knös Br. VII): no. 
144); jfr även Ferner till Frondin 3 nov. 1768 (KB, Autografsaml.; avskr. i samma 
Knösiska vol., no. 14s).

3 G u s t a v  I I I :s och L o v i s a  U l r i k a s  brevväxling, utg. av H. S c h ö c k ,  i  (Sthm 
1918; Sv. akad:s handl. ifrån år 1886, D. 29 (1917): Bih., även särskilt utgiven Sthm 
1919), s. 164. Kronprinsen skildrar här, hurusom Ihre »a soutenu le plus rude 
assaut d ’opposants qu’il a eu lieu de longtemps å l ’Académie». Och han tillägger: 
»Les théses qu ’il a écrites sont si singuliéres que je crois devoir les envoyer ci- 
jointes å Votre Majesté.»

4 I brev till kyrkoherden J o h a n  S t e n b e c k  i Stockholm, dat. 25 okt. 1768 (Ber- 
gianska brevsaml., T . 13, s. 399—403) lämnar M e l a n d e r  en detaljerad redogörelse 
för sin opposition.

5 De gällde »om icke landtmannen kan lefva nögd utan öfvertäkt vagn, eller om 
vagnmakaren kan umbära bröd? om icke brännevins tilvärkning är en manufactur 
näring? och om den är nyttigare som förskaffar spannemål, eller den som upbränner 
honom?» —  Antagligen har man att skönja en efterdyning av diskussionen i det tal 
Christiernin höll 23 nov. 1770 vid sin installation som juris oeconom. et commerc.
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ett par personer ur kronprinsens svit uppträdde som opponenter: hov
intendenten G. M. P ip e r  tog encyklopedierna i försvar, och Ihres svå
ger överstelöjtnant J acob  G er n er  gjorde sig liksom Christiernin till 
talesman för bergsbrukets och andra näringars betydelse vid sidan av 
åkerbruket. Härmed slöts den egentliga disputationen, men enligt 
Gjörwells utsago skola debattens vågor ha gått höga privatim bland 
åhörarna under flera dagar.

Den fick också ett efterspel i pressen. I den hattbetonade halv
veckotidningen Posten, talangfullt redigerad av bankofiskalen A n d er s  
B er c h  d . y ., infördes den 5 nov. 17681 ett brev ’Til Herr Ihrrblåsz’, 
undertecknat av signaturen Stjernfall, däri Ihres teser avhandlades2. 
Föregivande att dessa i avsaknad av nödig precision behövde närmare 
förklaring, lät författaren sin epistel få den formen, att han först 
återgav teserna i deras ursprungliga lydelse men efter varje tes tilläde 
en omformulering, som — i vissa fall med hänsyftningar på uttalan
den under disputationen m. m. — förlänade dessa en starkt över
driven tillspetsning med udden riktad mot mössorna och en mer och 
mindre parodisk form.3 Det hela saknade icke kvickhet och skärpa 
men sköt i flera fall betänkligt över målet. Inom hattarnes fraktion 
har emellertid denna satir tydligen hälsats med stor tillfredsställelse 
och räknats som synnerligen lyckad. Även en så sansad man som riks- 
historiografen A n d e r s  S c h ö n b e r g  ger starka uttryck för sin belåten
het4, och G jö r w e l l  betecknar episteln ifråga som »en förträffelig 
Parodie öfver Hr. Dryanders förargelige Theser»5. Enligt vad Schön-
professor; ämnet för detta var nämligen Handa-slögdernas företräde framför åker
bruket.

1 Posten 1768: no. 32, s. 249—252.
2 Se härom närmare G. S v a n f e l d t , Posten 1768— 1769 och dess författare 

(akad. avh. Upps. 1937), s. 90 f.
3 Dylika parodier uppges redan dagarna efter disputationen ha cirkulerat i hand

skrift i Uppsala.
4 Liksom även för sin indignation över Ihres teser, se A n d . S c h ö n b e r g s  brev 

till bergsrådet A d l e r w a l d , utg. af S. K j e l l in  (Sthm 1920), s. 62, 65 f., 67 och 70 
jfr även S v a n f e l d t , anf. arb., s. 197 f .; i Schönbergs brev av 21 dec. 1768 heter 
det sålunda: »Jag tackar oändeligt för lånet af brefwet til Irrblåss. D et war oförlik
neligt. Jag skrattade grymt, åt wår tids Rudbeckianer, som där står.» Detta syftar 
på de grovheter, epistelns författare tillåtit sig uttala i sin omskrivning av teserna 
7—8 mot »wåra nu warande Rudbeckianer», bland vilka väl alltså Ihre förmentes 
intaga en rangplats. För en senare tids uppfattning framstå dessa uttalanden knap
past som några lyckade kvickheter eller som särskilt skrattretande — om icke möj
ligen genom sin omdömeslöshet.

5 Tidningar om lärda saker, D. 1 (1768), s. 26 (19 nov.).
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berg meddelar, har han också själv gripit till pennan för att kritisera 
Ihres »infama theser» i en uppsats avsedd för Gjörwells Statsjournal1, 
men av allt att döma har det stannat vid blotta avsikten. Vad åter 
angår författarskapet till brevet i Posten så är detta icke med säkerhet 
känt. På sina håll utpekades kammarrådet A n d e r s  B o t in , den kände 
kameralisten och språkmannen, som auktor2, men om detta överens
stämmer med verkliga förhållandet torde vara ovisst3.

Ihres framträdande i detta fall får uppenbarligen betraktas som 
ett rent undantag. Ty för övrigt är det alldeles tydligt, att han, fram
för allt under hattväldets dagar, avsiktligt undvikit att offentligen synas 
på den politiska arenan — jag bortser härvid naturligtvis från de 
dock mera interna, av partimotsättningarna färgade tvister och slit
ningar inom akademiska konsistoriet, som otvivelaktigt förekommit, 
men som torde kräva en särskild undersökning. Denna hans tillbaka
dragenhet behöver naturligtvis dock för ingen del vara liktydig med 
en fullständig passivitet å hans sida — han kan givetvis det oaktat 
ha spelat en viss roll bakom kulisserna. Och även om han härvidlag 
i görlig mån undvikit att lämna direkta spår av en dylik verksamhet 
och i vissa fall måhända rent av utplånat dylika — t. ex. i fråga om 
brevväxlingen — så ges det dock vissa indicier på att han understundom 
kan ha haft sin hand med i mössornas förehavanden. Som ovan 
omtalats4, ha i vår samling bevarats tvänne brev, som utan under
skrift sänts Ihre av någon medlem av riddarhuset under 1755/56 
års riksdag. Det ena av dessa innehåller bl. a. ett tydligt försvar för 
den taktik, som mössorna därvid av omständigheternas makt blivit 
nödsakade att följa, ehuru den tydligen ej stått i överensstämmelse 
med de planer, vilka tidigare varit uppgjorda och i vilka Ihre tydligen 
varit invigd. E tt faktum är vidare att Ihre understundom fått emot-

1 S c h ö n b e r g  till A d l e r w a l d  3 dec. 1768 (anf. edition, s. 66) och till J. H. L i d é n  

8 dec. s. å. (Samlaren, Årg. 3, 1882, s. 67 f.).
2 Sålunda skriver den unge C . F. M e n n a n d e r - F r e d e n h e im  i brev till fadern 

Åbobiskopen, sederm. ärkebiskopen C. F. M e n n a n d e r  den 11 nov. 1768: »H:r 
cammarrådet Botin är auctor til critiquen emot h:r Ihrrblåse (Ihre), och af det 
arket lär min Far finna, at den veckoskriften ej är bland de sämsta.» Längre fram i 
samma brev heter det vidare: »At komma tilbaka til h :r cr. Ihres theser, så berättas 
det, at han vid ventilationen stått sig nog slätt, besynnerligen emot professor f  ron
din, en ibland extra opponenterne.» B r e v  fr å n  och till C . F. M e n n a n d e r . Toim itta- 
nu t K. Ö s t e r b l a d h . 2 (Helsinki 1940; Suomen historian lähteitä, IV: 2), s. 219.

3 Jfr S v a n f e l d t , s. 197.
4 Jfr ovan s. 50 och 264.
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taga besök av synnerligen prominenta partimän, vilket kanske får 
anses tyda på att han för partiet utgjorde en tillgång, som man räk
nade med, en man, vars mening man ibland fann anledning att in
hämta. L i n n é , som väl var nära lierad med Ihre men bestämt be
tackade sig att på den grund bli räknad för »myssa»1, vet sålunda 1753 
att berätta om ett besök, som Ihre då fått mottaga av fältmarskalken 
M. A. v o n  U n g e r n  S t e r n b e r g , som bekant en av mössornas ledare, 
ävensom av E r ik  B r a h e , Ihres forne lärjunge.2 Någon anledning att 
antaga, att Ihre haft förhandskännedom om de omvälvningsplaner, 
som 1756 voro å bane å kungaparets och hovpartiets sida, förefinnes 
ej, även om det uppgivits, att han varit underkunnig om hovmar
skalken frih. Gustaf Jakob Horns flyktförsök.3 Att Ihres politiska 
inställning och verksamhet med all sannolikhet måste vara ett av skä
len — och förmodligen det viktigaste — till den ovilja, som A n d e r s  

v o n  H ö p k e n  med tiden kom att hysa gentemot honom, har ovan 
gjorts sannolikt.4 Och uteslutet är icke att Höpken kände mer om 
hans aktivitet än den roll av orospridare inom den akademiska världen, 
som han påbördar honom och ondgör sig över.5 I alldeles motsatt 
riktning — men på sitt sätt följdriktigt — utvecklade sig däremot 
som bekant den uppfattning, som J a c o b  S e r e n iu s  hyste om Ihre, 
och de både på frändskap och vänskap fotade förbindelser, som med 
tiden knöto Ihre samman med denne mäktige och förslagne parti
man6, blevo måhända icke helt utan sin betydelse. Det sist sagda 
gäller till äventyrs även om släktskapsförbindelsen med riksrådet 
frih. C a r l  F u n c k 7, likaledes en av mössornas mest verksamma och

1 L i n n é  skriver till A b r . B ä c k  våren 1756: »Omnes Holmiae dicunt me esse 
myssa, et hic Te eandem induisse larvam; T u  solus me novisti; ego Te. Ego certe 
notatus fui ob familiaritatem aliquam cum D. Ihre, quam debui colere ob alium 
finem et proprium quoddam commodum, sed ille me non prius m utabit quam 
Papa» (Bref o. skrifvelser af o. till C. v o n  L i n n é , Afd. I: D. 5, s. 10).

2 L i n n é  till B ä c k  i i  dec. I7S3 (Ibid., Afd. I: D. 4, s. 242: »von Ungern och G ref 
Brahe bodde i hans hus senast». Detta besök stod möjligen i samband med planerna 
att placera Ihre som informator vid hovet (jfr ovan s. 51).

■! Det är J o h a n n  B e c k m a n n  som i sin förut citerade resedagbok (Schwed. Reise 
in den Jahren 1765— 1766, Upps. 1911), s. 114 vet att berätta detta (möjligen med 
Linné som sagesman), men vederhäftigheten häri torde kunna sättas i fråga (före
ligger måhända förväxling med dåvar. översten greve J. L. H ård eller med lag
mannen frih. Erik Wrangel?).

4 Jfr ovan s. 242. 5 Ibid. not 5.
6 Se härom ovan s. 122, not 2.
7 I  s i t t  s e n a r e  ä k t e n s k a p  g i f t  m e d  I h r e s  s y s t e r d o t t e r  B r i t a  O d e n c r a n t s .
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framskjutna ledargestalter. I detta sammanhang kan till sist möj
ligen förtjäna erinras om det tydligen mycket hjärtliga umgänge som 
rådde mellan Ihre och hans familj å ena sidan och överståthållaren 
frih. T. G. R u d b ec k  å den andra, detta såväl under den tid denne 
såsom överste för Upplands regemente residerade på Ultuna1, som 
när han efter sin mångåriga politiska verksamhet till sist (1772) till
trätt landshövdingämbetet i Uppsala — för detta senare skede äro de 
skildringar upplysande, som den unge G. A. R e u t e r h o l m  ger av 
sällskapslivet i Uppsala under hans studievistelse där höstterminen
I 773*2

Vad som emellertid väl mer än allt annat kan sägas tyda på att 
Ihre verkligen spelat en viss roll inom det politiska livet är det faktum 
att, som det låter sig konstateras, rykten åtminstone vid ett tillfälle 
varit i svang, att Ihre skulle bli riksråd. Det är prosten i Odensvi 
A x el  J o h . L in d b l o m , som i brev av den 27 april 17723 till sonen 
Jacob Axelsson Lindblom återger detta rykte, varvid det även be- 
finnes, att han till och med är underrättad om vem som skall bli 
Ihres efterträdare på professorsstolen. »Det förljudes», skriver han, 
»at S. T. Ihren skal bli R.R. o. Brunkman Schyttianus». Och han 
tillägger, onekligen med allt fog: »I anseende til det senare s[äge]r 
jag: o tempora! o mores!» Det ena som det andra visade sig emellertid 
ogrundat. Antagandet att den egendomlige, tidvis som nämnt i 
»kropps- och sinnessvaghet» förfallne Carl Brunkman, vilken av Ihre 
ratats som docent 17604, skulle vara designerad till hans efterträdare 
som professor Skytteanus får ju närmast betecknas som groteskt, 
och att det överhuvud taget kunnat uppkomma kan endast och allenast 
förklaras därav att Brunkman, såsom ovan omtalats, varit huspredi
kant hos grevinnan Ulrika Juliana Gyllenstierna åren 1763—65 och 
hos hennes son, greve Göran Gyllenstierna, Skytteanska stiftelsens 
patronus, åren 1765—69. Men någon tanke på en dylik upphöjelse 
för Brunkmans del har säkerligen aldrig på allvar föresvävat någon
dera av dessa hans beskyddare.

1 Rudbeck var för övrigt kusin till Ihres maka i i:a giftet friherrinnan Sara C har
lotte Brauner (mödrarna hette Törne och voro döttrar till borgmästaren i Stockholm 
Nils Hansson Törne).

2 C. F o r s s t r a n d , En gustaviansk ädlings ungdomshistoria (Sthm 1925), s. 84 ff. 
(se t. ex. s. 87 f., 114, 121).

3 Linköp. stiftsbibl., ms. Br. 29: II: no. 57. I dateringen är visserligen årtalet 
utelämnat, men att detta är 1772 får anses uppenbart.

4 Se härom ovan s. 177.
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Vad åter angår ryktet om Ihres kandidatur till ett riksrådsämbete 
så torde man ej heller ha anledning att taga detta alltför seriöst. Att 
utan vidare avfärda det som direkt orimligt vore kanske ändock icke 
fullt berättigat. Situationen vid riksdagen 1771—72 var ju närmast 
den, att det nu var mössorna som med majoritet i de ofrälse stånden 
så småningom togo makten och som, sedan den unge konungens för
sök att försona partierna — den s. k. kompositionen — snart nog 
strandat, jämväl visste att utöva den på ett sätt som i hänsynslöshet 
knappast stod den framfart efter, som hattarne i motsvarande situa
tioner, senast 1769, presterat. Icke minst kom detta till uttryck i 
den strid om rådkammaren, som trots stora ansträngningar icke 
minst från konungens sida dock ej lät sig undvikas. Sedan tre av 
hattarnes rådsherrar under konungens medverkan förmåtts att begära 
avsked, anställdes en undersökning mot de kvarvarande, vilken resul
terade i att sju av dessa på delvis helt futila grunder med majoritet 
inom alla fyra stånden förklarades förlustiga sina ämbeten. Beslutet, 
som fattades den 11 april av de ofrälse stånden och den 25 april av 
adeln, utgjorde i själva verket en viktoria nästan skrämmande för 
mössorna själva.1 Visserligen hade tre platser i rådet redan i ett ti
digare skede av riksdagen fyllts av tre av de 1769 licentierade möss
råden — en av dessa var Carl Funck — under det att tre andra, 
däribland Göran Gyllenstierna, avböjt att återinträda. Men det var 
ändock ett ansenligt antal vakanser, som nu skulle fyllas, och tydli
gen är det under intrycket härav, som Ihres namn kommit att bli 
nämnt — man torde få antaga: väl endast i den enskilda diskussio
nen.2 Ty huruvida detta till äventyrs skett också vid överläggning
arna inom det rådselektorernas utskott, som nu trädde samman för 
att uppgöra de förslag, vilka skulle föreläggas stånden i första hand 
och efter deras behandling gå vidare till konungen, det undandrar 
sig vår kännedom.3 Men a priori får det sägas vara föga antagligt. 
Den formella möjligheten sammanhänger först och främst med frå
gan, huruvida Ihre vid denna tidpunkt betraktats som adelsman, 
ehuru han ännu ej erhållit introduktion på riddarhuset. Ty trots 
att regeringsformen av år 1720 nämnde skicklighet och förtjänst som

1 Jfr härom M a l m s t r ö m , Sveriges politiska historia, D. 6 (Sthm 1901), s. 288.
2 A x .  L i n d b l o m s  b r e v  ä r  t i l l k o m m e t  j u s t  u n d e r  t i d e n  f ö r  f ö r b e r e d e l s e r n a  f ö r  

d e t  n y a  v a l e t .

3 A tt han icke nådde förslag behöver knappast sägas; om dessa se närmare M a l m 

s t r ö m , D. 6, s. 292 med not 1.
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enda befordringsgrund utan att undantaga riksrådsämbetena, måste 
dessa dock anses förbehållna ridderskapet och adeln genom adels
privilegierna. Också de voro av regeringsformen garanterade okränkta, 
och de tillförsäkrade adeln uteslutande rätt till »Riksens Råd samt 
Riksens höga och angelägna Embeten».1 Visserligen hade de ofrälse 
stånden redan i tidevarvets begynnelse protesterat mot detta adelns 
privilegium exclusivum i fråga om ämbetena, och de reservationer, 
som av dem härvid liksom under senare uppblossande strider gjorts, 
inkluderade givetvis även rådsämbetena. Ett formligt förslag att 
»sätta även ofrälse män i rådet» hade sålunda också väckts i borgar
ståndet år 1761, men då fått vila. Och nu tio år senare gingo de 
ofrälse stånden till storms mot adelns företrädesrättigheter med en 
intensitet som aldrig tillförne. I icke ringa mån bar adeln själv skul
den till att så blev fallet. En viss utjämning av den förutnämnda 
motsättningen mellan regeringsformen och adelsprivilegierna hade 
tidigare möjliggjorts genom att konungen medelst förlänande av 
adelskap kunnat överföra förtjänta och dugande män till adeln och 
därmed bana väg för dem till höga ämbeten. Men denna utväg hade 
adeln stängt genom sin 1762 beslutade och sedan envist vidhållna 
vägran att medgiva introduktion för de nyadlade — den hade här
med gjort sig till »hvad den aldrig förut hade varit, en sluten kast, 
stängd för alla uppåtsträvande ofrälse förmågor».2 Den oavlåtliga 
kamp mellan de ofrälse stånden och adeln, som så starkt präglade 
hela denna riksdag, hade sålunda bl. a. medfört, att Gustaf III:s 
konungaförsäkran i fråga om tillträdet till ämbeten bragts i full 
överensstämmelse med regeringsformen. Allmänt hade man också 
väntat, att de ofrälse skulle ha omedelbart begagnat sig av denna 
seger, men så skedde dock ej. Anledningen härtill torde man ha att 
söka i det förhållandet, att inom elektorskonklaven, som bestod av 
24 adelsmän, 12 präster och 12 borgare — bönderna voro ej repre
senterade — , hade mössorna visserligen överhand inom de två ofrälse- 
stånden, men adeln hade valt hattar.3 Och då härtill kom att val
bestämmelserna ansågos fordra full enighet bland elektorerna, så 
inses lätt att ett framförande av ofrälse namn säkerligen skulle ha 
medfört utomordentliga vanskligheter för ett positivt resultat, Därest

1 Jfr härom liksom för det följande L. S t a v e n o w , Om riksrådsvalen under fri
hetstiden (akad. afh. Ups. 1890), s. 32 ff.

2 M a l m s t r ö m ,  anf. arb., D. 6, s. 192.
3 Jfr M a l m s t r ö m , anf. arb., D. 6, s. 289.
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Ihre, som väl antagligt är, ej skulle ha räknats som adelsman, 
enkannerligen av ståndets elektorer, torde möjlighet att föra fram 
hans namn alltså ha varit stängd.

För övrigt må endast anmärkas att Ihres rangställning som kansli
råd i och för sig bör ha varit tillfyllest för hans formella kompetens, 
liksom det å andra sidan får sägas, att det faktum att han ej deltagit 
i en enda riksdag väl skulle ha gjort ett lancerande på allvar av hans 
kandidatur till riksrådsämbetet till en skäligen enastående hän
delse i frihetstidens politiska liv. Vi få alltså lämna den ensamstå
ende och helt obekräftade uppgiften åt dess värde, men i det hänse
endet måste den dock i vad fall som helst sägas erbjuda ett intresse, 
att den bestyrker det antagande som här gjorts, att Ihre även utan
för det akademiska livet i högre grad än hans skenbara passivitet 
ger vid handen spelat en roll i politiskt hänseende.

Vi ha under dessa förhållanden knappast någon anledning att ingå 
på spörsmålet om hur Ihre själv skulle ha ställt sig, därest det före
legat någon reell grund bakom ryktet. Men de svårigheter det mötte 
att finna personer hugade att acceptera förslag voro onekligen 
ganska påfallande, och avsägelserna voro flera — »icke ens för överste
löjtnanter och hovrättsråd innebar rådspurpurn numera något loc
kande».1 Bortsett från den osäkerhet, som de vid partivälvningarna 
nära nog obligatoriska licentieringarna medfört, hade väl den parti
livets urartning, som snabbt tilltog under frihetstidens senaste skede, 
bragt mer än en av tidens mera klarsynte män till insikt om att en 
förändring måste komma — den rådkammare, som färdigbildades 
i slutet av maj 1772, då hattrådet, som dock inneslutit män av bety
dande kapacitet, ersattes med »medelmåttor och ryska pensionärer»2, 
blev ju heller icke långlivad. Visst är också att Ihre med kritisk blick 
såg på den bedrövliga situation och de för land och folk högst all
varliga nackdelar, som de ständiga slitningarna partierna emellan 
— särskilt intensifierade under riksdagarna — ej kunde undgå att 
medföra. Sålunda skriver han den 27 dec. 1771, alltså vid en tid
punkt, då ständerna genom sina fanatiska strider inbördes gjort sitt 
bästa för att förverka den sista rest av anseende de till äventyrs ännu 
kunde äga i tänkande folks ögon, till Henning Gyllenborg: »Sedan 
Riksens Ständer nu äro åtskilde äro wi i then lyckliga omständig-

1 O d h n e r ,  Sveriges polit. historia under kon. Gustaf III:s regering, D. 1 (Sthm 
1885) s. 86.

2 Karakteristiken är T . H ö je r s  i Hist, tidskr., Årg. 6 (1940), s. 283.
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heten, att få höra hwarken sanna eller osanna nyheter. The af Stän
derna, som äro hemreste, lära hafwa swårt att berätta, hwad the på 
6 månader hafwa uträttat.»1

Det torde till sist böra nämnas att vad som i vår samling bevarats 
av politiska aktstycken, partiskrifter o. likn. från frihetstiden — det 
har sammanförts i volymerna Ihre 125— 128 — det kan icke sägas 
kasta något ljus över Ihres politiska ställning, förbindelser och even
tuella verksamhet. Det är ett skäligen slumpvis tillkommet urval av 
sådana ting, som gemenligen förekomma i samlingar från denna tid, 
vartill kommer att däri också ingå ingredienser härrörande från 
andra håll än Johan Ihres.

Såväl under ungdomsåren som mannaåldern synes Ihre i det Joh. Ihres 
stora hela ha kunnat glädja sig åt en god hälsa. I självbiografien sä- 
ger han härom: »Jag har, Gudi lof, haft jämte ett tranquillt sinne
lag en jämn helsa, så att jag mig wetterligen ej waret nödsakad för 
ohälsa skull att i alla 4 0  åren försumma twänne lectioner.» Detta 
torde nog få räknas som ett överord — särskilt när det fått kvarstå 
oförändrat och till och med utsträckts till »alla 43 åren» i den något 
reviderade redaktion, som 1780 tillställdes C . H. B raad  och som nu 
föreligger i dennes avskrift.2 Ty av handlingarna framgår att Ihre 
vid åtskilliga tillfällen varit utsatt för sjukdom; några annoterade 
fall må anföras. Sålunda framgår det, att Ihre dels i december 17503, 
dels under tiden december 1 7 51—februari 1752 i flera repriser varit 
rätt illa ansatt av ros4, som han själv nämner »min wanliga sjukdom»5.
Hösten 1758 kort efter hans första makas bortgång tycks han ha haft 
ett allvarligt anfall av gikt.6 I december 1761, då han skulle tillträda

1 I UUB, ms. F 381.
2 Ihre 201: B 3, jfr ovan s. 224 och nedan D. 2, s. 374. Möjligen kan dock revi

sionen i ett dylikt fall tänkas härröra från Braad.
3 Ih re  till H . A . G y l l e n b o r g  4  och 12 dec. 1750  (Ihre 190). I senare brevet 

berättar han att han haft »rosen, med feber: then senare är nu lindrigare, then förre 
har slaget neder i ett knä, och hindrar mig, att kunna gå, är mig ock till mycken oro, 
helst om nätterna. M itt sinne har waret thet siukaste, och än är: men så hoppas jag, 
att i proportion, som mina krämpor lemna mig, thet äfwen gifwer mig ro». Det 
torde här också vara frågan om en oro föranledd av den politiska processen.

4 Härom berättar J. A g r e l l  i brev till H. A. G y l l e n b o r g  i i  dec. 1751 (UUB 
F 380).

5 I h r e  till G y l l e n b o r g  7 febr. 1752 (UUB F 381).
6 »Hwad M H r. Broder berettar om subnascente apud se arthritide», skriver svå

gern biskop R h y z e l iu s  2 okt. 1758, »gifwer mig en helt ängslig fruchtan, at hon
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rektoratet, hade han insjuknat och satts ur stånd att infinna sig vid 
det solenna ombytet, som skulle ske i den oeldade domkyrkan. Detta 
vållade en del bryderi och åtskilliga skriverier, till dess Kungl. Maj:t 
den 2i dec. dekreterade, att Ihre skulle »nu strax och innan instun
dande julehögtid per vicarium professorem, som till Rectoratet i 
ordningen närmast är, med i öfrigt wanliga ceremonier uti dom
kyrkan emottaga rectoratet och sedermera personligen aflägga 
Rectors Eden uti Consistorio Academico, så snart dess helsa så
dant medgifwer».1 I april 1764 nämner Ihre, att »thetta året gjort 
några attaquer på min helsa», ehuru han eljest tycks befinna sig väl.2 
Från april 17673 rapporterar hans dåvarande amanuens P. B o l in g  

en längre tids opasslighet (»colique»)4, och Ihres hälsotillstånd har 
samma år föranlett honom att »nyttja brunscour ifrån den i:sta 
Junii»5, förmodligen vid Sätra brunn, som han för övrigt redan ti
digare frekventerat och sedermera flera år besökte. Från hans se
nare år ges det en mycket upplysande redogörelse uppsatt 1783 av 
O l o f  W a l l q u is t , vilken ju, såsom redan omtalats, åren 1775—79 
vistades i det Ihreska hemmet.6 Wallquist framhåller här, att när 
han i juni 1775 tillträdde befattningen som informator för Albrecht 
Ihre, »då war Herr CantzliRådet ännu i fullt ägande och werksamt 
bruk af de sälsyntare kropps och Sinnes förmögenheter, dem Natu
ren tilldelt honom: bestridde de Ämbets-Syszlor, från hwilka han

tager [till] och får styrko af then nu åkomna sorgen» (Ihre 191). Även L i n n é  ger u t
tryck åt vissa farhågor i liknande riktning (Bref o. skrifvelser, Afd. i: D. 7, s. 181). 
Och i ett brev från A r c k e n h o l t z  (ofullständ. och utan datum) snarast från mars 
1759 kondolerar denne Ihre med anledning av hans hustrus död och beklagar »des 
egen därå fölgde swåra siukdom, hwarom H err Cantzlj Rådet i sit gunstiga Bref af 
d. 23 förl. febr. behagat mig förständiga» (Ihre 191).

1 Se härom närmare H. S c h ö c k , Inbjudning till bevistande af rektorsombytet . . .  
1918 (univ. progr. Upps. 1918; även i Upps. univ:s årsskrift 1918: Bd 2), s. 24 ff.

2 I h r e  till G y l l e n b o r g  28 april 1764 (F 381).
3 Huruvida de sonderingar A r c k e n h o l t z , som ovan s. 39, not 5 omtalats, gjort 

hos Schoepflin kring årsskiftet 1765—66 om lämpliga kandidater till en blivande 
succession å Skytteanska professuren föranletts av något sjukdomsfall känner jag ej.

4 B o l i n g  till B j ö r n s t å h l  i  o  april 1767 (LUB).
5 Permission beviljad av kronprinsen-kanslern (A n n e r s t e d t , Bihang 4, s. 230).
6 Jfr ovan s. 160. Det är emellertid här ej fråga om W a l l q u i s t s  självbiogra

fiska anteckningar (UUB X  305), utan om en liten särskild ’Berättelse om . . . Johan 
Ihres sidsta Lefnadsår, Siukdom och död’, som Wallquist i januari 1783 »På H err 
Secreteraren Sigfrid Gahm Perssons begäran . . . upsatt och aflämnat, att i desz 
Historiska Samlingar inflyta». Den föreligger i Gahms avskrift i UUB X 206.
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icke erhållit frihet, med en aldeles owanlig lätthet och förnöijelse: 
war i Samqwäm munter, glad och sinnrik, hemma i sitt hus jämn 
och alfwarsam. Han fortfor att sålunda lefwa lycklig för sig Sielf 
och nyttig för andra på ett alldeles likformigt sätt till 1777 i Junii 
månad, då han wid Sätra Brunn siuknade i gulsot af alldrawärsta 
slaget, emot hwilken både närwarande och frånwarande Läkares råd 
förgäfwes syntes wara nyttjade.» Själv hade Ihre på våren 1777 (maJ?) 
kunnat skriva till B jö r n s t å h l : »Hwad mig widkommer, hafwer jag 
draget in mina segel, som alldrig waret widt utsträckta, och täncker 
nu mera på att göra min räkning med mitt samwete, än utarbeta nå
got. Jag har nu passerat 70 år, men tackar dock Gud, att jag nju
tet någorlunda helsa.»1 Men om den svåra sjukdom, som kort där
efter drabbade honom, berättar han i ett brev till en av sina svågrar, 
antagligen ryttmästaren E. A. P r in t z e n s k iö l d 2, bl. a., »att medici 
alldeles gofwo mig förlorad; krafterne woro så medtagne, att jag ej 
förmådde röra hwarken hand eller fot», och han skildrar också, hur 
han i detta tillstånd fördes till Uppsala nedbäddad i en »slepwagn», 
som man lyckats få från Stockholm. »Motionen», tillägger han,
»måtte hafwa waret mig salutaire: ty så snart jag kom till Upsala, 
märktes strax någon bättring, som sedermera continuerat, dock så 
att ännu [alltså den 24 sept.] ganska mycken magtlöshet är qwar: 
krafterna komma ej så snart igen wid 70 års ålder, som i yngre åren.»
Wallquist tror sig veta, att en huskur föreslagen av »Probsten i Gefle 
Herr Doctor Tegman» skulle ha åstadkommit en omsvängning i 
sjukdomen och möjliggjort överflyttningen till Uppsala, där Ihre 
»under Sin oförlikneliga Frus, Charlotta Johanna Gerners alldeles 
otrötteliga skötsel blef i September Månad nästan fullkomligen till 
hällsan restituerad». En viss kroppslig svaghet tycks emellertid ha 
kvarstått som en följd av den allvarliga pers han genomgått. Härom 
mera i det följande.

Ihres sjuklighet under dessa senare år underlättade och togs>/?. Ihres 
också till intäkt för den 1779 genomförda åtgärden att redan under ^ * siradau 
hans livstid utnämna hans efterträdare, men att hans hälsotillstånd 
verkligen skulle ha direkt föranlett eller än mindre nödvändiggjort 
detta steg förefaller knappast troligt. Saken låg härvidlag helt visst

1 Om detta brev, som finnes bland Björnståhls papper i LUB, jfr ovan s. 250 f.
2 Av den 24 sept. 1777 (Ihre 190).
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annorlunda till, och den egentliga grunden ha vi nog att se i det 
insteg den unge framåtsträvande J a c o b  A x e l s s o n  L in d b l o m  vunnit 
i patronus’, greve Gyllenstiernas, bevågenhet, och i den skicklighet 
och energi, varmed han själv förstod att intressera denne och andra 
inflytelserika personer för sina syften. Av allt att döma har Lind
bloms fader, prosten i Odensvi i Södra Tjust A x e l  J o h a n  L in d b l o m  

haft gamla förbindelser med Gyllenstierna, och när denne år 1767 
såg sig om efter en preceptor för sin unge föräldralöse systerson 
friherre C a r l  G u s t a f  H o r n  (f. 1753)1, som Gyllenstierna, själv barn
lös, tagit sig an, föll valet på Jacob Lindblom. Denne kom därmed 
att långa tider vistas i Gyllenstiernas omedelbara närhet än i hemmet 
i Stockholm, än på någon av riksrådets egendomar, särskilt Thoröns- 
borg i Östergötland2, och under de tider, Lindblom och hans discipel 
tillbragte i Uppsala, växlades täta depescher mellan preceptorn och 
Gyllenstierna3. Tydligt är att Gyllenstierna härvid kommit att om
fatta den dugande och nitiske informatorn med intresse och till
givenhet4, och Lindblom har å sin sida ej lämnat något tillfälle onytt
jat att visa sin gynnare skyldig uppmärksamhet: till denne dedicerade 
han 1769 sin exercitiedisputation ’Caussae impeditae in studiis pro
gressionis’, vid högtidliga tillfällen uppvaktade han med verser o. 
likn., och hans nyårsbrev till greven och till grevinnan kommo med 
en osviklig precision även långt efter det han frånträtt befattningen

1 Son av Gyllenstiernas syster E v a - M a r g a r e t a  och frih. G u s t a f  J a k o b  H o r n  

(af Rantzien), hovmarskalk hos Lovisa Ulrika och avrättad 1756 såsom delaktig i 
revolutionsförsöket.

2 I sitt ’Tal öfver . . . grefve Göran Gyllenstierna; hållet vid dess jordfästning . . . 
I 799> (Linköp. u. å.), s. 21, not 1 nämner Lindblom: »Den Talande hade den lyckan, 
at, såsom Handledare i studier för Friherre Carl Gustaf Horn . . .  i fyra års tid 
vara i Grefliga Gyllenstiernska huset.»

3 Breven från G y l l e n s t i e r n a  till L in d b l o m , som för åren 1769—70 äro icke 
mindre än 21 st., finnas i samlingen av Bref till J. Lindblom i Linköpings stifts- 
bibl. (sign. Br. 29), Bd II.

4 En enda gång tycks bevågenheten ha stått i fara, då någon av Lindbloms avunds
män i anonyma skrivelser till Gyllenstierna svartmålat hans vandel m. m., vilket 
föranledde en allvarlig skrivelse från Gyllenstierna av den 6 april 1770 (utdrag hos 
E d v . M .  R o d h e , Jacob Axelsson Lindblom som biskop i Linköping, akad. afh. 
Lund 1905, s. 12, not 3). Lindblom torde emellertid ha kunnat rentvå sig från de 
förmodligen ogrundade beskyllningarna — han låg vid denna tid i träget avhandlings
arbete för magistergraden; i varje fall har han helt återvunnit Gyllenstiernas för
troende att döma av de erkännsamma uttalanden, som förekomma i flera av Gyllen
stiernas senare brev.
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som handledare för unge Horn.1 Lindblom synes efter åtskillig tve
kan ha bestämt sig för att söka slå sig fram på den lärda banan: han 
kallades, som ovan omnämnts, 1773 av Ihre till docent i latin, och s. å. 
blev han ordinarie amanuens vid Universitetsbiblioteket, i vars 
tjänst han ett par år tidigare inträtt. Här gick han emellertid alltjämt 
lönlös, även efter att ha erhållit vice bibliotekaries titel (1776), hans 
lexikaliska arbete kunde ej räknas till de mera lukrativa, hans små 
kommissionsaffärer med Gjörwell knappast heller, och för sin ut
komst var han alltjämt väsentligen hänvisad till utvägen att hand
leda disciplar. De år efter år uppehållna förbindelserna med Gyl- 
lenstierna, vilka tidvis togo formen av en verklig brevväxling, ge 
emellertid vid handen, att denne allt starkare intresserat sig för att 
Lindblom måtte vinna en tryggad ställning, och antagligen har tidigt 
nog den tanken väckts hos honom, att detta möjligen skulle komma 
att ske just genom hans åtgöranden. Ty han har svårligen kunnat stå 
främmande för den tanken, att Lindblom en gång vid Skytteanska 
professurens återbesättande skulle komma att stå som en av de tänk
bara kandidaterna.2 Mer ovisst är väl om Ihres önskningar och 
planer vid denna tidpunkt gått i samma riktning. Hans vikarie under 
ledigheten för Bibelkommissionens arbeten från 1774 var adjunkten 
professor G u sta f  A n t o n  B o u d r ie , och till förmån för denne tyckes 
Ihre ha varit verksam — bl. a. genom att för honom utverka presidie
rätt ävensom konstitutorial å professuren — utan att man därför dock 
kan avgöra, om han verkligen velat se mannen som sin efterträdare. 
Ihres sjukdom 1777 har tydligen satt olika krafter i rörelse. Sålunda 
vet G jö r w e l l  att i anteckningar från hösten samma år, avsedda för 
hans meddelanden till Björnståhl, berätta, att »Anlägningar til Suc-

1 Konditionen tycks L. ha lämnat i slutet av 1770 med anledning av Horns sjuk
lighet; av hälsoskäl reste denne påföljande år utrikes, följd av J. G. A crel ; han avled 
redan 1775 i Hamburg.

2 I brev till Lindblom av den 4 dec. 1777 (Linköp., Br. 29: Bd IV: no 121) u t
talar fadern, A xel  J o h . L in d b l o m , sålunda som sin åsikt, att »det wore det säkraste 
til din befordran, om du kunde förmå C. R. Jhre at afstå til dig sin Profession med 
förbehåll af hela lönen i sin lifstid, neml. om Hans Exce Gr. Gyllenstjerna behagade 
gifva der til sitt nådiga bifall. Då» — tillägger han — »woro alla andra Pretendenter 
afskurne». Faderns månhet om Jacobs befordran tar sig senare mycket oförbehåll
samma uttryck såsom när han i brev av den 25 febr. 1779 (samma vol. no. 205) 
efter Björnståhls utnämning till professor i Lund förklarar, att det varit honom »obe- 
skrifwel. angenämt at förnimma, huru underlig och nådig Guds försyn är, som . . . 
röjt en swår Competitor Björnstål ur wägen, sedan Tunm an war afgången», etc.

2 1 —40360. A. Grape.
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cessor voro redan å gånge för Hr Thunman i Halle, til at återfå så 
diger Criticus, och för vice-Bibliothecarien Lindblom, gynnad af 
RRådet Gr. Gyllenstierna, som ger bort Skytteanska Professionen».1 
Vilka som kunna ha varit verksamma till förmån för den unge, tvi- 
velsutan mycket dugande H a n s  T h u n m a n 2 är icke närmare känt — i 
varje fall eliminerades han såsom kandidat redan påföljande år genom 
döden. Eget nog tyckes Gjörwell ej ha varit medveten om att även 
den man, för vilken hans meddelande var avsett, nämligen Bj ö r n -  
s t å h l , själv var att räkna som en aspirant på professuren. Vid denna 
tidpunkt tycks det emellertid ha varit känt, vem som främst var att 
räkna såsom patronus’ skyddsling vid en uppkommande vakans. 
Måhända har Lindblom också — t. ex. genom sin fader, som tydligen 
med en viss energi förstått att arbeta för sina söners framtid — fun
nit utvägar ej blott att styrka Gyllenstierna inför denna eventualitet 
utan även att hos honom väcka tanken att redan i förväg, alltså under 
Ihres livstid, ordna frågan om successionen.3 I varje fall tyckes 
Gyllenstierna på nyåret 1778 ha vidtagit vissa mått och steg i denna 
riktning, närmast sonderingar genom statssekreteraren E l is  S c h r ö - 
d e r h e im  och kanslern greve R u d e n sc h ö l d  om hur man på högsta 
ort skulle ställa sig till en anordning i denna riktning.4 Och Gustaf 
III har tydligen ej haft något att invända.5 På detta stadium torde 
det närmast ha varit fråga om utställandet av en bindande utfästelse

1 G j ö r w e l l  till B j ö r n s t å h l ,  »Dag-Antekning För den Utländes Vännen; börjad 
den 1 Sept: 1777» i vol. Bref o. handkar rör. J. J. Björnståhl, KB, avd. Biogr., sv.

2 T h u n m a n  (f. 1746) hade åren 1764— 66 studerat i Uppsala, under konditioner 
i Tyskland tagit magistergraden i Greifswald 1769 och 1772 blivit utnämnd till 
professor i filosofi och eloqvens i Halle. Han presterade här ett förtjänstfullt för
fattarskap i historia och sände Gjörwell intressanta korrespondenser införda i hans 
tidskrifter. Hans hälsa var emellertid bruten genom hårda umbäranden, och redan 
*778 gick han ur tiden, 32 år gammal. Se om honom bl. a. Biograph, lexicon, 
Bd 17 (1840), s. 124 ff. m. anförd litt. och R. G : s o n  B e r g ,  De tyska klassikerna 
och 1700-talets Sverige (i Nord. tidskr., 1909, s. 589—598).

3 Jfr dock vad ovan, s. 39, not 5, med A r c k e n h o l t z  som sagesman omtalats om 
Gyllenstiernas verkliga eller förmenta sympatier för tanken på att åter bekläda 
professuren med en inkallad utlänning.

4 G y l l e n s t i e r n a  till L i n d b l o m  i i  jan. 1778 (Linköp., Br. 29: Bd IV: no. 128).
5 Fadern Axel Joh. L. uttrycker i brev till Jacob av den 12 febr. [1778] sin liv

liga glädje över »reussiten af din ansökan», förklarar sig vilja skriva tacksägelse till 
Gyllenstierna och tillägger så: »Int trodde jag, at Ni skulle bli Professor, medan jag 
lefver, när Ni för 20 år sedan tydde för mig: Qvo te, Mceri, pedes? emot praemium 
af en sex styfwer.» (Samma vol.: no. 135.)
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från Gyllenstiernas sida att i sinom tid kalla Lindblom till Ihres 
efterträdare men knappast om någon formlig utnämning nu omedel
bart.1 Mot slutet av samma år (1778) såg det emellertid ut, som om 
en annan professur skulle bli ledig, då den 82-årige eloqventiae-pro- 
fessorn P. E k e r m a n  svårt insjuknade. Jacob Lindblom har då tyd
ligen varit betänkt på att taga den chans, som därmed skulle komma 
att yppa sig.2 Då Lindbloms fader, som bevistat riksdagen, fick till
fälle att göra konungen sin uppvaktning — det skedde den 2 dec. 
1778 — har han fört denna befordringsfråga på tal. Enligt sin omedel
bart nedskrivna redogörelse3 har han härvid för konungen omtalat, 
att Jacob »har löffte af R.R. Gyllenst[ierna] om Skyttianska profes
sionen, som är den bästa wid academien, effter C. R. Jhres afgång; 
men» — hade han tillagt — »min son wil gärna cedera den, om Eds 
Maj“ är så nådig och gifwer honom Eloq® Professionen effter Eker
man, som nu ligger på sitt yttersta». Härvid hade konungen utan att 
avge något löfte förklarat sig vilja inhämta kanslerns yttrande, när 
ärendet komme före. Saken komplicerades emellertid snart nog 
högst avsevärt, ej så mycket därigenom att Ekerman mot förmodan 
repade sig, ty han fick ändock nolens volens sitt avsked påföljande vår, 
men därför att konungen befanns enligt en tidigare tillkännagiven 
plan böjd för att indraga denna professur, liksom även en som vid 
samma tid blivit ledig i teologiska fakulteten. Då man emellertid 
på högre ort ej ansåg sig kunna underlåta att bereda åtminstone de 
främsta aspiranterna på dessa tjänster något soulagement, uppstod 
ett stort bryderi, hur detta lämpligen skulle kunna ordnas. Det tyckes 
härvid faktiskt ha blivit Lindblom förbehållet att i enlighet med en 
plan, som ursprungligen torde ha härrört från dåvar. rector magni
ficus D a n . M e l a n d e r h ie l m , och under medverkan av Schröderheim, 
få saken ordnad jämförelsevis tillfredsställande. Hur detta närmare 
tillgick behöver ej här i detalj relateras4 — resultatet blev för Lind

1 G y l l e n s t i e r n a  till L i n d b l o m  den 23 febr. 1778 (Linköp., Br. 29: Bd IV: no. 
137): »At min önskan och bibliothecariens åstundan wunnit sin fullbordan fägnar 
mig af alt hierta. Jag önskar att Herr Bibliothecarien måtte snart få se löftet full
bordat, samt i longl3 tider i allsköns wählgong få till fädernes landets nytta och wähl 
employera de gofwor Wår Herre och flit och arbete gifwit H err Bibliothecarien!»

2 Härtill bidrog väl att han i G u n d l a  F r o n d i n , en dotter till hans chef, akademi
bibliotekarien professor Berge Frondin, funnit sin blivande maka och gärna ville 
få gifta sig.

3 A x e l  J o h .  L i n d b l o m  till J a c o b  2 dec. 1778 (samma saml., Bd IV: no. 191).
4 Redogörelser härför finnas hos E d v . M. R o d h e , Jacob Axelsson Lindblom
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bloms del, att han och hans medtävlare adjunkten J. N. H a g e m a n  
hugnades med professorsfullmakter och fingo dela lönen för den 
teologiska professuren, varjämte Hageman erhöll löfte om första 
lediga professur i filosofiska fakulteten och Lindblom nu officiellt 
tillförsäkrades succession på Skytteanska professuren. Lindblom hade 
nämligen i maj 1779 för detta ändamål av Gyllenstierna utverkat en 
skrivelse till konungen. I denna1 berör Gyllenstierna den anledning 
han har att, som han uttrycker sig, »i tid wara omtänkt, huru jag wid 
en snart till förmodande ledighet, samma Sysla till Lder Kongl. 
Mts höga nöje, och enligt Testators afsigt måtte kunna åter besätta». 
Han framhåller härvid särskilt, att »en Skyttianisk Professors göromål 
är twäggehanda, Wältaligheten och Stats läran, och som ej mer än en 
enda befordran wid Academien i begge desze ämnen är möjelig, och 
den samma sker utan förslag, effter Patroni utnämnande och Eders 
Kongl. Mts höga stadfästelse; så skulle deraf kunna hända, att till
gång till en skickelig Person, i begge desza Lärdomsgrenar wore 
mera owisz, än i någon annan». »En sådan händelse», fortsätter Gyl
lenstierna, »har ej bordt undfalla min omtanka och har jag trott den 
bäst kunna af böj as, om jag i tid utsökte någon innom Academien 
skickelig Person, som under säkert hopp om befordran kunde med 
all flit lempa sig till nämde Lärdoms stycken.» En sådan person tror 
sig Gyllenstierna ha funnit i Lindblom, som han i längre tid känt 
och »hwars böjelse att stanna innom Lärowerket jag både uppmuntrat 
och understött». Såväl under en tvåårig utrikesvistelse som under 
de 16 år han tillbragt vid akademien hade denne berett sig sina för
mäns förtroende och i synnerhet »såsom Docens wid Skyttianske 
Profession» sökt förvärva sig insikt i de till denna hörande ämnen, 
varpå han i sitt latinska lexikonarbete lämnat nöjaktigt bevis. »I anled
ning häraf, och på det han ytterligare och under den förtjänte M an
nens Cancell. Rådet och Riddaren Ihres ögon och handledning, måtte 
kunna winna större insigter, i desze ämnen, har jag härtill welat upp
muntra bemälte Lindblom, med försäkran om befordran till Skyttian
ske Professionen, när han blifwer ledig, samt att han dertill af mig skall 
blifwa Eders M t i underdånighet presenterad.» På detta beslut an
håller han om nådigt bifall och stadfästelse, vilket också meddelats 
dels genom konungens påteckning »bifalles» å framställningen, dels

såsom biskop i Linköping (akad. afh., Lund 1905), s. 20 ff. och A n n e r s t e d t , Upsala 
univ:s hist., D. 3: i, s. 552 ff. (jfr även Bihang 5, s. 38 f.).

1 Original dat. 16 maj 1779 i Linköp. stiftsbibl. ms. B 90 b.
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genom en särskild kungl. resolution med stadfästelse å den av Gyl- 
lenstierna företagna survivance-utnämningen.1

Om något större mått av hänsynsfullhet gentemot den frejdade 
åldring, som ju  ännu var Skytteanska lärostolens innehavare, kan ju 
hela denna transaktion ej sägas vittna. I känslan härav har man emel
lertid gjort vissa försök att i görlig mån överskyla detta faktum och 
mildra det intryck, som åtgärden väl måste göra främst på Ihre själv 
men säkerligen också på många med honom. En antydan om att 
Lindblom nu på särskilt sätt skulle komma att av Ihre förberedas 
för sin uppgift hade ju  redan Gyllenstierna givit. Men en elegantare 
utformning fick denna tanke av Elis Schröderheims skickliga penna i 
den skrivelse, vari konung Gustaf för kanslern, Rudenschöld, skis
serade sin önskan om hur den förut berörda komplicerade situationen 
i soulagements-frågan borde lösas.2 Här inrycktes nämligen en pas
sus, däri det förklaras, att konungen genom det för Lindbloms del 
föreslagna arrangemanget förverkligade tvänne ändamål, som låge 
honom om hjärtat, »det ena, att uppfylla R.R. G[yllenstiernas] åstun- 
dan, som h[an] flera gångor till min nåd. åtanka anmält, det andra att 
låta C. R. Ihre hwars år och sjuklighet nog hota Acad[emien] i sin 
lifstid känna sin efterträdare», varvid ytterligare tillädes: »Hans [dvs. 
Ihres] tillgifwenhet för mig, hans ömhet för wettenskapen kunna ej 
tillåta honom att icke med råd och biträde åt sin Efterträdare, hjelpa 
mig at ersätta wid desz bortg[ång] det allmännas förlust.» Det före
faller vidare som om konungen själv åtagit sig att underrätta Ihre om 
survivance-utnämningen3, men något skriftligt meddelande har i 
varje fall ej bevarats till vår tid. Det är väl därför all rimlighet för 
att det hela kan ha ordnats så, som den i allmänhet väl underrättade 
O l o f  W a l l q u is t  uppger i ett tillägg till sin förut nämnda relation 
av år 1783. Han berättar här, att Ihre »feck i senare åhren täta pro
positioner af sina wänner, att taga afsked ifrån Professors-Syszlan»,

1 Original, dat. 24 maj 1779, i nyss nämnda Linköpings-ms., som också inne
håller professorsfullmakten för Lindblom, dat. 12 juni s. å. Den 4 juni s. å. framför 
Gyllenstierna sin lyckönskan till »att Herr Professoren nu fådt det jag länge ämnadt» 
och uttalar förhoppningen, att Lindbloms »åminnelse och namn ibland Skyttianske 
Professorernes antahl måtte öfwerträffa desz hederl. Företrädares» (Linköp., Br. 
29: Bd IV: no. 234); jfr även brev av 7 okt. s. å. (ibid. no. 248).

2 Koncept i Linköpings volymen B 90 b.
3 I brev till fadern 8 juni 1779 (Linköp., Br. 29: Bd IV: no 235) skriver Lindblom: 

»Genom Schröd[erheims] anstalt får Ihren ett compliment-bref från Konungen 
(så fort jag får fullmagten) för det han nämt successor i hans lifstid.»
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men att han härpå »altid swarade, att han det icke wille, emedan det 
icke roade honom att se sin successor». Då emellertid Lindblom av 
Gyllenstierna anmälts till survivance »och Kongl. Maij* wid samma 
tid på en dag war i Upsala, befalltes CantzliRådet Ihre till konungens 
bord, och frågades af konungen Sielf, om bemälte Lindblom ägde de 
egenskaper, som sannolikligen kunde uprätthålla Skyttianska Pro
fessionen i det anseende CantzliRådet nu satt den samma, i hwilket 
fall konungen Nådigast wille nämna honom, och i annan händelse 
icke, fann Herr CantzliRådet sig härigenom så Allernådigst hedrad, 
att hans förriga tänckesätt aldeles förändrades, och han med någorlunda 
nöje såg Lindblom nämnas, att succedera sig, ehuru han säkert ut- 
sedt någon annan, om han wärkeligen däruti rådt sig sielf». Det är 
väl med kännedom om denna händelse som Gyllenstierna, när han 
omsider — sällsamt nog först den i i  okt. 17791 — underrättar Ihre 
om utnämningen, uttrycker en förmodan att därutinnan vara före
kommen av konungen. När han emellertid för egen del skall — som 
han uttrycker sig — »nämna orsakerne till detta steg som utan att 
weta dem synes wara praecipiterat», så sker det, som ovan (s. 39) 
redan berörts, med en erinran om att när Ihre själv på sin tid utnämn
des till denna professur, »den högsta Person i riket anhölt derom», 
varefter helt kort tillägges: »som det samma händt nu, så är ock samma 
skiähl som då». Utöver detta avgörande faktum vill han dock tydligen 
även anföra de grunder, som för honom varit bidragande till beslutet. 
Detta sker först med följande ord: »Som Iierr Cancellie Rådet med all 
heder och wärdighet uppfylt sitt Embete, så har jag intet trodt mig på 
bättre sätt kunna å daga lägga min tacksamhet, samt bibeholla Profes
sion i den lustre den altid warit, än att wälja en sådan Man hwilcken 
Herr Cancellie Rådet skielf uppammat i de Wettenskaper som tillhöra 
Skyttianska Profession, samt under Herr Cancellie Rådets ögon än 
widare danas att giöra des LäroMästares Åminnelse än mera ewig 
och både Profession och academie lysande.» Härefter följer argumen
tet om svårigheten att förmå någon att ägna sig åt här ifrågavarande 
vetenskaper, »om han ey förut kan wara wisz uppå sitt brödstycke», 
varpå Gyllenstierna berör sina tidigare förbindelser med Lindblom, 
som »är en snäller Man», och smickrar sig med »att Herr Cancellie 
Rådet gillar mitt giöromåhl» etc. När Gyllenstierna sålunda åberopar 
konungens önskan såsom den avgörande faktorn, så låter detta m öj-

1 Original i Ihre 191.
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lig e n  sig göra med ett visst fog, nota bene om man enbart tar hänsyn 
till den komplicerade situation, som uppkommit genom konungens 
åtgärd att indraga tvänne professurer. Men icke ens då kan man 
skönja något som tyder på att initiativet till survivance-utnämningen 
skulle ha tagits av konungen1 — det härrörde säkerligen från den i 
saken mest intresserade, nämligen Lindblom, som därvid kunde falla 
tillbaka på den välvilliga inställning han förstått att bereda sig hos 
Gyllenstierna. Och till de hjärtliga förbindelser som under årens lopp 
knutits mellan Lindblom och Gyllenstierna — och som utvecklades 
än starkare, sedan Lindblom tillträtt professuren — ser man föga 
motsvarighet i det förhållande, som rådde mellan Ihre och hans 
patronus och forne lärjunge och som visserligen tycks ha varit i allo 
korrekt och aktningsfullt, men heller icke mer.

Vad vidare beträffar Ihres förhållanden i övrigt under de senare Ihres sista 

levnadsåren så är det ganska tydligt att den svåra sjukdomen som~̂ Ue°m'm"1” 
maren 1777 tagit hans bästa krafter. Enligt Wallquists relation tycks 
den också ha haft en del »småkrämpor i benen, tänderna och ögonen» 
i släptåg, »därigenom Herr CantzliRådets lätta och muntra conver
sation i någon måtto förlorade». Beträffande ögonen var det emel
lertid av allt att döma under våren och sommaren 1778 fråga om ett 
allvarligt tillbud.2 Det framgår bl. a. av vad universitetsbiblioteka
rien professor P. F. A u r i v i l l i u s  berättar i ett brev till lektor Olof 
A. Knös skrivet hösten nämnda år3: »Cancellie rådet Ihre är nu så 
mycket bättre än i våras, att Han tämmeligen kan nyttja det ena

1 Av det livliga intresse, varmed konungen senare kom att omfatta Lindblom, 
kunna vid denna tidpunkt ej veterligt skönjas några spår. A tt hans utnämning 
sålunda skulle ha »med skäl betraktats som ett utslag af favoritsystemet å högsta ort» 
( A n n e r s t e d t , D. 3:1 , s. 554) eller tillkommit genom någon verklig påtryckning 
från konungens sida (ibid. 3: 1, s. 568; 3: 2, s. 94) torde knappast få anses grundat.

2 F l o d e r u s  skildrar denna smärtsamma ögonsjukdom, som gjorde honom blind 
på ena ögat, sålunda: »Materia . . . erysipelacea, quas complures annos in cruribus 
hasserat, inde repulsa oculos infestare ccepit doloribus, hoc atrocioribus quod non 
prius, quam post inductam alteri coecitatem, remiserit cruciatus» (Officium paren
tale . . ., s. 61). I ett brev från en något senare tid, nämligen skrivet till obekant 
person förmodligen på sommaren eller början av hösten 1780 (koncept i Ihre 190), 
berättar han: »Mina ögon dunklas mer och mer, och thet som för närwarande är 
mera känbart, har gikten fästat sig i mina tänder, och plågar mig natt och dag» 
osv.

3 Original dat. 28 sept. 1778 i Skara stifts- o. landsbibl. (Orig.-bref till O.
A. Knös, vol. 1: no. 137).
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ögat, fast icke till läsande, är äfven ute, och har ständigt bivistat 
Bibel Commissions sessioner. Hade ej så snart hjelp kommit emel
lan, så hade Han helt säkert alldeles förlorat synen.» Och Aurivil- 
lius tillägger: »Dock Gud vet hur långvarig Hans nu varande välmåga 
kan blifva.» Vi ha för övrigt i behåll ett brev från Ihre från alldeles 
samma tid, däri han också berör sin ögonsjukdom; det är nämligen 
skrivet den 22 sept. 1778 till Gjörwell.1 Häri heter det bl. a.: »Min 
ögonsjuka har förbudit mig, att förr skrifwa, och tacka för the Hi
storiska brefwen, som Herr Assessoren behagade mig tillsända. Jag 
har låtit mig them med ganska mycket nöje föreläsas . . .  — Jag är 
nu så wida kommen, att jag kan skrifwa några rader i sänder: men 
läsa förmår jag föga eller intet. Thet är en swår syszla att nödgas 
göra intet, tå man ther wid ej är wan.» Detta stämmer rätt väl över
ens med den skildring Wallquist ger av hans lifsföring, nämligen 
hurusom han även under sitt nedsatta hälsotillstånd »älskade . . . 
Lecture, som tillförene, hörde gärna uplyst folk, lät flitigt läsa för 
sig, och hade af de giöromål, med hwilka han orkade sig befatta, en 
synbar lättnad och förfriskning både för kropp och sinne».2 Wall
quist omtalar vidare, att Ihre framlevde sitt liv på detta sätt »under 
mera och mindre plågor», så länge Wallquist var kvar i hans hus 
dvs. till april 1779, och tillägger så: »Han har ock ungefärligen i samma 
belägenhet tillbragt den fölljande tiden till 1780 om hösten, då alla 
småkrämpor på en gång förswunno, och Herrn ägde omkring en 
månads gladt lif3, innan döden, efter några dagars häftig siukdom, 
gaf honom sin bahne den 1. December, klåckan emellan 5. och 6. 
om aftonen.» Wallquist ger också av hans sista stunder en skildring, 
som väl är baserad på uppgifter av Ihres närmaste. »Under denna 
sidsta Siukdomen har han bibehållet all sinnesstyrcka, communi- 
cerade i sällskap med sin Fru och Sonen Albrecht, giorde dem wid 
detta tillfälle öma och wicktiga föreställningar, hade en angelägen 
och länge upskuten conference med [sin] äldsta Son, Majoren, Herr 
Johan Ihre, rangerade alla sina affairer, och war en tima för sin död 
munter och redig nog att dictera ett bref. Han dog så tyst och stilla,

1 Bref till C. C. Gjörwell, Vol. 5 (1778): no. 100 (KB Ep. G. 7: 5).
2 A tt han ännu i augusti och september 1780 flitigt deltog i Bibelkommissionens 

sammanträden har omnämnts ovan s. 129.
3 Från denna tid, närmare bestämt från den 6 nov. 1780, finnes det ett intres

sant brev från Ihre till Gjörwell, som utskrivits av annan person efter Ihres dikta
men, men underskrivits av honom själv (nämnda saml., Vol. 7 (1780): no. 136).
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att hans Fru och barn, som woro i rummet bredewid det, där han 
låg, emellan hwilka dörren war öppen, icke märckte den ringaste 
owanlig rörelse.»

Den 8 december försiggick enligt Domkyrkoförsamlingens be
gravningsbok1 jordfästningen i Uppsala domkyrka; den skedde en
ligt Floderi utsago med »decentissima pompa»2. Flera tryckta grav
skrifter utdelades, däribland en i bunden form på svenska i Got
lands nations namn3 och ett latinskt Epitaphium å Östgöta nations 
vägnar, författat av J a c o b  L i n d b l o m 4. Den 12 i samma månad för
des kistan till Björklinge och »nedsattes i Kyrkan i thesz egen Graf». 
Denna hans vilostad, Sandbro-graven, är belägen under kyrkans 
gamla kor, nu under de främsta bänkarna på manssidan; den är när
mare beskriven 1880 av C. A. K l in g s p o r  i Uplands fornminnes- 
förenrs tidskrift Bd 2 ( =  H. 6— 15, 1877—90), s. 171. Den är täckt 
av en stenhäll utan inskription. Att hans efterlevande varit betänkta 
på att anskaffa ett minnesmärke av något slag, en gravsten med in
skrift eller kanske snarare ett epitafium, framgår av flera utkast före
fintliga i vår samling5 — ett av dessa torde härröra från hans efter
lämnade makas hand, under det att ett par andra förslag uppsatts 
av sonen Albrecht. Först i våra dagar blir emellertid denna tanke 
förverkligad genom den minnestavla, som Ihres sonsons sonson, 
ryttmästaren m. m. J o h a n  A. I h r e , avser att låta uppsätta i kyrkan.6

1 Uppsala domkyrkas arkiv, ser. F  b no. i, gällande åren 1777— 1829 (U pp
sala landsarkiv).

2 Begravningsräkningen lyder:

Klåckorna 33. Ljk Wagnen 30 63- —
Chor-Gålfts Bekläd. 9: Jordf. 6: 15- —
Listorne 3. Sametshyende etc. 6: 9 - —
Chur Pg1 4 Dygn a 6/ — . 24
Lik-Wagn till Björcklinge 36. —
Bårtäcket 18: Listorne 6 DIr 24. —

147:24

3 Vid Kongl. Maj:ts tromans, cancellie rådets, professorens och riddarens af 
Kongl. Nordstierne-orden, Välborne H err Johan Ihres graf, yttrades följande, af 
den i Upsala studerande Gothländska nation. Ups. [1780]. Fol.

4 Epitaphium beatis manibus Johannis Ihre eruditionis sui seculi principis, 
devotissime sacratum a Natione Ostro-Gothica. Ups. [1780]. Fol.

5 Ihre 201: B 17.
6 Den nedan D. 2, s. 376 lämnade uppgiften, att detta skulle ha skett 1935, an- 

nulleras såsom förhastad.
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Den i i  maj 1781 högtidlighöll Uppsala universitet Ihres minne 
med en sorgefest i hävdvunna former, till vilken dess dåvar. rektor, 
professor F r e d r i k  M a l l e t ,  utfärdat inbjudan i ett vackert latinskt 
program. Parentationen hölls — ävenledes på latin — av professorn 
i grekiska J o h a n  F l o d e r u s  och har ju i detta arbete flerfaldiga gånger 
citerats; den trycktes s. å.1 jämte rektorsprogrammet och verser för
fattade av den utmärkte latinskalden S a m u e l  Ä l f .

På övriga eftermälen från samtidens och eftervärldens sida är här 
ej platsen att närmare ingå. Ej heller torde något försök till värde
sättande karakteristik av mannen och hans livsverk höra hemma i 
föreliggande arbete. Det ena som det andra torde få anses bättre 
lämpa sig för den monografi över Johan Ihre, som författaren, där
est förhållandena det medgiva, vill söka åstadkomma och vartill han 
betraktar de bidrag till Ihres biografi, som här lämnats, såsom i viss 
mån utgörande förarbeten.

Ihres familje- År 1738 ingick Ihre, som ovan redan berörts2, äktenskap med den 
släMJölbindel- 24"åriga fröken S a r a  C h a r l o t t a  B r a u n e r ,  som var dotter till lands- 

ser m. m. hövdingen i Uppsala friherre J o h a n  B r a u n e r  och hans maka M a r 
g a r e t a  T ö r n e .  Äktenskapet synes ha varit mycket lyckligt och väl
signades med en barnskara, till vilken vi återkomma i det följande. 
Friherrinnan Ihre beskrives som gladlynt och kvick: unge Carl 
Bonde, som ju åren 1754—58 tillbragte åtskillig tid i det Ihreska 
hemmet i Uppsala och på Sandbro, förklarar, att hon »ej eftergaf 
honom [dvs. maken] i quickhet»3 och tillägger henne i annat sam
manhang ett sinnelag »böjdt för skämt och infällen»4. När Linné vid

1 Officium parentale viro in S:am R:am M:tem magnae fidei, Regiae Cancellariae 
consiliario et equiti de Stella Polari, perillustri ac generosissimo Domino J o h a n n i  

I h r e , in Acad. Ups. eloq. et pol. prof. reg. et Skytt. D. X I Maji An. M D CCLX X X I 
in Audit. Gustaviano majori praestitum a Johanne Flodero, Graec. litt. prof. U p- 
saliae [1781]. Parentationen omtrycktes i Joh. Floderi . . . Opuscula oratoria et 
poetica, Ups. 1791, s. 98— 146.

2 Attest över den i Östuna kyrka den 1 maj avkunnade lysningen föreligger i 
Ihre 201: B 9, jfr ovan s. 206. Vid bröllopet, som stod den 8 eller 9 maj, hyllades 
brudparet med en tryckt versifierad bröllopsskrift betitlad ’Dygd och W ett och 
Adel Ä tt Trifwas saman altid rä tt’ och undertecknad J. C.

3 C. T r o l l e  B o n d e , Riksrådet och riksmarskalken grefwe Carl Bonde . . .  1 
(Lund 1895), s. 31. Carl Bonde tillägger: »Då de woro wid godt lynne, woro sam
talen wid middagsbordet merendels uppfyllda med historier och infällen samt 
skämt. D äruti deltog äfwen gref Horns informator, magister Een.»

4 S. 36: »På Närlinge bodde cammarrådet Piper, en treflig man, som egde lyc
kan att roa friherrinnan Ihre, hwilkens sinnelag war böjdt för skämt och infällen.»
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hennes bortgång ger en vacker teckning av henne som maka och 
som dugande husmor1, är detta tvivelsutan befogat — det bestyrkes 
för övrigt av andras vittnesbörd2 — men av större intresse är att 
samme sagesman också mera konkret skildrat det trägna och du
gande arbete hon i många år nedlagt på skötseln och förbättringen 
av makarnas egendom Sandbro3. I september 1758 insjuknade hon 
plötsligt i en häftig lunginflammation, som trots med. professor Sa
muel Aurivillii ansträngningar den 17 i nämnda månad efter få da
gar ändade hennes liv.4 — Några papper direkt härrörande från 
henne förefinnas ej i vår samling; däremot föreligger ett och annat 
dokument som härstammar från hennes anhöriga av Braunerska 
släkten.

Av dessa fränder på makans sida, med vilka Ihre alltså genom sitt 
gifte trädde i förbindelse, märkes främst svärfadern, J o h a n  B r a u n e r . 
Denne, som var född 1668, hade själv en gång tillbragt en lång stu
dietid vid universitetet och därunder bl. a. förvärvat stadgat anse
ende som en framstående latinskald.5 Han hade även erhållit full
makt som vice bibliotekarie (1704) men snart nog sökt sig in i kans
liet, där han också så småningom lyckades göra karriär6: efter
varjehanda uppdrag och ämbeten — han var bl. a. censor librorum

1 I sitt vackra kondoleansbrev av den 19 sept. 1758 (tryckt i L:s Bref o. skrif- 
velser, Afd. I: D. 7, Ups. 1917, s. 181 f.) nämner han henne bl. a. »en så wärdig, 
så behagelig, så förnuftig, så idog, så af alla estimerad Fru», framhåller att Ihre 
varit frikallad från alla hushållsbekymmer »genom en så waksam kiär maka, uti 
hwilkens skiöte han så säkert kunna lagdt alt detta» och konstaterar till slut, att 
»M[in] K[iäre] Br[oder] har ägdt en makalös Fru».

2 »Hela werlden (ju Suio-Gothicus) wet», skriver den åldrige svågern biskop 
Rhyzelius, »at Salig Fru Friherrinnan warit ej allen[a]st en täck, kiär, huld och 
trogen maka; vtan ock en makalös idog, snäll och sparsam husfru, moder . . .» (brev 
av den 2 okt. 1758 i Ihre 191).

3 Detta sker i Nemesis-anteckningarna (UUB, handskr. X 232, bl. 187) i ett 
sammanhang, som kommer att närmare upptas i det följande. Han erinrar om att 
makarna vid inköpet av Sandbro satt sig »i nogon skuld» och tillägger så: »Fruen 
lägger sig på landet från sin man, at excoiera sin gård mästerligen i många åhr, 
som en träl, när hon fått gården i stånd och betalt, lämnar hon alt arbete och will 
lefwa som andra, at upföda sin son och 3 flickor» osv.

4 Hon begrovs den 21 sept. i Björklinge kyrka.
5 Se härom liksom om hans levnadsöden hans biografi av A. N e l s o n  i Sv. bio

graf. lexikon Bd 6 (1925), s. 115— 118.
0 Det kan möjligen förtjäna nämnas, såsom hittills knappast uppmärksammat, 

att den högtbetrodde frih. C a s t e n  F e if  såg ganska kritiskt på Brauners gåvor som 
ämbetsman. Han ansåg honom föga lämpad för censorstjänsten och tillägger i
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och k. bibliotekarie (fr. 1 7 1 2 )  och senare tf. statssekreterare i krigs- 
expeditionen (fr. 1 7 1 9 )  — placerades han 1 7 2 7  som landshövding 
i Kronobergs län, men återbördades 1 7 2 9  till Uppsala i motsvarande 
ämbete. Här tycks han ha stått på god fot med den akademiska värl
den och har förklarligt nog intresserat sig åtskilligt för vad som där 
föreföll: särskilt skymtar hans namn emellanåt i befordringsfrågor. 
För den unge Ihres framkomst har han sålunda intresserat sig så ti
digt som 1 7 3 4 1, liksom naturligtvis i ej mindre grad senare enligt 
vad hans brev till Ihre från åren 1 7 3 5 — 3 8  utvisa.2

Braunerska Huruvida något nämnvärt av Brauners handskriftliga kvarlåten- 
papper. skap bevarats till vår tid synes skäligen ovisst; i vår samling före

ligga bortsett från breven endast ett par dokumenter i originalkon
cept, vilka dock torde förtjäna ett närmare omnämnande. De gälla 
nämligen den bekante A n d e r s  G a b r i e l  D u h r e  ( f  1 7 3 9 ) ,  en utmärkt 
matematiker och som sådan Sam. Klingenstiernas och Anders Cel- 
sii lärare, men också en ekonomisk experimentator av något fantas
tisk läggning — särskilt bekanta äro hans även i tryck framlagda 
projekt att på Ultuna kungsladugård skapa ett »Laboratorium ma- 
thematico-ceconomicum», dvs. en teknisk skola i stor stil för varje
handa slöjder och hantverk men ekonomiskt baserad på lantbruks - 
drift, ävensom hans planer på denna inrättnings utbyggande till en 
formlig akademi, »Ultuna societet». Projektet, som till en början 
ådrog sig åtskilligt intresse, föranledde att den nämnda kungsladu
gården 1 7 2 3  uppläts åt Duhre på livstidsarrende, och denne begynte 
att här med betydande kostnader sätta sina planer i verket. Då han 
emellertid av det vittutseende programmet endast lyckades förverk
liga en ringa del — och annat var ju knappast tänkbart — började 
snart varjehanda angrepp att riktas mot honom och hans verksam
het. Själen i dessa var otvivelaktigt Johan Brauner, och även om 
denne ej frånkännes en pliktskyldig omsorg om kungsladugården, 
lärer han ej kunna fritagas från den misstanke för egennyttiga be- 
vekelsegrunder, som gjorts gällande i den nedan (D. 2 ,  s. 2 8 5  ff.)
samband härmed: »Den gjorde illa, som drog honom från Academie-syszlorna, 
hwilket är hans rätta wäsende» (Feif till G. Cronhielm från Bender febr. 1712, 
tryckt i Tidningar utg. i Upsala 1773, s. 345— 348).

1 E tt brev från B. till ett riksråd [Cronhielm?] dat. 23 april 1737, innehållande 
ett energiskt förord för Ihre till poéseos professuren, föreligger i vår samling vol. 
197 (avd. C; se nedan D. 2, s. 355, det här förekommande årtalet 1734 är tryckfel). 
Och på detta område kunde Brauner som näm nt uppträda som auktoritet.

2 I Ihre 191.



333

givna framställningen. Sedan denna tryckts, har den tvärtom vun
nit ytterligare stöd. Aktionen ifråga har nämligen senare under
sökts av P er  H eb be  i en år 1933 publicerad uppsats ägnad åt Duhre 
och hans verksamhet vid Ultuna1, och denna utredning ställer onek
ligen vissa åtgöranden från Brauners sida i en egendomlig och föga 
hedrande dager. Målet nåddes emellertid. Det hjälpte icke att 
Duhre kunde påvisa, att han dock uträttat avsevärda ting, ej heller 
att han i två processer fullständigt tillbakaslog de mot honom rik
tade beskyllningarna för vanskötsel av egendomen, för vissa egen
mäktiga förfaranden m. m. Icke förty blev han med bl. a. just denna 
motivering av 1731 års riksdag fråntagen dispositionsrätten av Ul
tuna, därtill under former som ledde till hans fullständiga ruin. 
Brauner övertog arrendet av kungsladugården 1732, där hans son, 
J o h a n  B r a u n er  d . y . eller Jan Brauner, som han ofta nämnde sig, 
i Duhres anläggningar fann en gynnsam jordmån för de teoretiska 
och praktiska rön inom jordbruket, som gjorde honom till en ban- 
brytare och föregångsman på detta område.2 Även Duhres hus i 
Uppsala, där de av honom anordnade föreläsningskurserna hållits 
— vilka nu måste nedläggas, då jämväl ständernas anslag till dem 
indrogs — övergick i Brauners ägo 1 7 3 5 .3 Att denna fastighet, den 
nu s. k. Geijersgården, senare övertogs av mågen Johan Ihre och 
under hela dennes levnad förblev hans bostad har redan omtalats i

1 ’Anders Gabriel Duhres »Laboratorium mathematico-oeconomicum». E tt bi
drag till Ultunas äldre historia.’ I: K. Lantbruksakademiens handlingar och tid 
skrift, 72, 1933, s. 576— 594-

2 Om denne, som var född 1712, ägnade sig helt åt lanthushållning och jord- 
bruksekonomiskt författarskap, erhöll kammarråds titel 1760 och avled 1773» se 
senast C h r . B a r t h e l , Johan (Jan) Brauner. Biografi. (I: K. Sv. Vet.-akad:s års
bok för år 1941, s. 237—258.)

3 I det föregående (s. 227, not 2) har omnämnts, att den framstående känna
ren av Uppsalas byggnadshistoria K. W. H e r d i n  i  sitt arbete Bidrag till Uppsala 
stads byggnadshistoria, 2: Bygge och bo, 2 (Upps. 1934), s. 24 f., synes mest böjd 
för antagandet, att huvudbyggnaden dvs. södra boningshuset skulle ha uppförts 
av Brauner. Jag anser detta rätt osäkert bl. a. därför att Brauner visst icke, som 
Herdin antar, var förmögen (se härom A. Nelson i Sv. biogr. lexikon). Vidare 
är att märka, att när Duhre 1727 förvärvade fastigheten av Laur. Norrmanni änka, 
var det med syfte att finna lokaler för de föreläsningskurser han förbundit sig att 
anordna i  samband med sina anläggningar vid Ultuna. Själv har han näppeligen 
mäktat uppföra denna byggnad vid sagda tidpunkt, då han säkerligen hade utom or
dentligt god användning på andra håll för sina resurser, och än mindre kan det, 
som Herdin ifrågasätter som en möjlighet bland flera, ha skett 1731) då han nöd-
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det föregående.1 De åtskilligt fragmentariska handlingar i Brauners 
koncept, som utgöra en del av hans angrepp på Duhre, äro upp
tagna i vår samling som no. 182: A 2.2 Deras betydelse synes kan
ske främst ligga däri, att de ge vid handen att Brauner själv fört 
pennan i vissa av de häftiga anfall, som riktades mot Duhre.

Vad åter angår Jan Brauner — som för övrigt hyste helt andra 
tankar om Duhre och hans verk än fadern — så har det biträde han 
lämnat Ihre i dennes verksamhet som lanthushållare dvs. vid sköt
seln av hans egendomar m. m. berörts ovan.3 Det kan tilläggas att 
han tydligen stått honom och hans familj nära, han tycks under 
åtskillig tid kostnadsfritt ha fått disponera Ihres egendom Närlinge, 
och han har bl. a. vid uppgörelser mellan Ihre och barnen i i:sta 
giftet fungerat som god man för barnen. I vår samling är han dock 
representerad allenast genom några få brev, som efter vad det före
faller torde vara adresserade till honom.4

Att släktskapen spelade in, när Ihre i en annan medlem av släkten 
Brauner, nämligen hovsekreteraren B ir g e r  J o h a n  B r a u n e r , fann en 
språkvetenskapligt intresserad medarbetare, vars samlingar han också 
vid hans frånfälle fick övertaga, har i annat sammanhang gjorts gäl
lande5 och torde kunna betraktas som säkert.

Efter att under något mer än ett år ha gått som änkeman har Ihre, 
därtill livligt uppmanad av svågern biskop Rhyzelius6, beslutat sig 
för att träda i nytt gifte, och i december 1759 äktade han C h a r l o t t a

gades inteckna fastigheten för 9000 dir — det skedde säkerligen för att gälda de 
fordringar från kronans sida m. m., som påförts honom i samband med att Ultuna- 
arrendet fråntogs honom. Man torde alltså få räkna med den möjligheten, att bygg
naden ifråga existerade redan 1727 vid Duhres förvärv och att den alltså kanske 
snarast tillkommit i Norrmanni tid.

1 Se ovan s. 226 f.
2 Förutom de redan omnämnda breven från  Brauner ges det ett par sådana,

där man kan räkna med Brauner som adressat (i Ihre 197, se nedan D. 2, s. 356:
B. Cederholm, och s. 358: B. Voigtlamder).

3 S. 225 f.
4 Ett av de brev som Ihre skrivit till någon av sina svågrar (i Ihre 190, se ne

dan D. 2, s. 307), nämligen det av den 7 sept. 1769, torde sålunda avse Brauner; 
detsamma gäller om två brev från e. o. notarien Joh. Burman (i Ihre 197: C, se 
nedan D. 2, s. 355).

5 Se ovan s. 83, 106 f. samt nedan D. 2, s. 109 ff., 130 f., 132 f.
6 I dennes brev av 6 aug. och 3 sept. 1759 (i Ihre 191).
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J o h a n n a  G e r n e r , yngsta dotter till överste Albrecht Gerner och hans 
maka, grevinnan Anna Gyllenborg. Trots en betydande åldersskillnad 
mellan makarna — bruden var född 1728 och således 21 år yngre 
än Ihre — blev även detta äktenskap mycket lyckligt. Makan var 
visserligen icke direkt någon skönhet — två porträtt från olika tider 
på släktgodset Ekebyhof1 återge hennes drag, som vittna om godhet 
och intelligens2. Och, liksom sin företräderska i äktenskapet, har även 
hon av maken fått vitsord att ha varit en dugande husmoder. Hon 
var också välsituerad och ägde utom den förmögenhet hon med
förde i boet även apart sådan.3 I detta äktenskap föddes tre barn, 
av vilka dock en dotter avled i späd ålder4, men två lovande söner 
växte upp i hemmet och utgjorde för Ihre ett glädjeämne på ålderns 
dagar. Denna ömma och uppoffrande omvårdnad, som enligt sam
stämmande vittnesbörd ägnades honom från makans sida under hans 
sjukdoms och bräcklighets år, har redan tidigare omtalats.5

Efter Ihres frånfälle 1780 föll det på änkans lott att besörja av
vecklingen till efterträdaren, Jacob Lindblom, av de Skytteanska och 
Gyllenhielmska stiftelsernas appartinentier i form av fast egendom, 
bibliotek, dokumenter m. m.6 Detta tycks på det hela taget ha av- 
lupit väl och utan några mera påtagliga kontroverser. När kansli- 
rådinnan Ihre ansökte om dubbla nådår å makens tjänst, tillstyrktes 
detta av konsistoriet i enlighet med en praxis som alltifrån 1760-talet 
blivit regel.7 Den bifölls också av Skytteanska stiftelsens patronus, 
greve Gyllenstierna, »dock», som han själv förklarar i skrivelse till

1 E tt av J. H . Scheffel från hennes yngre år och ett av G. Lundberg från senare 
tid, jfr Svenska porträttarkivets av S. S trö m b o m  m. fl. utarbetade Index över 
svenska porträtt 1500— 1850, Bd 1 (Sthm 1 9 3 5 ) »  s. 310.

2 E tt brev från henne till den blivande maken, skrivet den 3  dec. 1 7 5 9 .  få dagar 
före bröllopet (11 dec.), gör ävenså ett mycket intelligent intryck (Ekebyhof).

3 Den 8 dec. 1759, tre dagar före bröllopet, som stod den 11 i samma månad, 
avsade sig Ihre »all giftorätt uti the Nittio Tusende dr koppmt för hwilka Wäl- 
bemte Fröken [C. J. Gerner] afstått sin besittningsrätt uppå halfwa Wengarns Kongs- 
gård åt sin Swåger», ryttmästaren E. A. Printzenskiöld. Härmed bör suppleras den 
nedan i D. 2, s. 260 lämnade framställningen. Den 20 dec. s. å. förklarar fru Ihre, 
född Gerner, att all hennes egendom efter hennes död tillfaller maken och dess 
barn utom 60,000 dir kmt, som i ett för allt tillfaller hennes syskon. (Arkivet å 
Ekebyhof.)

4 Anna Catharina f. 1766, f  1767.
5 Se ovan s. 319.
6 En del handlingar från dessa förrättningar ha omnämnts ovan s. 140.
7 Se härom A n n e r s t e d t ,  Upsala univ:s hist., D. 3 :  2, s. 83.
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universitetskanslern, greve Rudenschiöld1, »med det uttryckeP för- 
behold att Hon skall sättja Schyttianske huset med desz tillhörig
heter, uti fullkomh godt stånd, emedan det blifwit ganska förfallit 
under de nogra och 40 Åhr som Ihren innehafft Profession». Att 
sterbhuset sedan gjorde vissa svårigheter, när det gällde att uppfylla 
det nämnda villkoret, väckte, som vi redan sett2, Gyllenstiernas be
stämda ogillande, men konflikten tycks ha utjämnats, delvis genom 
tillmötesgående från Lindbloms sida. Ett visst uppseende väckte det 
nog, när fru Ihre något senare med åberopande av sina svaga villkor 
ingick till Kungl. Maj:t med en supplik om årlig pension. Gustaf III, 
som ju gärna ville uppträda som frikostig belönare av förtjänster, 
icke minst när det gällde litteratur, konst och vetenskap, beviljade 
också en dylik å 200 rdr den 1 sept. 1782. Härom skulle intet ha 
varit att säga, därest medlen för detta heders- och ynnestbevis hade 
tagits ur statskassan — Ihres förtjänster hade mer än väl motiverat 
en dylik åtgärd. Men att pensionen skulle utgå av universitetets hårt 
ansträngda kassa, detta trots att Ihre ju ej haft lön å universitetets 
stat, det sågs tydligen med oblida ögon3, så mycket mer som väl sam
tiden — i likhet med vad universitetets hävdatecknare senare gjort — 
ej utan fog satt ifraga, »om den förmögne Ihres änka lidit någon nöd».

Till sin maka hade Ihre testamenterat bl. a. sin fastighet i Uppsala 
(nuvar. Geijers- och Ihre-gårdarna m. m.), men kanslirådinnan behöll 
denna blott en kort tid; den försåldes, som redan omnämnts4, i maj 
1782. Själv född och uppvuxen på Venngarns kungsgård i Sigtuna- 
trakten, vilken hennes föräldrar innehaft på arrende och där nu hen
nes syster Maria Hedvig och dennas man, ryttmästaren Erik Adolf 
Printzenskiöld, residerade, har hon nu på äldre dagar sökt sig till
baka till sin barndoms bygder. Hon inköpte nämligen Torslunda 
säteri i Haga socken, en ganska stor gård — den största i socknen — 
med bade jordbruk och skogsmark. Och här framlevde hon sina 
återstående dagar som icke blevo få: hon nådde nämligen den höga 
åldern av nära 94 år och hade, när hon 1822 gick ur tiden, överlevt 
sin make i över 41 år. En glimt av denna släkt- och vänkrets i Sigtuna- 
bygden ger M a lla  M o n t g o m e r y  S il f v e r s t o l p e  i sina memoarer. 
Under sin barndomstid på Edsberg, där hon växte upp hos sin mor

1 Dat. Thorönsborg 23 april 1781 (RA, Academica, Uppsala, ser. E II: vol. 36).
2 Ovan s. 230 med not 4.
3 Se härom A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: 1, s. 578 med not 3.
4 Se ovan s. 227.
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moder, friherrinnan Magdalena Rudbeck1, gjorde hon på hösten 
1795 — hon var då 13 år — ett besök på Torslunda, varom hon senare 
berättar följande2: »I början af september for fru Rudbeck med 
sina flickor till den gamla kära Haga-trakten, där hon tillbragt sex 
glada ungdomsår. På Thorslunda bodde en hennes jämnåriga, fru 
Ihre, änka efter den berömde professorn vid Uppsala universitet. 
En klok och verksam gumma, som hade hos sig flera släktingar och 
gärna såg gamla vänner; på Venngarn, det gamla slott, hvarifrån 
drottning Disa gjorde sin underbara färd till Uppsala och där ännu 
hennes äfventyr finnas målade på väggarna af den stora öfre salen, 
bodde ett herrskap Printzenschiöld. Gumman var syster till fru 
Ihre, var kanske ej så kvick och rådig som hon, men hade däremot en 
behaglig mildhet och liflighet, som tillvann henne allas kärlek. Gub
ben, hennes man, älskade mycket musik och konst i allmänhet, 
spelade själf ganska väl violoncell. På Österby, midt emellan Thors
lunda och Venngarn, bodde en gammal banko-kommissarie Schröder3, 
en särdeles förståndig och älskvärd gubbe, gift med Printzenschiölds 
syster. Vänskap och släktskap förenade alla dessa grannar; en tredje 
syster bodde ock nära därintill4, och på Ekhamn gamla fru Ulf- 
sparre . . .  På alla dessa ställen voro nu Edsbergsfruntimmerna från 
Thorslunda, där de egentligen vistades. Fastän alla dessa personer 
voro åldriga, syntes det dock Malla mycket trefligt och hon hade godt 
af sin goda mormors glädje med dessa gamla vänner.»

I vår samling är Charlotta Johanna Ihre egentligen endast repre
senterad av några brev5, som hon mottagit, därav ett par från maken6

1 Änka efter överståthållaren frih. Thure Gustaf Rudbeck, vars landshövdinge- 
tid  i Uppsala, förbindelser med familjen Ihre m. m. berörts här ovan.

2 M a l l a  M o n t g o m e r y - S i l f v e r s t o l p e s  Memoarer, utg. af Malla Grandin- 
son, D . i, 1782— 1803 (Sthm 1914), s. 96 f.

3 E r i k  S c h r ö d e r  (f. 1727, f  1797), sekreterare i Riksens ständers bank, var gift 
med Märta Christina Printzenskiöld; om hans förbindelser med Ihre jfr ovan s. 272, 
not 3 och nedan D. 2, s. 317. E tt brev från Schröder till svågern Printzenskiöld 
1771 finnes i Ihre 197: C (se D. 2, s. 358). Över hans egendom österby finnes en 
beskrivning från år 1822 i Ihre 182: A 6.

4 Det måste här vara frågan om grevinnan A n n a  E l is a b e t  P o s s e , f .  Gerner 
(1720— 1798), äldsta syster till fruarna Printzenskiöld och Ihre; vid denna tid (se
dan 1789) änka efter majoren greve K nut Knutsson Posse ( E l g e n s t i e r n a  6, s. 22), 
torde hon ha bott på gården Skråmsta i Haga sn. Två av dessa makars döttrar, 
Christina Sofia och Anna Elisabet Posse, återkomma i vår framställning nedan.

5 E tt epitafie-koncept av hennes hand har omnämnts ovan s. 329.
6 Se nedan D. 2, s. 306.

2 2  —  40360. A .  G r a p e .
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och ett från greve Henning Gyllenborg1. Ett fåtal handlingar (testa- 
mentariska dispositioner o. likn.) och ett mindre antal brev till 
och från henne finnes jämväl i samlingarna på Ekebyhof, däribland 
utom familjebrev2 två brev från hertig C ar l  1780 och 1781. Där
emot finnes i Engeströmska samlingen i Kungl. Biblioteket (B. I. 
2. 23) en relation, som uppges vara uppsatt av fru Ihre efter hen
nes moders, Anna Gyllenborg-Gerners, berättelse. Häri skildras en 
händelse 1681, då riksrådet greve Hans Wachtmeister under något 
mystiska omständigheter skulle ha erhållit underrättelse om en sam
mansvärjning, som skulle ha syftat till att i händelse av konung 
Karl XI :s frånfälle — denne låg svårt medtagen på Kungsör efter 
ett komplicerat benbrott — utnämna fältmarskalken greve Otto 
Wilhelm Königsmarck till riksföreståndare. Tydligen skulle det hela 
i så fall ha stått i samband med de av allt att döma löst grundade 
rykten, som omkring årsskiftet 1681—82 varit i svang om varje
handa konspirationer, i vilka Königsmarck skulle ha varit invecklad 
jämte riksdrotsen greve Magnus Gabr. De la Gardie, riksamiralen 
greve Gustaf Otto Stenbock, franske ambassadören Feuquiéres och 
danske ministern M. Scheel och om vilka rykten den sistnämndes 
depescher till danske konungen ge varjehanda upplysningar.3 Be
rättelsen skulle fru Ihre ha uppsatt på begäran av sin kusin justitie- 
statsministern greve Fredrik Gyllenborg för dennes historiska sam
lingar. Den föreligger i bevittnad avskrift, men dess autenticitet 
torde icke stå utom all diskussion.4

Ihres andra giftermål 1759 förde honom i förbindelse med en 
ny släkt, krigarätten Gerner, liksom det också innebar en närmare 
anknytning till Gyllenborgska släkten, med vilken Ihre, som vi sett, 
redan tidigare haft varjehanda relationer. Makans fader, Albrecht 
Gerner (f. 1681), hade kämpat under Karl XII och särskilt utmärkt

1 Se nedan D. 2, s. 319, där också ett i UUB förefintligt brev från fru Ihre till 
greve Carl Jan Gyllenborg finnes omnämnt.

2 Från henne till Ihre 1759 3/ 12 (på franska), till sonen Albrecht (u. å. 25/8, 
1790 27/ 4 och 1814 8/ 7) och till sonsonen Albrecht Elof; brev till henne från Al
brecht 1783 4/ 12, 1784 25/ 3, odat. [1787 27/ 8?], 1797 9/ 10.

3 S c h e e l s  rapporter äro tryckta av A. F r y x e l l  i Handlingar rör. Sveriges 
hist., D. 1 ff. (Sthm 1836 ff.); här avsedda depesch av 7 jan. 1652 tr. i D. 2 
(Sthm 1836), s. 120 ff.

4 Relationen har kommenterats av frih. A. L. S t i e r n e l d , vars befattning
med historiska dokumenter och andra minnesmärken understundom varit minst
sagt egendomlig.
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sig vid Holofzin, men vid Perevolotjna råkat i rysk fångenskap, varifrån 
han dock under otroliga strapatser lyckats rymma.1 Vid återkomsten 
befordrad till kapten, hade han sedermera deltagit i fälttågen i Norge 
och Finland och erhöll 1752 vid sin avgång ur tjänsten överstes karak
tär — en del av hans fullmakter o. likn. föreligga i Ihre 199.2 Sedan Gernerska 
han 1719 äktat A n n a  G y l l e n b o r g ,  en dotter till kungl. rådet greve papper' 
Jacob Wollimhaus-Gyllenborg, synes han ha biträtt sin svåger riks
rådet greve Carl Gyllenborg, när det gällde att återlösa den besitt
ningsrätt av Venngarn, som Jacob Gyllenborg erhållit av kronan så
som pant för gjorda försträckningar men som hans änka nödgats av
yttra.3 Och det förefaller också, som om skötseln av denna egendom 
tidigt nog (från 1720?) skulle ha uppdragits åt Gerner. När sedermera 
år 1727 den förändringen inträdde, att Carl Gyllenborg erhöll Venn
garn i perpetuellt arrende, transporterades snart nog (1729) arrende
rätten av honom och hans grevinna Sarah Derith-Gyllenborg på 
Gerner och Anna Gyllenborg, vilka innehade kungsgården till sin 
död. Gerner avled där 1755 och likaledes hans maka 1758. Doku- 
menterna rörande dessa transaktioner ävensom rörande Venngarn 
under Gerners besittningstid ingå i den omfattande samling af ’Hand
lingar rörande Venngarns kungsgård och underlydande ägor från tiden 
1591— 1847’ som föreligger i Ihre 177— 1794 och till vilken vi åter
komma i det följande. Men i vår samling förefinnes dessutom bl. a. 
en liten dossier, innehållande makarna Gerners »renuntiationsdoku- 
menter till allt arv» efter Anna Gyllenborg-Gerners föräldrar5 — om 
dessa avsägelser betingats av den förmån, som innehavet av Venn- 
garnsarrendet utgjorde, vågar jag ej avgöra, men det förefaller antagligt.

Venngarnsarrendet tycks efter makarna Gerners död ha ärvts av 
döttrarna Maria Hedvig och Charlotta Johanna eller med andra ord 
av fruarna Printzenskiöld och Ihre, men besittningsrätten har, som

1 Se härom Biograph, lexicon, D. 5 (Ups. 1839), s. 141 ff. (med uppgifter åter
gående på G:s egna anteckningar); jfr även A. L e w e n h a u p t , Karl X II:s officerare,
[r] A—K (Sthm 1920), s. 226.

3 Se nedan D. 2, s. 364 f.
3 Se härom nedan D. 2, s. 265 f.
4 Se nedan D. 2, s. 264—282. Detsamma gäller om handlingarna från makarna 

Printzenskiölds tid.
5 Nedan D. 2, s. 364 f. (Ihre 199: Gerner 2), jfr även ibid. Gerner 3. En anteck

ningsbok innehållande annotationer av Anna Gyllenborg-Gerner från tiden 1704—
16 (ävensom ekonomiska anteckningar från 1750-talet, möjligen av annan hand) 
finnes på Ekebyhof.
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ovan antytts, samlats på ryttmästaren E. A. Printzenskiölds hand.1 
Från hans tid som egendomens innehavare finnas ävenså handlingar 
i den nyssnämnda samlingen.2

Förutom de tre döttrarna ägde makarna Gerner också en son, J a c o b  
G erner (f. på Venngarn 1722, f  därstädes 1794), vilken liksom fadern 
ägnade sig åt krigaryrket. I sina tidigare år stod han någon tid i 
fransk tjänst, och hans fullmakt som »Capitaine Reformé d’Infanterie 
a la suite» vid regementet Royal Suédois, undertecknad 1 okt. 1745 
av konung Ludvig XV, föreligger i original i vår samling.3 Ilan blev 
slutligen överste. Ifråga om hans förbindelse med sin svager Johan 
Ihre kan erinras om att vi sett honom som opponent vid den fa
mösa disputationen 1768.4

Minnen av dessa förbindelser med släkterna Gerner, Gyllenborg 
och Printzenskiöld utgöra — bortsett från här berörda handlingar — 
de stora samlingar av målade porträtt av medlemmar av dessa ätter, 
liksom också av de med dem befryndade släkterna von Köhler, Adler- 
berg, Cronhielm, Gerdes m. fl., som alltjämt finnas (eller i vissa fall 
tidigare funnits) i Ihre-släktens ägo, huvudsakligen på Ekebyhof.5

1 Charlotta Johanna Gerners avsägelse har dock säkerligen endast gällt besitt
ningsrätten under Printzenskiölds livstid. Av bouppteckningen efter Printzen
skiöld (1796, RA) framgår sålunda, att förhållandet mellan honom och fru Ihre 
reglerats genom tvänne kontrakt, det ena från dec. 1772 (>>med 2ne Fru Can- 
cellieRådinnan Jhres egenhändiga tillägg af d: 7. Febr: 1782. och 9. Aug. 
1789»), det andra av 8 febr. 1782 (likaså med egenhänd. tillägg av 9 aug. 
1789), ävensom att fru Ihre »äfven hade en henne tillhörig andel uti de vid 
Vennegarn nu befintelige Boskaps Creatur, Aker, Kiör, Smedje, och Fiskeredskap 
m: m: hvaröfver nu företeddes en under den 16 Julii 1767. författad och till 
Fru Cancellie Rådinnans säkerhet afgifven Förteckning med förbindelse att så
dant till henne aflämna.» Ävenså kan nämnas att som skuld till fru Ihre upptas 
dels ett belopp å 1,000 rdr utgörande återstoden av ett hos henne år 1777 
upptaget lån, dels 200 rdr såsom ogulden rest å henne tillkommande årlig ersätt
ning för hennes hälft i arrendet; ersättningsbeloppet i dess helhet anges ej.

2 I den nyssnämnda bouppteckningen lämnas en lista på dylika handlingar 
upptagande bl. a. följande av de nedan D. 2, s. 264 ff- förtecknade \  enngarns- 
handlingarna: Ihre 177: 38, 43, 44, 46(F), 47 a, b; Ihre 178: 5, 14, 17, 19, 20
22, 25, 28.

3 Avdeln. Permebrev (no. 17). 4 Se ovan s. 310.
5 Se härom C. A. K l i n g s p o r  o . B. S c h l e g e l , Uplands herregårdar, Sthm (1877—)

1881, Ekebyhof; E. M a l m b e r g , Ekebyhof (i Sv. slott o. herresäten vid 1900-talets
början, Ny följd: Uppland, Sthm 1923, s. 67—90), s. 76 ff.; jfr även Sv. porträtt
arkivets Index över svenska porträtt 1500— 1850, Bd 1 (Sthm i 935)> s- 5> I I 9> I7°»
310, 330 ff., 400, 452; Bd 2 (Sthm 1939)» s. 530, 802, 945 osv.
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Av handskrifter, som för övrigt genom släktförbindelser kunna Handskrifts- 

konstateras, resp. förmodas ha övergått i Johan Ihres ägo, ha ju några fläkten Staich  
omtalats i det föregående. Det gäller om dem som härröra från släkten m. fl. 
S t e u c h :  Olof Graans Relation om lapparnas ursprung, som Ihre 
dock redan 1736 förärade greve C. G. Bielke1, den från Haqvin Spegel 
härrörande språkliga samlingsvolymen (Ihre 215)2 och väl även det 
av Matthias Steuchius bildade kolligatbandet innehållande handlingar 
rörande universitetsväsen m. m., däribland ett manuskript stammande 
från Johannes Elai Terserus (Ihre 164)3. Tidigare omnämnd är även
ledes den från mödernefränden J o n a s  W u l f w e n s t i e r n a  härrörande 
handskriften av Axel Leijonhufvuds (Lewenhaupts) stridsskrift mot 
Karl IX (Ihre 119).4 Men härtill kunna fogas ett par andra ting. Det 
gäller sålunda den översättning, som Wulfwenstiernas måg lagman
nen friherre C a r l  M a g n u s  A d le r m a r c k 5 utfört av ett religiöst arbete, 
den engelske biskopen Richard Kidders ’Bewis om 1 hen Christna 
Religionens Wisshet’. Från Västeråsbiskopen N i c o l a u s  B a r c h iu s ,  

som i sitt första gifte varit förenad med en av Ihres mostrar, Maria 
Steuchia, härrör dels ett arvsinstrument 1723 (i original) för barnen 
i detta äktenskap (i Ihre 199)6, dels ett dock ej fullständigt koncept 
av Barchii hand (1726) rörande den bekanta strid, som under hans 
tid som kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm väcktes av 
hans ämbetsbroder, dåvar. kyrkoherden i Katarina, sedermera biskopen 
i Kalmar Herman Schröder angående en av Barchius hållen predikan 
riktad mot pietismen.7

Utöver de manuskript, varpå den i det föregående givna framställ- Varjehanda 
ningen av Johan Ihres liv och verksamhet grundats, och bortsett jäm -j^J^ , J  
väl från dem, som nu närmast påvisats ha genom hans släktförbin
delser tillförts vår samling, ges det åtskilliga hittills ej omnämnda, 
dels sådana, om vilka man med full visshet vet att de förvärvats av

1 Se ovan s. 2.
2 Ovan s. 85.
3 Se ovan s. 20, där dock den möjligheten antytts (not i), att denna volym genom 

arv från fadern övergått i Johan Ihres ägo.
4 Se närmare ovan s. 46.
5 Om dennes levnadsomständigheter, förbindelser med Ihre m. m. se ovan s. 255

med not 5 och nedan D. 2, s. 21 och 310.
8 Se nedan D. 2, s. 363.
7 Se härom nedan D. 2, s. 30 med där anförd litt., se numera också G. W a l l i

i Sv. biograf, lexikon, Bd 2 (1919—20), s. 732 ff.
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Ihre, dels andra, om vilka det åtminstone icke hittills låtit sig med 
säkerhet fastställa, när de införlivats med samlingen, men där det 
antagandet ligger närmast till hands, att detta skett just under Johan 
Ihres tid och genom hans åtgöranden. Innan vi föra vår framställ
ning vidare till de yngre generationerna av släkten, torde det därför 
vara skäl att här erinra om åtminstone några viktigare handskrifter 
eller grupper av handskrifter tillhörande nyssnämnda kategorier.

Rudbeckska Att varjehanda i manuskriptväg, som tidigare tillhört de båda O l o f  
handskrifter. r udbeck>  far och son> övergått i Ihres ägo, ha vi ovan haft anledning 

att beröra i mer än ett sammanhang. Det var ju särskilt den stora 
auktionen 1741 efter Olof Rudbeck d. y., som gav tillfälle till dylika 
förvärv, och vi ha sett, hurusom Ihre i betydlig utsträckning senare 
utnyttjade dessa delvis märkliga och värdefulla ting till föräringar 
framför allt till sin gynnare greve C. G. Bielke1, men också till Jacob 
Langebek2 och till kronprins Gustaf3. Att han vid samma tillfälle 
också för egen del tillgodosett sig med sådant, som för hans då redan 
pågående språkvetenskapliga forskningar kunde bli honom till nytta, 
är ävenledes uppenbart: hit höra sålunda isländska och fornnorska 
handskrifter m. m., delvis härrörande från Jonas Rugman och Jahan 
Axehiälm4 — däremot har väl Rudbeck d. y:s Glossarium Laponicum 
(Ihre 104) förmodligen först senare kommit i hans ägo och snarast 
gått omvägen över auktionsdirektören Johan Schicks bokauktion 
17565. Till förvärven 1741 hör emellertid vidare en samlingsvolym i 
Ekebyhofs-biblioteket kallad ’Riks Cantzelerens bok’6, ur vilken 
med handskriftssamlingen införlivats dels ett par bröllopsskrifter 
(i Ihre 39), därav den ena av Rugman, dels ett par schematiskt upp
ställda kompendier i anatomi och allmän medicin härrörande från 
1600-talet (Ihre 239). Hit hör vidare en volym härrörande från 
J a c o b u s  A n d re ^ e  G e v a l i e n s i s ,  prost och kyrkoherde i Ösmo i Söder
manland (J  1651); den innehåller dels en Computus ecclesiasticus, dels

1 Se ovan s. 1 ff.
2 Ovan s. 4 f.
3 S. 5.
4 Ihre 76: 1, 77 och 78; se ovan s. 72—76 och nedan D. 2, s. 71 ff., 75 ff. och 85 f.
5 Se härom ovan s. 89 och nedan D. 2, s. 135 f. Detsamma gäller möjligen 

om en avskrift av Tröjumanna saga (Ihre 76: x), se härom ovan s. 74.
6 Det av mig i Del 2 av detta arbete, s. 39, gjorda antagandet, att denna volym 

skulle tillhöra de ingredienser, som tillförts vår samling från Venngarn, har visat 
sig ogrundat och har också korrigerats därsammastädes s. 463; på detta sistnämnda 
ställe redogöres närmare för volymen ifråga.
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självbiografiska anteckningar av en son till Jacobus Andreae, Uppsala- 
professorn I saac  I s t h m e n iu s  (f. 1610, f  1658) med några tillägg av 
dennes son, fornforskaren J a c o b  I s t m e n  R e e n h ie l m  (Ihre 226).1 
Uteslutet är väl icke att en del andra Rudbeckska manuskript förvär
vats vid samma tillfälle, ehuru de ej finnas specificerade i den tryckta 
auktionskatalogen2, men man får också komma ihåg att Ihre, som jag 
redan ovan framhållit3, även på grund av sina nära förbindelser med 
Rudbeck och hans familj kunnat komma i besittning av en del papper.
Om sitt personliga förhållande till den åldrige arkiatern har han ju 
själv avgivit det vackraste vittnesmål i sin parentation över denne4, 
och just för utarbetandet av denna har väl som nämnt en del material 
ställts till hans förfogande.5

B la n d  d e  t ill  t id p u n k te n  m e r a  o b e s tä m d a  fö r v ä r v e n  m ä rk a s fö r s t  Sparwenfeldt- 
o c h  fr ä m st p a p p e r  h ä r r ö ra n d e  frå n  d e n  fö r  s in a  v id str ä c k ta  fo r sk n in g s -  ska Pâ er- 
r eso r  o c h  s in a  o m fa tta n d e  sp rå k k u n sk a p e r  fr e jd a d e  J o h a n  G a b r ie l  

S p a r w e n f e l d t 6: a v  d e n n e s  e g e n h ä n d ig a  m a n u sk r ip te r  h ar n ä m lig e n  

e n  ick e  o b e ty d l ig  d e l p å  h it t i l ls  ej k la r la g d a  v ä g a r  h a m n a t i v år  sa m lin g 7.

1 Se närmare nedan D. 2, s. 448 f.
2 Jag har antagit att så möjligen kunde vara fallet med Olof Rudbeck d. y:s sam

lingar till en Ornithologia Biblica (Ihre 51), hans omfattande samling av bibliografiska 
och litteraturhistoriska excerpter ur Acta eruditorum  m. m. (Ihre 1); jfr nedan 
D. 2, s. 48 f., resp. s. 1.

3 S. 90.
4 Laudatio funebris . . . Doct. Olavi Rudbeckii . . . Ups. [1741], s. 3 f.
6 Utom Rudbecks självbiografiska anteckningar (i Ihre 199) har väl på så sätt 

det lilla fåtal av brev till R. och till fadern Olof d. ä. (i Ihre 197 A), som förteck
nats nedan D. 2, s. 350 f., kommit i Ihres händer. Vad åter angår den ovan (s. 89 f.) 
omtalade instruktion för en resa i Lappmarken, som Rudbeck uppsatt och Ihre 
bearbetat för den franska gradmätningsexpeditionen, så torde den måhända sna
rast böra anses vara tillkommen under Vetenskapssocietetens auspicier, eftersom 
detta samfunds preses och dess sekreterare härvid samarbetat. Jfr härom numera 
A. G r a p e  i K. Vetenskapssocietetens årsbok, 1942, s. 42 f.

fi Om denne se numera C. V i l h . J a c o b o w s k y , J .  G. Sparwenfeld. Bidrag till 
en biografi (akad. avh. Upps., tr. i Sthm 1932) med förteckning över den äldre lit
teraturen, s. 386—392; jfr även H. S c h ö c k , Kgl. Vitterhets historie och antikvitets 
akademien, dess förhistoria och historia (1 ff. Sthm -Upps. 1932 ff.) passim, bl. a. 
2, s. 437—450; 3, s. 241; 4, s. 584 osv.

7 Man har därvid att räkna med flera möjligheter. D et är nämligen tydligt nog 
att vad som efter Sparvvenfeldts stora manuskriptdonationer till UUB och KB 
m. m. återstod vid hans frånfälle 1727 av handskriftlig kvar låtenskap, det har seder
mera blivit skingrat åt olika håll — ett och annat torde för övrigt redan under hans
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Det gäller här dock ej, som man kanske snarast skulle ha väntat, 
några språkvetenskapliga samlingar härrörande från den vittfarne 
och på en mångfald språkområden orienterade lärde, utan det är alster 
av en annan verksamhetsform, genom vilken han avsåg att för sina 
landsmän nyttiggöra sitt rika lingvistiska vetande, nämligen som över
sättare. Välbekant är ju att Sparwenfeldt genom en målmedveten 
samlarverksamhet sökt att på sina utländska resor för Sverige förvärva 
värdefulla handskrifter och sällsynta tryck, ävensom att han seder
mera med stor generositet förärat huvudparten eller i varje fall de 
värdefullaste delarna därav till de svenska statsbiblioteken, främst 
Uppsala universitetsbibliotek och Kungl. Biblioteket, ävensom till 
Antikvitetsarkivet.1 Påtagligt är också att Sparwenfeldt haft bestämda 
avsikter att nedlägga resultaten av såväl sina forskningar rörande 
goternas historia, som sitt språkliga vetande enkannerligen på slavi- 
stikens område i stora vetenskapliga verk, men att hans förhopp
ningar härutinnan gäckades genom många samverkande omständig
heter: mycket blev aldrig fullt slutfört, och för det som blev tryckfär-

livstid ha kommit i andras händer genom den liberalitet, varmed han som lån ställde 
sina skatter till forskningens förfogande. I 1700-talets auktionskataloger skymta 
sålunda icke alltför sällan Sparwenfeldtiana; t. ex. i katalogen 1741 efter O l o f  

R u d b e c k  d . y . — som ej tycks ha varit någon exemplarisk låntagare att döma av 
Sparwenfeldts klagomål i brev till Erik Benzelius ( J a c o b o w s k y , s . 310 f., 312, 314) — 
förekommer som no. 39 bland mss. in folio: ’Vocabularium Latino-Theotiscum cum 
Annotat. Sparfvenfeldi’, som då inropades för Antikvitetsarkivet ( S c h u c k , Vitter- 
hetsakad., 4, s. 584), och i arkivsekreteraren J o h a n  H e l i n s  katalog, Sthm 1754, 
möter en post ’Varia Sparfwenfeldiana’ (no. 8 bland mss. in folio). För den parenta- 
tion, som J ö r a n  W a l l i n , då universitetsbibliotekarie, 1727 höll vid Uppsala uni
versitets minnesfest över Sparwenfeldt, ställdes veterligt en del handskriftligt mate
rial till hans förfogande; det viktigaste härav torde ha överlämnats till univ.-biblio
teket, men känt är att en del stannat i Wallins ägo (så bl. a. den viktiga brevsamling, 
som av sonen biskop M .  G .  W a l l e n s t r å l e  1786 skänktes till Linköp. stiftsbibl.), 
och kanske har någon del därav genom honom eller efter hans frånfälle kommit i 
andra händer (katalogen över bokauktionen efter honom, som avhölls i Uppsala 
1762, ger dock härvidlag ej någon ledning). Domprosten G a b r ie l  M a t h e s i u s , vars 
bok- och handskriftssamling avyttrades i Uppsala 1772, ägde i varje fall böcker, 
som tillhört Sparwenfeldt: åtminstone en sådan förvärvades då av Johan Ihre och 
finnes nu i biblioteket på Ekebyhof IDiss. hist, tres De idolis Slavorum . . . ex
ponet M . Frentzel . . . 1692 m. m., no. 202 in 4:0), J. V. L il l ie s t r å l e , vars för
bindelser med Ihre vid flera tillfällen berörts, har ägt UUB-handskriften Slav. 42, 
som otvivelaktigt härrör från Sparwenfeldt ( J a c o b o w s k y  s . 70), osv.

1 Se härom J a c o b o w s k y , anf. arb., särskilt s. 282—286, 288, 307, 310—317, 
319  f-
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digt saknades publiceringsmöjligheter, vartill kom att andra personer, 
särskilt den vetenskapligt närige Johan Peringskiöld, skördade fruk
terna av hans lärda mödor osv.1 Men tydligt är att han härjämte, 
som jag haft tillfälle att på annat håll närmare utveckla2, räknat det 
som en just för honom lämpad uppgift att genom översättningar 
göra en del av de litterära skatter han sålunda förvärvat tillgängliga 
för svensk publik. Härav blev också verkligen ett och annat tryckt, 
nämligen några arbeten av moralfilosofisk läggning.3 Det var dock 
blott en ringa del av vad han på nämnda område presterat, och detta 
har i sin tur gjort att denna sida av hans verksamhet kommit att bli 
föga uppmärksammad och till sin omfattning ända in i senaste tid 
underskattad.4 Och dock ges det, förutom talrika uttalanden av Spar- 
wenfeldt själv, särskilt i hans brev till Erik Benzelius från senare år5, 
två utförliga förteckningar över hans arbeten av detta slag: den ena 
i koncept av Sparwenfeldts hand härrörande från något av 1720-talets 
första år finnes i Linköpings stiftsbibliotek6, den andra, en efter hans 
frånfälle uppsatt ’Förteckning på de böcker som Sal. H r Öfwer- 
Ceremonie Mästaren Sparwenfeldt på Swänska öfwersatt, och ferdige 
äro at trykkas’ föreligger i Uppsala universitetsbibliotek7. Till viss 
grad får dock detta förhållande sin förklaring av det faktum att själva 
handskrifternas öde, åtminstone ifråga om huvudparten8, förblivit 
okänt, intill dess att de i våra dagar återfunnits i Ihre-samlingen.

1 D et kan tilläggas att åtskilligt värdefullt material också gått förlorat i Stockholms 
slotts brand 1697.

2 A . G ra p e , T ill frågan om J. G . Sparwenfeldts översättarverksamhet. Saavedra- 
verket (i Bok- o. bibliotekshistoriska studier tillägnade I s a k  C o l l i j n , Upps. 1925, 
s. 365—-384)-

3 D et gäller om Francis Quarles’ ’Enchiridion, eller en lijten hand-bok inne
hållande någre andelige och wärldzlige dygde-vnderwijsningar . . .’ och ’Dygde 
reglor then vnge Lelio, af hans gamla wänn Jacinto från Medina . . . öfwersatte’, 
båda utgivna i Sthm 1696; vidare ’Gnistor af then spanske riddarens Don Joa
chim Setantis Hwariehanda infällen . . .’ Ibid. 1703- Jfr vidare J a c o b o w s k y , s . 

246 f., 271.
4 Se härom G r a p e , anf. arb., s. 368.
5 Jfr härom utdrag hos J a c o b o w s k y , s . 309, 311 m. m.
6 I handskr.-vol. Br 33: no. 184, avtryckt av J a c o b o w s k y , s . 372 f.
7 I handskr. X  240.
3 Tidigare uppmärksammade ha egentligen blott de översättningar varit, som

stått i samband med Sparwenfeldts forskningar rörande goterna, dvs. de som gällt
D i e g o  S a a v e d r a ’s  Corona gothica (huvudhandskrifterna i UUB) och E m a n .  T e s a u -  

r o ’s Regno d ’ltalia (KB).
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Det är i varje fall en mycket betydande del av Sparwenfeldts pro
duktion av detta slag som här föreligger, nämligen inemot ett 20-tal 
översättningar — en del dock i ett numera något fragmentariskt skick. 
De äro utförda från ett flertal olika språk: spanska, italienska, franska, 
engelska, latin, grekiska osv. Det mesta härav har, så långt före
kommande tidsuppgifter ge vid handen, tillkommit under Sparwen
feldts senare år, vilka han tillbragte på sitt tusculum Åbylund i 
Västmanland. Dateringar från 1710 och 1718 förekomma visser
ligen1, men äro mycket sällsynta; det stora flertalet härrör från åren 
1721—26. Ämnesvalet faller till väsentlig del inom det religiösa 
och det moralfilosofiska området.

Vi finna här sålunda den spanske humanisten J u a n  L u is  V iv es , 
känd som filosof, filolog och — icke minst — pedagog (j* 1540)2, 
företrädd av sin Introductio ad sapientiam (Ihre 9), vilket arbete 
ännu långt in på 1700-talet i skolundervisningen användes som läro
bok både för latinets och moralens studium och varav även ett par 
editioner trycktes i Sverige (Lincop. 1693 o. Ups. 1713). Vi möta 
ävenså skrifter av hans landsmän biskop J u a n  d e  P a la fo x  ( f  1659)3 
och den mångskrivande jesuiten och polyhistorn J u a n  E u s e b io  N u 
r e m b e r g  ( f  1658)4 —  de föreligga i vår samling under no. 12, resp. 
161 a, b —  ävensom av den visionära franciskanernunnan M aria  
C o r o n e l , gemenligen kallad M a r ia  d e  A g r ed a , f  16655 (Ihre 13). 
Av italienska författare av uppbyggelseskrifter kunna nämnas den 
som missionär och andlig vältalare berömde P a o lo  S e g n e r i d . ä ., 
I  16946 (Ihre 15) och kardinal G io v a n n i B o n a , f  1674, vars bekanta

1 I Ihre 20: i, resp. 165 a, se nedan D. 2, s. 23, resp. 231 f.
2 Ehuru jag icke avsett att i katalogpartiet (dvs. Del 2 av föreliggande arbete) 

ge några mera fullständiga litteraturuppgifter rörande författarne till de arbeten 
Sparwenfeldt översatt, begagnar jag den möjlighet som här erbjuder sig att göra ett 
och annat tillägg. — Ifråga om litteraturen rörande Vives kan hänvisas till uppgifter 
hos J. F it z m a u r i c e - K e l l y , Bibliographie de 1’histoire de la littérature espagnole 
(Paris 1913), s. 77» till artiklar om honom i Enciclopedia universal ilustrada europeo- 
americana, T . 69 (1930) s. 712—720, med en synnerligen rikhaltig bibliografi s. 719 f., 
i Encyklopäd. Handbuch d. Pädagogik, hrsg. von W. R e i n , 2. Aufl., Bd 9 (1909), 
s. 660— 666 osv. samt även till supplerande uppgifter i Nord. familjebok, 2:a uppl., 
Bd 32 (1921), sp. 910 ff., 3:e uppl. Bd 20 (1934), sp. 684.

3 Om denne se D. 2, s. 16 f.
4 Se nedan D. 2, s. 231 f.
5 Jfr D. 2, s. 17 f .; se även Enciclopedia universal ilustr., T . 3, s. 430 f. med 

där anförd litt.
6 Se nedan D. 2, s. 19 f.



347

’M anuductio ad coelum’ (Ihre 14) dock, som nedan närmare påpe
kats1, redan långt tidigare överflyttats till svenska och passerat cen
suren men sedermera ändock blivit liggande otryckt. Ytterligare 
märkas den med Sparwenfeldt alldeles samtida fransmannen Abbé 
d e  B e l l e g a r d e ’s ( f  1734)2 inledning till Thom as a Kempis (Ihre 18), 
ävensom moralfilosofiska arbeten av Sir G e o r g e  M a c k e n z ie ,  King s 
advocate, särskilt verksam under de skotska presbyterian-förföljel- 
serna, f  16913 (Ihre 162) och av W i l l i a m  P e n n ,  den store kväkaren, 
Pennsylvanias berömde grundläggare, j* 17184 (Ihre 163), för att nu 
icke närmare ingå på de hithörande skrifter5, vilkas original ej kunnat 
fastställas eller som numera befinna sig i ett alltför fragmentariskt 
skick6. »E Graeco-Latino-Sclavonico Textibus» anger sig den över
sättning vara utförd, som föreligger (i Ihre 160) av det moralfilo
sofiska verk, vilket den byzantinske kejsaren B a s i l e io s  I uppgives 
ha författat till ledning för sin son Leo, men som väl i realiteten här
rör från patriarken P h o t i o s .  Om detta verk, till vilket Sparwenfeldt 
tydligen knutit varjehanda planer, lämnas en närmare redogörelse nedan 
i D. 2, s. 230 f. Av en ganska likartad läggning, dock samtidigt mera 
historiskt, är det arbete, som sicilianaren A n t o n i u s  B e c c a d e l l i  

P a n o r m i t a  (f. 1394, t  I47I ) författade om Alfonso av Arragonien 
och Neapel, hos vilken han innehade anställning. Sparwenfeldt be
titlar sin översättning ’En god och from Regents spegel’ (Ihre 135: 2)7 
beroende därpå att han till grund för denna lagt en redaktion av J o 
h a n n e s  S a n te s :  Speculum boni principis . . . (Amstelod. 1646). 
Även ’Don Lorenzo Gracians Staats kloke Ferdinand’ (Ihre 144) 
kan nämnas i detta sammanhang, en översättning, vars spanska ori
ginal ’El politico Don Ferdinando el Catolico’ (första gången utgivet 
i Zaragoza 1640) författats av den arragoniske jesuiten B a l t a s a r  
G r a c i a n  y  M o r a l e s  ( f  1658).8 Denne, som för övrigt räknas såsom

1 D. 2, s. 19. 2 D. 2, s. 22.
3 D. 2, s. 232 f., där också några uppgifter lämnas om det appendix Sparwen

feldt fogat till denna översättning, vilket han hämtat ur dansken J e n s  D in e s e n  

J e r s in s  kända uppbyggelsebok Vera via vitae.
4 D. 2, s. 233 f. Av nyare litteratur om Penn kan erinras om E m i l i a  F o g e l -  

k l o u ’s monografi 1935.
5 Ihre 19, 20: 1—2.
6 Ihre 2 0 :  3 ( J o h n  W i l k i n s ) .

7 Den är ej fullständig. Se vidare nedan D. 2, s. 201.
8 Se nedan D. 2, s. 210; ytterligare litteraturuppgifter i Enciclopedia universal 

lustr., T . 26 (1925), s. 895 ff.



348

skaparen av den spanska prosans »estilo culto», fann det i sin omfat
tande skriftställarverksamhet tjänligt att av hänsyn till sin ställning 
som andlig understundom använda sin broder Lorenzo’s namn.

Själv väl förtrogen även med de österländska språken, har Spar- 
wenfeldt också velat för svensk publik förmedla kännedom om orien
talisk historia, som han sålunda i två översättningar behandlat. Här
vid har han dock icke direkt utgått från arabiska original — i ena fal
let nämligen ifråga om en levnadsteckning över den store kalifen 
’Jacob Emir ammamolin’, gemenligen kallad Almansor (Ihre 145), 
var detta för övrigt absolut omöjligt, enär den arabiske författare, 
som arbetet tillskrives, A b u l c a c im  T a r if  A b e n t a r iq , med all visshet 
aldrig existerat utan är en ren fiktion och den spanske »översättaren» 
M ig u e l  d e  L u n a  är arbetets verklige författare; en utredning härom 
med nödiga litteraturhänvisningar lämnas nedan D. 2 , s. 2 1 2 . Spar- 
wenfeldt, som för sin översättning utgår från en italiensk edition, har 
försett arbetet med varjehanda appendices: ordförklaringar, lista på 
kaliferna, uppgifter om orientaliska handskriftssamlingar m. m. dyl. 
U r det stora historisk-biografiska verk, som härrör från den arabiske 
författaren a l  G a n n Åb i 1 och behandlar 3 2  muhammedanska dyna
stiers historia intill år 997/1588, utgavs 1680 av den italienske orien
talisten G ia m b a t t is t a  P o d e st a  ett utdrag (på latin) behandlande 
Timur Lenks eller Tamerlans historia. Även detta har Sparwenfeldt 
översatt till svenska och försett med en ord- och namnlista, innehål
lande delvis ganska utförliga utredningar av historisk, geografisk 
m. m. natur (Ihre 146).

Det är, som av denna summariska översikt torde framgå, icke nå
gon liten verksamhet Sparwenfeldt utvecklat som översättare, och 
ändock ha vi ingalunda resultaten fullständigt bevarade här.2 Att de 
av Sparwenfeldt avsetts för tryckning är uppenbart, trots att det 
mesta har konceptets natur och blott några få arbeten blivit ren- 
skrivna. Det framgår bl. a. av de företal, kommentarier m. m., varmed 
han ofta försett dem; stundom förekomma även utkast till titelblad

1 Hans fullständiga namn och titeln på hans verk återfinnas nedan D. 2, s. 213.
2 Detta framgår av de bevarade förteckningarna. I arkivet på Tidö, där Spar- 

wenfeldts reseanteckningar från vistelsen i Ryssland m. m. förvaras, finnes även 
ett större manuskript härrörande från år 1710 och betitlat ’K årt Hand- och anled
ning till dhen H: Skrifft . . det har närmare karakteriserats av J a c o b o w s k y  ( s . 296) 
och utgör med all sannolikhet en översättning eller möjligen en bearbetning av något 
utländskt arbete.
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med anteciperade tryckår o. likn. Men liksom det allra mesta av 
Sparwenfeldts omfattande produktion överhuvud ha de kommit att 
hamna bland våra handskriftssamlingars »reconditi labores».

Beträffande övriga handskriftsförvärv, som enligt vår förmodan 
äro att hänföra till Johan Ihres tid, blir det endast fråga om 
enstaka volymer, men några av dessa erbjuda ett icke obetydligt 
intresse.

Rätt frapperande är det sålunda onekligen att vi i vår samling möta e tt^ ” Bodw 
verk av den berömde franske rättslärde J ea n  B o d in  ( f  i 595)x> e n  a v  s in  
tids främste statsvetenskaplige teoretiker, och att detta därtill är hans 
ryktbara ’Colloqvium heptaplomeres de abditis rerum sublimium 
arcanis’ (Ihre io). Detta verk tillhör den märkliga idériktning, som 
utgår från renässansen och mitt under ett tidsskede fyllt av stormiga 
religionsstrider söker utvägar för en försoning mellan de kämpande 
läroriktningarna och för en bestandande trosfred. Den mäktiga por
talfiguren för denna tankeströmning var som bekant Nicolaus Cusa- 
nus, som predikade en gudstrons universalitet och, som konsekvens 
därav, en upphöjd tolerans mot olika riktningar. I hans spår följde 
en rad av tänkare, som ur skilda synpunkter behandlade det stora 
och fruktansvärt aktuella problemet. Även dettas politiska sida upp
togs till dryftnmg bl. a. av icjoo-talets statsrättslärde och bland dem 
av Bodin. I sitt här föreliggande verk Colloqvium heptaplomeres, 
som snarast tillkommit omkr. 1592—93 > §er ^an en oc^ man§" 
sidig belysning åt skilda trosriktningar. Han har givit sitt arbete 
formen av ett samtal mellan representanter för sju olika sådana, var
ibland man även finner judendomen och muhammedanismen före
trädda. Diskussionen ger i varierande grupperingar av deltagarna 
anledning till ett komparativt skärskådande av de olika religionernas

1 Ifråga om den mycket rika litteraturen rörande Bodin kan, utöver vad som 
nedan D. 2, s. 15 därav omnämnts, hänvisas till förteckningar i F. U e b e r w e g s  

Grundriss der Gesch. d. Philosophic, T . 3 (12. Aufl. Berl. 1924), s. 647; i G. L a n s o n ,

Manuel bibliographique de la littérature fran9aise moderne, Nouv. éd. (Paris 1921), 
s. 188, 333, 1571 m. m.; i Handwörterbuch d. Staatswissenschaften, 4. Aufl., Bd 2 
(Jena 1924), s. 989 osv. Av nyare litteratur kan nämnas R. C h a u v i r é , Jean Bodin, 
auteur de la République (Paris 1914); A. G a r o s c i , Jean Bodin. Politica e diritto nel 
rinascimento francese (Milano 1924); i svensk statsvetenskaplig litteratur beröres 
Bodin bl. a. av K. N o r d l u n d , Den sv. reformationstidens allmänna statsrättsliga 
idéer (Sthm 1900; akad. avh. Upps.), s. 144 ff., 225 ff. och S J. B o é t h i u s , Om 
statslivet (Sthm 1916), s. 127 o. passim.
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trosinnehåll, kultformer m. m. och kommer härvid ej sällan att pre
stera en bitande kritik, som ingalunda skonar kristendomen utan tvärt
om går till angrepp mot dess huvudsanningar. Ingen religion kan 
som resultat av debatten såsom den enda sanna tillerkännas ett ab
solut företräde — som Nicolaus Cusanus vindicerade åt kristen
domen — det blir i stället religionernas relativitet som framhäves. 
Trots detta och trots all den skepsis som kommer till synes, vore det 
dock fullständigt felaktigt att — som ofta skett — tillägga verket en 
helt negativ inställning till religionen och att beteckna dess förfat
tare som ateist: han liksom samtliga de gestalter han tecknat stå 
klart på gudstrons grund. Religionernas inbördes frändskap såsom 
utstrålningar av den naturliga religionen, den i varje människas 
själ nedlagda gudstron, blir därför den bärande grundtanken, som i 
sin tur helt naturligt manar till endräkt och tolerans.

Beträffande verkets idéinnehåll kan för övrigt hänvisas till flera 
förefintliga analyser bl. a. av W i l h . D il t h e y 1 och F. v o n  B e z o l d 2 
(den senare med rika litteraturuppgifter).

Att på författarens tid publicera ett verk som detta skulle ha varit 
ett livsvådligt vågspel; först så småningom började det — miss
tänkt och misskänt — att spridas i avskrifter, som dock på 1600-talet 
började bli eftersökta på många håll — sålunda visade sig drottning 
Kristina angelägen att komma i besittning av en dylik, vilket med tiden 
också lyckades3 — och under det följande århundradet blevo dylika 
ganska talrika. Se härom särskilt E. G. V o g e l , Zur Geschichte des 
ungedruckten Werks: Colloquium heptaplomeres . . . verfasst von dem 
Franzosen Jean Bodin (i Serapeum, Jahrg. i, 1840, s. 113—116, 
132— 138, 152— 155) med redogörelse för 37 handskrifter. Verket 
förblev otryckt under århundraden, trots att Leibniz, Thomasius o. a. 
uttalade sig för dess publicering och trots att juristen P o l y c a r pu s  
L ey ser , professor i Helmstädt, 1719—20 förberett en edition och

1 Das naturliche System d. Geisteswissenschaften im siebzehnten Jahrhundert, 
Art. 2 (i Archiv f. Gesch. d. Philosophic, Bd 6 , 1 8 9 3 , s. 6 0 — 1 2 7 ) , s. 1 0 6 — 116 (även 
i D i l t h e y ’s Gesammelte Schriften, Bd 2 , Lpz. u. Berl. 1 9 1 4 , s. 1 4 5  f f .)

2 Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres und der Atheismus des 16. Jahrhun- 
derts (i Hist. Zeitschrift, Bd 11 3  ( 1 9 1 4 ) ,  s. 2 6 0 — 3 1 5  och Bd 1 1 4  ( 1 9 1 5 ) ,  s. 2 3 7 —  

3 0 1 ) .

3 Se härom senast E. C assirer , Drottn. Christina och Descartes (Sthm 1 9 4 0 ) , 

s. 27 ff. Förf. insätter här också verket i dess idéhistoriska sammanhang; hans 
karakteristik av arbetet torde dock ej i allo kunna reservationslöst godtagas.
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till och med påbörjat dess tryckning.1 Sedan ansatser i samma rikt
ning åtskilligt senare gjorts jämväl av regeringsrådet friherre R e n a 

t u s  C a r l  v o n  S e n c k e n b e r g  ( f  1800)2, utgav G. E. G u h r a u e r  ett 
sammandrag med vissa partier i utdrag och tysk översättning i Berlin 
1841, men en fullständig edition utkom först år 1857 ombesörjd av 
L. N o a c k 3. Det är under sådana förhållanden, som jag nedan (D. 2, 
s. 15) påpekat, onekligen rätt märkligt att det kan konstateras, huru
som från svensk sida ett försök gjorts år 1744 att få detta verk beford
rat till trycket, ehuru detta då förhindrades av censuren. I sin cen- 
sorsjournal upptar nämligen G u s t a f  B e n z e l s t ie r n a  under nämnda 
år detta verk under rubriken ’Utstrukit’. Det sker med nummer
beteckningen 837, och då denna silfra återfinnes i vår volym å 
frampärmens insida, är det uppenbarligen just detta exemplar som 
varit inlämnat till censors granskning.4 Det vore då givetvis av in
tresse att känna genom vem detta skett — att det skulle ha varit 
Johan Ihre, som umgåtts med planer på att publicera detta verk, 
torde dock få betecknas som i hög grad osannolikt.

Om det i detta fall varit fråga om ett verk, som på grund av kät- P. H. von 
terska åsikter mötts med ogillande och undertryckningsförsök, ^  ^anckwordt- 
kan detta däremot på intet sätt sägas gälla om den volym, som bär 
signum Ihre 2 8  och innehåller en redaktion av friherre P eter  H e n r ik  

(v o n ) D a n c k w a r d t s  uppbyggelseskrift ’Christnas Fulkåmliga Wisza 
och Aldraheligaste T ro’. Danckwardt, som var född 1695 och redan 
1719 blev överauditör5, men sedan jämförelsevis tidigt tycks ha dra
git sig tillbaka till privatlivets lugn6, har för författandet av detta

1 Jfr nedan D. 2, s. 15 och E. G. Vogel, anf. arb., s. 153 f.
2 Se hans självbiografi (avtryckt i F. W. S t r i e d e r ’s Grundlage zu einer hessischen 

Gelehrten u. Schriftsteller Gesch., Bd 14, Cassel 1804, s. 225—272), s. 269 f., jfr 
även V o g e l , s . 154 f. När nedan D. 2, s. 15 uppges att frih. H e i n r . C h r . v o n  

S e n c k e n b e r g  vidtagit mått och steg för tryckningen av Bodins verk, så är detta 
endast såtillvida riktigt att denne, som var juris professor i Göttingen, visserligen 
själv därav utfört en avskrift, men det var hans son Renatus Carl v. S. som vidtog 
mera omfattande förberedelser för en edition.

3 Se härom närmare nedan D. 2, s. 15. En fransk översättning utkom i Paris 
1914 betitlad: Colloque de J e a n  B o d i n . Des secrets cachez des choses sublimes.
Entre sept sgauans qui sont de differens sentimens. Traduction frangaise du »Collo
quium Heptaplomeres», par R. C h a u v i r é . 4 Jfr ibid.

5 E l g e n s t i e r n a , 2, s. 162. Han förrättade någon tid tjänst som häradshövding 
i Södermanland och tillädes genom kungl. brev 1721 rätt att bli uppförd å förslag 
till ordinarie häradshövding.

6 Han ägde och bebodde Kappersta frälsesäteri i Gammalkils sn i Östergötland.
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arbete liksom även av ett par andra liknande skrifter nyttjat den tek
niken, att han kompilerat bibelspråk, vilka försetts med en samman
bindande text, gemenligen helt kortfattad och ej mångordigare än som 
krävts för att få fram ett avsett sammanhang. Med egen hand har 
han av dessa sina arbeten successive utskrivit ett antal inbördes av
vikande varianthandskrifter — avvikelserna äro dock i regeln icke 
alltför stora och omfånget växlar rätt obetydligt, men inga överens
stämma fullständigt. Och säkerligen ha dessa prydligt skrivna och 
stundom präktigt bundna volymer av författaren förärats till vänner 
och trosfränder.1 Av vårt här föreliggande verk har nedan (D. 2, 
s. 28) påvisats förekomsten av 7 varianthandskrifter2, härrörande från 
åren 1763—68, men förmodligen förefinnas flera: av en annan av 
Danckwardts uppbyggelseskrifter av liknande struktur — närmare 
omtalad nedan D. 2, s. 29 — äro icke mindre än 11 varianter kända.

Danckwardt, som avled ogift 1777, har vissa tider haft förbindelser 
med Uppsala universitet med anledning av den stipendiedonation, 
som 1732 gjorts av hans föräldrar, landshövdingen frih. Peter von 
Dankwardt och hans maka född Gyllenanckar. Men om han därvid 
kommit i närmare kontakt med Ihre är icke bekant.

Joh. Bilberg- TdJ Johan Ihres förvärv —  och väl ej Thomas’ —  bör väl slutligen
TflS.

räknas den samling av anteckningar i grekiska antikviteter, som den 
särskilt från sitt deltagande i den cartesianska striden bekante J o h a n  
B il b e r g , död som biskop i Strängnäs 1 7 1 7 , under sina Uppsalaår 
börjat upplägga (Ihre 137 a—b).3

När vår framställning nu övergår till de yngre generationerna av 
släkten Ihre, får det framhållas, att det material, som vår handskrifts
samling innehåller beträffande dessa, genomgående är skäligen torf
tigt. Även om hänsyn i viss, dock helt begränsad, mån tages till ma
terial pa andra håll, särskilt till de släktpapper, som förvaras på 
Ekebyhof och ännu ej ansetts böra införlivas med samlingen4, kan

1 Några, vilkas proveniens är känd, härröra från släkterna Celsing, Celsius och 
von Lingen.

2 Den sjunde handskriften, omnämnd i not 2 å s. 28, har numera (1925, efter 
den där nämnde ägarens död) förvärvats av UUB och bär signum T  125 a.

3 Bilbergs ganska omfattande boksamling såldes på auktion i Uppsala i april 
1761, men i den tryckta katalogen (92 s. 8:0) förekomma ej, såvitt jag kunnat finna, 
dessa handskriftsvolymer.

4 Till en ny deposition, gjord hösten 1943, kan här endast i begränsad mån 
hänsyn tagas (jfr ovan Förord).
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det här på den grund i fortsättningen gemenligen endast bli fråga 
om helt kortfattade sammanställningar av data och fakta rörande de 
olika släktmedlemmarnas liv och verksamhet. Denna mera sum
mariska behandling rättfärdigas ju också av det faktum, att sviten 
av Johan Ihres ättlingar förklarligt nog ej har att uppvisa några pre
stationer jämbördiga eller jämförliga med hans mäktiga livsverk och 
motiverande en skildring av den bredd och utförlighet som här ägnats 
åt detta. Det rör sig i det följande mest om plikttrogna och dugande 
insatser på skilda verksamhetsområden: krigarens, den civile ämbets
mannens, diplomatens, godsherrens osv., insatser, vilka emellertid 
i ett fall — genom excellensen friherre Albrecht Elof Ihres impo
nerande personlighet och lysande ämbetsmannabana — dock avsatt 
spår i vårt lands historia.

Med sin första hustru, Sara Charlotte Brauner, hade Ihre fyra^0Äa” Ihres 
barn, som nådde vuxen ålder1: sonen J o h a n , f. 1740, och döttrarna 
M arga reta  C h a r l o t t a  (C h a rlo tte ), f. 1742, B r it a  C h r is t in a  
(B rita  S tina), f. 1744, och H ed v ig  M a r ia , f. 1746.

Att det måste ha legat Ihre och hans maka om hjärtat att barnen Johan Ihre 
skulle erhålla en vårdad och omsorgsfull uppfostran torde knappast ' 3' 
behöva sägas. Unge Johan växte ju upp i kretsen av de unga adels- 
alumner, som stodo under Ihres omedelbara inseende; han handleddes 
liksom de i första hand av informatorer — som sådan omtalas 1750 
J o n a s  A p e lb l a d  —  och tycks särskilt ha bedrivit sina studier till
sammans med greve C a r l  J a n  G y l l e n b o r g .  Som ovan redan be
rörts, utgöra de båda kamraternas förehavanden och framsteg ett 
ofta avhandlat ämne i korrespondensen mellan Ihre och greve Hen
ning Gyllenborg. Vid ett par tillfällen ger Ihre härvid till och med 
små karakteristiker även av sin egen son med både förtjänster och 
fel.2 Denne inskrevs som student i universitetets matrikel redan i 
januari 17503 — för övrigt samtidigt med ’Carolus Linnasus fil.’ och 
liksom denne »sub cura parentis». I Gotlands nations matrikel före
kommer han redan under år 1749, och nationen begärde att få honom 
till ledamot; inskrivningen tyckes dock ha skett först den 26 febr.

1 En dotter H e d v i g  C h r i s t i n a , f. 1743, och en son T h o m a s , f. 1748, avledo i 
spädaste ålder.

2 I h r e  till G y l l e n b o r g  16 och 20 febr. 1751 (Ihre 190).
3 Upsala univ:s matrikel utg. af A .  A n d e r s s o n  m. fl., Bd 2, s. 375.

2 3 ~ ~ 40360. A. Grape.
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1750, då han genast valdes till »Senior perpetuus».1 Något läshuvud 
tyckes unge Johan icke ha haft — en av hans kamrater greve C ar l  

B o n d e  försäkrar, att han »egde ej det ringaste af dess faders stora 
wett och snille», men förklarar dock att han var »ej alldeles oquick» 
och »strängt hållen till studier».2 Betänkligare är att samme sages
man också gör gällande, att hans karaktärsutveckling och seder läm
nade åtskilligt övrigt att önska, vilket särskilt senare tog sig föga till
talande uttryck. För den lärda banan hade han tydligen ingen håg, 
varför han tidigt bestämdes för militäryrket, närmast för tjänst vid 
Flottan.3 Han tycks sålunda 1757 ha antagits till volontär vid Ami
ralitetet och har — förmodligen i slutet av nämnda år eller början 
av 1758 — sänts till den nyinrättade kadettskolan i Karlskrona, som 
just i juli 1757 börjat sin verksamhet med Uppsala-professorn M å r t e n  

S t r ö m e r  som organisatör och ledare av den teoretiska undervisningen.4 
Det ges i vår samling ett brev, som den unge kadetten i mars 1758 
skrivit till fadern på ett icke alltför oävet latin och däri han något 
redogör för sina studier i olika ämnen — han nämner matematik, 
historia, moral (»Gribnerum») och latin5 — ger uttryck åt sin förhopp
ning att på sommaren få komma till Stockholm och Uppsala och åt 
sin avsikt att för övnings skull föra sin brevväxling med fadern på 
latin, vilket ju allt gör ett mycket välartat intryck. Emellertid tycks 
det icke ha varit så helt med hans framsteg och trivsel i läroanstalten 
att döma av det faktum, att han senare på året oförmodat vände hem, 
vilket därtill — enligt vad faderns kollega professor P. E k e r m a n  

vet att berätta6 — skedde »utan Prof. Strömers lof och wettskap, i 
hwilkens händer han war satt». De närmare orsakerna till detta steg, 
som tycks ha inträffat på sommaren och som säges ha gått modern, 
friherrinnan Ihre, djupt till sinnes7, äro icke kända; vill man våga

1 G. A. G u s t a f s o n , Gotlands i Upsala studerande nation (Ups. 1878), avd. II, 
s. 25 med not 3.

2 C. T rolle Bonde, Riksrådet och riksmarskalken grefwe Carl Bonde, 1 (Lund 
1895), s. 31.

3 »Hur blir med unga Bror Jhres siöresolution», frågar H e n n i n g  G y l l e n b o r g  

i brev av den 1 dec. 1755 (Ihre 191).
4 Se W i l h . S j ö s t r a n d , Kadettskolan i Karlskrona 1756— 1792 (Karlskrona 1937).
5 Om undervisningen se S j ö s t r a n d , anf. arb., s. 127 ff., 155 ff.
6 P. E k e r m a n  till S a m . Ä l f  26 dec. 1758 (UUB G 350 e: no. 56). Några vi

dare upplysningar ha ej stått att finna i de handlingar rörande Amiralitetskåren 
och kadettskolan, som bevarats i Flottans arkiv (RA, Östermalmsavdeln.).

7 Jag erinrar om att hon kort därefter (i sept. 1758) bortrycktes av en häftig 
sjukdom.
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en gissning, bör man måhända räkna med den möjligheten, att ryktet 
om de utsikter, som yppat sig till snabb framkomst på en annan militär 
bana, för den unge aspiranten inneburit en lockelse, som blivit honom 
oemotståndlig. Härför talar i varje fall den snabbhet, varmed nya 
mått och steg vidtagits för att i annan ordning sörja för hans framtid, 
i det att han enligt nyss anförda sagesman »blef strax derpå inköpter 
till Hussar Lieutenant och är nu i Greifzvald och lärer sig exerci- 
tierne på Hussarska med mera.» Härvid bör först och främst erinras 
därom, att Sverige ju året förut sällat sig till konung Fredrik II:s 
fiender i det krig, som plägar betecknas som det sjuåriga, och utan 
formlig krigsförklaring i sept. 1757 låtit trupper från det svenska 
Vorpommern inrycka på preussiskt område. Redan under de tidi
gare krigsoperationerna 1757—58 visade det sig, att det svenska 
kavalleriet var avgjort underlägset det preussiska; särskilt framstod 
det som en brist att man ej för den viktiga rekognosceringstjänsten 
m. m. hade tillgång till lätta beridna trupper motsvarande de rörliga 
preussiska husarerna. Sedan ett par tidigare ansatser gjorts att av
hjälpa denna brist1, träffades i juni 1758 avtal med majoren frih. 
G. G. W r a n g e l  om uppsättande av ett värvat husarregemente.2 
Och det var vid detta som unge Ihre erhöll anställning sommaren 
nämnda år, först som fanjunkare och från 14 aug. med löjtnants full
makt. Regementet uppsattes på tysk botten, och »den pommerska 
krigsskådeplatsen blev de svenska husarernas första övningsfält».3

Detta utgör alltså förklaringen till att Ihre, i första hand för utbild
ning, blivit förlagd till Pommern. När han på sin utresa dit passerade 
Linköping den 1 sept., har han uppvaktat sin fasters make, den 
åldrige biskop A n d r ea s  R h y z e l iu s , som tydligen i högsta grad ogillat 
hans val av levnadsbana och i ett brev till fadern av den 2 okt. 1758 
på ett ganska drastiskt sätt ger luft åt sin förtrytelse häröver, liksom 
ej mindre över att Ihre därtill lämnat sitt medgivande. Han omtalar 
häri besöket av »MHr Broders ende, kiäre och ännu vnge son4,

1 Se härom T e o f r o n  S ä v e , Sveriges deltagande i sjuåriga kriget åren 1757— 
1762 (Sthm 1915), s. 107, i n  f.

2 S ä v e , anf. arb., s. 165 f.
3 B. C e d e r s t r ö m , Kronprinsens husarer och Malmö garnison (Malmö 1914), 

s. 12.
4 Det följande är i Rhyzelii brev skrivet huvudsakligen på latin och lyder: 

»mig och mino huse omni nomine, numero modoqwe persona oculissima; men in 
phaleris barbaricis vel Turcicis supra modum horribilis, immo detestabilis, saltem 
mihi, qui intim e mecum damnabam atque adhuc damno non ita filii temerariam
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mig och mino huse en på alla sätt och vis mycket kär person», som 
emellertid nu »i sin barbariska eller turkiska militärståt» — den från 
Ungern hämtade husaruniformen var väl ännu en ovanlig syn — »ter 
sig övermåttan ryslig att skåda, ja rent avskyvärd, i varje fall» — 
fortsätter Rhyzelius — »för mig som i mitt inre fördömde och allt
jämt fördömer icke så mycket sonens lättsinniga dårskap som fastmer 
hans Faders efterlåtenhet, vilken man måste önska att denne snarligen 
och allvarligen må ångra. Släktens enda hopp, ja den ende arvtaga
ren till namnet, han skall med sin Faders medgivande — vem har 
väl hört något slikt! — bli ett krigsgudens slaktoffer. Min kiäre 
Herr Broder, harmas icke över att jag i detta fall gör Dig förebrå
elser och samtidigt råder, beder och besvär Dig, att Du snarast 
möjligt hemkallar honom ur krigstjänsten med denna dyrt köpta 
fullmakt och styr om, att han placeras i något annat, civilt stånd, vilket 
det så vara månde. Detta skall Du göra utan dröjsmål, på det att icke 
krigets för varje dag tilltagande hårdhet må förekomma Dig, när Du 
vill taga Ditt förnuft till fånga. Och vad har Du för glädje av Dina 
rika ägodelar, om icke någon arvtagare finnes att träda i Ditt ställe?» 
Osv. I detta fall föllo dock de välmenta råden på hälleberget.

Hur krigarlivet närmare gestaltat sig för den unge husarlöjtnanten 
under krigets tidigare skeden, sedan den första utbildningen var un
dangjord, är icke känt — de meddelanden han härom säkerligen 
sänt till hemmet1 ha icke blivit bevarade. Men troligt är väl att han 
mer än en gång varit i elden, möjligen redan under G. D. H a m il t o n ' s 
rörliga krigföring neråt Brandenburg och i varje fall under de vansk
liga tider, då fienderna från tiden kring årsskiftet 1758—59 angrepo 
det svenska Pommern från flera håll och tvingade svenskarna under 
J. A . v o n  L a n t in g s h a u s e n , som nu blivit deras general en chef, att 
draga sig tillbaka till Stralsund och Riigen. Detsamma gäller väl också

stultitiam atqwe Patris utinam subitö & seriö poenitendam indulgentiam. Unica 
spes gentis, quin nominis unicus haeres ad Patris nutum  (quis talia fando?) hostia 
M artis erit. Min kiäre H err Broder, noli indignari, quod Te in hoc objurgem si- 
mulqwe moneam, rogem obsecremque, ut quantocius revoces é castris atqwe eum, 
cum hoc caré emto honoris auctoramento, intrudendum  cures alii alicui ordini 
civili, qui ille cunque fuerit. Hoc faxis sine mora, ne demum resipiscenti antevertat 
indies ingrues truculentia bellonae. Et tibi quid opum abundantia, si non suffecerit 
haeres?»

1 Av ett senare brev, varom mera nedan, framgår att Ihre åtminstone vid den 
tidpunkten skrivit ganska flitigt hem, men, som vi skola se, hade han då säkerligen 
bättre tillfälle därtill än han väl tidigare haft.
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om de delvis framgångsrika operationer, som senare utfördes under år 
1759 och vintern 1760, då man hade ideliga känningar av den preus
siske kavalleriöversten W. S. v o n  B e l l in g s  husarer, som ofta gjorde 
överrumplingsförsök, störde provianteringen osv.1 Och trots klent un
derstöd från regeringen i Stockholm gjorde Lantingshausen sitt bästa 
för att avhjälpa det svenska kavalleriets underlägsenhet. När han som
maren 1760 mönstrade sina trupper, utgjorde husarregementet, som 
då stod under den synnerligen dugande översten greve J o h a n  S pa r r e s  

befäl, inemot 900 man.2 Överhuvud taget får det nog också sägas, 
att husarerna i hela detta krig spelade en viktig roll och trots sin under
lägsna utrustning genom sitt ofta oförvägna uppträdande verksamt 
bidrogo till de framgångar som verkligen vunnos. En sammanställ
ning av de träffningar, i vilka husarerna deltogo, har gjorts redan av 
regementets förste historiograf, G. A. T. V. v o n  E s se n 3, och utförli
gare uppgifter lämnar T e o f r o n  S äve  i olika sammanhang i sin ingå
ende skildring av Sveriges deltagande i detta krig4. Även Ihres namn 
skymtar i hans redogörelse för sommarfälttåget 1760, då Lantings
hausen i augusti bröt upp från sin förläggning i trakten kring Greifs- 
wald och ryckte ned i sydostlig riktning i syfte att driva undan preus
sarna och själv sätta sig fast i de brandenburgska trakterna söder om 
Pommern och Mecklenburg för att där underhålla trupperna på 
fiendens bekostnad. När hären, som på denna marsch ideligen oroa
des av Bellings husarer, hunnit till Iven ej långt från den s. k. Grosser 
Landgraben, befann sig Ihre i en förpost förlagd till en ort Breest 
något väster därom. Denna postering lyckades en av Bellings rytt- 
mästare P o d s c h a r l y  att överrumpla, förmodligen den 2 8  aug., varvid 
ryttmästaren J a k o b  T a ge  S il f v e r s c h ö l d  och Ihre jämte ett antal 
husarer tillfångatogos.5 Från den tid Ihre nu fick tillbringa i preus
sisk fångenskap härrör tydligen det enda av hans brev till hemmet 
från detta krig, som blivit bevarat.6 Därtill tyvärr ofullständigt saknar 
det på den grund datering men härrör snarast från slutet av år 1760

1 Se S äve , anf. arb., bl. a. s. 307 f . ,  309 f., 311, 332 o. passim.
2 S äve, anf. arb., s. 369.
3 I hans anonymt utgivna Anteckningar om Kronprinsens husarregemente 

(Lund 1858), s. 4  f.; jfr även H. O . P r y t z , Hist, upplysningar om svenska o. norska 
arméernas regementen o. kårer jemte flottorna, 2 (Sthm 1868), s. 331 f.

4 Jfr ovan s. 355, not 1.
5 S äve , s . 371.
6 I Ihre 191.
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eller början av 1761  och är säkerligen skrivet i Stettin, den välbefästa 
stad, dit de fångna svenska officerarna merendels torde ha förts. 
Brevet handlar i åtskillig mån om en del personliga tillhörigheter, 
som Ihre måst lämna, då man »Marcherade i Campagne» och Ihre 
brutit upp från Barth, en ort i pommerska kustbandet innanför 
Zingst. Ävenså avhandlas penningaffärer, varvid Ihre bl. a. nämner, 
att han fått en försträckning av »Öfversten Lilljeberg», tydligen E r ik  

G u s t a f  L il l ie n b e r g , som efter ett tappert försvar i januari 1 7 5 9  

måst uppge det befästa Demmin och nu likaledes hölls fången i 
Stettin1, där han »visade mycken ömhet för sina fångna landsmän, 
dem han understödde med ansenliga penningsummor»2. Ihre omtalar 
också att han »hafver haft den äran att skrifva här 4 bref för utan detta 
till Min Nådiga Fader och ett till Min Moder», dvs. styvmodern Char
lotte Gerner. Han tillägger så: »Vi lengta alla efter utvexling i anse
ende till den dyra orten och knappa pengarne.» Ifråga om den behand
ling, som från preussisk sida vederfors de många svenska officerare, 
som befunno sig i krigsfångenskap, ges det helt stridiga uppgifter. Lan- 
tingshausen betecknar deras fångenskap som »rude» och behandlingen 
påfallande mycket sämre än den de franska officerarna rönte.3 Ut- 
växling av en svensk officer mot en preussisk medgavs endast undan
tagsvis, och de underhandlingar som fördes om en mera allmän ut- 
växling av fångar förblevo länge resultatlösa. En förbättring i åtskil
liga avseenden hade dock inträtt, sedan den preussiske generallöjt
nanten H e in r ic h  v o n  M a n t e u f f e l  i januari 1 7 6 0  av svenskarna tagits 
till fånga i Anklam4, men av Lantingshausen försatts i frihet på 
paroll. Huruvida Ihre blivit utväxlad eller måst stanna i fångenskap 
till dess fred omsider slöts i Hamburg i maj 1 7 6 2  är icke känt. Dock 
kan nämnas att ryttmästaren Silfverschöld, som tillfångatogs sam
tidigt med Ihre, i varje fall fått tillfälle omkr. ett år därefter att pröva 
nya duster med sina gamla vedersakare de Bellingska husarerna.5

1 Lillienberg hade vid kapitulationen jämte sina officerare fått bege sig hem till 
Sverige på hedersord att intill fredsslutet betrakta sig som krigsfångar, men man 
hade knappast hunnit hem, förrän det behagade konung Fredrik, som understundom 
älskade att trakassera sina motståndare, att återkalla samtliga och internera dem i 
Stettin. Se vidare S ä v e , anf. aib., s. 243—246, 268.

2 E l g e n s t i e r n a ,  4, s. 739 (efter Anrep), där också upplysningar ges om Lillien- 
bergs öden i övrigt. Jfr även S ä v e , s . 305, 349, not 1, 358.

3 S e  h ärom  S ä v e , s . 349.
4 Om denna episod se S ä v e , s . 335.
3 S ä v e , s . 467 f.
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År 1761 utökades husarregementet med nya skvadroner och upp
delades samtidigt på två regementen, efter uniformerna kallade de 
Blå, resp. de Gula husarerna, varvid Ihre, som ju tillhörde den ur
sprungliga uppsättningen, kom att föras till de Blå.1 Här befordrades 
han i maj 1763 till ryttmästare. Även efter fredsslutet förblevo husa
rerna under åtskillig tid förlagda till Pommern, i Stralsund, Greifs- 
wald och Barth samt utmed svensk-pommerska landgränsen från 
Damgarten till Wolgast. År 1767 placerades Ihre vid Adelsfanan.

Samma år tog han ett steg, som får anses ådagalägga, att han 
hyste ett verkligt intresse för den levnadsbana han valt: han sökte 
anställning i ryska armén och utreste våren 1767 till Ryssland.2 Här
för erfordrades givetvis Kungl. Maj:ts medgivande, och en nådig reso
lution den 2 dec. 1768 på ett års förlängd utrikes permission föreligger 
i vol. 201 (C) i vår samling. Man torde härvid böra erinra sig att 
Ryssland och Sverige stått som allierade i kampen mot Fredrik den 
store och att planer på ett närmare samarbete dem emellan i krigfö
ringen gång efter annan varit på tal utan att dock mera effektivt komma 
till stånd. Mot slutet av år 1767 har Ihre meddelat fadern, att han 
blivit förlagd till Ukraina och placerad på ett förband, som stod under 
den svenskfödde översten Caméens befäl — det var C a rl  C a m é e n , 
som, född 1712, i tidiga år lämnat sin tjänst som notarie vid auktions
kammaren i Stockholm och begivit sig till Sachsen, där han tagit värv
ning,, för att senare övergå i rysk krigstjänst. Här hade han på grund 
av framstående duglighet successive stigit i graderna, så att han nu 
sedan 1763 kommenderade det Jamburgska karabinjärregementet. 
För hans räkning anställer Johan Ihre nu på sin sons begäran efter
forskningar rörande hans i Sverige kvarvarande syskon.3

Det är väl icke uteslutet att Ihres förläggning till Ukraina, som till

1 Om regementenas senare sammanslagning och följande utveckling till Kron
prinsens husarer se anf. arbeten av v o n  E s s e n  och C e d e r s t r ö m .

2 Enligt brev från fadern till professor A n d . P l a n m a n  i Åbo 28 april 1767 (Hel
singfors UB).

3 I h r e  till N .  R. B r o c m a n  dec. 1767 och febr. 1768, original i Skara stifts- och 
landsbibliotek, handskr. Carlmark 29: no. 41, 42. De enda uppgifter om Caméens 
märkliga levnadsbana, som mig veterligt stå till buds, finnas hos E l g e n s t i e r n a , 

i ,  s. 728; han upptas icke i Sv. biograf, lexikon och nämnes ej heller i något av de 
arbeten, som behandla Svenskar i utlandet (C. V. J a c o b o w s k y )  eller Svenska lycko
riddare i främmande länder (C. F o r s s t r a n d ) .  Han befordrades 1771 till general
major, var gift med en rysk generalsdotter, erhöll en större godsförläning och avled 
1781.
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en del var ryskt, men till åtskillig del polskt, kan stå i samband med 
de händelser, som samtidigt utspelades i Polen — detta land var ju 
nu starkare än tillförne vordet en lekboll i sina mäktiga grannars, 
främst Rysslands händer. Katarina II, som dirigerat kungavalet 
1764 helt efter sin vilja, fullföljde nu sina mycket realpolitiska syften 
genom att under skenet av att beskydda de polska dissidenterna, 
särskilt de grekisk-ortodoxa bekännarne, förhindra alla välbehövliga 
ändringar i den olycksdigra författningen och vidmakthålla den rå
dande inre förvirringen. Det skedde under de hänsynslösaste former, 
bl. a. med stora truppsändningar som påtryckningsmedel, och fram
kallade en jäsning, som i mars 1768 kom till utbrott i ett häftigt in
bördeskrig mellan å ena sidan de till en konfederation sammanslutna 
adliga patrioterna och å andra sidan de grekisk-ortodoxa bönderna 
och deras »beskyddare» ryssarna. I dessa strider, som särskilt i de 
södra provinserna Podolien och Ukraina antogo blodiga former, blev 
det en lätt sak för ryssarna att göra sig till herrar. Och det är ju väl
bekant vart detta sedermera ledde hän, hurusom Ryssland, Preussen 
och Österrike efter förhandlingar så småningom skredo till det steg, 
som för Polen utgjorde början till slutet — dess första delning.1

Under ett tidigt skede av ryssarnas väpnade ingripande i Polen 
inträffade emellertid en händelse, som fick vittgående följder, i det 
att ryssarna vid förföljandet av en styrka ur de konfedererades läger i 
juli 1768 gjorde sig skyldiga till en allvarlig kränkning av Turkiets 
gräns. Turkarna, som av gammalt hade förbindelser med polackerna 
och som med växande oro sågo Rysslands övermäktiga behärskande 
av dessas land, föranleddes härav att i september s. å. förklara Ryss
land krig. Det blev en kraftmätning, som visserligen tillskyndade 
ryssarna stora framgångar och till sist också betydande fördelar, 
men som också krävde flera års sega strider och hårda påfrestningar. 
Å ingendera sidan var man särskilt väl rustad, sämst stod det dock 
till hos turkarna — Fredrik den store har senare betecknat det hela 
som ett de enögdes krig mot de blinda. Och trots att ryssarna under 
Katarinas energiska ledning rustade med febril iver, blevo deras arméer 
först på våren 1769 i tillfälle att överskrida den turkiska gränsen.2

1 Se härom t. ex. A. B r u c k n e r , Katharina die Zweite (Berlin 1883; Allg. Ge- 
schichte in Einzeldarstellungen, hrsg. von W. O n c k e n , Hauptabteil. 3: T h. 10), 
s. 261 ff.

2 Se härom, ävensom beträffande kriget B r C c k n e r , anf. arb., s. 274—288, 300— 
306. Huvudarbetet rörande detta Rysslands krig mot turkarna och mot de polska
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Tidigare på året hade emellertid de under sultanens spira stående 
tatarerna på Krim brutit in i det norr därom belägna Cherson-guverne- 
mentet, härjande och plundrande, samt börjat belägra det befästa 
Elizabetgorod (Jelisawetgrad) vid Ingul-floden.1 Vid underrättelsen 
om att den ryska härsmakten under Rumjantsev nalkades, hade de 
dock skyndsamt dragit sig tillbaka. I denna armé torde det kavalleri
regemente, vid vilket Ihre tjänstgjorde som ryttmästare, ha ingått. 
Man kan sluta därtill av ett hans brev till fadern daterat ’Lägret vid 
S* Elisabeth d. 12 Aug. 1 7 6 9 ’.2 I detta brev uttrycker han först sin 
förväntan att hemma i Sverige snart vara i tur att få boställe, men 
berör i samband härmed de enligt hans mening dåliga utsikterna att 
vinna avancement i Ryssland, »om ei ennu bettre recomendationer vill 
komma», ty visserligen är »i anseende till detta nu påstående krig» 
avgången stor, »men så är ock stedse sådana som ifrån alle sidor 
åstunda majors och högre beställningar». Själv är han tydligen be
sluten att icke vänta många år därpå — han hade redan tillbringat 
två år i Ryssland — då »den fara och besvärligheter man nu hafver at 
utstå» är nog för att göra en dylik väntan »oangenäm». Om hans 
fortsatta deltagande i kriget äro vi ej närmare underrättade; det heter 
endast, att han »bevistade flere krigstillfälligheter». Vi känna således 
ej, huruvida han och hans regemente möjligen deltagit i Rum- 
jantsevs operationer i Donautrakterna, där denne i juli 1 7 7 0  mot 
överlägsna turkiska stridskrafter vann stora segrar vid Larga och 
Kagul, dock utan att därmed kunna framtvinga en förmånlig fred. 
Och när det blev fråga om att Ryssland ville skörda frukterna av sina 
framgångar, visade sig både Preussen och i synnerhet Österrike ange
lägna att dämpa Katarinas anspråk — det skedde som bekant bl. a. 
just genom att inrikta dessa mot Polen. Kriget med turkarna fortsat
tes emellertid med nya fälttåg, men nu med växlande framgång i 
varje fall för Donau-armén både under 1771 och — sedan de freds
förhandlingar, som påföljande sommar inletts i Foczani, strandat — 
även under 1 7 7 2 . Rumjantsev, som då övergått Donau, nödgades 
retirera, och några framgångar av avgörande betydelse skänkte icke

konfedererade 1769— 1774 är A n d r . N. P e t r o v , Vojna Rosii s Turciej i pol’skimi 
konfederatami. S 1769— 1774 god. T . 1—5. S.-Peterb. 1866; det har icke varit 
mig tillgängligt.

1 Om denna stads och fästnings historia kan ses Slownik geograficzny krölestwa 
Polskiego i innych Krajöw Slowianskich (Warszawa 1881), s. 344 f.

2 Riksarkivet, saml. Biographica: Ihre.
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heller vapenlyckan i fortsättningen. Då man emellertid både i Ryss
land och Turkiet livligt önskade ett slut på kriget, lyckades man så 
småningom på förhandlingsvägen komma därhän att fred kunde 
slutas i Kucuk Kajnardza i juli 1774. Ehuru som redan påpekats 
så gott som intet mera preciserat kan sägas om den roll Ihre och det 
truppförband han tillhörde spelat i detta krig, kan det dock måhända 
få anses betyda något, att hans regementschef Carl Caméen 1771 be
fordrades till generalmajor och att han själv 1772 nådde den efter
strävade majorsgraden. I krigsoperationernas senaste skede har han 
tydligen ej tagit del utan lämnat sin anställning före fredsslutet. Vi 
ha nämligen uppgifter om att han redan i januari 1773 befunnit sig i 
Stockholm för att uppvakta sin chef, alltså väl chefen för Adelsfanan, 
generalen greve W o l t e r  R e in h . S t a c k e l b e r g .1

Under de år som nu följde synes Ihre ha delat sin tillvaro mellan 
militärtjänsten och livet som lantjunkare. Han blev svärdsriddare 
1779. Och på arrende innehade han Närlinge säteri2, vilket som ovan 
omtalats tillhörde fadern. Hans handhavande av denna egendom 
tycks dock icke ha slagit väl ut, och fadern, som tydligen var minutiöst 
noggrann i affärer, har varit betänkt på att skilja honom från arrendet.3 
Ett beslut i denna riktning har tydligen också träffats men av fadern 
återkallats på dödsbädden. Vid dennes frånfälle övergick Närlinge 
med underlydande i Johan d. y:s ägo enligt testamente.

Anmärkningsvärt nog kom Ihre att såsom ägare till ett par fastig
heter i Jämtland spela en viss roll i de förberedelser, som under 1780- 
talets tidigare år föregingo anläggningen av staden Östersund. För
historien härtill är denna.4 Häradshövding J o n a s v o n  E n g e s t r ö m ,

1 Den 25 jan. skriver nämligen riksrådet frih. C a r l  F u n c k , som var gift med 
Ihres kusin Brita Odencrants, till Johan Ihre fadern, som Funck förgäves hoppats 
få se i Stockholm: »Cousin Ihre lärer ej mindre än wj önska fulbordan af hitresan 
[o: Johan d. ä:s]. Han har än ej fåt see sin Chef, fast han flera gångor sökttilfälle 
därtill. Aristocratiska mackten tycks således ej uphöra.»

2 Denna egendom, vilken av Ihre som nämnt (se ovan s. 225, not 3) varit upp
låten åt svågern frih. J a n  B r a u n e r , torde genom dennes bortgång i maj 1773 ha 
blivit ledig.

3 I ett brev till fadern skrivet från Närlinge 12 okt. 1780 (å Ekebyhof), alltså halv
annan månad före dennes bortgång redogör Johan d. y. för de bekymmer egen
domens skötsel vållat honom och antyder sin avsikt att avgå ur krigstjänsten — för
modligen genom s. k. ackord — »då jag må betala all min skuld och wänta på lycke- 
ligare tider».

4 Jfr härom S. J. K a r d e l l , Östersunds stads uppkomst o. utveckling t. o. m. år 
1830 (Östersund 1920), s. 7—29 (passim) och särskilt J. B r o m é  i den av honom för-
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som 1762 erhållit domsaga i Jämtland och som två år senare äktade 
Ihres syster Hedvig Maria, hade 1766 förvärvat egendomen Öster
sundet på Storsjöns sydvästra strand innanför Frösön, ävensom ett 
därtill närbeläget hemman Odensala. När sedermera den tidigare vid 
flera tillfällen dryftade frågan om anläggandet av en stad i Jämtland 
år 1774 inträdde i ett mera aktuellt skede genom dåvar. landshövdingen 
frih. G. A. F a l k e n g r e n s  ingripande, gåvo de undersökningar, som då 
anställdes på flera håll, vid handen, att den lämpligaste platsen för 
den blivande staden vore just den nämnda egendomen Östersundet 
med kringliggande bygd. Engeström, som 1774 erhållit domsaga i 
Västergötland, förklarade sig efter år 1775 verkställd värdering villig 
att försälja sina egendomar, och det pris han begärde ansågs med 
hänsyn till de kostsamma förbättringar han där utfört, icke oskäligt. 
Den fortsatta utredningen och ärendets behandling i högre instanser 
vållade naturligtvis åtskillig tidsutdräkt, likaså ett nytt förslag i plats
frågan, som dock visade sig oantagligt. Och först i början av år 1782 
voro myndigheterna redo att på allvar förhandla med Engeström om 
ett förvärv av egendomarna ifråga. Men när en hänvändelse då gjor
des av den nye landshövdingen frih. C a r l  B u n g e  om att Engeström 
skulle något sänka det 1775 begärda priset, meddelade denne, att 
han redan tidigare försålt egendomarna till sin svåger majoren Ihre, 
till vilken således höga vederbörande hänvisades. Vid förhandlingar 
med denne visade det sig, att han begärde ett högre pris; dock lät han 
så småningom på förnyad framställning från landshövdingens sida 
förmå sig att acceptera det belopp Engeström begärt 1775 jämte 
ersättning för de kostnader det 1776 verkställda storskiftet i Odensala 
by dragit. Kungl. Maj:ts beslut om stadens anläggning på ifråga
varande plats, också innebärande uppdrag till Kammarkollegium 
att för kronans räkning förvärva de omförmälda egendomarna, följde 
först den 15 nov. 1784. Som Ihre emellertid redan året förut avlidit, 
fick uppgörelsen träffas med hans arvingar.1

Vad Ihre på sin tid kan ha avsett med detta egendomsförvärv är 
icke bekant. Möjligen kan han ha fruktat, att Närlinge skulle gå 
ifrån honom, eller också kan han ha varit betänkt på att söka transport 
till det till Jämtland förlagda kavalleriet, där han hade vissa förbin

fattade D. i av det under hans ledning utgivna verket Östersunds historia (Öster
sund 1936), s. 39—64 (passim).

1 Köpebrevet är avtryckt av B r o m é , anf. arb., s. 64.
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delser.1 Att det här skulle vara fråga om ett skenköp förefaller emel
lertid av vissa skäl mindre troligt.

Uppgiften hos C a r l  B o n d e 2, som sedermera återkommer hos 
E l g e n s t i e r n a 3, om att Ihre skulle ha gift sig med sin hushållerska, 
är felaktig. I verkligheten förhöll det sig så, att han sedan 1775  

sammanlevde med en kvinna av låg börd och med ett skäligen tvivel
aktigt förflutet — hon förekommer i handlingarna under flera namn4, 
men torde ha hetat C a t h a r i n a  S t e n i n .  Denna, med vilken Ihre 
hade två söner5, blev 1782 av komministern i Björklinge P e h r  R u t h ,  
som tydligen var Ihres gode vän6, kyrktagen såsom äkta hustru, vilket 
föranledde att Ruth, efter anmälan av Ihres svåger lagman Jonas 
von Engeström, lagfördes och dömdes till ett halvt års suspension7.

Ihre blev, som ovan antytts, icke gammal; han avled på Närlinge 
redan vid 42 års ålder den 23 mars 1783, alltså blott 2 J/4 år efter sin 
fader. Hans stoft gravsattes i Närlinge-graven i Björklinge kyrka.8 
Arvskifte efter Ihre kom till stånd först i dec. 1787, enär den förut
nämnda förbindelsen förorsakat en mängd tvistigheter och rätte
gångar, varvid von Engeström förde de legitima arvingarnas talan. 
Ifråga om den fasta egendomens öden må nämnas, att hälften av 
Närlinge tillföll systerbarnen Silfverstolpe och den andra hälften 
makarna von Engeström, under det att halvbröderna Albrecht och

1 Jfr nedan; K a r d e l l , anf. arb., s. 38 f. synes räkna med att Ihre skulle någon 
tid  ha varit bosatt i Jämtland, men om detta är riktigt torde vara ovisst.

2 C. T ro lle  B o n d e , anf. arb., s. 31.
3 E l g e n st ie r n a , 4 , s. 6.

4 »Caisa Norling, som äfwen kallar sig Stading», »Catharina Steding» m. m . 
Hon hade tidigare haft en förbindelse med en Pfeiffer, blivit förklarad för hans 
hustru, men skall 1775 ha blivit skild från denne under omständigheter, som betogo 
henne rätten att ingå nytt äktenskap.

5 J o h a n  G u s t a f  och U l r i k ;  av dessa blev den förre traktör i Uppsala och 
avled där 1816, 39 år gammal (S. A. H ägg, Beskrifning öfver Upsala kyrko
gård (Ups. 1886), s. 33); han bör således snarast ha varit född 1777. För den 
yngre, som var född 1782, antecknades i Björklinge församlings födelse- och 
dopbok som föräldrar »Wälb. Major och Ridd. Joh. v. Ihre, Hus hollerskan 
Catharina Stending på Naerlinge».

0 Ruth anför sålunda 1782 hos Uppsala domkapitel klagomål över att han blivit 
förvägrad att begrava sin då avlidna hustru i Närlinge-graven i Björklinge kyrka, 
ehuru han härtill erhållit medgivande av ägaren, major Johan Ihre (Domkapitlets 
protokoll, 5 dec. 1782, § 5, Uppsala landsarkiv).

7 Domkapitlets protokoll 1783, 18 mars, 2 o. 14 april, 2 o. 9 juli, 13 aug. osv.
8 Om denna se [C. A. K l in g s p o r ] i Uplands fornminnesfören:s tidskr., B d 2  

(1877—90), s. 169 ff.
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Elof erhöllo var sitt frälsehemman i Uppland (Helanda, resp. Söder- 
visjö).1

I vår samling är majoren Johan Ihre endast representerad av de i 
det föregående omtalade breven, och å Ekebyhof finnes endast ett 
brev från honom till halvbrodern Albrecht, ävensom arvskiftesdoku- 
mentet rörande hans kvarlåtenskap o. likn.

Vad åter angår Ihres tre döttrar i förra giftet må erinras därom J°h- Ihres
. . Mir ,, döttrar 1 förra

att de ehuru mera i förbigående redan omnämnts vid ett par til hällen gif tet 
här ovan. Deras barndom förflöt till en del under de år Carl Bonde 
tillbringade i det Ihreska hemmet (1754—58), och i sina anteckningar 
rörande det tidigare skedet därav — då flickorna voro 12, 10 och 8 
år — berättar han om de unga adelsinackordenternas förehavanden 
på fritiden bl. a. följande: »Stundom woro wi hos d. w. mamsellerna, 
sedermera fröknarna Ihre, som woro under uppseende af en gammal 
krokog tysk mamselle Keyser, som underwisade dem i franska språ
ket. Där lärde wi kortspelet »trilsette» och därjämte retade wi ofta 
mamselle Keyser, som war mycket häftig till sinnet, därmed isynner
het den unge Yxkull war sysselsatt».2 Vi ha ju sett, att de unga adels
herrarna, vilkas bördsstolthet säkerligen icke lämnade något övrigt 
att önska, ansågo Ihre högfärdig m. m.3, och det ges vissa tecken på 
att hans döttrar fått dela detta omdöme4. I det föregående ha vi också 
kunnat taga del av unge F. A. L ö w e n h ie l m s  utgjutelser 1763 rörande 
det Ihreska hemmet5, däri det om husets döttrar heter att de »sont les 
femmes savantes, et sont en méme tems des precieuses ridicule[s]», 
ett omdöme av ett något tvivelaktigt värde6 och kanske snarast att 
tolka som ett indicium på att de unga damerna erhållit en mindre 
ytlig uppfostran och ett något större mått av bildning än som gemen-

1 Ramsjö hemman i Uppland såldes, likaså som nämnt: »Odensala jämte Öster
sunds hemman i Jämteland.»

2 T ro lle  B o n d e , anf. arb., s. 32 f.
3 Jfr ovan s. 157.
4 Så skriver den ovan (s. 146) omtalade frih. T h u r e  B ielke 1763 till C arl B o n d e :

»M:r Ihre a eu un fils de sa femme, et le Baron Brauner [a: Jan B., morbrodern] 
a epousé sa menagére. Voilä de quoi rabattre un peu de la haute philosophic des 
D:lles Ihre» ( T rolle  B o n d e , s . 144).

5 Återgivna av C .  J. Ekeblad, se ovan s. 158 med not 5.
0 Löwenhielm förklarar sig vid samma tillfälle känna, i vilken hög grad Upp- 

sala-vistelsen haft en skadlig inverkan på hans lätta och obesvärade manér, men 
tröstas härutinnan av sin vän Ekeblad.
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ligen bestods tidens adelsfröknar1. Tidigt nog ingingo de också alla 
tre äktenskap med dugande män i goda ställningar. Den 2 sept. 1764 
hölls sålunda bröllop på Sandbro, då äldsta dottern C h a r l o t t e , 
22 år gammal, förenades med dåvar. ryttmästaren vid Jämtlands rege
mentes kavallerikompani D a v id  S a m u el  S il f v e r s t o l p e  (f. 1728, 
sedermera överste2) och följde honom till hans boställe, Rödögården 
i det, som man då ansåg, vitt avlägsna Jämtland3. Efter blott sex års 
äktenskap avled hon här 1770 (4 okt. i barnsäng) efter att ha skänkt 
sin make fyra barn.4 — Redan samma år som äldsta systern trädde 
den yngsta, 18-åringen H ed v ig  M a r ia  I h r e , i brudstol 27 dec. 1764, 
då hon gav sin hand åt den här ovan redan omnämnde J o n a s v o n  
E n g e s t r ö m  (f. 1737), då häradshövding i Jämtland. Hon hamnade 
alltså till en början i samma landsända som sin syster, och makarnas 
bosättning på Östersundet har ju omtalats här ovan.5 Det blev ett 
långt och lyckligt äktenskap, upplöst först 1798 genom hustruns 
död (3 febr.) och välsignat med åtta barn, av vilka sex nådde vuxen 
ålder. Engeström överlevde sin maka och gick ur tiden 1807. Efter 
Johan Ihres död övergick Sandbro genom en av arvingarna den 1 jan. 
1781 träffad överenskommelse i makarna Engeströms ägo förmedelst 
ett kontant vederlag till hustruns halvbröder, A l b r e c h t  och E l o f  
I h r e , vilka fadern i sitt testamente utsett till ägare av denna egendom. 
— Den mellersta av Johan Ihres döttrar B r it a  C h r is t in a  stannade i

1 Om fröknarna Ihres umgänge med diplomatfamiljerna i Stockholm, särskilt 
det Marteville’ska hemmet, där de längre tider voro gäster, kan möjligen också 
förtjäna erinras (jfr ovan s. 267).

I likhet med Johan Ihre d. y. hade han deltagit i pommerska kriget; redan som 
kornett förde han här skvadron och utkämpade i trakten av Jatzke en ojämn strid 
mot Bellings huvudstyrka, varvid han sårad blev tillfångatagen av preussarna; han 
återsändes efter striden jämte ett par kamrater av Belling själv för utväxling, med 
vackra lovord för visad tapperhet (S ä v e , s. 476, 482 f.). Om honom se vidare E lg e n -  
STIERNA, 7 , S. 228.

1 Ihre ger i ett brev till greve Henning Gyllenborg 14 sept. 1764 uttryck åt en 
viss gruvsamhet inför denna situation (Ihre 190).

Av dessa, som vi redan skymtat på tal om arvskiftet efter morbrodern major 
Johan Ihre, är äldste sonen Jo h a n  D a vid  såtillvida företrädd i vår samling, att hans 
namn och handstil förekommer i en volym, innehållande latinska och grekiska ord
förteckningar m. m. (Ihre 64), ursprungligen upplagda av hans moders halvbroder 
E lof I h r e , med vilken Silfverstolpe var jämnårig (se nedan D . 2 , s. 59). S. blev 
sedermera överste i Generalstaben ( f  1830).

Det kan tilläggas, att ingående beskrivningar på denna egendom med dess av 
Engeström 1767 ombyggda huvudgård m. m. lämnas av K a r d e l l ,  s . 23 ff. och B r o m é ,  
i, s. 55 ff.
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hemmet till 1768, då hon den 1 april gifte sig med J o h a n  P f e if f  
(f. 1736), häradshövding i Norunda och Olands domsaga (Uppl.). Paret 
bosatte sig på Yvre i Tierps socken, där emellertid makan redan 20 
jan. 1769 avled. Som fadern icke ansåg sig som muntligt testamente 
kunna godtaga vissa uttalanden, som hon före sin död gjort om sin 
önskan att upprätta ett dylikt till förmån för mannen1, kom hennes 
förtidiga bortgång att följas av tvistigheter och rättsliga mellanhavan- 
den mellan Ihre och mågen, vilka först 1775 slötos med förlikning.2

I Ihres senare äktenskap, med C h a r l o t t a  J o h a n n a  G e r n e r , -7°^- Ihres
.... , « barn i andra

föddes sonen A l b r e c h t  1763  (1 juni) och tvillingparet L l o f  och A n n a  g i f t e t  m  m  
C a t h a r i n a  1 7 6 6  (2 4  sept.). Den lilla dottern avled redan påföljande 
år, men de två sönerna, som artade sig väl, kommo att, då ju barnen 
av den första kullen snart nog lämnat hemmet, bli den åldrande fadern 
till en glädje och en tillfredsställelse, åt vilken han vid mer än ett 
tillfälle gav uttryck. Det ges också tecken på att han i fleres ögon 
kommit att framstå såsom böjd att mer än tillbörligt gynna dessa 
barn av det senare äktenskapet framför de äldre halvsyskonen. Under 
de nämnda misshälligheterna med Johan Pfeiff, i vilka de båda andra 
mågarna förklarade sig icke taga någon del, gick denne till angrepp 
efter denna linje, och det torde också få sägas att samma uppfattning 
till viss grad kan skönjas bakom den överenskommelse, vilken som 
nämnt efter Ihres död träffades mellan hans arvingar nyårsdagen 1 7 8 1 .

Men även utanför den trängre familjekretsen spåras antydningar i 
samma riktning. Sålunda har L in n é  i sina Nemesis-anteckningar 
trott sig i Ihres förhållande till sin första fru och till de tvänne syskon
kullarna finna ett exempel på att frukten av mänskligt släp och slit 
icke alltid kommer den till godo, till vars båtnad detta varit ämnat.
Jag återger hans ord härom efter originalhandskriften (ms. X 232,
UUB bl. 187)3:

1 Detta så mycket mindre som hon enligt Ihres uppfattning egentligen »intet 
hade thet hon bortskänka eller disponera kunde» på grund av bestämmelserna i 
Ihres och hans makas inbördes testamente. Hennes uttalanden hade gjorts till 
kyrkoherden i Tierp, prosten E. H a l e n iu s  och hans maka, född Diurberg, vilka 
senare blevo Pfeiffs svärföräldrar i hans senare gifte.

2 Åtskilliga handlingar i dessa processer finnas på Ekebyhof; en del även i UUB 
Westin 703.

3 Dock med tillsats av de »prickar» m. m. över bokstäverna, som i stor utsträck
ning saknas i Linnés starkt kursiva skrift. (Här använda tankstreck markera nytt 
stycke i originalet.)
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»Ihre Profess. Skyttian. Upsal. gift med Landsh. Brauners dotter, 
de kiöpa sig Sandbro och sätta sig därföre i nogon skuld. — Fruen 
lägger sig på landet från sin man, att excolera sin gård mästerligen i 
många åhr, som en träl. — när hon fått gården i stånd och betalt, 
lämnar hon alt arbete och will lefwa som andra, at upföda sin son 
och 3 flickor. — Ihre klagar sig ondt i sidan; hon fruchtar det blifwa 
hans död; de giöra reciproque testamente att den öfwerlefwande 
maken skall äga hafwa och få disponera egendomen som den will 
och gifwa till hwilken den will. — Fruen dör af en Peripneumonie, 
då man minst förmodar. Ihre gifter sig å nyo med 1 och
lefwer hederligt prächtigt, då den förra fruen, som samblade alt 
knapt nändes äta. sic vos non vobis. — Äfter testamentet drages all 
egendomen åt barnen med senare giftet, då förra fruen giorde testa
mentet för sin skuld och drog i hop alt samans.»

Linné avslutar sin relation med ett språk ur Syrachs bok (XI: 17): 
»Mången är karg och spar» etc. Hans framställning kan ju också ha 
sitt intresse såsom ett prov på vad Ihres samtida i denna sak trodde 
sig veta. Men uppenbart är att Linné i detta fall — såsom för övrigt 
icke så sällan ifråga om Nemesis-anteckningarna — grundat sin upp
fattning på en alldeles otillräcklig kännedom om de verkliga förhål
landena. Vad som möjligen kan betecknas som en helt liten kärna 
av sanning har därmed lagts till grund för en starkt chargerad och 
tendentiös framställning, som ställt det hela i en skäligen skev dager. 
Fy hur högt man än må skatta den första hustruns helt visst mycket 
duktiga arbete för Sandbros förkovran, så är det säkerligen alldeles 
felaktigt att tro att hon med denna insats skulle ha varit istånd att 
göra egendomen skuldfri — ännu vid sin egen bortgång mer än 20 
är efter denna makas död häftade Ihre i en ganska avsevärd bank
skuld för Sandbro. Redan vid inköpet var det ju också hans kapital, 
som så att säga utgjorde grundplåten2, och att vidare hans goda löne
förmåner, hans förmodligen ej obetydliga inkomster på sin privata 
undervisning, sina disputationspresidier etc. måste ha haft en av
görande betydelse för konsolideringen av hans ekonomi står utom 
allt tvivel. Plärtill kom att Ihres andra fru med all visshet tillförde 
boet avsevärda tillgångar. Den antydan, vilken väl ligger i Linnés 
slutord om att Ihres förmögenhet skulle ha skapats av friherrinnan

1 Utelämnat i handskriften.
Han uppskattade detta senare till ca. 34,000 dir kmt; friherrinnan Ihre medförde

i boet 14,000 dir kmt, som kanske snarast voro nedlagda i stadsfastigheten.
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Ihre, som »drog i hop alt samans», är således lika oriktig som påstå
endet därsammastädes, att all egendom enligt testamentet skulle 
dragas åt barnen i andra giftet. Redan i den utförliga redogörelse för 
sina förmögenhetsförhållanden, som Ihre uppsatte 17691 — väl när
mast med anledning av mellanhavandet med Pfeiff — omtalas, att 
vart och ett av barnen i första giftet tidigare utbekommit 36,000 dir 
kmt. Och lottlösa blevo dessa ej heller i testamentet, enär dels Närlinge 
säteri med underlydande, dels andra jordegendomar om tillsammans 
6 hela hemman kommo på deras lott. Påfallande lätt och snabbt synes 
också efter Ihres bortgång den förutnämnda överenskommelsen 
mellan arvingarna ha kommit till stånd, då Sandbro — dock givetvis 
mot vederlag — övergick från yngre till äldre kullen. Detta har väl 
till åtskillig del berott därpå, att det för änkan, kanslirådinnan Ihre, 
redan då stått klart, att hon jämförelsevis snart skulle komma att 
bryta upp från Uppsala för att återvända till sin födelsebygd2, och 
att heller ingendera av hennes unga söner haft för avsikt att slå sig 
ned på Sandbro, utan härutinnan varit ense med modern.

Av dessa söner synes den äldre A l b r e c h t ,  vilken som nämnt var Albrecht Ihre. 
född 1763, tidigt ha visat en tydlig studiebegåvning. Att han i späd 
ålder inskrivits i Uppsala universitets matrikel (21 dec. 1765)3 torde 
ha stått i överensstämmelse med en ifråga om professorssöner ej ovan
lig kutym. Tydligen har han tidigt ställts under handledning av in
formatorer — i vår samling finnes bevarad en redogörelse för hans 
studier under tiden februari—juni 1774 uppsatt av någon dylik men 
underskriven av Johan Ihre själv.4 Den visar bl. a., att han medhunnit 
ett ansenligt pensum i latin (Caesar) — ett vittnesbörd om att han redan 
vid mycket unga år drivit grundliga studier i ämnet föreligger också 
i form av en omfångsrik ordförteckning till Cornelius Nepos (Ihre 
63). Ävenså framgår av rapporten, att tioåringen avverkat avsevärda 
kurser i flera ämnen, särskilt historia, geografi och teologi, att han 
undervisats i franska och även börjat med grekiska. Hur pass långt 
han senare drivit studiet av detta sistnämnda ämne, är icke känt — 
dock står han som ägare till en edition av Anakreons oder (Lutetiae 
1554), som föreligger i vol. 65 här nedan och som har en intressant

1 Denna finnes å Ekebyhof, liksom Ihres testamente av 2 april 1775 med codicill 
av 21 dec. 1778.

2 Se härom ovan s. 227 och 336 f.
3 Editionen D. 3, s. 126.
4 Ihre 201 (D: 1).

24—40360. A. Grape.
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provenienshistoria.1 På tal om hans historiska studier kan nämnas, 
att han också skrivit sig som ägare till tvänne digra samlingsband 
’Skrifter och handlingar rörande Sveriges historia under 1500- och 
1600-talen’, föreliggande som voll. 120— 121 i vår samling2; att han 
förvärvat dessa redan under studietiden ligger det ju nära till hands 
att anta. Ett minne från hans uppväxttid utgör även hans pliktskyldi
gast hållna ’Journal’ från en resa som han sommaren 1777, alltså vid 
14 års ålder, fick företa genom vissa delar av Svealand (Ihre 188).3

Under sina senare studieår (1775—79) hade han förmånen att till 
handledare äga en så förnämlig man som O l o f  W a l l q u is t , vilken, 
som vi delvis redan sett4, har åtskilligt att förtälja från det Ihreska 
hemmet »i solnedgången». Att fadern härvid följt Albrechts studier 
och framsteg med stort intresse är uppenbart: i ett par olika samman
hang återkommer Wallquist till den iver, varmed han pådrivit sonens 
undervisning — liksom för övrigt också informatorns egna studier. 
Och Albrecht, som påtagligen varit flitig och duktig, har härvid för sin 
fader alltmer blivit älsklingsbarnet eller för att använda dennes egna 
ord »tilldragit sig en besynnerlig del af hans kärlek». Tydligen har 
Ihre hos honom återfunnit åtskilligt av sin egen läggning. Ett vittnes
börd härom bland flera utgör det faktum, att han till Albrecht testa
menterade hela sitt bibliotek5, såväl den boksamling vilken han ärvt 
efter sin fader, Thomas Ihre, som de lärdomsskatter han själv för
värvat6.

För den lärda vägen i egentlig mening synes Albrecht Ihre emeller
tid icke ha varit bestämd, utan tidigt har han inriktat sig på att söka 
sin framtid på ämbetsmannabanan, närmare angivet inom central

1 Den härrör ur det berömda Dietrichsteinska biblioteket (taget som krigsbyte 
i Nikolsburg 1645) och har dessförinnan tillhört den kände biskopen A n d r e a s  

D u d i t h , senare bekant som diplomat och statsman, och bär delvis utförliga margi
nalanteckningar av hans hand; se härom närmare nedan D. 2, s. 60 med där an
förd litteratur. (Till denna kan för Dudiths del numera läggas: P ie r r e  C o s t i l , 

André Dudith, humaniste hongrois 1553— 1589, sa vie, son ceuvre et ses manuscrits 
grecs. Paris 1935.)

2 Se nedan D. 2, s. 156— 166.
3 Ibid., s. 304.
4 Se ovan s. 160.
5 I codicillen 1775 till Ihres testamente heter det sålunda (§ 6): »Mina böcker får 

Albrecht ensam behålla».
6 Släktbiblioteket, utökat i senare tid, finnes alltjämt bevarat på Ekebyhof, dock 

som det vill synas i fullständigare skick ifråga om Thom as’ böcker än beträffande 
Johans.
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förvaltningen. Att detta också skett med faderns fulla begivande 
framgår därav, att han på dennes ansökan redan i december 1778 
efter där undergången examen antogs till extra ordinarie kanslist i 
Kanslikollegii expedition.1 Närmaste anledningen till denna något 
förtidiga åtgärd beträffande den ännu blott 15-årige ynglingen var 
att se däri, att denne aspirerade på ett Humero-Steuchiskt resestipen
dium2, som just skulle utdelas av akademiska konsistoriet i Lund 
och som skulle ha satt honom i tillfälle att bedriva studier i utlandet 
under minst två års tid. Trots det företräde, som stipulerats för släkt
skap, tycks han emellertid ej ha kommit i åtanke. Tjänstgöringen i 
kansliet torde tills vidare ej ha påfordrat hans närvaro i Stockholm 
i mera permanent form; den har säkerligen ännu inskränkt sig till 
fullgörandet av sedvanligt s. k. pensum, dvs. renskrivning av föreskrivet 
kvantum protokoll och handlingar. Och om denna slutförda presta
tion erhöll Albrecht bevis den 9 dec. 1779.3 Härpå följde den 29 
maj 1780 fullmakt som ordinarie kopist.4 Denna vår har det åter 
varit fråga om en utländsk resa för Albrechts del, varvid man närmast 
räknat med det gagn han för sin framtid som ämbetsman skulle kunna 
få av en tids vistelse i Regensburg, som ju var den tyska riksdagens 
samlingsplats och jämväl säte för utländska beskickningar. Aled 
Sveriges representanter e. o. envoyéerna J. A. G r e if f e n h e im  och Al a g 
n u s  B jö r n s t je r n a  hade Johan Ihre av gammalt goda förbindelser: 
den förre var hans vän från ungdomsåren, och Björnstjerna hade han, 
som vi sett5, 1762, på en tid då denne ännu nämndes Beronius, för

1 Johan Ihres odaterade supplik (original) tillhör 1943 års ännu obehandlade de
position, liksom även Kanslikollegii svar genom protokollsutdrag av 19 nov. (med 
vissa villkor för bifall) och 3 dec. 1778. I ett brev till obekant adressat, skrivet 
1780 (koncept i Ihre 190), omnämner Ihre, att han placerat Albrecht »i Kongl. 
Cancelliet, med provision af litet hopp och mycket tolamod».

2 Om detta, som år 1734 stiftats av fru A n n a  S t e u c h , änka efter domprosten 
B o n d e  H u m e r u s  ( f  1727) och 1728 omgift med kammarrådet frih. J o n a s  W u l f v e n -  

s t i e r n a , se Sami. af testamenten o. författningar om stipendier . . . vid Kongl. 
Academien i Lund (Lund 1810), s. 55—61.

3 Prot.-utdrag i 1943 års deposition. Möjligen har han uppskjutit fullgörandet 
till årets sista månader; den 3 nov. 1779 skriver han till fadern från Stockholm 
ett brev, som ger intryck av att han åtminstone då ej blott helt tillfälligt uppe
höll sig i huvudstaden. Å andra sidan synes Wallquist ha kvarstått som hans in
formator hela vårterminen 1779

4 Fullmakten, som egendomligt nog ursprungligen utfärdats på Albrecht Ludvig 
von Ihre, finnes i 1943 års deposition.

5 Ovan s. 190 f.
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hjälpt till docentur vid Uppsala universitet. Med båda tycks han nu 
ha trätt i förbindelse1, och han har därvid fått se sin hänvändelse 
synnerligen välvilligt upptagen, i det att båda utfäst sig att ta hand 
om resenären på bästa sätt2. Björnstjerna erbjuder sig att göra fram
ställning om att få Albrecht till kanslist vid beskickningen och fram
håller bland de mått och steg, som böra vidtagas före utresan, såsom 
särskilt viktigt att Ihre dessförinnan skaffar Albrecht någon militär 
fullmakt, som ger honom rätt att bära uniform: utan detta försiktig
hetsmått skulle denne finna sig »confondu avec les Scribes de la diéte», 
under det att Björnstjerna, om Albrecht bar uniform, skulle kunna 
»le produire dans toutes les Sociétés». Huruvida några åtgärder i 
dylik riktning blivit vidtagna och om resan överhuvud taget kommit 
till stånd är icke känt, men det ena som det andra förefaller snarast 
mindre sannolikt.

Ett par andra dokumenter härrörande från ungefär denna samma 
tid torde kunna förtjäna att omnämnas, då de ge en antydan om åt
minstone en av de kretsar, med vilka Albrecht Ihre kommit i förbin
delse under huvudstadsvistelsen. I vår samling föreligger en i något 
mystiska ordalag avfattad ’Tillfällig Instruction för Brödren Hand- 
hafwaren af Sl Johannis Orangerie uti Upsala’ etc. (Ihre 6: 4 d), 
vid vars registrering jag gissat på en snarast vitter sällskapsorden.3 
Detta får anses bekräftat av ett dokument, som senare anträffats på 
Ekebyhof, ett ståtligt textat ’Patent’ utfärdat av »Innehafwaren af 
Nordstiernans djupaste hemligheter» A r v id  A d r ia n  S t je r n e c r a n t z , 
varigenom Albrecht Ihre4, som nämnes förste copist i Kanslikollegium, 
befullmäktigas att i Uppsala inrätta ett orangeri för »Orden Le Prin- 
temps Verdoyant». Dokumentet ifråga är kontrasignerat av E r ic  

A c h a r iu s  såsom sekreterare. Det låter oss alltså skymta en sällskaps
orden ledd av den unge löjtnanten Stierncrantz, som var känd såsom 
lyckad skald i Bellmans anda och spelade en framträdande roll i huvud
stadens på denna tid livligt florerande ordensväsen av vitter, sällskap

1 E tt dikterat koncept (utan datum), om vilket det knappast kan sägas huruvida 
det är riktat till Greiffenheim (som nedan Del 2, s. 307 antagits) eller icke snarare 
till Björnstjerna, föreligger i Ihre 190 och hänsyftar på tidigare förd korrespondens.

2 E tt synnerligen fint och älskvärt brev från Greiffenheim, dat. 30 mars 1780, 
föreligger i Ihre 191; en innehållsrik skrivelse utan datum från Björnstjerna till 
obekant adressat med varjehanda instruktioner för resenären ingår i depositionen 
av 1943.

3 Nedan D. 2, s. 7.
4 Här efter kopistfullmakten nämnd Albrecht Ludvig von Ihre.
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lig och bacchanalisk läggning.1 Tiden för uppdraget till Ihre kan 
genom den för honom använda titulaturen fixeras till 1780 (maj)—81 
(dec.), och då detsamma ju innebar upprättandet av en filialloge i 
Uppsala, tyder detta på att Ihre ännu åtminstone i viss utsträckning 
uppehållit sig i hemstaden. I vad mån han där lyckades utföra upp
draget ifråga är oss alldeles obekant.

I december 1781 befordrades Ihre till ordinarie kanslist i Kansli- 
kollegii expedition, och några få månader därefter den 15 april 1782 
erhöll han kunglig fullmakt som protokollsekreterare i Utrikesexpe
ditionen, »hwarwid han dock» — som det däri heter — »tills widare 
kommer att tjena utan lön». Av ett par brev från honom till modern 
från dec. 1783 och mars 1784 framgår, att han är inställd på att söka 
vinna sin högste chefs, kanslipresidenten greve G. F. C r e u t z ’ ynnest 
och därvid har en välbevågen gynnare i dennes skaldebroder greve 
G . F. G y l l e n b o r g , »Morbror Gustaf Fredrik», som för övrigt var 
hans förmyndare.2 Den 22 mars 1786 antogs Ihre av riddarhusdirek
tionen, bestående av riddarhusets överdirektör greve Axel von Fersen 
och fem riddarhusdirektörer, till riddarhusfiskal3, en tjänst som han 
sedermera uppehöll i närmare 25 år: han erhöll begärt avsked i juni 
1810. Som huvudman för sin ätt — efter faderns och halvbrodern 
Johans död — hade han själv från 1784 säte och stämma i svenne- 
klassen, och det var sålunda ej blott i egenskap av tjänsteman hos 
ridderskapet och adeln som han kom att dels bevista, dels även 
spela med i de händelser, som det följande skickelsedigra tidsskedet 
har att uppvisa. Några direkta vittnesbörd om den personliga in
ställning han i politiskt hänseende intagit under sina tidigare år, 
föreligga icke mig veterligt. Men med stor sannolikhet torde man

1 Trots en tidigt bruten hälsa förblev S t i e r n ( e ) c r a n t z  (f. 1755, f  1785) i det läng
sta en glad sällskapsbroder, som strödde omkring sig m untra verser och kvicka 
infall. Han var medlem av Utile Dulci, tillhörde Augusti-ordens äldsta ledamöter 
och biträdde verksamt Kexél vid utformningen av Par Bricole’s ceremoniel m. m. 
Om honom se vidare [ C .  G a r t z ] ,  Minne efter afledne lieutenanten herr Axel [!] 
Adrian Stjernecrantz, upläst u ti sällskapet Utile Dulci . . . 1788 (Sthm 1788); C. J. 
L é n s t r ö m , Arvid Adrian Stjernecrantz. En Bellmanian. Skaldeporträtt . . . (Upps. 
1842; akad. avh., resp. J. S. Löfberg); Biograph, lexicon, Bd 15 (1848), s. 362 f.; 
G. G ö t h e , Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före Svenska akade
miens stiftelse (ak. afh., Ups.; Sthm 1875), s. 148, 151; E l g e n s t i e r n a , 7, s. 620. — 
E r i c  A c h a r iu s  (f. 1757, f  1819) är den bekante läkaren och naturforskaren, licheno- 
logiens berömde reformator.

2 Gyllenborg var kusin till hans mor. De nämnda breven finnas på Ekebyhof,
3 Samtliga här nämnda fullmakter finnas i 1943 års deposition.
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kunna antaga, att han slutit sig till den oppositionella delen av adeln, 
som motarbetade Gustaf III:s planer på maktutvidgning och envälde: 
denna fraktion hade ju starka försänkningar inom ämbetsmanna- 
adeln, som ju redan genom 1772 års revolution sett sitt politiska in
flytande starkt förminskat, varjämte ju de lågadliga elementen, den 
riddarhusdemokrati som under frihetstiden spelat en så betydelsefull 
roll, genom återinförandet 1775 av klassindelningen mången gång 
måste se sig överröstad av de två högre klasserna. Härtill kommo ju 
de många andra reella anledningar till missnöje, som så småningom 
vuxit fram och förbytt den forna folkgunsten i knotande misstäm
ning: de försämrade statsfinanserna, slöseriet, inskränkningarna i 
tryckfriheten, brännvinspolitiken och kronobrännerierna, missbruken 
inom befordringsväsendet med godtyckliga utnämningar och schack- 
rande med ämbeten, framför allt den beryktade pastoratshandeln, 
osv. Som indirekta bevis på Ihres inställning — i varje fall sådan 
den formades av den följande händelseutvecklingen — torde man 
väl måhända vara berättigad att räkna de strids- och smädeskrifter 
m. m. riktade mot konungen, som föreligga i avskrifter i vår samling 
och bland vilka man finner ’Riddarespel på Folö land’ (1773), ’Konung 
Biribir’ (1787), ’Gustaf III:s annaler’ (1790?) m. m. (i Ihre 129, 131, 
132).1

Det första riksmöte, vari Ihre deltog, var 1786 års riksdag, dvs. 
den första stora kraftmätningen mellan konungen och representa
tionen i konstitutionellt hänseende, då ständerna med en kraft, som 
konungen icke räknat med, på viktiga punkter hävdade sin rätt. 
Härvid torde den unge riddarhusfiskalen åtminstone av förhand
lingarna att döma endast tagits i anspråk av de löpande uppgifter, 
som voro förbundna med hans tjänst.2 Att emellertid även full
görandet av dylika åligganden i mera kritiska tider kunde medföra 
sina risker fick han granneligen erfara redan vid nästföljande möte 
mellan konungen och ständerna, den stormiga och ödesdigra riks
dagen 1789.

1 Se nedan D. 2, s. 188 ff. Möjligen kan också förtjäna nämnas att Ihre tycks 
ha haft vissa förbindelser med den egendomlige J. G. H a l l d i n , G ustaf III:s stränge 
kritiker (Publicola) och oförfärade moralpredikant, att döma därav att denne i ett 
brev till Ihre från Köpenhamn den 20 mars 1800 (deposit. 1943) nämner sig »en 
gammal Wän och Tjenare». H. hade ju  också tidigare tjänstgjort i Utrikesexpedi
tionen. Jfr även nedan D. 2, s. 189 f. (Ihre 131: 3).

2 Se t. ex. St. 2, s. 37 f. i U tdrag af protocoller hållne hos höglofl. ridderskapet 
och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1786.
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De allvarliga motgångar konungen som nämnt rönt 1786 och det 
starka missnöje han därvid spårat på skilda håll men framför allt 
inom den adliga byråkratien, hade hos honom väckt tanken på att i 
en ny kraftmätning kväsa sina motståndare en gång för alla. Då detta 
måste ske med bistånd från de tre ofrälse stånden, började han omedel
bart arbeta på att söka vinna dem för sina syften genom varjehanda 
åtgärder, sålunda bl. a. genom att reformera det prästerliga be- 
fordringsväsendet, åter frige husbehovsbränningen på vissa villkor1 
m. m. Och som en särskild trumf att vid behov spela ut räknade 
konungen frågan om privilegier för de ofrälse stånden. Men för att 
åstadkomma en fullständig omsvängning av folkstämningen skulle 
enligt konungens förmenande intet vara mera verksamt än ett seger
rikt genomfört krig. Rollen som folkhjälte hade i hans önsketänkande 
en stark tjuskraft, som också kommit honom att under flera år föra 
en äventyrlig utrikespolitik. Men det krig han 1788 började mot 
Ryssland beredde honom svåra besvikelser, och de upproriska och 
förrädiska stämplingar, som bedrevos inom officerskåren (Anjala- 
förbundet2) tycktes rent av hota hans krona. Det var som bekant 
Danmarks krigsförklaring som för konungen blev räddningen ur 
trångmålet, och den omfattande folkresning han så lyckades väcka till 
liv gav honom ett övertag över motståndarna, som han var besluten 
att utnyttja till det yttersta; det skulle snart nog visa sig att han härvid 
ej skulle rygga tillbaka ens om därför skulle krävas åtgärder långt 
utanför laglighetens råmärken. Säkerligen hade han också på för
hand åtminstone i stora drag planlagt det drama, som nu upprullades3, 
även om de enskilda scenerna i vissa fall bestämdes av oberäkneliga 
faktorer i händelseutvecklingen. En gynnsam spelöppning trodde han 
sig finna i de ganska svårartade uppträden, som till åtskillig del genom 
lantmarskalkens, greve C h a rles  E m il  L e w e n h a u p t s , bristande för

1 Handlingar rörande denna nya kurs inom brännvinspolitiken 1787 finnas i 
Ihre 131: 5, 6. I ett brev till modern odat. men tydligen från aug. 1787, uttalar 
Albrecht sig kritiskt mot husbehovsbränningens frigivande (Ekebyhof).

2 En samling avskrifter av Anjalaförbundets handlingar föreligger i Ihre 132: 1.
3 Åt den uppfattningen ger bl. a. O l o f  W a l l q u i s t  uttryck i sin Berättelse om 

riksdagen i Stockholm 1789 (tryckt i Hist, handlingar, D. 5, Sthm 1866, s. 237—466), 
s. 279; jfr även W. T h a m , Konung Gustaf III o. rikets ständer vid 1789 års riksdag 
(Sthm 1866), s. 31. Detta Tham s arbete har med skäl betecknats såsom innehål
lande »en omfattande och vederhäftig materialsammanställning» (G. L a n d b e r g ) 

och får väl alltjämt betraktas som det oumbärliga huvudarbetet rörande denna 
riksdag.
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måga uppkommit på riddarhuset vid överläggningar om instruktion 
för det av konungen äskade hemliga utskottet — ett ämne, vars dis
kuterande konungen förbjudit.1 Om vad som i detalj förelupit vid 
dessa sammanträden den 7 och 9 febr. ges det som bekant åtskilligt 
divergerande framställningar, av vilka det av riddarhussekreteraren 
C. G. B u n g e n c r o n a  förda protokollet2 utan fråga torde stå sanningen 
vida närmare än den framställning, som lantmarskalken lämnat i sin 
på konungens begäran uppsatta klagoskrift, sedan v. landshövdingen 
J o h . a f  N o r d in , en av konungens handgångne män, fått på dennes 
befallning »upsätta eller rättare retouchera» densamma3. I varje fall 
torde det — trots Lewenhaupts försök att senare bortförklara faktum4 
— stå fast, att denne emot konungens förbud låtit förmå sig att ställa 
proposition på det av direktören C laes de  F r ie t z c k y  väckta instruk- 
tionsförslaget och jämväl själv utlämnat protokollsutdrag rörande 
detta beslut till den deputation, som skulle avgå till de övriga stån
den. Vi återkomma strax till denna episod, enär Lewenhaupts 
framställning innebar en anklagelse såväl mot sekreteraren Bungen
crona för att ha förvanskat protokollet, som mot riddarhusfiskalen 
Ihre för att ha förfarit egenmäktigt.

Välbekant är ju, hurusom konung Gustaf tog vad som förefallit 
till förevändning för att i ett med all bravur iscensatt plenum plenorum 
hålla ett ljungande strafftal till adeln fyllt av hårda förebråelser för 
den tidsutdräkt, vartill ståndet förmentes ha gjort sig skyldigt vid 
handläggning av de brådskande ärendena, samt för den behandling, 
som enligt lantmarskalkens klagoskrift kommit denne till del och

1 Om den motsättning som här förelåg i uppfattningen av regeringsformens tolk
ning m. m. se särskilt G. L a n d b e r g , Den sv. riksdagen under Gustavianska tiden 
(Sthm 1932; Sveriges riksdag, Avd. I: Bd 7), s. 95 fF.

2 Tryckningen 1789 av adelns protokoll avbröts på konungens befallning med 
protokollet för den 6 febr. Och först efter enväldets avskaffande 20 år senare kunde 
den fullständiga editionen utges av Protocoller hållne hos höglofl. ridderskapet o. 
adeln wid riksdagen i Stockholm 1789 Bd [1]—2 (Sthm 1809); protokollen för den 
7 och 9 febr. uppta här s. 65— 107 i Bd [1].

3 U ttrycket härrör från brodern C a r l  G u s t a f  N o r d i n  i hans Dagboksanteck
ningar för åren 1786— 1792 (Hist, handlingar, D. 6, Sthm 1868), s. 24 f. Klago
skriften, varav en avskrift föreligger i Ihre 132 (2 a), är flera gånger tryckt; se härom 
nedan, D. 2, s. 194.

4 Man kan tillägga: trots det högst tvivelaktiga bestyrkande, som ett 50-tal av 
riddarhusets medlemmar (de s. k. subscribenterna) mer och mindre godvilligt 
undertecknade. (Motsidan ansåg sig kunna prestera 600 vittnesbörd om framställ
ningens oriktighet.) Jfr vidare T h a m , anf. arb., s. 131 f. (med not 1).
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för vilken han nu ägde att fordra upprättelse.1 Det säger sig självt 
att en dylik avstraffning av rikets första stånd i de ofrälse ståndens 
närvaro — därtill utan föregående undersökning och med nämnande 
av några av adelns främsta ledamöter såsom särskilt kompromet
terade — redan i och för sig var något oerhört, och det skärptes än 
ytterligare genom konungens befallning till adeln att omedelbart 
lämna rikssalen för att vidtaga de anbefallda åtgärderna beträffande 
lantmarskalken. Det var ett högt spel konungen nu spelade, och det 
skulle ju icke stanna vid detta, men att det djärva, kuppartade draget 
icke misslyckades och ledde till en katastrof, för det hade konungen 
icke enbart sig själv att tacka utan också greve A xel  v o n  F e r se n , 
vars värdighet och vars auktoritet inför sina ståndsbröder icke ett 
ögonblick sveko.

Konungens strafftal slöt med följande hotfulla ord: »Och I gode 
Herre och Rikets Drotts! Eder öfverlämnar Jag denna skrift, att I 
hvad som Riddarhus Secreteraren och Fiscalen angår hafven att som 
högste styresman af Justitie Cantzlers Embetet låta dem för laglig 
domstol tilltala.» Vad anklagelsen mot Bungencrona skulle komma 
att i första hand gälla är ju redan antytt. Och det kan tilläggas, att 
denne vid de överläggningar, som efter adelns avtåg till riddarhuset 
omedelbart upptogos, då fråga blev om justering av protokollet för 
den 9 febr., med kraft tillbakavisade den och erbjöd sig »att, om så 
påfordrades, med liflig Ed fästa, att det wore så inrättadt, som han 
kunnat fatta Ridderskapets och Adelns tankar och beslut».2 Vad 
däremot Ihre förmentes ha förbrutit tarvar några ord till förklaring. 
Att fiskalen i viss mån räknats som ansvarig för ordningen på riddar
huset torde vara obestridligt, och otvivelaktigt hade som nämnt 
rätt stormiga uppträden där förefallit, vilka varken han eller lantmar
skalken lyckats bemästra. Men på denna punkt tycks det oaktat icke 
någon anmärkning ha riktats särskilt mot Ihre. Däremot förekom i 
Lewenhaupts klagoskrift3 en mycket sällsam skildring av hurusom 
han, utmattad av allt oväsen, skulle vid ett tillfälle ha satt sig ned, 
under det att man antecknade namnen på dem som instämde med ett 
anförande av den kungatrogne överste Pehr Liljehorn, »då derunder» 
— enligt Lewenhaupts relation — »åtskilliga namn af Riddarehus-

1 Talet är tryckt bl. a. i Hist, handlingar, D. 5, s. 187— 194. Om förloppet av 
plenum plenorum se T h a m , s . 135 ff.

2 Protocoller . . .  (i det följande: RAP) Bd [1], s. 251.
3 Här citerad efter RAP 1789, Bd [xj, s. 229—238.
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Fiscalen uppropades, som jag trodde wara på dem, hwilka låto nämna 
sig till Protocollet, men jag sedan fådt erfara wara de Deputerade, 
hwilka genast afgådt till de öfrige Stånden, med det Extractum Proto- 
colli, som på ofwanberörde sätt, utan Beslut, utan all ordning och utan 
ett lagligt erkännande upplästes af Riddarehus-Secreteraren, samt af 
honom utan mitt bifall och wettskap, öfwerlämnades till de sjelfwalde 
Deputerade»1. En förkrossande vederläggning av denna framställ
ning gavs i den s. k. justificationsskrift, som uppsattes av adeln för 
att inges till konungen2. Det heter här om Lewenhaupts relation 
överhuvud: »Hela denna berättelse är alldeles stridande med werkeliga 
förhållandet af hwad på Riddarhuset sig tilldragit.»3 Och i detalj 
påvisas så, hurusom vid sammanträdet den 9 febr., när påminnelse 
gjorts om att instruktionsbeslutet borde tillkännages för de andra 
stånden, protokollet i berörda del blivit föredraget på lantmarskalkens 
befallning och så justerats utan att då någon anmärkning framställts 
vare sig av honom eller någon annan. Först sedan frågan om beslutets 
vidarebefordran ytterligare ventilerats, hade Lewenhaupt framkom
mit med den reservation om att beslutet skulle vara »icke verkande», 
vilken han i uppenbar strid mot verkliga förhållandet förmenade 
sig ha ingivit vid beslutets fattande (den 7 febr.). Sedan det i den 
följande diskussionen påvisats, att lantmarskalken icke hade rätt att 
hindra verkställigheten av ett ståndets beslut, »blefwo Ledamöterne, 
som efter wanligheten af Riddarhus-Fiscalen woro antecknade, upp
ropade att med beslutet afgå och Expeditionen derom af Herr Landt- 
marskalken sjelf i Ordförandens Grefwe Gyllenborgs4 händer afläm- 
nad.» Insinuationen att Ihre, vilken å ämbetets vägnar hade att 
ordna med dylika deputationer, här skulle ha handlat på eget beråd, 
får sålunda anses fullkomligt grundlös. Tydligen har detta också 
varit riksdrotsens, greve C a r l  A xel  W a c h t m e is t e r s , uppfattning, 
ty W a l l q u is t , som i sin Berättelse erinrar om att drotsen uppkallades 
till tronen för att emottaga anklagelseskriften och att befallningen om 
åtal mot Bungencrona och Ihre därvid »gafs högt och uppenbart»,

1 Ibid., s. 236 f.
- Denna skrift, som är intagen i adelns protokoll för den 23 febr. (Bd [1], s. 267— 

286) och varav en kopia föreligger i Ihre 132 (2 d), vägrade konungen visserligen att 
mottaga, men dess innehåll har därför säkerligen icke förblivit honom obekant. 
Om det förmodade författarskapet m. m. se nedan D. 2, s. 194.

3 RAP 1789 Bd [1], s. 278 f.
4 J a n  H e n n i n g  G y l l e n b o r g  ( o m n ä m n d  o v a n  s . 1 5 7 ) .
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vet att berätta, att »Drotzen, efter genomläsandet af Skriften, fann 
ingen anledning til deras tiltalande, gjorde derföre inför Konungen 
hemställan til ändring af den undfångna Befallningen, som ock blef 
återkallad eller ansågs at aldrig vara gifven».1 Även A d l e r b e t h  be
styrker i sina Historiska anteckningar2, att »riksdrotsen förklarade för 
konungen, det han ej fann sig befogad till någon ämbetsåtgärd emot 
riddarhussekreteraren och fiskalen».

Vi ha här icke anledning att närmare följa de händelser, som u t
spelade sig efter det märkliga plenum den 17 febr., då konungen under 
lagligt sett mer än tvivelaktiga former genomdrev de vittgående för
fattningsändringar, som gå under namnet Förenings- och säkerhets
akten. Att han härvid skulle möta ett våldsamt motstånd från adelns 
sida var ju att förutse, och för att bryta detta tillgrep han som bekant 
den 20 febr. den allvarliga våldsåtgärden att låta arrestera 14 av oppo
sitionens ledare m. fl., varjämte 5 fingo befallning att förbliva på sina 
rum. Det var många av adelns främste män som detta gällde: sålunda 
befunno sig F e r s e n , C a r l  d e  G eer , generalen greve F r e d r . H o r n , 
kammarherren frih. A. L . S t ie r n e l d , direktören F r ie t z c k y , justitie- 
kanslern J. V. L il ie s t r å l e 3 m. fl. bland de fängslade, under det att 
greve M a g n u s  B r a h e , generalmajoren P e c h l in  och andra tillhörde 
de mera skonsamt behandlade. Bland arrestanterna befunno sig 
också Bungencrona och Ihre, av vilka den förre fördes till högvakten, 
under det att Ihre insattes på Kastenhov vid Gustav Adolfs torg.4 
Detta våldförande på spetsarna inom oppositionen, av vilka fler
talet höllos fängslade så länge riksdagen varade, väckte förklarligt nog 
en våldsam förbittring i vida kretsar och starka betänkligheter även 
bland konungens anhängare. Och i det hänseendet förblev åtgärden 
utan avsedd verkan, att konung Gustaf ändock ej lyckades förmå adeln 
att acceptera Förenings- och säkerhetsakten.

1 W a l l q u i s t , anf. arb., s. 369.
2 E l o f  T e g n é r s  edition (Från Tredje Gustafs dagar, 2), Bd 1 (Sthm; tr. i Lund 

1892), s. 91.
3 A tt denne, som ju varit nära lierad med Johan Ihre, också uppehållit förbin

delse med hans son framgår bl. a. därav, att ett exemplar av Liliestråles lärodikt 
’Fidei-commiss til min son Ingem und’ — i den form författaren plägade utdela 
dylika till sina vänner (interfolierat och supplerat) — föreligger i vår samling för
sett med en versifierad dedikation till Albrecht Ihre (Ihre 43; jfr nedan D. 2, s. 41).

4 En tydlig rangskillnad genomfördes vid de fängslades fördelning på de olika 
arrestlokalerna, i det att de förnämsta herrarna fördes till Fredr ikshov, under det 
a tt för de övriga högvakten, Kastenhov och (enligt Fersens uppgift) även södra 
stadshäktet togos i anspråk.
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Hur dessa våldsåtgärder uppfattades på riddarhuset, det fick lant
marskalken nogsamt erfara, när han den 21 febr. återtog ledningen 
av adelns förhandlingar. När han pålyste, att sammanträdet skulle 
hållas endast för val av elektorer »uti de felandes ställe» och att ingen 
diskussion skulle få förekomma, möttes han av höga rop från skilda 
håll, att man ej kände till några vakanser, att man begärde upplys
ning om var ståndets sekreterare och fiskal befunne sig, om anled
ningen till deras och elektorernas frånvaro osv.1 Resultatet av sam
manträdet, som skall ha varit stormigare än något föregående, blev 
att frågan om elektorsvalet bordlädes och att Lewenhaupt lämnade 
sammanträdet för att sedermera icke visa sig på riddarhuset under 
denna riksdag.

Även överste P e h r  L il je h o r n , som utsetts till vice lantmarskalk, 
hade en del liknande perser att utstå, men kunde den 24 febr. meddela, 
att Bungencrona »nu genast blifwit Ridderskapet och Adeln åter- 
lemnad och ägde att sina rättigheter och göromål tillträda».2 Och 
sammankomsten påföljande dag inleddes med ett meddelande från 
hans sida, »det han warit nog lycklig, att med Höglofl. Ridderskapets 
och Adelns önskan, kunna utwärka Riddarehus-Fiscalens Kongl. 
Secreteraren Ihres frigifwande. Bemälte Riddarehus-Fiscal som war 
närwarande feck emottaga Ridderskapets och Adelns fägnadsbetygelse, 
som med benägnaste uttryck bad honom wara wälkommen.»3

De båda tjänstemännens frigivande står tydligen i samband med 
riksdrotsens förut berörda uppfattning, att de ingenting förbrutit, 
och får ju också anses ådagalägga, att deras arrestering varit orsakad 
enbart av lantmarskalkens ogrundade anklagelser och icke skett av 
hänsyn till deras personliga inställning i politiskt hänseende.

Samma år som Ihre uppleft dessa sällsamma öden och äventyr 
ingick han giftermål. Han äktade nämligen den 25 juni 1789 A n n a  
S o f ia  B ä c k , dotter till den framstående läkaren arkiatern A b r a h a m  
B äck  — känd bl. a. som Linnés förtrogne vän — och hans maka 
A n n a  C h a r l o t t a  A d l e r b e r g . Denna sistnämnda dam var dotter 
till kammarherre Olof Adlerberg och hans maka i 2:a giftet grevinnan 
Anna Sofia Gyllenborg, som i sin tur var kusin till Albrecht Ihres 
mor Charlotta Johanna Gerner. Anna Sofia Ihre, f. Bäck, var sålunda 
dotter till makens syssling. Äktenskapet blev mycket lyckligt och väl

1 RAP 1789, Bd [1], s. 254 ff.
2 Ibid., s. 300.
3 Ibid., s. 308.
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signades med en barnskara bestående av 2 söner och 4 döttrar. För 
Ihreska handskriftssamlingen fick denna förbindelse såtillvida bety
delse, som makarna Ihre vid Abr. Bäcks frånfälle (1795) blevo arv
tagare till dennes omfattande handskriftliga kvarlåtenskap, varav 
visserligen en betydande del av deras son excellensen A l b r e c h t  E lo f  
I h r e  donerades till andra institutioner, huvudparten till Karolinska 
institutet och en mindre men viktig del till K. Vetenskapsakademien 
men varav dock ett icke obetydligt antal volymer alltjämt befinner sig 
i vår samling. Detta sistnämnda handskriftsparti kommer att — lik
som också dess upphovsman — göras till föremål för en närmare 
behandling här nedan.

Men för att återvända till frågan om den verksamhet Ihre utövade 
som riddarhusfiskal och riksdagsman, kan närmast konstateras att från 
det ständermöte, som följde näst efter revolutionsriksdagen 1789 
och som blev det sista under Gustaf III:s regering, riksdagen i Gefle 
1792, är såvitt man känner icke något att anföra utom möjligen det 
faktum, att några adliga riksdagsfullmakter kommit att hamna i vår 
samling (Ihre 132: 5).1

Om ökat förtroende vittnar det däremot att Ihre vid riksdagen i 
Norrköping 1800 invaldes i det ekonomiutskott, som nu för första 
gången tillsattes och som hade att behandla förslag i så pass besvär
liga ämnen som den alltid ömtåliga tjänstehjonsstadgan, vidare om 
förbättrad gästgivareordning, inkluderande skjutsningsväsendet m. m. 
Detta riksmöte var ju för övrigt som bekant ej blott en »krönings- 
riksdag», det var också den stora realisationens riksdag. I de heta 
plenardebatterna om sistnämnda statsfinansiella spörsmål deltog Ihre 
ej, och han torde sålunda icke ha tillhört den yngre oppositionella 
falang, som därvid framträdde med friherre Hans Hierta, Axel Adler- 
sparre m. fl. såsom bemärkta talare och ju delvis även drevs till 
ganska desperata åtgärder. Att Ihre emellertid ägde anseende för 
förtrogenhet med finansfrågor ådagalägger det faktum, att han vid 
denna riksdag av sin klass utsågs till dess representant i bankofull
mäktige.2 Han kom därmed också att taga åtskillig befattning med 
realisationens genomförande och med de därmed förbundna föränd
ringarna i bankens verksamhet, vilket icke saknade sina vansklig
heter.

Som känt är, blev det nämligen så småningom uppenbart att en rea

1 Se nedan D. 2, s. 195.
2 Den 11 juni, se RAP 1800, Bd 2, s. 1241.
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lisation enligt de av riksdagen utstakade grunderna icke lät sig genom
föra1, i det att den väsentliga förutsättning, varpå den byggde — en 
förmögenhetsavgift såsom tillfyllest för att skapa den för banken 
erforderliga silverfonden — fullständigt slog fel. Inom regeringen 
uppgjordes därför en ny plan2, som högst avsevärt avvek från den stän
derna godtagit. Och då man därvid också lyckades hopbringa den be
hövliga realisationsfonden, vilket underlättades genom Wismars för- 
pantning, kunde realisationen verkligen på sensommaren 1803 taga sin 
början och snart nog visa sin välgörande inverkan på finansväsendet 
och näringslivet. Det är härvid att märka att konungen under in
flytande av det nya förslagets upphovsmän, C. E. Lagerheim och M. 
Rosenblad, tagit ståndpunkt i saken utan att kommunicera med banko
fullmäktige. Till dem riktades därefter endast frågan, om under de i 
planen angivna förutsättningarna realisationen kunde enligt de för 
bankoförvaltningen i allmänhet stadgade författningar och instruk
tioner verkställas. Fullmäktige hyste tydligen stora betänkligheter, och 
ett något motvilligt medgivande med erinran om de av riksdagen mot
tagna instruktionerna lämnades efter ett av konungen framforcerat 
sammanträde3, i vilket Ihre för övrigt av en resa var hindrad att del
taga4. Deras hållning påtalades redan inom 1803 års bankorevision 
av Georg Adlersparre men godkändes av pluraliteten. När efter revo
lutionen 1809 riksdagen sammanträdde, gjorde sig förklarligt nog på 
många håll gällande en stark avoghet mot den tidigare regimen, och 
denna kom bl. a. till uttryck i angrepp på bankofullmäktige för deras 
självrådiga avvikelse från ständernas direktiv och deras svaga mot
stånd mot konungens påtryckningar. Aktionen inleddes den 8 juli 
av ryttmästaren greve A xel H a m il t o n , som påfordrade tryckning av 
handlingarna i ärendet5, vilket vid remiss till bankoutskottet den 26

1 Om realisationen se utförligt C. H a l l e n d o r f f  i Sveriges riksbank 1668—
3 (Sthm 1920), s. 267 ff.; jfr även en koncis redogörelse av L. S t a v e n o w  i 

Sveriges historia till våra dagar, D. 10 (Sthm 1925), s. 290 ff.
2 I själva verket hade också ständerna, tydligen i osäkerhet om planens 

genomförbarhet, givit konungen i viss mån fria händer att i annan ordning verk
ställa realisationen, men detta beslut hade fattats av de tre ofrälse stånden och under
skrivits av lantmarskalken utan adelns bemyndigande.

3 Bankofullmäktiges svar av den 1 nov. 1802 på Kungl. Maj:ts skrivelse av den 
5 nov. är avtryckt i Protocoller hållne hos höglofl. ridderskapet o. adeln (RAP) 
wid riksdagen i Stockholm år 1809, Bd 3:2 , s. 4835 ff.

4 Ihres förklaring ibid. s. 4855 ff.
5 Ibid. Bd 2, s. 129.
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i samma månad föranledde dåvar. majoren frih. J acob  C e d e r st r ö m 1, 
vilken som bekant varit en av revolutionens främste tillskyndare, 
att i en mera ingående redogörelse för frågans utveckling rikta klan
der mot både fullmäktige och majoriteten inom revisionen2. I banko
utskottet, där frågan behandlades vid upprepade tillfällen3, förekommo 
allvarliga slitningar av både formell och reel art, varvid fullmäktige 
dock ingalunda saknade sina förespråkare4. Även i ståndet befunnos 
meningarna delade: när sålunda major J . A. P e c h l in  i sept. 1809 
påyrkar misstroendevotum mot bankofullmäktige5, finner rektor 
G u s t . A b r . S il v e r s t o l p e  frågan för tidigt väckt, och Ihre förbehåller 
sig för fullmäktiges del att dessförinnan få »tillfälle att widtaga de steg, 
till ådagaläggande af rätta beskaffenheten af deras förhållande, som 
de äro Riksens Höglofl. Ständer och sig sjelfwe skyldige»6, vilket 
också bifalles. Den 22 nov. sker den slutliga behandlingen av ärendet 
hos adeln7, då fullmäktige tas i försvar av assessor D. H e ijk e n s k jö l d  
och i viss mån även av arkiatern D. v o n  S c h u l z e n h e im . Ståndets 
beslut dikterades av Cederström och fick den förhållandevis hov
samma formuleringen, »att jemte det Ridderskapet och Adeln för
klarar sitt ogillande öfwer afwikelsen från föreskriften, de likwäl 
tillåta Banco-Utskottet, att, enligt hwad det föreslagit, lämna Herrar 
Fullmägtige decharge».8

I egenskap av bankofullmäktig uttalade sig Ihre även vid ett par 
andra tillfällen. Vid behandling den 15 juli 1809 av ett förslag från 
bankoutskottet angående lån med säkerhet i exportabla effekter (järn 
m. m.) upplyser han sålunda, att fullmäktige ej blivit hörda i saken 
och medverkar dymedelst till att förslaget återremitteras.9 Angående 
hans övriga framträdanden vid denna riksdag må följande nämnas.

1 Senare landshövding, generalmajor, president i Kammarkollegium m. m.
2 RAP Bd 2, s. 446—453.
3 Den 14 aug., 29 sept., 14 okt. m. m.; RAP Bd 3: 1, s. 325 ff.; Bd 3: 2, s. 1337 

ff., 4787 ff., 4857 ff.
4 Såsom biskopen frih. L u d v ig  M ö r n e r , domprosten d:r T . J e d e u r  m. fl.
5 RAP Bd 3: 1, s. 508 ff.
6 Ibid., s. 514 f.
7 RAP Bd 4: 2, s. 1136 f.
8 Ibid., s. 1149.
9 Bd 2, s. 202. Jfr även från behandlingen den 22 mars 1810 av bevillnings

utskottets förslag till förbättrad chartae sigillatae-förordning ett inlägg av Ihre an
gående riddarhuset och dess kassor i berörda avseende (Bd 6: 1, s. 878) samt från 
påföljande dag hans uttalande angående en omdiskuterad votering (ibid., s. 1001).
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Under de märkliga överläggningarna den 3 och 5 juni, då det 
framlagda förslaget till ny regeringsform diskuterades på riddarhuset, 
gjorde Ihre ett inlägg mot de i § 71 föreslagna formerna för beslut 
angående beskattningen, vilka han ansåg innebära risker för att tre 
stånd i förening skulle kunna beskatta det fjärde, därtill eventuellt 
på ett oskäligt sätt.1 Hans uttalande har tydligen väckt en viss upp
märksamhet; samma fråga berördes även av lagmannen greve J. H. 
G y l l e n b o r g , frih. K . K u r c k , v o n  S c h u l z e n h e im  och excellensen 
greve E. R u u t h 2, och Ihres erinran åberopades av flera följande 
talare som hovintendenten P e h r  T h a m , greve J acob D e la  G a r d ie  och 
frih. C. G . S t ie r n s t e d t 3. Frågan tillhörde dem, som överlämnades till 
konstitutionsutskottet för förnyad behandling till nästkommande 
riksdag.

Den 18 juli, då tronföljarvalet (C h r is t ia n  A u g u s t ) under ganska 
upprörda former företogs, tillhörde Ihre det 50-tal reservanter, som 
dock utan yrkande uttryckte sympati för det förslag om uppskov 
med valet som framkommit men nöjde sig att med avstående från 
votering till protokollet uttala sin åsikt, att statsrådet och hemliga u t
skottet inför framtiden bure ansvaret för detta val.4

Vid behandlingen av förslaget till riksdagsordning i aug. 1809 
påyrkade Ihre viss förändring av formerna för beivran mot ledamot 
av regeringen och uttalade sig angående omröstningen i utskotten, 
om justitieombudsmannens ställning m. m.5

Till statsutskottet ingav Ihre på hösten 1809 ett memorial, refe
rerat i utskottets protokoll för 23 okt.6, däri han med hänsyn till 
statsverkets utblottade tillstånd, med en betydlig statsbrist och 
nya bördor i utsikt, föreslog att, enär detta allt ej kunde avhjälpas 
med ökad bevillning, den åtgärden skulle vidtagas, att från 1 jan. 
1810 »wid hwarje genom dödsfall eller afsked sig yppande vacance 
af Ämbeten och Syszlor så i Civile, som Militaire och Ecclesiastique 
Stater, samt alla dem, som derunder lyda eller räknas, utan allt 
slags undantag, det vacante Ämbetet eller tjensten borde stå ett 
fullt år ledigt eller om Kronans och det allmännas tjenst ej detta med-

1 Bd 1, s. 518 ff.
2 Ibid. s. 526 f., 544 f., 574 f., resp. 577.
3 Ibid. s. 558 f., 563, 568 f.
4 RAP, Bd 2, s. 364.
5 RAP, Bd 2, s. 1316 f., 1371 ff.
6 RAP, Bd 4: 1, s. 138 ff.
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gifwer, åtmindstone den dertill anslagne Lönen med alla derwid förenade 
förmoner Staten besparas och i desz Casza ingå.» På den grund borde 
alla äldre författningar om tillträdande av lön, nådår etc. upphävas. 
Därest denna sistnämnda förutsättning befunnes genomförbar, fann 
statsutskottet för sin del förslaget tänkvärt och utbad sig ständernas 
besked snarast möjligt med hänsyn till statsregleringen. En mängd 
reservationer förekommo dock redan i utskottet, särskilt opponerade 
sig prästerna1 mot förslaget som betecknades såsom inkonstitutionellt, 
orättvist drabbande en samhällsklass i förhållande till övriga med
borgare samt stridande mot prästerskapets privilegier. Även i stånden 
ställde man sig gemenligen avvisande mot det radikala förslaget: hos 
adeln behandlades det 14 nov.2, då amiral R u d . C e d er st r ö m  liksom 
hans frände J acob och åtskilliga andra avstyrkte och S c h u l z e n h e im  
ensam talade för bifall; borgarståndet skärskådade möjligheten av en 
tillämpning på tjänster med högre lön än 600 rdr banko, och även 
bönderna ansågo förfaringssättet tillämpligt endast på löner, som 
kunde »tåla någon jemkning»3, men prästeståndet fann förslaget »icke 
allenast wara och ännu mera i framtiden blifwa för Samhället skade- 
ligt, utan ock wara högst obilligt» osv.4

När statsutskottet avgav sin redogörelse för statsverkets tillstånd, 
förvaltning och behov5, märktes bland bilagorna ett dictamen av 
Ihre6, däri han förordade indragande av den s. k. krigsakademien 
(dsv. krigsskolan) på Karlberg med hänsyn till statsfinanserna, till 
det minskade behovet av »en så widsträckt plantskola för Militairer», 
ävensom till möjligheten att vinna det därmed åsyftade ändamålet 
genom mindre kostsamma anstalter; härvid tyckes han närmast ha 
räknat med statsstipendier för studier vid rikets universitet, vilka 
skulle förses med »2:ne Militairiske Professorer» osv. Visserligen hade 
även statsutskottet anmärkt på de stora kostnaderna för akademien

1 Prosten teol. d:r M. F a l k , hovpredikanten, sedermera pastor primarius P. S. 
D r y s é n , prosten A b r . R e n s t r ö m , biskoparna T in g s t a d i u s  och W e i d m a n  m. fl. 
Renström hemställer, att Ihre ej må anse hans »motsägelse . . . såsom stäld emot 
honom, hwars utmärkta kunskaper och wärdiga tänkesätt jag lärt att upprigtigt 
högakta» (ibid., s. 148).

2 RAP, Bd 4: 1, s. 685 ff. (Resultatet blev närmast återremiss till statsutskot
tet, men under former som tydde på ett blivande avslag.)

3 Prot. 2 nov. 1809; utdrag i RAP, Bd 4: 1, s. 422 ff.
4 RAP, Bd 4: 2, s. 1586 f.
5 Ibid., s. 1173— 1420.
6 Ibid., s. 1424 ff.

2 5 —40360. A. Grape.
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och föreslagit en inskränkning av kadettantalet, men på ett slopande 
av hela läroanstalten hade man tydligen icke någon tanke. Och 
dåvar. översten greve N il s  C r o n s t e d t , som vid adelns plenum 12 
dec. 1809 presterade ett varmt försvar för akademien och dess verk
samhet — han var själv dess guvernör sedan 1792 — slöt detta 
med en bestämd gensaga mot Ihres förslag och argumentering1.

Vid behandling av en ’Stadga för ordnings winnande wid Ridder- 
skapets och Adelns allmänna sammankomster’ den 16 april 1810, 
alltså framemot riksdagens slut, föreslogo ett par talare, greve Ruuth 
och frih. Jacob Cederström, att riddarhusfiskalen i den för honom 
avsedda instruktionen skulle åläggas att vara närvarande »från början 
af Plenum ända till desz slut», varvid Ruuth förklarade sig »hafwa 
anledning deraf, att Riddarhus-Fiscalen ofta under denna Riksdag 
icke warit tillstädes wid tillfällen, då hans åtgärd warit af nöden.»2 
Riddarhussekreteraren A. G. Silverstolpe satte ifråga, om verkligen 
en uttrycklig föreskrift beträffande en så självfallen sak vore av nöden 
och upplyste till förklaring av Ihres ofta förefallande frånvaro under 
plena, att »han för icke många månader sedan hade infallit i en ganska 
swår sjukdom, hwaraf följderna sedermera warit ofta inträffade opasz- 
ligheter». Cederström förklarade, att han icke avsett att lasta riddar
husfiskalen, utan att vinna ändamålet av hans närvaro och föreslog, 
att han vid förfall skulle få använda sig av ställföreträdare, och beslutet 
blev att lantmarskalken vid förefallande behov skulle förordna dylik. 
Det är väl icke uteslutet att Ihres avgång från fiskalstjänsten, vilken 
inträffade 14 juni samma år, stod i visst samband med denna nu rela
terade episod.

Beträffande Albrecht Ihres verksamhet och insatser i riksdagsarbetet 
under de påföljande riksdagarna har icke någon närmare undersökning 
gjorts, vilket torde få anses rättfärdigat därav, att det dokumentariska 
materialet i vår samling, som även för den här skildrade tiden är 
ytterligt torftigt, fullständigt saknas efter år 1810. Och det finnes 
knappast anledning antaga, att han inom riksdagspolitiken, åtminstone 
sådan den framträder i debatterna, intagit någon mera framträdande

1 Ibid. Bd 4: 3, s. 573— 589. Denna episod synes vara okänd för skildrarna av 
krigsakademiens historia; sålunda berör S. E k s t r a n d  i sitt innehållsrika arbete 
’Karlberg. Kungl. Krigsakademiens o. Kungl. Krigsskolans historia 1792— 1936’ 
(Sthm 1937), s. 46 visserligen de inskränkningar, som genomfördes 18x0, men 
ingår ej på frågans behandling vid riksdagen.

2 Ibid. 6: 2, s. 582 f.
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ställning1, detta sålunda ej heller vare sig vid finansriksdagen 1817— 
— 18 eller vid det ur flera synpunkter så märkliga riksmötet 1823, de 
många initiativens riksdag. Huruvida han deltog i urtima riksdagarna 
i Örebro 1810 och 1812 synes något ovisst.2 Men vid 1815 års 
riksdag utsågs han först till bänkman och därpå till elektor — elek
torerna valdes av bänkmännen och förrättade själva alla utskottsval 
m. m. Även vid riksdagarna 1817— 18 och 1823 hedrades han med 
bänkmansval, men vid riksdagen 1828, dvs. det år, som blev både 
hans och hans yngre broder Elofs dödsår, representerades ätten av 
Elofs äldste son, dåvar. majoren J o h a n  U l r ik  I h r e .

Vad åter Albrecht Ihres ämbetsmannabana beträffar så kulminerade 
den 1812, då han den 17 sept. 1812 utnämndes till kansliråd och leda
mot av kanslistyrelsen3, dvs. av den myndighet, som upprättats 1809 
för att inom kansliet bereda ärendena och som i viss mån kan betraktas 
som ett återupplivande av gångna tiders kanslikollegium4. Denna 
var ställd under utrikesstatsministerns presidium och bestod av hov
kanslern, de fyra statssekreterarna, överpostdirektören, kabinetts
sekreteraren m. fl., och det var endast vissa kansliråd, som där hade 
säte och stämma.5 — Någon teckning av Albrecht Ihres verksamhet 
på denna post under de 16 år han innehade densamma föreligger ej. 
Men utan vidare kan förutsättas, att han på ett mönstergillt sätt, med 
nit, samvetsgrannhet och skicklighet fyllt sina ämbetsplikter. Och 
det ges också anledning antaga, att han härvid gjort sig gällande 
såsom den rakryggade och självständiga person han av allt att döma 
varit. Av särskilda uppdrag, som kommit honom till del, kan nämnas 
att han 1815 av Kungl. Maj:t förordnades att i landshövding Dan. 
Edelcreutz’ ställe vara ordförande i Stockholms läns prövnings- 
kommitté.6

1 I de register, som förefinnas till RAP (1810 års urtima riksd., 1812, 1815, 1817— 
18 och 1823), äro i varje fall ej några inlägg från hans sida upptagna.

2 Hans namn upptas i varje fall icke i den tryckta ’Förteckning på de embets-, 
tjenste- och riksdagsmän, för hwilka rum blifwit anordnade till urtima riksdagen 
i Örebro 1812’; det återfinnes som nämnt ej heller i registret till RAP vare sig för 
valriksdagen 1810 eller för urtima riksdagen 18x2.

3 Fullmakten föreligger i 1943 års deposition.
4 Om kanslistyrelsens tillkomst m. m. se R. L il j e d a h l  i  Kungl. Majrts kanslis 

historia (Upps. 1935), s. 335 f.
5 Dessa tillädes också högre rang än övriga kansliråd. Kanslistyrelsen ägde be

stånd till 1833.
6 Orig. i Ihre 201: D 3.
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För övrigt är att märka att Albrecht Ihre icke blott var ämbetsman, 
han var också godsherre och lanthushållare. Att det härvid dock icke 
blev faderns verksamhet på Sandbro som han fortsatte har redan 
omtalats, liksom också skälen därtill. År 1787 inköpte han däremot 
Eriksunds säteri, Hagbyholm, Granby m. m. i S:t Pers och Haga 
socknar, ett förvärv som väl — i likhet med moderns inköp av Tors- 
lunda — i viss mån betingades av dessa egendomars närhet till Venn- 
garn, vilket, som redan antytts, utgjorde ett stamtillhåll för den 
Gernerska släktens medlemmar och ättlingar1 och, som nedan skall 
beröras, också blev detta för Ihre-släkten i ett par generationer. År 1790 
förvärvade Ihre säteriet Ekebyhof med underlydande på Ekerön i 
Mälaren, en egendom av betydande areal, vilken alltjämt, alltså efter 
mer än 150 år, befinner sig i släktens ägo.2 Handlingarna rörande 
detta förvärv och beträffande egendomens historia3, särskilt i senare tid, 
ingå emellertid icke i vår samling utan befinna sig å ort och ställe. En 
del interiörer från livet på Ekebyhof erhåller man i en liten svit av 
brev4, skrivna av fru Anne Sophie Ihre under mars—maj 1800 till 
maken, som då uppehöll sig vid riksdagen i Norrköping — det är 
mycket rediga skildringar av vad som tilldrar sig på egendomen: upp
gifter om väderlek, sådd, årsväxt och trädgård, notiser om mäld, brygd, 
fiske och proviantering, om försäljning av säd, mjöl, kalvar och 
brännvin, redogörelser för arbeten för tegelbruk, uppbyggandet av 
ett tröskverk osv.; därtill förekomma naturligtvis skildringar angå
ende barnen, svärmodern och andra anhöriga, ävensom beträffande 
umgänget med grannfamiljerna. Bland dessa nämnes särskilt den å 
Drottningholm boende familjen Hedin, dvs. dåvar. förste livmedikus, 
sedermera medicinalrådet S v en  A n d er s  H e d in  och hans maka, med 
vilka förbindelserna tydligen varit livliga — de hade väl övertagits

1 Det kan tilläggas att även Eriksund, Granby m. m. tidigare tillhört överste 
Albrecht Gerner och ännu vid bouppteckningen efter honom 1756 (RA) befann 
sig i familjens ägo.

2 A tt Albrecht Ihre dock icke varit helt främmande för ranken att avyttra 
Ekebyhof framgår av ett brev till honom från generalen frih. C arl J o ha n  
A dlercreutz (utan år, men förmodl. från omkr. 1810), däri denne, som tyd
ligen haft ett anbud att överta egendomen, på anförda skäl förklarar sig avstå 
från ett förvärv (brevet, liksom ett ytterligare från 1803, i 1943 års deposition).

3 Om Ekebyhof och dess öden se C . A. K l in g s po r  o . B. S c h leg el , Uplands 
herregårdar, Sthm (1877— ) i 8 8 i , och E. M alm berg , Ekebyhof, i Sv. slott o. herre
säten vid 1900-talets början, Ny följd: Uppland, Sthm 1923, s. 67—90.

4 Dessa brev finnas å Ekebyhof.
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från det Bäckska hemmet: Bäck och Hedin hade bl. a. i många år 
samarbetat i Collegium medicum. Vi ha här tydligen förklaringen till 
att i vår samling föreligger en av Hedin författad »drame» betitlad 
’Snålhet och skrymteri eller Den Oförsonlige Fadren’, och enligt 
påteckning »uppförd i nya orangeriehuset på Drottningholm för en 
enskilt Societet d. 25 aug. 1797» (Ihre 44).1

Även med Venngarn kom Albrecht Ihre att så småningom i ingå
ende grad taga befattning. Visserligen hade hans moder, som ovan 
berörts2, vid sitt giftermål med Johan Ihre mot ekonomiskt vederlag 
avstått »sin besittningsrätt uppå halfwa Wengarns Kongsgård» till sin 
svåger ryttmästaren E. A. Printzenskiöld, men detta har av allt att döma 
endast avsett brukningsrätten under viss tid. Ty av bouppteckningen 
efter Printzenskiöld 1796 framgår, som ovan omtalats3, att förhål
landet mellan denne och kanslirådinnan Ihre varit föremål för regle
ring vid flera tillfällen, att fru Ihre av honom uppburit viss er
sättning årligen osv. Och ännu när arrendet, som av 1770 års 
riksdag förändrats från perpetuellt till hundraårigt, efter makarna 
Printzenskiölds frånfälle (1796, resp. 1808) övergick till fröken 
C h r is t in a  S o p h ia  P o sse , en systerdotter till fruarna Printzenskiöld 
och Ihre, befinnes det att kanslirådinnan Ihre alltjämt ägt sin andel 
däri, vilken vid hennes död 1822 ärvdes av Albrecht. Torslunda ärvdes 
däremot av sonen Elof, och samtidigt sålde Albrecht till honom sitt
Hagbyholm »till ärhållande af mera likhet i lotterna emellan Thors-
lunda och Wenngarns Arrendet».4 Åtminstone från denna tid — men 
möjligen åtskilligt tidigare — torde egendomens skötsel väsentligen 
ha legat i Albrecht Ihres händer. Fröken Posse, som bebodde Venn
garn till sin död 18185, överlät genom testamente sin del i arrendet

1 Se nedan D. 2, s. 41 f., där närmare uppgifter om Hedin och jämväl om hans 
dramatiska författarskap lämnas.

2 Se ovan s. 335 med not 3.
3 Se ovan s. 339, not 2.
4 Se nedan D. 2, s. 280 (Ihre 178: no. 54).
5 Enligt E lg en stier n a  (6 , s. 22) skall även fröknarna Posses fader, majoren 

greve K n u t  P osse (f. 1720, f  1787) ha bott på Venngarn, vilket i så fall infallit 
under den Printzenskiöldska tiden. Hans maka A n n a  E lisa beth  P osse, f. Gerner, 
bodde emellertid — som ovan (s. 337 not 4) berörts — på det närbelägna Skråmsta 
i Haga sn, där hon avled 1798. Även en svägerska till fröknarna Posse, C h arlotta  
S o fia  P osse, f. Goés, änka efter deras broder ryttmästaren greve C arl F red r ik  
P osse ( f  1787), har möjligen på gamla dagar varit bosatt på Venngarn; i varje fall 
avled hon där 1821. (Kanslirådinnan Ihre nämner i ett brev till sonen Albrecht 
1814 »Mina systrar [0: systerdöttrar] på Wengarn och Låtta Goés».)
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på sin syster A n n a  E l isa b e t h  P o sse , dock med förbehåll att densamma 
i händelse av avyttring i första hand skulle hembjudas »Cousinerna 
Albrecht och Elof Ihre». Och mellan bröderna Ihre och denna den 
yngre fröken Posse träffas också en överenskommelse, varigenom de 
ikläda sig vissa hennes skuldförbindelser. Vid hennes död 1828 
(26 febr.) kom hela arrenderätten att samlas på Albrecht Ihres hand. 
Själv avled denne emellertid samma år (17 aug.), men hans änka inne
hade Venngarn till sin död 1848, då det helt övergick till makarnas 
yngre son, Albrecht Elof Ihre, excellens, friherre m. m., som dock 
redan dessförinnan successive tillöst sig arrenderätten (det mesta 
som det synes 1840), liksom även Ekebyhof. Denne innehade Venn
garn till år 1869, då det hundraåriga arrendet utgick. Till de ingre
dienser i vår handskriftssamling, som tillförts denna genom Ihre- 
släktens besittning av Venngarn, återkomma vi snart nog i det föl
jande.

Av åtskilligt att döma har Venngarn som antytt åtminstone under 
Albrecht Ihres senare år utgjort familjens egentliga hemvist — Eke
byhof torde på denna tid mera ha räknats som dess sommarställe. 
Redan skötseln av den stora kungsgårdens domäner, med en omfat
tande jordbruksdrift och allt vad därtill hörer1 påfordrade väl den 
ansvarige godsherrens närvaro i all den utsträckning hans ställning 
som ämbetsman det medgav, och hans maka hade, som vi skymtat, 
tydligen i unga år vunnit en god förtrogenhet med hithörande ting. 
Det ståtliga slottet erbjöd ju furstliga utrymmen: det kan sålunda 
konstateras att familjen bl. a. disponerade matsal och 6 rum på nedre 
botten liksom ett galleri och 7 rum i övre våningen, samtliga mö
blerade, en del tydligen präktigt. På övre botten befann sig också ’Bok 
Kammaren’ med det av Albrecht ärvda och utökade biblioteket.2

1 Det kan möjligen förtjäna erinras om att Venngarn åtminstone tidigare (under 
den Gernerska aeran) varit berömt för sin humleodling. Sålunda utverkade L in n é , 
som i Uppsala hade inseendet över professorernas humleplanteringar, att en av honom 
utsedd person 1743 blev sänd till »den gamla Humlegårdsmästaren» på Venngarn 
för att »se och lära alt, hwad som till en humlegårds fördelagtiga skjötsel nödigt är» 
(Konsistoriets protokoll 9 april 1743; jfr F r ies , Linné, D. 2, s. 125). U nder Print- 
zenskiölds tid har humlegården enligt bouppteckningen dock fått förfalla, i det 
den »i brist på stör blifvit tid efter annan till Åker utlagd, så att afkomsten 
deraf sällan mer förslår än till Eget behof».

2 I hans bouppteckning — detta dokument ger naturligtvis vissa inblickar i 
förhållandena på Venngarn, på vilka vi dock ej här kunna närmare ingå — anges 
detta som »Ett större antal Böcker enligt särskilt Förteckning» och värderas till 
1.333: 16 rdr.
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Antagligen förvarades här också vad som då förefanns av manu
skript och dokumenter från släktens äldre generationer, ty att även 
dessa åtminstone i huvudsak stannat i Albrechts ägo är a priori an
tagligt och bestyrkes jämväl av forskare, som särskilt under de när
maste decennierna efter Johan Ihres död sökt förbindelse med Albrecht 
för att erhålla tillgång till faderns handskriftliga efterlåtenskap — det 
gäller sålunda om de lärda samlarne S a m u e l  Ä l f 1 och O l o f  A n d r e a  

K n ö s2 och förmodligen om flera med dem. Och ett omfattande och 
märkligt tillskott hade handskriftssamlingen som nämnt erhållit, när 
Abr. Bäcks handskrifter och papper övergått i dotterns och svärsonens 
ägo.3

Med Sigtuna, som var traktens centrum och sätet för stadens och 
landsförsamlingarnas, S:t Olovs och S:t Pers, delvis gemensamma 
myndigheter och organ, var säkerligen förbindelsen livlig. Det är 
således helt naturligt att man i vår samling kan finna ett manuskript

1 Dennes intresse för Johan Ihres latinska diktning har berörts ovan s. 164 
med not 2. H är kan tilläggas, att Älf i brev till kungl. bibliotekarien J o h a n  B jö r n - 
stier n a  25 juli 1785 (UUB G 22) berättar, att han till avskrivning för sin stora sam
ling av Carmina Svecorum poetarum Latina fått låna »Jhreana, Thomae & Johannis 
Carmina Latina af H r Kongl. Secreteraren von Jhre». D et är vol. no. 40 i vår sam
ling som här avses.

2 I brev till den kände hovintendenten P e h r  T h a m , skrivet från Uppsala 18 nov. 
1793 (KB, Ep. T . 8) skriver Knös: »Canc. R. Ihres Manuscripter äger hans Son Kongl. 
Secret. Albrecht Ihre. Han lärer väl ej villa sälja något deraf och har jag tyckt, 
då jag frågat honom derom, at han icke är communicatif. Men kanske H err Hof- 
Intendenten känner honom sjelf och kunde få låna hvad han har förvaradt efter 
sin Far i detta ämne» — det synes gälla Thams isländska intressen. (Att Tham  åt
minstone i en senare tid  måste ha gjort Albrecht Ihres bekantskap, när de möttes 
i riksdagsförhandlingarna på riddarhuset, är påtagligt, jfr ovan s. 384.) Vad åter 
angår det Knös uppger om Ihres mindre meddelsamma läggning så kan denna väl 
närm ast förklaras därav, att det för denne helt naturligt kan ha erbjudit betydande 
svårigheter att behärska det mer och mindre oordnade material, som fanns i hans 
ägo. I viss mån motsäges dock uppgiften därav, att även Knös dock tyckes ha 
fått tillgång till den nyssnämnda handskriftsvolymen Ihre 40: han har nämligen 
enligt egen utsago fått tillfälle att ur denna — »Ex prototypo autographo inter Car
mina Latina Thomae et Joh. Ihre M:sc. 8:vo apud Secret. Reg. Albr. Ihre» — ko
piera ett brev på latinsk vers, skrivet av Johan Ihre till Samuel Troilius i aug. 1725 
(jfr ovan s. 240) — kopian återfinnes som no. 27 i Knös’ samling ’Eruditorum Sve
corum . . . Epistolae Latinae . . . accurate descriptae’ i Skara stifts- o. landsbiblio- 
tek. (ms. Knös Br. VII).

3 Redogörelsen för dessa har av flera skäl utbrutits ur sin kronologiska följd och 
lämnas här nedan som en mera fristående skildring av Bäcks levnad, verksamhet 
och samlingar.
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som no. 175 innehållande en liten avhandling ’Om de Äldsta Sigtuna 
Kyrckors fordna och nu warande tillstånd’ — jag har trott mig kunna 
tillskriva komministern H e n r ic  I n g e l l  författarskapet.1 Ihre tog för 
övrigt livlig del i socknens och församlingens angelägenheter; det 
framgår av hans talrika inlagor och dictamina till sockenstämmoproto- 
kollen för åren 1825— (i Landsarkivet, Upps.), genom vilka han 
ofta dikterade stämmans beslut vare sig det gällde församlingskyrkans 
restaurering och fördelningen av kostnaden därför, Erlinghundra 
härads allmänning eller antagande av barnmorska osv.

Det var också på Venngarn som Albrecht Ihre slutade sina dagar i 
aug. 1828, 65 år gammal — dödsorsaken anges ha varit bröstsjukdom.2 
Ett dokument, som belyser hans åtskilligt originella läggning utgör 
det förordnande han efter en allvarlig sjukdom två år tidigare upp
satt rörande sin begravning. Han hade däri bestämt, att hans stoft 
skulle jordas på Sigtuna kyrkogård, »hälst om ej några Svårigheter 
[möta] inuti ruinen» dvs. S:t Olovs kyrkoruin; hans grav skulle vara 6 
alnar djup, kista och svepning spartanskt enkla, likfärden ske »utan 
all slags prång om morgonen wid första gryningen» och utan annat 
följe än någon av sönerna, klockringning fick icke förekomma, och 
jordfästningen skulle vidtaga omedelbart osv. I stället för de onödiga 
och otjänliga kostnaderna för »granlåter, prål och tracteringar» för
ordnade han om en donationsfond, vars avkastning skulle årligen utgå 
som julgåva till någon behövande i församlingen, helst av Venngarns 
underhavande. Att hans förordnande, vars avfattning liksom en del 
andra anteckningar av hans hand präglas av en djup religiositet, 
skulle väcka undran och tadel förutsåg han själv; de efterlevande med- 
gåvos därför rätt att ge den publicitet åt förordnandet, som kunde 
behövas, »endast det blir noga efterföljdt».3

Att de ovanliga dispositionerna också väckt en viss uppmärksamhet 
kan man taga för avgjort. Det bestyrkes därav, att en muntlig tradi
tion därom egendomligt nog befunnits ännu i våra dagar leva kvar i 
trakten, ehuru i fullständigt förvanskad form.4

1 Se härom nedan D. 2, s. 261 f.
2 Sigtuna församlingars död- o. begravningsbok (Landsarkivet, Uppsala).
3 Dokumentet finnes i arkivet på Ekebyhof. Begravningen ägde rum den 21 

aug., som var en torsdag, men i Special för Sigtuna stads, S:t Olofs o. S:t Pers för
samlingars kyrkokassa (Landsarkivet, Uppsala) finnes under söndagen den 24 in
förd en post, som tyder på själaringning (»Kl.» och »10 Lister [för kistans nedsän
kande] efter Cancellie Rådet Ihre på Wenngarn» 2 rdr 16 sk. banko).

1 I Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala samlingar finnes sålunda en
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Hans änka överlevde honom i 20 år och var, när hon 1848 gick ur 
tiden på Ekebyhof, 86 år gammal. Hon synes som nämnt redan dess
förinnan ha avvecklat det mesta av sin fasta egendom till sonen 
Albrecht Elof. I familjearkivet på Ekebyhof är Anne Sophie Ihre 
egentligen blott representerad genom ett mindre antal brev, som 
delvis redan här omtalats, en del verser o. likn.

Besittningen av Venngarn har först och främst tillfört vår samling Handlingar rö- 
en ståtlig svit av handlingar rörande kungsgårdens egen historia; Venn~ 
dessa dokumenter äro sammanförda i volymerna 177— 179. Det 
gamla jordagodsets hävder gå som bekant långt tillbaka i tiden — 
sägnen har ju till och med gjort det till den kloka sagodrottningen 
Disas herresäte.1 Men alltifrån 1200-talet kunna godsets öden rätt 
väl dokumenteras, och nedan D. 2, s. 264 ff. har på grundvalen av 
där angivna källor lämnats en summarisk översikt över dess vandring 
i en rad kända stormansätters ägo under medeltiden: Blå, Stralen- 
dorp, Oxenstierna, Banér och Vasa2, ävensom för dess historia under 
1500- och 1600-talen fram till den tidpunkt,'där dokumenten i vår 
samling taga vid. För det egentliga Venngarns vidkommande sker

uppteckning gjord av en ortsmeddelare 1933 efter en dam (f. 1857), som i 5 år varit 
bosatt i Sigtuna landsförsamling (S:t Olov); den lyder: »En gång bodde de på Wenn- 
garn en förfärligt elak man, som hette Ihre. N är han blev gammal å tiden närmade 
sig, att han skulle dö, ropa han å skrek, att han inte ville dö. M en när han ändå 
kände, att han måste dö, skrek han, att [han] ville bli begraven 9 alnar djupt, så 
att han aldrig skulle behöva uppstå igen. — Han blev också begravd 9 alnar djupt 
och däröver byggdes Ihreska gravkoret, som står på Sigtuna kyrkogård.» Någon 
kommentar till denna berättelse med dess traditionstoff, som tydligen till åtskillig 
del hämtats från andra håll, torde icke behövas; möjligen kan erinras om att här 
föreligger en förväxling med det Gernerska gravkoret, som fanns långt före Albrecht 
Ihres tid  (uppfört 1757 av grevinnan Gyllenborg-Gernei) och i vilket han tyd
ligen icke önskade bli begraven.

1 Se härom L. By g d é n , Några studier rörande Disa-sagan (i Samlaren, Årg. 17,
1896, s. 21—74), s. 32 ff.

2 Den där lämnade uppgiften, att godset efter K n u t  E sk ilsso n  (Banér) ärvts 
av hans dotter D orotea  (gift med Kristiern Johansson Vasa), som försålt Venngarn 
till sin faster fru S ig r id  E sk ilsd o tter  (Banér), överensstämmer med de åberopade 
källornas uppgifter. Emellertid uppger prof. G o tt fr id  C arlsson  i sin biografi över 
K nut Eskilsson i Sv. biogr. lexikon, Bd 2, s. 636 ff., att denne den 19 nov. 1516 sålt.
Venngarn till S te n  S tu re  d . y . Det måste då vara på denna väg som Venngarn kom
m it i K r ist in a  G y llen stier n a s  ägo, varvid den frågan uppställer sig, hur konung 
G ustaf  under sådana omständigheter genom sitt klander av arvskiftet efter fru 
Sigrid kunnat tilltvinga sig denna egendom.
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detta ganska sent: långt bort i det förflutna ligger då den tid, då godset 
gått i arv inom kungaätten och därpå innehafts av medlemmar av 
grevliga ätten von Thurn, först som förläning och sedan med allodial- 
besittningsrätt. Förbi är också den glansperiod, som slottet upplevde 
under den praktälskande Magnus Gabriel De la Gardies välmakts- 
dagar1 — godset hade 1653 inköpts av honom och sedermera utvid
gats, förbättrats och förskönats — liksom också de år, då den av räfst 
och reduktion krossade stormannen där framlevde sina sista dagar. 
Dock ingår i vår samling ett antal äldre handlingar — delvis i original — 
berörande en del utägor m. m., som dels tillhörde Sigtuna stad, dels 
voro föremal för anspråk från stadens sida, vidare rågångssyner osv.2

Efter De la Gardies död (1686) var Venngarn utarrenderat, bl. a. 
under någon tid till överstelöjtnanten frih. M a g n u s  F l e m in g . Men 
det är egentligen först från och med 1690-talet, då landshövdingen, 
kungl. rådet greve J a cob  G y l l e n b o r g  erhöll Venngarn först som 
arrende (eller indelning på sin lön?) och senare som pant för gjorda 
försträckningar till kronan, som det i vår samling befintliga materialet 
sätter in. Men detta får sägas utgöra en både till innehåll och omfatt
ning rik dokumentsamling, som spänner över omkr. halvtannat år
hundrade. Utöver vad som här redan omnämnts beträffande kungs
gårdens historia under denna tid, då arrendet innehades av med
lemmar av ätterna Gyllenborg, Gerner, Printzenskiöld, Posse och 
Ihre, kan för närmare detaljer hänvisas till katalogpartiet i D. 2 av 
detta arbete (s. 264—282).

Flemingska När man vidare i vår samling möter ett litet arkiv av Flemineska
papper. . , . °

papper och därtill 1 porträttsamhngen å Ekebyhof finner en svit av Fle
mingska konterfej, kan man väl vara benägen att i första hand sätta 
dessa fakta i förbindelse med Venngarn — som nyss nämndes, har ju 
en bärare av detta namn, överstelöjtnanten frih. M a g n u s  F l e m in g  af 
L ie b e l it z  (f. 1655, J  1718), en kortare tid innehaft kungsgården på 
arrende. Det får dock anses skäligen ovisst, om det är detta sistnämnda 
faktum — Magnus Flemings arrende — som direkt avsatt dessa 
märkliga spår: man frågar sig ju i så fall, vad som skulle ha föranlett 
Fleming, som levde många år efter den nämnda tiden, att just här 
lämna kvar dessa skatter. Då är det väl rimligare att räkna med en

1 Se B y g d én , anf. arb., och särskilt A. H a h r , Konst och konstnärer vid M . G. 
De la Gardies hof (Upps. 1900), s. 81 ff.

2 De äro samlade främst i vol. 177 (no. 1—9).
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förmedling genom de tvänne fröknar Posse, Christina Sophia och 
Anna Elisabeth, vilka som nämnt i en senare tid voro delaktiga i 
Venngarnsarrendet, ty de härstammade från Magnus Fleming; dennes 
dotter C h r is t in a  S o f ia  var deras farmor, gift med kaptenen greve 
K n u t  P osse ( f  1733)- I varje fall torde detta utgöra en plausibel 
förklaring till förekomsten av dels de i vår volym Ihre 206 föreliggande 
papperen, vilka just gälla den nyssnämnda farmodern, grevinnan 
Christina Sofia Posse, f. Fleming, dels av de nu å Ekebyhof befintliga 
porträtten av Magnus Fleming, hans maka V e n d ela  K r is t in a  S t å l - 
a r m  och hans fader riksrådet och landshövdingen frih. L ars F l e m in g . 1 
Däremot ger det knappast förklaringen till att de papper, som sam
manförts i volymerna Ihre 203—205 uppträda i vår samling, ty de 
gälla mestadels en helt annan släktgren, en kusin till Magnus Flemings 
farfader och dennes ättlingar. Det är möjligt att porträttsamlingen i 
detta fall ger klaven till den rätta lösningen. Även denna sistnämnda 
släktgren har nämligen där tidigare2 varit representerad, dock endast 
genom tvänne porträtt. Det ena av dessa gällde G u sta v ia n a  f  l e 
m in g  (f. 1678, f  1726), som var dotter till landshövding J a cob  F l e 
m in g  och gift med överste C a r l  G u sta f  H o r n  a f  R a n t z ie n . En son 
till dessa makar var hovmarskalken frih. G u sta f  J akob  H o r n  (f. 1706, 
halshuggen 1756), som blev ägare av Ekebyhof, förmodligen 175° 
genom sitt gifte med E va M arga reta  G y l l e n s t ie r n a .3 Denna sist
nämnda innehade säteriet till sin död 1753, då det ärvdes av hennes 
omyndiga barn, sonen C a r l  G u s t a f , förut här omtalad såsom greve 
Göran Gyllenstiernas myndling och Jacob Lindbloms discipel4 och 
dottern L o v isa  U l r ik a . Att vi här med en viss sannolikhet ha att 
räkna med en proveniens-linje synes mig påtagligt och bekräftas väl 
även ytterligare i viss mån därav att på Ekebyhof förefinnas porträtt 
även av andra medlemmar av ätterna Gyllenstierna, sålunda av A n n a  
C h r is t in a  G y l l e n s t ie r n a  af Björksund och Helgö (som var faster 
till Eva Margareta Horn, f. Gyllenstierna), ävensom av hennes make, 
riksrådet och fältmarskalken greve N il s  G y l l e n s t ie r n a  af Fogelvik.5

1 Om dessa porträtt, samtliga av M. Mijtens d. ä., se Sv. porträttarkivets Index, 
Bd 1, s. 271, resp. Bd 2, s. 821.

2 Intill 1923.
3 K l in g s po r  o . S c h leg e l , Uplands herregårdar: Ekebyhof.
4 Se ovan s. 320.
5 Se Sv. porträttarkivets Index, Bd 1, s. 337, resp. 339. (Tidigare har även före- 

funnits ett porträtt av M argareta G y llen stier n a  af Fogelvik, gift med riksrådet 
•och kanslipresidenten greve Arvid Horn.)
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Ingendera av dessa personer har veterligt haft något att skaffa med 
Venngarn.

Dessa Flemingska papper — samlingen i dess helhet utgör alltså 
voll. 203—206 — erbjuda ett betydande intresse såväl ur person- 
historisk som ur topografisk och godshistorisk synpunkt.

De gruppera sig i första hand kring H e n r ik  C la esso n  F l e m in g , 

f- I5^4> t  i 65°1> en dugande och högt betrodd man i krigiska som 
fredliga värv: han hade 21-årig deltagit i slaget vid Kirkholm 1605, 
fört Upplands ryttare i kriget mot Danmark 1611 och senare i flera 
drabbningar i Ryssland 1615, som överste fört befälet över hela 
finska rytteriet 1622 och såsom vice amiral tjänstgjort som överbefäl
havare över riksamiralens flotta vid Danzig 1628; han hade varit 
svenskt ombud vid freden i Stolbova 1617 och gesandt till Moskva 
1634, fungerat som ståthållare i Viborgs m. fl. län i Finland 1615, 
och på äldre dagar satt han som krigsråd (1635) och assessor i Krigs
kollegium, vilket dock ej hindrade honom från att 1644 erövra Jämt
land från danskarna. Han var lantmarskalk 1643 och 1644. Enligt 
tidens sed hade hans utmärkta förtjänster lönats med förläningar: så 
hade han 1623 erhållit Lais slott och län i Liffland. Och både dess
förinnan och senare gjorde han omfattande jordförvärv på skilda håll 
och blev med tiden en stor jorddrott. Lehtis i Virmo sn, Finland, 
torde han ha erhållit som farsarv (1616). Godsen Wademois och Isen- 
hoff i Estland tycks han ha inköpt av »Fältherren» dvs. J akob  D e la  
G a r d ie 2, och till Wademois’ historia föreligga åtskilliga dokumenter, 
även berörande baltiska herrar av släkterna Anrep, Farensbach, Fersen, 
Wrangel m. fl.3 Dessa affärer föranledde också förbindelser med fru 
G er tr u d  v o n  U n g e r n 4, änka efter ryttmästaren Henrik Wrede, som 
stupat vid Kirkholm (1605) efter att ha räddat Karl IX:s liv, senare 
omgift med kammarrådet J o a c h im  B er en d es  ( f  1623). I Finland 
ägde Heming utom Lehtis också Gunnarby, även kallat Fagernäs, i 
Töfsala sn5, ävensom gårdar i flera andra socknar. Han ägde vidare 
fastigheter i Stockholm6 och lägenheter i Örebro och i Arboga stad 
och socken m. m. Stora jordbesittningar tillfördes honom genom

1 Angående litteratur om denne se nedan D. 2, s. 381.
2 Jfr nedan Ihre 203: no. 8—9.
3 Se nedan Ihre 203: no. 4, 5, 7, 8, 31.
1 Nedan Ihre 203: no. 10 a—e, (33).
a Se Ihre 203: no. 11, 30, 42, jfr även vol. 204: no 7, 29, 66.
u L itteratur härom se nedan D. 2, s. 381 not.
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hans andra gifte 1633 med S ig r id  K u r t z e l1, dotter av ståthållaren 
över Närke J o st  G ö r a n sso n  K u r t z e l . Denna hade nämligen i ett 
tidigare, barnlöst äktenskap varit förenad med friherre N il s  E r ik s so n  
R y n in g  (J  1631), och från denna släkt medförde hon Hålbonäs 
med underlydande i Sköldinge sn2, Hånö i Bälinge sn, Stenhulta, 
numera Stenta, i St. Malms sn3, m. fl. gårdar i Södermanland, liksom 
även strögods på andra håll. Själv hade hon efter sin moder Ebba 
Esbjörnsdotter (Lilliehöök) ärvt Mem i Tåby sn, Ögl. m. m. Sär
skilt rörande Hålbonäs finnas varjehanda dokumenter i vår samling, 
det äldsta från 1532. De stora godsbesittningarna i Södermanland 
har Fleming ytterligare utvidgat genom ett jordabyte med kronan 
16384, som tillfört honom Karstorp och Kolberga i St. Malms sn, 
och genom varjehanda köp5. Av Kulltorp i Östra Vingåker och Fans
torp i St. Malm bildar han ett Flemingshov6 osv. De rätt omfattande 
fogderäkenskaper, som bevarats — såsom för åren 1634—397 — inne
hålla värdefulla uppgifter till godsens historia men därutöver ge de 
inblickar i den ekonomiska förvaltningen inom en stor familj med 
fogden Carll Suenson såsom den där har att på »befallningssedlar» 
leverera kontanter och naturaprodukter åt skilda håll. Flera av 
Flemings söner skymta förklarligt nog i dylika sammanhang. Upp
lysande äro ävenså jordeböcker, rusttjänstlängder, hushållsanteck- 
ningar, boskapsinventarier osv. Efter Flemings död 1650 tycks fru 
Sigrid själv ha omhänderhaft förvaltningen av sina gods och gjort 
varjehanda jordköp m. m., och vid hennes sida framträder så små
ningom i den här föreliggande dokumentsamlingen hennes son 
J a c o b  F l e m in g  (f. 1640, f  1689), som efter tjänstgöring i Kammar
revisionen m. m. successive placerades som landshövding i fyra olika

1 E tt förnämligt porträtt av denna dam finnes på Ekebyhof (avbildat hos M a lm 
ber g , anf. arb., s. 78).

2 Nedan vol. 203: no. 1, 12, 14, 23, 32, 41; vol. 204: no. 9, 20. Om Hålbonäs 
historia se numera J. A . A l m q u is t , Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, 
D. 2: 2, s. 527 ff. (D. 2: 1—2 av detta utomordentliga arbete har för katalogpartiet 
här nedan kunnat utnyttjas tyvärr först fr. o. m. ark 26, dvs. D. 2, s. 401 ff., enär 
de närm ast föregående arken voro rentryckta före nämnda dels utgivande.)

3 Nedan Ihre 203: no. 6, 13; om Stenhulta (Stenta) se A lm q u ist , anf. arb., 
D. 2: 2, s. 644 f.

1 Ihre 203: no. 18, 25, jfr även no. 21, 26.
5 Se t. ex. Ihre 203: no. 24.
6 Se nedan D. 2, s. 389 överst (vol. 203: no. 34); jfr härom vidare A l m q u ist , 

anf. arb., D. 2: 2, s. 469.
7 Ihre 203: no. 16.
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län.1 Det blir under denna period alltjämt fråga om vissa av de i det 
föregående nämnda jordbesittningarna, däribland Hålbonäs, Hånö 
och Fagernäs, men jämväl om en mängd andra egendomar. Jacob 
Fleming gör nämligen på olika vägar nya jordförvärv. En del gods 
tillföres honom genom hans båda giften, i:a gången med friherrinnan 
B e a t a  M a r g a r e t a  B å å t  (f. 1647, j* 16712) och särskilt 2:a gången 
med friherrinnan S o p h i a  B o n d e  (f. 1653, f  1687); denna senare ägde 
nämligen en mängd gårdar spridda över skilda landskap (Närke, 
Uppland, Västmanland, Östergötland), vilket föranledde Fleming att 
på 1680-talet anordna omfattande bytestransaktioner med kronan.3 
Dessutom tillköpte han eller förvärvade på andra vägar betydande 
jordbesittningar så t. ex. i Södermanland Yxtaholm4 (L:a Mellösa sn), 
Eneboga ladugård5 (L:a Malma sn) och Orresta (Flens sn), vilket sist
nämnda förvärv föranledde varjehanda processer.6 Av sin moster 
friherrinnan M a r ia  E l is a b e t  K u r t z e l  (j- 1678), änka efter riksrådet 
frih. E r ik  R y n i n g , erhöll han genom testamente betydande gods i 
Riseberga i Närke.7 Förmodligen 1681 inköpte han en större fastig
het i Stockholm i Gamla Skolstugugränden motsvarande nuvar. Stor- 
kyrkobrinken 9 och St. Gråmunkegränd 6, och denna fastighets in
tressanta historia har här nedan (s. 391—394 och s. 400) kunnat 
belysas på grundval dels av här föreliggande dokument8, dels andra 
handlingar. Materialet från Jacob Flemings tid tillåter oss även att 
skymta det bergsbruk han bedrev i Häfla, Risinge bergslag, Ögl.9, 
liksom även hans affärsförbindelser med Christopher Zaulich10, 
ägare av Ålshults järnbruk i Småland, Jesper Elieson-Ehrencreutz11, 
grundare av Lundholms och Erendals bruk i Södermanland, med

1 I Kronobergs län 1674, i Närke och Värmlands län 1676, i Västernorrlands 
län 1677 och i Västerbottens län 1679; år 1680 gjorde »Herredagz Allmogen . . . 
tillijka med Bergzlagerna ifrå Närckie och Wermelandh» en framställning om att 
åter få Fleming till landshövding, vilket dock ej lyckades (se Ihre 204: no. 26).

2 Räkning å omkostnaderna för hennes begravning i Ihre 204: no. 8.
3 Jfr härom Ihre 204: no. 40, 62 a—b.
4 Se Ihre 204: no. 62, vol. 205: no. 1, 14; litteratur se nedan D. 2, s. 407.
5 Se Ihre 204: no. 62, Ihre 205: no. 15; jfr vidare A lm q u ist , anf. arb., D. 2: 2,

s. 468 f.
6 Se Ihre 204: no. 12, 38, 39.
7 Se Ihre 204: no. 14.
8 Se Ihre 204: no. 1, 2, 31, 32, 35, 47, Ihre 205: no. 18, 19.
9 Se Ihre 204: no. 30, 33.

10 Se Ihre 204: no. 15.
11 Se Ihre 204: no. 42; jfr även Ihre 205: no. 20 b.
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herrar av ätterna Gyllensparre1, Grönberg2 m. fl. Uppgifter av per- 
sonhistoriskt intresse ge handlingar rörande sekreteraren i Kammar
kollegium Johan Flygge, som en gång varit Flemings guvernör och 
bl. a. åtföljt honom på utländska resor3, liksom även Flemings pro
cesser med underlagmannen Lars (Lorentz) Fleman4 och med banko
kommissarien Elof Terserus5. Ett ej obetydligt antal brev ingår även 
i samlingen, åtskilliga förklarligt nog från personer i Jacob Flemings 
tjänst, befallningsmän på de större godsen m. fl.

Jacob Fleming avled 1689, och två år tidigare hade hans maka i 
senare giftet, Sophia Bonde, gått ur tiden. Sterbhuset bestod nu 
av två syskonkullar. Med sin första maka Beata Margareta Bååt 
hade Fleming haft 5 barn, av vilka tre dött i unga år och dottern 
M a r ia  H ele n a  avled ogift 16936; som enda representant för denna 
kull stod därefter dottern S ig r id  B ea ta , som 1692 äktade vice lands
hövdingen och kammarherren S ven  R ib b in g  i hans andra gifte. I  
senare giftet med Sophia Bonde hade Jacob Fleming sonen C arl  
H e n r ik , som torde ha dött i unga år7, och fem döttrar, av vilka M a g 
d a len a  1693 gifte sig med friherre H an s  M ö r n e r  af M o r l a n d a , 
överstelöjtnant ( f  1705)8, G u sta v ia n a  1699 som nämnt äktade C arl 
G u sta f  H o r n  af R a n t z ie n , överste ( f  1707), och S ig r id  E bba  1717  
ingick giftermål med P er  S pa r r e  af R o ssv ik  ( f  1725). Vid Sophia 
Bondes död hade barnen i senare giftet fått morsarvet avvittrat9, 
men efter faderns död uppstå varjehanda tvistigheter mellan de båda 
syskonkullarna, av vilka den äldre företrädes av Sven Ribbing och 
den yngre av kuratorerna assessor L. W a d e n st e n  och E l ia s  G ave- 
l iu s 10. Av handlingarna från denna tid framgår också, att Beata 
Margareta Bååt tillfört släkten Fleming jord, nämligen först och främst 
fyra skattehemman i Finnerångers by (Vässlands sn, Uppl.), vilket 
föranledde maken att 1680 inköpa sätesgården med samma namn.11

1 Se Ihre 204: no. 13. 2 Se Ihre 204: no. 21. 3 Se Ihre 204: no. 4.
4 Se Ihre 204: no. 12, 38, 39.
5 Se Ihre 204: no. 27.
0 U ppgift om begravningskostnaderna i Ihre 205: no. 3.
7 Jfr nedan D. 2, s. 405 med not 1.
8 I3röllopskostnaderna i Ihre 205: no. 3.
9 Se Ihre 204: no. 62.

10 Förmodligen identisk med den bärare av detta namn, som slutligen blev hov- 
kamrerare och 1708 adlades under namnet Adelstierna; jfr nedan D 2, s. 397 f. 
(Ihre 204: no. 20). Om arvstvisten se Ihre 205: no. 8, 11, 13.

11 Handlingar rörande denna egendom se Ihre 205: no. 4; litteratur se ibid. (D. 2, 
s. 408).
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De Flemingska ättlingarna blevo jämväl berörda av frågan om re
duktion av säteriet Kummelnäs, Värmdö skeppslag och socken, Uppl., 
som 1696 av arvingarna efter fru M a g d a len a  S t e n b o c k , Beata Mar
gareta Bååts moder, försålts till J o h a n  L il l ie n s t e d t 1 (sedermera 
riksråd m. m.). Enligt A l m q u is t , som närmare redogjort för säteriets 
historia2, har före försäljningen 1696 fråga om ett byte med kronan 
varit väckt, men något dylikt av allt att döma ej blivit fullföljt, var
efter saken efter frih. Carl Gabriel Bååts3 död (1698) förmodas ha 
fallit i glömska, eftersom Lillienstedt »kvarsatt faktiskt i rolig posse
sion av egendomen ännu på 1720-talet». Därest de uppgifter, som 
lämnas i här föreliggande handlingar4, äro korrekta, vill det emellertid 
synas, som om ett byte verkligen skulle ha kommit till stånd, varvid 
vederlaget från Stenbock-Bååtska sidan skulle ha varit Tibble i So- 
runda sn, Sdml. — För övrigt föreligga även från de Flemingska ätt
lingarnas tid handlingar rörande vissa av de i det föregående nämnda 
egendomarna sålunda beträffande Yxtaholm5, som tillföll Sigrid 
Ebba Fleming (1717 g. Sparre), Eneboga6, som räknades till Magda
lena Mörners, f. Fleming, lott, osv.

Vad slutligen angår de ovan berörda papperen från grevinnan C h r i
s t in a  S o f ia  P o sse , f. Fleming, så gälla de bl. a. en skuldfordran från 
hennes svärmoders, grevinnan C h r is t in a  A r fw e d sd o t t e r s  (P osse), 
och hennes svågers, riksrådet greve A r v id  P osses sida för ett belopp, 
som de 1740 på grund av borgen dömts att betala för hennes framl. 
make kaptenen greve K n u t  P osse ( f  1733). Denna skyldighet grun
dades särskilt därpå, att borgesmännen dels 1737 vid Christina Posses, 
f. Fleming, försäljning av Norrnäs7 förskaffat sig »arrest» för så stor 
del av köpeskillingen, som svarade mot deras borgensansvar, dels 
*73% genom landshövdingeämbetet i Nyköping erhållit kvarstad och 
försäljningsförbud å en mot samma belopp svarande del av grevinnan 
Posses gods Arnö säteri i S. Nikolai sn, Sdml.

1 Jfr nedan Ihre 205: no. 7. 2 Frälsegodsen, D. 1: 2, s. 705 f.
•! Denne var broder till Beata Margareta Fleming, f. Bååt, och tydligen den, med

vilken förhandlingarna närmast förts.
4 Ihre 205: no. 17.
5 Se Ihre 205: 1, 14 m. m.

Om det egendomliga förhållandet att Eneboga, trots att det faktiskt var lagt 
under Yxtaholm som ladugård dock i jordeböckerna betecknas som tillhörigt olika 
ägare se A l m q u is t , Frälsegodsen, D. 2: 2, s. 469.

7 Om Norrnäs säteri å Värmdön, som tillhört grevinnan Posses far, överstelöjt
nanten frih. Magnus Fleming, se A lm q u ist , anf. arb., D. 1:2, s. 763.
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Om vi så vända åter till Ihre-släkten, ha vi först att konstatera, att Elof Ihre och 

E l o f  I h r e , Albrechts yngre broder och yngste son till Johan Ih re ,fians slakt8ren- 
endast rent tillfälligtvis skymtar i vår samling liksom även i arkivet 
på Ekebyhof. Han var född 1766. Liksom brodern inskrevs han i 
späda år vid universitetet, nämligen redan 17691, och hans tidigare 
uppväxtår med undervisning i hemmet torde ha förflutit ungefär 
på samma sätt som för denne. Från denna tid förefinnes i vår sam
ling en volym innehållande ganska omfångsrika latinska och grekiska 
ordförteckningar (Cicero, Livius, resp. Nya testamentet, Plutarchus 
m. m.), vilka i varje fall delvis härröra från Elof Ihres hand. Häri 
har denne även infört några dagboksnotiser från dec. 1780—jan.
1781 och jämväl skrivit ett brevkoncept på franska till en dam, däri 
han helt kavat uttalar sig om krigarlivet. Tidigt hade han också be
stämts för den militära banan: 1779, alltså vid 13 års ålder, hade han 
antagits till volontär vid Livregementet till häst och i januari 1780 
blivit kvartermästare där. Senare på året, förmodligen på hösten, 
visar sig fadern i ett av de sista brev han överhuvud själv skrivit, 
synnerligen angelägen om att för fjortonåringen utverka »en surnu- 
meraire Cornets fullmagt wid samma regemente» och sonderar hos 
en obekant adressat möjligheterna för en framställning härom till 
konungen.2 Tanken har tydligen senare fullföljts och även lett till 
önskat resultat, dock icke så tidigt att Johan Ihre fått uppleva detta 
— kornettfullmakten är daterad 7 febr. 1781. Från maj månad 
samma år förefinnes ett brev från Hertig C a r l  till kanslirådinnan 
Ihre, däri hertigen i sin egenskap av chef för Livregementet — dock 
i de artigaste ordalag — förklarar sig nödsakad att avslå hennes fram
ställning om permission för den unge sonen från ett möte.3 Ihres 
militära bana markeras av följande utnämningar: löjtnant 1785, rytt- 
mästare i armén 1790, vid Livregementets kyrassiärkår 1794 och 
Svärdsriddare 1805. Om vad denna vapentjänst i övrigt innebar 
är, åtminstone så vitt man för närvarande känner, ej mera bekant 
än vad E l g e n s t ie r n a 4 därom meddelar: »Plan deltog 1788 i fält
tåget mot norska gränsen; bevistade 1790 års krig mot Ryssland0 
som kommenderad på skärgårdsflottan och därunder affären med

1 U pps. univ:s m atrikel, D. 3, s. 149.
3 Odat. koncept i Ih re  190.
3 O riginal å Ekebyhof. 4 4, s. 8.
5 I ett brev från modern, Charlotta Johanna Ihre, till Albrecht den 27 april 

omtalas, att Elof begivit sig till öregrund och att embarkering förestår (Ekebyhof).

26 — 40360. A. Grape.
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ryska fregatten Venus samt affären vid Björkö (Koivisto), reträtten 
till Svensksund och bataljen därst.»

År 1791 äktade Elof Ihre E l is a b e t h  L o v isa  C e l s in g  (f. 1772), 
dotter av överstelöjtnanten Fredrik Celsing. Makan erhöll 1804 ett 
av de tre Celsingska fideikommiss, som stiftats av envoyén Ulrik 
Celsing på grundvalen av en överenskommelse träffad mellan ho
nom och hans äldre broder, presidenten Gustaf Celsing ( f  1789). 
Denna fideikommisslott innefattade Fjällskäfte i Floda sn, Sdml., 
med underlydande, vidare en tredjedel i Hellefors styckebruk samt 
det s. k. Burtziska huset (Regeringsgat. 3) i Stockholm. Ihres verk
samhet under senare år torde också så gott som helt ha inriktat sig 
på förvaltningen av dessa egendomar, liksom av Abbotnäs i Floda 
sn, som makarna inköpte 1809 och där de mestadels torde ha varit 
bosatta.1 Huruvida han någon nämnvärd tid behöll Torslunda, som 
han 1822 ärvde efter modern, och Hagbyholm, som han samtidigt 
förvärvade av Albrecht, har icke närmare undersökts. Den starka 
orienteringen åt den Celsingska släkten och dess intressen, som Elof 
Ihre erhöll, ger väl förklaringen till att han, som redan antytts, ej 
heller i familjepapperen på Ekebyhof förekommer annat än helt 
sporadiskt.2 Vad som kan ha bevarats av skriftliga minnesmärken 
efter honom torde sålunda snarast vara att söka på de Celsingska 
släktgodsen, främst i arkivet på Biby, som veterligt innehåller be
tydande samlingar av släktbrev och andra dokumenter.3

Ehuru Elof Ihre ej, såvitt man känner, spelat någon roll i poli
tiskt hänseende, tyder åtskilligt på att han ej saknat intressen i denna 
riktning. Ett brev, skrivet till brodern Albrecht under dennes vis
telse vid riksdagen i Norrköping 1800, ger sålunda vid handen, att 
han tillställt denne några riksdagsfullmakter, som dock enligt hans 
föreskrift icke skulle få lämnas »til någon subscribent eller subscri
bendus eller til någon som ingår uti bevillningen på odeterminerad 
tid». Det förefaller också som om han skulle ha deltagit i riksdagen 
1809— 10 — i så fall tydligen som befullmäktigad för någon annan

1 Om denna sistnämnda egendom se godsbeskrivning av E v a  v o n  P o s t  i Sv.
slott o. herresäten vid 1900-talets början, Ny följd, Södermanland (Sthm 1923), 
s. 62—71.

3 Om ett brev till brodern Albrecht 1800 (befintligt å Ekebyhof) se här nedan.
3 Porträtt av båda makarna finnas såväl på Fjällskäfte (pastell, J. Forsslund) som 

å Abbotnäs (olja, B. V. Wohlfahrt); en silhuett av fru Ihre finnes å Biby (Sv. por
trättarkivets Index, Bd 1, s. 157, 411).
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ätt. Att hans namn förekommer på ett ställe i adelns protokoll i sam
band med en kort erinran (28 juni 1809)1 är kanske icke fullt bevi
sande härvidlag, ty möjligheten av en förväxling med brodern Al
brecht är icke helt utesluten.2 Men det ges också en uppgift om 
hans uppträdande vid ett tillfälle på adelns riksdagsklubb: det är 
J acob  A d l e r b e t h , den bekante fornforskaren, som i sin Dagbok 
under den 19 maj 1809 gör en ogillande anmärkning om »major 
Ihres» sätt att där kritisera ett av sederm. ärkebiskopen C. F. af 
Wingård framlagt förslag till representationsreform.3 Denna anteck
ning visar alltså, att han i varje fall deltagit i de diskussioner och 
kannstöperier, som livligt florerade på adelsklubben icke minst un
der nämnda särskilt betydelsefulla riksmöte.

Ihre gick ur tiden 1828 på Hellefors bruk; hans maka överlevde 
honom i många år: hon avled först 1866 på Abbotnäs. Av arkivalier 
rörande deras descendenter finnes överhuvud intet i vår samling och, 
så vitt jag känner, näppeligen heller å Ekebyhof. Denna släktgren 
utslocknade på svärdssidan redan 1846 med deras son överstelöjt
nanten J o h a n  U l r ik  I h r e .4 Denne hade nämligen icke någon son i 
sitt äktenskap med V e n d l a  C h a r l o t t a  S o f ia  S pa r r e , men däremot 
fyra döttrar, av vilka tre blevo ingifta i släkterna Wrede af Elimä,
Grill och Celsing. Den yngsta, A n n a  S o f ia , återförde genom denna 
förbindelse fideikommisslotten till Celsingska släkten.5 Med hen
nes bortgång 1904 utslocknade Elof Ihres släktgren även på spinn
sidan.

Det blev Albrecht Ihres ättlingar förbehållet att inom den adliga Albrecht Ihres 
ätten föra namnet Ihre vidare till flera yngre generationer — dvs. barn.

1 RAP 1809 [Bd 1], s. 917.
2 I det 1893 utgivna registret till RAP 1809 och 1810 upptas anförandet ifråga 

under Albrecht Ihres namn.
3 I dagboken (UUB, ms. F 850 a) skriver A dlerbeth  på tal om det Wingårdska 

förslaget, som framlagts just den 19 maj: »Osmakligt var att höra detta om aftonen 
på klubben uppläst bedömas af major Ihre». A tt anteckningen — som för övrigt 
tidigare uppmärksammats av A. B r u sew it z  (Representationsfrågan vid 1809— 10 
års riksdag, Upps. 19x3, s. 75, not) — icke kan avse någon annan än Elof Ihre är 
uppenbart.

4 Tvenne syskon till denne avledo i unga år, systern C harlotta  E lisabet 1817 
vid 21 års ålder och brodern sekundlöjtnanten vid Flottan N ils  G ustaf 1834 3°- 
årig, båda ogifta.

5 Se härom E. M alm bergs godsbeskrivning av Fjällskäfte i Sv. slott o. herre
säten, Ny följd: Södermani., s. 197—220, särsk. s. 200 ff.
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närmast gäller detta om hans äldste son, som efter farfadern och mor
fadern fått namnen J o h a n  A b r a h a m . Den yngre sonen A l b r e c h t  
E l o f , excellensen, levde sitt långa liv som ungkarl. Och för övrigt 
utgjordes syskonskaran av de fyra döttrarna C h a r l o t t a  S o f ia , M a
r ia n a , I n g a  A l b e r t in a  och A n n a  S o f ia , vilka samtliga förblevo 
ogifta.

J°han Abra- J o h a n  A b r a h a m  I h r e ,  ofta nämnd Jan Abraham, var född på Eke- 
byhof 1791. Sin första undervisning erhöll han i hemmet under 
ledning av informatorer — redan från tiden 1800— 1801 omtalas 
en sådan vid namn A n d e r s  P h a l e n i ,  och tre år senare undervisas 
han av den unge C a r l  P e t e r  H a g b e r g ,  den sedermera så framstå
ende kyrkomännen, slutligen pastor primarius.1 Påföljande år an- 
tages han till kadett vid krigsakademien på Karlberg2, alltså den 
läroanstalt som hans fader 1809 ansåg böra avskalfas. Minnen från 
hans utbildningsår här föreligga i vår samling i form av läroböcker 
i ortografi (Ihre 93: 133) och i algebra, denna senare på grundvalen 
O l o f  H a n s s o n  F o r s s e l l s  Algebra för begynnare (Ihre 228 och 229*), 
ävensom föreläsningar i fysik av den framstående astronomen och 
sjömätningsofficeren N . G . S c h u l t é n ,  då professor vid krigsakade
mien, kansliråd m. m., sedermera efter överflyttning till Finland, 
ledamot av regeringskonseljen, verkl. statsråd m. m.5 Sistnämnda 
manuskript härrör från Jan Abrahams kurskamrat D a n i e l  F r e d r .  
B i l d t ,  sederm. överstelöjtnant. Utexaminerad 1808, blev Ihre 
omedelbart kornett vid Livregementsbrigadens kyrassiärkår. Se
kundchef för denna var översten greve U l r i c  G y l d e n s t o l p e ,  och 
bland regementsofficerarna märktes majorerna J o h a n  D a v id  och 
D a v id  G u d m u n d  S i l f v e r s t o l p e ,  den förre son till Albrecht Ihres 
halvsyster Charlotte.6 I februari 1813 befordrades Ihre till löjtnant.

I denna egenskap kom han att deltaga i fälttåget i Tyskland 1813, 
då Sverige slutit sig till koalitionen av Napoleons motståndare.7

1 Två brev från honom till Albrecht Ihre 1803 och 1805 finnas i 1943 års depo
sition.

2 Se C. H u lth a n d er , Biografiska anteckningar från Carlberg 1792— 1892 (N orr
köp. 1892), s. 40.

3 Se nedan D. 2, s. 107.
4 Se närmare nedan D. 2, s. 451 f.
5 Se nedan D. 2, s. 457 med där anförd litt.
6 Jfr ovan s. 366 med not 4; D avid G u d m u n d  S. var kusin till Johan David och 

var Malla Montgomery-Silfverstolpes make.
7 Av den rika litteraturen rörande detta fälttåg och de därmed förknippade



4° 5

En del dagboksanteckningar från denna kampanj föreligga av hans 
hand1, dock helt kortfattade och — åtminstone i nuvarande skick — 
brottstycksartade. De börja den 2 juni, då Ihre med sin kår anlänt 
till Riigen och debarkerade på redden i Perth. Denna transport, 
som bl. a. innefattade Upplands regemente och av kavalleri även 
de Skånska och de Mörnerska husarerna, tycks ha varit en av de 
senaste, om också ej den sista av de många, som pågått sedan i mars 
och varigenom en svensk truppstyrka på omkr. 30,000 man samlades 
på tysk botten. Den närmaste tiden upptas förklarligt nog av in
kvarteringar och marscher: man tågar genom Stralsund ner i Pom
mern och vidare västerut in i Mecklenburg, där trupperna förlädes 
på skilda platser i som det förefaller goda kvarter, delvis dock i bi
vack. Ihre, som berättar om besök i Putbus2, Stralsund, Greifswald, 
Rostock m. m., tvcks ha fått sitt kvarter i Bantau halvannan mil från 
Wismar. Här firades midsommar av svenskarne — för befolkningen 
var dylikt okänt — och Ihre skaffade en spelman, »så att Ryttarne 
fick dansa hela natten, som de af Kronprinsen fick Tobak, 01 och 
Bränwin, så war glädjen fullkomlig.» För övrigt utnyttjades tiden 
av allt att döma väl, i det att trupperna tydligen rätt flitigt tränades 
i fältövningar, linjemanövrer och annan exercis till häst och till fots. 
Sålunda hade hela I. fördelningen under general Sandels, till vilken 
dessa trupper i viss mån tyckas ha räknats, den 30 juni uppvisning 
för kronprinsen utanför Wismar — däremot torde kyrassiärerna ej ha 
deltagit i den »stora parad och generalexercis», som den 6 juli avhölls 
av I. fördelningen vid Neuenkirchen nära Greifswald inför kron

politiska förhållandena kan i första hand hänvisas till T . T :s o n  H ö je r ,  Carl XIV 
Johan, [2] Kronprinstiden (Sthm 1943), som också innehåller utmärkta översikter 
över krigshändelserna m. m.; jfr även samme förf:s Carl Johan i den stora koali
tionen mot Napoleon (akad. avh. Upps. 1935). Av den omfattande krigshistoriska 
litteraturen bör främst nämnas [R ud .] F r i e d e r i c h ’s monumentala och — i motsats 
till de flesta hithörande tyska arbeten — utm ärkt opartiska verk Geschichte des 
Herbstfeldzuges 1813, Bd 1—3 (Berl. 1903—06; Gesch. d. Befreiungskriege 1813 — 
1815, 2) och  av nyare svenska bidrag H. T in g s t e n ,  Huvuddragen av Sveriges yttre 
politik, krigsförberedelser m. m. från och med fredssluten 1809— 10 till mitten av 
juli år 1813 (Sthm 1923; här: Tingsten I) och samme förf., Huvuddragen av Sve
riges krig och yttre politik aug. 1813—jan. 1814 (Sthm 1924; här: Tingsten II). 
Jfr vidare nedan, ävensom utförliga käll- och litteraturförteckningar i H ö je r s  båda 
ovan nämnda arbeten.

1 I 1943 års deposition.
2 Härifrån nämner Ihre, att arrendatorn på slottet befanns vara »en bror till den 

kände E. M. Arndt».
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prinsen åtföljd av en lysande svit.1 Om någon omedelbar förflytt
ning i riktning mot fienden var ännu ej fråga, och kronprinsen hade 
också nödgats tills vidare avstå från den plan, som han med sådan iver 
förfäktat, att först få med vapenmakt och med bistånd från de allie
rade vända sig mot Danmark och framtvinga Norges förening med 
Sverige. Anledning var de allierades eget trångmål, som också nöd
gat dem att efter nederlag vid Liitzen och Bautzen den 4 juni i Poisch- 
witz i Schlesien ingå ett vapenstillestånd med fransmännen. Att 
detta skett utan att man på förhand meddelat sig med kronprinsen 
stred mot träffade avtal, men misshälligheterna utjämnades vid ett 
sammanträffande av de allierade furstarna vid det märkliga mötet i 
Trachenberg i Schlesien under förra hälften av juli, därvid även un
der kronprinsens ledning planerna för den kommande krigföringen 
uppgjordes. Häri ingick som bekant bl. a., att de svenska trupperna 
jämte betydande kontingenter av preussare och ryssar skulle utgöra 
en nordarmé under Karl Johans befäl, vars huvudstyrka skulle rycka 
söderut i riktning mot mellersta Elbe med Sachsen, närmare bestämt 
Leipzig, som slutligt mål. Den större aktivitet, som nu utvecklas för 
de svenska truppernas del från mitten av juli, då tiden för det förut
nämnda stilleståndets utlöpande nalkades, utgör måhända anledningen 
till att Ihres anteckningar — därest dessa verkligen föreligga i full
ständigt skick — vid denna tidpunkt upphöra: den sista notisen i 
detta avsnitt härrör nämligen från den 18 juli, och anteckningar fin
nas sedermera först från 1 januari 1814. Av honom själv lämnas vi 
alltså fullständigt i okunnighet om hans öden under den mellanlig
gande delen av fälttåget, och vad man härom kan sluta av andra 
källor är endast helt obetydliga ting. Några notiser må dock anföras.

I slutet av juli uppbröt svenska armén och intog kantonnerings- 
kvarter längre söderut i Mecklenburg med armékvarteret förlagt 
till Demmin. Härifrån skedde uppbrott i östlig riktning den 6 aug., 
då allt kavalleri förlädes i trakten av Fehrbellin och Rupin till Muritz- 
sjön.2 Från denna tid, då delar af nordarmén sålunda successive 
sammandrogos till skydd för det av fransmännen hotade Berlin, 
skymta vi också Ihres kår. Under den 17 augusti 1813 berättar näm

1 Jfr T in g st en  I, s. 154; anledningen låg förmodligen i den ändrade disposi
tion av vissa delar av kavalleristyrkorna till en kavallerireserv, som anbefallts redan 
i maj (anf. arb., s. 152 f.), men knappast torde ha genomförts förrän senare.

2 T in g sten  I, s. 202. Beträffande de följande förflyttningarna jfr T in g sten  II 
passim (s. 12., 33, 36 ff. osv.).
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ligen dåvar. fänriken vid Livgrenadjärregementet S a m u el  F r e d 
r ik  S iö s t e n  i sin dagbok1 från det illa medfarna Spandau om en 
genommarsch av en stor kontingent ryskt kavalleri, varefter följde 
»svenska 2:dra Armée-divisionen samt Lif-reg:ts cuirassierer till 
häst». »Alla gingo glada», tillägger han, »genom denna förödelsens 
styggelse och visste att berätta det, att striden vore snart för hand, 
ty en stark fransk armé-corps under marskalk Ney stode nära utanför 
Berlin.» Ihre har väl sålunda tillhört de trupper, som efter en kort 
förläggning i Charlottenburg och efter att den 21 aug. ha stått i 
slagordning mellan byarna Zehlendorf och Dahlem dirigerats till 
trakten av Tettow och Ruhlsdorf2 för att där hållas i reserv. Där 
fingo de också bevittna, hurusom den preussiska armékåren under 
Biilow drabbade samman med fransmännen under marskalk Oudinot 
vid Gross-Beeren den 23 aug. och slog dem på flykten — av de sven
ska trupperna blev det endast en del av det ridande artilleriet under 
Cardell som fick bidraga till segern, men i fiendens förföljande tyckes 
även en del svenskt kavalleri ha medverkat. Under truppernas bi- 
vackering vid Ruhlsdorf undfägnades de den 25 av Berlins borgare, 
som för att visa sin tacksamhet för stadens räddning »med flera hundra 
vagnar» rest dit ut »med allehanda mat och provisionsartiklar, som u t
delades bland trupperna och befälet».3 Härifrån bröt man upp den 
26 aug. och under den framryckning, som nu i etapper skedde med 
ankomst den 4 sept, till Rabenstein, samlades den 1 sept. det svenska 
kavalleriet, som tidigare åtminstone till större delen varit fördelat 
på brigaderna, till en särskild division, som ställdes under general
löjtnanten A. F. S k jö l d e b r a n d s  befäl.4 Det är väl sålunda påtagligt 
att kyrassiärerna varit med vid den förflyttning i östlig riktning, 
som nu företogs med anledning därav att marskalk Ney — som för 
övrigt först efter Oudinots motgång vid Gross-Beeren tagit led

1 M innen från tyska fälttåget 1813, utg. af K. M. Jonson (Sthm 1 9 1 5 )» s - 4 4 -
2 Jfr härom bl. a. T in g s t e n  I I ,  s. 50 f ., 53 ff.; L . E. G ö t l i n ,  Anteckningar 

under svenska arméens fälttåg 1813 och 1814, D . 1 (Örebro 1815), s. 85 ff.; E x
cellensen grefve A. F. S k jö ld e b ra n d s  Memoarer utg. af H . Schiick, D . 5 (Sthm 
1904), s. 31 ff.; C . J. L ju n g g r e n ,  Minnes-anteckningar under 1813 och 1814 årens 
kampagner uti Tyskland och Norge (Sthm 1854), s. 57 ff- Jfr även S c h in k e l -  
B e rg m a n , Minnen ur Sveriges nyare historia, D. 7 (Sthm 1855), s. 229; C la s  L i-  
v i jn , Bref från fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Utg. . . .  af J. Mor- 
tensen (Sthm  1909), s. 68 f.

3 T in g s t e n  I I ,  s. 66.
4 T in g s t e n  I I ,  s. 67; S k jö ld e b ra n d ,  anf. arb., D. 5, s. 39 f.
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ningen av den franska Berlinarmén — riktat en ny stöt mot nord
armén med Berlins erövring som mål. Sannolikt var Ihre sålunda 
med vid den påfrestande framryckningen till höjderna vid Lobesse 
och vidare över Feldheim till Eckmansdorf, alltså fram mot Denne- 
witz, där preussarne åter utkämpade en häftig och blodig drabb
ning den 6 september. Här var det nära att det svenska kavalleriet 
gått till attack utan order, men till grämelse för många fick det hejda 
sin framryckning, då blotta åsynen av de med flygande fanor och 
klingande spel anryckande svenska och ryska trupperna, som genom 
Karl Johans beundransvärda manöver i rätta ögonblicket uppträdde 
på slagfältet, befanns tillfyllest för att förmå Ney att slå till reträtt.1 
Att det svenska kavalleriet senare utsändes på förföljelseexpeditioner, 
som denna gång dock blevo skäligen resultatlösa2, var knappast äg
nat att ge ersättning för det tillfälle, som uppenbarligen stått till buds 
för ett ärofullt deltagande för de svenska vapnen och medverkan till 
en långt kraftigare débåcle för de franska trupperna. Men det var 
som bekant med full avsikt och givetvis också med rätt, som kron
prinsen i så hög grad skonade de svenska trupperna3 — de sparades 
för det ändamål, som för honom alltjämt utgjorde det främsta syftet 
med hans deltagande i aktionen mot Napoleon: framtvingandet av 
Norges förening med Sverige. Icke dess mindre innebar kampanjen 
även för de svenska trupperna betydande påfrestningar. För provian- 
tering och vattentillgång var sålunda ofta illa sörjt, och med sådana 
bundsförvanter som de plundrande och skövlande kosackerna blevo

1 S k jöldebrand , s. 43 ff.; jfr även S kjöldebrands ’Tal om den krigsära, som 
bör tillskrifvas lyckan, och den som med rätta tilhör anföraren’, hållet i K. Krigs- 
vet.-akad. 1817 (akad:ns Handlingar år 1817, tr. 1820, s. 224—278), särsk. s. 268 ff.; 
se även T in g sten  II, s. 108 ff.; R. von  K r/em er , Anteckningar om tilldragelserna 
närmast före och under slaget vid Dennewitz (i K. Krigs-akad:ns tidskrift, 1865, 
s. 418—431 och 507—521; även i Carl Johans-förbundets Handlingar för år 1865, 
s. 11—43)- Sedermera landshövdingen i Uppsala R obert v o n  K r êm er  gjorde som 
un8 löjtnant vid Andra gardet tjänst som bataljonsadjutant (stundom även brigad
adjutant).

2 Det var i första hand det ryska kavalleriet, som detacherades till fiendens för
följande; den order, som senare på natten avfärdades till det svenska kavalleriet, 
blev outförd, då Skjöldebrand ej påträffades ( T in g st en  II, s. 112).

3 Höjer framhåller dock, att därest Skjöldebrands framställning av händelse
förloppet är riktig, »synes den reflexionen äga fog, att Carl Johans sparsamhet med 
svenskt blod här drevs mycket långt på bekostnad av möjligheten att göra fiendens 
nederlag . . .  än mer förkrossande, än det verkligen blev» (Carl XIV Johan, [2] 
Kronprinstiden, s. 186).
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svårigheterna härvidlag understundom synnerligen besvärande. Här
till kommo de ständiga bivackeringarna under bar himmel, ofta under 
en högst otjänlig väderlek. Så omtalar S k j ö l d e b r a n d  från bivac- 
keringen vid Ruhlsdorf, hurusom han, själve generalen, fick tillbringa 
natten i det fria i hällande regn m. m .1 Och efter dåvar. löjtnanten, 
sedermera statsrådet m. m. frih. C a r l  O t t o  P a l m s t i e r n a s  anteck
ningar berättas bl. a.: »Nattqvarter under tak var understundom ej 
att tänka på, många veckor å rad; och föga behaglig var hvilan i gytt
jan på Sachsens kålåkrar under oktober månads blåsiga och regniga 
nätter; synnerligen sedan snö fallit den 12 eller 13.»2 Och här skildras 
också, hurusom sjukdomar härjade både bland befäl och meniga. 
Och därtill må till sist — med bortseende från de mellanliggande 
operationerna — erinras därom att när så de allierades stålring så små
ningom slöt sig kring kejsaren och hans arméer och de avgörande 
drabbningen utkämpades vid Leipzig 16— 19 oktober, då deltogo även 
svenska trupper särskilt den sista dagen med stor utmärkelse; det 
gällde då bl. a. intagandet av själva staden och dess rensning från 
fransmän.

I fråga om de senare trupprörelserna är det uppenbart, att kyrassiä- 
rerna följt armén på dess tåg mot väster och jämväl tillhört de trupper, 
som snart nog av Karl Johan med en viss självrådighet dirigerades 
norrut till Hannover och Holstein. Från Skjöldebrands division över
flyttades de emellertid till Sandels’3 och kommo därmed ej att deltaga 
i den för svenskarna hedersamma träffningen vid Bornhöft den 7 
december, då Sköldebrand med sin kavalleristyrka besegrade en myc
ket överlägsen trupp av danskt infanteri och artilleri. Två dagar ti
digare hade Liibeck tagits från en dansk garnison, och hur Danmarks 
motstånd sedermera bröts och freden i Kiel den 14— 15 januari 
1814 framtvangs behöver ej här närmare skildras; detsamma gäller 
ävenså om de svenska kyrassiärernas deltagande i nordarméns senare 
framryckning mot Rhen och vidare till Belgien 1814. Ty i dessa

1 S kjö ld ebra n d , s. 36.
2 C. F. P a lm stier n a , Berättelser ur frih. Carl Otto Palmstiernas lefnad (Sthm  

1880), s. 29. Andra skildringar hos Kraemer, som i sina dagboksanteckningar från 
okt. 1813 bl. a. omtalar: »Vi sleto mycket ondt; vår tross, qvarlemnad vid Roslau, 
var tagen af fienden, tillföljd hvaraf ombyte af kläder saknades under bivuakerna 
på genomblötta leriga åkrar» m. m. (Carl Johans-förbundets Handlingar, 1866, s. 
34; K. Krigsvetenskapsakad:ns tidskrift 1867, s. 520 ff.)

3 Fl. O. P r y tz , Hist, upplysningar om svenska o. norska arméernas regementer 
o. kårer . . . (Sthm 1867), s. 119 f.
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senare faser av krigshändelserna tog tydligen Johan Abraham Ihre 
icke någon som helst aktiv del.

Sviter av de strapatser han utstått med upprepade förkylningar 
m. m. hade nämligen dessförinnan satt honom ur spelet genom att 
ådraga honom en svår och pinsam öronsjukdom, som så småningom 
utvecklat sig till kronisk och angripit hans hörsel.1 Av hans dag
boksanteckningar från nyåret 1814 framgår att han på nyårsdagen 
i sällskap med sin kårkamrat ryttmästaren G. A. W a l l q v is t  lämnat 
Hannover och över Celle och Liineburg begivit sig till Liibeck, 
dit han ankommit den 6 jan. »i djup snö och starkt yrväder». Hans 
första anteckning härifrån lyder: »började jag å nyo medicinera för 
mina öron ehuru utan ett hopp att blifwa bättre, innan jag i Sverige 
nyttjat Brunn och Bad». Huruvida han här haft någon art av militär 
tjänstgöring framgår ej; det förefaller dock knappast troligt, efter
som han under den 25 och 26 jan. berättar om regementets ankomst 
till staden och om besök av alla sina regementskamrater — vilket väl 
oförtydbart pekar mot sjukskrivning — samt under den 31 tillägger: 
»Började jag min Cur som Edholm [d. v. s. Karl Johans livmedikus, 
dåvar. fältläkaren E r ik  E d h o l m 2] ordinerade mig.» I Liibeck kvar- 
blev han i avvaktan på permission3 till den 17 april, då han anträdde 
hemresan till Sverige landvägen över Danmark. I Köpenhamn, dit 
han ankom den 23, har han, enligt vad han berättar i brev till hem
met, för sitt onda konsulterat en läkare, vilken utan att ge mycket

1 Huruvida en inom släkten gängse tradition (mig meddelad av sondottern, fri
herrinnan A n n a  W rede, f. Ihre) om att öronsjukdomen skulle ha uppkommit ge
nom att vid Dennewitz en kanonkula skulle ha passerat så tätt intill Ihres huvud, 
att hörselorganen därvid tagit skada, kan tillmätas någon betydelse torde få anses 
högst tvivelaktigt.

2 Adlad af E d h o lm  1821, slutl. ordf. i Sundhetskollegium, konungens förste 
arkiater m. m. I Tidskrift i militär helsovård 1890 (s. 227—258) ha avtryckts ’Några 
minnen från 1813 års krig’ av Edholm, däri han bl. a. berör de ständiga bivackernas 
och den ofta otjänliga födans ogynnsamma inverkan på hälsotillståndet inom armén 
(s. 243). Jfr härom även ett brev från bataljonsläkaren P. J. Ber g elin  till professor 
A. H. F lo r m a n , publicerat av C. M. F urst , Från krigsåret 1813, i förutnämnda 
tidskr. 1896, s. 363 ff.

3 I brev till fadern av den 7 april (1943 års deposition) berättar han, att han se
dan den 15 mars väntar på permission, men befarar, att »farbror Jan David» [c: 
Silfverstolpe] glömt påminna därom. Många sägas ha rått honom att resa till Aa
chen och där nyttja baden, därest han skulle förvägras att hemresa. Han är orolig 
för sitt lidande: suset för öronen fortfar och tyder på att fluss ännu består, befarar 
försämring.
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hopp om förbättring tillstyrkt brunnskur, men för sin del trott varma 
bad göra bättre verkan. Redan den 25 har han fortsatt till Helsingör, 
där han för drivis i Sundet måst dröja till den 27, då han tar sig över 
till Hälsingborg. Denna stad får beteckningen »ett dyrt hål», varpå 
dock omedelbart följer reflexionen: »men Gud ske lof jag är i Sverige.» 
I sin sista anteckning har han hunnit till Örkeljunga ca. 41/2 mil 
nordost om Hälsingborg.

Även efter hemkomsten torde hans första omsorg ha gällt att söka 
bot mot den tilltagande dövheten. Man vet sålunda att han somma
ren 1814 genomgått en brunnskur i Porla, där han redan på hem
resan beställt rum. Huruvida den på sina håll1 förekommande 
uppgiften att han också skulle ha deltagit i fälttåget i Norge detta år, 
då vapnen vändes mot norrmännen i deras motspänstiga vägran att 
underkasta sig Kielerfredens bestämmelser, verkligen är grundad 
förefaller sålunda något ovisst.

Då av allt att döma ingen nämnvärd förbättring inom landet stått 
att vinna mot vad han kallar sin »ohyggliga åkomma», har han några 
år senare beslutat sig för att hos utländska läkare söka hjälp. Våren 
1817 utreser han sålunda över Göteborg till England och ankommer 
efter en ganska besvärlig sjöfärd på 13 dygn den 23 maj till London. 
De ganska utförliga dagboksanteckningar, som föreligga från hela 
denna utlandsresa2, ge oss möjlighet att följa resenärens förehavanden 
rätt väl, särskilt hans åtgöranden för att förbättra sin hälsa. Efter 
ett par dagar ägnade åt världsstaden och dess sevärdheter — som han 
ej heller i fortsättningen försummade — uppsökte han åtföljd av 
legationsrådet Engström från svenska beskickningen den framstå
ende anatomen och kirurgen d:r A stl ey  C o o p e r  (senare baroniserad), 
som bl. a. erhållit medalj av Royal Society för en avhandling om trum 
hinnan och nu var den mest eftersökte läkaren i London. Resultatet 
av konsultationen blev emellertid nedslående: genom operation kunde 
ingenting vinnas; vissa medel kunde väl hjälpa något, men någon verk
lig förbättring av hörseln kunde man knappast räkna om ej möj
ligen genom naturens tillhjälp. I ett brev till sin moder från London, 
dat. 1 juni 18173, ger Ihre utförligare besked om Coopers uppfatt
ning, som gick ut på att örgångarna voro öppna och ej tilltäppta av 
flussmateria, varför operation ej borde göras, men »att nerwerna från

1 Så t. ex. hos H u lth a n d er , anf. arb.
2 De tillhöra 1943 års deposition.
3 Å Ekebyhof.



4 1 2

början blifwit förslappade af förkylningar under Campagnen — och 
att sedan Mercuren vist retadt dem, men sedan mera försvagat dem 
än förut». Vid ett senare besök hos Cooper hänvisades Ihre till en 
Mr P a r t in g t o n , förmodligen C h a rles  F r e d e r ic k  P .1, för att nyttja 
»Galvanismen», dvs. kontakt-elektricitet. Denne visade sig mera för
hoppningsfull, och Ihre besökte honom flitigt under någon veckas tid, 
varvid olika elektriska metoder prövades. Någon förbättring tycktes 
detta dock ej medfört — det synes framgå av pessimistiska uttalanden 
i det nyss nämnda brevet — varför Ihre, sedan han fått definitiva 
förhållningsorder av D:r Cooper och besökt ytterligare ett par läkare 
med ej alltför uppmuntrande resultat, lämnade London den io juni 
för att bege sig till Frankrike, med Paris som närmaste mål. Dit 
anländ den 13 juni, uppsökte han efter en ganska grundlig orientering 
i staden den 18 juni den ryktbare baron A le x is  B o y e r , professor, 
kirurg vid La Charité, tidigare Napoleons förste kirurg osv.2 Denne 
ställde sig ganska förhoppningsfull i fråga om möjligheten för Ihre 
att återvinna hörseln, tillrådde bad och »nerfstyrkande watten» och 
bad honom återkomma efter någon tid. Om så skett framgår ej av 
dagboken, som däremot har åtskilligt att förtälja om Ihres strövtåg 
i staden, utflykter till Versailles m. m. Redan den 21 juni lämnar han 
emellertid Paris och beger sig till Rouen, där han dock fick vänta 
ända till den 3 juli, innan det yppade sig någon lägenhet till Sverige. 
Efter en långsam färd utför Seine hamnade man för närmare två 
veckors tid i den lilla kust- och fiskarstaden Quillebeuf i väntan på 
vind; ett brev därifrån till fadern (den 17 juli) ger vid handen, att 
Ihre väl anser sin hörsel förbättrad, men finner det ovisst om detta 
kommer att bestå, när kölden kommer. Senare delen av hemresan, 
sedan man väl den 20 juli kunnat lämna Quillebeuf, blev odelat 
angenäm; den 3 augusti siktar man Landsort, vilket föranleder Ihre 
att avsluta sina reseanteckningar3 med följande längtans- och för- 
väntansfyllda ord: »I morgon bittida hoppas jag få gifwa mig af Land
vägen till det kära Ekebyhof.»

På innehållet i dessa reseanteckningar — till vilka bl. a. torde få räk

1 Om denne mångsysslare inom varjehanda vetenskaper, särskilt fysik, meka
nik m. m. se Dictionary of national biography, Vol. 43 (Lond. 1895), s. 427.

2 Om denne man, vars levnadssaga hör till de sällsammare, se t. ex. Nouvelle 
biographie générale, T . 7 (Paris 1855), sp. 166— 177.

3 D et kan nämnas att resedagboken jämväl innehåller anteckningar om utgifter 
under resan för tiden 10 maj—26 juni 1817 (s. 268—271).
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nas en samling visor, sånger, kupletter, epigram m. m. på olika språk, 
men mest franska chansons — ha vi ej anledning att här närmare 
ingå. Däremot kommer en episod av ett visst intresse för vår hand
skriftssamlings historia till synes i Ihres förut omnämnda brev till 
modern från London (i juli 1817), i det att han häri beklagar, att han 
ej fått med sig samlingen av Linnés brev till Bäck, vilken enligt vad 
han av ett par svenska resenärer erfarit i England skulle — särskilt 
om de befunnes vara av vetenskapligt värde — kunna inbringa stora 
pengar, och att han till och med ifrågasätter, att den skulle kunna 
eftersändas.1 Så skedde dock ej — man ma väl säga: till all lycka, 
eftersom det ju givetvis för vårt land skulle ha inneburit en kännbar 
förlust, om också denna stora och mycket viktiga brevsvit2 skulle ha 
vandrat över i engelsk ägo.

Ehuru Ihre tydligen även i fortsättningen varit nödsakad att vårda 
sin hälsa — sålunda genomgick han sommaren 1818 en bad- och 
brunnskur i Loka3 — har han av allt att döma åtminstone ej under 
de närmaste åren varit urståndsatt att sköta sin militära tjänst. Han 
befordrades sålunda 1818 till ryttmästare vid Livregementsbrigadens 
dragonkår, och när han 1821 avgick ur tjänsten, erhöll han majors 
avsked. Att å andra sidan den tidiga avgången — han hade då ännu 
ej fyllt 30 år — stod i samband med hans nedsatta hörsel är ju uppen
bart.

Vid denna tid innehade han Håtunaholms säteri i Sigtunatrakten 
(Håtuna sn), som han 1818 mottagit på arrende av ägaren friherre Carl 
Carlsson Bonde. I sin jordbruksdrift fick han mottaga goda råd av sin 
på detta område erfarne fader.4 År 1822 ingick han äktenskap med A n -

1 Det heter härom i brevet: »Jag är rätt ledsen att jag ej tog Linnés latinska bref 
med som Albrecht höll på med. Docens vid Acad. i Lund Ekenstam och Gezelius 
och f[lere] säga att de skulle betalas med 300 Guinéer, om de äro nyttige på något 
sätt för wettenskapen, och mindre om de blott äro anmärkningar etc. etc. om de 
möjligen skulle kunna komma hit medan jag wore här skulle wara rätt roligt, men 
derpå twiflar jag, ty har Cooper intet att kunna hjelpa mig med will jag resa ju  
förr dess häldre från denna otrefliga Stad.»

2 Om denna närmare nedan.
3 Anteckningar i den förutnämnda resedagboken (s. 48—57); de gälla även en 

tu r till Bergslagen och Dalarna företagen i samband med hemfärden.
4 Se t. ex. ett brev från A lbrech t  I hre  till sonen, dat. Ekebyhof 7 maj 1820. 

— Från samma tid kan också nämnas ett brev till Ihre från F red r ik  C ederborgh , 
den bekante romanförfattaren, vilket föreligger i Ihre 191 och gäller postbefor- 
dringen av hans tidskrift Anmärkaren.
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ToiNETTE M a r g a r e t a  R i b e n , dotter av kaptenen Axel Gustaf Riben 
och hans maka, född Jägerhorn.1 Och på Håtunaholm föddes deras 
två barn, dottern C h a r l o t t a  ( L o t t e n ) 2 1823 och sonen A l b r e c h t  

G u s t a f  E l o f 3 1825. Vid arvskifte efter fadern erhöll Jan Abraham 
den fasta egendomen Väsby på Ekerön, och efter systern Inga Alber
tina, som avled 1830, ärvde han en liten del i Ekebyhof. Väsby arren
derades av modern, som dock redan 1831 tillöste sig denna fastighet.4 
Sommaren 1826 har Jan Abraham för en summa av 17 ,000  rdr banko 
inköpt Björnarbo säteri5 i Jumkils sn (Uppl.), och hit flyttade familjen 
i mars 1827. Denna egendom sålde han emellertid tio år senare 18366 
för att flytta till Uppsala. Här inköpte han en mindre fastighet i 
Kungsängen, No. 1 och 16 i kvarteret Örnen, belägen vid Östra 
Agatan (No. 57). Denna fastighet, förmodligen ett lågt tvåvånings
hus identiskt med det som först för ett par år sedan lämnade rum för 
ett modernt hyrespalats, gränsade intill de från Wennerbergs-tiden 
så välbekanta byggnaderna »Syskrinet» och »Sju helvetes gluggar». 
Hans Uppsala-år, som tydligen ej varit skonade av sjukdom och be
kymmer, blevo helt få, i det han efter långvarigt lidande7 avled re
dan 1839 (9 Juni) nära 48 ar gammal. Hans stoft vilar på Uppsala

1 En bröllopsdikt ’Vid major Johan Abraham Ihres bröllop, Den 11 Februari 
1822’, författades av kyrkoherden O . P h . U t ter strö m , som tidigare (från 1805) 
under några år vistats i Albrecht Ihres hus som informator för den yngre sonen 
Albrecht Elof. Dikten ifråga är tryckt i den efter Utterströms död utgivna sam
lingen av hans ’D ikter’ (Ups. 1878), s. 254 f. Utterström, som var en lycklig till- 
fällighetsdiktare, har ägnat en mängd poetiska alster av skilda slag åt olika m ed
lemmar av släkten Ihre; i detta sammanhang torde härav närmast böra nämnas 
Ringen. Till fröken A. M. Riben. 1821’ (Dikter, s. 76 f-), ’Håtunaholm den 28 

Januari 1821’ (ibid., s. 134). Jfr även nedan.
Gift 1843 med professorn i fysik och mekanik vid Uppsala univ. A d o lf F er d . 

S vanberg  (f. 1806, f  1857).
3 Sederm. kapten vid Dalregementet, f  1871, fader till depositor, ryttmästaren 

J ohan  A. I h r e .

4 Likviden som var 8,000 rdr banko ordnades delvis så, att modern övertog en 
del av Jan Abrahams lån. Diverse handlingar rörande dessa mellanhavanden och 
andra affärer finnas på Ekebyhof.

D Ett dokument från år 1645 rörande denna egendom föreligger bland de till 
vår samling hörande permebreven (Ihre, Permebrev 8).

6 Köpare var bokhandlaren i Uppsala fil. magister N. W. L u n d eq u ist ; priset 
var 30,000 rdr banko (Ihre till modern fr. Björnarbo 10 nov. 1836).

' Detta kommer tydligt till synes i U tterströ m s griftekväde ’Vid major J. A. 
Ihres jordfästning i Upsala domkyrka, Den 18 Juni 1839’, ävenledes tryckt i U:s 
Dikter (s. 255 ff.).
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kyrkogård under en liggande sten som bär hans, hans makas och må- 
gens, professor A. F. Svanbergs, initialer.1 Angående änkefru An
toinette Ihre kan nämnas att hon 1850 för en summa av 24,000 rdr 
banko förvärvade Bisslinge gård i Eds sn, Sollentuna hd, UppL, 
och 1861 sålde denna egendom.2

A l b r e c h t  E l o f  I h r e ,  yngre son till kanslirådet Albrecht Ihre och Albrecht. Elof 

hans maka född Bäck, blev som bekant en av ättens mest framstående 
medlemmar, i det att han efter en snabb karriär på den diplomatiska 
banan steg till rikets högsta värdigheter och spelade en roll i vårt lands 
inre-politiska historia under det sista skedet av Karl Johans-epoken 
och under Oskar I:s tidigare regeringsår. I fråga om honom före
ligger emellertid ur detta arbetes synpunkt alldeles säregna förhållan
den såtillvida som den väsentliga och viktigaste delen av hans hand
skriftliga kvarlåtenskap icke ingår i den samling, som i detta katalog
arbete förtecknats och kommenterats. Vad denna genom de tidigare 
depositionerna bildade samling innehåller av manuskript och doku
menter härrörande från Excellensen Ihre är relativt obetydliga ting, 
och först i senaste tid, närmare bestämt hösten 1943, har den vikti
gaste delen av hans papper, däribland hans omfattande brevsamling, 
anförtrotts i vårt universitetsbiblioteks vård. Detta märkliga tillskott 
till Ihre-samlingen kommer därmed att, när det en gång blir uppord
nat och katalogiserat, av allt att döma föranleda ett supplement till 
det föreliggande katalogarbetet. Uppenbarligen blir där den rätta 
platsen för en sammanfattande överblick över Excellensen Ihres 
manuskript och dessas närmare skärskådande mot bakgrunden av 
hans levnad och livsgärning.

Därmed är dock icke sagt att Excellensen helt skulle kunna lämnas 
åsido i här föreliggande arbete. Det får ju dock ihågkommas, att han 
under en lång följd av år varit ägare till släktsamlingen i dess helhet, 
vilket för dennas del kommit att innebära både tillskott och — icke 
minst — avsöndringar. Och det säger sig självt att detta avsnitt i

1 I. A. I., A. M. I., A. F. S., B. S. E.; jfr S. A. H ägg, Beskrifning öfver Upsala 
kyrkogård (Ups. 1886), s. 104. (De tre sista initialerna torde syfta på en i familjen 
anställd Mamsell Sophie Eneroth, som omnämnes bl. a. i Jan Abiaham Ihres te
stamente.) Graven prydes numera jämväl av en i senare tid rest minnesvård i gra
nit över prof. Svanberg och hans familj.

2 M eddelat av friherrinnan  A n n a  W re d e , f. I h r e ,  som i sin tu r  erhållit uppgif
ten  av fru  T o r a  N o r d s t r ö m - B o n n ie r ,  vars cykel av h istoriskt-rom antiserade be
rä ttelser, U ppländsk kvinnospegel (Sthm  1941), är knuten  till Bisslinge.
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samlingens historia organiskt hör samman med den översikt över 
dess tidigare skeden, som den föregående framställningen avsett att 
lämna.

Innan vi ingå på detta kapitel, torde dock böra förutskickas en sam
manställning av de viktigaste data i Excellensen Ihres liv, vilken dock 
förklarligt nog såsom blott preliminär ansetts kunna läggas helt sum
marisk.

Albrecht Elof Ihre var född på Ekebyhof den 6 oktober 1797 såsom 
den näst yngste i syskonskaran. Efter undervisning i hemmet sän
des han 1812 till Uppsala, där han inskrevs vid universitetet den 29 
sept. Ämnad för ämbetsmannabanan drev han här i första hand ju 
ridiska studier för kansliexamen, som han avlade den 7 juni 1816; 
åtskilliga volymer av föreläsningsanteckningar m. m. föreligga i vår 
samling.1 Vid sidan härav ägnade han sig emellertid också åt studier 
i de orientaliska språken, ävenledes dokumenterade i handskrifts
samlingen.2 Antagen till e. o. kanslist i Kanslistyrelsens expedition 
och vid Riddarhuset 1816 samt till amanuens vid »Kongl. Biblio- 
thequet å Drottningholms Slott» 1817, utnämndes han 1823 till andre 
sekreterare i Kabinettet för utrikes brevväxlingen och påföljande år 
till legationssekreterare vid svenska beskickningen i Konstantinopel. 
De närmaste åren tjänstgjorde han här under översten greve C. G. 
L ö w e n h i e l m , som antagit posten som ministerresident, och när denne 
1827 förflyttades till Wien, förordnades Ihre att som chargé d’affaires 
förestå beskickningen. Utnämnd till kammarjunkare i april 1827, 
erhöll han redan några månader senare kammarherrenyckeln. Efter 
att i fyra år till sina överordnades belåtenhet ha uppehållit sin nämnda 
diplomatiska charge, blev han i dec. 1831 — då stadd på permission 
i hemlandet — utnämnd till kabinettssekreterare. Sedan J. A. von 
Ilartmansdorff såsom t. f. hovkansler genom sin hänsynslösa an
vändning av indragningsmakten i kampen mot oppositionspressen 
framkallat en irritation, som bl. a. tog sig uttryck i svårartade gatu- 
oroligheter i huvudstaden, och avlägsnats från denna post, utsågs 
Ihre till hans efterträdare och vann genom sitt mera humana upp
trädande stora sympatier hos pressens män. Den duglighet han åda
galagt som ämbetsman förde honom snart nog till högre poster, och 
härtill medverkade väl också det namn han förvärvat såsom den där 
visat sig förstå vad som rörde sig i tiden. Vid den förändring i kon

1 Ihre 33—37, 159 m. m. 2 Ihre 54—57 m. m.
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seljens sammansättning, som genomfördes våren 1840 dels med an
ledning av den då beslutade departementalreformen men dels också 
under trycket av oppositionens allt högljuddare krav på en system
ändring, förmåddes Ihre, som varit designerad till konsultativt stats
råd, att åtaga sig ecklesiastikminister-portföljen (16 maj). Detta 
tidsskede, det sista i Karl Johans regering, fick som bekant sin prägel 
främst av det hänsynslösa sätt, varpå den liberala oppositionen gick 
till storms dels mot »allenastyrandet» dvs. det ringa avseende konungen 
fäste vid sina rådgivare samt dessas svaghet och undfallenhet gentemot 
regenten, dels emot det sidoinflytande, som utövades utanför konsel
jen och som mestadels betecknades som »Braheväldet». Vid riksdagen 
1840—41, då oppositionen från början genom utskottsvalen m. m. 
lyckats få övertaget, kom detta till uttryck dels i det rekordmässiga 
bruk konstitutionsutskottet gjorde av sin anmärkningsrätt mot kon
seljen, dels också genom användandet av anslagsvägran och -ned
skärningar som ett vapen mot regeringen. Denna senare taktik för
anledde att de båda statsministrarna greve A r v id  P o sse , justitiestats- 
minister, och friherre A l g e r n o n  S t ie r n e l d , utrikesstatsminister, be
gärde sitt avsked. I den senares ställe — Stierneld, som stod under 
tilltal inför riksrätt, beviljades tjänstledighet — förordnades Ihre att 
tills vidare förestå Utrikesdepartementet (5 sept. 1840), och när 
Stierneld (efter riksrättens frikännande utslag) 1842 erhöll sitt av
sked, utnämndes Ihre samma år till utrikesstatsminister och en av 
rikets herrar (29 dec.). Påföljande år upphöjdes han i friherrligt stånd, 
och 1846 blev han serafimerriddare. Som den märkligaste händelsen 
i hans utövning av det höga ämbetet får man väl räkna den föga an
genäma del han vid riksdagen 1840—41 fick taga i den beryktade 
striden om kabinettskassans skuld, ett ämne som dock här ej närmare 
skall beröras.

Även under den mera liberala aera, som begynte med Oskar I:s 
tronbestigning och som också kom till uttryck i betydande förändringar 
i konseljens sammansättning, kvarstod Ihre under åtskillig tid i re
geringen. Det var först i april 1848 efter dechargedebatterna i riks
dagen och de av februari-revolutionen påverkade marsoroligheterna 
som konungen beslöt sig för ett fullständigt statsrådsskifte, vilket 
skulle åsyfta att bereda ökat inflytande åt den liberala riktningen. 
Hela regeringen — med ett enda undantag (den kort förut utnämnde 
J. F. Fåhraeus) — demissionerade och ersattes med nya män; huru
vida det med förändringen avsedda syftet verkligen nåddes har där-

27  — 40360 A. Grape.
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emot ansetts tvivelaktigt. Ihre, som ännu stod i sin fulla mannakraft — 
han var blott 50 år — drog sig med pension från kabinettskassan till
baka till privatlivets lugn, varvid man säkerligen på många håll med 
O . I. F å h r a eu s1 fann det »beklagansvärdt. . .  att tillfälle derefter icke 
erbjöd sig att genom någon annan passande anställning göra hans 
klassiska bildning och fasta fosterländska karaktär än vidare frukt
bärande för det allmänna».

Såsom en bidragande orsak till att Ihre så tidigt trädde tillbaka 
från all offentlig verksamhet, får man nog räkna den ögonsjukdom, 
varav han angripits. I varje fall anför han själv denna som skäl, 
när han 1850 avböjer den anmodan konung Oskar riktat till honom 
att då mottaga lantmarskalksstaven. Han förklarar nämligen då, att 
han icke skulle ha hyst några betänkligheter att åtlyda konungens 
nådiga vilja, »om icke en alltjemnt tilltagande ögonsjukdom, den 3ne 
utländska Brunnscurer ej förmått häfva, äfven i fysiskt hänseende, 
lade oöfverstigliga hinder i vägen för min innerliga önskan att i någon 
mån kunna vara min Konung och mitt Fädernesland nyttig»2. Men 
man misstar sig näppeligen, om man också tillskriver vissa drag i 
Ihres egen lynnesläggning åtskillig andel i hans beslut att så tidigt 
draga sig tillbaka till privatlivets lugn. I nära nog tre decennier kom 
han sålunda att framleva sin mesta tid i en relativ tillbakadragenhet 
på sina egendomar: Venngarn, som han frånträdde 1869, då det 
hundraåriga arrendet utgick, och framför allt Ekebyhof. Själv ung
karl omhuldades han av tre ogifta systrar3 och delade sin tid mellan 
egendomarnas skötsel och tillgodoseendet av sina lärda intressen.

Ihre var nämligen utan fråga en ovanligt mångsidigt och fint bil
dad man, väl orienterad i den klassiska litteraturen och med djup
gående insikter inom olika vetenskapsområden. På den goda grund, 
som lagts genom hans Uppsala-studier, hade han oförtrutet byggt 
vidare. Icke minst den långa tid han tillbragte i Konstantinopel 
torde ha givit honom goda tillfällen till studier; härom vittna bl. a. 
hans inköp av böcker och handskrifter. Hans chef under det förra

1 Skildringar ur det offentliga lifvet (Sthm 1880), s. 260.
3 I hre  till justitiestatsministern greve G. A. S parre 17 okt. 1850. Konungens 

önskan hade framförts genom frih. A. S tie r n e l d , som efterträtt Ihre som utrikes- 
statsminister (båda dokumenten i 1943 års deposition).

3 Av dessa gick M a rianne  ur tiden 1864, A n n a  S ofia  1871 och C h a rlo tte , 
äldsta systern, 1877 några månader före brodern. Modern, kanslirådinnan A n n e - 
S o p h ie  I h re , född Bäck, avled på Ekebyhof 1848.
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skedet av denna sejour, greve C . G. L ö w e n h i e l m , lovordar också 
i brev till dåvar. utrikesstatsministern greve G. af Wetterstedt (maj 
1827) Ihre bl. a. för »ses connoissances aussi variées qu^tendues».1 
Och under den kritiska våren 1840, då konseljens ombildning låg 
i stöpsleven, hade till och med hans egen expeditionschef i hovkanslers- 
ämbetet C . W a h l h e im  bibragts den föreställningen, att Ihre »helst 
skulle mottaga någon beskickning för att ostörd kunna öfverlemna sig 
åt sina vetenskapliga sysselsättningar».2 Senare kunde ingen — icke 
ens en så arg häcklare av allt och alla som C r u s e n s t o l p e 3 — från- 
känna honom ett stadgat rykte för kunskapsrikedom och fin bildning. 
De rika bok- och handskriftsskatter, som samlats i släktens ägo, hade 
säkerligen alltsedan hans ungdomstid varit föremål för hans intresse4 
— han var nu själv ägare till dessa litterära skatter, och i varje fall 
boksamlingen blev av honom i åtskillig mån utökad, vilket klarligen 
skönjes av det nuvarande beståndet i Bibliotheca Ihreana på Eke- 
byhof.

Vad däremot handskriftssamlingen beträffar är det — såsom ovan 
redan framhållits5 — alldeles uppenbart att Excellensen Ihre icke in
tresserat sig för att bibehålla denna såsom en släktsamling och än 
mindre för att utöka och förkovra den som en sådan. Man kan också 
mycket väl förstå, att det för honom själv kan ha ställt sig vanskligt 
att överblicka och behärska de stora och till betydande del oordnade 
samlingar han tagit i arv från äldre generationer — redan utrymmes- 
frågan torde härvidlag ha varit nog så besvärande. Och med all san
nolikhet kan det antagas, att han även varit medveten om de risker,

1 L ö w e n h ie l m  till W etterstedt  28 maj 1827 (RA).
2 D etta berättar C. W. L illjec r o n a  i sin dagbok under riksdagen 1840—41 

(utg. av G. A. A l d é n , Bakom riksdagens kulisser . . . Sthm 1917), s. 95.
3 Så bl. a. i Ställningar och förhållanden, Bref 6 (Sthm 1843), s. 71, där han 

nämner, att Ihre har »studier, som egna en sonson af den frejdade Professorn.» Och 
i samband med ministärförändringen 1848 framhåller han vid en jämförelse med 
efterträdaren, att »Baron Ihres företräde i kunskapers mängd och djup för Baron 
Stjerneld är obestridligt», även om de i konseljen »merändels voro ett dödt kapital» 
och mera ägnade för studerkammaren (ibid., Bref 13, 1848, s. 55).

4 A tt även handskrifterna intresserat honom framgår bl. a. därav att av hans 
hand föreligger en tydligen i unga år utförd avskrift av de tillägg, som farfadern 
Johan Ihre gjort till sitt Glossarium, vilka numera sammanförts i Vol. 90 i vår sam
ling (se nedan D. 2, s. 101). Avskriften ifråga, som i separe tid anträffats på Ekeby-
hof, har inbundits i nyssnämnda volym Ihre 90. Jfr också vad som ovan s. 413, 
not 1 anförts om hans intresse för Linnés brev till Abr. Bäck (se även nedan s. 427 
samt D. 2, s. 343 ff). 5 Ovan s. 6 f.

Exc. Ihres 
handskr.-do

nationer.
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för vilka en handskriftssamling i enskild ägo kan bli utsatt, och velat 
gardera åtminstone vissa delar därav för dylika, framför allt natur
ligtvis för eldfaran. Men för tanken att som donation eller deposi
tion överlämna samlingen i fullständigt och slutet skick i en offentlig 
institutions vård tycks han däremot ha stått alldeles främmande. 
I stället har han, i sin önskan att ställa sina litterära skatter till forsk
ningens förfogande, valt den formen att förära större eller mindre 
delar till skilda vetenskapliga institutioner alltefter dessas olika lägg
ning och syftning.

Förbindelser med sådana institutioner, liksom med vårt lands lärda 
värld överhuvud, hade han ju också i en mera ovanlig grad — han 
hade ju även som nämnt låt vara en kortare tid varit ecklesiastik
minister. Så var han bl. a. medlem (resp. hedersledamot) av ett fler
tal av våra akademier och lärda samfund. Inom ett par av dessa kom 
han också att vissa tider bekläda hedersposter, vilket alltid skedde 
med värdighet, klokhet och skicklighet — särskilt i hans Ruhestands- 
tillvaro torde detta ha utgjort ett inslag, som förlänade denna intresse 
och omväxling.

I »Flistoriska samfundet», dvs. officiellt Kungl. Samfundet för 
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, hade han 
invalts redan 1838 och 1845 efter greve Magnus Brahes död kallats 
att efterträda denne som samfundets ordförande, men på denna post 
kvarstod han endast till 1848.1 I november 1842 kallades han till 
hedersledamot av K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, 
och här tycks han ha fungerat som preses vid skilda tillfällen (1843 och 
1846?)2 — i varje fall utsågs han därtill för tiden jan.—maj 1850.3 
Likaledes 1842 invaldes han i K. Vetenskapsakademien och förde 
här presidiet 1845—46; han nedlade detta den 8 april 1846 med ett 
tal ’Om det sätt, hvarpå Svenska regeringen inhemtat Svenska fol
kets omdöme angående landets förhållande till utrikes makter’ eller 
som det heter i akademiens protokoll: ’En historisk undersökning 
af Utrikes Ärendernes behandling i Swerige’; manuskriptet till detta 
tal, som aldrig blivit tryckt, föreligger i vår samling som Ihre 114.4

1 S. B e r g h , K. Samfundet för utgifvande af handskrifter . . . under det första 
århundradet af dess tillvaro (Sthm 1917; H ist, handlingar, D. 25: Bihang), s. 40, 
44, 106.

2 Jfr brev från B. E. H il d e b r a n d  15 maj 1843, 9 och 16 sept. 1846. Ombyte 
av preses tycks vid denna tid som regel ha skett varje halvår.

3 H il d e b r a n d  t i l l  I h r e  6  j a n .  1 8 5 0 .

4 Se nedan D. 2, s. 150. Av åtskilligt att döma ges det anledning antaga att Ihre
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Även Svenska Akademien erbjöd Ihre att intaga ett rum i sin krets, 
detta till och med vid två skilda tillfällen, nämligen först 1847 i le
digheten efter H a n s  J ä r t a , då Ihre dock omedelbart bestämt av
böjde1, och andra gången 1849 efter C. G. v o n  B r in k m a n . I detta 
fall tycks Ihre åtminstone i förstone ha varit böjd att ge efter för akade
miens förnyade önskan, men sedan åtrat sig. I varje fall uppsköt han 
år efter år att taga inträde — trots en flitig bearbetning från von Bes
kow och andra — tills dess han omsider 1859 insände sin definitiva 
avsägelse.2 Även i detta fall anförde han förutom en fortfarande sjuk
lighet särskilt sin länge fruktlöst bekämpade ögonsjukdom som skäl 
för avsägelsen.

Möjligen kan också förtjäna nämnas att Ihre 1853 kallades till 
hedersledamot av K. Lantbruksakademien3, att han någon tid funge
rade som ordförande i Svenska missionssällskapet (vald 13 jan. 1848)4 
och att han naturligtvis också tillhörde varjehanda andra samman
slutningar av skilda slag.

Det anförda torde mer än tillfyllest visa, att Excellensen Ihre, 
med dessa rika anknytningar till vårt lands lärda institutioner och vad

vid utarbetandet av detta tal haft verksamt biträde av A n d e r s  F r y x e l l , vilket må
hända utgör skälet till att talet ej publicerats.

1 Ihres namn hade nämnts redan 1842, då akademien stod tämligen splittrad 
inför frågan om en »mecenat» eller en av vitterhetens män borde inväljas (se S c h u c k , 

Sv. akademiens hist., 5, Sthm 1938, s. 187 ff.). Agardh och Franzén ifrågasatte 
att invälja honom som efterträdare till Tegnér, som ju  gick ur tiden 1846 ( S c h Uc k  

ibid., s. 216, 218). I valet efter Järta (juli 1847), då akademiens sekreterare B e r n h . 

v o n  B e s k o w  varit livligt verksam, samlade Ihre alla röster utom en (se ibid. s.
233)> men avsägelsen följde icke förty mycket snabbt (s. 234 f.).

2 Se härom utförligt S c m lC K , anf. arb., 6  (Sthm 1 9 3 8 ) , s. 4 0 , 4 2 — 4 7 , 4 9 — S 3 , 

7 8 ,  1 1 4  f., 1 2 3 — 1 2 5 . Om den originella tanke Ihre framställde och talangfullt 
utvecklade 1 8 5 7 , att han skulle få träda tillbaka för Prins Oscar, sedermera konung 
Oscar II , se ibid., s. 1 1 5 — 1 2 2 .

3 Denna utmärkelse framkallade en giftighet från C r u s e n s t o l p e s  sida om att 
»det är likväl icke åt jordbruket, som han företrädesvis egnat sitt vetande och sin 
omtanke» och en antydan om de »högst allvarsamma betänkligheter», som skulle 
ha framställts mot skötseln av Venngarn och om vilka akademien förmodades vara 
underkunnig (Ställningar o. förhållanden 1853: juni, s. 63 f.).

4 M ed detta sällskap hade Ihre redan under sin statsrådstid haft vissa förbin
delser (se härom B . S u n d k l e r , Svenska missionssällskapet 1 8 3 5 — 1 8 7 6 , akad. avh., 
Upps. 1 9 3 7 , s. 8 7  f., 9 0 ) . Ihres sätt att handhava ordförandeposten bedömes emel
lertid av nämnde förf. strängt (ibid. s. 2 x 3  f., 2 6 1  f., jfr dock även s. 2 5 8 ) ,  men 
att döma av Ihres korrespondens förefaller det icke helt uteslutet att omdömet kan 
kräva någon modifiering.
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detta ytterligare innebar av personliga förbindelser, icke saknat u t
vägar att på ett ändamålsenligt sätt placera sina handskriftsgåvor, 
när han fann sig böra avstå en del dylika ting ur sina samlingar.

Den första donationen1 av handskrifter har gjorts den 25 april 
1848, alltså kort efter Ihres avgång från statsminister-posten, vilket 
möjligen får tolkas som ett tecken på att han nu fått bättre tid att in
ventera sina samlingar. Den tillföll emellertid icke någon av de lärda 
sammanslutningar, som omnämnts i det föregående, utan därmed 
ihågkom Ihre Uppsala universitet såsom ett bevis på den tacksamhet 
han kände gentemot det lärosäte, där han gjort sina första studier.2 
Gåvan utgjordes av sex orientaliska manuskript; den är för övrigt 
redan närmare omtalad ovan s. 6. Där har också meddelats vad Ihre 
själv relaterat om ett annat förvärv, som likaledes varit tillämnat 
vårt universitetsbibliotek men sedermera gått förlorat, nämligen »en 
säck handlingar ur . . . Janitschar Agans Archiv». Även många år 
senare blev universitetsbiblioteket ihågkommet med en manuskript
gåva, i det att Excellensen år 1870 dit överlämnade den ’Matrikel

1 Som vi avse att här nedan något beröra de frikostiga gåvor även av andra ting 
än handskrifter, som Ihre överlämnat till offentliga samlingar, kan det vara skäl 
att här omnämna, att han redan så tidigt som 1832 till porträttsamlingen å Grips-
holm skänkt ett porträtt av sin farfaders svåger biskop A. O. R h y z e l iu s  och möj
ligen även ett av dennes samtida Lundabiskopen och filosofen A n d r e a s  R y d e l i u s . 

Detta synes framgå av ett brev till Ihre av 2 ju li 1832 från överkammarherren frih. 
A. L. S t i e r n e l d , samlingens nitiske främjare, däri bl. a. säges: »Galleriet för de 
märkvärdigaste Svenska personer, är i tysthet Herr Kammarherren i stor förbindelse 
för ökningen af Ledamöter: Rhyzelius sitter nu där bredvid Rydelius och liksom 
språka som historici om deras ochså bullersamma tid.» Rhyzelius-porträttet är 
enligt Sv. porträttarkivets Index (Bd 2, s. 668) målat 1734 av K. F. Svan, under 
det att Rydelii bild enligt samma källa (Bd 2, s. 703) är en av A. Kastman 1765 
utförd kopia efter original i Lunds univ:s ägo.

3 Ihres gåvobrev finnes i Uppsala univ:s arkiv, Konsistoriets acta 1848 (no. 
203). Det är ställt till Konsistoriet och lyder i huvudsak som följer: »Hos Consi
storium Academicum får jag äran anhålla att hosföljande sex österländska hand
skrifter må varda öfverlemnade till Kongl. Universitetets Bibliothek såsom en ringa 
gärd af tacksamhet för den undervisning jag vid detta frejdade Lärosäte fordom 
åtnjutit. Dessa handskrifter äro: 1:0 Koran. 2:0 Iskender-nameh, eller Sagan om 
Alexander den Store. 3:0 Bostån af Saadi. 4:0 Diwani-Schahi eller Samling af 
Persiska skalden Schahis dikter. 5:0 Schah-nameh, Awwel, af Ferdusi. 6:0 T u r
kisk LäroBok i innanläsning.» — Konsistoriets tackskrivelse av den 6 maj s. å. 
förefinnes i Ihre-samlingen (1943 års deposition), liksom även brev från univ.- 
bibliotekarien professor J. H. S c h r ö d e r  av den 20 maj s. å.
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öfver Studerande af Noblessen . . .’, som kommit att stanna hos far
fadern i dennes egenskap av adelsnationens inspektor.1

Redan 1849, alltså året efter den första Uppsala-donationen, har 
Ihre bestämt sig för att avveckla den från föräldrarna ärvda samling av 
medicinska manuskript och papper, som härrörde från morfadern, ar- 
kiatern A b r a h a m  B ä c k .2 Det var, som nedan skall närmare beröras, 
en mycket omfattande samling, som därtill endast i vissa delar kunde 
ha något intresse för Ihre personligen. Att det blev en medicinsk in
stitution, som denna gång kom i åtanke, var ju naturligt. Excellensen 
Ihre har tydligen i första hand tänkt på Svenska läkaresällskapet och 
har i det syftet översänt samlingen till professor A n d e r s  R e t z iu s , den 
bekante anatomen. I ett odaterat brev, som dock torde kunna hän
föras till förra hälften av februari 1849, skriver Retzius: »Jag saknar 
ord att tolka den tacksamhet, som jag med mine kamrater är skyldig, 
för den herrliga gåfvan af framledne Herr Archiater Bäcks Manu- 
scripter och bref. De synas mig blifva en verkelig guldgrufva för 
förra århundradets medicinska historia i vårt land.» Emellertid till
lägger han: »Jag vågar dock, innan jag öfverlemnar det hela åt Läkare- 
Sällskapet, wördsammast hemställa om icke en del får lemnas till 
Carolinska Institutets Bibliothek; sålunda, att LäkareSällskapet 
finge det som rör den egentliga Läkarekonsten, h. e. sjukdoms be
rättelserna, och Institutet de vetenskapliga brefven, Collegii [medici] 
förhandlingar o. d.» Han bifogar också Karolinska institutets biblio
tekskatalog av år 18253 »för att af företalet visa, det Salig Archiatern 
sjelf deltagit i grundandet af Institutets Bibliothek4, liksom vi i det
samma äga dyrbara skänker af hans hand.» En delning av samlingen 
på det sätt Retzius föreslagit har Ihre dock tydligen ej funnit tillta
lande, utan i stället har han föredragit att lämna det hela till Karo
linska institutet, därvid väl också träffande Retzii innersta mening. 
»Jag delar fullkomligen», skriver han till denne 16 febr. s. å., »Herr 
Professorns mening i afseende å det lämpligaste förvaringsrum för 
de Bäckska papperen och anhåller fördenskuld att de må in toto et

1 Jfr härom ovan s. 142. Den bär i UUB signum X  186.
2 Jfr ovan s. 381.
3 Förteckning på de böcker, handskrifter och instrumenter, som finnas vid Caro

linska medico-chirurgiska institutet (Sthm 1825; 292 s. 8:0).
1 Det heter här i förordet: »Aflidne Archiatern, Kongl. Collegii Medici Praeses 

och Ridd. a? Kongl. Nordstjerne-Orden H :r D :r Abrah. Bäck . . .  m. fl. Svenska 
Läkare, hafva ock skänkt flere Volumer, hvilket af särskilte förteckningar, vid Bib- 
liotheket i förvar inhämtas.»
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tanto öfverlemnas till Carolinska Institutets samlingan1. En vacker 
tackskrivelse har avfärdats för den värdefulla gåvan, som däri be
tecknas som »en dyrbar föräring af 29 Volumer och 18 bundtar af 
Eders Excellenses Herr Morfaders, framlidne Archiatern Abraham 
Bäcks dagböcker och brefvexling»; den är daterad 28 februari 1849 
och undertecknad av hela lärarkollegiet och har tillställts Ihre med 
en skrivelse från Retzius av den 21 mars.2 Denne meddelar häri 
bl. a.: »Baron Diiben3 och jag hålla på att genomgå samlingen; 
den fordrar ett långvarigt studium» och tillägger: »På Läkare Säll
skapets högtidsdag, nästa höst hoppas jag att få begagna åtskilligt 
ur Archiater Bäcks papper.» I detta sistnämnda yttrande syftar han 
tydligen på det tal han såsom Läkaresällskapets ordförande för arbets
året 1848/49 skulle hålla vid sin avgång; ämnet för detta kom emel
lertid att bli »en kort betraktelse öfver de förhållanden, under hvilka 
Sällskapet tillkommit och utbildats, jämte en blick åt dess framtid»4 
och har väl sålunda näppeligen kunnat beröra den Bäckska samlingen. 
Ett par år senare, 1851 (23 aug.), framför Retzius ett tack »för den 
nya gåfva, hvarmed E. E. täckts rikta Institutets Bibliothek», och 
det visar sig att det då varit fråga om en supplering av den första 
manuskriptdonationen, men om tillskottets omfattning och innehåll 
få vi ingen närmare upplysning: i Karol. inst:s protokoll för den 8 
sept. 1851 (§9) betecknas gåvan blott som »en mängd manuscripter 
och bref efter Archiater A. Bäck.» Till de Bäckska samlingarna åter
komma vi emellertid som antytt i det följande.

När Kungl. Biblioteket 1852 fick emottaga ett par handskrifter 
som gåva från Ihre, så sammanhängde detta med den dåvar. biblio
tekschefens, J. E. R y d q v is t s , personliga förbindelser med Excellen
sen. Rydqvist hade tillställt Ihre de två första häftena av sitt arbete 
Svenska språkets lagar, och när Ihre därför framför sitt tack, över
sänder han för Rydqvists granskning en handskrift innehållande

1 Understruket av Ihre. Brevet i KVA:s bibliotek, Brev till A. A. Retzius.
2 Båda dessa dokumenter ingå, liksom Retzii tidigare brev, numera i Ihre-sam- 

lingen (1943 års deposition). I lärarkollegiets protokoll den 28 febr. 1849 betecknas 
samlingen som »39 volumer in folio och 18 convoluter bref etc.», men den förra av 
dessa siffror torde väl näppeligen kunna vara den rätta.

3 Frih. G u s t a f  v o n  D u b e n , den bekante etnologen m. m., var vid denna tid 
(1846—55) bibliotekarie och sekreterare vid institutet; sedermera professor där
städes.

4 Förhandlingar vid Sv. läkare-sällskapets sammankomster fr. o. m. octob. 
1848 t. o. m. sept. 1849 (Sthm 1849), s. 115.



425

’Lectier för systrarna i Vadstena kloster vände på svenska av Larens 
Petri’ i tanke att denna möjligen kunde innehålla »något uplysande 
i lingvistiskt hänseende.»1 När Rydqvist så småningom kan an
mäla, att han för sina syften nyttjat handskriften, lämnar han en del 
upplysningar om dess ålder, dess språk m. m. och nämner samtidigt 
beträffande dess lectier, att »Kongl. Bibliotheket har ingen härmed 
fullt jemförlig, hvarföre ock dess tjenstemän icke utan afundsamma 
blickar beskådat främlingen».2 Denna nog så tydliga invit upptas 
mycket välvilligt av Ihre, som älskvärt svarar: »Gerna öfverlåter jag 
min Wadstena-Nunnas åldriga behag åt de utmärkta fornälskare som 
vårda vårt Kongliga Bibliothek der hon skall finna en bättre och säk
rare fristad än hos mig.»3 Och han tillägger ytterligare: »För samma 
ändamål får jag nu öfversända en gammal homiletisk författare som 
ehuru i yngre afskrift måhända torde förtjena ett rum i Kongl. Biblio- 
thekets samlingar.» Denna sistnämnda handskrift är en år 1706 
utförd kopia av en i Linköpings stiftsbibliotek befintlig kvarthandskrift 
från 1400-talet innehållande en fornsvensk postilla; denna Linkö- 
pings-codex är numera signerad T. 181 (utgjorde no. 20, 4:0 i Ky- 
landers förteckning4); den är avtryckt av R. G e e te  i Svenska medel- 
tids-postillor . . .  D. 5 (Samlingar utg. af Sv. fornskrift-sällskapet, 
23) och närmare beskriven därsammastädes s. 247 f. Vad åter av
skriften beträffar (nu signerad A 639) så har den väl kommit till på 
föranstaltande av E r i k  B e n z e l iu s  d. y.5, som tycks ha ägt den, möj
ligen för en tillämnad utgåva. Det är väl alltså tänkbart att den med 
Benzelii språkliga samlingar, alltså via K. Vetenskapsakademien6, 
kommit i Johan Ihres händer.

Från cn åtskilligt senare tidpunkt nämligen 1864 kan annoteras 
ännu en handskrift förärad till Kungl. Biblioteket, nämligen Album 
Andreae Johannis Arosiandri 1627—35 dvs. en stambok i liten 8:0, 
som tillhört den som boktryckare och vitter författare kände An -

1 I h r e  till R y d q v i s t  21 juni 1852 (KB).
2 R y d q v i s t  t i l l  I h r e  7  o k t .  s . å . ( U U B ,  I h r e - d e p o s i t i o n e n  a v  å r  1943); ä v e n  e t t

t i d i g a r e  b r e v  a v  3 0  j u n i  ( i b i d . )  b e r ö r  h a n d s k r i f t e n .

3 I h r e  till R y d q v i s t  15 okt. s . å. (KB). Handskriften ifråga, en liten oktav om 
166 sidor, från mitten av 1500-talet, är numera signerad A 78.

4 Linköpings bibliotheks handlingar, D. 2 (Linköp. 1795). s. 20.
5 Enligt en gissning av G. E. K l e m m i n g  skulle den ha utförts genom Laur.

Norrm anni försorg.
6 Jfr ovan s. 91 ff., 95 f. och 99.
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DREAS JoH A N N is A r o s ia n d e r  (Arosiensis, Arosiandrinus)1 o c h  som 
utgör en av källorna till kännedomen om denne något orolige mans 
liv o c h  förbindelser. Nuvarande signum är I. a. 22.

Å  Svenska Akademiens vägnar tackar B e r n h a r d  v o n  B e s k o w  

1852 (8 okt.) för »den vackra och intressanta samlingen af bilderna 
utaf sednare århundradens utmärktaste tänkare och snillen», men att 
Ihre också varit betänkt på att donera handskrifter till akademien 
framgår av hans brev till von Beskow skrivet från Ekebyhof 25 sept. 
1 8S32j däri det bl. a. heter: »Jag är nyss återkommen efter ett par 
veckors tillhåll i Drottning Disas åldriga näste [dvs. Venngarn]. Jag 
har börjat att der låta hopsamla den spridda återstoden af min farfars 
handskrift af Glossarium jemte andra anteckningar i Nordisk språk
forskning och dertill hörande böcker, samt äfven många brytstycken 
af Olof Rudbeck d. y:s egenhändigt skrifna besynnerliga Lexicon har
monicum, h var af, som bekant är, endast ett ark blef tryckt. Alla dessa 
på sin tid mödosamt hopdragna strån af en utdöd myrstack önskade 
jag få inhysa i en vrå af Sv. Akademiens samlingar. Men mera 
härom nästa sommar om Gud ger lif.» Den här tillkännagivna avsik
ten gick dock aldrig i verkställighet, och i de många brev, som se
dermera växlats mellan Ihre och von Beskow ända fram till juli 18683 
— de utgöra för Beskows del ett 30-tal4 — förekommer ingenting om 
denna sak. Meddelandet ifråga saknar emellertid icke sitt intresse. 
Det visar bl. a. att handskriftssamlingen vid angivna tidpunkt befann 
sig på Venngarn — om i sin helhet eller blott till en del låter sig icke 
avgöras. Men det ger också vid handen att Excellensen Ihre trott 
sig vara ägare till Olof Rudbeck d. y:s stora Thesaurus harmonicus, 
vilket var ett misstag, ty originalmanuskriptet till detta verk befinner 
sig sedan år 1760 i Uppsala universitetsbibliotek, för vars räkning det 
på förslag och tillskyndan av Johan Ihre inlöstes från sterbhuset. 
Som jag på annat ställe5 påvisat, lärer det med en till visshet grän
sande sannolikhet kunna antagas, att det verk, som Exc. Ihre upp

1 Om denne se A. B. C a r l s s o n  i Sv. biograf, lexikon, Bd 2 (Sthm 1919—20), 
s. 269 ff. med där anförd litt.

2 I Svenska Akademiens arkiv.
3 Beskow avled i okt. s. å.
4 Dessa befinna sig numera i Ihre-samlingen (1943 års deposition); Ihres brev 

till v. Beskow i Sv. Akademiens arkiv.
5 I uppsatsen ’Riksråd — språkforskare. Med anledning av ett par nyfunna 

brottstycken av Bengt Skyttes etymologiska verk’ (i Uppsala universitets biblio
teks minnesskrift 1621— 1921, Upps. 1921, s. 329—372), s. 370 f.
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fattat såsom Rudbecks, i själva verket är riksrådet Bengt Skyttes 
egendomliga etymologiska arbete ’Sol praecipuarum lingvarum sub- 
solarium’, varav huvudparten återfunnits i vår samling och nu ingår 
däri som Ihre 47.1

När Ihre som nämnt 1849 (och 1851) donerade Bäckska handskrifts
samlingen till Karolinska institutet, kom åtskilligt till denna hörande 
att stanna i hans ägo — beträffande varjehanda skedde detta, som ne
dan skall närmare beröras, säkerligen oavsiktligt, men annat undantogs 
utan all fråga fullt medvetet. Till den senare kategorien hörde i varje 
fall den stora samlingen av brev från C a r l  v o n  L i n n é  till Bäck (jämte 
några andra Linné-papper), som vi redan hört omtalas i det före
gående2: det var denna samling som Excellensens äldre broder, ma
joren J o h a n  A b r a h a m  I h r e , gärna hade velat avyttra i England 1817, 
vilket dock ej kom att ske. Och av sammanhanget framgår att den 
yngre brodern, som ju visat större håg för lärda sysselsättningar, 
redan då ådagalagt ett visst intresse för samlingen i fråga3: som ett 
resultat av detta intresse torde man för övrigt kunna räkna vissa av 
de kopior, som föreligga i avskriftssamlingen Ihre 1944, och återstoden 
av dessa torde få anses betyga att Excellensens intresse bevarats ge
nom åren. Den stora samlingen av, som det uppgives, 315 st. origi
nalbrev, »huvudsakligen» till Bäck5 (nämligen sannolikt 292 st.), samt

1 Se nedan D. 2, s. 43 ff. 2 Se ovan s. 413.
3 I J o h . A b r . I h r e s  brev omnämnas ju  »Linnés latinska b re f . . . som Albrecht

höll på med», vilket väl snarast betyder att han roat sig med att kopiera dem.
4 Se nedan D. 2, s. 343 ff.
5 Denna uppgift förekommer hos E. Ä h r l i n g , Carl von Linnés brefvexling 

(Sthm  1885), s. xv, där det bl. a. meddelas följande: »Sedan dess [o: 1820-talet] har 
särskildt Kongl. Vet.-Akad. förvärfvat, utom genom köpet af den så kallade S w a r t - 

z is k a  samlingen [1830], hvari funnos 355 st. originalbref, deraf 224 st. till arkiater 
B ä c k , vid skilda tider värdefulla bidrag, synnerligast då dess ledamot exc. E l . 

I h r e  år 1855 med varm hand öfverlemnade ej mindre än 315 st. bref, hufvudsak- 
ligen till hans morfader, arkiater A b r . B ä c k , och 5 kortare uppsatser af L i n n é  

d. ä.» Som de numera sammanslagna och i en serie samordnade Swartzska och 
Ihreska breven till Bäck utgöra 516 st., göres det sannolikt att de i Ihreska donatio
nen ingående utgjort (516—224 = )  292 st. På vilka vägar professor O l o f  S w a r t z  

(f. 1760, j- 1818, slutl. K. Vet.-akad:s sekreterare) kan ha kommit i besittning av de 
224 originalbreven från Linné till Bäck är för närvarande icke känt, men förtjänar 
givetvis att undersökas. Ej heller känner man på vilken väg den kände autograf
samlaren greve J. P. v a n  S u c h t e l e n , rysk minister i Stockholm, kan ha kommit i 
besittning av det brev från Linné till Bäck (av 7 maj 1752), som 1906 påträffades 
i Bibliothéque Impériale publ. i dåvar. S:t Petersburg (se L i n n é s  Bref o. skrifvel- 
ser I: D. 4, s. 176 f.).
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dessutom 5 mindre uppsatser1 av Linnés hand överlämnade Excellen
sen Ihre 1855 till K- Vetenskapsakademien. Det sker i en kort skrivelse 
av 25 aug. nämnda år till dåvar. sekreteraren professor P. F. W a h l 
b e r g , vari Ihre ger uttryck åt förhoppningen, »att Kongl. Akademien 
icke ogerna emottager och med sina samlingar förenar dessa minnen 
efter en af Akademiens stiftare». Donationen anmäldes vid akademiens 
sammanträde den 12 september, då akademien beslöt, att »serskild 
skrifwelse skulle aflåtas till H. Exc. med tacksägelse för den dyrbara 
gåfwan», ävensom att »Manuscripterna skulle till Bibliotheket af- 
lemnas samt på lämpligt sätt inbindas».2 Tackskrivelsen, underteck
nad av B e r n h . v . B e sk o w  som dåvar. praeses och sekreteraren prof. 
W a h l b e r g , föreligger i Ihre-samlingen3 och betecknar donationen som 
»ett nytt vedermäle af den ädla frikostighet och det för vetenskaperne 
verksamma nit, hvarpå Eders Excellens redan tillförene lemnat så 
månget prof». Vid överlämnandet stannade emellertid 4 brev i Ex
cellensens ägo4, utan att man direkt kan åtminstone med hänsyn till 
deras innehåll se någon anledning till deras undantagande; de fin
nas alltjämt i samlingarna på Ekebyhof.

Vid behandlingen här ovan (s. 117 ff.) av Johan Ihres runologiska 
arbeten omnämndes, att en del anteckningar om Plovlanda runsten i 
Värmland, härstammande ur hans samlingar, av Excellensen Ihre 
överlämnats till Vitterhetsakademien och nu befinna sig i Antikvarisk
topografiska arkivet. Det fanns emellertid anledning förmoda, att 
ytterligare en del papper av liknande natur och med samma proveniens 
skulle kunna påträffas därsammastädes, detta så mycket mer som pro
fessor O scar A l m g r e n  1925 i uppsatsen ’Ein Runenstein auf Riigen?’5

1 Vad dessa innehållit är icke fullt klart, men med ledning av en del anteckningar 
av T h . M. F r ie s  (hans Linnaeana IV, i Linnébrevs-redaktionens arkiv i UUB), 
s. 68 torde man snarast kunna gissa på följande: i)  Skrivelse (oavslutad) ställd till 
en landshövding och handlande om fårsjukan; 2) ’Hans Excellence Gr. T essin’ 
(p. m. om hans välgärningar mot Linné); 3) Ms. av entomologiskt innehåll; 4) Ms. 
hörande till Systema naturae, Paris-editionen 1744 (om Bäcks befattning med denna 
se här nedan avsnittet om Bäck, ävensom D. 2, s. 458 f.); 5) ’Carl Linnaei vita’ 
(avskr. av den för Franska akademien uppsatta självbiografien).

2 Angående inbindningen se T h . M. F r ie s  i Bref o. skrifvelser af o. till C a r l  

v o n  L i n n é , Afd. 1: D. 4 ,  s. iv.
3 1943 års deposition.
4 Om dessa se närmare nedan D. 2, s. 337.
5 I Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie A l f r e d  G ö t z e  z u  seinem 6 0 .  

Geburtstage dargebracht. . . (Lpz. 1925), s. 215—219.
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också behandlat ett hithörande dokument, ingående i samma gåva. 
Efterforskningar, som jag senare kommit i tillfälle att göra, ha även 
givit vid handen, att denna utöver de två nämnda dokumenten inne
hållit varjehanda annat runmaterial. Det har därtill kunnat konsta
teras att Ihre själv lämnat ett meddelande om denna samling i brev 
till riksantikvarien B r o r  E m il  H il d e b r a n d , dat. Ekebyhof 3 nov. 
18641: »I mitt exemplar af Bautil hafva fordna egare imellan bladen 
inlagt åtskilliga afritningar af runstenar och andra fornsaker jemte 
några fragmentariska anteckningar. Jag förmår ej bedömma om de 
kunna vara till någon nytta; men jag bifogar dem likväl härhos emedan 
de dock torde förtjena att längre och bättre förvaras än som med- 
gifves af mina få återstående dagar — si quid superesse volunt Di.» 
I detta material märkas sålunda avteckningar av, resp. anteckningar 
om 9 stenar från Uppland2 och 2 från Småland3, vidare uppgifter 
efter Richardsson om halländska minnesmärken, en avteckning utförd 
av Sotberg i London 1765 av runliknande bokstäver i ett Harleian 
ms. i British Museum4, uppgifter om runinskrifter på ön Man5, ex- 
cerpter m. m. Stilarna äro flera: när B r o r  E m il  H il d e b r a n d  i skri
velse av den 2 dec. 18646 på Vitterhetsakademiens uppdrag frambär 
hennes tacksägelse för »de gamla anteckningar och ritningar af run- 
monumenter, Eders Excellence haft godheten öfverlemna», tillägger 
han: »Det har för mig varit ett nöje att genomse dessa handlingar, 
bland hvilka ligga originalanteckningar af Verelius, Hadorph, Broc- 
man, Stechau m. fl. af våra äldre berömliga forskare.» För min del 
vill jag ifrågasätta, om icke O l o f  R u d b e c k  d. ä:s hand förekommer i 
anteckningar om Steninge-stenen i Husby-Erlinghundra s:n (L. 551)-

1 I Vitterhetsakad:s handskr.-samling.
2 Dessa äro Liljegren 14 (Torslunda, Haga s:n), 265 (Ängsvreta, Hållnäs s:n), 

294 (Lejsta, Rasbo s:n), 305 (Broby, Funbo s:n), 309 (Lövsta, Funbo s:n), 551 
(Steninge, Husby-Erlinghundra s:n), 573 och 574 (Kasby, Lagga s:n) samt en sten 
som »har legat på Frötuna gärde i Rasbo Sokn» men som blivit »sönderslagen och 
hemförd till Herrgården».

3 Liljegren 1241 (den bekanta Komstadsstenen nära Sävsjö, i senare tid behand
lad av O. v o n  F r ie s e n  i Meddel. från Norra Smålands fornminnesfören., 6, 1922) 
och 1283 (Helganäs i V. Eds s:n).

4 Rubriken lyder: »Exemplum scriptum, ut vocant, runice ex Codice Lat. m em 
branaceo & pervetusto, qui sub N. i 772> forma maior, in Musaeo Britannico & 
Bibliotheca Manuscriptorum Harleiana adseruatur.»

5 Däribland Liljegren 1617, 1619 och 1621 (N. R. B r o o c m a n s  hand, synes det).
6 I 1943 års deposition.
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Påteckningar av Johan Ihres hand förekomma vidare förklarligt nog 
flerstädes och lämna bl. a. den intressanta upplysningen, att några 
avteckningar utförts av P eter  B o l in g , som ovan omtalats såsom en 
av Ihres mest dugande amanuenser.1

Det torde i detta sammanhang också böra nämnas, att Vitterhets
akademien och de med den förbundna institutionerna även senare 
blevo ihågkomna med värdefulla skänker från Ihres sida, dock av 
andra slag än manuskript. Av korrespondensen med Hildebrand 
framgår sålunda, att denne 1867 fått emottaga en samling mynt — 
antika, nyare grekiska och turkiska m. m. — avsedd för K. M ynt
kabinettet.2 I brev av 11 jan. 1869 tackar Hildebrand för »gåfvan af 
ett jernsvärd och en grafurna, funna på Ekebyhofs egor».3 En synner
ligen förnämlig föräring har Vitterhetsakademien slutligen fått mot
taga 1874, då Hildebrand nämligen å dess vägnar tackar »för den värde
rika gåfvan af Fältmarskalken Helmfelts ur», som han betecknar såsom 
»en prydnad för Statens Historiska Museum, af så mycket högre 
värde, då man har full visshet att det tillhört en af fäderneslandets 
mest berömliga hjeltar, och af honom bars då han på valplatsen slu
tade sitt bragdrika lif.»4

1 Se ovan särskilt s. 197 f.
2 I h r e  till H il d e b r a n d  22 april 1867: »>Alla stora samlingar hafva vanligtvis en 

skräpvrå för emottagande af obetydligare bidrag, hvilka dock i sin ordning, under 
seklernas lopp, ofta kunna vinna det högre värde de förut saknat. Det är till denna 
anspråkslösa förvaringsort hos oss jag önskade förpassa några dussin myntstycken, 
från åtskilliga länder och åldrar, dem händelserna snarare än någon samlingslust 
kastat i min väg under den långa vandringen. I sommar hoppas jag få tillfälle a tt
öfverlemna d em  .» Så har tydligen också skett, att döma av senare brev från
H il d e b r a n d  till I h r e  15 juli o. 2 dec. 1867; i det senare brevet meddelar H ilde
brand bl. a.: »Bland de antika mynten äro många, som förut saknats i samlingen el
ler der finnas i mindre goda exemplar. Kapodistrias mynt, nu mera mycket säll
synta, voro högst välkomna. De moderna Turkiska fylla åtskilliga luckor i Kongl. 
Kabinettets serier. Bland de Svenska kom den Pommerska guldmedaljen väl till 
pass, sedan jag nu sålunda utvidgat planen för Svenska Medalj samlingen, att jag 
under glas framlägger för åskådaren dubbla exemplar af hvarje medalj, för att kunna 
visa både åtsidan och frånsidan, utan att behöva framtaga piecen och låta den tum 
mas af obehöriga fingrar.» (Med brev av 27 juni 1869 återställer Hildebrand »den 
skinnpung, i hvilken var innesluten den myntgåfva, hvilken Eders Excellence täck
tes förlidet år lemna Kongl. Myntkabinettet» — tydligen avses dock gåvan av 1867.)

3 »Att döma af fästets form», säger H il d e b r a n d , »tillhör svärdet den senaste 
tiden af Jernperioden. Fyndet är således upplysande med afseende på M älartrak
ternas odlingshistoria.»

4 H il d e b r a n d  till I h r e  16 febr. 1874. U ret hade Ihre erhållit i gåva 1863 enligt
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Det låter sig slutligen konstateras, att av våra offentliga institutioner 
även Riksarkivet åtminstone i ett fall blivit ihågkommet med en gåva. 
Denna gällde ett medeltida bytesbrev, uppsatt i Uppsala 21 maj 
1410, varigenom jord i Viggeby, Danmarks sn, bytes mot jord i 
Ålsta, Järfälla sn. Detta brev, som föreligger i en avskrift på papper 
av allt att döma nära samtidig1 med det numera förlorade original
diplomet, bär a tergo anteckningen: »Gifvet till Riks Archivet 1868 
af H. Excellence f. d. Utrikes Stats Ministern Friherre Alb. Ihre» 
och är avtryckt i Sv. diplomatarium fr. o. m. 1401, D. 2, s. 300 
(no. 1301). Innehållet diskuteras ingående i ett brev till Ihre av 
28 okt. 1868, från hans kusinsson greve A x el  T. G. O x e n st ie r n a  
(aktuarie i Riksarkivet, kabinettskammarherre m. m.), som väl an
tagligen förmedlat gåvan.

Den stora generosité Excellensen Ihre sålunda ådagalade gentemot 
våra offentliga institutioner och samlingar, räckte även till för flera 
enskilda personer. I alldeles särskild grad gäller detta om den kände 
samlaren friherre C a r l  J e d v a r d  B o n d e  (f. 1 8 1 3 , f  1 8 9 5 , slutl. över
stekammarherre), grundläggaren av de storartade samlingarna av 
böcker, handskrifter, autografer, kartor, gravyrer, mynt osv. å Erics- 
bergs slott i Södermanland.2 Av brev från Bonde till Ihre, som fin
nas i behåll — de härröra från åren 1 8 6 6 —70 — framgår sålunda att 
Bonde, som med fägnad uttalar sig om sin samlariver och resultaten 
därav3, vid skilda tillfällen, bl. a. vid personliga besök å Ekebyhof,

testamentariskt förordnande av den detta år avlidne protokollsekreteraren greve 
C arl A. D. G y llen b o rg .

1 Detta enligt benäget meddelande av min vän arkivarien E r n s t  N y g r e n .

2 Om Bonde och hans samlingar se bl. a. C a r l a n d e r , S v . bibliotek o. ex-libris, 
2:a u p p l . ,  3 (Sthm 1 9 0 4 ) , s. 5 6 4  f f . ;  C . F o r s s t r a n d  i Sv. slott o. herresäten vid 1 9 0 0 -  

talets början, Södermanland (Sthm 1 9 0 8 ) , s. 18 ff.

3 I brev av 18 juli 1866 ger han uttryck åt sin önskan att få »visa Eders Excel
lence mina böcker, handskrifna samlingar och autographer, hvilka jag till alldra- 
största delen sjelf skaffat mig och utgör m itt älsklingsnöje på lediga stunder». Han 
nämner även att han »i dessa dagar fått ett egenhändigt skrifvet skaldestycke af 
T orquato Tasso», vilket tydligen föranlett Ihre att varna honom för förfalskningar. 
I ett följande brev (4 aug. 1866) förklarar Bonde nämligen: »På Torquato Tassos 
scriptum är sigillet oslcadadt, annars är jag visst misstänksam mot vår tid[s] för
falskning i alla riktningar.» I brev av 20 febr. 1868 nämner han: »I går feck jag efter 
mycket besvär från en samling i Berlin ett mycket curiöst egenhändigt bref af M ar
tin Luther.» I brevet av 18 juli 1866 omtalas också »det minne från RiksRådet Eric 
Gyllenstjerna [dvs. den tidigare ägare efter vilken Ericsberg har sitt namn], hvil- 
ket Eders Excellence täckes skänka mig och som med Guds hjelp skall ostördt få
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fått mottaga varjehanda föräringar för sina samlingar. Sålunda heter 
det i brev av 4 aug. 1866 bl. a.: »Autograferna voro mig dubbelt kära, 
såväl genom gifvaren som derföre att jag af Kejs. Nicolaus endast 
hade en namnteckning, och af W. Scott en liten billet», och samtidigt 
nämner Bonde: »Af Cancelli Rådet Ihre har [jag] ett bref till G. 
Bonde och af Linné flera till Exc. Tessin och vetenskapsmän af stort 
intresse.» Däremot heter det i brev av 20 febr. 1868 efter ett besök 
på Ekebyhof: »Då jag besvarade jakande Eders Excellences fråga om 
jag hade något bref från Hasselquist, trodde jag för väl om min sam
ling: hvarken från H. eller Linné jr  äger jag något.» Men härtill fogar 
Bonde följande: »Jag äger för öfrigt goda affärer, då mitt archiv står 
under Eders Excellences beskydd», ett uttalande som torde få anses 
antyda både goda råd, som väl gällt vissa principer för samlandet, 
och goda gåvor. Härom vittnar nämligen också Bondes brev av 12 
mars 1868: »Ehuru jag visserligen ej saknar bref från de personer, som 
Eders Excellence har behagat uppteckna å den mig benäget sända 
listan, emottager jag med tacksamhet hvad jag får; och lämnar alldrig 
i utbyte något scriptum af betydelse, sedan jag nu mera fäster mera 
wigt vid manuscript än autograf.» Han tillägger så: »Om det skulle 
ligga på Eder Excellences egendomar något bref från RiksGrefvinnan 
Taube eller RiksGrefvinnan Horn (Konung Fredrik), så saknar jag 
dem i mina samlingar.» I brev av 29 okt. 1869 tackar Bonde »för den 
mig skänkta originalskrifvelsen af sal. R. R. Gustaf Bonde». — Jag 
har icke haft tillfälle att å ort och ställe göra några undersökningar 
vare sig rörande den verkliga omfattningen av dessa gåvor eller be
träffande deras innehåll utöver det de anförda brevutdragen ge vid 
handen. Men det torde finnas anledning förmoda, att de varken i 
ena eller andra hänseendet varit så alldeles obetydliga. Att de även 
berört de Bäckska papperen synes framgå därav att i varje fall ett i 
litteraturen omtalat brev till Bäck från Hedvig Charlotta Norden- 
flycht (dat. Lugnet d. 15 Febr. 1763) däri ingått.1

Stor boksamlare var även Excellensen greve G usta f  A d o l f  V i ve 
S pa r r e  (f. 1802, f  1886, justitiestatsminister och en av rikets herrar,

stadna här» — av fortsättningen synes framgå att det varit fråga om ett skåp. En 
annan gång tackar Bonde »för löftet att få det porträtt af R. R. Carl Bonde som Eders 
Excellence annars genom lågorna vill rädda från framtida profanation» och ber att 
själv få avhämta detsamma (4 aug. 1866).

1 Om detta brev och dess proveniens se J. K r u s e , Hedvig Charlotta N orden- 
flycht (Lund 1895), s. 376 f.
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president i Svea hovrätt, universitetskansler m. m.), om vars sam
lingar åtskilligt meddelas hos C a r l a n d e r , anf. arb., 3 , s. 4 6 2  ff. och 
i där anförd litt. I ett älskvärt brev av 1 7  mars 1 8 7 0  till Ihre framför 
Sparre sitt tack för »gåvan af ett permebref, utfärdadt utaf en af mina 
förfäder», och betecknar denna skänk som »värderik . . . för ökandet 
af mina temligen inskränkta samlingar».1

Kommer så slutligen härtill, att Ihre tydligen också varit utsatt 
för direkta autograftiggerier från samlares sida, vilka han jämväl åt
minstone understundom välvilligt tillmötesgått. Ett dylikt fall må 
omnämnas. I Kungl. Biblioteket2 förefinnes ett brev från Ihre till en 
’Herr Förste Expeditionssekreterare’3 dat. 16 juni 1 8 4 3 , varmed han 
till denne, som redan tre år tidigare uttryckt en önskan om att erhålla 
en autograf av Johan Ihre, översänder ett originalbrev. Det sker med 
orden: »Hosföljande egenhändiga bref af honom är det bästa jag fun
nit.»

Till denna ingående redogörelse för de onekligen mycket betydande 
avsöndringar, som handskriftssamlingen undergått genom Excellen
sen Ihres många vackra donationer och jämväl genom hans stora Tillskott till 
frikostighet mot enskilda samlare, bör emellertid också fogas en 
erinran om de tillskott samlingen å andra sidan erhållit tack vare 
honom. Viktigast och värdefullast härvidlag äro utan fråga hans egna 
papper, men om dessa gäller ju, som redan omtalats, att huvudparten, 
innehållande bl. a. hans korrespondens, hans fullmakter och andra 
personliga dokumenter m. m., tillförts samlingen först i senaste tid 
(1 9 4 3 ) ,  varför den närmare behandlingen därav måst ställas på fram
tiden. Blott en mindre, tidigare överlämnad del har förtecknats i här 
föreliggande arbete. Det gäller främst om vissa av Ihres anteckningar 
o. likn. från studieåren, såväl i juridik4 som i latin5 och orientaliska 
språk6, vilka dock ej heller här föreligga i fullständigt skick7. Av hans 
egna papper från senare år kunna nämnas en del almanacksanteck- 
ningar från utresan till Konstantinopel 1 8 2 4 8, ett memorial om den

1 1943 års deposition. 2 Autografsamlingen.
3 Ifråga om  denne ligger det kanske närm ast till hands a tt gissa på G u s ta f  A d .

B ra nd el  (f. 1797, f  1867), som vid angivna tid var förste expeditionssekreterare 
vid Hovexpeditionen och senare blev expeditionschef i Ecklesiastikdepartementet 
(jfr Ö rnbergs S v . ättartal, Årg. 9, 1893, s. 87).

4 Ihre 33—37 och 159. 5 Ihre 64.
6 Ihre 4: 7, 54—56 (jfr även Ihre 57).
7 Suppleringar ingå i 1943 års deposition.
8 Ih re  2 0 1 :E.

28 — 40360. A . G rape .
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Gyllenborgska
papper.

skandinaviska handeln på Levanten1 utarbetat på utrikesstatsministerns 
uppdrag 1830, några handlingar rörande Sweriges Stats-Tidning från 
18382, vidare Ihres presestal i K. Vetenskapsakademien 18463 m. m. 
En del dokumenter förekomma vidare, som göra intryck av att mera 
tillfälligt ha kommit i hans ägo.4 Även de yngsta Venngarnspapperen i 
Ihre 1785 äro att räkna bland tillskotten från Excellensen Ihres tid.

I fråga om behandlingen av alla dessa papper i här föreliggande ar
bete är att märka att den kommentar, som hittills beståtts dem, har 
i huvudsak inskränkt sig till de mera summariska notiser, som enligt 
den för arbetet uppgjorda planen lämnats i själva katalogpartiet dvs. 
Del 2.

Härtill kommer emellertid en accession från Excellensen Ihres tid, 
som har sin särskilda historia. Den gäller det inslag av Gyllenborgska 
papper, som förekommer i vår samling, varvid man dock får undantaga 
dem som ingå i handlingarna rörande Venngarn, vilkas proveniens
historia ju klarlagts i det föregående.6 År 1863 (den 8 okt.) avled 
protokollsekreteraren greve C a rl  A d o l f  D a v id  G y l l e n b o r g  (f. 
I7^7)> yngste son till den ovan omnämnde presidenten Carl Johan 
Gyllenborg, på sin egendom Ulvhäll vid Strängnäs såsom den siste 
av sin ätt. I codicill till sitt den 13 juli 1858 upprättade testamente 
hade han infört följande bestämmelse angående de stora samlingar av 
handskrifter och släktpapper, som under tidernas lopp samlats inom 
hans ätt och hamnat i hans ägo: »Alla famillie documenten, hvars 
förvaringsställen Mamsell Sara Gustafva Spännare likaledes känner, 
öfverlemnas till Hans Excellence Friherre Ihre, som torde godhets- 
fullt genomögna dem, för att finna om några skulle förtjena att öka 
Upsala Academies Manuskript Samlingar samt de öfriga upbränna, 
för att ej komma i främmande händer.»7 Ihre har tydligen låtit över
föra de Gyllenborgska handskrifterna till Ekebyhof och där företagit 
den genomgång och gallring, som uppdragits åt honom. Hur denna 
i detalj utförts undandrar sig givetvis vårt vetande, men för kännedo
men om den befattning Ihre tagit med samlingen saknar det icke sitt 
intresse att finna, hurusom han under denna tid stått i förbindelse

1 Ihre 133:3. 2 Ihre 133: 5.
3 Ihre 114; om detta tal jfr ovan s. 420 f.
4 Det gäller om ett och annat i samlingsvolymer som Ihre 4, 6, 38, 39 (Hallen-

creutziana m. m.), vidare om Ihre 133: 4, 102: B 2, 185: 2 (Cronstrand) m. m.
5 Se nedan D. 2, s. 282. 6 Se ovan s. 393 f.
7 Transsumt i UUB:s ämbetsarkiv A 1.
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med en historisk forskare som A n d e r s  F r y x e l l , en arkivman som 
A. G. O x e n s t ie r n a  m. fl. I brev av 18 febr. 1865 tackar Fryxell för 
»de meddelade upplysningarna om Gyllenborgska arkivet» och för 
Excellensens »inbjudning att få på Ekebyhof taga kännedom af de 
omförmälda handskrifterna».1 Och av senare brev framgår att detta 
besök också kommit till stånd i juni s. å. och att Fryxell därvid åt
följts av dottern Eva, som i flera år tjänstgjorde som hans amanuens 
och följde honom på hans forskningsresor. Vad åter angår Oxenstierna, 
Ihres redan ovan omtalade frände, så förklarar han sig i brev av 11 
april 1864 mycket hågad för att få hjälpa Ihre med att genomgå de 
Gyllenborgska papperen, vilket bristande tid dock förmenar honom. 
Samtidigt betygar han, som sedan i860 innehade Värnbergs fidei- 
komiss i Roslagen, sin tacksamhet »för det godhetsfulla öfversändan- 
det till mig af 3ne handl. rörande Wernberg, från Grefve Carl Gyllen
borgs efterlemnade papper», vilka dokumenter givit åtskilliga upplys
ningar om egendomens äldre historia. Emellertid är det tydligt att 
Ihre tagit god tid på sig för det väl också rätt tidsödande arbetet. Ty 
först den 14 juni 1869, dvs. efter närmare sex års förlopp, har han med
delat den dåvarande bibliotekschefen i Uppsala, universitetsbiblio
tekarien C. G. S t y f f e , att han fullgjort sitt uppdrag ifråga om gransk
ning och gallring, i det han »utgallrat och uppbränt hvad som ute
slutande berörde enskilda familjeförhållanden», och att han nu kunde 
»härhos i 2ne kistor öfversända återstoden af dessa papper»; det sker 
för övrigt med anhållan till Styffe, att han »behagade i samråd med 
Herr Professoren C. G. Malmström undersöka om något deraf kan 
förtjena att förvaras i Upsala Akademis manuskriptsamlingar, samt 
låta förstöra det som saknar allt värde för nämnda samlingar». Det 
bör härvid emellertid bemärkas, att Ihre redan före nu angivna till
fälle varit i kontakt med Styffe: när han i brev av den 3 maj 18692 
förhör sig, om Styffe kan å Ekebyhof »egna några lediga timmar under 
första hälften af Juni, åt genomögnandet af Gyllenborgska papperen», 
så ber han om närmare uppgift om dagen för Styffes ankomst, »på 
det jag ej må drabbas af samma missöde som förlidne år», då Styffe

1 I brevet berättar Fryxell bl. a.: »Det är nu mer än 30 år sedan framlidne då 
varande Justitie-Kansleren Bergenskiöld gaf mig första underrättelsen om arkivet 
på Olivehäll, och beskref det, såsom ganska stort till omfånget och, som han trodde, 
vigtigt till innehållet. D et är af ett och annat skäl icke osannolikt, att det, såsom 
Eders Excellens förmodar, fordom varit mycket rikare, innehållsrikare än den nu 
åt efterwerlden quarlemnade samlingen.» 2 I UUB:s arkiv C 2.
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väl av allt att döma på eget initiativ begivit sig till Ekebyhof och 
rest förgäves. Det är även nu fråga om medverkan från Malmströms 
sida, varom Styffe i sitt svarsbrev av 6 juni s. å. visar sig angelägen 
såsom enligt egen utsago själv »föga hemmastadd i Frihetstidens his
toria». Att besöket också kommit till stånd den av Styffe föreslagna 
dagen 14 juni, torde man kunna sluta därav att Ihres förutnämnda 
officiella meddelande är daterat just denna dag.

Det var en både omfattande och värdefull handskriftssamling, som 
därmed överfördes till Universitetsbiblioteket, även om det icke sak
nas anledning för antagandet, att gallringar särskilt beträffande kansli
presidenten greve Carl Gyllenborgs papper förekommit redan innan 
samlingen kom i Ihres händer — detta var ju, som vi sett, även den
nes intryck.1 Rörande omfånget kan nämnas att samlingen — ehuru 
nu efter en äldre tids sed ej sammanhållen, utan utspridd över bib
liotekets olika ämnesavdelningar2 — synes kunna uppskattas till åt
minstone 70 å 80 volymer, vartill torde få läggas ett säkerligen avse
värt antal fasciklar och lösa handlingar, som fördelats på bibliotekets 
talrika samlingskapslar. På innehållet kunna vi förklarligt nog här 
endast helt flyktigt ingå. Men till samlingens värdefullaste delar få 
nog räknas däri ingående sviter av brev, nämligen till C a r l  G y l l e n 
b o r g  (F 213), hans brorson riksrådet greve H e n n in g  A d . G y l l e n 
b o r g  (F 380—381), dennes son presidenten gr. C arl  J o h a n  G y l l e n 
b o r g  (F 821 a, b) samt dennes syssling justitiestatsministern gr. 
F r e d r ik  G y l l e n b o r g  (F Ö52).3 Betydande samlingar av biographica 
rörande olika medlemmar av släkten föreligga även.4 Det historiskt 
sett värdefulla materialet är svårare att överblicka, men härav torde 
kunna nämnas brev och koncepter ur svenska ministerarkivet i Lon
don 1655— 1709 (E 545 a) jämte K r ist e r  B o n d e s  journal för sin am
bassad till Cromwell 1655—56 (E 444 a), papper från fredsförhand
lingarna på Åland (i F 212) och från E d v . C a r leso n s  och C. F. v o n

1 Se nästföregående not.
2 Rörande samlingens behandling i UUB kan nämnas, att en del av dess histo

riskt och biografiskt sett intressantare partier togos under behandling av bibliote
karien Styffe  tämligen omedelbart, varvid drygt ett 30-tal volymer katalogiserades 
av honom (förtecknade i 1869 års accessionskatalog, UUB:s arkiv L 8); återstoden 
synes ha blivit liggande fram till år 1899, då den på bibi. C. A nn ersted ts  uppdrag 
katalogiserades av bibi.-amanuensen N. S jöberg .

3 En del uppgifter om dessa samlingars storlek m. m. lämnas nedan, D. 2, s.

345-
4 Bl. a. i F 212; X 265 b och b 2; X 265 i, j, k och 1.
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H ö p k e n s  beskickning till Konstantinopel1, särskilt deras förbindelser 
med greve C. A. d e  B o n n e v a l  (F 381 e) m. m.2 I fråga om ett mycket 
stort antal volymer torde man med större och mindre säkerhet kunna 
räkna med proveniens från greve Carl Johan Gyllenborg. Det gäller 
redan om en del studieanteckningar från de år han, som ovan berörts3, 
tillbragte i Uppsala under Johan Ihres inseende: tydligen intresserade 
han sig i samband med sina juridiska och nationalekonomiska studier 
för vårt lands näringar, dess manufakturer m. m., och detta avspeglar 
sig tydligt nog i Gyllenborgska samlingen. Vi finna här först och 
främst anteckningar från den undervisning, som meddelats av A n 
d e r s  B e r c h  (B 177 h4) och D a n i e l  S o l a n d e r  (B 394 f) m. fl., vidare 
Gyllenborgs till Kommerskollegium avgivna berättelse över en stu
dieresa företagen 1755 genom Södermanland, Nerike, Västergötland 
och Bohuslän (S 31), en av P. B l a c k s t e d t  uppgjord samling utdrag 
ur Kommerskollegii handlingar (privilegier och resolutioner) angå
ende fabriker och manufakturer (L 102), Förteckning över svenska 
bruk (L 89 a) osv. Hit höra väl också de mycket stora samlingar, 
som föreligga rörande bergsvetenskap, metallurgi, in- och utländsk 
gruvdrift m. m., dels i form av kungl. brev, författningar, m. m. 
(L 68, 69), Bergskollegii m. fl:s berättelser (bl. a. L 59, 60, 65, 66, 107), 
bergmästarrelationer, redogörelser för metallproberingar (D 1433 
a, b), teoretiska avhandlingar (Hiärnes Berglyckta D 1423 a, b; Berg- 
baukunde D 1526 m. m.), beskrivningar av utländska företag o. likn. 
(D 1417, 1530, 1530 a) osv. Härvid torde man dock i vissa fall ha an
ledning att räkna med den möjligheten, att ett och annat hithörande 
kan härstamma från F r e d r i k  G y l l e n b o r g  (d. ä.), en av Carl Johans 
farbröder, som var president i Bergskollegium från 1750 till sin död 
1759. Den tanken synes ju ligga rätt nära till hands, när man finner att 
bl. a. ett arbete, som väl ej — såsom det antagits — är konceptet till 
L a r s  H a r m e n s  berömda register i Bergskollegium, »en flitigt anlitad 
källa vid forskningar rörande särskildt brukens historia»5, men dock 
ett verk av analog natur6, tillhör denna donation. Att papper från 
Fredrik Gyllenborgs släktgren också däri verkligen ingått bestyrkes

1 Se härom nedan D. 2, s. 295 ff.
2 H it hör även P. J am jouglous Journal från sin resa till Stockholm från Kon

stantinopel (F 382 g).
3 Se ovan s. 144 f., 236 f. 4 Jfr även B 193.
5 Se J. A . A l m q u is t , Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637— 1857 (Sthm

1909), s. 215. 6 UUB L 70—72.
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bl. a. därav, att detta gäller om originalmanuskriptet till hans makas, 
den som religiös författarinna kända E l is a b e t h  S t ie r n c r o n a s  Råd 
till sina barn (T 142), vidare om handlingar rörande mågen general
majoren frih. C arl E h r en sv ä r d  (nu i X 240), liksom om den nyss 
omtalade samlingen av brev till sonsonen F r e d r ik  G y l l e n b o r g  d. y.1 
Till Carl Johan Gyllenborgs kvarlåtenskap hörde däremot med säker
het utöver det nämnda ’Handlingar rörande Södermanlands lagsaga’ 
(B 260 a), i vilken han själv blev lagman 1776, liksom även varjehanda 
papper rörande sällskapet Pro Patria (L 519, 519 a, b), om vilket 
Gyllenborg såsom ordförande 1803— 11 inlagt stora förtjänster.2

Efter denna helt summariska och på intet vis uttömmande över
sikt över vad som år 1869 överfördes till Uppsala av Gyllenborgska 
handskrifter, torde en liten utredning erfordras angående de hit
hörande manuskript och handlingar, som biblioteket icke erhöll i 
denna omgång utan först ett halft århundrade senare med den Ih- 
reska handskriftssamlingen. Med den vidsträckta fullmakt Excel
lensen Ihre erhållit har han tydligen med skäl ansett sig kunna för
foga över de Gyllenborgska papperen tämligen fritt efter eget skön. 
Vi ha sett, att han därur bortskänkte en del förmodligen icke alltför 
märkliga dokumenter3. Att Fryxell erhöll lån ur samlingen är också 
säkert: han innehade ett par sådana ännu vid samlingens översän
dande till Uppsala 1869, vilka först 1871 dit återställdes. Men när 
åtskilliga papper också kommo att stanna på Ekebyhof, så skedde 
detta i vissa fall säkerligen med fullt uppsåt från Excellensens sida. 
Sålunda kan man ju mycket väl förstå, att han ur samlingen av brev 
till greve Henning Gyllenborg undantog huvudparten av sin far
faders, Johan Ihres, brev till denne (36 st.)4 — man kan blott undra 
över anledningen till att han ej behöll dem alla utan lät ett 10-tal gå 
till Uppsala5, ty ur innehållets synpunkt synes icke någon uppdelning 
vara motiverad. Det låter också tänka sig att Excellensen behållit

1 Se ovan s. 436.
2 Betecknande härför är att sällskapet redan 1804 lät slå en medalj över honom 

(E lgen stiern a , 3, s. 235).
3 Se ovan s. 435 angående de handlingar greve A. G. O xen stiern a  1864 erhöll 

som gåva. Möjligen hörde också det till Riksarkivet överlämnade medeltida pap
persbrevet hit: »Jag undrar just om Brefvet kommer från Wenngarn eller tillhör 
den Gyllenborgska samlingen», skriver Oxenstierna till Ihre i det brev av 28 okt. 
1868, däri detta dokument diskuteras.

4 Dessa finnas i Ihre 190, se nedan D. 2, s. 306 f.
5 Dessa ingå i F 381.
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ett eller annat dokument i arkivet på Ekebyhof i tanke att han där
med skulle kunna tillgodose sina vänners samlarintressen1. Men i åt
skilliga fall torde man i fråga om de i vår samling föreliggande Gyllen- 
borgiana nog få söka förklaringen i ett tillfälligheternas spel.

Vad då först angår brev till medlemmar av släkten Gyllenborg 
så finna vi i den resterande lilla samling, som nu bildar vol. Ihre 
195, både Carl, Henning och Carl Johan representerade såsom mot
tagare. Bland de egentliga breven till Carl Gyllenborg, samtliga från 
1718, märkas sådana från C h r i s t o p h e r  P o lh e m  angående arbetena 
på Trollhätte kanal m. m.2, och från presidenten m. m. greve N i l s  
S t r ö m b e r g ,  som erinrar plenipotentiererna vid fredsunderhandling
arna på Åland, dvs. Görtz och Gyllenborg, om det grova brott mot 
kapitulationsvillkoren, som czar Peter begått 1710, då Strömberg 
som guvernör i Livland nödgades uppge Riga, varför Strömberg 
även påfordrar reklamation av sina då förlorade tillhörigheter. Utom 
ett innehållsrikt brev från biskop J e s p e r  S w e d b e r g  i Skara märkas 
ett par skrivelser från Växjö-biskopen D a v id  L u n d ,  av vilka den ena 
(å 29 kvartsidor) innehåller hans uttalande om Gyllenborgs bekanta 
förslag om en närmare förbindelse mellan Englands och Sveriges kyr
kor3; detta aktstycke är visserligen delvis känt förut genom ett av H. 
L u n d s t r ö m  lämnat referat efter en »extractevis» utförd kopia, men 
föreligger här fullständigt och underskrivet av biskopen. Ävenså före
finnes ett brev från  Carl Gyllenborg, nämligen till modern, grevinnan 
A n n a  G y l l e n b o r g ,  född Thegner. — Bland breven till Henning 
Gyllenborg, som — bortsett från Johan Ihres i annat sammanhang 
omtalade — äro 16 och härröra från 12 personer, märkas några som 
vittna om hans vetenskapliga intressen och lärda förbindelser, sålunda 
brev från universitetsbibliotekarien A . N o r r e l i u s  och mineralogen 
professor J. G. W a l l e r i u s ,  båda från 1748, samt ett på 15 kvartsi-

1 På sådant sätt har man väl att förklara förekomsten i Lewenhauptska arkivet 
på Sjöholm — numera i Riksarkivet — av en biljett från Johan Ihre till Henning 
Gyllenborg dat. 30 jan. 1752. Greve A d a m  C .  L. L e w e n h a u p t  (f. 1820, f  1895, 
överkammarherre hos drottning Lovisa m. m.) var en av tidens stora samlare och 
hopbragte på Sjöholm »icke blott en autografsamling utan ett verkligt arkiv» (jfr 
C a r l a n d e r , S v . bibi. o. ex-libris, 2:a uppl., 4 : 1 , s. 67 f f .) .

2 Numera tryckt i  C h r i s t o p h e r  P o l h e m s  brev, utg. av A x e l  L i l j e n c r a n t z  

(Upps. 1941—43; Lychnos-bibliotek 6), s. 133.
3 Detta beröres för övrigt även i Swedbergs brev. Om Gyllenborgs förslag, dess 

bakgrund m. m. se numera även H. P l e i j e l , Svensk lutherdom (Lund 1944), s. 
77 ff., särsk. s. 88 ff. (med litt. s. 189 ff.).
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dor från arkiatern K il ia n  S tobteus i Lund 1739, okänt när Stobaei 
korrespondens 1907 utgavs av professor C . M. F u r s t 1 men avhand
lande allehanda ämnen som medikamenter och recept, de sibiriska 
fynden av mammutben (»Mammontowa kost»), svenska poeter, begäran 
om förord för vissa befordringssökande hos universitetskanslern [o: 
C arl  G y l l e n b o r g ], komplettering av Gyllenborgs »qwarlämnade 
Herbarium» samt rekommendation av varjehanda förslag och önske
mål i universitetets angelägenheter.2 En annan grupp av brev gäller 
de utrikesresor Gyllenborg företog åren 1742—44 med uppehåll bl. a. 
i Paris, Hamburg, Cassel och Berlin. De härröra från C . G. T e s s in  
(1742), C . E k ebla d  (1743), G . P ä l m f e l t  (frih., överceremonimästare; 
1743—44) och C . R u d e n s c h ö l d  (då minister i Berlin; 1744)3, och 
de ämnen som avhandlas gälla bl. a. negociationer för upplåning av 
medel för statens räkning, ävensom förhandlingar angående tronfölja
ren Adolf Fredriks giftermål med Lovisa Ulrika — Gyllenborg till
hörde också Tessins ambassad, då denne vid förmälningen i Berlin 
den 17 juli 1744 par procuration företrädde den furstlige brudgum
men, men han hemsändes med brudens ring och porträtt. För öv
rigt märkas enstaka brev från U l r ik  S c h e ffe r  (1762), från fränden 
greve G u sta f  F r e d r ik  G y l l e n b o r g , skalden (1763), från A. J. v o n  
H ö p k e n  m. fl. — Breven till Carl Johan Gyllenborg äro blott 5, de 
härröra bl. a. från C a r l  I srael H a l l m a n , den kände parodiförfat
taren (1774), O. O s a n d e r , biskop i Växjö (1775), och den seder
mera (1784) för bedrägerier förrymde titulärbibliotekarien J o h a n  
S lMMINGSKÖLD.4

Bland övriga handskrifter och dokumenter, för vilka Gyllenborgsk 
proveniens kan antagas, kan man utan vidare uppföra dels den ståt
liga foliovolymen Ihre 141, innehållande franska parlamentsakter 
1648— 49 (’Recueil des Registres secrets du parlement’ etc.5), efter
som denna bär ägarenamnet: ’J .  J°h. Gyllenborg’ och tillhört J acob  
J o h a n  G., som var född 1721 och avled 1788 som landshövding i

1 Se härom närmare nedan D. 2, s. 348.
2 För det i katalogdelen (D. 2, s. 347) upptagna brevet från professor A nders 

C elsius 1744, som med tvekan uppförts bland brev till Henning Gyllenborg, torde 
däremot den verklige adressaten vara riksrådet greve G u staf B on d e  (enligt be
näget meddelande av professor N . V. E. N ordenm ark).

3 I katalogdelen (D. 2, s. 346) ha Rudenschölds brev uppförts bland brev till 
C arl G y llen b o rg , vilket är oriktigt.

4 Jfr nedan D. 2, s. 348. 5 Se nedan D. 2, s. 208.
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Stockholms län, dels väl även flertalet av de strödda handlingar rö
rande medlemmar av ätten — kungl. rådet gr. J acob  G. och hans 
maka A n n a  T h e g n e r , presidenten gr. F r e d r ik  G. och hans maka 
E l is a b e t h  S t ie r n c r o n a  m. fl. — som sammanförts till volymen 
Ihre 208.1 Även i samlingen av Permebrev påträffas ett och annat 
dokument med Gyllenborgsk proveniens (så t. ex. no. 13 och 14).

Hänsyn till den roll Gyllenborgarna spelade i vårt politiska liv 
under den karolinska tiden och framför allt under frihetstiden torde 
även ge anledning att räkna med härkomst från dem i fråga om varje
handa av de handlingar, som sammanförts till volymerna Ihre 122, 
124— 127, sålunda bl. a. 124: 5—7: handlingar rörande fyrarna i 
Öresund; 125: 4: en samling rapporter och brev från svenska beskick
ningar i utlandet 1733, ävensom varjehanda andra handlingar rörande 
utrikespolitiken, särskilt konflikten med Frankrike 1735—36 (126: 3, 
I2y: i —2), vidare diverse riksdagsmemorialer, stridsskrifter o. likn. 
(125: 11, 12; 126: 1, 5, 7, 10, 20, 21, 23), handlingar rörande striderna 
mellan konungen (Adolf Fredrik) och rådet (126: 12, 14, 15), kriget 
i Pommern (126: 17, 18) osv. Det allra mesta härav utgöres av avskrif
ter av det slag, som möta i de flesta större handskriftssamlingar; ett och 
annat originaldokument förekommer dock även såsom Kungl. Maj:ts 
skrivelse till överste G. S pe n s  1757 angående transport av trupper till 
Pommern (126: 17)2, Kungl. Maj:ts instruktion för O. J. Z ö g e  v o n  
M a n t e u f f e l  såsom minister i Plamburg och Nedersachsiska kretsen 
1761 (126:22), ävensom några rapporter från denne såsom envoyé i 
Berlin 1769—70 (126: 24), dessa sistnämnda i originalkoncept.3 Sam
band med de Gyllenborgska papper, som tidigare tillförts Uppsala 
universitetsbibliotek, kan i vissa fall fastställas, så t. ex. beträffande 
ett par skrivelser från den förutnämnde greve Bonneval 1739 (Ihre 
185: 1 e).4 Även om ett och annat rörande utländsk historia gäller 
det att dess förekomst i vår samling knappast kan förklaras annorlunda 
än som en del av det Gyllenborgska inslaget, så t. ex. Ihre 142: 
Redogörelse för påvevalet år 1700 m. m.5

För en samling papper från 1600-talets mitt och senare hälft torde 
man kunna räkna med att den Gyllenborgska besittningen av egen
domen Ulvhäll haft sin betydelse. Dessa papper, samlade i Ihre

1 Se nedan D. 2, s. 419 f.
2 Se nedan D. 2, s. 184. 3 Se nedan D. 2, s. 186.
4 Jfr ovan s. 437 och nedan D. 2, s. 298 f.
5 Se nedan D. 2, s. 209.
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122 (avd. B—F)1 och gällande trettioåriga krigets avveckling, Sve
riges protester mot den mellan Danmark och Generalstaterna 1649 
avslutna s. k. redemtionstraktaten, kongressen i Liibeck 1651 m. m., 
härröra nämligen från de från nämnda tids historia kända statsmän
nen L ars C a n t h e r s t e n 2, M a t t h ia s  B iö r e n k l o u 3 och dennes måg 
J o h a n  P a u l in  O l iw e k r a n s .4 Och Oliwekrans, som var den yngste 
av dessa och hos vilken väl dessa papper med tiden samlats, ägde 
på sin tid Ulvhäll, som ursprungligen hette Olivehäll, uppkallat efter 
honom. Även här är det till åtskillig del fråga om avskrifter; dock 
förekomma jämväl icke så få originalhandlingar, bl. a. brev och skri
velser till Biörenklou och Oliwekrans, originalkoncepter av Canther- 
stens hand m. m.

I fråga om de Gyllenborgska papperen bör ytterligare nämnas, att 
de omfattande samlingar, som av Excellensen Ihre överfördes till Eke- 
byhof för vidare (partiell) befordran till Uppsala, dock icke utgjorde 
allt, som av dylika ting förvarades på Ulvhäll — de anvisningar, som 
enligt testators bestämmelser härutinnan skulle lämnas, ha tydligen 
icke varit tillfyllest. En icke alltför obetydlig rest blev kvarlämnad 
på egendomen, där den, när egendomen efter Gyllenborg tillföll 
universitetskanslern m. m. greve H e n n in g  H a m il t o n 5, övergick 
i dennes ägo, för att sedermera med delar av hans kvarlåtenskap till
falla anförvanter inom grevliga ätten P o sse . Med en samling av 
Posseska släktpapper m. m. blev denna Gyllenborgska rest 1914 och 
1917 av kammarherren och översten greve G ö r a n  K :so n  P osse 
deponerad i UUBG, i vars ägo den övergick, sedan Posse-samlingen 
år 1944 av sina ägare, depositor greve Göran Posse, och hans brorson 
kommendörkaptenen greve K n u t  K :so n  P o sse , med äganderätt 
donerats till biblioteket. Posse-samlingen innehåller sålunda ett 70- 
tal brev till och från greve C arl  G y l l e n b o r g  (Posse 35), ett 90-tal 
brev till greve H e n n in g  G y l l e n b o r g  (Posse 36) och över ett 1 oo-tal 
brev till greve C a rl  J o h a n  G y l l e n b o r g  (Posse 37—38). Däri ingå 
vidare en del biografiska handlingar rörande släktmedlemmar, så-

1 Se nedan D. 2, s. 168 ff.
2 Se om denne närmare D. 2, s. 169 f. (med not 2) jämte där anförd litt.
3 Se nedan D. 2, s. 171 f. “ Se nedan D. 2, s. 173 f.
5 Jfr Sv. slott och herresäten vid 1900-talets början, Ny följd, Södermanland 

(Sthm 1923), s. 140.
0 Jfr Uppsala univ:s biblioteks årsberättelse för år 1914, s. 13 f.; ibid. 1917, 

s. 28.
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lunda smärre självbiografiska anteckningar m. m. av Henning G.
(i Posse 40), anteckningar av Carl Johan G. från en resa i Frankrike,
Holland och Tyskland på 1760-talet (ibid.), liksom även en ’Dag-bok 
för År 1774’ (jan-maj samt jan. 1775). Jämväl en samling historiska 
handlingar (Posse 41) torde få förutsättas åtminstone till åtskillig 
del ha Gyllenborgsk proveniens, då man däribland finner koncepter 
till skrivelser från Carl Gyllenborg till prins Fredrik (Fredrik I) 
från fredsunderhandlingarna på Lofö 1719, ett par till Gyllenborg 
sända diplomatiska rapporter från Ryssland 1744—45 (Herman 
Cedercreutz?) m. m. Även för en samling originalbrev till drottning 
Ulrika Eleonora från utländska furstliga personer härrörande från 
tiden 1722—30 (Posse 39) torde utan vidare samma proveniens 
kunna antas föreligga.

Förutom de redan närmare beskrivna samlingar, resp. brottstycken Abraham 

av sådana, som under tidernas lopp förenats med Ihre-samlingen, B̂ dTkrifter.S 
de Flemingska, de Gyllenborgska, de Sparwenfeldtska papperen 
m. m., har denna, såsom ovan redan i ett par sammanhang berörts1, 
en gång fått emottaga ett tillskott av högst betydande omfattning.
Det var när de handskrifter och papper, som härrörde från den fram
stående läkaren arkiater A b r a h a m  B ä c k , vid hans bortgång år 1795 
övergingo till hans dotter och måg, A n n a  S o p h ia  I h r e , född Bäck, 
och hennes make, sedermera kanslirådet A l b r e c h t  I h r e . När denna 
samling en gång förelåg i odelat skick, måste den av allt att döma ha varit 
ganska imponerande. Bäck var i varje fall i den meningen en sam
lare, att han omsorgsfullt tog vara på sina egna papper och fullt med
vetet räknade med, att de skulle bevaras för framtiden. Och härvid 
är att märka, att han själv — så som nedan skall närmare beröras — i 
en sällsynt grad var en skrivandes man, alltid färdig att nedteckna 
vad som föreföll honom minnes- eller anmärkningsvärt, i hans egen 
omfattande praktik först och främst men för övrigt inom det medi
cinska området överhuvud, sålunda även andras rön och erfarenheter, 
vare sig de meddelats honom på muntlig väg eller inhämtats genom 
litteraturstudier. Bäck tillhörde med andra ord den kategori av män
niskor, som tillbringa en högst avsevärd del av sin tillvaro med pen
nan i hand. Och utan att såvitt man vet direkt driva någon mera aktiv 
samlarverksamhet kom han också att under sin långa levnad för
värva varjehanda manuskript av andra personer, huvudsakligen inom

1 Se ovan s. 381, 391.
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de fack, som närmast ägde hans intresse, naturvetenskapen och me
dicinen.

Huvudparten av Bäcks handskrifter tillhör emellertid icke längre 
vår samling; som redan i det föregående närmare meddelats, över
lämnades den nämligen år 1849 av Bäcks dotterson, Excellensen fri
herre A l b r e c h t  E l o f  I h r e  till Karolinska institutet1 och utgör i 
denna institutions handskriftssamling det både omfångsrikaste och 
mest betydande tillskott, som överhuvud kommit denna till del. Vid 
överlämnandet betecknades den som 29 foliovolymer och 18 buntar, 
och två år senare tillkom en supplering av ej angivet omfång; den är 
emellertid numera ej sammanhållen som en sluten helhet. Kärnan i 
samlingen utgöres av de sviter av stora samlingsband i folio, tillsam
mans 25 volymer, i vilka Bäck successive under olika titlar samman
fört varjehanda dokumenter rörande medicinal väsendet och framför 
allt en myckenhet papper rörande hans egen läkarepraktik. Och den 
mycket stora samling av större och smärre fasciklar, lösa handlingar, 
brev m. m., som en gång inneslutits i nämnda 18 buntar, är numera 
utspridd över ett vida större antal kapslar och buntar och i åtskilliga 
fall uppblandad med papper ur andra samlingar, varför det under
stundom möter svårighet att med säkerhet fastställa de från Bäck 
härstammande ingredienserna.2

Det låter väl tänka sig att donator, Excellensen Ihre, när han i 
nämnda två repriser förärade denna stora samling till Karolinska 
institutet, gjort detta i den föreställningen, att han därmed praktiskt 
taget avhänt sig sin morfaders handskriftliga kvarlåtenskap i dess 
helhet, avsiktligt behållande endast en del personliga dokumenter, 
brev o. likn. Men om så var fallet, får det sägas att donator — väl 
till följd av de svårigheter det för honom förklarligt nog måste ha 
mött att överblicka de mängder av handskrifter och papper, som med 
tiden hopat sig i hans ägo — härutinnan misstagit sig. En genom
gående undersökning av Ekebyhofssamlingarna, företagen i samband 
med depositionen i Uppsala av handskriftssamlingen och en nykata- 
logisering av biblioteket, gav nämligen vid handen, att där alltjämt 
förefanns inemot ett 50-tal handskrivna3 volymer och fasciklar4 här

1 Se härom närmare ovan s. 423 f.
2 Härom närmare nedan.
3 Häri inräknas dock 12 voll. tryckta arbeten interfolierade och försedda m ed 

anteckningar.
4 Efter manuskriptsamlingens deposition i UUB och därpå genomförd behand-
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rörande från Bäck, ävensom betydande mängder av lösa papper.1 
Ihre-samlingen måste därmed sägas innefatta ett ingalunda oviktigt 
supplement till huvudsamlingen, ett faktum som för övrigt redan till 
viss grad, om också ej tillfyllest, uppmärksammats av forskningen.2

Det bör här kanske nämnas, att den frågan på sin tid förklarligt 
nog varit föremål för överväganden, om ej dessa Bäckska handskrifter 
och papper lämpligen borde återförenas med huvudsamlingen i 
Karolinska institutet, vilket givetvis ur vissa synpunkter skulle med
föra fördelar. När emellertid det oaktat denna tanke fått falla, har detta 
dels sammanhängt med den nuvarande ägarens uppfattning av be
tydelsen och värdet av en släktsamling med inslag från skilda håll, 
men dels också påverkats av det faktum, att för Ihre-samlingen (i 
vidsträckt bemärkelse) kunnat ställas i utsikt en särskilt ingående be
handling, ämnad att utmynna i en för trycket avsedd katalog, vilken 
behandling sålunda också skulle komma de Bäckska papperen till del, 
därest de behölles i denna samling. Det kunde därvid tänkas, att en 
dylik anordning rent av skulle kunna bli till viss batnad jämväl för 
huvudsamlingen, till vilken givetvis under alla förhållanden åtskillig 
hänsyn måste tagas vid det planerade katalogarbetet — denna samling 
åter befann sig vid dåvarande tidpunkt delvis helt summariskt ka
talogiserad men till åtskillig del okatalogiserad. Först relativt nyligen 
har den genom den nuvarande bibliotekariens, D:r A r n e  H o l m b er g s  
försorg omordnats och katalogiserats, vilket utan fråga utförts på ett 
för ordinära forskningsbehov fullt tillfyllestgörande sätt, ehuru för
klarligt nog för ingen del med den utförlighet, som i vårt här före
liggande arbete kommit att tillämpas. Att åter här denna ingående 
behandling drivits osedvanligt långt i detalj torde av det anförda få 
sin förklaring, liksom också det lätt konstaterbara förhållandet, att 
hänsyn till samlingen i Karolinska institutet tagits i all den utsträck
ning som gärna varit möjlig.3 För övrigt kan det om det Bäckska in

ling utgöra dessa nu: Ihre 2, 42, 44, 73 , *86 ( t—2)> *89 (från Bäck?), 196, 200, 224, 
230, 231 (från Bäck?) 233—237, 240—256, 258 260, 264, 267 278.

1 N u sammanförda till nybildade samlingsband eller -kapslar: Ihre 187, 193, 
202, 238, 257, 261—263, 265, 266, 279, 280. Enstaka handlingar förekomma vidare 
i Ihre 4 (5—6), 38, 182 A (13— 14), 185 (3), 197 B, 199 (Acrel, Hagström).

2 Det kan sålunda sägas, att de nya upplysningar, som A l f r . P e t t e r s s o n  med
delar i sin minnesteckning över Bäck ( i 932), till icke ringa del grunda sig på det 
i vår samling föreliggande materialet.

3 Handskriftssamlingens evakuering till annan ort har härvid dock nödvändig
gjort vissa inskränkningar.
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slaget i Ihre-samlingen sägas att det, trots sin angivna karaktär av 
att vara ett supplerande appendix till Karolinska institutets Bäck
samling, dock genom sin ganska stora rikhaltighet och mångsidighet 
— såsom här nedan skall visas — förmår att belysa skilda faser av 
Bäcks levnad1, liksom även olika sidor av hans verksamhet.

Abraham Bäcks liv och gärning ha förklarligt nog varit föremål 
för flera skildringar, sålunda dels i biografiska uppslagsverk — se
nast av B. B o e th i u s  i Svenskt biografiskt lexikon Bd 7 (1927), s. 
7 1—85s — dels i minnestalets form: redan samma år Bäck avlidit, 
J795, parenterade assessor J o h .  L. O d h e l i u s  över honom i K . Ve
tenskapsakademien3, och i våra dagar (1931) har i samma församling 
hans bild tecknats på nytt av professor A l f r e d  P e t t e r s s o n .4 Skil
dringar av Bäcks förhållande till Linné ha givits dels av T h .  M. 
F r i e s 5, dels av E r i k  M u l l e r 6, och en framställning av hans förbin
delser med den finske läkaren Johan Haartman ingår i O t t o  E . A . 
H j e l t s  teckning av dennes verksamhet i Åbo åren 1754—87.7 Syn
nerligen rika och värdefulla bidrag till kännedomen om Bäcks lä
kareverksamhet och insatser i det svenska medicinalväsendets u t
veckling har vidare samme Hjelt lämnat i sitt kända monumentala

1 Redan här kan bl. a. erinras om att flera egenhändiga utkast till självbiogra
fier föreligga i vår samling (Ihre 202 A).

2 Dessförinnan i S a c k l é n , S v . läkare-hist., Afd. 1 (Nyköp. 1822), s. 43—48; 
Biograph, lexicon, Bd 3 (Ups. 1837), s. 120 f. osv. I Biograph. Lexikon d. hervor- 
ragenden Ärzte, 2. Aufl., Bd 1 (Berl.-Wien 1929) har Bäck — tydligen på grund av 
den för utlänningar nagot svårhanterliga bokstaven ä — råkat bli begåvad med två 
biografier, nämligen s. 280 av I. H e d e n iu s  och s. 320 av O. H j e l t .

3 Åminnes-tal öfver . . . doctor Abraham Bäck . . . d. 16 dec. 1795 (Sthm 1796). 
Om detta tals tillkomst berättar Bäcks samtida medicinalrådet S v e n  A. H e d i n : 

»Odhelius tvingade sig till at i Wet. Acad. tala öfver Bäck, som icke en gång af Ho
nom i ett medelmåttigt skrifsätt njöt rättvisa» (saml. »Läkareporträtt», i Sv. Läkare
sällskapets arkiv. På denna källa har min vän f. överläkaren d:r E. H e d l u n d  haft 
vänligheten fästa min uppmärksamhet).

4 Abraham Bäck. Arkiater. Minnesteckning föredragen på K. Vetenskapsakade
miens högtidsdag den 31 mars 1931 (Sthm 1932, Levnadsteckningar över K. Sv. 
Vetenskapsakademiens ledamöter, 103).

5 Linné, lefnadsteckning, D. 2 (Sthm 1903), s. 317—325.
6 Linné och Abraham Bäck (i Sv. Linné-sällskapets årsskrift, 4, 1921, s. 80— 

112).
Johan Haartmans verksamhet vid universitetet i Åbo under åren 1754— 1787, 

skildrad enligt hans bref (Hfors 1911; Bidrag till kännedom af Finlands natur o. 
folk, H. 70: No. 2).
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verk ’Svenska och finska medicinalverkets historia 1663— 1812’, D. 
i —3 (Hfors 1891—93), ett arbete till vilket just den Bäckska sam
lingen enligt författarens egen utsago1 givit uppslaget och vartill 
den jämväl, som man lätt kan övertyga sig om, lämnat ett utom
ordentligt rikt material. Icke förty torde det alltjämt kunna ifråga
sättas, särskilt med hänsyn till de rika och ännu ingalunda helt u t
nyttjade källor som stå till buds, om det ej för en fackman borde 
vara en både lockande och tacksam uppgift att ägna Abraham Bäcks 
sympatiska personlighet och betydelsefulla livsgärning en efter bre
dare linjer lagd monografisk behandling.

Vad som här meddelas inom detta ämne får närmast betraktas som 
en inramning till redogörelsen för det i vår samling föreliggande 
handskriftsmaterialet med vissa utblickar jämväl på det i Karolin
ska institutets bibliotek befintliga.

A b r a h a m  B ä ck  var bördig från Hälsingland, han var född i Sö
derhamn i oktober 1713. Släkten var norrländsk: fadern, C arl  O l o f s 
so n  B ä c k , som var handelsman, härstammade från Umeå; modern 
hette M arga reta  B r o o . A v en stor syskonskara blevo Abraham 
och en äldre syster M a rga reta  (gift med rådman P. N ä r b er g )2 de 
enda, som nådde mogen ålder. Fadern avled redan 1720, och på
följande år miste modern sin egendom, när den ryska mordbrännar- 
flottan på sitt härjningståg längs Norrlandskusten plundrade och 
brände Söderhamn. Denna katastrof skulle väl sannolikt ha avsku
rit möjligheterna för sonen att få gå studievägen, därest han ej i

1 Om verkets tillkomst berättar Hjelt i företalet till D. i: »Den första anledningen 
till detta arbete gaf ett besök i Karolinska institutets bibliotek under naturforskare
mötet i Stockholm 1880. Dåvarande bibliotekarien, doktor J. V. B r o b e r g  visade 
mig vid detta tillfälle en af framlidne arkiatern A b r . B ä c k s  arfvingar till bibliote
ket skänkt manuskriptsamling. Vid ett flygtigt genomögnande af densamma anträf
fades från olika samtida läkare till Bäck skrifna bref och den tanken låg nära till 
hands, att man ur dem kunde vinna upplysningar rörande medicinska förhållanden 
i Sverige under den långa tid Bäck var ordförande i collegium medicum. Emedan 
tiden icke tillät att då närmare undersöka denna vidlyftiga samling, öfverreste jag 
hösten 1881 till Stockholm, för att noggrannare genomse densamma, sedan den 
af bibliotekarien godhetsfullt ställts till mitt förfogande. Under denna sysselsätt
ning uppstod hos mig planen att, om tillräckliga källor kunde sammanbringas, 
utarbeta en hittills saknad framställning af det svenska och finska medicinalverkets 
historia.»

2 Hon torde ha avlidit 1747. Hennes personalier, skrivna av Bäck, föreligga i 
vår samling (Ihre 202 B).

Abr. Bäcks 
uppväxt- och 

studieår.
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sin morbroder köpmannen A n d er s  A b r . B r o o , som drev stora affä
rer på Norrland, ägt en verksam befrämjare. Denne var en för
mögen man, och han testamenterade senare sina ägodelar till syster
sonen. Härtill kom att modern snart nog trädde i nytt gifte med 
handelsmannen och rådmannen H a llv a rd  H e d e n b e r g  och att 
jämväl styvfadern synes ha livligt intresserat sig för unge Abrahams 
utbildning. Efter undervisning i hemstaden bedrev denne från 1726 
sina skolstudier i Gefle, från vars gymnasium han 1730 med »et he- 
derligit vitnesbörd» dimitterades till Uppsala akademi.1 Här in- 
skrevs han den 5 okt. vid universitetet och påföljande dag i Hälsinge 
nation, i båda fallen tillsammans med sin närmaste vän från barna- 
och uppväxtåren2, S v en  B telter , som ju sedermera blev en fram
stående teolog och slutligen domprost i Växjö. Måhända var detta 
vänskapsband en bidragande orsak till att Bäck under sina tidigare 
Uppsalaår länge umgicks med planer på att ägna sig åt det präster
liga kallet. Enligt egen utsago3 lade han sig i förstone vinn om »La
tinska språket, Philosophiska och Mathematiska och Physicaliska 
vetenskaper» och uppräknar en hel rad av sina lärare: E. H a l e n iu s , 
A. WiNBOM, M. A s p , P. E k e r m a n , K l in g e n s t ie r n a , C e l s iu s  (tyd
ligen A n d e r s ) »och de öfriga af Philosophiska Faculteten».4 Emeller
tid hade under hans övningar i dessa ämnen och jämsides därmed

1 En handskriven samlingsvolym, som möjligen tillhört Bäck redan under gym
nasietiden (och i varje fall under hans tidigaste studentår), föreligger i Ihre 224; 
den innehåller bl. a. anteckningar i logik, skrivövningar i latin m. m. (möjligen av 
Bäcks hand), vidare en del nationsorationer (delvis från tiden före Bäcks Uppsala- 
vistelse), historiska avskrifter m. m., se nedan D. 2, s. 444 ff.

2 I ett av sina självbiografiska utkast, nämligen det på svenska (i Ihre 202 A: 2), 
berättar Bäck, hurusom hans och B a l t e r s  föräldrahem »voro näraste grannar» 
och hurusom de två vännerna »hade sama undervisning» i Söderhamn (bl. a. av 
L a r s  B / e l t e r , en äldre bror till S v e n  och slutligen prost och kyrkoherde i Järvsö 
i Hälsingland) och i Gefle. Det heter här också: »Dombrobsten (!) Bälter och Arch. 
Bäck voro skolcamerader och oskiljacktiga följeslagare äfven flera åhr vid Upsala- 
Academia.» Åtskilliga brev från bägge bröderna Baelter (i Karol. inst:s bibi.) be
styrka vänskapsförhållandet och visa också, att Sven Baglter i senare tid hos ung
domsvännen sökt råd och hjälp mot den sjukdom, som jämförelsevis tidigt bröt 
hans kraft (han avled 1760).

3 Samma självbiografi.
4 I uppräkningen förekommer även I h r e s  namn, ävensom W a l l e r ii  (väl snarast 

N il s ) ,  men båda äro överstrukna. Detta torde få tolkas så, att Bäck nog begagnat 
sig även av dessas undervisning, ehuru icke vid den tidiga tidpunkt, varom här är 
fråga, nämligen de första åren av 1730-talet.



4 4 9

bedrivna studier i teologi hans håg börjat dragas till helt andra äm
nesområden, nämligen anatomien och botaniken, vilket han till
skriver »några Anatomiers åsyn och Botaniquens behageligheter» 
samt sin »bekantskap med då varande Medicinae Professoren Lars 
Roberg och Medicinae Adjuncten Nils Rosén». Plan föranleddes 
härav att 1734 sammanskriva och under Roséns presidium försvara 
sitt första akademiska lärdomsprov, en avhandling om luften och 
dess inverkan på människans kropp1, dock ett arbete av mera fysisk 
än fysiologisk läggning. Men ännu vid denna tidpunkt har han tyd
ligen tvekat om valet av levnadsbana, ty han anmärker själv, att han 
»icke desto mindre afhörde Theologiska Collegier hos Herrar Me- 
lander, Vallin, Beronius och undergick examen Theologicum», varpå 
han sedermera fortsatte sina studier inom filosofiska fakulteten — 
han nämner särskilt orientaliska språk, grekiska (för G. M a t h e s iu s ) 
och metafysik (för P. U l l é n ) — och förde dessa fram till gradual- 
examen. Men härmed skedde det definitiva omslaget, ty han »bör
jade sedan med alla krafter arbeta i Medicine, i synnerhet under . . . 
Nils Rosén hvars stora gåfvor at undervisa och göra vetenskapen 
angenäm, han altid sagt sig hafva at tilskrifva både det han blifvit 
medicus, och om han ej vanhedrat sit ställe». Det är ju ett välbekant 
faktum, att den medicinska undervisningen i Uppsala i hög grad 
råkat i lägervall på den tid, då medicinska fakulteten utgjordes av 
de åldriga professorerna O l o f  R u d b ec k  d . y . och L ars R o b e r g , och 
att en ändring härutinnan tog sin början 1731, då N il s  R o sén  till
trädde sin adjunktsbefattning.2 »Ifrån samma åratal räkne vi ock 
Läkare-Konstens lysande Tidehvarf i Sverige», säger D av id  v o n  
S c h u l z e n h e im .3 Och Bäck har själv på sin höga ålderdom4 givit 
en osminkad skildring av förfallet och dess orsaker men jämväl — för 
att använda B e r t il  B o e t h iu s ’ ord5 — »i ungdomsminnets och det 
självupplevda genombrottets förenade glans, tecknat det nya tide
varv, som inbrutit för läkekonsten i Sverige» med Nils Rosén. Och 
man kan tillägga, att Bäck härvid ej försummat att också betona den

1 Specimen physicum de aére ejusque in corpus humanum effectis (Ups. 1734)-
2 Se härom t. ex. A n n e r s t e d t , Upsala univ:s hist., D. 3: 2, s. 212, 309 ff.
3 Åminnelse-tal öfver . . . Nils Rosén von Rosenstein . . . d. 17 nov. 1773 (Sthm 

1773). s. 13.
4 Nämligen 1793 i sitt Åminnelse-tal öfver . . . doctor Zacharias Joh. Strandberg 

(Sthm 1794), s. 6 ff.
5 Sv. biograf, lexikon, Bd 7, s. 74.

29  — 40360. A. Grape.
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båtnad och den heder, som ytterligare kom medicinen till del därav 
att L in n é , »vår storfrägdade Linnaeus», på sitt oförlikneliga sätt 
företrädde »Natural-Historiens upodlande» och med sin personliga 
tjuskraft lockade nya alumner »rätt oförmodeligen inom Medicinens 
gränsor». Vi påminna oss, att det ju snart nog blev han, som jämte 
Rosén kom att utgöra medicinska fakulteten. Tydligen kom Bäck 
att tillhöra den första uppsättning av lärjungar, som Rosén samlade 
kring sin kateder, när han sålunda begynte sin banbrytande verk
samhet för det medicinska studiets förnyelse och reformering. De 
studieanteckningar av Bäcks hand, som finnas i behåll från denna 
tid, ge också åtminstone någon föreställning om den utsträckning, 
vari han följt Roséns undervisning. En fascikel med titeln ’Physio
logica’ (Ihre 245) innehåller sålunda bl. a. anteckningar från Roséns 
anatomiska föreläsningar i april och november 1733, hållna i Thea
trum anatomicum i Gustavianums kupol i anslutning till dissektio
ner och demonstrationer, ävensom från ett privat kollegium givet 
av honom v. t. 1734 på grundvalen av Boerhaaves Institutiones me
dicae. Denna volym innehåller också anteckningar från föreläsningar 
i fysiologi, tydligen hållna över valda paragrafer i L ars R o b er g s  
Physiologia humana (Ups 1726), ett litet opus, som Roberg extrahe
rat ur Leipzig-professorn Chr. Joh. Langes medicinska arbeten. 
Dessa föreläsningar torde dock — som jag trott mig kunna påstå 
(D. 2, s. 473 f.) — näppeligen kunna härröra från Roberg, vars sätt 
att föreläsa över just detta arbete på ett föga smickrande sätt karak
teriserats av Linné och för övrigt rätt väl torde kunna bedömas efter 
Robergs egna bevarade anteckningar.1 Av skäl som jämväl anförts 
nedan torde de ej heller kunna tillskrivas E l ia s  P r e u t z , en av Ro
bergs skyddslingar, som han låtit underteckna företalet till det nämnda 
arbetet och stå som dess utgivare. Därest man således icke vill la
borera med antagandet, att Roberg skulle ha fullständigt omlagt sitt 
föreläsningssätt, vilket ju förefaller allt annat än sannolikt, lärer man 
knappast kunna undgå att även i detta fall räkna med Rosén som 
föreläsare1, trots att detta onekligen ter sig rätt egendomligt. Av 
allt att döma härrör åtskilligt från Rosén jämväl av det, som Bäck 
annoterat i en annan likartad studiefascikel med beteckningen ’Me-

1 Dessa föreligga i handskr. D 421 i UUB.
2 Något stöd för detta antagande har dock ej kunnat erhållas i vare sig de tryckta 

praelectionskatalogerna eller i de dock blott ofullständigt bevarade redogörelserna 
i Universitetskanslersarkivet (saml. Academica, RA).
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dica’; den föreligger i Karol. inst:s bibi. ms. 327 och återspeglar 
kanske rent av i icke ringa mån den undervisning Bäck åtnjutit av 
Rosén, särskildt under år 1733. Man möter här bl. a. ’Commenta
tiones in Aphorismos celeberrimi Boerhaavii de Cognoscendis et 
curandis morbis’ (s. 11 ff.), anteckningar om behandlingen av de 
sjuka ifråga om diet m. m. (s. 31 ff., med datering från mars 1733), 
varia i praktisk medicin (passim; dater. fr. okt. 1733 s. 103), en före
läsning om mineralvatten (s. 153 ff.)1 osv. Även den kliniska under
visning, som Rosén meddelade och som utgjorde ett så värdefullt 
inslag i de blivande läkarnes utbildning, torde likaledes för Bäcks 
del ha avsatt en del spår i form av anteckningar — jag förmodar 
nämligen, att man hit får räkna en samling omsorgsfullt utarbetade 
beskrivningar på sjukdomsfall, som under titeln ’Varii Casus medici 
ab Abr. Bäck notati’ förekommer i ett av Bäcks samlingsband i Karo
linska institutets bibliotek (ms. 161:4, bl. 83—99 o. passim). Fallen 
härröra nämligen åtminstone i huvudsak från åren 1737—40 och be
skrivningarna, som äro delvis på latin, delvis på svenska, se ut att 
vara utarbetade ungefär på det sätt Rosén själv använde t. ex. i upp
satsen Bini casus medici rariores (tryckt i Acta literaria et scientiar. 
Svedas, 1733, s. 43 f.).

Av vad härovan anfördes om Roberg och hans föreläsningar får 
emellertid ej den slutsatsen dragas, att Bäck ej skulle ha stått i någon 
kontakt med honom — han har ju dock som nämnt själv betygat, att 
bekantskapen med Roberg bidragit att väcka hans intresse för medi
cinen. Förbindelsen bestyrkes också därav att i vår samling påträf
fas flera från Roberg härrörande aktstycken, sålunda en anatomisk 
teckning från mars 1733 (Ihre 279: 1) — en dylik från 1732 finnes i 
Karol. inst:s bibi. (ms. 43: 18) — vidare en uppställning ’Om Män- 
niske Benens samsättning och Sammanhang’ (1 blad i folio, Ihre 
245, s. 103) och ett recept (i Ihre 263: 13), allt egenhändigt, liksom 
även Robergs koncept till det mycket originella tal, som han höll 
såsom promotor vid medicine doktorspromotionen den 4 mars 1739 
och som sedermera — efter ett senare koncept — trycktes av Linné 
i den samling av Robergs promotionstal, som denne publicerade 
1747.2 Av det sätt, varpå Bäck i senare tid uttalat sig om Roberg3,

1 Här nämnes uttryckligen Rosén som föreläsare: ’Annotata sub lectione Ex- 
perientissimi D™ D: N. Rosén M: F: Adjuncti, habita d: 29 Maji A° 1733.’

2 Se härom nedan D. 2, s. 258.
3 I minnestalet över Strandberg säges om Rudbeck och Roberg att de, »ehuru
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framgår emellertid att han ifråga om sin utbildning näppeligen kun
nat tillskriva denne någon nämnvärd andel. Möjligen kan han dock 
ha haft Roberg att tacka för att han 1738 erhöll i uppdrag att fungera 
som fakultetsopponent på G. F. Voigtlenders under Robergs presi
dium ventilerade gradualavhandling — hans tal och opposition före
ligga i Ihre 173-1

Men för att återgå till Bäcks studieanteckningar från Uppsala
tiden, så ges det vidare i vår samling en volym ’Physica’ (Ihre 230), 
som — förutom excerpter från Boerhaave, tidens store lärare på det 
medicinska området2 — innehåller anteckningar från kollegier i fysik 
ht. 1733 och experimentalfysik vt. 1736, båda väl snarast givna av 
S a m u el  K l in g e n s t ie r n a .3 Hit torde också kunna räknas en volym 
med Bäcks påteckning ’Pharmacop.’ (Ihre 243), vilken innehåller 
M a g n u s  v o n  B r o m e l l s  Collegium pharmacologicum 17134, skrivet 
av två händer måhända för Bäcks räkning — han har själv gjort 
en del anteckningar i slutet av boken.

I maj 1740 undergick Bäck examen graduale medicum (med. lic.- 
examen) — protokollet över denna finnes i behåll i medicinska fakul
tetens arkiv.5 Enligt detta handlade den »Casus elaboratus», som 
han härvid hade att uppvisa, »de reqvisitis Medecinae Doctoris quoad 
cognitionem Pharmacopoearum»6 och utgjorde alltså ett tidigt prov

vittre och lärde Män, hade hvarken håg eller gåfvor at odla deras vetenskap» och 
om Roberg berättas vidare, att han »roade sig med små saker och urmodiga Car- 
tesii principier, föraktandes alt hvad i senare tider blifvit uptäckt, köpte böcker utan 
urskilgning och samlade naturalier, utan ordning eller håg at därmed skaffa nytta, 
än mindre at föra unga Medici til konstens utöfning, som dock är rätta föremålet, 
och mäst lyser i ögonen för en begynnare» (anf. arb., s. 7).

1 Jfr nedan D. 2, s. 258.
2 Jfr nedan s. 456. Ytterligare ett Boerhaave berörande manuskript förekommer 

i auktionskatalogen över Bäcks bibliotek (dec. 1795) såsom no. 145 in 8:0. D et 
upptas under den något sällsamt avfattade titeln ’In Aphorismos ad Cognoscendis 
& Curandis M orbos’(!). Jfr ovan s. 451.

3 Jfr härom nedan D. 2, s. 453 ff.
4 Om detta se nedan D. 2, s. 468 f.
5 I ett häfte ’Bref- och protocollsbok 1 728— 5 9 ’. Om examinationen jfr A n - 

n e r st e d t , anf. arb., D. 3: 2 , s. 214; F r ie s , Linné, lefnadsteckning, D. 2 , s . 150  

med not 2.
6 Om denna prestation kan ha något samband med en uppsats ’De multo Phar- 

macognosiae in Medicina usu’, som i renskrift av obekant hand föreligger i Ihre 
263: 1, men enligt vad varjehanda delvis betydligt utförligare koncept på olika stadier 
(i Karol. inst:s bibi. ms. 67: 2) ge vid handen, otvivelaktigt härrör från Bäck, synes 
ovisst. Härför skulle väl dock tala att det om ämnet säges: »quod elaborandum in-
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på hans intresse för ett ämnesområde, som sedermera skulle starkt 
ta honom i anspråk och inom vilket han också skulle göra betydelse
fulla insatser. Kort därefter (den 17 maj s. å.) försvarade han under 
Roséns presidium sin gradualavhandling, som handlade om diagnos 
och botande av hotande lungsot, en sjukdom för vilken han själv 
ansågs äga en viss disposition. Det är ett märkligt arbete genom sitt 
starka framhävande av den utomordentliga vikten av tidig diagnos 
och tidig behandling.1 Efter fullgjorda prov hade Bäck gjort fram
ställning om »en skyndsam promotion i Facultate Medica», enär han 
hade för avsikt att företa en utländsk resa2, vilken han ämnade anträda 
redan vid midsommartiden. Men myndigheternas senfärdighet vål
lade tidsutdräkt och föranledde honom att uppskjuta färden på ett 
år — först den 20 sept. 1740 förrättades promotionen; doktorsdiplo- 
met föreligger i vår samling (Ihre, permebrev no. 18). Någon tid 
därefter (28 febr. 1741) ventilerade Bäck under eget presidium en 
ny dissertation; denna handlade om inhemska läkemedel och deras

junxit Amplissima facultas Medica». Jfr emellertid närmare nedan D. 2, s. 533, 
där även den möjligheten berörts, att det kunde vara fråga om någon av Bäcks 
lectiones praecursoriae (en sådan handlade dock om ögat, enligt Bäcks latinska själv
biografi).

1 Meditationes theoretico-practicae de dignoscenda et curanda imminente phtisi 
pulmonali. Om detta arbete se G. N e a n d e r , U r lungsotens och lungsotsbehand- 
lingens äldre historia i Sverige (Sthm 1924) s. 54—60, med svensk översättning av 
avhandlingen i dess helhet, s. 209—240. Huruvida Rosén verkligen bör tilläggas 
en så dominerande betydelse för avhandlingens tillkomst och innehåll, som N ean
der förmenar, synes ovisst. Redan exercitiedisputationen (1734) är ett verk av Bäck 
själv, och det förefaller då mindre sannolikt att gradualavhandlingen skulle ha rönt 
ett så starkt inflytande från preses’ sida som här antagits. I en senare uppsats ’Ab
raham Bäck och Olof af Acrel’ (i Nordisk medicin, I94 r> s- 2215—2217) tycks 
emellertid samme förf. ha modifierat sin uppfattning och tillagt Bäck den väsent
liga hedern av författarskapet. Efter att ha betecknat avhandlingen som »ett syn
nerligen märkligt dokument i lungsotsforskningens historia», fortsätter Neander 
här: »Phthisis imminens uppfattades visserligen av B ä c k  såsom en särskild sjukdom, 
som kunde övergå i verklig Phthisis, men det är påtagligt, att den i själva verket är 
liktydig med de tidigare stadierna av lungtuberkulosen. Författaren framhåller 
vikten av att noga känna igen Phthisis imminens, emedan denna ofta genom be
handling kan botas, vilket däremot vanligen icke är fallet med verklig Phthisis. 
D et alltjämt aktuella kravet på tidig diagnos och tidig behandling, när det gäller 
lungsoten, har alltså åtminstone inom svensk medicinsk litteratur, sannolikt inom 
hela världslitteraturen i A b r a h a m  B ä c k  sin förste talesman.»

2 Konsist. till Kanslern (C arl G y llen bo rg ) 30 maj 1740 (RA, Academica, 
Uppsala, Ser. E II: Vol. 18).
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användning vid dysenteri1 och grundade sig på de erfarenheter Bäck 
själv förvärvat på ort och ställe, när en svårartad epidemi av nämnda 
slag 1739 och följande år grasserat i hans hemprovins Hälsingland. 
Avhandlingen utgjorde ett specimen för professuren efter Roberg, 
till vilken Bäck anmält sig som sökande. Någon förhoppning om 
att få detta ämbete hyste han säkerligen ej: till medsökande hade han 
Carl Linnaeus, som omsider, dock först efter en del stridigheter, 
blev utnämnd. Däremot hade Bäck förmodligen vissa anspråk på 
att komma i åtanke, när den medicinska adjunkturen på hösten samma 
år skulle tillsättas efter Rosén, som intagit Rudbecks lärostol. Detta 
strandade emellertid på motstånd från Roséns sida. Trots att denne 
tidigare, även offentligt, uttalat sig synnerligen berömmande om 
denne sin lärjunge2, uteslöt han honom denna gång — liksom ti
digare vid professurens tillsättning — från förslaget. Att Linnaeus 
däremot satt Bäck i första rummet hjälpte härvidlag föga, då Rosén 
var dekanus. Roséns egendomliga uppträdande, som också föranledde 
Kanslern att infordra hans förklaring, har varit föremål för olika u t
läggningar beträffande hans bevekelsegrunder. Man har sålunda 
antagit, att han i Bäck anat en blivande konkurrent, som kunde bli 
farlig naturligtvis icke för honom själv, men väl för hans yngre bro
der E b e r h a r d  R o sén  — den sedermera så framstående läkaren — 
vars framtida karriär givetvis låg honom om hjärtat. Man har också 
å ena sidan erinrat om de misshälligheter, som rått mellan Rosén 
och Linnaeus, och å andra sidan pekat på det vänskapsförhållande, 
som tydligen knutits mellan Linnaeus och Bäck, och menat, att Ro
sén velat undvika att förstärka den Linnéska falangen vid universi
tetet — som bekant var det faktiskt en tid fråga om en slags parti
bildning av Roséns, resp. Linnaei anhängare.3 Måhända låg saken 
till så, att båda dessa skäl samverkade; och till äventyrs kan det väl 
också ha betytt något, att den man, som Rosén för att kunna ute
sluta Bäck uppförde i tredje rummet, nämligen Z a c h . S tr a n d b e r g  
— då ännu blott licentiat, sedermera känd som läkare och donator —

1 Dissertatio medica, de medicamentis domesticis, eorumque usu in dysenteria.
2 Bäck, för vilken Roséns uppträdande säkerligen var en svår besvikelse, fram 

håller i självbiografien de lovord Rosén ägnat honom i samband med promotionen: 
»Hur nögd hans Promotor varit med denna sin Doctorandus visar Doctoral Pro
grammet af d. 18 Sept. 1740, der Han med den wackraste Latin utförer sin Lär
junges framsteg och det hopp, som han gjorde sig om honom i framtiden.»

3 Jfr härom särskilt E. M u ller , anf. arb., s. 83 f.
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logerade hos Rosén och i stor utsträckning biträdde honom i hans 
praktik.1 På den av Strandberg sålunda vunna större förfarenheten 
som medicus baserade Rosén också sin förklaring2, vilken Gyllenborg 
dock icke fann tillräcklig3. Vad åter beträffar Bäck och den sex år 
äldre Linnaeus får det ju anses påtagligt att det vänskapsförhållande, 
som sedermera skulle komma att utveckla sig så vackert och betyda 
så ofantligt mycket för dem båda, rått dem emellan vid denna tid, 
även om det torde vara vanskligt att närmare ange, när det grundats.4 
Uppenbart är likaledes att Bäck varit medveten om att han hade 
vedersakare i Uppsala. Det har tydligen stått klart för honom re
dan innan frågan om adjunkturens tillsättning inträtt i sitt aktuella 
skede, ty i brev från hemstaden Söderhamn av den 6 maj 17415 utber 
han sig Linnaei stöd i denna angelägenhet och tillägger så: »Så myc
ket de andre råda, så wille de hafwa mig jemwel utaf jorden, för det 
jag eij hafwer giordt et med dem.» Och härtill kan läggas, att han 
något senare, i ett brev från 1742, funnit sig föranlåten att direkt 
vädja till Linnaeus om att, som han uttrycker sig, »få hädanefter, så 
wäl som härtils, hugna mig af förtroende och förswar emot mina 
owänner».6

När Bäck framställde denna vädjan, befann han sig redan sedan Abr. Bäcks 
mer än ett år tillbaka utomlands. I augusti 174U hade han anträtt 
den studieresa han som nämnt länge planerat för att vid utländska 
lärosäten och sjukvårdsinrättningar fullkomna sin medicinska ut
bildning. Från denna färd, som via Danmark gick till Holland,
England, Frankrike och Tyskland och varade i drygt fyra år, före
ligger dels Bäcks något ojämnt förda men mycket upplysande rese-

1 D etta  näm nes av Bäck i hans förut citerade m innestal över S trandberg  (s.
10 f). Roséns orättvisa inställning faller dock i ögonen vid en jämförelse mellan 
Bäcks och Strandbergs tryckta specimina, ty i fråga om dessa är Bäcks överlägsen
het obestridlig.

2 Dat. 21 nov. 1741 (RA, Academica, Upps., Ser. E II: Vol. 19).
3 Se härom A n n e r s t e d t . anf. arb., D . 3 : 1 , s. 1 1 5 ; jfr även L i n n é s  Bref o. skrif- 

velser, I: D. i (Sthm 1 9 0 7 ) , s. 4 0  ff.
4 Ovisst är väl om man härutinnan kan dra några slutsatser av det faktum, att

i en av Bäcks tidigaste studievolymer (Ihre 245) ingå av honom gjorda avskrifter av 
vissa anteckningar av Linné, vilka närmast te sig som förarbeten för Systema naturae 
och varav kopior möjligen cirkulerat i Uppsala redan innan Linné anträtt sin u t
ländska resa. Jfr härom nedan D. 2, s. 475.

6 Bref o. skrifvelser af o. till C. von  L in n é , Afd. I: D. 4, s. 1.
6 Ibid., s. 4.
7 Alltså innan frågan om adjunkturen ännu var avgjord.
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journal — den förefinnes i två folio-volymer i Karolinska institutets 
bibliotek (ms. 40: 1—2) — dels varjehanda anteckningar från före
läsningar, kollegier, sjukhusbesök osv., bevarade delvis i nämnda 
bibliotek, men till åtskillig del också i vår samling. För resans ti
digare skede har föreliggande arbetes författare rätt ingående redo
gjort på annat håll1 och därvid på grundvalen av angivna material 
skildrat utresan genom Sverige med bl. a. ett uppehåll i Lund, vi
dare ett besök i Köpenhamn och en nära nog årslång vistelse i Hol
land, företrädesvis i Leiden. Med hänsyn härtill torde följande upp
lysningar om denna del av färden här vara tillfyllest.

Att Bäck i första hand styrde kosan till Holland innebär intet 
förvånande: sedan långliga tider hade detta land utgjort målet för 
talrika svenska bildningssökande och unga vetenskapsmän, icke minst 
blivande läkare. Och vid dess universitet hade en rad av framstående 
forskare verkat som lärare. Visserligen hade den store B o er h a a v e , 
»communis Europae sub initia hujus seculi Praeceptor», som Albr. 
von Haller nämner honom, nyligen gått ur tiden (1738). Men vid 
universitetet i Leiden, där han verkat och där Bäck nu den 27 sept. 
1741 immatrikulerades, funnos ännu flera frejdade forskare på det 
medicinska och det naturvetenskapliga området i full verksamhet, 
sålunda en B e r n h a r d  S ie g f r ie d  A l b in u s , en H ie r o n y m u s  D av id  
G a u b iu s , en H e r m a n  O o s t e r d ijk  S c h a c h t  m. fl. Det blev också 
den undervisning just dessa tre nämnde meddelade, som Bäck i 
första hand begagnade sig av. Albinus hade gjort sig ett berömt 
namn som anatom, och Bäck anmälde sig omedelbart efter ankomsten 
till Leiden till tvenne av honom givna kollegier, det ena i anatomi, 
det andra i fysiologi. Han följde senare hans anatomiska föreläsningar, 
vilka voro förbundna med dissektioner, demonstrationer av pre
parat m. m., och tog även ett collegium chirurgicum under samme 
handledare, liksom han bevistade av honom utförda operationer. 
Omfattande anteckningar från denna undervisning föreligga i Karo
linska institutets bibliotek (ms. 67: 1) och visa, vilket värde Bäck 
satte därpå, ävensom den flit och det intresse, varmed han drev sina 
studier. I de självbiografiska anteckningarna2 betecknar han Albi-

1 A. G r a p e , Abraham Bäcks utländska studieresa. Hollandsvistelsen. (I Sv. 
Linné-sällskapets årsskrift, Årg. 20, 1937, s. 101— 127.) En fortsättning behand
lande den återstående delen av resan är avsedd att följa, så snart förhållandena 
det medge.

2 Det gäller här de latinska anteckningarna ’Vita Abr. Bäck’ (Ihre 202: A 1).
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nus som sin tids störste anatom1 och nämner, att han skarpsinnigt 
och solitt (»acuté solideqve») förklarade fysiologien. Gaubius åter 
hade ett utmärkt anseende som kemist — han sysslade även med 
farmaceutisk kemi m. m. —, och utförliga anteckningar av Bäcks 
hand2 ådagalägga, att han, som det förefaller under större delen av 
läsåret 1741/42, följt det kollegium Gaubius gav på grundvalen av 
Boerhaaves Elementa chemiae, med laborationer och föreläsnings- 
experiment. Oosterdijk Schacht var professor i praktisk medicin 
och höll kliniska föreläsningar på Nosocomium och poliklinik för 
obemedlade i sin bostad, även den kombinerad med undervisning. 
Att Bäck räknats till hans lärjungar är tydligt, men i vilken utsträck
ning han följt hans undervisning låter sig knappast fastställa när
mare.3

Även för Bäcks naturvetenskapliga intressen erbjöd Leiden en rik 
jordmån. Professor A d r ia a n  v a n  R o y e n  och d:r J o h a n  F r e d e r ik  
G r o n o v iu s , vilka båda varit Linnés synnerliga vänner och gynnare 
under hans Hollandsvistelse, mottogo den med Linné så nära lierade 
svenske doktorn med den största älskvärdhet, van Royen, vars före
läsningar Bäck följde — de botaniska i trädgården och de i praktisk 
medicin på sjukhuset — gav honom fritt och obegränsat tillträde 
till botaniska trädgården med »Hybernacula» m. m. och var honom 
behjälplig med att ordna sändningar av växter och frön till Linné; 
Gronovius, med vilken Bäck tydligen knutit en ganska nära förbin
delse, som också senare hölls vid makt genom brevväxling4, öppnade 
för honom sitt dyrbara bibliotek, sin trädgård, sitt storartade herba
rium vivum och sina övriga naturalie-samlingar. Även med Grono- 
vii broder A b r a h a m , som var universitetsbibliotekarie, plägade han 
umgänge, och gjorde för övrigt många andra intressanta bekantska
per, så t. ex. i Leiden med den senare så frejdade G erard  va n  S w ie - 
t e n  samt vid de tillfällen, då han besökte andra orter i Holland, den

1 Samma omdöme förekommer även s. 6 i hans s. k. lasarettstal dvs. hans ’Tal 
om nyttan som tilflyter läkarekonsten af et väl inrättadt lazaret eller sjukhus i Stock
holm’, presidietal i K. Vet.-akademien 1746 (Sthm 1746); om detta se närmare 
nedan.

2 Även dessa finnas i Karol. inst:s bibi. (ms. 67: 2, s. 75—-248); smärre annota- 
tioner förekomma i Ihre 254, s. 34—35 (jfr nedan D. 2, s. 487).

3 Anteckningar från ett av Oosterdijk Schacht givet kollegium föreligga i Karol. 
inst:s bibi. ms. 71:4.

4 I Karol. inst:s bibi. ms. 61 finnas 8 brev från Gronovius till Bäck, som också 
korresponderade med sonen L a u r e n t iu s  T h e o d o r u s  G.
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likaledes med Linné förbundne professor J o h a n  B u r m a n n  i Am
sterdam m. fl. Hans anteckningar om vad han på skilda håll erfarit 
om Linnés Hollandsvistelse höra till de ej minst intressanta partierna 
av hans resejournal.1

Efter ett tydligen mycket väl använt år i Holland reste Bäck i 
augusti 1742 över till England. Även här blev kretsen av Linnés 
vänner och beundrare den miljö, i vilken han företrädesvis dvaldes. 
Detta blev så mycket naturligare, som det tydligen var botaniska 
studier Bäck främst avsåg att bedriva i England — om läkekonstens 
ståndpunkt i detta land hade han ej alltför höga tankar. Till hans 
tidigaste bekantskaper hörde d:r I saac L a w so n  och den berömde 
tecknaren G eo rg  D. E h r e t . Lawson — samme man som tillsammans 
med J. F. Gronovius hade bekostat tryckningen av Linnés Systema 
naturae m. m. — förmedlade hans bekantskap med M arcus C a t e sb y , 
den kände forskningsresanden, och denne introducerade honom i 
sin tur hos den för all naturforskning entusiastiske P ete r  C o l l in s o n , 
till professionen klädeshandlare. Under Ehrets ledning övade Bäck 
sig i teckning och utarbetade i gengäld för Ehrets räkning en del 
växtbeskrivningar avsedda för ett planerat planschverk. Redan i 
augusti, alltså kort efter ankomsten till England, gjorde han en ut
flykt till Oxford, där han under en vecka besåg stadens lärda institu
tioner och andra sevärdheter och gjorde flera besök hos den ryktbare 
botanisten J. J. D il l e n iu s . I september tillbragte han 4 veckor i 
Chelsea för att studera den kände mecenaten Sir H an s  S lo a n e s  
storartade trädgårdsanläggningar2 och samlingar; det framgår också 
tydligt, att han haft starka funderingar på att erbjuda sig att ta anställ
ning hos denne — kanske har det föresvävat honom att Chelsea 
och Sir Hans skulle för honom kunna bli vad Hartekamp och Clifford 
en gång varit för Linnaeus. Av skäl, som vi ej känna, har han emeller
tid avstått.3 Vart han kommer får han tillfälle att examinera sällsynta 
växter importerade från fjärran länder, och emellanåt kan han sända 
Linné utförliga beskrivningar, ävensom specimina m. m. av dylika. 
I London, där han tillbringar sin mesta tid, besöker han Royal So-

1 Se h ärom  G ra pe , an f. u p p s.

2 Trädgårdsanläggningarna hade Sloane delvis överlåtit på T he Society of Apo
thecaries.

3 E tt brev från Bäck till Sloane odat. men såsom ett tack och en avskedshäls
ning tydligen härrörande från nov. 1742 finnes i UUB, ms. G  365 (fotostatkop. 
efter original i Brit. Museum).
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ciety’s naturaliekammare m. fl. samlingar. Medicinen har han dock 
ej alldeles försummat. Förutom det engelska Collegium medicum och 
dess museum har han av allt att döma besökt flera av de stora sjuk
husen i London, ävensom Greenwich Hospital för matroser; han gör 
observationer vid en preliminär »Pharmacopoeia Londinensis, som til 
membra Collegii til öfwerseende war utdelad»1 osv. Några anteck
ningar av betydelse, som med säkerhet äro att hänföra till Englands- 
vistelsen, tyckas — bortsett från resejournalens — knappast vara att 
påvisa.2

Efter omkr. 3 månaders vistelse på engelsk botten lämnade Bäck 
London den 10 november 1742 för att bege sig till Frankrike, men 
fick i Dover tillbringa en lång väntetid, som dock delvis utnyttjades 
till utflykter till Canterbury och andra orter men också till studier 
av strand- och klippfloran m. m. Först i mitten av december, snarast 
den 14 (g. st.), tycks han ha kommit över Kanalen och kunnat fort
sätta resan till Paris. Här torde de medicinska studierna åter ha 
trätt i förgrunden, och Paris erbjöd ju också härvidlag med sina ve
tenskapliga institutioner av skilda slag, sina sjukhusanläggningar 
m. m. ganska enastående möjligheter.3 Redan någon av de allra för
sta dagarna efter ankomsten finna vi Bäck på L ’Hotel Dieu, det be
römda sjukhuset, och snart nog visar det sig, att han trätt i förbindelse 
med en rad av de vid denna tid verksamma medicinska forskarna. 
Till en början tycks det särskilt vara anatomer och kirurger som han 
uppsöker. Han åhör sålunda de föreläsningar i anatomi, som hållas 
av den frejdade J a cqu es B é n ig n e  W in s l o w 4 i Jardin du Roi, även

1 Några excerpter ur detta farmakopé-förslag, »Projectet som eij blef tryckt», 
förekomma i Bäcks Adversaria Medica T. i (vol. 254 i vår samling), s. 213, 215; 
se nedan D. 2, s. 492 f.

2 Jfr nedan D. 2, s. 488 (och nyss anf. s. 492 f.). Muntliga meddelanden av 
engelska läkare annoteras också understundom (så t. ex. av Lawson, s. 62 i samma 
vol. Ihre 254, av Sir Hans Sloane ibid.).

3 Jfr O. T . H u l t , Frankrike i svensk medicin under 16- och 1700-talen (i Lych
nos, 1941, s. 274—301), s. 296 f.

4 J a c o b  W i n s l o w  (f. 1669, f  1760) var till börden dansk (av en Skånesläkt från 
Vinslöv) och hade efter studier i Köpenhamn och Holland 1698 begivit sig till 
Paris, där han sedermera stannade hela sitt liv utan att återse sitt fädernesland 
anledningen var den, att han övergått till katolicismen (då han upptog namnet 
Bénigne); han studerade under G.-J. Du Vernay, blev dennes assistent och med
verkade länge vid den anatomiska forskningen och undervisningen i Jardin du Roi; 
först vid tiden för Bäcks besök (1743) erhöll han själv professuren i ämnet. Hans 
huvudarbete inom den topografiska anatomien ’Exposition anatomique de la struc-
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som av A n t o in e  F e r r e in 1, medicine professor vid College de France 
och senare Winslows efterträdare — om den sistnämnde förklarar 
Bäck, att han är klar och angenäm i sina demonstrationer, ehuru 
han ej kommer upp emot Albinus i Leiden. Uppgifter härrörande 
från Winslow o. a.2 möta flerstädes i Bäcks papper, så t. ex. i Karo
linska institutets ms. 71:3. Ferreins undervisning tycks han för 
övrigt också ha följt något i praktisk medicin att döma av en del an
teckningar i vår samling.3 Han har vidare hört kirurgen V e r d ie r 4 i 
Theatro Anatomico S:t Cosme, liksom även en av de berömda ana- 
tomerna Du V e r n a y , snarast J a c q u es- F r a n ^ o is 5, och han tycks av 
allt att döma under åtskillig tid (1 jan.—mars 1743) ha följt en kurs 
i injektions- och andra metoder för framställande av anatomiska pre
parat, given av ’dr Suh’ dvs. J ea n  S u e , under många år föreståndare 
för College de chirurgie. Säkerligen var det icke utan skäl, som 
Linné — med kännedom om Bäcks intresse och flit och väl också 
med stöd av sina goda förbindelser med Paris — kunde i Uppsala 
utbreda ryktet om Bäcks framsteg inom anatomien; han ger själv Bäck 
meddelande härom, vilket sker med en direkt gliring åt Rosén och 
hans olust att hålla »anatomier»: »Man giör här», säger han, »wist folk 
ganska ont i magan, då man talar om Hr Doctorens stora progresser 
där uti.»6

En framstående auktoritet på internmedicinens område, vars un
dervisning Bäck under någon tid åtnjutit, var J ea n  A s t r u c 7, professor 
vid College de France, berömd som glänsande föreläsare, skicklig 
läkare och betydande medicinsk författare. Om denne har Bäck åt
skilligt att förtälja i sin resedagbok, och en del föreläsningsanteck-

ture du corps humain’ utkom i Paris 1732 och upplevde många upplagor och över
sättningar.

1 Om denne se närmare nedan D. 2, s. 480 f.
2 Bl. a. D u Vernay se här nedan.
3 I Ihre 248, 249, se nedan D. 2, s. 478 och 480 f.
4 C é s a r  V e r d ie r  (f. 1685, f  1759), anatomisk prosektor vid Écoles de chirurgie 

i ca. 25 års tid (från 1725).
5 Prosektor och demonstrator vid Jardin du Roi, f  1748, yngste broder till 

den frejdade G u ic h a r d - J o s e p h  D u  V e r n a y  ( f  1730) och till P ie r r e  ( f  1728). 
Både Verdier och bröderna Du Vernay omtalas i Bäcks lasarettstal (s. 8 f., 10 f.), 
om vilket se närmare nedan.

6 L i n n é  till B ä c k  2 mars 1744, Bref o. skrifvelser, Afd. I: D. 4, s. 13.
7 Om denne se nedan D. 2, s. 476 f. (och 489). Till vad där meddelats om Astruc 

bör kanske tilläggas, att han på äldre dagar utgav ett bibelkritiskt verk, som blev 
epokgörande för en systematisk, vetenskaplig kritik av Pentateuken.
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ningar föreligga i Ihre 248. För övrigt kan nämnas att Bäck långt 
senare, efter sin hemkomst, en gång konsulterat Astruc angående en 
av sina patienter, nämligen greve Henning Gyllenborg; se härom 
nedan D. 2, s. 477.

Studier i kemi, enkannerligen farmacevtisk kemi, bedrev Bäck un
der GuiLLAUM E-FRANgois R o u e l l e 1, demonstrator i kemi vid Jardin 
des plantes. Några smärre anteckningar finnas i Ihre 254 (se D. 2, 
s. 489), men vidlyftigare sådana föreligga i Karolinska inst:s bibliotek 
(ms. no. 67: 42).

Stort värde för Bäcks fortbildning som läkare ha säkerligen även 
hans kliniska, kirurgiska och patologisk-anatomiska studier på sjuk
husen haft. Dessa bedrevos väl främst på det väldiga L ’Hotel Dieu, 
som han ofta besökte, för övrigt icke utan kritisk blick för vad han 
stundom fann vara slentrian i sjukdomsbehandlingen. Men han var 
också förtrogen med Charité-hospitalet, därifrån han omtalar både 
sjukdomsfall, operationer och liköppningar. Anteckningar från dessa 
sjukhus förekomma i resedagboken och i ms. no 71:2 i Karolinska 
inst:s bibliotek, och av båda anstalterna ger han senare beskrivningar 
i sitt bekanta s. k. lasaretts-tal3, hållet i Vetenskapsakademien 1746.

Trots sina trägna medicinska studier fann Bäck även i Paris tid 
övrig för sina naturvetenskapliga intressen, framför allt botaniken. 
Härtill stimulerades han också genom de goda förbindelser han knutit 
med Linnés vänner bröderna J u s sie u , den äldre A n t o in e , som höll 
botaniska demonstrationer i Jardin du Roi, och framför allt den yngre 
B e r n a r d , »den ärliga och genomgoda wännen Prof. Bernhard Jussieu», 
som Bäck vid ett tillfälle nämner honom.4 Med denne sistnämnde 
är han tidvis mycket ofta tillsammans: de företaga »herborisationer» 
och andra utflykter tillsammans, Jussieu förmedlar intressanta bekant
skaper så t. ex. med Du H a m e l5, som gjort märkliga upptäckter rö

1 Om honom, »Rouelle 1’ainé», och hans yngre broder H i l a i r e - M a r in  R., »Rouelle 
le cadet», med vilken Bäck både under och efter sin Parisvistelse hade förbindelser, 
se närmare nedan D. 2, s. 489.

2 I varje fall från s. 31 ff. 3 S. 29—32. Om talet se närmare nedan.
4 Se härom närmare nedan D. 2, s. 328 (med not. 1—2); om bröderna J u s s ie u  

jfr även ibid., s. 459, 460, 489. I den latinska självbiografien (Ihre 202: A 1) talar 
han om den rent av faderliga välvilja, varmed Bernard omfattade honom; det sker 
med följande ord: »sic imprimis favoris singularis atqve affectus prorsus paterni
Clariss. Bernhardi Jussieu meminit atqve semper meminisse juvabit».

5 H e n r i - L o u is  D u  H a m e l  d u  M o n c e a u , f. 1700, |  i 78 l> fysiolog, botanist 
m. m., generalinspektör över flottan.
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rande benens byggnad och tillväxt och ägde intressanta naturalie- 
samlingar (snäckkabinett m. m.), han introducerar honom hos den 
berömde fysikern Abbé N o l l e t 1 och hos den icke mindre ryktbare 
R é a u m u r , som icke blott var fysiker, utan i långt högre grad ento
molog2 osv. De aktuella frågorna inom naturvetenskaperna diskute
rades, så t. ex. de nyligen upptäckta vattenpolypernas problem, som 
också skymtar i Bäcks anteckningar (i Ihre 237) och så småningom 
föranledde en uppsats i K. Vetenskapsakademiens Handlingar (1746)3. 
Linné hålles å jour med vad som händer och sker, och de två vännerna 
tävla att tillgodose honom med växt- och frösändningar. De gå 
honom jämväl tillhanda på ett mycket värdefullt sätt i en annan ange
lägenhet, nämligen vid utgivningen av en ny edition av Systema na
turas, som Pariserbokhandlaren och -förläggaren M.-A. D a v id  tagit 
sig för att upplägga. Bäck påtager sig på Linnés begäran att övervaka 
tryckningen och tillse, att Linnés ändringar bli införda4, och i förening 
med J u ssie u  föreslår han en rad av förbättringar, som sedan diskute
ras brevledes och till åtskillig del accepteras av Linné. I Del 2, s. 
458 f. här nedan lämnas en närmare skildring härav, däri det också 
framhålles, att Bäcks andel i tillkomsten av denna Pariserupplaga av 
år 1744, enligt vad korrespondensen ger vid handen, varit betyd
ligt större än man tidigare antagit.

Ett ämne, som Bäck ävenledes under Paristiden kom att uppmärk
samma och som sedermera sysselsatte honom åtskilligt, gällde ett 
från en fisk härrörande horn eller spjut som påträffats inborrat i 
kölen på ett från Guinea anlänt franskt fartyg och överlämnats till 
Cabinet du Jardin du Roi. Det företedde en ditintills okänd struktur. 
Bäck fick det avtecknat i naturlig storlek av den talangfulla M:lle

1 J e a n - A n t o i n e  N o l l e t , f. 1700, j- 1770, experimentalfysiker, berömd för sina 
undersökningar rörande elektriciteten, för vilka C. W. O s e e n  ger en intressant 
redogörelse i sin monografi över ’Johan Carl Wilcke, experimental-fysiker’ (Upps. 
1939)» s. 39—47 o. passim.

2 Hans huvudarbete inom entomologien ’Mémoires pour servir å 1’histoire des 
insectes’ utkom i 12 voll. Amsterd. 1737—48.

3 Se närmare nedan, D. 2, s. 460 härom liksom i övrigt beträffande den ifråga
varande anteckningsvolymen. Till den betydelse upptäckten av vattenpolyperna 
erhöll återkommer Bäck även i ’Herm. Diedr. Spörings äreminne’ dvs. hans åm in
nelsetal över Spöring i K. Vet.-akademien 1749 (Sthm s. å.), s. 19. Till ämnet 
återkomma vi för övrigt här nedan vid behandlingen av Bäcks författarskap.

4 E tt brev från D a v id  till Bäck i denna angelägenhet föreligger i vår samling, 
vol. Ihre 193 (se nedan D. 2, s. 343).
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B a s se po r t e , den av Linné så högt beundrade »pictrix virgo», och ma
terial rörande denna och liknande företeelser samlade han på olika 
håll — bl. a. synes C o l l in s o n  ha lämnat bidrag.1 Sedermera utar
betade Bäck under sin vistelse i Tyskland2 en uppsats i detta ämne, 
vilken han insände till Academia Caesarea Leopoldino-Franciscana 
naturae curiosorum — detta torde ha stått i samband därmed, att 
han vid sitt uppehåll i Erfurt gjort bekantskap med denna akademis 
praeses, hovrådet A. E. B u c h n e r . Uppsatsen infördes 1748 i akade
miens Acta physico-medica3 och Bäck kallades s. å. till medlem av 
den illustra akademien, där han antog namnet Critodemus Secundus. 
I viss mån riktade sig Bäck mot J. Th. K l e in  i Danzig — vilken 
också angripit Linné — och blev senare föremål för en ovederhäftig 
kritik av denne. Bäck gjorde en del förberedelser för att bemöta 
honom: möjligen har han tänkt låta sitt svar få formen av ett brev 
till B er n a r d  d e  J u ssieu  (ett koncept i Ihre 193 tycks till äventyrs 
tyda därpå), men han fullföljde aldrig denna tanke. Däremot tycks 
det ha varit hans avsikt att behandla ämnet på nytt med användning av 
varjehanda samlat material, men ej heller denna plan kom till ut
förande4. En del av det material han härför sammanbragt föreligger i 
Ihre 238 (något dock även i Ihre 185: 3), och för hela denna sak redo- 
göres närmare nedan D. 2, s. 461 (jfr även ibid. s. 300 och 328)5.

Om Bäcks i det närmaste tvååriga vistelse i Paris kunde ännu vara 
åtskilligt att förtälja, men här skall ytterligare blott omnämnas en

1 I ett brev från Bäck, skrivet från Paris till J. F. G r o n o v i u s , vilket i koncept 
föreligger i vår samling (Ihre 193), omnämner Bäck, att Collinson bl. a. sänt ho
nom »a drawing of a horn not seen before» och att i sin tu r »for the horn, so did I 
pay him with a description and drawing of a horn qvite like found in a vessel re
turning from Guinea, and given by M :r Maurepas to the Cabinet at Kingsgarden. 
It looks to be of an other species Monodon Arct: than that we know to this day.»

2 Enligt Vita Abr. Bäck (Ihre 202: A 1) tycks detta snarast ha skett medan hans 
fartyg i Stralsund väntade på vind för att avsegla till Sverige (»mora in utilitatem 
versa»).

3 Vol. 8, s. 199—217, jämte PI. 4.
4 I latinska självbiografien yttrar han härom, sedan han näm nt att han ej fun

nit det mödan värt att bemöta Klein: »Ceterum varia, quae collegit Auctor é multis 
exterorum musaeis per amicos, ad ipsius animalis historiam naturalem pertinentia, 
unde hoc spolium, in lucem publicam dare decrevit, si Deus O. M. vitam conces
serit.»

5 Ytterligare må här tilläggas, att några brev från dansken F. R a b e n  dels till 
Bäck 1751 (ett i Ihre 193), dels till P. Wargentin 1750 (ett i Ihre 197: B, ett i KVA) 
visa, att Bäck även med denne avhandlat en del hithörande spörsmål.
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enda detalj, nämligen ett handskriftsförvärv, som han därunder gjort, 
detta icke därför att handskriften, vilken föreligger såsom no. 244 i 
vår samling, i och för sig är mera märklig — den innehåller anteck
ningar från Boerhaaves föreläsningar över nervsjukdomarna — utan 
fastmer på grund av den rätt intressanta proveniensen. Jag tror mig 
nämligen ha kunnat påvisa, att detta manuskript kommit i Bäcks 
händer som gåva av den franske polyhistorn Chevalier Louis de  
J a u c o u r t , Diderots och d’Alemberts nära vän och kanske flitigaste 
medarbetare i den stora Encyclopedien, ja, i litteraturen om denna 
till och med betecknad som »le vrai factotum de 1’Encyclopédie». 
Huruvida manuskriptet i fråga också skrivits av Jaucourt, i så fall 
under den tid han studerade i Holland, har icke kunnat fastställas. 
Om den väg, på vilken Bäck kommit i förbindelse med Jaucourt, 
m. m. ges en närmare utredning nedan D. 2, s. 470 ff.

Den 22 nov. 1744 fann Bäck tiden vara inne för att bryta upp från 
Paris; som han själv erkänner, slet han sig lös, »så tilsäijandes med 
wålld, ty eljest hade ock tilstundande åhret gått med i den behageliga 
orten».1 Han tog »couriren» till Strassburg och med uppehåll här 
liksom i Frankfurt och Erfurt — kortvariga men tillfyllest för att han 
skulle hinna beskåda medicinska institutioner, naturaliekabinett m. m. 
och göra värdefulla bekantskaper — fortsatte han fram till Jena. 
Här sammanträffade han med medicine professor G. E. H a m b er g er2, 
bekant bl. a. för sin hetsiga strid med Albr. von Haller om andnings- 
mekanismen. Inför den förestående julhelgen fann Bäck emellertid 
tjänligare att bege sig över till Leipzig med dess större förhållanden 
och här — »in eo totius Germaniae celeberrimo emporio» — kom han 
att stanna i omkr. halvannan månad. Här gjorde han snart en stor 
mängd bekantskaper och tycks särskilt ha tagits om hand av medi
cine professorerna C h r . G. L u d w ig  och J. E. H e b e n s t r e it 3, av vilka 
särskilt den förre stod i förbindelse med Linné. Bäck har även gjort 
bekantskap med deras äldre kollega J o h . Z a c h . P l a t n e r 4, framstå
ende kirurg och oftalmolog, och han har möjligen även följt dennes 
undervisning — i vol. 249 i vår samling finnas anteckningar ’Ex.

1 B ä c k  till L i n n é  26 dec. (n. st.) 1744, L i n n é s  Bref o. skrifvelser, Afd. I: D. 
4, s. 36.

2 Om denne jfr nedan D. 2, s. 490, där en i Ihre 254 förekommande anteckning 
om Jena-besöket från den 19 dec. 1744 registrerats.

3 Om dessa se D. 2, s. 490.
4 Se om denne D. 2, s. 479, 490.
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Coll. Practico D. D. Platneri 1745’, vilka dock närmast verka som 
utdrag ur uppteckningar gjorda av annan person. I resedagboken 
meddelar han också varjehanda om Platner, hans förnämliga bibliotek 
m. m.

Senare har Bäck — i februari—mars 1745 — även tillbragt någon 
tid i Halle. Här hade Rosén under en avsevärd tid studerat under den 
ryktbare F r i e d r i c h  H o f f m a n n  och under J o h a n n  J u n c k e r 1; den 
senare var nu efter Hoffmanns död (1742) här det stora namnet. 
Juncker verkade som läkare vid det bekanta Waisenhaus och som pro
fessor i medicinska fakulteten. Själv lärjunge till Stahl hade han gjort 
sig känd som en av de ivrigaste förkämparna för dennes teorier inom 
medicin och kemi — även Bäck fick en del därav till livs2 — och han 
utövade ett mycket flitigt författarskap. Det förefaller av åtskilligt att 
döma, som om Bäck kommit i ganska nära kontakt med honom, han 
har umgåtts i hans hus och även åhört hans föreläsningar, vilket också 
bestyrkes av en del anteckningar i vår samling.3 En liten elegant 
skriven volym ’Methodus compendiaria Praxi Junckerianae accomo- 
data . . .’, sammandragen av en schlesisk läkare F . E. W e in k n e c h t ,  
har Bäck, förmodligen under vistelsen i Halle, erhållit som gåva av 
en med. d:r J .  W. T r a l l e s 4 — den föreligger som Ihre 250. Vid 
universitetet i Halle hade också J o f i .  H e i n r .  S c h u l t z e 5 verkat som 
professor — i den egendomliga ämneskombinationen »Medizin, 
Beredtsamkeit, Alterthiimer und Weltweiszheit» — och särskilt gjort 
sig ett namn som kemist. I oktober 1744, alltså få månader före 
Bäcks ankomst, hade han emellertid avlidit, men Bäck har förvärvat 
en handskrift, hans ’Collegium Chymicum’, hållet 1741 och reviderat 
så sent som 1744 — volymen utgör Ihre 233.

Omkring den 1 april tycks Bäck ha inträffat i Berlin. Om sitt syfte 
med vistelsen där berättar han i brev till Linné: »här will jag lägga 
manum ultimam på Anatomico studio, och i synnerhet skaffa mig 
Praeparata. Derföre torde jag dröija här några månader. Jemwel i 
andra saker, såsom uti Chymicis, lärer wel ock wara at profitera hos

1 Se vidare D. 2, s. 481 f.
2 Utom av resedagboken framgår detta av ett odaterat brev från B ä c k  till L i n n é  

från Berlin (Bref o. skrifvelser I: D. 4, s. 49).
3 Anteckningarna förekomma i Ihre 249 (s. 51 f.) och 254 (se nedan D. 2, s. 

480, 491).
4 Jfr nedan D. 2, s. 482.
5 Om denne se nedan D. 2, s. 457 med där anförd litt.

30  — 40360 A. Grape.
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Prof. Pott och Marggraf.»1 Sina anatomiska studier torde han för
nämligast ha bedrivit under J o h . N a t h a n . L ie b e r k u h n , som samtidigt 
med Linnaeus studerat i Holland och sedermera förvärvat ett berömt 
namn som en av de förnämste anatomerna i Tyskland under den 
Hallerska aeran.2 Och av anatomiska preparat ägde denne en storar
tad samling — det tycks för övrigt senare (1753) ha varit fråga om att 
förvärva den för svensk räkning, närmare bestämt för Lovisa Ulrikas 
museum3. Vad åter beträffar den av Bäck nämnde J o h . H e in r . P o t t 4 
så hade han med en omfattande produktion gjort betydelsefulla in
satser inom kemiens och den kemiska teknologiens områden, sålunda 
bl. a. i fråga om porslinstillverkningen. Bäcks förbindelser med ho
nom framgå både av resedagboken och av föreläsningsanteckningar; 
dessa senare föreligga dels i Karolinska institutets ms. 67: 25, dels 
även i vol. 254 i vår samling. Ett par handskrifter av arbeten av Pott 
ha väl också under Berlin-vistelsen kommit i Bäcks ägo, sålunda hans 
De saponificatione (Ihre 235 och i avvikande redaktion i Karol. 
inst:s ms. 75: 12), liksom också ett rätt omfångsrikt kollegium på tyska 
i kemi och teknologi (Ihre 234), vilket förärats Bäck av en legations
sekreterare i Berlin, måhända P er  R e i n h . T e r s m e d e n .6 Även den 
andre kemist, vars undervisning Bäck avsåg att få åtnjuta, nämligen 
A n d rea s  S ig m u n d  M a r g g r a f , som gjort betydelsefulla insatser 
inom den kemiska forskningen7, finnas varjehanda spår i hans pap
per, dock ej mera märkliga. Men om de kretsar, med vilka Bäck 
trädde i beröring, får man en viss föreställning av de talrika namn 
som skymta i hans anteckningar8. I båda de självbiografiska utkas

1 L i n n é s  Bref o. skrifvelser, I: D. 4, s. 49.
2 Om L ie b e r k C h n  se nedan D. 2, s. 491 f.
3 L ie b e r k Oh n  till Bäck 6 mars 1753 (Karol. inst:s bibi. ms. no. 61). Tidigare 

hade N il s  R o s é n  uttalat den önskan, att denna samling skulle kunna förvärvas för 
Uppsala universitet (se hans Tal, om en opartisk och förståndig medici förnämsta 
göromål, presidietal i K. Vet.-akad. 1746, s. 43).

4 Se om denne nedan D. 2, s. 458.
5 ’Lectiones Chym. Dni Prof. Pot in Theatro Anatomico 1705 d. 7 Maji & seq.’,

’Ex. Collegio Msc. Dni Pott’ och ’Extrait d ’un Cours sur la Chemie de Roth par
M r Pott’. Anteckningarna i Karol. inst:s ms. 67: 2 härröra även från Potts före
läsningar över Dispensatorium Brandenburgicum, den berömda farmakopé, som 
utkom i Berlin 1684 på föranstaltande av Collegium medicum därstädes, jfr nedan 
D. 2, s. 479 o. 492.

6 Se nedan D. 2, s. 458.
7 Om honom jfr nedan D. 2, s. 492.
8 Jfr t. ex. nedan D. 2, s. 491 ff.
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ten nämner han sålunda J o h . T h e o d . E l l e r , som var professor och 
direktör för Charité-sjukhuset och spelade en viss roll för det preus
siska medicinalväsendets organisation.1 Många andra att förtiga.

Det ges i vår samling också ett par rätt omfattande handskrivna 
verk av medicinskt innehåll, vilkas proveniens ej låtit sig närmare 
fastställas men vilkas förvärv man möjligen kunde vara benägen 
att sätta i visst samband — direkt eller indirekt — med Bäcks resor 
i Tyskland. Det ena (Ihre 2402) går tillbaka till 1600-talets mitt 
eller senare hälft och innehåller föreläsningar i farmakologi, kemi, 
terapi m. m., som det förefaller främst baserade på de främste för
fattarna inom den spagyriska (paracelsistiska) riktningen under 1600- 
talet såsom Oswald Crollii bekanta Basilica chymica3, Jean Beguini 
ej mindre berömda Tyrocinium chymicum4 m. fl. verk. Det andra 
arbetet — som Bäck dock av åtskilligt att döma torde ha förvärvat 
först efter återkomsten till Sverige, men som i varje fall hänger sam
man med hans studier av tyska medici — är ett omfångsrikt kollegium 
i patologi och terapi, vilket jag trott mig kunna tillskriva J o h a n n  
G o t t f r ie d  B r e n d e l , som vid mitten av 1700-talet (1738—58) ver
kade som professor i Göttingen och där uppsöktes av lärjungar bl. a. 
från Sverige5. Denna attribution, om vilken jag i katalogdelen6 u t
talat mig med viss tvekan, kan numera anses absolut säker, sedan det 
konstaterats att en i vår samling befintlig, förmodligen på 1750- 
talet tillkommen katalog över Bäcks dåvarande boksamling (Ihre 2) 
bland ’Systematici in Folio’, upptar ’Brendelii Profess. Göttingensium 
Medicina Systematica, Volumina tribus [sic!].7 Manuscript.’ Att 
det här är fråga om detta manuskript, varav delarna 1 och 3 tillhöra

1 Ett omfångsrikt manuskript ’Physiologie 1734’, härrörande från Eller, före
ligger i Karol. inst:s bibi. (ms. 365) men har ej tillhört Bäck utan hans kollega liv
medikus P. P e t e r s e n - v o n  H e i d e n s t a m .

2 Detta utgör huvudparten av denna handskrift, men ett brottstycke föreligger 
i Karol. inst:s bibi. (ms. 66: 3). Om arbetet se närmare nedan D. 2, s. 464 f.

3 Om C r o l l i u s , kanske den mest rättrogne paracelsisten, och hans verk se sär
skilt S. L i n d r o t h , Paracelsismen i Sverige till 1600-talets m itt (akad. avh. Upps. 
1943; Lychnos-bibliotek, 7), s. 22, 25, 26, 29 och passim.

4 Om B e g u i n u s  och detta hans verk, se L i n d r o t h , ibid., s. 26, 259, 271, 318, 
319 (»den kanske mest anlitade av tidens alla spagyriska handböcker») osv. passim.

5 Bland dessa märkas J .  G. R o t h m a n , utnäm nd prosektor i Uppsala (tillträdde 
aldrig), assessor E r i c  E l f f  samt J o n a s  S i d r é n , senare med. professor i Uppsala.

6 Särskilt i den i korrekturet tillagda not 2 nedan D. 2, s. 485.
7 Det bör kanske erinras därom att katalogen ifråga snarast kan antas vara skri

ven av någon lärjunge till Bäck; jfr nedan D. 2, s. 1 f.
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Bäcks åter- 
komst och bo

sättning i 
Stockholm

vår samling (Ihre 252—253), under det att del 2 förefinnes i Karo
linska institutets bibliotek (ms. 162), står därmed givetvis utom all 
fråga. Vad titeln på detta verk beträffar så har den tydligen varierat 
åtskilligt (jfr nedan D. 2, s. 484 f.), även om det väl får antas att 
den, som H. W. L in d e m a n n  nyttjat för den av honom publicerade 
redaktionen (Praelectiones academicae de cognoscendis et curandis 
morbis), i första hand bör anses äga hemul.

Farmakologien med angränsande ämnesområden utgjorde, som re
dan antytts, för Bäck livet igenom ett mycket stort intresse, och tyd
ligt är att han även under sin studieresa häråt ägnat en betydande 
uppmärksamhet: han hade ju dels arbetat under Gaubius i Leiden, 
Rouelle i Paris och nu senast under Pott m. fl. i Berlin, dels studerat 
de stora apoteken på skilda orter, dessa »pharmacopolia instructis
sima», som han ibland talar om. Det kan sålunda även ifrågasättas, 
om icke en samling anteckningar och avskrifter i hithörande ämnen, 
som föreligger i vår samling (Ihre 251), åtminstone till viss del till
kommit under utlandsvistelsen, snarast då uppehållet i Tyskland. 
Det är ett kompendium i materia medica, grundat främst på arbe
ten av F r ie d r ic h  F Io f f m a n n  och B oerh a a v e , men också med an
litande av åtskillig annan litteratur. Arbetet ifråga kan givetvis vara 
påbörjat redan under Bäcks Uppsala-år, liksom det möjligen också 
fortsatts i senare tid, men — såsom nedan D. 2, s. 483 påpekats — 
synes den tillgång Bäck haft till varjehanda handskriftligt material, 
särskilt just av Hoffmann, möjligen kunna räknas som ett indicium 
på att Bäck även under studieresan sysslat med detsamma. Senare 
delen av volymen innehåller också en av Bäck själv utförd avskrift 
av Floffmanns Collegium de compositione medicamentorum, vilken 
han därtill försett med anmärkningar och excerpter ur annan littera
tur.1

När Bäck i Berlin avslutat de studier och forskningar han avsett 
att där bedriva, gjorde han sig redo att återvända till Sverige. På 
hemväg hade han väl också känt sig vara åtminstone alltsedan han 
lämnat Paris. Och om det med fog kan sägas, att han nu efter de fyra 
väl använda åren i utlandet stod på höjden av sin tids medicinska 
bildning2, så torde det åtminstone vid denna tidpunkt ha stått full

1 Se nedan D. 2, s. 484.
2 Å t d en  u p p fa ttn in g e n  har g iv its  u ttry ck  även  från  fa ck m a n n a h å ll, A lf r . P e t 

te r sso n , anf. arb ., s. 5 f.
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komligt klart för honom att det varit för en gagnande gärning inom 
sitt eget land, som han rustat sig genom denna grundliga utbildning, 
och att hans förvärvade insikter och erfarenheter voro avsedda att 
lända de egna landsmännen till båtnad. Det var emellertid icke utan 
att hans tankar och planer tidigare understundom tagit andra vägar. 
Sålunda omtalar han på äldre dagar, att han under Hollandsvistelsen 
umgåtts med planer att slå sig ned i detta land — det sker i ett brev 
av den 12 nov. 1777 till den från yttersta Östern hemvändande C. P. 
T h u n b e r g  i akt och mening att avråda honom från att låta locka sig 
till att gå i utländsk tjänst.1 Allt talar visserligen för att Bäck fann 
sig väl i Holland — liksom senare i kanske än högre grad i Frankrike 
— men det var väl ändock knappast fråga om mer än ett tillfälligt 
hugskott, kanske ej allvarligare menat än de funderingar han som 
nämnt något senare tycks ha hyst på att för någon tid erbjuda Sir 
H ans S lo a n e  sina tjänster.

Efter att ha besökt Greifswald och Stralsund lämnade Bäck Tysk
land i början av september 1745 och anlände sjövägen till Stockholm. 
Han bosatte sig i huvudstaden och öppnade här en läkarpraktik, vil
ken snart nog — som nedan skall närmare beröras — erhöll en myc
ket stor omfattning. Någon befordran på den akademiska banan 
tycktes icke stå honom till buds; den medicinska professur i Lund, 
till vilken han på Linnés uppmaning anmält sig som sökande, hade 
redan i december 1744 blivit tillsatt, då E berh a rd  R o sén  blev dess 
innehavare.2 Det är väl mycket möjligt att det vid denna tidpunkt 
gått Bäck något till sinnes att nödgas skrinlägga sina förhoppningar 
på en akademisk karriär — i varje händelse har det varit fallet med 
hans vän L i n n é . Men om så varit, ges det dock allt skäl för en för
modan att Bäck snart nog tröstat sig inför de utsikter, som öppnade 
sig för honom i huvudstaden. Man kan ju härvidlag erinra om att 
när han 1752 i brev till den då på resor i Orienten stadde F r e d r ik  
H a sselq u ist  berör en motgång i befordringsväg som drabbat denne, 
så sker det med orden: »Dylikt hände ock mig vid min resa utom
lands; Men mig til förmåhn, emedan jag nu intet ville byta mig til

1 Avskr. i UUB handskr. G 300 e. »Jag war under min resa utomlands i dessein 
att sätta mig ned i Holland, i fruktan för knap utkomst i Sverige. M en G ud kan 
hjelpa oss öfver det vi tro och [jag] reste hem, utan att weta, hvar jag skulle stadna.»

2 L i n n é  inberättar detta i brev till Bäck av den 8 febr. 1745: »Rosén är Profes
sor i Lund, sedan Lifm. Rosen liggat 1ji åhr i Stockholm och arbetat där på» (Bref 
o. skrifvelser, I: D. 4, s. 39).



470

dubbel Professorslön i Upsala.»1 På den assessorsbeställning i Col
legium medicum, som Eberhard Rosén vid tillträdet av Lundaprofes- 
suren lämnade, erhöll emellertid Bäck fullmakt den 14 dec. 1745.2 
Och den 21 mars 1746 intog han för första gången sitt rum som bi- 
sittare i denna korporation, vilken han sedermera skulle komma att 
tillhöra i nära ett halvt århundrade, därav den mesta tiden såsom 
dess ledare.

När Collegium i september 1747 med anledning av den föreläs- 
ningsverksamhet, som börjats inom Kirurgiska societeten, fann nö
digt att göra något för undervisningen i anatomi, vilket tidigare an
setts ingå i dess skyldigheter, förklarade sig Bäck, som kort förut 
(11 aug.) avböjt den honom erbjudna posten som fältmedicus vid 
generalguvernementet i Finland, villig att föreläsa i detta ämne. 
Collegium ingick också den 7 nov. s. å. med ett förslag att Bäck skulle 
utnämnas till professor i anatomi med åliggande att årligen »in thea
tro anatomici» dvs. i stadens anatomisal i Nya rådhuset (Bondeska 
palatset) »hålla pradectioner och demonstrationes Anatomicas som 
ock Lectiones in operationes Chirurgicas». Någon utnämning av
hördes visserligen ej ännu, men i juni och juli 1748 höll Bäck å Col
legii vägnar i Vetenskapsakademiens sal på Riddarhuset föreläsningar 
med demonstrationer av anatomiska preparat och fortsatte seder
mera på hösten s. å. att föreläsa å anatomisalen i rådhuset.3 Möj

1 B ä c k  till H a s s e l q u is t  26 febr. 1752, orig. i Karol. inst:s bibi. ms. 27. Fullt 
så frejdig var nog dock icke hans syn på saken från början, att döma därav att 
han 1747 i brev till P. C o l l i n s o n  (koncept i Karol. inst:s bibi. ms. 61) väl för
klarat sig besluten att stanna i Stockholm men härvid dock tillägger: »si ce n ’est 
que je pourrois avec le tems avoir une charge de Professeur å Upsal.»

2 Fullmakten föreligger i original i Ihre 202. Själv antog Bäck, som haft för
slagsrum vid tre tidigare tillsättningar 1742 och 1744, att hans utnämning skett 
på tillskyndan av Collegii preses, arkiatern E w a l d  R ib e  (så i den latinska självbio
grafien, Ihre 202: A 1; ett uttalande härom gör han i Collegium 4 nov. 1748, prot. 
§ 7). Någon tid efter utnämningen har han också fungerat som Collegii syndicus 
(prot. 28 sept. 1747, § 3).

3 Jfr H j e l t , Medicinalverket, D. 1, s. 374 ff.; F. L e n n m a l m  i  Karolinska mediko- 
kirurgiska institutets historia, D. 1 (Sthm 1910), s. 45. En del närmare uppgifter 
rörande föreläsningsverksamheten erhåller man dels genom de i  ( S a l v i i )  Lärda 
tidningar 1748 (s. 180, 232 och 309 f.) införda intimationerna, dels genom Collegii 
medici protokoll för den 11 okt. 1748 (§§ 4 och 5) och den 4 nov. s. å. (§ 7). Det 
framgår härav att de på sommaren hållna föreläsningarna med demonstrationer 
endast varit två: den 15 juni, då örat och hörseln avhandlats, och den 29 juli, då 
ämnet var ögat och synen. En tillämnad fortsättning med behandling av »Lukten,
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ligen föreligga en del av dessa föreläsningar i de utläggningar på 
svenska rörande hjärtat, njurarna m. m., som återfinnas i en av Bäcks 
samlingsvolymer i Karolinska institutets bibliotek.1 Påföljande år er
höll Bäck omsider fullmakt som professor i anatomi, men enligt egen 
uppgift har han avsagt sig denna utmärkelse såsom saknande reelt 
underlag.2 Det finnes anledning anta, att detta stod i visst samman
hang därmed att han icke erhöll den vid samma tid sökta tjänsten 
som stadsfysikus i Stockholm. I sin ansökan till denna befattning, 
vilken föreligger i koncept i vår samling3, framhåller han nämligen 
starkt önskvärdheten av att anatomiprofessuren och stadsfysikus- 
tjänsten förenades på en hand. Det var emellertid hans vän och 
studiekamrat Z a c h a r ia s  S t r a n d b e r g  som även denna gång kom att 
taga försteget framför honom: han hade nämligen uppehållit tjänsten 
på förordnande och därvid, som Bäck själv senare framhållit4, »gjort 
sig väl känd hos Stadens Innevånare, så at ingen kunde honom det 
missunna [näml. att han erhöll tjänsten], icke jag en gång, som hade 
äran at vara hans medsökande».5 Visserligen hade Bäck haft erbju
dande på motsvarande befattning i Göteborg, liksom han också 
(1 7 4 7 ) utan ansökan erhållit förslagsrum till medicine professur i 
Åbo6, men numera tydligen besluten att för framtiden stanna i Stock
holm, hade han i båda fallen undanbett sig. Då han emellertid av 
allt att döma önskat att omsider erhålla en fast och avlönad tjänst — 
som assessor i Collegium medicum uppbar han ingen lön — fann 
han sig 1748 föranlåten att ingå ett ackord med hovmedicus P. L e e t -

Smaken och Känslen» torde ej ha kommit till stånd. Höstföreläsningarna på ana
tomisalen i Nya rådhuset höllos i anslutning till dissektion av en genom hängning 
avrättad missdådares kropp; de började den 7 okt. och voro enligt det program som 
meddelades i intimationen avsedda att bli nio, men om samtliga verkligen blevo 
hållna är icke känt. Bäcks sätt att annonsera föreläsningarna »på Kongl. Collegii 
Medici vägnar» väckte misshag hos preses, arkiater Ribe, som därtill ej ansåg sig 
vederbörligen underrättad. Detta föranledde från Bäcks sida en utförlig förklaring, 
som dock behandlades mycket snävt av Ribe.

1 Karol. inst., ms. 160: 5, no. 8.
2 I Bäcks latinska självbiografi (Ihre 202: A 1) heter det härom: »inanem et sine 

emolumento titulum  recusavit noster».
3 Ihre 202:A 5.
4 I åminnelsetalet över Strandberg (Sthm 1794, s. 14 f.); jfr vidare nedan D. 2, 

s. 379-
5 Vad L i n n é  däremot tänkte om denna utgång antydes i hans brev till Bäck 

av 3 juni 1749 (Bref o. skrifvelser I: D. 4, s. 75 o. 78).
6 Konsistoriets skrivelse i Ihre 193.
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s t r ö m  på dennes dödsbädd om att för en summa av 1.500 dir kmt 
få sig tillförsäkrad rätten att efterträda honom i hans hovcharge, 
och den 6 dec. nämnda år erhöll han också fullmakt å denna.1 Redan 
under Bäcks utomlandsvistelse hade det varit fråga om att han skulle 
söka vinna en läkarbefattning vid hovet, nämligen som kronprins
parets livmedikus. Linné hade ivrat därför2, och Bäck hade ej varit 
ohågad: »A propos. Det wore eij oäfwit, Prinsens medicus. Men 
skulle eij någon af Lifmedici komma emellan?» skriver han till Linné 
från Berlin 1745.3 Dock hade han i ett senare brev (av 3 maj s. å.) 
givit uttryck åt vissa betänkligheter: »Jag wet», skriver han då, »hwad 
det är för et capricieust djur fortuna medici apud magnates, i syn
nerhet om jag skulle den påtwingas, eij hafwande med mig såsom 
Marckskrijare en bok af deras namn full, som blifwit curerade, i 
synnerhet när jag hafwer owänner, som bara wänta tilfälle at störta 
mig». Han tror att det under sådana omständigheter är bättre att 
»hafwa i början giöra med smått folk, och genom dem såsom den 
rätta gången, komma småningom up til de stora. Så har man stadig 
grundwal at bygga på.»4 Men det stannade tydligen denna gång vid 
blotta projektet, och uppgiften, att han »så gott som omedelbart 
efter hemkomsten» skulle ha blivit »på Rosén von Rosensteins re
kommendation antagen till läkare hos kronprinsessan Lovisa Ulrika» 
är tydligen felaktig.5 Vad åter beträffar den nämnda transaktionen 
med Leetström så ondgjorde sig Linné starkt däröver6 — dock sä-

1 Original i Ihre 202: A 6.
2 Se Bref o. skrifvelser, I: D. 4, s. 40, 47.
3 Odat. brev ibid., s. 49.
4 Ibid. s. 52. I samma brev förklarar han sig emellertid också under vissa vill

kor villig att resa till Strassburg för att där »på 1/2 åhr eller mehr» öva sig i »accouche
ment».

5 Uppgiften förekommer hos P e t t e r s s o n , anf. arb., s. 6 (och efter honom hos 
O. N e a n d e r  i Nord. medicin 1941). Möjligen beror den på missuppfattning av 
Bäcks uppgift i självbiografien (Ihre 202: A 1), att han efter återkomsten öppnade 
en praktik, som ej slog illa ut, vilket skedde på anbefallning av Rosén, som vid denna 
tid uppehöll sig i Stockholm såsom läkare hos Lovisa Ulrika under hennes grossess 
(»Holmiam redux . . . mox initia fecit praxeos non infaustae, commendatione Jllu- 
stris Nic. Rosén, qui tum  temporis Medicus Serenissimas Principis hereditariae 
Ludovicae Ulricae utero gerentis Holmias degebat»). D et förhöll sig väl av allt att 
döma så, att Rosén, som sedan 1738 var kungl. livmedikus, förbehållit sig ställningen 
som kronprinsparets läkare.

b Se hans brev till Bäck den 13 dec. 1748 (Bref o. skrifvelser, I: D. 4, s. 81). 
L i n n é  hade också fått uppfattningen, att ackordsumman skulle ha utgjort 14,000 dir.
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kerligen icke för det därvid nyttjade sättet i och för sig, vilket ju i 
dessa tider utan ordnat pensionsväsen var helt vanligt, utan hans 
förtrytelse torde fastmera ha gällt det faktum, att en så förtjänt man 
som Bäck, »som i io åhr med heder warit Doctor och en excellent 
Doctor», blivit så starkt missgynnad i de tidigare befordringsfrågor, 
däri han uppträtt som sökande.

Snart nog under det påföljande året (1749) blev Bäck inkallad till Bäcks läkar- 

tjänstgöring vid hovet, där han som det förefaller omedelbart fick f^ p ^ e d r ik  I  
pröva på den mycket krävande och vanskliga ställningen som Fred
rik I:s läkare. Konungen led av följderna av ett slaganfall och hade 
med sin hetsiga och otåliga natur svårt att bära sin långvariga ohälsa.1 
För Bäck blev tjänstgöringen så mycket mera ansvarsfull och pres
sande, som konungens från Hessen inkallade livmedikus W. C u h n 2 
för tillfället icke stod i gunst utan höll sig undan, förebärande sjuk
dom. Även R o s é n  hade vid denna tid enligt egen utsago »råkat i 
misstroende».3 Ehuru den ständiga oron och nattvaket så småningom 
lade Bäck själv på sjukbädden, tyckes den vård han ägnade konungen 
ha utfallit till dennes belåtenhet. När en ordinarie livmedikus-tjänst 
på våren 1749 blev ledig, erhöll Bäck denna, och i fullmakten4 nämn
des, att han erhållit tjänsten ifråga »besynnerligen för den stora öm
het och flit, han för Wår Person wisat och ospard hafft, under Wår 
sidsta långwariga Siukdom». Under konungens återstående dagar 
— han avled den 25 mars 1751 — tyckes Bäck ha tjänstgjort, men 
han skildrar själv den ombytlighet, som konungen alltefter sjuk
domens förlopp, omgivningens påverkan m. m. ådagalade i förhål-

1 H är kan jämföras vad O d h e l iu s  säger i sitt förut nämnda Åminnelse-tal över 
Bäck (Sthm 1796), s. 18: »At i högstsalig Konung Fredric den i:stas H of inträda 
på Läkarebanan, var äfven så mödosamt som hedrande, äfven så farligt som lönande; 
denne höge Herre, plågad af många krämpor, känd med många Läkare, ömtålig 
och otålig, nådig och frikostig, krafde och erhöll alt det Läkare-biträde som men- 
nisko-kunskap och förmåga kunde åstadkomma.»

2 En biljett från Bäck till denne finnes i Ihre 193 och härrör enligt Bäcks på- 
teckning från hans »första visstande der på slottet»; jfr nedan D. 2, s. 327; förutom 
de där nämnda breven från Cuhn till Bäck (enligt nu gällande signering i voll.
158: 2 och 159:2 i Karol. inst:s bibi.) ges det ytterligare ett från 1749 i ms. 61 i 
nämnda samling. Korrespondensen gällde i främsta rummet konungens sjukdom, 
den nedan berörda guldtinkturen, om vilken Cuhn gav tillkänna sin mening, m. m.

3 R o s é n  till B ä c k  17 nov. 1749 (Ihre 193), avtryckt av O. T . H u l t  i Acta me
dica Scandinavica, Vol. 75 (1931), s. 486.

4 Original, dat. 24 maj 1749, i Ihre 202: 7.
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lande till läkarna, i det att av dessa — han uppräknar C u h n , R o s é n , 
de två bröderna R ib e  arkiatern och assessorn, B ö c k m a n , bergsrådet 
Br a n d t , B e u t m a n , E h r e n r e ic h  och av kirurgerna S c h u t z e r , far 
och son, samt A cr el  — än den ene, än den andre i tur och ordning 
inkallades och avskedades. Beträffande Beutman, som var en tysk 
f. d. officer och vann en viss ryktbarhet för en av honom tillredd 
guldtinktur, har Bäck i den latinska självbiografien åtskilligt att be
rätta, sålunda bl. a. om ett häftigt uppträde mellan Beutman och ko
nungen. Denna skildring har återgivits nedan D. 2, s. 530 f., där 
också varjehanda andra uppgifter om mannen sammanställts; det sker 
närmast i samband med redogörelsen för ett par i vår samling förelig
gande utlåtanden angående nämnda medikament, avgivna av Bäck 
och Rosén 1756, då Beutman utan framgång sökte utfå en statspen
sion, som konungen skulle ha lovat honom. Nämnas må också att 
Bäck 1750 — tydligen med nådigt tillstånd — för sin höge patients 
räkning konsulterade G era rd  va n  S w ie t e n , Maria Teresias be
römde livmedikus, vid denna tid räknad som en auktoritet av första 
ordningen på den praktiska medicinens område.1 Bland Bäcks papper i 
Karolinska institutets bibliotek finnes (i vol. 159: 3) en stor samling 
om ’Konung Fredrics sista år och sjuklighet’2, och några smärre an
teckningar förekomma i Ihre 2543. Konungens sjukliga tillstånd har 
också, särskilt under de sista åren, ofta avhandlats i korresponden
sen mellan Linné och Bäck.4

För den följande tiden föreligga ej, såvitt bekant är, några närmare 
uttalanden av Bäck själv om hans tjänstgöring vid hovet — den 
sträckte sig emellertid ända fram till den unge konung Gustaf IV 
Adolfs tid, och åtskilligt material torde föreligga på skilda håll. Vi 
återkomma i det följande till detta ämne.

1 B ä c k s  skrivelse (i odat. koncept) och v a n  S w i e t e n s  svar (med ordinationer 
angående behandlingen, dieten m. m.), dat. Wien 17 nov. 1750, finnas i Karol. 
inst:s bibi., ms. 61.

2 Se vidare nedan D. 2, s. 529.
3 Se nedan D. 2, s. 493.
4 Se t. ex. Bref o. skrifvelser I: D. 4, s. 120 f. Det kan också erinras om det u t

talande, som L i n n é  gjorde något senare, den 2 april, tydligen sedan han av Bäck 
erfarit resultatet av obduktionen: »När Hans högstsal. Maij:t war öfwerhopad af så 
många fatala krämpor, war det ingen under at Herrar Medici hörde olåt; men mer 
undran wärt war, at Herrarne så länge kunne lappa en så förfallen machina hu
mana. Ibid., I: D. 4, s. 146).



475

Av de skilda intryck Bäck emottagit under sina studier i utlandet Bäcks verk- 
gällde måhända de starkaste betydelsen av de sjukvårdsanstalter han vid sJajim er- 
på skilda orter haft tillfälle att besöka, en betydelse som, enligt vad lasarettet 
han funnit, ägde giltighet icke enbart för de sjuka och deras vård 
utan också för läkarutbildningen. Om de kliniska studiernas och 
de genom obduktionerna vunna erfarenheternas utomordentliga värde 
härvidlag hade han erhållit en mycket klar och bestämd uppfatt
ning. Men möjligheterna härutinnan voro i vårt land ännu yt
terst begränsade. Visserligen hade i Uppsala ett nosocomium till
kommit omkr. 1717 på initiativ av L a r s  R o b e r g ,  som också under 
åtskillig tid där meddelade klinisk undervisning, men under tvister 
mellan Roberg och universitetet om underhållsskyldigheten m. m. 
förföll byggnaden, varvid också både sjukvård och undervisning snart 
nog torde ha gått till spillo.1 Nu var R o s é n  i ivrigt arbete för att 
åter ställa sjukhuset på fötter, reparations- och tillbyggnadsarbeten 
pågingo, men först 1747 kunde verksamheten återupptas2. I huvud
staden hade frågan om en sjukvårdsanstalt varit å bane åtminstone 
sedan 1734, då stadsfysikus assessor N i l s  B o y  till den då samlade 
riksdagen ingivit en hemställan om anläggande av en dylik inrätt
ning, vilket dock avslogs.3 Men tanken framfördes snart nog på 
nytt, i det att den år 1737 inrättade Sundhetskommissionen redan 
påföljande år ingick till Kungl. Maj:t med framställning i saken, vil
ket gav uppslaget till varjehanda insamlingar och andra åtgärder för 
anskaffande av medel till en lasarettsfond. Bäck, som tydligen varit 
angelägen att kunna föra saken framåt, erhöll snart ett utmärkt till
fälle därtill. Invald i Vetenskapsakademien redan 17424 under sin 
Parisvistelse, hade han så tidigt som 1746 hedrats med presesval, 
och vid presidiets nedläggande höll han sitt bekanta och här redan 
flera gånger omtalade ’Tal om nyttan som tilflyter läkarekonsten, af 
et väl inrättadt lazaret eller sjukhus i Stockholm’. Detta tal, om vil
ket det med visst fog blivit sagt, att det »omspänner hela medicinal-

1 Se A n n e r s t e d t , Ups. univ:s hist., D. 2: 2, s. 238 ff.; D. 3: 1, s. 55 ff., 87 f., 
138 osv., ävensom arbeten av C. B. M e s t e r t o n  och U. Q u e n s e l .

2 A n n e r s t e d t , anf. arb., D. 3: 1, s. 153 ff.; D. 3: 2, s. 312 f. osv.
3 Om förberedelserna för ett sjukhus i Stockholm se H j e l t ,  Medicinalverket, 

D. 3, s. 3 ff.; R. W a w r i n s k y ,  Sveriges lasarettsväsende förr och nu (Sthm 1906), s. 
12 ff., 83 ff., 316 f.; K. O. L a r s s o n ,  Huvudstaden och sjukhusfrågan (Sthm 1922), 
s. 19 ff.

4 Kallelsebrevet föreligger i Ihre 202: A 3.
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väsendets organisation»1 och att det »innehåller helt enkelt ett full
ständigt program för utbildning av läkare i invärtes sjukdomar»2, var 
grundat på Bäcks omfattande och solida insikter i tidens medicinska 
vetande men framför allt på hans egna rika erfarenheter från utlan
det. Den värme, med vilken han framförde vad som låg honom om 
hjärtat, har säkerligen ej undgått att göra verkan, och man är all
mänt ense om att det slag han härmed slog för lasarettsidéns för
verkligande, måste tillmätas en för dess genombrott avgörande be
tydelse. Ett ytterligare stöd erhöll saken samma år, då O l o f  A c r e l , 
den framstående kirurgen, på Vetenskapsakademiens befallning skis
serade ett program för tankens realiserande.3 När saken nu kommit 
på glid, skred man snart till förverkligandet av planen: det Gripen- 
hielmska huset på Kungsholmen inköptes 1749, och samma år in
gav Bäck till Serafimerordenskapitlet ett förslag till inredning, regler 
för patienters intagande m. m.4 Efter varjehanda reparationsarbeten 
m. m. kunde lasarettet öppnas den 30 okt. 1752. Bäck blev dess 
förste medicus, Acrel dess förste kirurg. »Jag gratulerar till Laza- 
rettet», skriver Linné den 10 nov. s. å., »det war en ståtelig sak, och 
lik de andre min K. Broders meriter.»5 Ett par journaler förda av 
Bäck och innehållande varjehanda uppgifter om en del av de tidi
gast intagna patienterna finnas bevarade, den ena i en av samlings
volymerna i Karolinska institutets bibliotek6, den andra i Kungl. 
Biblioteket7, och få ju räknas som rätt beaktansvärda dokument i 
denna sjukvårdsanstalts snart 200-åriga historia.

1 B o e t h i u s , anf. arb., s. 76. En rätt ingående redogörelse för tankegången och 
huvudpunkterna i detta tal lämnar E. M u l l e r  i uppsatsen ’Linné och Abr. Bäck’ 
(i Sv. Linnésällsk:s årsskr., 4 (1921), s. 80— 112), s. 88 ff. Jfr även L a r s s o n , anf. 
arb., s. 28 f.

2 P e t t e r s s o n , a n f .  a r b . ,  s. 9 .

3 Genaste sättet at inrätta och underhålla et lazaret eller sjukhus, så at det in- 
nom få år m åtte ärnå en ansenlig tilväxt (Sthm 1746).

4 Detta tycks ha blivit granskat av S t r a n d b e r g  och var även föremål för behand
ling i Collegium medicum (prot. 11 dec. 1749 § 2). Bäck tycks även ha ingivit en 
»Promemoria om sättet at skaffa inkomster til Lazarethet igenom Medicamenter, 
som kunde för desz räkning föryttras, hvartil föreslås en art af små Hus apotheque 
efter de Halliskes maner»; denna föredrogs i Serafimerordens kapitel 9 dec. 1749 
(Karol, instrs bibi. ms. 160: 14).

5 Bref o. skrifvelser I: D. 4, s. 193.
6 I ms. 160: 4: ’Dagbok för några af the personer, som kommo in i Lazarettet 

1752 in Octobri.’
7 Autografsamlingen: Bäck. Denna journal bär påteckningen: »Upläst den 23 

Nov: 1752.»
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En ytterst betydelsefull följd av lasarettets tillblivelse var vidare 
den, att därmed möjliggjordes förverkligandet av det önskemål, som 
alldeles särskilt legat Bäck om hjärtat, nämligen ordnandet av den 
kliniska undervisningen för de blivande läkarna. Detta skedde re
dan 1753, då ett kungl. brev av den 4 april föreskrev »ingen til pro- 
vincialmedicus, stads- eller regementsfältskär hädanefter antagas må, 
som icke åtminstone ett eller halft år tilförene varit uti lazarettet och 
derstädes vant sig vid medicinska och chirurgiska operationerne . . .»4 
Och även om tillämpningen av denna föreskrift icke alltid skedde 
med önskligt eftertryck, blev bestämmelsen i stort sett av utom
ordentligt värde.

Ytterligare en omständighet av intresse må i detta sammanhang Medicinal- 
beröras. Ovan har omtalats hurusom Bäck redan i ett av sina akade- trädsarden 
miska specimina avhandlat användningen av inhemska medicinal
växter, och välbekant är att odlandet av dylika blev snart nog en 
ganska livligt omhuldad punkt på frihetstidens ekonomiska program.
Vi ha också förnummit, hur ivrigt Bäck på sin utländska resa drev 
botaniska studier, vilka ytterligare stimulerades av hans beundran 
för Linné och hans villighet att gå denne tillhanda. Även efter hans 
hemkomst avhandlades, som närmare skall beröras här nedan, ofta 
nog i brevväxlingen med denne botaniska spörsmål, bestämning av 
herbarieexemplar m. m., ävensom bytestransaktioner. Redan under 
Paris-vistelsen hade Bäck emellertid i juni 1744 fällt ett yttrande, 
som intressant nog visade, att han räknade med möjligheten att fram
deles få befattning med en offentlig trädgårdsanläggning av ett eller 
annat slag. Han hade nämligen förbehållit sig rätt att av de växter 
han översände till Linné möjligen »en gång antingen fö r  någon 
pub l i c  t r ä g å r d 2 eller för eget nöje begära någon branche af en 
eller annan»3. Och nu gav honom lasarettets inrättande anledning 
att förverkliga denna tanke, vilket måhända låg så mycket närmare 
till hands, som enligt vad det uppgivits Urban Hiärne tidigare en 
gång torde ha haft en botanisk trädgårdsanläggning på samma plats.4 
Den trädgård, som nu planerades av Bäck och som också så små-

1 H j e l t , Medicinalverket, D. i, s .  449 f.
2 Spärr, av mig.
3 Se härom närmare nedan D. 2, s. 534, not 2; jfr utom här anf. litt. även T h . 

M. F r i e s  i Joh. B e c k m a n n s  Schwed. Reise 1765— 1766 (Ups. 1911), s. 161.
4 O. J. G j ö d i n g ,  Kungsholms minne (Sthm 1754), s. 138; jfr H j e l t , anf. arb., 

D. 3, s. 528.
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ningom kom till stånd under medverkan från Linnés sida, avsågs för 
odling av officinella växter för lasarettets behov. Ett intressant do
kument härrörande från de båda vännernas överläggningar i detta 
ämne föreligger i vår samling.1 Det är en av Bäck uppgjord plan
skiss över anläggningen med växtförteckning, vilken underställts 
Linné, som därå antecknat sin mening om möjligheten att odla de 
växter Bäck tänkt sig. Ställd till E. Mullers och Alfr. Petterssons för
fogande har denna planskiss avbildats av båda.2 Dokumentets före
komst i vår samling har emellertid föranlett mig att närmare under
söka medicinalträdgårdens historia, och då jag funnit, att denna, 
trots att åtskilligt redan tidigare skrivits i ämnet, innehåller en del 
dunkla punkter med delvis motsägande uppgifter, har jag nedan 
(D. 2, s. 533—538) lämnat en sammanfattande och i görlig mån klar
läggande exposé över anläggningens tillkomst och öden.3 Jag hän
visar här alltså till denna framställning. — Vad beträffar Bäcks di-

1 Ihre 263: 2.
2 M ö l l e r , anf. arb., s. 93; P e t t e r s s o n ,  anf. arb., s. 38.
3 Jag har därvid också berört den privata trädgård, som Bäck anlade på annan 

plats och som av H j e l t  m. fl. antagits utgöra i viss mån en projekterad förelöpare 
till medicinalträdgården, ehuru den i själva verket tillkom omkr. ett decennium 
senare. (Samma föreställning återkommer även hos P e t t e r s s o n ,  s . 36 f., som icke 
observerat, att denna trädgårdsanläggning uppvisats tillhöra 1760-talet, se nedan 
D. 2, s. 538). — Vad åter medicinalträdgården angår så bör först och främst näm
nas, att en tidigare näppeligen uppmärksammad liten beskrivning av denna anlägg
ning, säkerligen härrörande från Bäck själv, finnes införd i ( S a l v i i )  Lärda tidningar,
1756, s. 21 f. (19 jan.) i form av ’Utdrag af Bref f r å n ----------- ’, undertecknadt
A. B.; den är på flera punkter upplysande. För övrigt kunna med all säkerhet y t
terligare en del notiser vara att hämta på skilda håll, icke minst ur Bäcks omfat
tande korrespondens, detta med hänsyn till det intresse företaget tydligen har väckt 
hos dem som stodo Bäck nära. Endast såsom ett exempel härpå må nämnas att 
d:r M å r t e n  K / e h i .e r , stadd på forskningsresa i Italien väl främst för Linnés räk
ning, den 1 okt. 1754 meddelar Bäck från Neapel: »Frön til Lazaretts trägården är 
mig ganska lätt at samla. Skulle et M annaträd önskas kan jag ock kanske få et från 
Calabrien» (Karol. inst:s bibi. ms. 27). Framhållas må också att skildringen av träd
gårdens senare öden kan utbyggas åtskilligt — även utöver Hjelts för detta skede 
rätt utförliga framställning — med varjehanda fakta, som framgå av Collegii medici 
protokoll 1774, sålunda bl. a. 24 mars (§ 3), 28 mars (§ 8) o. 29 mars med bl. a. ett 
varmhjärtat inlägg av Bäck med försök att rädda trädgården (jämväl innehållande 
en redogörelse för de ansträngningar, som från 1766 och framåt gjorts för dess vid
makthållande), vidare 11 april (§7), 10 maj (§4) med redogörelse av B e r g i u s  för 
den redan påbörjade raseringen, 16 maj (§ 6 o. 10), 20 maj (§ 7) vidare 2, 3 och 6 
juni, 4 juli och 11 aug. 1774 (det sista med meddelande §4  att trädgårdens öde 
avgjorts av K. M:t). Till den privata trädgården återkommer jag i det följ ande
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rekta befattning med trädgården ifråga så blev den tydligen ganska 
kortvarig, ty som lasarettets läkare kvarstod han endast ett år.1 För
utom av tjänstgöringen vid hovet och av läkarpraktiken skulle han 
nämligen för framtiden i långt större utsträckning än tidigare komma 
att tas i anspråk av Collegium medicum.

Den 8 oktober 1 7 5 2  hade nämligen Collegii ordförande, arkiater Bäck preses 
E w a l d  R ib e , avlidit, och den 3 dec. samma år erhöll Bäck konung 1 Col\esium’ ’ J  ö medicum
Adolf Fredriks fullmakt »at wara Archiater wid Wårt Kongl: Hof,
och Prasses uti Collegio Medico».2 Och vid Collegii session den 
14  januari 1753  tillträdde han, hälsad av assessor W . W o l f f , pre
sidiet med ett »tal om hwad som af Medicis bör i akt tagas til Medi
cinens uphielpande och qwackleriers afböjande med mera».3 Genom

1 D et förefaller dock icke uteslutet att Bäck även under åtskillig tid  efter sin 
avgång ägnat lasarettsträdgården sin uppmärksamhet (jfr nästföregående not an
gående den beskrivning han 1756 lämnade över aniäggningen).

2 Original i Ihre 202: 8.
3 Då en del förmodanden uttalats — så av B o é t h i u s  och efter honom av P e t 

t e r s s o n  — om vad detta tal närmare kan ha innehållit, torde det böra nämnas att 
det finnes i behåll bland Bäcks papper i Karol. inst:s bibi. (ms. 158: 2, no. 35). 
Ifråga om den ganska omfångsrika orationens innehåll kan här blott nämnas föl
jande:

Den inledes med tacksamhetsbetygelser, som synas ge vid handen, att Collegii 
ledamöter enhälligt stödt Bäcks utnämning, och med uttalanden om ämbetets an
svarsfullhet, som skall lättas av kollegernas bistånd. Bäck framhåller, att Collegii 
verksamhet bl. a. genom befolkningsfrågans aktualisering blivit mer än förr föremål 
för uppmärksamhet från det allmännas sida, och antyder, att den aktning som detta 
kan medföra kan bli av stor betydelse för hela läkareståndet. Den oenighet, som 
tidigare rått inom Collegium, har dragit ovilja över medici, vilket skickligt utnytt
jats av deras »Medtäflare och afvundsmän». Bäck riktar därför en enträgen maning 
till enighet, som bör vara »en rättskaffens läkares yttersta måhl näst Guds ähra och 
fäderneslandets nytta». »Nog går då», säges det härvid bl. a., »vårt skiepp lycke- 
ligen, Mine Herrar, om Medicinens Bästa styrer kosan, då skola egna afsichter så
som fåfänga ilningar ej komma det utur farten och agget, det för medecinen för- 
derfveliga agget, skal såsom skumm förskingras och quäfvas i böljorna. Våre miss- 
unnare skola ej drista sig at resa up hufvudet» osv. — M en ytterligare fordras arbete 
och möda, ty bemödanden och iver för det allmänna skänka ökat förtroende och 
heder. Prov därpå utgöra det erhållna privilegiet på utländska mineralvatten och 
beviljande av professur och prosektorstjänst i anatomi. Om det förra momentet 
heter det: »Hvilken skulle trodt för 5, 10 ellr 20 och flera åhr sedan, at Colleg: M e
dicum kunde få årligen 1 000 Plåtar at hushålla med», när man tidigare måst tveka 
»om några daler silfvemynts utbetalning». Och med tillfredsställelse konstateras 
beträffande den nybeviljade professuren, att »vi få se i Medicinens händer den 
syssla, som skal lära fältskiärerna och vitna om deras skickelighet». — I fortsätt-



4 8 0

denna utnämning, vilken Linné ansett självfallen1 och som även Ro
sén tycks ha understött2, nådde Räck den främsta posten inom det 
svenska medicinalväsendets centrala myndighet och en position, som 
gav honom möjlighet att med auktoritet och framgång göra frukt
bärande insatser på skilda områden. Och om hans långvariga verk
samhet inom Collegium medicum överhuvud — på chefsposten 
kvarstod han till sin död (1795) — gäller vad hans minnestecknare 
Odhelius uttalat, att han »under de sedan förflutne 50 år, dels som 
Ledamot, dels som Praeses, på det närmaste deltagit och bestyrt 
om Läkarevetenskapens öden inom Sverige».3

Här är det naturligtvis icke möjligt att närmare i detalj redogöra 
för de mångahanda organisatoriska, administrativa m. fl. ärenden, 
med vilka Bäck och hans kolleger hade att ta befattning — det får 
räcka med några antydningar i första hand inriktade på sådant, som

ningen ingår han utförligt på vikten att äga »skickeliga och snabba Doctorer . . . 
som ey nedgräfva des lilla pund men öka det tijodubbelt med flit och omhugsan, 
jag menar med förnufftig öfning och practique». De vid akademien utbildade böra 
ej befordras till tjänster i landsorten förrän efter ett års praktisering vid lasarett 
eller deltagande i en förfaren läkares praktik. Oskickliga läkare dra skam och van
heder över medicinen, under det att goda medici kunna uträtta mer än »hotande 
förordningar och påbud emot missbruk och quacksalfverier» eller som det också 
säges »quacklerie i Medecine af fältskiärer, kiäringar och Apothekare». Fattigprak
tikens omsorgsfulla skötsel och lasarettstjänstens betydelse betonas starkt. Läka
rens arbete är tungt särskilt det olönade, »men flit, hågen och god vilje drager ock 
halfva lasset effter ordspråket». Osv.

1 Sålunda skriver Linné den 13 okt. 1752: »Så har nu sal. Ribben i tida giort 
öpning för M. K. Br. wid den tienst, som ödet ärnat M. K. Br. ifrån flere åhr. 
M. Br. är så sielftagen till det, at M. Br. hwarken får äller bör få någon compe
titor . . . Det är ej mögligt att Prof. Pettersson [o: Peter Petersen] som utlänning, 
kan competera, och ännu alt för galit at tänka det han skulle bestiga henne» osv. 
På aspirationer från Roséns sida tror han ej heller »så länge han har 5 skrufwar» 
(Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 189 f.). Den 23 okt., 10 nov. och i ett odat. brev från 
medlet av november ger han uttryck för sin otålighet över att utnämningen låter 
vänta på sig (ibid. s. 190, 193, 194).

2 R o s é n  till Bäck den 13 okt. 1752 (i Ihre 193); utdrag hos O. T . H u l t , La cor- 
respondance du Dr Nils Rosén von Rosenstein (i Acta medica Scandinavica, Vol. 
75> I93 I . s. 479—491), s. 489, samt hos A l f r . P e t t e r s s o n , anf. arb., s. 3. Den 
20 nov. s. å. skriver Rosén från Uppsala: »Huru länge skall det draga ut förr än iag 
får den glädien at aflägga min lyckönskan. Pr. Petersen låts åtminstone som han 
ey söker, och utlåter sig, hörer iag, huru han aldeles ey will hafwa den Syszlan» 
(Karol. inst:s bibi. ms. 160:8, no. 11 b).

3 Åminnelsetal öfver Kongl. Vet. akademiens framl. ledamot herr Doctor A bra
ham Bäck . . . 1795 (Sthm 1796), s. 12.
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Bäck själv funnit anledning att upptaga i sina självbiografiska anteck
ningar eller som särskilt beröres av handlingar i vår samling. Att 
det i senare fallet understundom gällt saker, som tyckas ha fått stanna 
extra protocollum, kan ju ha sitt särskilda intresse.

I viss mån hade Collegii ställning som central myndighet för me- 
dicinalväsendet utformats genom medicinalförfattningarna av år 
1688, men i åtskilliga hänseenden rådde ännu en betydlig oklarhet, 
som kom till synes såväl internt som utåt i förhållande till andra 
myndigheter. Organisationen först och främst var ganska löslig och 
— med länge helt oavlönade bisittare — mera lämpad för en kom
mission än för ett ämbetsverk. Detta kunde naturligtvis i sin tur ej 
undgå att sätta sin prägel också på preses’ ställning. Det torde 
emellertid få sägas, att Bäck i stort sett väl förstått att hävda denna, 
särskilt i sin krafts dagar. Detta har, som man lätt finner, ingalunda 
saknat sina vanskligheter. Enigheten inom kollegiet har tydligen 
icke alltid, trots Bäcks redliga ansträngningar att skapa sådan, varit 
den bästa. Något härav framskymtar i brevväxlingen med Linné, 
för vilken Bäck nog ibland haft anledning att beklaga sig. »Tröttas 
intet M. Br. att se en otacksam werld», uppmanar Linné honom i 
sitt nyårsbrev 1756, »uphör intet att uphielpa medicinen, fast M. Brs 
collegae aldrig så sätte sig emot; ty det är barbaries seculi».1 Vid 
denna tid (1755 och senare) har tydligen sämjan bl. a. störts av varje
handa kompetenstvister, i det att livmedikus M å r t e n  R e e f , som 
förde presidiet, då Bäck var frånvarande, vid ett tillfälle tagit sig för 
att sammankalla kollegiet på eget beråd, varjämte kollegiet i ett an
nat fall i Bäcks frånvaro beslutat att utan kallelse regelbundet sam
manträda varje onsdag. Vid bägge tillfällena har Bäck ingripit med 
kraft och erinrat kollegerna att »ius convocandi» tillkomme honom 
allena.2 Även vid ett senare tillfälle reagerade han med skärpa, då 
kollegiet 1759 underlåtit att delge honom en framställning till Kungl. 
Maj:t i dess definitiva skick. Hans åtgärd att framdraga det kungl.

1 L i n n é  till Bäck nyårsdagen 1756 (Bref o. skrifvelser, Afd. I: D. 5, s. 1). Vad 
Linné ansåg om Bäck såsom preses framgår även av det något tidigare gjorda u t
talandet: »Tu natus es in fortunam Medicorum patriae; utinam hoc agnoscerent 
omnes, u t deberent» (27 okt. 1755; ibid., I: D. 4, s. 356). Och inemot ett årtionde 
senare förklarade han: »ännu har ingen prydt Medicinska Praesidii stolen med 
bättre hierta och mera erudition» (27 dec. 1763; ibid. I: D. 5, s. 117).

2 Bäcks protest mot Reef, vilken av allt att döma hållits utanför protokollet, 
föreligger i Ihre 266: C 1; se härom liksom beträffande övriga kontroverser i detta 
ärende nedan D. 2, s. 557 med not 1.

3 1  — 40360 A . G r a p e
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brevet av 15 juni 1719 såsom stöd för sin mening, hur i thy fall borde 
förfaras, och att avfordra en var av ledamöterna personlig deklara
tion i saken tycks ha gjort klart för hans motståndare, att han icke var 
benägen att pruta av på den myndighet, som tillkom honom.1 Av 
protokollen synes framgå, att Reef ej varit lätt att samarbeta med, 
och tillsammans med assessorerna J. B er g str a l  och Z. S t r a n d b e r g  
tycks han ha bildat ett kotteri, som gärna tog parti mot Bäck. Där
emot kunde denne som oftast räkna på stöd hos E r ic  E l f f  och den 
gamle G w il l ia m  K a m m e c k e r . Andra konstellationer ha senare före
kommit. Men ehuru Bäck ingalunda alltid lyckades göra sin mening 
gällande, har hans koncilianta läggning i förening med hans klokhet 
och hans varma nitälskan länt Collegii verksamhet till stor båtnad. 
På den långa tid han tillhörde korporationen undergick dennas 
sammansättning många förändringar, detta även genom att repre
sentanter för anatomien och barnmorskeundervisningen liksom också 
Stockholms stadsfysikus m. fl. där successive erhöllo säte och stämma. 
Som vice preses hade, såsom ovan omtalats, Reef de facto fungerat 
och detta tidvis i betydande utsträckning, då hovtjänsten tog Bäck 
i anspråk; men någon verklig befattning av detta slag kan knappast 
anses ha kommit till stånd förr än 1773, då Gustaf III.s bekante liv
medikus N il s  D a lber g  gjorde anspråk på en dylik ställning och 
det genom kungl. brev förordnades, att konungens tjänstgörande 
förste livmedikus alltid skulle inneha denna charge.2 Dalberg till
hörde också de oroliga andarna och hade särskilt allvarliga konflik
ter med D av id  S c h u l z  v o n  S c h u l z e n h e im , varom närmare nedan. 
S. A. H e d in , som sedan sin ungdomstid stod i nära förbindelse med 
Bäck — först 1781 blev han assessor — skildrar förhållandena under 
det senaste skedet av Bäcks ämbetstid i ganska mörka färger, i det 
han talar om »det beständiga gräl, som wäcktes i Colleg. Medicum 
af några oroliga Ledamöter, och hvilka Bäck, dels för fredsam och 
dels för litet myndig, ej förmådde föra till enighet. Odhelius war 
en ibland dessa ofredsamma hieltar, at förtiga Dalberg, konungens 
f. lifmedicus och flera».3 Det bör härvid dock anmärkas, att Collegii 
akter ge vid handen, att Bäck ännu in i ålderns dagar utvecklade en

1 Se härom närmare nedan D. 2, s. 544 f.
2 Bäcks förslag till Collegii medici yttrande i denna sak, vilket dock ej accepte

rades, föreligger i Ihre 261: C 2; om ärendet se vidare nedan D. 2, s. 558 f.
3 H e d i n  i den förut omtalade saml. »Läkareporträtt» (Sv. Läkaresällskapets ar

kiv).
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livlig verksamhet i de skilda ärenden som behandlades och gärna, 
där han ej kom att diktera besluten, lät taga sina gemenligen väl ge
nomtänkta och utarbetade yttranden till protokollet.1 Om det för
troende och den aktning, Bäck alla motsättningar till trots åtnjöt 
hos sina kolleger, finnas också flera vittnesbörd; ett sådant var det 
beslut, som i hans frånvaro fattades vid Collegii session den 18 okt.
1792, »det skulle Professoren Pasch å Collegii wägnar anmodas, att 
aftaga Herr Archiaterns Portrait, hwilket sedan uti Collegii Sessions 
rum kommer att upsättas».2 Denna hedersbevisning undanbad han 
sig dock, bl. a. därför att »han hade en Copia af sitt portrait gjord 
under vår stora målares HofIntendenten Lundbergs ögon, den han 
ärnat till Collegium efter sin död».3

I ett hänseende kom det att få sin alldeles särskilda betydelse, att Läkarutbild- 
det var Bäck som innehade den ledande ställningen inom Collegium mnsen m• m- 
medicum, nämligen såtillvida som det därigenom öppnades en möj
lighet att omsider häva den brist på samförstånd och samverkan, 
som länge rått mellan å ena sidan den medicinska bildningens och 
forskningens målsmän vid universiteten och å andra sidan den ad
ministrativa myndigheten på området. Det var det nära vänskaps
förhållande, vari Bäck stod till L in n é ,  och det levande intresse denne 
senare hyste även för allt som gällde läkekonst och medicinalväsende, 
som åtminstone för Uppsalas del kom denna förändring åstad. Icke 
så att förstå som om Bäck och Linné skulle ha varit ense på varje 
punkt — meningsskiljaktigheter funnos nog. Men det förtroende
fulla dryftande av gemensamma angelägenheter, som genom åren 
skedde dem emellan, dels i brevväxlingens form, dels vid deras sam
manträffanden, har tvivelsutan haft en mycket välgörande och be
tydelsefull inverkan på många frågors behandling. I samma höga 
grad ivrade båda för att utbildningen av de blivande läkarna skulle 
hållas uppe på ett tillfredsställande plan. Båda reagerade därför 
också lika starkt mot alla tendenser i motsatt riktning, särskilt mot 
det lättvindiga sätt, varpå medicinska fakulteten i Greifswald u t
delade doktorsgraden till mer och mindre omogna medici och ki-

1 En liten samling av hans protokollförda inlägg från åren 1790—93 föreligger 
i Ihre 266: C 5, 6, 8, 9.

2 Hedin erbjöd sig härvid att stå för kostnaderna.
3 Se härom närmare nedan D. 2, s. 564 f. (Den nämnda kopian finnes nu i K. 

Medicinalstyrelsen.)
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rurger.1 I Collegium medicum uttalades sålunda den 22 jan. 1755 
allvarliga betänkligheter härvidlag2, och man beslöt att i skrivelser 
till medicinska fakulteterna framhålla vådan av att promovera ovärdiga 
subjekt; i skrivelsen till Greifswald skulle ges en antydan om att den 
befrielse från examen inför Collegium, som hittills (sedan 1737) till
kommit de vid inrikes akademier promoverade, möjligen kunde komma 
att upphävas. Hur denna admonition upptogs, när den omsider med 
åtskillig försening avfärdats3, visar den i vår samling befintliga svars- 
skrivelse, som omedelbart avläts av fakultetens dekanus, professorn 
och arkiatern J on a s B ö c k m a n  (bl. a. känd som halvbror till Olof 
von Dalin), och som i högdragen suffisance och frän formulering 
söker sin like — jag hänvisar till de utdrag, som meddelats av Alfr. 
Pettersson.4 Linné gav vid upprepade tillfällen uttryck åt sina be
kymmer över den olyckliga utvecklingen, särskilt sedan det under 
kriget i Pommern visat sig, att en del vid armén tjänstgörande kirur
ger begagnat tillfället att på denna genväg nå doktorsvärdigheten.5 
Frågan om »doctores Gryphici» eller »pseudodoctores» var även i 
fortsättningen gång efter annan föremål för Collegii överläggningar: 
så t. ex. förordar Bäck den 7 april 1762 för deras del fordran på 
examen inför Collegium, vilket också så småningom blir kollegiets 
beslut — den 15 mars 1764 anmäles detta till Kungl, Maj:t. I enlig-

1 Jfr härom H j e l t , anf. arb., D. i ,  s . 4 7 4  ff.
2 Protokollet för nämnda dag § 4 ;  förutom den i Greifswald 1753 promoverade 

d:r Lars Gumaelius, vars uppförande ansågs utesluta befordran, tyckas betänklig
heterna även ha gällt en i Lund 1751 promoverad med. d:r J. B. Heiligtag, som »ey 
är i stånd at skrifwa et anständigt bref».

3 Först den 16 april »Uplästes thet project som Syndicus upsatt af Brefwet till 
Medicinska Faculteterna och gillades aldeles det till Upsala hwaraf innehållet kunde 
äfwen brukas till de öfrige Faculteterna som Lund och Åbo». »Men till Grifswald» 
—  fortsätter protokollet — »bör tagas en hel annan T our som sedan Collegium får 
utlåta sig öfwer.» Om skrivelsens dock mycket måttfulla avfattning jfr F Ij e l t , anf. 
arb., D. 1, s. 168 f. Till Greifswald ankom skrivelsen först i mitten på maj, ehuru 
den var daterad den 19 febr.

4 Anf. arb., s. 29 f. (Ett par rättelser av läsningen få anses erforderliga: s. 29 
nederst står: Pommerska handlingarna, läs Pommerska Hertigarna; s. 30, r. 7 uppifr. 
står: som ingen wågar neka, läs: som ingen Areskiändare wågar neka.) Böckman 
hade för övrigt redan året förut varit i delo med Bäck angående den ovan omnämnde 
Gumaslius (se H j e l t , anf. arb., D. 1, s. 4 7 5 ) .

5 Jfr de av H j e l t  ( i , s. 475 ff.) meddelade utdragen ur L i n n é s  brev till Bäck 
1759, 60 och 64, ävensom H j e l t s  framställning i Carl von Linné såsom läkare och 
medicinsk författare (Upps. 1907; Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare 
och läkare, 1), s. 45 f., 51 f.
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het härmed lät kollegiet även utgå kallelser till åtskilliga Greifswalds- 
doktorer att inställa sig till examen, och även om flera under en 
eller annan förevändning underläto att åtlyda anmaningen, ha dock 
i en del fall förhör kommit till stånd antingen i form av en examen 
eller ett colloqvium familiare. Så t. ex. undergick C h r is t ia n  H er 
m a n  C a r g er1, som promoverats 1762, examen den 9 dec. 1767, var
vid han förklarades otillräckligt underbyggd i det teoretiska. Bland 
de närvarande befann sig då Böckman, vilken 1764 efterträtt Strand
berg som stadsfysikus i Stockholm och i denna egenskap blivit as
sessor i Collegium 1767. Åt honom uppdrogs nu också att handleda 
Carger, vilket bör ha givit honom ett tillfälle — och säkerligen icke 
det enda — att ångra såväl den slapphänta regim, i vilken han gjort 
sig medansvarig, som ej mindre det övermodiga sätt, varpå han 1755 
besvarat Collegii hänvändelse.

Även i andra hänseenden än ifråga om läkarutbildningen sam- 
rådde Bäck och Linné alltemellanåt, så t. ex. beträffande tillsättning 
av läkartjänster, och icke minst betydelsefullt blev det samarbete, 
som dem emellan rådde vid utarbetandet av en ny farmakopé, varom 
mera nedan.

Den länge rådande bristen på enhetlighet och centralisation i den Sundhetskom- 
medicinska förvaltningen kom särskilt tydligt till synes i det förhål- mtŝ °™ n 
landet, att vid Collegii medici sida år 1737 ställts en Sundhetskom- 
mission tillsatt av Kungl. Maj:t. Närmaste anledningen till denna 
åtgärd var den hotande pestfaran, men kommissionen kom snart 
nog att utveckla en mycket betydelsefull verksamhet, i det att den 
kraftfullt ingrep på medicinalväsendets skilda områden. Bäck blev 
ledamot 1753 — liksom företrädaren Ribe varit det 1741—52 — och 
av hans kolleger tillhörde Strandberg kommissionen från 1749 och 
Reef från 1760 till sin död 1764. Märkligt nog kom kommissionen 
heller aldrig i någon direkt motsättning mot Collegium medicum, 
som tjänstvilligt gick den tillhanda, när så påfordrades. Tydligt är 
att Bäck också förstått att utnyttja den inflytelserika kommissionen 
för tillgodoseendet av syften, som lågo honom och Collegium medi-

1 C a r g e r  undergick 1 7 7 3  ett colloqvium familiare inför Collegium och blev 
1 7 7 4  provinsialmedicus i Uleåborg. Han korresponderade sedermera rätt flitigt 
med Bäck: i Karol. inst:s bibliotek finnas 16  brev bevarade från åren 1 7 7 7 — 9 3 ,

i vår samling föreligger ett från 1 7 9 3  (Ihre 1 9 3 ; jfr nedan D. 2 , s. 3 3 2 ) ;  ur de förra 
finnas åtskilliga utdrag hos H j e l t  (anf. arb. D. 2 — 3 ), som också meddelar varje
handa om C:s verksamhet.
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Collegii med. 
befogenheter 

m. m.

cum om hjärtat. Själv omnämner han, att han på denna väg kun
nat befordra D a v id  S c h u l t z ’ (sederm. adlad Schulz von Schulzen- 
heim) resa till England för studiet av koppympningen ( 1 7 5 4 ) 1 och 
jämväl lyckats genomdriva en rätt betydande löneförbättring för le
daren av barnmorskeundervisningen ( 1 7 5 7 ) .2 På Collegii begäran 
framförde Sundhetskommissionen ävenså ett förslag i en fråga, vars 
lyckliga lösning kunde ha blivit av en utomordentlig betydelse för 
kollegiets verksamhet. Det gällde nämligen det viktiga spörsmålet 
om ökade befogenheter för Collegium i medikolegala mål.

Till kollegiets åligganden hörde ju givetvis att vaka över medici- 
nalförfattningarnas efterlevnad och att beivra förekommande över
trädelser. Särskilt det florerande kvacksalveriet, som idkades av 
både in- och utländska »empirici», gav ofta anledning till bekym
mer — vi erinra oss att Bäck redan i det tal, varmed han tillträdde 
presidiet ( 1 7 5 3 ) ,  ivrat för hämmandet av denna betänkliga trafik.3 
T itt och tätt nödgades kollegiet här ingripa4, stundom med en ak
tion i större skala: så skedde t. ex. 1 7 7 6 ,  då emellertid bl. a. vid sam
manträde den 17 maj den pikanta episoden förekom, att Syndicus 
[förmodligen J o n a s  U l l h o l m ]  berättade, hurusom Poliskammaren 
yttrat svårighet att kunna verkställa Collegii begäran, »at obehörige 
personer måtte förbiudas och tilhållas at sig ej med siukdommars 
botande befatta, så wida [o: såtillvida som] åtskillige Collegii Leda
möter dem ofta härom anlita».5 Detta föranledde att vid nästföljande 
plenarsession den 2 0  maj »blefwo samtelige Collegii Ledamöter af 
Praeses Kongl. Archiatern och Riddaren anmodade at icke anlita 
obehörige personer wid wissa siukdommars botande».6 Här torde 
dock böra inflickas den anmärkningen, att det vid denna tid säker
ligen icke alltid var så lätt att uppdraga gränsen mellan det mången 
gång högst riskabla kvacksalveriet och det på många håll omhul
dade bruket av huskurer, ett ämne som ju bl. a. av A n d e r s  v o n  
H ö p k e n  i K. Vetenskapsakademien ( 1 7 4 0 )  framställts såsom värt att 
studera och bekantgöra och som i hög grad intresserade även män

1 En utförlig rapport från S c h u l tz  till B ä c k  dat. London 4  mars 1755 har av 
H je l t  (D. 2, s. 398 f.) avtryckts i utdrag efter avskrift i Bergianska samlingen; den 
föreligger fullständig i original i Karol. instrs bibi. ms. 28.

2 Om detta senare ärende se nedan D. 2, s. 555 f.
3 Jfr ovan s. 479 f.
4 Se härom H j e l t ,  D. i ,  s . 130 ff.
5 Protokoll för den 17 maj 1776 § 12.
6 Protokoll för den 20 maj 1776 § 2.
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som L in n é 1, R o s é n 2 och även B ä c k : i den sistnämndes medicinska 
anteckningsböcker förekomma talrika notiser i detta ämne3, och 
ävenså föreligger i vår samling en hithörande volym (Ihre 264), 
skriven av obekant hand och innehållande delvis rätt kuriösa ting.

Ett obehörigt utövande av läkarkonsten fanns det vidare under
stundom anledning att tillvita såväl apotekare som även kirurger, 
vilka senare ej sällan utom sin befogenhet inläto sig på invärtes sjuk- 
domsbehandling. Även oegentligheter och försummelser av andra 
slag kunde ju förekomma — detta givetvis även bland medici — 
och föranleda Collegium att ingripa.4 Men erfarenheten gav vid 
handen, att de exekutiva myndigheterna ofta nog visade en sådan 
slapphet, när det gällde att överhuvud beivra förseelser och brott 
på det medicinska området, att gjorda anmälningar blevo resultat
lösa. I andra fall, då åtal verkligen anställdes, hände det icke sällan 
att målen avdömdes otillfredsställande. I enlighet med Collegii 
medici yrkande upptog nu Sundhetskommissionen 1756 frågan om 
ökade befogenheter för kollegiet i dessa hänseenden och hemställde, 
att detta skulle tilläggas domsrätt i medikolegala mål — i en bilaga 
till framställningen lämnades en utförlig sammanställning av de 
många olikartade fall, över vilka kollegiet enligt författningarna hade 
att vaka.5 Framställningen hänsköts till riksdagen 1756, där den 
tillstyrktes av Justitiedeputationen och med vissa villkor godkändes 
av adeln och prästeståndet, men däremot avslogs den av borgare 
och bönder. Till denna utgång bidrog otvivelaktigt i hög grad den 
energiska agitation mot förslaget, som utvecklats av apotekare och

1 Det kan ju  erinras om Linnés i almanackorna för 1742 (Ups.) och 1743 (Sthm) 
införda »högstnyttige hus-curer för frossan». E tt ms. i Karol. inst:s bibi. (no. 427) 
’Caroli Linnaei H us-Curer Edit: Upsaliae Anno 1747’ (4:0, 84 s.) har jag ännu ej 
haft tillfälle att undersöka.

2 R o sén  publicerade en uppsats i detta ämne i almanackan för 1738 (Upsala 
horizont).

3 Sålunda i Ihre 254, 255, 256, 257; jfr nedan D. 2, s. 498 f., 506, 510 ff., 516 f. 
A tt Bäck dock ingalunda var blind för vådan av att utan urskillning lita till hus
kurer framgår av hans varningar i lasarettstalet (s. 23).

4 Om en aktion år 1787 mot hovapotekaren C. J. S alberg  för felaktig beredning 
av ett läkemedel förekomma anteckningar av Bäcks hand i Ihre 257; se om denna 
affär nedan D. 2, s. 517L

5 E tt ex. av denna sammanställning föreligger i Ihre 266: B 3; jfr nedan D. 2 
s. 555. U tdrag hos H je l t , D. i , s . 148 f.
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Collegium me 
dicum och apo 

tekarne

kirurger, vilka hyste allvarliga farhågor för den maktställning, som 
i händelse av bifall skulle komma Collegium medicum till del.1

Om båda dessa nämnda kategorier gäller för övrigt att deras för
hållande till Collegium medicum under här ifrågavarande tid inga
lunda alltid var det bästa. Kontroverserna med apotekarna torde 
dock ha varit av mera tillfällig natur — ett exempel utgör dock en 
både långvarig och hetsig konflikt, som lämnat spår även i vår sam
ling.2 Denna uppkom under Bäcks första presestid, då Apotekar- 
societeten — på denna tid den kollektiva beteckningen för Stock
holms apotekare — 1753 besvärade sig hos Kungl. Maj:t över det 
intrång i dess privilegier, som förmentes ha skett genom att kolle
giet tillåtit J o h a n  C h r is t ia n  G e o r g ii undergå apotekarexamen och 
därmed bli i stånd att emottaga befattningen som lasarettsapotekare, 
vartill han konstituerats av Serafimerlasarettets direktion. Om 
denna konflikt, som av H je l t  (D. 3, s. 361) blott beröres i förbigå
ende, kan närmare ses nedan, D. 2, s. 546 f. Jämväl ifråga om en del 
andra apoteksärenden, kontroverser m. m. föreligga dokumenter 
i vår samling.3 I de arbeten, som under Bäcks ledning utfördes inom 
Collegium för åvägabringandet av en ny farmakopé (i flera utgåvor) 
ävensom av en ny medicinaltaxa, togo särskilt Stockholms-apotekarna 
i betydlig utsträckning del, såsom nedan skall närmare beröras. Utom 
denna medverkan, som i viss mån hade en officiell prägel, visste 
Bäck också att mera enskilt skaffa sig värdefulla upplysningar genom 
brevväxling med kunniga fackmän. Särskilt att nämna i detta sam
manhang är S a m u el  R u n n e b l a d , apotekare i Mariestad, som där
till var en nitisk utövare av den av Bäck livligt omhuldade odlingen 
av medicinalväxter.4 Personligen synes Bäck rätt genomgående ha 
haft goda förbindelser med apotekarna såväl i huvudstaden som i

1 Om frågans behandling se närmare H je l t , D. i , s. 147— 152. Det torde böra 
påpekas att förslaget ifråga även på läkarhåll torde ha väckt betänkligheter; så skri
ver t. ex. d:r J. O. H agström  i Linköping den 30 nov. 1758 (Ihre 193): »Afwund, 
hat, och illwilja hafwa liksom sammansvurit sig emot Medicos, sedan den olyck
ligen begärta domsrättigheten ramlade öfwer ända.»

2 Ihre 266: A 3.
3 Se nedan D. 2 , s. 5 1 7  f . ,  5 4 5 ,  5 5 9  f . ;  j f r  även H j e l t , D. 3 , s. 3 6 1  ff . ( o c h  pas

sim).
4 Brev från denne till Bäck finnas i Karol. inst:s bibi., bl. a. ms. 26, 159: 4 (no. 

76), 159: 5 (no- 85), 159: 6 (no. 270), 160: 4 (no. 151), 160: 7 (no. 25), 160: 8 (no. 
47 )-
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landsorten, varom hans anteckningar1, hans korrespondens2 m. m. 
lämna vittnesbörd. En särställning inom kåren intog givetvis C a r l  

W i l h e l m  S c.h e e l e , den store kemisten, och om Bäcks förbindelser 
med cienne ges det i det följande en och annan notis, sålunda bl. a. 
i D. 2, s. 340 (med supplering i avdeln. Tillägg och rättelser).

Vad åter angår Kirurgiska societeten så rådde som bekant under Collegium me- 
större delen av 1700-talet mellan denna korporation och Collegium (ilcum och ki~• r o  nirgerna
medicum ett nära nog permanent krigstillstånd, vilket måste beteck
nas som ett ganska betänkligt blad i det svenska medicinalväsendets 
historia, men å andra sidan ej saknar parallellföreteelser i andra län
der t. ex. Frankrike. De olika faserna av denna strid, då den från 
bardskärarnas skrå och barberareämbetet utgångna Kirurgiska socie
teten så småningom söker frigöra sig från sin hantverksmässiga prä
gel men samtidigt också från Collegii medici förmynderskap och 
framträder med anspråk på en jämbördig ställning som offentlig 
myndighet, ha utförligt skildrats av H je l t 3, A x el  K e y 4 och senast 
— i vissa skeden — av W o l f r a m  K o c k 6. Här skall därför endast 
beröras ett par episoder från de många tillfällen, då striden uppblos
sade under Bäcks ämbetstid. Den fördes därvid understundom 
med stor bitterhet6, ej minst på grund av den hänsynslösa energi, 
varmed kirurgernas sak förfäktades, framför allt av deras främste 
ledare den stridbare H e r m a n  S c h u t z e r  — denne hade bl. a. vetat 
att vinna kungaparets och enkannerligen Lovisa Ulrikas bevågen-

1 Jfr t. ex. nedan D. 2, s. 498.
2 I vår samling finnas sålunda brev från apotekarna J. G. Bergström  i Borgå, 

D. W. B o tt ig er  i Uppsala, L. G. R eg n ér  i Strängnäs m. fl. (vol. Ihre 193). Och 
i de stora brevsamlingarna i Karol. instrs bibliotek äro en mängd andra represen
tanter för apotekarkåren företrädda; jag nämner t. ex. från ms. 26: J. J. F erber  i 
Karlskrona (senare professor i M itau m. m.), J. C h r . G e o r g ii, G o ttfr ied  H ahr  
och F r ied r . Z iervogel i Stockholm, H. J. T anck  i Piteå osv..

3 Anf. arb., D. 1, s. 285 ff. (och passim).
4 Till kirurgiens historia i Sverige, särskilt med hänsyn till den kirurgiska under

visningen i Stockholm (inbjudn.-skrift, Sthm 1897), s. 83 ff. (och passim).
5 Läkare- och kirurgyrkets förening i Sverige (i Sv. läkartidningen, Årg. 39, 

1942, s. 2681 ff.).
6 Det kan t. ex. erinras om den tillspetsade situation, som avspeglar sig i Col

legii medici protokoll för den 2 sept. 1761 § 6, då det beslöts att hos Kanslikolle
gium anföra besvär >>öf\ver de hårda tillwitelser och föracktliga utlåtelser, Chirurgi
i sitt nu af trycket utkomna genswar emot Collegium y tt r a ;  med begäran at
Censor må tilltalas» osv.
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het1, erhöll 1 7 5 3  — till Linnés oförställda indignation — arkiater- 
titeln, adlades under namnet Schiitzercrantz osv. Bäcks ställning 
som den vetenskapligt bildade läkarkårens främste målsman var na
turligtvis a priori given, och säkerligen hade hans klokhet och aukto
ritet stor andel i det förhållandet, att läkarna åtminstone i stort sett 
lyckades hålla sina positioner. Dock må framhållas att Bäck, som 
för övrigt själv tillhörde Kirurgiska societeten2, å andra sidan icke 
saknade blick för den utveckling till verklig vetenskap, som kirur
gien successive och icke minst under hans tid undergick, och jämväl 
med en beredvillighet, som ingalunda var allmän, tog konsekvenserna 
därav. Detsamma gäller för övrigt, om också icke i samma grad, 
om Linné, som länge betraktade kirurgerna med den största misstro 
och starkt oroades av deras framgångar3 men dock befanns benägen 
att medverka till att deras främsta vetenskapliga kapacitet O lo f  

A c rel  1 7 6 0  förlänades medicine doktorsgrad i Uppsala, en händelse, 
som varslade om att den skarpa gränsskillnaden mellan kirurger och 
medici i någon mån börjat utplånas.4

De faser av de ofta uppdykande kontroverserna mellan medici 
och kirurger, som avspeglas i vår samling, gälla bl. a. de tillfällen, då 
Kirurgiska societeten påfordrat utfärdande av ny instruktion eller 
nytt reglemente och Collegium medicum hade att yttra sig om därvid

1 Detta föranledde R osén  vo n  R o sen stein  att understundom lägga sin auktori
tet i vågskålen för att något förtaga verkan av Schiitzers intrigerande. Om ett så
dant tillfälle berättar han den i o juli 1762 i brev till Bäck från Loka, där kungaparet 
då vistades: »Coll. Medici Ledamöter på H err Archiatern när äro hos öfwerheten 
nog illa utmålade. Jag har, mäst fåfängt budit till at äfwen i Arch. Schiitzers när- 
waro försäkra Hennes M :tt om deras både skickelighet och Zele för deras M:tters 
wäl, samt förestält huru usla chirurgi wij måtte få, om de få undandraga sig M edi
corum upsigt och styrsel, samt at Hans M :tts undersåtare mäst derwid komma at 
lida: At interesse ey drefwe mig till at så tala, emedan iag wore redan skild wid 
medicin och tienstgiörande deruti, samt at medici till inkomster avancerade å me- 
sure som chirurgorum kunskap aftoge. Föreställningen togs ey onådigt up, men 
om den något werkar twiflar jag.» (Karol. inst:s s. bibi. ms. 160:7, no- b).

2 Hans inträdestal föreligger i Karol. inst:s bibi. ms. 158: 2 (no. 36).
3 Se t. ex. Bref o. skrifvelser, I: D. 5, s. 96, 101, 102, 120 f., 133 f. osv.
4 D et kan här möjligen förtjäna påpekas, att Bäck icke var helt främmande för 

tanken på en klyvning av kirurgkåren i två grupper en avsedd för enklare kirurgiska 
sysslor »til små städer, Sochnar, Härader, Öar; Compagnie Fältskärer, underfält- 
skärer &c &c. Desse kunde börja bittidare, och gå vanliga vägen. De andra, eller 
studerande borde vara Licentiati Medicinae, eller Promoti Doctores.» Och han till
lägger: »Likaledes är det i Frankrike — Chirurgien[s] Barbierfs] — Chirurgiens de 
St. Come» (Anteckningar i ms. 41 i Karol. inst:s bibi.)
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önskade förändringar. Ett sådant fall förelåg efter Adolf Fredriks 
tronbestigning 1752, då Collegium för sitt yttrande över ett den 
6 maj 1752 remitterat förslag tog så grundlig tid på sig, att svaret 
avgick först den 13 nov. 17541 — en senfärdighet, som naturligtvis 
väckte mycken ond blod och vållade Collegium en del obehag. (Col
legii yttrande föreligger i avskrift som Ihre 266: B 2; för ärendet 
och dess behandling kan hänvisas till H je l t s  framställning i Medi
cinalverket, D. 1, s. 243 ff.) Från en analog situation, förmodligen 
den revision av Societetens reglemente, som försiggick år 17672, 
föreligger i originalkoncept av Bäcks hand ett tal, som denne tydligen 
avsett att hålla till Societeten, när denna uppkallats för att med Col
legium överlägga angående vissa av Societeten önskade ändringar i 
reglementet — det föreligger i Ihre 266: D 1. Huruvida talet verk
ligen blivit hållet torde av skäl, som lämnats nedan (D. 2, s. 566), 
få anses som skäligen ovisst. Det befinnes nämligen bl. a., att Socie
teten avböjt Collegii inbjudan till överläggning med den tydligen 
ironiska förklaringen, »det Collegii nit för det förra [reglementet av 
år 1754!] och wälwilja för det sednare [o: det föreliggande förslaget] 
lärer utgöra den bästa conference».

Andra dokumenter från de båda kårernas stridigheter äro dels en 
i orig.-koncept av Bäck föreliggande inlaga från Collegium medicum 
angående kirurgutbildningen och särskilt möjligheterna för akade
miskt bildade medici att vinna inträde på kirurgbanan, alltså ett av 
de genom decennier mest ältade tvisteämnena (Ihre 266: B 6), dels 
ett inlägg i en åren 1757—58 förd och livligt uppmärksammad pole
mik mellan professorn i anatomi och kirurgi R o l a n d  M a r t in  och 
regementsfältskären, tit. assessorn J. G. H ie r z e e l3 med anledning av 
tvenne av dem i september 1756 offentligt hållna tal; här föreliggande 
skrift har formen av ett sändebrev ’Til Herr Medicinas Doctoren 
N: N:’ (Ihre 266: D 2), och det saknar icke sitt intresse, att den nu

1 Se härom nedan D. 2, s. 553 f.
2 Jfr ang. denna H je l t , D. i , s. 244 f. Behandlingen i Collegium medicum kan 

följas i dess protokoll 25 sept. 1767 (§4), 26 okt. (§4, med bl. a. ett vidlyftigt be
tänkande av Schultz (Schulzenheim) s. 602—634), 13 nov. (§ 2), 20 nov. (Kam- 
mecker, s. 664—690), 24 nov. (§ 4), 27 nov. (§ 3) och 1 dec. (§ 2), se vidare nedan, 
D . 2, s. 566 med not. 2—4.

3 Jfr härom nedan D. 2, s. 567 med där anförd litt., till vilken kan läggas A xel 
K ey , Till kirurgiens historia i Sverige (Sthm 1897), s. 95 ff.; om en på nytt upp
blossande polemik i stridsfrågan jfr särskilt W. K ock  i Sv. läkartidningen, Årg. 39 
(1942), s. 2692 ff.
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m era  kan  k o n sta te r a s  m e d  a ll sa n n o lik h e t  v ara  fö r fa tta d  av  d e n  k ä n d e  

» litteräre  m å n g fr es ta re n »  A b r a h a m  S a h l s t e d t . 1

Även på det faktum, att Collegium medicum kunde få anledning 
att undersöka den behandling, som av kirurger ägnats åt sjukdoms
fall, ger vår samling belägg: det gäller kollegiets kritik av en av ki
rurgerna H. S c h u t z e r  och O. A c rel  företagen operation på den 
späde greve P o n t u s  D e la  G a r d ie  1753, vilken kritik föranledde en 
häftig opposition från de klandrades sida; se härom närmare nedan 
D. 2, s. 552 f.

Att kollegiet allt emellanåt hade att yttra sig i rättsmedicinska fall 
är ju en självfallen sak. Här skall blott erinras om en kasus från 1760- 
talets mitt, som väckte ett ofantligt uppseende och framkallade en hel 
mängd av inlagor m. m., nämligen frågan om änkan A n n a  M å n s 

d o t t e r  i Svinhult och hennes tolv månader efter makens död födda 
barn, för vilket hon påstod äkta börd. Även inom kollegiet väckte 
detta fall delade meningar, i det att det officiella utlåtandet, förfat
tat av Bäck, ej fann tillräckliga skäl föreligga för att förklara barnet 
för oäkta, under det att professorn i obstetrik D a v id  S c h u l t z  för
fäktade en motsatt mening. En skrivelse av Bäcks hand, innehål
lande anmärkningar vid det av Schultz avgivna betänkandet, före
ligger i Ihre 193 och har måhända varit avsedd att tryckas. Den 
fortsatta utredningen gav emellertid vid handen, att änkan efter ma
kens död haft köttsligt umgänge med en dräng, varför hon av hä
radsrätten dömdes till böter för första resan lägersmål (domstolens 
utslag från maj 1767 föreligger i Ihre 266: A 8). Domen överklaga
des och upphävdes av hovrätten, som dock med anledning av drängens 
bekännelse ålade kvinnan värjemålsed, varvid hon brast eden. För 
målet och den litteratur det framkallade redogöres nedan D. 2, s. 
550 ff. och i där anförd litteratur.2

Kollegiets något svävande position och rangställning som ämbets
verk och det åsidosättande därav, som gång efter annan förekom, 
vållade mycket bryderi och tvingade Bäck till ingripanden.3 Att

1 En skrift med denna titel upptas i en förteckning, som Sahlstedt uppgjort på 
sina arbeten, se härom R. A l v in , Abr. Sahlstedt (Lund 1914), s. 247 f.

2 Belysande för målet äro utöver de av H je l t  (D. 3, s. 339 f.) meddelade brev
utdragen flera brev till Bäck från d:r A. M. W å h l in  (i Karol. inst:s bibi. ms. 26: 2 
och 19 dec. 1767, 24 febr. o. 16 april 1768) och från J. G. W a h lb o m  (2 jan. 1767, 
ibid. ms. 160: 7, no. 21 c. m. m.)

3 Redan vid konung Fredriks begravning 1751 — alltså vid en tidpunkt, då 
Bäck ännu ej nått preses’ ställning — var det han som genom sin anställning vid ho
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han för egen del försummade att gripa den chans att få sitt preses- 
ämbete utbytt mot president-värdighet, som Gustaf III vid ett till
fälle gav anledning till1, torde ha ådragit honom klander från vissa 
håll2. Belysande för statsmakters och myndigheters försumlighet 
och nonchalans gentemot Collegium är det sätt, varpå dess lokalfråga 
under det tidigare 1700-talet behandlades, då kollegiet t. ex. 1734, 
efter att ha fört en ambulerande tillvaro, av Kungl. Maj:t hänvisades 
att hålla sina sammanträden i — anatomisalen!3 \  ilket årets riksdag 
därtill fann alldeles i sin ordning. Man förstår att Bäck, när han 
lyckades få saken hjälpligt ordnad, kunde räkna sig till förtjänst, 
att »Collegium som hittils ej hafft vissa rum tilslagna, [utan] hafver 
fått hjelpa sig med en liten hushyra af Cronan, och nödgats flytta 
när Dess Praeses flyttat, fick nu rum i Kungshuset [på Riddarhol- 
men], der Riksens Collegier blefvo inrymde».4

Av stor betydelse blev den förändring, som genomfördes under 
Bäcks ämbetstid, att avlöning för Collegii ledamöter utverkades: den 
första assessorslönen tillkom 1756, och en lönestat för kollegiet i dess 
helhet beviljades 1763.5 Härtill bidrog i ej ringa mån att utvägar 
tidigare skapats för att tillgodose verket med penningmedel för stöd

vet fick i uppdrag att genom föreställningar hos överstemarskalken ställa saken till 
rätta (Coll. med. prot. 18 sept. 1 7 5 1 , §9). Och ännu 1792, alltså mer än 4 0  år se
nare nödgades han ingripa mot ett analogt eftersättande av Collegii värdighet vid 
kondoleansen efter G ustaf II I  (härom föreligger ett memorial i koncept av Bäcks 
hand, dat. 14  maj 1 7 9 2 , i Karol. inst:s b ib i .  ms. 7 6 ) .  Jfr vidare H j e l t , anf. arb., 
D. 1, s. 73 IT.

1 Se härom H je l t , i , s. 80, not 1.
2 Sålunda relaterar S. A. H e d in  denna händelse på ett sätt, som gör det skäligen 

ovisst, om han gillat Bäcks hållning i detta fall (saml. »Läkareporträtt», Sv. Läkare- 
sällsk:s arkiv).

3 Jfr H je l t , i , s . 91 ff.
1 Bäcks svenska självbiografi (Ihre 202: A 2). Upplåtelsen torde ha skett någon 

gång på 1750-talet, men ett par årtionden senare befunno sig rummen ifråga i ett 
skäligen bristfälligt skick. Sålunda fann sig Collegium 30 mars 1775 (prot. § 12) 
nödsakat »at anhålla hos öfw er Ståthållaren därom, at någon Reparation blifwer 
med det första i Collegii rum anstäld, i synnerhet hwad fenster, dörrar, wäggar och 
kackelugnar beträffar'), och 1777 berättar G jö r w el l  i brev till P a tr ic k  A lström er  
följande: »Vårt collegium medicum bor som bekant ganska uselt, jag vill ej säga 
oanständigt, i gamla Kongshuset, hvar dess mörka rum äro ock nu så bräcklige 
vordne, att det regnar in uti själfva archivo, icke en gång förskonandes kgl. brefven 
till collegium) etc. (avtryckt av O. S y l w a n , En Stockholmskrönika ur C. C. Gjör- 
wells brev (Sthm 1920), s. 192 f.).

5 H je l t , i , s. 90 ff.
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jande av dess verksamhet. Collegium hade nämligen 1752 lyckats 
utverka privilegium exclusivum på införskrivande av utländska mi
neralvatten, och av de medel, som på denna väg inflöto, bildades en 
»mineralvattensfond». Denna tillkom något före Bäcks utnämning 
till preses, men att döma bl. a. av Linnés uttalande1 torde Bäck i 
främsta rummet ha haft förtjänsten därav. Visserligen upphävdes 
monopolet till viss grad vid 1756 års riksdag, men kollegiet erhöll 
i gengäld ett förhållandevis stort anslag beviljat av ständerna. Den 
härav bildade medicinalfonden blev av största betydelse för tillgodo
seendet av sjukvårdens behov, särskilt för Collegii energiska bekäm
pande av farsoter, för bispringandet av fattiga sjuka med medika- 
menter osv. Att dessa anslag av allmänna medel också fingo sin stora 
principiella betydelse för kollegiets ställning som statligt organ torde 
icke behöva framhållas. Deras beviljande sammanhängde med den 
uppmärksamhet, som ständerna alltifrån 1751—52 års riksdag bör
jat ägna medicinalväsendet och som i sin tur väckts till liv av de 
allvarliga siffror den av Tabellkommissionen upprättade befolk- 
ningsstatistiken utvisade. Den livligt bedrivna nationalekonomiska 
forskningen såg i den rådande folkbristen grunden till landets van
makt och sökte folkbristens orsaker bl. a. i bristen på läkare, i här
jande farsoter och icke minst i den rådande barnadödligheten. Och 
Collegium medicum underlät icke att framhålla vad en förbättrad 
läkarvård skulle kunna uträtta för att minska mortalitetssiffrorna. 
Och efter en del trevande ansatser togo ständerna vid 1750- och 
1760-talens riksdagar alltmer resolut itu med hithörande frågor. 
Sålunda framlade sekreta utskottet vid 1756 års riksdag ett omfat
tande program för medicinalverkets reformering, vars närmare verk
ställighet dock uppdrogs åt Kungl. Maj:t (ett refererande utdrag 
föreligger i Ihre 266: A 4). Och även om förslagets genomförande 
till åtskillig del försenades — det råkade nämligen ut för olycksödet 
att bli förlagt i Kanslikollegium2 och blev först 1762 överlämnat till 
Collegium medicum — så innebar dock den beslutade medicinal-

1 »Medici böra [o: äro skyldiga] alla M. Br. odödeligt beröm, som med watnet 
lagt så anselig grund till Medicinens upkomst.» ( L in n é  till Bäck odat., men för
modligen från november 1752; Bref o. skrifvelser Afd. I: D. 4, s. 192). Det kan 
också konstateras, att Bäck och Strandberg vid företräde inför Kammar-, ekonomi- 
och kommersdeputationens förordningsutskott våren 1752 lyckades vinna gehör för 
framställningen i en grad som blev avgörande för utgången.

2 Se härom nedan D. 2, s. 548.
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fonden en tillgång, som gav möjlighet till betydelsefulla åtgärder och 
förbättringar i olika hänseenden. Synnerligen viktig var härvid den 
utökning av läkartjänsterna, som successive kom till stånd. Redan 
i sitt förutnämnda lasaretts-tal (1746) hade Bäck erinrat om otill
räckligheten av de läkarkrafter, som stodo den svenska allmänheten 
till buds (s. 21). Och det kan erinras om att vad först provinsial- 
medici beträffar så funnos år 1738 allenast 12 sådana, vilket innebar 
att stora delar av landet — så t. ex. hela Norrland utom Gästrikland, 
hela Finland osv. — saknade dylika. Och de ansträngningar som 
särskilt Sundhetskommissionen gjort (1738, 1749, 1753) för att u t
verka åtminstone en provinsialläkare för varje län rönte ingen fram
gång, och frågans behandling vid 1751—52 års riksdag resulterade 
endast i en anmaning till landshövdingarna att genom frivilliga sam
manskott från länsbefolkningens sida söka åstadkomma medel för 
läkares avlöning. Åtskilligt uträttades också verkligen på denna väg, 
delvis med tillskott ur medicinalfonden, men pålagorna väckte all
mogens klagomål, och läkarnas ekonomiska ställning förblev osäker 
och fluktuerande, intill dess statsverket år 1773 helt påtog sig av- 
löningsstaten för provinsialläkarna.1 Dessas antal utgjorde då 40, 
därav 32 i Sverige och 8 i Finland, och under Bäcks återstående 
ämbetstid tillkommo ytterligare 5 nya tjänster. Avlöningen fast
ställdes 1774 till 600 dir smt, och samma år övertog Collegium medi
cum rätten att uppgöra förslag för tillsättningen av dessa tjänster, 
vilken tidigare mestadels tillkommit landshövdingarna. Instruktioner 
för provinsialmedici utfärdades 1748, 1755 och 1774.

För läkarvårdens bestridande fanns jämväl ett stigande antal stads
läkare — det har uppgivits till ett 20-tal vid tiden för Bäcks död2 — 
och även på tillsättningen av dessa tjänster förskaffade sig Collegium 
medicum ett ökat inflytande.

För tillgodoseendet av obemedlade sjuka med fria läkemedel 
ömmade Bäck livligt. I sin svenska självbiografi berättar han om 
hurusom kort före3 hans prasses-utnämning »hade til Collegii för- 
waltning en wiss summa penningar af Regeringen blifvit öfverlemnad 
til frja medicamenter för fattiga sjuka i Stockholms Stad, hvilken

1 Om denna utveckling se H je l t , Medicinalverket, D. 2, s. 50 ff.
2 O d h e l iu s’ Åminnelse-tal, s. 13 (»omkring 20 stycken bättre och sämre lönte 

Stads-Physici och Bruns-Intendenter»).
3 Ingressen lyder: »Nyss förr än Arch. Bäck blef Collegii Praeses» etc., icke: »Ej 

förr än . . .», som P ettersson  uppger.
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summa sedan i några åhr förnyades och derigenom hulpos ej alle
nast en myckenhet fattiga sjuka, utan Collegium] fick jämväl til- 
fälle at göra försök med allehanda Simplicia, och at anföra unga ämnen 
i Läkarekonstens utöfning». Till samma ändamål men nu med ut
vidgning till landet i dess helhet nyttjades sedermera i viss utsträck
ning medicinalfonden, och Bäck betonar den stora båtnad som där
med åstadkommits. Ett annat syftemål med denna fond var häm- 

Kampen mot mandet av de farsoter, som tid efter annan hemsökte landet och 
farsoter m. m. påfordrade kraftåtgärder av skilda slag från de medicinska myndig

heternas sida — man erinrar sig härvid, att Sundhetskommissionens 
tillsättande närmast föranleddes av pestfaran 1737. Något allvar
ligare hot av denna dignitet föreföll väl knappast förrän under 1770- 
talets tidigare år, då pesten hemsökte Ryssland och andra östeuro
peiska länder och nalkades Finlands gränser, varvid Bäck fick myc
ket att beställa härmed såväl inom Collegium som i en i januari 1772 
tillsatt särskild kommission, av vilken han blev medlem; det gällde 
främst att genom karantänsåtgärder och »cordon» spärra Finlands 
östra gräns för pestsmitta från Ryssland.1

Men lyckades det att hålla denna fruktade fiende utanför rikets 
gränser, så hade man dock att därinom föra en oavlåtlig kamp mot 
de sjukdomar av mer och mindre epidemisk natur, som härjade bland 
befolkningen. Och med hänsyn till de fåtaliga läkarkrafterna och de 
även i övrigt otillräckliga resurserna blev detta i regeln en mycket 
ojämn strid, detta så mycket mer som det icke sällan blev nödvän
digt för de medicinska myndigheterna att till ort och ställe detachera 
en yngre mer eller mindre oskolad läkare.

Det gällde ju först och främst smittkopporna, som vid denna tid 
för snart sagt mänskligheten i gemen utgjorde ett fruktansvärt gissel 
och i en utsträckning, varom vi ha svårt att göra oss en rätt föreställ
ning, krävde sina offer icke minst bland spädbarnen och det upp
växande släktet. Även i vårt land hade kopporna fått säkert fotfäste, 
låt vara att deras framfart under olika år och på skilda trakter kunde 
förete betydande differenser. Ett uttalande av R o sén  gjort 17522 är 
därvidlag säkerligen träffande: »Jag tror de [3: kopporna] gå altid i 
riket Sporadice, fast icke mer än wisza tider Epidemice.» När man

1 Se härom nedan D. 2, s. 548 med där anförd litt. (Ihre 261: 3, där en del an
teckningar av Bäck angående pest sammanförts; andra sådana föreligga i ms. 160: 13 
i Karol. inst:s bibi.).

2 R o s é n  t i l l  B ä c k  2 0  n o v .  1 7 5 2  ( K a r o l .  in s t : s  b ib i .  m s  1 6 0 : 8 , n o .  11 b ) .
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omsider i variolationen — eller, som man oftare uttryckte sig, i ino- 
culationen — dvs. genom inympning av koppor på friska personer, 
funnit ett verksamt medel att bekämpa sjukdomen i dess svårare for
mer, så blev det ju i första hand Collegii medici och Sundhetskommis- 
sionens sak att sprida kännedom om detta preservativ och verka för 
användningen därav. Helt naturligt krävdes det ett synnerligen om
fattande arbete för att bryta det motstånd, som fåkunnighet och 
fördomar reste, och från Bäcks sida kunde denna upplysningsverk
samhet, som i skilda landsändar på ett förtjänstfullt sätt bedrevs 
främst av läkarna, alltid påräkna stöd och uppmuntran. Att Bäck 
verksamt bidrog till att D a v id  S c h u l t z  bereddes möjlighet att i 
England, av Bäck med fog betecknat som »Koppympningens rätta 
säte och fristad», studera ympningsmetoderna har redan omtalats — 
det kan tilläggas att detta skedde trots L i n n é s  skeptiska inställning.1 
Av betydelse för ympningsförfarandets framsteg blev otvivelaktigt 
det faktum, att en man som C a r l  G u st a f  T e s s in  kom att omfatta 
denna angelägenhet med varmt intresse. Och det är alldeles uppen
bart att detta till väsentlig del får skrivas på Bäcks konto; det framgår 
tydligt nog av den brevväxling som han 1769—72 förde med Tes
sin och som var åtskilligt mer omfattande än av EIje l t s  framställ
ning framgår.2 Det visar sig sålunda att det för Tessins del ej stan
nat enbart vid ett teoretiskt intresse, med tankeutbyte rörande den 
i Frankrike förda polemiken mellan matematikern C h . -M .  d e  L a  

C o n d a m in e  såsom förkämpe för inoculationen och läkaren T. G o u 

l a r d 3 som dess motståndare; Tessins iver — han förklarar snart nog, 
att han »i lif och död är och blifwer en ifrig Condaminist» — räckte 
även till för en positiv insats, i det att på hans initiativ en ympning 
i större skala å barn i Åkerö-trakten våren 1762 anordnades under 
medverkan av B ä c k  och S c h u l t z , varvid urvalet, den förberedande 
regimen och själva ympningen m. m. ombesörjdes av J. L . O d h e l iu s . 

Att Bäck tillmätte denna åtgärd stor betydelse framgår av hans u t
talande i brev till Tessin: »Gud gifwe thetta måtte wäl aflöpa til

1 Se Bref o. skrifvelser I: D. 4 ,  s. 2 9 8 .

2 Medicinalverket, D. 2 , s. 4 0 2  ff. Förutom de här anförda och enligt en av 
H je l t  alltemellanåt nyttjad metod sammanflickade utdragen ur brev från Tessin 
till Bäck, av vilka det å s. 4 0 2  meddelade (Karol. inst. ms. 1 6 0 : 7 , ms. 4 2  a) av Hjelt 
feldaterats till 1 0  jan. 1 7 5 9  i st. f. 2 6  nov. nämnda år, finnes en svit av Bäcks origi
nalbrev till T . bevarad i RA (Tessinska saml. vol. 12 1/2), därav flera beröra kopp
ympningen (jfr dock H je l t , ibid., s. 413).

3 Av H je l t  kallad Gaullard.

3 2  — 40360 A . G ra p e
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Eders Excellences nöye, och det Allmännas nytta. Saken är wiszerl. 
af mycken wigt, och lärer decidera om koppympningens öde i Swe- 
rige.»1 En långt betydelsefullare händelse ur propagandasynpunkt 
inträffade 1769, då de yngre medlemmarna av kungahuset med kron
prinsparet i spetsen lyckligen undergingo ympning. Det skedde 
visserligen under R o sén  v o n  R o s e n st e in s  inseende, men man miss
tar sig knappast, om man förutsätter att Bäck med sin ställning vid 
hovet gjort sitt inflytande gällande för att tillstyrka åtgärden ifråga. 
Under medverkan från Collegium medicum och Sundhetskommis- 
sionen kom så småningom en koppympningsanstalt till stånd i Stock
holm med Schultz som föreståndare — de första patienterna mot- 
togos 1766 — och vid Sundhetskommissionens upplösning ställdes 
den 1767 under Collegii inseende och vård.2

Ytterligare må endast nämnas att Bäck även deltog i den ganska 
livliga litterära verksamhet som utvecklades i samband med kopp- 
ympningsfrågan i form av upplysande folkskrifter, anvisningar och 
liknande, i det att han utförde en översättning av ett arbete av den 
engelske läkaren T h o m a s  D im s d a l e  och 1769 publicerade denna 
under titeln ’Nytt och nu för tiden antagit koppympningssätt’ (tr. 
Sthm 1769), försedd med en inledning, som av L in n é  betecknades 
som »mästerligen skrefwen».3

Det gavs emellertid vid sidan av kopporna flera andra folksjuk
domar, som tidvis kunde härja svårt och som ävenledes i hög grad 
bidrogo till att gäcka de ansträngningar som gjordes att höja befolk- 
ningsnumerären, enär enligt den allmänt rådande meningen »första 
grunden till ett rikes magt och dess hushållnings uppkomst ligger 
uti folkets tillräckeliga myckenhet». Just dessa mer och mindre 
epidemiska sjukdomar behandlades av Bäck i ett tal, som han höll 
vid nedläggandet av sitt andra presidium i Vetenskapsakademien 
17644 och som följande år publicerades under titeln: ’Tal om farso
ter, som mäst härja ibland rikets allmoge’ (tr. Sthm 1765). »Bröst
sjuka bårtryker årligen», förklarar han här (s. 2 f.), »öfver 8 000 
människor, hvaraf en god tredjedel äro barn under 3 år; Sidostyng

1 Brev av 28 febr. 1762 (RA, anf. saml. o. vol.).
2 Se vidare H je l t , D. 2, s. 412 ff.
3 Bref o. skrifvelser I: D. 5, s. 170 (brev av 8 nov. 1769).
4 »Herr Bäck afträdde nu Praesidium och höll et ståteligt Tal om farsoters orsa

ker och deras hämmande», säges det i akademiens Dagbok för 25 juli 1764 (§ 3). 
En del material finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 165.
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och Hetsig feber, hvardera långt mer än hälften af det antalet; . . . 
Rödsot dödar långt öfver dubbelt så många; och Koppor hvar 6:te 
eller 9:de af dem som födas» osv. Och när han så söker klarlägga 
orsakerna till dessa förödande sjukdomar, finner han dem förklar
ligt nog i en mängd olika omständigheter: fattigdom, missväxt och då
lig föda, osunda trakter och bristfälliga bostäder, dålig luft vid för
läggningar, på fartyg m. m., väderleksväxlingar som framkalla bröst
sjukdomar osv. Hur pass distinkt han fattat begreppet smitta, dess 
innebörd och orsaker torde vara vanskligt att säga, dock tillstyrker 
han försiktighetsåtgärder beträffande hemvändande krigsfolk och 
sjöfolk m. fl., som ofta dragit svåra sjukdomar över landet. De 
preserverande åtgärder han föreslår utgöra ett synnerligen omfat
tande program för förbättrad hygien på snart sagt alla områden av 
den mänskliga tillvaron, och väl medveten om de vådor bristande 
möjlighet till läkarvård i förevarande fall medför, underlåter han ej 
att slå ett slag för reformer härutinnan genom ett ökat antal pro- 
vinsialmedici med förbättrade avlöningsvillkor, flera lasarett och 
andra inrättningar m. m.

Av de här berörda sjukdomarna hade ju lungtuberkulosen i dess 
tidigare stadium som nämnt utgjort ämnet för Bäcks gradualdispu- 
tation1, och med denna sjukdom i olika stadier blev han senare, som 
nedan skall närmare beröras, nödsakad att icke minst inom sin egen 
familj föra en hård kamp. Med rödsoten (dvs. dysenteri) åter hade 
han likaledes tidigare sysselsatt sig nämligen dels i ett av sina aka
demiska specimina (1740)2, dels i en uppsats i K. Vetenskapsakade
miens handlingar 1749, till vilken vi återkomma i det följande. Denna 
smittosamma och folkförödande farsot kom för övrigt att gång efter 
annan påfordra åtgärder från Collegii medici sida. Hårdast tycks 
den ha grasserat det svåra hungersnödsåret 17733, då det bl. a. be
fanns nödvändigt att sända extra läkarhjälp åt skilda trakter och 
kostnadsfritt ställa läkemedel till förfogande. Rapporter ingingo 
från olika håll om dess härjningar, så t. ex. från Östergötland, där 
provinsialmedikus J. O . H a g st r ö m 4 bl. a. relaterar sina som det

1 Se ovan s. 453. 2 Ovan s. 453 f.
3 Jfr H je l t , Medicinalverket, D. 2, s. 208 ff. Enligt G. Berg m an , Om röd

soten i Sverige (akad. afh. Ups. 1869; även utg. som del 1 av förfrns Om Sveriges 
folksjukdomar, jfr nedan), s. 112 avledo under år 1773 icke mindre än 23,353 per
soner i rödsot.

4 Om denne se nedan s. 508 ff. och D. 2, s. 335 f. Se hans brev till B ä c k
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synes framgångsrika försök att bekämpa sjukdomen med nux vomica, 
och från Gästrikland, där rikshistoriografen A n d er s  S c h ö n b e r g 1 på 
sin egendom Åsberg tycks ha självvilligt åtagit sig att fungera som 
en centralpunkt för hjälpverksamheten i denna bygd.2 Två år se
nare 1775 följde en ny epidemi, då myndigheternas njugghet i läke
medelsfrågan, som korrespondensen utvisar, vållade stora olägen
heter. — De på denna tid så allmänt gängse frossorna av skiftande 
typer, delvis förenade med farliga affektioner3, spelade också en 
ganska dominerande roll. Bäck behandlar dem i sitt Tal rätt ingå
ende (s. 21—24), därvid understrykande sjukdomens förekomst på 
låglänta, fuktiga ställen och anförande det för sin osundhet beryktade 
Svartsjölandet som ett exempel härpå. För övrigt är att märka att 
det om vissa former av denna sjukdom och i ännu mycket högre 
grad beträffande andra febersjukdomar av skilda slag gäller att det 
icke alltid är möjligt att av de på 1700-talet nyttjade benämningarna 
sluta till sjukdomens art. Ofta betecknas de t. ex. efter sina symtom 
som maligna, putrida (rötfebrar), biliösa (gallaktiga), nervösa etc. De 
svårigheter som härvid möta ha framhållits av bl. a. E. B o l in 4, som 
påpekat, att man under beteckningen »fläckfeber» så gott som undan
tagslöst och under »rötfeber» ofta nog har att se en fläcktyfus (ty
phus exanthematicus), att »febris lenta nervosa» väl oftast motsvarar 
tyfoidfeber och att den s.k. Uppsala-febern, som Linné ägnade en 
disputation 17575 och även Bäck flera gånger omtalat, utgör ett kol
lektivnamn för flera olika sjukdomar, nämligen för tyfoidfeber, fläck
tyfus och vissa former av frossa6.

När Bäck emellertid talar om de »många farliga sjukdomar, som

20 och 27 sept. 1773 (Karol. inst:s bibi. ms. 26). Även i KVA:s Handlingar s. å. 
lämnade han ett meddelande om sitt rön.

1 Se om honom ovan s. 310 f. och nedan D. 2, s. 284!.
2 S c h ö n b e r g  till B ä c k  7 sept. 1773 (Karol. inst:s bibi. ms. 26) m. m.
3 Se F. A. G. B e r g m a n , Om Sveriges folksjukdomar (Ups. 1869— 77): 2. Fros

san, s. 189 ff. resp. 200 ff.
4 Om tyfoidfebern i Sverige, 1 (akad. afh. Ups. 1893), s. 5 f.
5 Febris Upsaliensis (resp. A. B o s t r ö m ).

6 B o l i n ,  anf. arb., 1, s. 10 f. I detta sammanhang må också erinras om de 
samvetsgranna utredningar rörande farsoter och deras terminologi, som lämnats av 
G u n n a r  S a m u e l s s o n  i hans gradualavhandling ’Lantvärnet 1808—09’ (Upps. 
1944), s. 361 ff. och som, ehuru de gälla en något senare tid och närmast ta sikte 
på en klarläggning av termen »fältsjukan», dock jämväl i åtskillig mån belysa tid i
gare rådande förhållanden.
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utöda Landet, eller i grunden skiämma barn och barnabarn»1, så 
lämnar han säkert icke ur räkningen de veneriska sjukdomarna och 
den kampanj som fördes mot dem. Redan på 1720-talet hade dessa 
tagit en omfattning, som framkallat yrkanden på åtgärder från myn
digheternas sida, varvid man dock ej lyckades vinna gehör för kra
ven på inrättandet av kurhus för de smittades vård. Den vanligaste 
åtgärden blev senare den, att gemenligen en yngre läkare utsändes 
till den trakt, där sjukdomen yppat sig i större skala, för att omhän
dertaga sjukvården. Till de fall av dylika expeditioner, som relate
ras av Hjelt2 — till betydande del på grundvalen av Bäcks samlingar i 
Karolinska institutets bibliotek — kunna läggas de intressanta med
delanden, som E r i c  T h e o d o r  B j ö r n l u n d 3 i sina brev till Bäck bl. a. 
i vår samling4 lämnar om sin verksamhet 1778 bland befolkningen 
i sydöstra Södermanlands skärgård med station i Stjärnholm, strax 
söder om Nyköping, och däri han i bjärta färger skildrar det rådande 
eländet och de hinder av skilda slag, som — icke minst från befolk
ningens sida — restes emot en framgångsrik behandling. Uppgifter 
av analog natur liksom även angående sjukdomens utbredning före
komma även såväl i officiella rapporter från läkarna som ej minst i 
deras brev till Bäck. Sålunda framhåller den nyss nämnde dr H a g - 
s t r ö m  de svårigheter som vållades därav att allmänhetens smitto- 
fruktan var så stark, att de av lues hemsökta gemenligen till det yt
tersta tvingades hemlighålla sitt tillstånd: »en usling är husvill och 
Lands-flyktig om han uptäckes eller misstankes» och »ordet $ Smitta 
är liksom döds-basun för den fattiga, som härigenom blir liksom 
fogelfri».5 Bristen på sjukhus påtalas ideligen från olika håll, men

1 Denna formulering förekommer i den svenska självbiografien (Ihre 202: A 2).
2 Medicinalverket, D. 2, s. 304 ff.
3 Denne var egentligen kirurg i Söderköping, där han dock jämväl förordnats till 

brunnsintendent; enligt sitt brev till Bäck av 14 okt. 1774 (Karol. instrs bibi. ms. 26) 
hade han då planer på att söka förvärva doktorsgraden i Greifswald; blev slutligen 
sjukhusläkare i Karlskrona, f  *79°- (Huruvida han verkligen förtjänat den föga 
tilltalande karakteristik, som J. O. Hagström ger av honom i brev av 20 sept. i 773> 
lärer knappast kunna avgöras; den förefaller att vara påverkad av motsättningen 
mellan medici och kirurger.)

4 Nedan D. 2, s. 331 (Ihre 193); en rapport av 10 maj i Karol. inst:s bibi. 
ms. 35.

5 H a g s t r ö m  till B ä c k  i i  febr. och 18 nov. 1782 (Karol. inst:s bibi. ms. 26). Här 
nämnes också, att »De fläste präster hafva, på Församlingens trägna begäran för- 
budit Siphilitiskt misstänkte at gå i körkan; denna idée afskräcker de misstänkta 
at i tid för Läkare uptäcka sina plågor» osv.
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ännu skulle det dra om åtskillig tid, innan myndigheterna kommo 
till insikt om att det inte kunde stanna vid anordnandet av mer och 
mindre improviserade »salivationskurer», utan att inrättandet av verk
liga sjukhus för dessa sjukdomars bekämpande var en tvingande 
nödvändighet. Men i detta fall liksom ifråga om åtskilliga andra 
fördröjda reformer får man för att göra den medicinska centralmyn
digheten, Collegium medicum, och dess chef, Bäck, rättvisa, draga 
sig till minnes det allmänt kända förhållandet, att Gustaf III:s re
gering ingalunda var någon för medicinalväsendets utveckling gynn
sam tid. »Många de viktigaste förslag till dess förbättring möttes 
med kallt afslag», framhåller Hjelt1, som också tillägger: »Mer 
än en gång fingo de ledande männen vidkännas obehag af hvarje- 
handa art.» Av de anstalter, som emellertid så småningom kommo 
till stånd för denna speciella sjukvård, märktes såsom en av de allra 
förnämsta kurhuset i Vadstena, som till åtskillig del hade E r ic  A c h a - 
r iu s , den kände botanisten, att tacka för sin tillblivelse — en episod 
i dettas tillkomsthistoria från 1792 har berörts här nedan D. 2, s. 563 
med anledning av ett yttrande av Bäck till Collegii medici protokoll 
och kan möjligen sägas i någon mån supplera framställningen hos 
Hjelt.2 Detsamma gäller för övrigt om ett brev från Acharius till 
Bäck av 23 juni 17923, som belyser de svårigheter man hade att över
vinna, när det gällde att för ändamålet erhålla dispositionsrätten till 
de s. k. krigsmanshusen.

Vad däremot angår uppkomsten av allmänna lasarettsinrättningar i 
landsorten så hämmades den länge därav, att Serafimerlasarettet i 
långliga tider ansågs behöva de medel, som på skilda håll i landet 
sammanskötos för dess underhåll. Dessa insamlingar sågos, liksom 
de som gällde läkarlöner (jfr ovan s. 495), på många håll med oblida 
ögon — en uppgift från 1759 om den bittra folkmeningen i Hälsing
land träffas t. ex. i vår samling4 — och de ständiga avslagen på gjorda 
framställningar att få använda de sammanskjutna medlen för den 
lokala sjukvården väckte likaså mycken ond blod. Först genom ett 
kungl. brev 1765 lättades på detta tvång, och man började då vid
taga åtgärder, som med tiden skulle leda fram till ett ordnat sjukhus
väsen. De anstalter, som på denna väg kommo till stånd — väsentligen

1 Anf. arb., D. 2, s. 311.
2 Anf. arb., D. 2, s. 346 ff.
3 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
1 Kyrkoherden i Enånger (Hälsingl.) A. B / e c k n e r  till B ä c k  1 7 5 9  (Ihre 1 9 3 ).
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genom enskild offervillighet — sorterade visserligen ej under Colle
gium medicum utan närmast under den lokala administrationen och 
därnäst under Serafimerordensgillet, men Collegium saknade där
för icke möjlighet att påverka deras skötsel, i det att bl. a. medika- 
mentskostnaderna ej sällan bestredos av medicinalfonden. Ävenså 
hade Collegium att mottaga årliga redogörelser från lasarettsläkarne.

Ett område, där åtgärder av skilda slag visade sig vara av nöden, 
gällde spädbarnsvården. Det befinnes sålunda att man å Collegii 
medici sida sökte genom upplysning1 verka för en förbättrad barna
vård och därmed nedbringa den stora dödlighet bland spädbarnen, 
som Tabellverkets siffror utvisade. Samtidigt fann man nödigt att 
i Stockholm inrätta ett ammebesiktnings- och -anskaffningskontor, 
vartill Bäck först givit uppslaget (1756).2 Vid en något senare tid
punkt — från 1770 — igångsattes vidare arbetet på att i huvudstaden 
skapa ett barnbördshus, en accouchementsinrättning. Frågan fördes 
först på tal i Collegium medicum i mars 1770 av S c h u l t z  — detta 
år adlad Schulz von Schulzenheim — vilken ju som professor i barn
förlossningskonst mest påtagligt känt behovet av en dylik anstalt. 
Det blev också i första hand hans sak att i fortsättningen föra fram 
planen. Detta skedde under de skarpaste kontroverser med vice 
praeses livmedikus N il s  D a l b e r g , vars uppträdande och åtgöranden 
i denna sak voro utan all fråga klandervärda och även måste ha vållat 
Bäck bryderi och obehag.3 Inrättningen kom emellertid till stånd

1 Sålunda utsändes i cirkulär av 23 juni 1756 till landshövdingarna en av d:r 
L.ARS B a l k  författad ’Tractat om späda barns nödiga ans och skötsel’ (Sthm 1 7 5 5 ) . 

D et kan också nämnas att D a v i d  S c h u l t z  år 1760 i K. Vet.-akademien höll ’In- 
trädes-tal om barns skötsel i gemen’ (Sthm 1760), som väl nådde en viss publicitet 
genom ett referat i ( S a l v i i )  Lärda tidningar, s. å., s. 161— 163. Av stor betydelse 
blevo även N. R o s é n  v o n  R o s e n s t e i n s  uppsatser i almanackan från 1753 och framåt, 
vilka så småningom under Vetenskapsakademiens medverkan resulterade i hans 
berömda ’Underrättelser om barns sjukdomar och deras botemedel’ (Sthm 1764), 
som bekant ett klassiskt verk utkommet i många upplagor och översatt till flera språk. 
Jfr härom vidare H j e l t ,  D. 2, s. 262 f.

2 Jfr H j e l t ,  D. 2 , s. 2 5 6  ff.
3 Jfr härom ovan s. 482 S. A. H e d i n s  uttalande; se närmare om ärendets u t

veckling och om konflikten ifråga H j e l t ,  D. 2 , s . 51 i ff. Dalbergs hållning föranleddes 
i någon mån av hans sympatier för en av d:r C h r .  L. R a m s t r ö m  startad barnbörds- 
anstalt (som omhändertogs av det därför bildade Sällskapet Pro patria) men dikte
rades säkerligen i långt högre grad av hans rancune gentemot Schulzenheim grund
lagd vid tidigare kontroverser inom Collegium medicum, nämligen vid behandlingen 
av den nya farmakopén, varom närmare nedan. G j ö r w e l l  betecknar i brev till
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och ställdes under Schulzenheims ledning och Collegii medici inse
ende 1775. Sedermera när ledningen efter Schulzenheims avgång 
övertagits av hans efterträdare som artis obstetriciae professor, J ak o b  
A l m , hade Collegium medicum åtskilliga besvärligheter med denne 
som det vill synas betydligt påstridige man — en del härav från år 
1792 kommer till synes i ett par yttranden av Bäck till kollegiets 
protokoll föreliggande i vår samling.1

För folkhälsans och den allmänna hygienens förbättrande var Bäck 
även på andra sätt verksam. Hans förutnämnda tal om farsoter inne
håller ett helt program på detta område och visar hans vidsynta blick 
för tidens brister i hygieniskt avseende särskilt bland allmogen. Flan 
lägger mycken vikt vid dess försörjning — med åtgärder mot miss
växt, undermålig säd m. m. — påyrkar förbättring av dess diet, 
sundare belägna bostäder, snygghet och renlighet vid hus och gårdar, 
luftväxling inomhus och mycket annat mer. I uppsatser, bl. a. pub
licerade i almanackor, skrev han om rörelse i kalla och fria luften 
(1789)2, pläderade för nyttan av kallt vatten till utvärtes bruk (1790—- 
91)3, härvid kanske påverkad av J o h a n n  S ie g m u n d  H a h n  d. y.4, 
motarbetade vanföreställningar ifråga om vården av de sjuka, sådana

P a t r ic k  A l s t r ö m e r  3 0  juli 1 7 7 5  Ramström som »ett kreatur af allsmäktige läkaren 
Dalberg» och tillägger, att »det vore långt att berätta hela förloppet om Kongl. Collegii 
medici iråkade disgrace hos H r Dalberg och alle hans manéer att hämnas på sine 
lärare». I ett senare brev (7 jan. 1777) talar han om de skrapor Collegium fått 
mottaga från högsta ort och fortsätter: »Detta lärda verk har slitit bålt ondt en tid 
bortåt, mycket genom Arch. Dahlbergs åtgärd; men det synes som det nu vore risets 
tour att lida grämelse. Dock härom kunde skrifvas en hel bok» (båda breven av
tryckta av S y l w a n  i En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev, Sthm 1 9 2 0 , 

s. 1 5 4 , 1 9 2 ) .

1 Ihre 266: C 8; jfr nedan D. 2, s. 563 f.
2 Koncept i Ihre 265: 1 m. m. (se nedan D. 2, s. 542).
3 Koncept och material bl. a. i Ihre 265: 2 (nedan D. 2, s. 543; det där nämnda 

manuskriptet i Karol. inst:s bibi. (39: 1) är numera flyttat till ms. 41).
4 E tt exemplar av dennes Die wunderbare Heilkraft des frischen Wassers . . . 

(*745) — varav i:a uppl. utkom 1737 och en 8:e uppl. trycktes så sent som 1889 — 
finnes i auktionskatalogen över Bäcks boksamling, 1795 (no. 975 in 8:0). Hahn 
omtalas även av P. J. B e r g iu s  i dennes mycket lärda Tal, om kalla bad i gemen, och 
Loka badningar i synnerhet (pres.-tal i KVA 1763, tr. Sthm 1764), s. 39 ff. För 
Bäcks del torde man också få räkna med påverkan från holländaren H e r m a n  v a n  

d e r  H e y d e n , vars uppsats ’Aqvae frigidae vires’ han lärt känna i Paris 1744 (i förfrns 
Synopsis discursuum, Lond. 1653) och däråt ägnat en hel, tättskriven foliosida i 
sin resedagbok.
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som att dessa skulle hållas i kvava, instängda rum (1786—87)1 osv. 
Han skriver om strypsjukan2, ivrar mot begravning i kyrkor3 m. m. 
Och när han vid fyllda 80 år för sista gången nedlade presidiet i 
Vetenskapsakademien, då hade han valt att tala »Om Diaeten såsom 
bidragande til helsa och en sen Ålderdom».4

Att han också räknat med att kunna publicera ett par för den 
stora allmänheten avsedda arbeten för höjandet av folkhälsan visa 
hans handskrivna samlingar. Bland dessa finner man nämligen först 
och främst en mera populärt hållen sammanställning av hans åsikter 
om folkhygien och allmän sjukvård, alltså delvis i samma ämnen, 
som behandlats i hans presidietal m. m. Det föreligger i ms.-vol. 
no. 165: 2 i Karol. inst:s bibliotek och har av författaren givits titeln 
’Tractaten om allmogens diet och lefnadssätt’ och betecknats som 
ett ’Opus affectum’ dvs. som ett nära slutfört arbete. Det utgör 
också i nuvarande skick icke mindre än 220 foliosidor (därav 9 blanka) 
och borde av allt att döma med en ganska lindrig överarbetning ha 
kunnat användas som tryckmanuskript. Arbetet är indelat i kapitel, 
varav 14 föreligga helt eller så gott som helt utarbetade. De fem första 
handla om luftens betydelse för hälsan (1) — som Bäck liksom sina 
samtida tilläde en synnerlig vikt — vidare om köld och värme (2), 
om sjukdomar som härröra av föda (3) och av drycker (4) samt om 
huru klädedräkten kan mer och mindre bidraga till hälsan ävensom 
om bruk och missbruk av bad (5). Allmogens diet vill han förklarligt 
nog reformera genom ökat bruk av grönsaker, bär, frukt och honung, 
och mot missbruket av starka drycker ivrar han kraftigt. Kapitel 6 
handlar väsentligen om åderlåtning och visar genom den livliga re
kommendationen av detta medel, att Bäck var ett barn av sin tid. 
Kap. 7 har rubriken ’Hwad Präster och wederbörande Cronobetjenter 
tillkommer, när sjukdomar på landet blifwa gångbara’ och betonar 
starkt prästerskapets och kyrkans plikt att i första hand bispringa 
församlingsborna vid sjukdomar och farsoter. Han påyrkar inrättande

1 Koncept i Karol. inst:s bibi. ms. no. 39.
2 I KVA:s Handlingar 1772 (akad:s Dagbok 16 dec. 1772, § 6); anteckningar i 

Karol. inst:s bibi. ms. 30.
3 Se nedan D. 2, s. 543 (Ihre 265: 3). Ytterligare kan möjligen förtjäna erinras 

därom, att prof. J. L e c h e  i Å b o  opponerat sig mot denna sed i ett rektorstal år 1761 
(jfr L . W. F a g e r l u n d  o . R. T ic e r s t e d t , Medicinens studium vid Å b o  univ., Hfors 
1890, s. 103).

4 Akad:s Dagbok 11 dec. 1793 § 10. Koncept jämte material till detta tal, som ej 
blev tryckt, finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 38.
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av sjukstugor vid kyrkorna med sjukvakterskor under Pastoris inse
ende och med stöd av kyrkans inkomster — han finner detta viktigare 
än kyrkornas utsmyckning; även medikamentskostnaderna bör kyrkan 
bära eller annars socknen; läkemedelsförråd bör finnas hos prästen, 
som också bör tillse de sjuka. »Prästen besöker den sjuka på själens 
wägnar, och får tillika se hwad kroppen likar», heter det bl. a. härom. 
I anslutning härtill handlar kap. 8 om ’Örter til Läkedom’ och deras 
insamlande. Härpå följa rätt utförliga underrättelser om ’Hwad 
hafwande hustrur böra weta’ (kap. 9) och ’Om det som wid förloss
ningen bör iakttagas och om barnsängshustrus skiöttsel’ (kap. 10). 
Högeligen av nöden påkallad var vidare givetvis varje undervisning 
’Om barnens skiötsel och sättet at bewara dem ifrån sjukdomar’; 
han lämnar sådan med många klandrande ord om den okunnighet 
och den vårdslöshet, som där drevo sitt spel både på landsbygden och 
i städerna. Särskilt skarpt tadlar han de mödrar, som utan att därtill 
äga skäl undandra sig att amma sina barn, enligt hans utsago »en wana 
som inritat [sig] i hela Landsorterna i wårt kiära fädernesland». Och 
tydligt är att han häri ser en av de viktigaste orsakerna till den stora 
dödlighet bland spädbarnen, som man vid denna tid nödgats kon
statera. Ett annat plågoris utgjorde härutinnan som bekant de nära 
nog regelbundet härjande smittkoppsepidemierna. Nästföljande ka
pitel handlar också ’Om sättet at afwärja farliga koppor, och afböya 
den stora barnadöden i den sjukdomen’ — det var ju ett område, inom 
vilket Bäck redan genom sin ämbetsställning kom att utföra ett pio- 
niärarbete. Kapitlet ifråga är icke avslutat och det är mycket möjligt 
att författaren här tänkt sig att ingå på en del andra spörsmål, innan 
framställningen övergick till de ämnen, som behandlas i de två kapi
tel som ytterligare synas föreligga färdiga och som avhandla vad som 
bör iakttagas för att bevara skeppsfolkets hälsa under sjöexpeditioner 
och soldaternas hälsa i fält.1

Att det hela skulle ha kunnat bli en nyttig folkbok, som givet haft 
en uppgift att fylla, synes stå utom allt tvivel. Tiden för dess u t
arbetande torde av åtskilligt att döma ha fallit omkr. år 1760, och det 
är då icke otänkbart att det fått vika fältet för en annan uppgift, som

1 Rörande arbetets disposition kan nämnas, att det av arknumreringen framgår 
att dessa tvenne kapitel ursprungligen varit ämnade att följa närmast efter kap. 10, 
men att sedermera de två kapitlen om barnskötseln och kopporna där fått sin natur
liga placering.
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då framstod såsom särskilt trängande, nämligen arbetet på den nya, 
länge planerade farmakopén.

Ytterligare bör nämnas att Bäck också umgåtts med planer att 
utge en läkarbok av sedvanlig typ, alltså innehållande redogörelser 
för de mera gängse sjukdomarna med anvisning på medlen för deras 
kurerande. Av en uppgift efter titeln framgår att med boken skulle 
följa »et större eller, för dem, som så åstunda, et mindre Apothek 
med de nödigaste läkemedel». Ett utkast till ett dylikt arbete före
ligger nämligen i Bäcks egenhändiga koncept och utgör ett 30-tal 
sidor i folio (Karol, instrs bibi., no. 165: 3). Vad som föranlett att 
ej heller detta arbete blivit fullföljt känna vi ej, men uteslutet är väl 
icke att Bäck kan ha funnit sig förekommen i sina avsikter genom 
något av de arbeten av liknande art som publicerades av andra. 
Produktionen både av större läkarböcker, sådana som J. H a a r t m a n s  
bekanta arbete (1759 och 1765)1 och T. A. D a r e l i u s ’ Socken-apothek 
(1760 och 1771) och än mer av upplysningsskrifter av skilda slag 
och varierande omfång, »hus- och rese-apothek» o. likn. var som be
kant under 1700-talet icke obetydlig.2

En mycket viktig sida av Bäcks verksamhet och obetingat värd att 
särskilt uppmärksammas utgjorde det synnerligen märkliga sätt, varpå 
han förstod att hålla kontakt med läkare av olika kategorier spridda 
över hela Sverige och Finland. Detta är såvitt jag förstår ett mycket 
vackert blad i det svenska medicinalväsendets historia, hedrande icke 
minst för Bäck, och kunde otvivelaktigt förtjäna en vida mer ingående 
behandling än här kan komma ifråga. Ty det lider intet tvivel att 
ej denna sida av Bäcks verksamhet, som måste ha kostat honom ett 
mycket stort arbete, varit av den allra största betydelse. Den avspeglas 
i hans korrespondens, varav den vida övervägande huvudparten före
finnes i Karolinska institutets bibliotek, men en icke föraktlig supple- 
ring föreligger i vår samling (Ihre 193). Denna senare samling av 
brev och skrivelser från och till Bäck är förtecknad nedan i detta arbetes 
D. 2, s. 326—343, där också vissa, dock icke uttömmande uppgifter 
lämnas om brev från resp. korrespondenter bevarade i Karolinska 
institutet3, ävensom om därur förekommande utdrag hos H j e l t .

1 Om detta se nedan s . 5 1 1  o c h  D. 2 , s . 5 6 8  ff.

2 Se härom H j e l t ,  Medicinalverket, D. 2 , s . 2 3 1  ff.

3 Ifråga om dessa sistnämnda uppgifter bör emellertid observeras det viktiga
förhållandet, att vissa obundna delar av handskriftssamlingen i Karolinska institutets

Bäck och 
landsort s- 
läkarne.
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Det befinnes också att jämväl i vår nämnda samling en hel rad av sam
tidens läkare och kirurger äro representerade, sålunda bl. a. provinsial- 
läkarne B e n g t  B jö r n l u n d 1 i Björneborg, C a r l  M a g n u s  B l o m  i 
Hedemora, C h r . H. C a rg er  i Uleåborg, N il s  G issler  i Härnösand, 
J o h a n  G r y ssel iu s  i Umeå, senare i Torneå, J o h a n  O t t o  H a g st r ö m  
i Linköping, L ars M o n t in  i Halmstad, C a r l  S a u r  i Kristianstad 
och A nd rea s  M . W å h l in  i Jönköping, vidare stadsphysicus A . L . 
S a n t h e s s o n  i Gävle, stads- och bergslagskirurgen A d . F r . O p p h o f f  
i Lindesberg, E . T. B jö r n l u n d  i Söderköping, omtalad i det före
gående, regementskirurgen E g g er t  L u n d s t r ö m  på Frösön, veteri
nären, lektor K a rl  D a h l m a n  E sk il s so n  m. fl.2 Flera av dessa voro 
synnerligen framstående män både som läkare och naturforskare. 
G issler  var samtida med Bäck i Uppsala, där han under studietiden 
tycks ha trätt i nära förbindelse med R o s é n  —  han biträdde denne 
särskilt under den elakartade Uppsala-febern 1742. Han blev med. 
d:r 1744, men hade året innan utnämnts till physices lector vid Härnö

bibliotek omordnats, sedan nämnda parti av Del 2 av föreliggande arbete rentryckts, 
varför de nedan lämnade uppgifterna angående signa o. likn. för de volymer, i vilka 
breven ingå, tyvärr i åtskilliga fall ej längre äga giltighet. Denna nackdel uppväges 
emellertid till åtskillig del därav, att i biblioteket ifråga jämsides med omordningen 
utarbetats en detaljerad brevkatalog, uppställd efter brevskrivare, varför upplysning 
om nuvarande signa och placeringar där lätteligen kan erhållas. Härtill kommer att 
den nämnda omordningens viktigaste resultat beträffande breven såtillvida är lätt 
överskådligt, som det innebär att de lösa breven i vissa av de något heterogena 
manuskriptbuntarna sammanförts i tvenne serier, nämligen brev från och om pa
tienter i Voll. 1 (A—G) och 2 (H—Ö) signerade ms. 33— 34, samt övriga brev Voll. 
x—3 (A—G; H —P; Q—ö ) signerade ms. 35—37. Ifråga om en del buntar (som 
det förefaller ms. 23—26, 27(F), 28—29, 30(F), 61, 68, 71) synes icke någon ändring 
ha skett, vilket naturligtvis också gäller de bundna serierna Acta medica och Ad
versaria medica — varom närmare nedan — bortsett från att dessa, som tidigare 
voro osignerade, numera erhållit signa (157: 1—4; 158: 1—2; 159: x—6; 160: 1— 14). 
Här torde alltså de i föreliggande arbete lämnade uppgifterna angående breven 
alltjämt få anses användbara, delvis utan vidare och ifråga om serierna efter trans
ponering till de nya signa. Jfr nedan avsnittet om Bäcks medicinska anteckningar.

1 Till supplering av de nedan D. 2, s. 331 lämnade uppgifterna angående B j ö r n 

l u n d s  brev kan nämnas, att ett brev till Bäck angående en del sjukdomsfall är i u t
drag publicerat i Vecko-skrift för läkare o. naturforskare, Bd 5 (1784), s. 349—353.

2 Bland korrespondenter, som ej äro representerade i vår samling men däremot 
rikligt i Karol. inst., märkas provinsialläkarna J. G. W a h l b o m  i Kalmar, J. S a l b e r g  

i Härnösand (även lektor, befryndad med Bäck), D. E. N ^ z é n  i Umeå, vidare den 
kände Göteborgsläkaren P e h r  D u b b , den bekante P . H e r n q u i s t , det svenska veteri
närväsendets grundläggare, m. fl.
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sands gymnasium och till provinsialläkare i Västernorrlands län. 
Lian anlade en botanisk trädgård i Härnösand och höll där föreläs
ningar. Redan 1748 invaldes han i Vetenskapsakademien, i vars Hand
lingar han publicerat åtskilliga avhandlingar, vittnande om hans 
mångsidiga orientering inom naturvetenskaperna. Från år 1751 stör
des han under någon tid av psykiska rubbningar och anfäktelser, 
som han själv ingående beskrivit i ett manuskript1, som förmodligen 
genom Hagströms förmedling kommit i Bäcks ägo. I  vår samling 
(Ihre 262: 2 a) föreligger ett meddelande från Gissler om »risen» 
(rachitis) hos barn, vilket utgör ett tillägg till en tidigare skrivelse i 
detta ämne (från jan. 1755), vilken återfinnes som nr 47 i ms.-vol. 
158: 2 i Karol. inst:s bibliotek. Graduerad doktor och ledamot av 
Vetenskapsakademien var även B lo m 2, som var lärjunge till Linné 
och en mycket dugande man med en rik produktion både som natur
forskare och läkare. Han anlitades av Bäck vid flera tillfällen3 — så
lunda innehåller en av hans skrivelser i vår samling 1776 en hel liten 
uppsats om hans erfarenheter de Morbo Hectico et Haemoptyico; den 
skrevs på Bäcks begäran och gällde hans son Carls sjukdom. M o n t i n 4 
hade liksom så många andra unge män ändrat studieriktning under 
påverkan av Linné och blev en framstående botanist — LKVA 1771, 
tit. professor 1782 osv. Han hade bl. a. särskilt starka förbindelser 
med C. P. Thunberg: brev till Bäck angående denne äro sålunda 
tryckta i Almänna biblioteket 1776, s. 332 ff. och i Stockholms lärda 
tidn., 1778: no. 51, s. 404.5 En dugande läkare var även W å h l i n ,  
som bl. a. intresserade sig för våra hälsobrunnar, ett område, som 
ju också föll inom Bäcks verksamhetssfär6; även Wåhlin var Linné- 
lärjunge och blev LKVA 1784. En av Bäcks flitigaste korrespon
denter var P I a g s t r ö m  — ca. 155 brev från honom finnas i behåll, 
därav ett 30-tal i vår samling. Det var en mångsidigt verksam man, 
som på skilda sätt betydde mycket för den trakt, inom vilken han 
verkade. Född jämtlänning publicerade han en topografisk beskriv

1 Karol. inst. bibi. ms. no. 6 9 : 1 (jfr även ms. 1 5 9 : 3 , no. 3 9 ) .

2 Se om honom B. B o é t h i u s  i Sv. biogr. lexikon, Bd 5 , ( 1 9 2 4 — ) i 9 2 5 ,  s. 1— 7.

3 Bl. a. ( 1 7 7 7 — 80) för att sammanställa och bearbeta de uppgifter om de epide
miska sjukdomarna i Sverige, som begärts av Société royale de médecine i Paris.

4 Om denne se bl. a. F. S t e n s t r ö m , Pehr Osbeck och Lars Montin (i Sv. Linné- 
sällsk:s årsskrift, Årg. 18 ( 1 9 3 5 ) ,  s. 5 9 —9 4 ) .

5 Jfr även ett brev från Bäck, tryckt i Alm. biblioteket 1 7 7 6 , s. 2 5 1 .

6 Jfr t. ex. nedan D. 2 , s. 5 3 9  (Ihre 2 6 3 :  no. 6 —7 ) .
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ning över sin hemprovins (1751). Som naturforskare studerade han in
gående biens liv: hans arbete Pan apum (Sthm 1768; 2:a uppl. 1774) 
väckte Linnés entusiastiska bifall1, och andra uppsatser i ämnet rende
rade honom vid två tillfällen belöningar av Vetenskapsakademien. Hans 
brevväxling med Bäck berör en mångfald ämnen av skiftande natur.

Facile princeps såsom brevskrivare var emellertid J o h a n  H a a r t - 
m a n 2, som i tidigare år tillhörde samma kategori som de förut nämnde 
—- han var provinsialläkare i Åbo och Björneborgs län3 samt lasaretts- 
läkare i Åbo — men senare övergick han till universitetslärarnes 
krets: han blev 1764 adjunkt och påföljande år professor i medicin 
vid Åbo akademi. Han utövade en synnerligen betydelsefull verk
samhet för sjukvården och folkhygienen i sin bygd, liksom även för 
de medicinska studiernas befordran. Med Bäck tycks han tidigt ha 
trätt i beröring — av allt att döma har han som nypromoverad med. 
d:r våren 1754 biträtt honom i hans praktik i Stockholm4, och han 
vann i Bäck en välbevågen gynnare och vän för sina återstående dagar 
— Haartman gick ur tiden 1787. Om det utomordentligt förtroliga 
förhållande, som rådde dem emellan, vittna Haartmans talrika brev 
till Bäck: i Karolinska institutets Bäck-samling finnas icke mindre än 
omkr. 250 stycken, ett material på vilket Hjelt till väsentlig del baserat 
sin teckning av ’Johan Haartmans verksamhet vid universitetet i 
Åbo under åren 1754—1787 skildrad enligt hans bref’ (Hfors 1911)5, 
liksom han även tidigare i betydlig utsträckning nyttjat dessa doku
ment dels för sin teckning av ’Medicinska förhållanden i Åbo på 1750- 
talet’ (i Lännetär, album utg. af vestfinnar, 7 (Hfors 1882), s. 114— 
151), dels för sitt magnum opus ’Medicinalverket’. Härtill komma yt
terligare 8 brev i vår samling (Ihre 193), som ej varit tillgängliga för 
Hjelt men som innehålla åtskilligt av intresse, bl. a. även beträffande 
universitetsförhållandena i Åbo. Förutom dessa brev, som ytterligare 
förstärka det intryck korrespondensen överhuvud ger av det vänskap
liga och förtroendefulla förhållandet mellan Bäck och Plaartman, 
ges det i vår samling åtskilliga andra vittnesbörd om förbindelserna

1 Se t. ex. hans brev till «Bäck 16 nov. 1766 (Bref o. skrifvelser I: D. 5, s. 147).
2 Om honom se här nedan samt D. 2, s. 569 anförd litteratur.
3 Provinsialläkartjänsten erhöll han 1754 efter en ganska hetsig befordringsstrid, 

i vilken Bäck och Linné lämnade honom sitt kraftiga stöd. En skrivelse från lands- 
hövdingeämbetet i nämnda län 1757 till Collegium medicum angående Haartmans. 
löneförhållanden föreligger i Ihre 266 (A 5; avskr.).

4 Se härom nedan D. 2, s. 507.
5 Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, H. 70: No. 2.
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dem emellan. Nämnas må sålunda först och främst ett interfolierat 
och med anteckningar av Bäck försett exemplar (Ihre 270) av Haart- 
mans berömda läkarbok ’Tydelig underrättelse om de mäst gångbara 
sjukdomars kännande och motande . . (Sthm & Åbo 1759), ett 
arbete till vilket Bäck skrivit ett förord och vars censurering i Colle
gium medicum föranlett åtskilliga debatter.1 Vidare föreligga (i 
Ihre 279: d—e) ett par av Haartmans skrifter rörande boskapssjukan 
i Finland (från tiden 1764) med anteckningar av författaren, varom 
kan ses nedan D. 2, s. 579 f. Bland Bäcks papper i Karolinska insti
tutet finnes ävenså (förutom breven) varjehanda härrörande från 
Ilaartman.

Att här i detalj ingå på innehållet i landsortsläkarnes skrivelser till 
Bäck kan naturligtvis icke komma ifråga. Härifrån torde vi få anse 
oss fritagna redan av det förhållandet, att endast en ringa del av 
korrespondensen befinner sig i vår samling, även om det å andra sidan 
skall erkännas att denna nog är tillräckligt betydande för att ge åt
minstone en viss föreställning om mångfalden av de spörsmål, som 
avhandlades mellan läkarne av olika kategorier och medicinalväsendets 
främste målsman. I helt allmänna drag torde rörande denna brevväx
ling kunna anföras följande.2

Naturligtvis är det i mycket stor utsträckning hälso- och sjukvårds- 
förhållandena å resp. orter, som relateras och dryftas, ofta på ett 
mera personligt sätt än i de officiella rapporterna till Collegium 
medicum kunnat ske. Koppympning och farsoter äro naturligtvis 
ofta förekommande ämnen, liksom också de åtgärder som vidtagits 
eller påfordras i ena eller andra fallet; särskilt understrykes behovet 
av lasarett o. likn. och beröras de planer, som kunna vara å bane för 
önskemålens tillgodoseende. I samband härmed komma även varje
handa mellan havanden med de lokala myndigheterna på tal, liksom 
givetvis det stöd man påräknar från den högsta auktoriteten inom 
medicinalväsendet, när det artat sig till konflikt. Men även i förhål
landet till denna myndighet, Collegium medicum alltså, ges det för 
läkarnas del mer än ett besvärligt och ömtåligt kapitel, så t. ex. frågan 
om ersättning för beordrade sjukresor och förrättningar, för läke
medel m. m. Det får nog också sägas, att man inom Collegium där
vidlag understundom gjorde sig skyldig till både senfärdighet och

1 Se härom närmare nedan D. 2, s. 568 ff.
2 Jag tar händd dock i viss mån hänsyn jämväl till de delar av korrespondensen i 

Karol. inst:s bibi., som jag haft tillfälle att något mera ingående genomgå.
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en som det vill synas väl långt driven formalism, varför de klagomål, 
som häremot ofta yppade sig, ingalunda torde ha varit utan fog. De 
framfördes för övrigt understundom med en frispråkighet, som icke 
lämnade något övrigt att önska1, liksom man ibland även kunde rätt 
öppet säga sitt hjärtas mening om de påbud och föreskrifter som 
Collegium utfärdade. I andra fall går kritiken ut över fältskärernas 
tilltagsenhet och okunnighet eller över onöjaktigheter i fråga om apo
tekens skötsel, prissättning m. m.

Vid redogörelsen för den utövade praktiken underlåter man ju 
icke att inberätta de fall, som förekommit av mera ovanliga sjukdomar; 
så t. ex. kan C. M. B l o m  omtala fall av den sällsynta Morphaea Leuce 
(el. Lepra alba), liksom av tunntarmsbristning (ruptura jejunii).2 
Det händer också att man underställer Bäck svårbedömda fall och 
utber sig hans yttrande. Förklarligt nog är man även angelägen att 
inberätta de rön och iakttagelser man gjort rörande vissa sjukdomar 
och deras behandling; därpå ha vi redan sett exempel (H a g s t r ö m ), 
och vidare må nämnas att W å h l in  i sina brev från 1767 har åtskilligt 
att förmäla om den i Småland då gängse dragsjukan och dess omdebat
terade ursprung3, ett ämne som han sedermera behandlade i Veten- 
skapsakad:s Handlingar 1771 och 1772. I dylika fall, när ett med
delande skulle gå vidare till publicering, förekom det att man först 
underställde arbetet Bäcks bedömande. Vad här sagts om rön m. m. 
på det medicinska området gäller till alla delar även om naturveten
skapliga iakttagelser, ekonomiska rön o. likn., ty det var allom kunnigt, 
vilka rika och levande intressen Bäck ägde även på dessa gebiet. 
Ej sällan gällde det botaniska spörsmål, vilka komma att beröras i 
det följande, men ävenså kunde en man som B l o m , som bl. a. också 
var framstående entomolog, med sitt vakna och rörliga intellekt be
rätta om »Electriska Experimenter», varmed han flitigt roat sig, sedan 
han »thertill inrättat sig (mig) en liten Machine, som är rätt god».4 
Osv.

På tal om sjukdomar får man också komma ihåg, att i dessa tider,
1 Som ett exempel må anföras det oförfärade sätt, varpå d:r A. M. W å h l i n  i 

Jönköping i brev till Bäck av 22 juni 1782 påtalar Collegii obilliga fordringar på 
kreditgivning från apotekarnas sida (i ms. 26; till större delen avtryckt av H j e l t , 

anf. arb., D. 2, s. 212 ff.).
2 B l o m  till B ä c k  22 nov. 1781, resp. 24 april 1788 (Karol. inst:s bibi. ms. 26). 

Om det senare fallet lämnades ett meddelande i KVA:s Handlingar för 1788.
3 W å h l i n  till B ä c k  6 juni, 2 och 19 dec. 1767 (samma ms.-vol. 26).
4 B l o m  till B ä c k  13 jan. 1785 (samma ms. 26).
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då veterinärväsendet ännu befann sig i sitt första utvecklingsskede, 
var det ingen sällsynthet att landsortsläkarne — liksom naturligtvis 
också och i än större skala Collegium medicum — måste ta befattning 
med de sjukdomar, som esomoftast härjade bland husdjuren.1 Bland 
de läkare, som på detta område verkade med nit och framgång, märktes 
J. J. H a a r t m a n , vilken också, som redan antytts, utgav flera folk
skrifter i ämnet. Även med specialisterna inom detta fack — de första 
voro E r l a n d  T u r se n  och K arl D a h l m a n  E s k il s so n  — hade Bäck 
givetvis förbindelser. Och den utan fråga mest betydande, P eter  
H e r n q u is t 2, hade såväl under sin utbildning som sedermera under 
utövandet av sin banbrytande gärning inom veterinärundervisningen 
m. m. alltid att från Bäcks sida påräkna ett utomordentligt kraftigt 
och värdefullt stöd.3

Till de ämnen, som det för landsortsläkarne låg alldeles särskilt 
nära till hands att avhandla i breven till Bäck, hörde naturligtvis 
spörsmålet om läkarnes, enkannerligen provinsialläkarnes allmänna 
ställning, skyldigheter, avlöningsförhållanden osv. Och mångahanda 
voro de förslag och yrkanden, som härvid framställdes i syfte att 
underlätta deras arbete och förbättra deras villkor. Så yrkade t. ex. 
H a g str ö m  på att kronohemman skulle upplåtas till boställen för 
provinsialmedici i likhet med vad som skett beträffande provinsial- 
schäfrarna; med fullaste fog tillägger han härvid: »när människors 
lif jämföras med fårens, faller det af sig sielft, att det förra bör lika 
sorgfälligt vårdas och skötas som thet senare, och u p m u n t r a n  svara  
däremot».4 Och mycket vanligt är önskemålet, att avlöningsvill- 
koren må kunna ge provinsialläkaren möjlighet att hålla ett biträde, 
en ung kirurg eller hellre en blivande läkare, till lättnad i arbetet och

1 En del papper i detta ämne har sammanförts i vol. Ihre 279 (no. 5), men ytter
ligare material föreligger i Karol. inst:s bibi., särskilt i de stora serierna Acta och 
Adversaria medica (sålunda bl. a. i ms. 159: 4 (no. 14), 159: 5 (no. 11, 12, 45), 159: 6 
(no. 207, 272, 283), 160: 3 (no. 9), 160: 5 (no. 43), 160: 9 (no. 7, 57), 160: 10 (no. 14, 
16), 160: 14 (no. 49—53 och 55) osv.

2 Av H e r n q u i s t s  brev till B ä c k  föreligger huvudparten (ett 40-tal från åren 1768—- 
92) i ms. 25 i Karol. inst:s bibi.

3 Som ett vittnesbörd härom må nämnas, att år 1772, då det var fråga om att 
bringa till utförande ett av H e r n q u is t  på Kungl. Maj:ts befallning utarbetat »för
slag til et lärehus inrättning in arte veter[inaria] >, skriver H. till L i n n é  bl. a. följande: 
»Wälborne H err Archiater Bäck, min besynnerlige Gynnare, arbetar på et utm ärkt 
isätt för mig och min wettenskap» (11 febr. 1772; Bref o. skrifv. I: D. 7, s. 99).

4 H a g s t r ö m  till B ä c k  21 dec. 1760 (Ihre 193). Spärr. här.

33  — 40360 A . Grape
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till lisa i de täta sjukresorna. Och det må påpekas som ett betydelse
fullt drag i en utveckling, till vilken jämväl Bäck bidragit, att även om 
animositeten och misstänksamheten mot kirurgerna alltjämt är stor 
och allmän, så finner man dock många tecken på att uppskattningen 
av kirurgien och dess betydelse för den praktiserande läkaren tydligt 
befinner sig i stigande. Även i detta fall må anföras ett uttalande av 
Hagström. På tal om sin vänskap med regementsfältskären, k. liv
medikus M a r t in  S t a p e l m o h r  i Linköping skriver han 1783 bl. a.: 
»jag ser nu af erfarenhet, huru nödig och nyttig chirurgiska veten
skapen och handlagen dervid äro för en Medicus. Lyckelig Upsala- 
ungdom, som af en i Chirurgie vidtbevandrad Murrhay får fritt lära 
det man i min tid icke ens fick se vid Academien i Upsala.»1

Betecknande för det förtroendefulla förhållande', vari läkarkåren 
stod till sin främste man, är det faktum, att flera av dess medlemmar 
icke aktade för rov att jämväl anförtro honom sina rent privata ange
lägenheter, husliga bekymmer o. likn., liksom också att han under
stundom uppvaktades med presenter, n. b. avsedda för hans kök.2

Vad åter Bäcks brev beträffar så har man numera tyvärr i ganska 
ringa mån tillgång till sådana — det gäller överhuvud, och det gäller i 
alldeles särskild grad ifråga om brev till läkare i landsorten. Man är 
sålunda i väsentlig mån hänvisad till vad deras brev ha att förmäla 
härvidlag, och lyckligtvis kan det sägas att de ge en ganska god före
ställning om vad Bäck iakttagit i sitt förhållande till dessa sina kolleger. 
Han har granskat deras insända rapporter och meddelanden och i 
förekommande fall gjort sina anmärkningar. Överdriven och oberät
tigad kritik har han tillbakavisat, säkerligen med pondus, men där 
han funnit fog för framförda klagomål, där har han sökt komma rät
telse åstad; särskilt har detta — som talrika tacksägelser utvisa — skett, 
då vederbörande i Collegium medicum oskäligt länge försinkat er
sättandet av förskott och utlägg. Outtröttlig har han varit, när det 
gällt att gå tillhanda med upplysningar och råd på olika områden. 
Icke minst har detta gällt nyheter på medicinens område: »utom af 
Wälborne Herr Archiatern må jag säga, att jag sällan får höra något

1 H a g s t r ö m  till B ä c k  20 febr. 1783 (Karol. instrs bibi. ms. 26).
2 Sålunda tillställde B. B j ö r n l u n d  (Björneborg) Bäck 1777 ett parti torra gäddor 

och C a r g e r  översände 1793 en fjärding Uleåborgs-gravlax. Man finner emellertid 
å andra sidan, att B l o m  i Hedemora 1785 av Bäck förärades »en Ask med Citroner 
och Pomeranser» (Bloms bref af 1 sept. 1785, Karol. inst:s bibi. ms. 26).
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nytt i Medicinen», skriver C. M. B l o m  1778.1 Att detta på ett värde
fullt sätt bidragit till att lindra läkarnas andliga isolering, hålla deras 
intresse vid makt och stimulera deras ambition kan icke betvivlas. 
»Det är högst hugnesamt för mig», betygar J. J. F er b er2 i Karlskrona, 
»att Herr Archiatern genom sina lärorika bref täktes upmuntra och 
hedra mig här i den för wetenskapens ljus bortglömda wrå jag sitter.» 
Vid flera tillfällen har Bäck för sina korrespondenters räkning anskaffat 
behövlig litteratur, väl oftast genom lån ur sitt eget välförsedda biblio
tek, men understundom tydligen som gåva. Sin Dimsdale-översätt- 
ning tycks han också rätt frikostigt ha utdelat. Vetenskaplig produktion 
har han, som redan antytts, på allt sätt uppmuntrat, i vissa fall efter 
vad det vill synas med direkta uppmaningar3, och han har även hjälpt 
till att befordra resultaten till tryckning.4 Bäck har heller aldrig spa
rat sig, när det gällt att hos myndigheter och även på högsta ort vara 
läkarnes förespråkare, han har åt dem utverkat anslag, särskilt för 
studie- och forskningsresor i utlandet, ävensom belöningar och u t
märkelser av skilda slag; i sistnämnda hänseende har det icke minst 
gällt assessorstiteln, som både av läkare och apotekare var så livligt 
eftertraktad, att man enligt Blom kunde tala om en formlig »assesso- 
manie».5 Och det torde nog som ett generellt omdöme få sägas att

1 B lo m  till B ä c k  2 2  jan. 1 7 7 8  (Karol. inst:s bibi. ms. 2 6 ) .

2 Denne var visserligen apotekare (och framstående geolog), men hans uttalande 
äger nog icke dess mindre giltighet även beträffande de korrespondenter, varom här 
närmast är fråga.

3 Icke sällan kan det också vara fråga om utredningar och insamling av material 
av vetenskapligt värde utan att direkt någon produktion från vederbörandes sida 
varit avsedd; den stimulerande betydelsen torde ändock få anses påtaglig. Så t. ex. 
skriver C a r g e r  från Uleåborg 2 6  mars 1 7 7 7 : »Herr Archiatrens och Riddarens åstun- 
dan, angående en omständelig berättelse om det så kallade Pest-skåt, samt äfven en 
Complet historia M orbi Elephantiasis, anser jag för en heder och med nöye skal 
samla och upteckna alt hvad til upplysning tiena kan och sådant H err Archiatren 
och Riddaren til handa senda» (Karol. insf.s bibi. ms. 2 8 ) .

4 »Att Wälborne H err Archiatern hafdt och ännu gjör Sig så mycket beswär med 
min usla Apologia Linnaei, för att få den införd och tryckt; blyges jag billigt öfwer»,
skriver B l o m  2 2  nov. 1 78 1  (ms. 2 6 ) ,  »Den förtjenar det wiszerligen icke .» Det
gällde här Bloms förmodligen under Bäcks påverkan tillkomna ’Anmärkning’ mot 
den kritiska inställning, som F élix  V icq  d ’A zyr , den bekante sekreteraren i Société 
royale de médecine i Paris, intagit i sin Eloge de Mr. Linnaeus; denna uppsats lycka
des Bäck genom sina förbindelser med d:r P eh r  D ubb i Göteborg placera i den av 
denne (och J. T . Fagraeus) startade publikationen Samling af rön och uptäkter, 
Bd 2 (1781).

5 B lo m  till B ä c k  2 2  nov. 1781 (Karol. inst:s bibi. ms. 2 6 ) .
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Bäck och 
läkarnes ut- 

rikesrcsor.

Bäck sett sina kolleger till godo både som kår och som individer, kort 
sagt på alla de sätt, som överhuvud stått honom till buds. Att hans 
trägna verksamhet till läkarnas båtnad också från deras sida rönte 
uppskattning och tillvann honom en varm tillgivenhet och uppriktig 
erkänsla, det står utom allt tvivel. Därpå ger också brevväxlingen i 
stor utsträckning belägg, som icke kunna misstolkas. Vid sidan av de 
mera officiella vördnadsbetygelserna för en förman förnimmer man 
däri ofta nog tonfall av en långt hjärtligare personlig klang från de 
mångas sida, som i honom se sin främste välgörare eller på tidens 
språk »välgärningsman». Och när Bäck någon gång i missmod antydde 
sin önskan att avgå ur tjänst — väl för att ägna sig helt åt läkarprak- 
tiken — framkallade detta på sina håll nära nog bestörtning och möt
tes med bevekande vädjanden: »Ach tag för guds skull intet afsked, 
min Nådige Herr Archiater!» skriver Hagström den 25 juni 17641, »Det 
är genom Herr Archiatern, som wi arme Medici förwänta restitution!»

Här nämndes nyss ett ord om läkarnas utländska studieresor, och 
det tillkommer oss att också ägna någon uppmärksamhet åt den 
grupp av aktstycken i Bäcks brevsamling, som härröra från dylika. 
Visserligen är denna kategori ytterligt sparsamt företrädd i vår sam
ling, men den erbjuder ett alltför stort intresse för att den det oaktat 
ej skulle här beröras med åtminstone några ord, givetvis utan alla 
anspråk på fullständighet.

Visserligen voro de tider förgångna, då en svensk läkare måste resa 
utrikes för att erhålla den medicinska doktorsgraden, men önskan att 
supplera och fullkomna den i hemlandet erhållna utbildningen med 
de möjligheter till fortsatta studier under vittfräjdade lärares ledning, 
som de stora lärdomscentra i utlandet och storstädernas sjukhusan
läggningar erbjödo, kvarstod alltjämt oförminskad. Och erfarenheten 
gav nog också vid handen, att en dylik traditionell utrikesvistelse i 
merithänseende skattades högt och därmed blev av stor betydelse 
för den som ville komma fram på den valda levnadsbanan. Att Bäck, 
som väl visste vad han själv vunnit under sina studier i utlandet, 
skulle uppmuntra och understödja strävanden i dylik riktning från 
deras sida, som mer eller mindre stodo under hans egid — det månde 
så gälla medici, kirurger eller apotekare — var ju en självfallen sak. 
För honom personligen blev det därtill ett av medlen att hålla viss 
kontakt med utlandet och den där fortgående utvecklingen. Ty det

1 Ihre 193.
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lider intet tvivel, att ej många av utlandsresenärerna — väl särskilt 
sådana som genom Bäcks försorg fått understöd — blivit direkt an
modade att ej blott hålla honom å jour med de studier de bedrivit och 
de framsteg de gjort, utan jämväl till honom inberätta sina iaktta
gelser rörande medicinska nyheter i fråga om behandlingsmetoder, 
farmaka osv., liksom också beträffande nova literaria både på medi
cinens och naturhistoriens områden. Ifråga om denna sista uppgift, 
som stundom var förknippad med bokinköpsuppdrag, kommer ett 
och annat att meddelas nedan i annat sammanhang, och detsamma 
gäller om dem, som hade åliggande att i görlig mån se Bäcks botaniska 
intressen till godo. Naturligtvis ges det också all anledning antaga, 
att även de, som ej fått mottaga någon liknande anmodan av ena eller 
andra slaget, ändock så att säga sua sponte varit angelägna om att 
hålla Collegii medici preses underrättad om sina förehavanden.

Av de brev tillhörande denna kategori, som jag haft tillfälle att 
granska, härröra de tidigaste från år 1747, alltså från en tidpunkt, då 
Bäck ju ännu icke nått den betydande position, som han senare kom 
att inta, men dock sedan två år tillbaka var knuten till Collegium 
medicum såsom assessor. När E r ic  E l f f , som var fem år yngre än 
Bäck och liksom han hade starka förbindelser med Hälsingland1, 
nämnda år skriver till honom från Göttingen, var det väl i viss mån 
till den äldre, välbevågne landsmannen och fackkollegan han hän- 
vände sig — »min bästa och uprichtigaste gynnare», som han ibland 
nämner honom — även om dennes försprång vederbörligen markeras 
genom assessorstiteln. Elff hade rest ut som medicine kandidat 17472 
för att fullkomna sin utbildning i första hand i Göttingen, där A l 
b r e c h t  v o n  H a l ler  var det unga universitetets store man, men där 
också J o h a n n  G o t t f r ie d  B r e n d e l 3 gjort sig ett namn både som 
vetenskapsman och praktiker. I sina fem brev från denna stad (aug.
1747—aug. 1748)4 har Elff också åtskilligt att förtälja om undervis
ningen, som han tydligen utnyttjat i stor utsträckning. »Af Hallers

1 De hade båda också under Uppsala-tiden tillhört Hälsinge nation.
2 S a c k l é n  (Sveriges läkarehist., i, s. n o )  och andra efter honom uppge, att Elff 

rest utrikes 1745, vilket måste vara felaktigt; i sitt första brev till Bäck av 31 aug. 
1747 berättar Elff nämligen att sjöresan tagit 14 dagar och resan till lands (över 
Rostock) lika lång tid, och vid universitetet i Göttingen immatrikulerades han den 
5 sept. 1747 (Die Matrikel d. Georg-August-Univ. zu Göttingen 1734— 1837 . . 
Text, Hildesh. u. Lpz. 1937, s. 61).

3 Jfr angående honom ovan s. 467 f. och nedan D. 2, s. 484 ff.
4 De föreligga i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
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Collegium anatomicum finner jag stort nöje», säger han bl. a.1, men 
dissektionerna ge mindre utbyte, då den förhållandevis ringa tillgången 
på cadaver ej tycks medge anordnandet av någon sammanhängande 
och mera fullständig kurs. Och några preparater kan han icke få, 
»ty wår goda Haller tål ej at en fiber en gång tages från anatomien». 
Om Hallers egenheter berättar han för övrigt varjehanda, bl. a. om 
hans kända animositet mot L i n n é .2 För Brendel har han studerat 
bl. a. fysiologi, farmaci och praktisk medicin. Det kan nämnas att 
han bl. a. redogör för den i Göttingen brukade behandlingen av 
pleurit och därvid ställer sig kritisk mot den överdrivna användningen 
av åderlåtning. »Brendels collegium practicum får jag», berättar han i 
annat sammanhang, »det är wäl något widlöftigt at afskrifwa, men 
det hielper ej, ty det är wackert.»3 Även den ansedde G eo rg  G. 
R ic h t e r s 4 föreläsningar över dieten och över Boerhaaves Aforismer 
hade han åhört. Och sommaren 1748, som blev hans sista tid i Göt
tingen, använde han bl. a. för att »höra HåfR. Haller uti Botanicis, 
Physiologica och Chirurgica».5 Huruvida han då också, som han 
tidigare hoppats, fått tillfälle att höra Brendel föreläsa i obstetrik 
förefaller däremot osäkert. Det var emellertid ett område som särskilt 
intresserade honom, och för att erhålla nödig utbildning i detta begav 
han sig i slutet av september i sällskap med sin landsman J akob  G. 
R o t h m a n 6 till Strassburg, där den i detta fack frejdade J o h . J a k .

1 Brev av 7 mars (n. st.) 1748.
2 Denna hade bl. a. tagit sig det rätt sällsamma uttrycket att därför att Haller, 

som kände svenska förhållanden rätt väl, hade reda på att Linné tillhörde hattpartiet, 
ergo skulle man hos Haller »bekänna sig för Ärts-mösza, om det skal vvara wäl» 
(samma brev).

3 Av ett senare brev (från Cassel 26 sept. 1748) tyckes framgå, att han ej lyckats 
få det komplett men »har dock det mästa». I auktionskatalogen över den i förtid 
bortgångne E l f f s  boksamling 1761 (Catalogus bibliothecae b. m. Erici Elff, Medic. 
Doctoris . . . tr. i Sthm), som upptar en vacker samling av medicinsk litteratur, 
förekommer såsom no. 19 bland ’M anuscripter och Saker’: ’Professor Brendels 
Colleg. öfwer Praxis Medica. Tom . I. II. I I I . ’, liksom också under no. 13: ’Prof. 
Brendels i Göttingen Collegium öfwer Pharmacien’. Att B ä c k  förmodligen åtskil
ligt tidigare förvärvat det förra Collegiet (Ihre 252—253 och Karol. inst:s bibi. ms. 
162) har ovan (s. 467 f.) omtalats; jfr även nedan D. 2, s. 484 ff.

4 R i c h t e r  hade tidigare varit livmedikus hos A d o l f  F r e d r i k  under dennes tid 
som furstbiskop av Liibeck.

5 ’H err von Hallers Collegium öfwer Chirurgien och Praxis Medica’ ingick som 
no. 20 i förutnämnda parti av auktionskatalogen.

6 Om denne, som 1747 utnämnts till prosektor vid Uppsala univ. och då anträtt
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F rie d  samlade lärjungar från skilda länder kring sin lärostol. Vittnes
börd om Elffs grundliga studier här förelågo bl. a. i hans handskrift
liga kvarlåtenskap.1 Vid sidan härav har han studerat kirurgi och, 
enligt egen utsago2, »genomgått en cursum operationum i Hospitalet 
derstädes under Monsr La Riche». Våren 1749 har Elff fortsatt sin 
färd till Paris, där han enligt en uppgift, som återgår på Roséns 
program till hans promotion 12 dec. 1749, »hörde den lärde H. Jussieu 
i Botanique, H. Bourdelin uti Chemien, H. Rouelle uti Chemien och
H. Astruc i Praxi, samt flitigt besökt . . . Hotel Dieu och Charité». 
Men även här är det obstetriken, som i första hand blir föremål för 
hans intresse — han hade nu så mycket större skäl att ägna sig just 
åt denna branche, för vilken han kände sig äga »en naturlig drift», 
som han tydligen av Bäck varskotts om att han vid hemkomsten 
kunde ha utsikt att erhålla den nyligen ledigvordna befattningen som 
informator för barnmorskorna. Denna tillföll honom också på ny
året 1750, sedan han på senhösten 49 återkommit till hemlandet, 
rikt rustad med erfarenheter och bl. a. också försedd med nödig in
strumentuppsättning.3

Vad här närmast anförts får betraktas som ett exempel ägnat att ge 
åtminstone någon föreställning om hur ingående Bäck understundom 
hölls underrättad om en utrikesresenärs studier och övriga förehavan
den. Och fallet är på intet sätt enastående, ehuru vi förklarligt nog 
här i fortsättningen nödgas inskränka oss till mera summariska om
nämnanden.

Till Göttingen begav sig även J o n a s  S id r é n  1750 för fortsatt u t
bildning efter i Uppsala fullgjorda specimina för medicinska graden. 
S a c k l Én s  uppgift, att denne nämnda år företog »en kort utrikes resa» 
och »1751 i början av året återkom . . . till Upsala»4 är oriktig, ty ännu

en utländsk resa, från vilken han vägrade att i behörig tid återvända, se A n n e r s t e d t , 

Ups. univ:s hist., 3: 1, s. 157; 3: 2, s. 99, 313; F r ie s  i L i n n é s  Bref o. skrifv. I: D.
I. s. 64, not 1; H jelt, D. i , s. 391, not 1.

1 ’Prof. Frieds i Strasburg Collegium öfwer Barnmorske-Konsten, med Register 
och Anmärkningar’ (ms. no. 18 i auktionskatalogen).

2 I brev från Paris 7 juli (n. st.) 1749 (Karol. inst:s bibi. ms. 28; hos Hjelt, D. 2, 
s. 480, dock med något godtyckliga uteslutningar). Från Paris föreligga tre brev 
(ett i ms. 27, två i ms. 28).

3 Denna figurerar också i auktionskatalogen (s. 35 f.).
4 Anf. arb., 1, s. 550. Uppgiften ifråga har vållats av föreställningen, att S id r é n  

skulle ha infunnit sig till medicine doktorspromotionen, vilket icke var fallet. I 
L i n n é s  promotorsprogram betecknas han som Absens med förklaringen: »Peregrina
tu r per Germaniam».
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i juli 1752 befann han sig fortfarande i Göttingen, han förklarade sig 
då betänkt på att bege sig på hemväg, ehuru det är tydligt att han 
önskade äga ekonomiska resurser för att fortsätta till Strassburg och 
Paris — alltså samma väg som Elff och Rothman tagit. I sina brev 
från Göttingen1 omtalar han bl. a. en del intressanta anatomiska 
iakttagelser, gjorda vid obduktioner och dissektioner, och redogör 
utförligt för B r e n d e l s  behandling av bröstsjukdomar, varvid även 
han berör dennes förkärlek för åderlåtningar. Han omnämner även 
professor R o e d er er2 och vissa av hans metoder inom obstetriken, med
delar varjehanda litterära nyheter, personalia3 m. m. — allt med stor 
redighet och klarhet, egenskaper som också senare utmärkte denne 
högt förtjänte man i hans gärning som universitetslärare i Uppsala.

Ifråga om de kirurgiska och alldeles särskilt de anatomiska stu
dierna var det icke utan att Berlin med sitt Kgl. Collegium medico- 
chirurgicum med framgång tävlade med Göttingen, när det gällde 
att draga till sig studerande. Där fanns ju visserligen icke något 
namn av Hallers storleksordning, men där verkade flera framstående 
lärjungar till honom, bland dem J o h a n n  F r ie d r ic h  M e c k e l , som 
redan vid unga år vunnit stort anseende som anatom och från 1751 
beklädde professuren i anatomi, botanik och obstetrik. Men härtill 
kom att möjligheterna till dissektionsövningar där tydligen varit be
tydligt gynnsammare4 — det var också ett känt faktum att Berliner- 
kollegiet i detta hänseende avsiktligt gynnades av statsmakterna på 
universitetens bekostnad.5 Under 1750-talets förra hälft skymta vi

1 Jag har sett två sådana (i jan. 1751  och 17 juli 1 7 5 2 ) ,  båda i Karol. instrs bibi. 
ms. 2 6 .

2 J o h . G e o r g  R o e d e r e r , f. 1726, 1751 eo. och 1754 ord. professor i obstetrik 
m. m. i Göttingen; räknas till banbrytarne för den vetenskapliga obstetriken i Tysk
land.

3 Så t. ex. följande notis: »Herr Archiater Linnaeus har ej längesedan fått en ganska 
häftig adversarius uti en benämd Popovitz, then Haller ej tycker om» (1  jan. 1 7 5 1 ) . 

Han omtalar vidare den i Hannover verksamme d:r J o h a n  N o r é e n  och den unge 
fältskären J .  A. T e r n e l l  ( S a c k l é n , 2 : 2 ,  s. 5 5 1 , resp. s .  2 1 4 ) .

4 Detta framhålles bl. a. av d:r J .  G. W a h l b o m  (om denne närmare här nedan), 
som i brev till Bäck från Berlin av 21 nov. 1 7 5 2  (Karol. inst:s bibi. ms. 2 8 )  berör 
de möjligheter, som kunna ha stått S i d r é n  till buds i Göttingen: »Det wet jag utaf 
de som kommit från Göttingen, att inrättningen der, uti anatomicis ej är så synnerlig, 
jämwähl att Chirurgie florerar der mycket mindre. (I fortsättningen utm ålar han 
vidare de ekonomiska svårigheter, med vilka Sidrén skall ha haft att kämpa och 
menar att detta betagit honom möjlighet att vinnlägga sig om kirurgien osv.)

5 Se M. L e n z , Gesch. d. K. Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin, Bd 1 
(Halle 1 9 1 0 ) , s. 4 0 .
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också i Berlin en hel liten koloni av svenskar, som studera främst 
dessa ämnen men även andra grenar av medicinen. Och bland dem1 
stodo åtminstone tre i epistolär förbindelse med Bäck, nämligen L ars 
B a l k , E vald  R ib e  och J o h a n  G u sta f  W a h l b o m .

Balk, som gjort sina studier i Uppsala, tycks ha varit den, som 
först sänt Bäck ett meddelande från Berlin; det skedde i brev av den 
4 nov. 1753.2 Vid sin ankomst (den 28 okt.) hade han emellertid 
funnit både Ribe och Wahlbom före sig på platsen; dessa hade i res
sällskap, som det förefaller i slutet av augusti, anlänt till Berlin över 
Danzig.3 Ribe var en helt ung man (f. 1730); han var äldste son till 
Collegii medici preses, arkiatern E w a l d  R ib e , som just detta år under 
sonens Berlin-vistelse gick ur tiden och fick Bäck till efterträdare. 
Evald j:r hade sedan 1746 i Uppsala drivit studier i språk och medi
cin, i senare fallet alltså för Rosén och Linné, och var nu av fadern, 
som ville »skynda med sin Sons framsteg i Medicinen»4, sänd till i 
första hand Berlin för vidare utbildning. Wahlbom5 åter, som nog 
var den mest betydande av de tre, hade ävenså studerat i Uppsala, 
där han särskilt vunnit Linnés bevågenhet, såsom primus promoverats 
till med. d:r 1751 och varit uppförd på förslag till medicinska adjunk
turen i Uppsala och till historiae naturalis-professuren i Lund. Han 
hade nu redan från Danzig den 17 aug.6 »raptissime» skrivit till Bäck 
och samtidigt sänt varjehanda böcker, växter, insekter och frön,

1 »Swenskar äro här til myckenhet», skriver något senare (9 nov. 1754) E v a l d  

R i b e  (Karol. inst:s bibi. ms. 27), »ibland andra Reg.feldsch. Sivers» [tydligen Jon. 
G u s t . S i e f v e r t , vid Södermanlands reg:te, se S a c k l é n , 2: x, s. 259 ff.], varjämte han 
nämner »Herr Schiever från Gefle» [ J o h . F r e d r . S c h i f v e r , stadsfältskär i Gefle 
1755, S a c k l é n , 2:2, s. 91].

2 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
3 I brev till L i n n é  (odat., men förmodligen från början av sept.), avtryckt i Sv. 

Linné-sällsk:s årsskr., 12 (1929), s. 29 -34, 8er W a h l b o m  en utförlig skildring av 
utresan. Jfr även nedan.

4 S a c k l é n , 2:2 , s. 424. Sackléns källa, som tydligen är en i tidskriften Läkaren 
och naturforskaren, Bd 10 (1791), s. 323 ff. införd biografi över R., tillägger att 
fadern »kände de oaktat en v. Rosensteins stora förtjänster då svaga tillfällen till 
öfning i Anatomien» nämligen i Uppsala.

5 Se om honom bl. a. A. R e u t e r s k i ö l d , Johan Gustaf Wahlbom, Kalmar läns 
förste provincialmedicus, och hans brev till Linné (i Sv. Linné-sällskapets årsskrift, 
Årg. 12 (1929), s. 7— 50).

6 Detta brev, liksom ett från Berlin av 6 mars 1753, finnes i Karol. inst:s bibi. 
ms. 26; de övriga brev från Berlin-tiden, som jag haft tillfälle att granska, härröra 
från 21 nov. 1752 (i nämnda saml. ms. 28) samt från 13 jan. och 12 juni 1753 (ibid., 
ms. 160: 8, no. 21 i och j).
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delvis avsedda för greve H e n n in g  G y l l e n b o r g , som Wahlbom tyd
ligen gick tillhanda för hans samlingar. I brev till Bäck av 21 nov. 
1752 och senare berättar han i likhet med Balk men vida utförligare än 
denne, om förhållandena i Berlin och prisar Meckels vackra demon
strationer. Båda klaga dock över att arbetsmöjligheterna väsentligen 
inskränkts genom ett strängt förbud — »wid Ma[r]strands straff» — 
att taga hem likdelar till bostaden, vilket föranletts därav att vårds
lösa dissekanter kastat sådana på gatorna. Balk, som också nämner 
flera andra professorer, bland dem den berömde anatomen L ie b e r - 
k u h n , redan närmare omtalad här ovan1, återvände hem 1753 efter 
att, enligt vad det uppges2, ha besökt även »åtskilliga andra orter 
i Tyskland» — ett utdrag ur ett hans brev av 23 maj 1753, infört i 
(S a l v ii) Lärda tidningar, 1754, s. 71 f., visar dock, att han då ännu 
var i Berlin. Wahlbom har även sysslat med kirurgi i Berlin för d:r 
J. F. H e n k e l 3 och har haft planer på att besöka även Göttingen, Strass- 
burg, Paris4 m. m., men huruvida detta verkligen genomförts, torde 
vara rätt osäkert5. Ännu i juni 1753 är han kvar i Berlin — den 12 
juni skriver han både till Bäck6 och även till Linné7, med vilken han 
korresponderat rätt livligt i botaniska ämnen. Och det är möjligt 
att hans resplaner i åtskilligt påverkats av Bäcks meddelanden i ett 
befordringsärende, till vilket vi återkomma. Vad åter beträffar Ribe, 
så skall han ha stannat i Berlin i omkr. fem år. I ett artigt och väl
skrivet brev av 9 nov. 1754 ger han intressanta upplysningar om 
Meckel, Henkel, Lieberkiihn m. fl., men förklarar sig också ha för 
avsikt att redan nästkommande påsk enligt Bäcks råd bege sig till 
England. I själva verket tycks han emellertid i Paris ha tillbragt flera 
är, när han 1759 återvände hem för att tillträda prosektorsbefattningen 
i anatomi, som han 1756 sökt hos Collegium medicum i skrivelse

1 Bäck hade som nämnt sammanträffat med honom under sitt uppehåll i Berlin 
1745, se ovan s. 466.

2 S a c k l é n ,  i ,  s. 160. B a l k  blev sedan praktiserande läkare i Stockholm med 
omgivningar, uppehöll under några år från 1758 syndicus-sysslan i Collegium 
medicum, erhöll assessors namn 1767 och utnämndes till provinsialmedikus i 
Stockholms läns norra distrikt med säte i Norrtälje, död 1790.

3 W a h l b o m  till B ä c k  13 j a n .  ( n .  st.) 1753.
4 I brev av 21 nov. 1752 skriver han: »Här i Berlin är fuller braf, men man kan 

dock ej få lära alt, ty Chirurgiae Professoren är ingen Trullkarl.»
5 Jfr R e u t e r s k i ö l d , anf. arb., s. 46, not x.
6 Karol. inst:s bibi. ms. 160: 8, no. 21 j.
7 R e u t e r s k iö l d , s . 4 3  f.
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från Paris.1 Då han emellertid vantrivdes i denna befattning, läm
nade han den efter helt kort tid och ställde nu sin färd till London, 
där han kvarstannade till 1768 och dels ytterligare fullkomnade sin 
medicinska utbildning, dels idkade läkarpraktik. Även under denna 
tid har han uppehållit viss förbindelse med Bäck: i ett brev av 29 
maj 1764 lämnade han en del medicinska meddelanden m. m. och 
10 maj 1768 varjehanda upplysningar om situationen i England be
träffande koppympningen.2 Efter att ha erhållit medicinska graden 
i Greifswald verkade han från 1769 som läkare i Göteborg, dit hans 
överflyttning länge tycks ha varit förberedd.3 År 1772 blev han jämte 
yngre brodern Carl adlad under namnet R ib b e n ; han avled 1790.

År 1749 (juli) hade J o h a n  G u s t a v  H a l l m a n ,  då medicine stu
derande i Uppsala, med ett på Linnés rekommendation erhållet un
derstöd av Kommerskollegium, rest utrikes för att närmare ta reda 
på plantering av mullbärsträd i syfte att skapa en inhemsk silkesodling. 
Han hade bl. a. besökt Frankrike och Italien, förvärvat med. doktors
graden i Padua 1750 och från Sverige s. å. hugnats med en hovmedi- 
kus-fullmakt. Från Paris sände han Bäck ett brev dat. 1 juli 1750, 
som denne lät införa i ( S a l v i i )  Lärda tidningar för den 27 sept. s. å. 
(No. 76). Enligt vad L i n n é  den 19 okt. meddelade Bäck4, hade detta 
i Uppsala väckt en del rabalder, i det att man med professor J. G. 
W a l l e r i u s  som hemulsman gjorde gällande, att brevet vore ett 
plagiat efter en två år tidigare utkommen tysk översättning av den 
franske kemisten P. J. Macquers Elements de la chimie théorique. 
I själva verket förhåller det sig så, att Hallman lämnat en del notiser 
angående några franska forskares arbeten — bland dem förekommer 
t. ex. B. J u s s i e u — men det huvudsakliga innehållet utgöres av en redo
görelse för Macquers och flera andra franska vetenskapsmäns under
sökningar rörande kalken, varvid Hallman väl att märka m ed n a mn s  
n ä m n a n d e  refererar deras åsikter. Man måste instämma med T h . 
M. F r i e s  i hans omdöme: »Huru man kunnat rubricera detta bref 
som ett plagiat, är oförklarligt.»5 Bäck har också tagit illa vid sig och

1 H j e l t , D. x, s . 399.
2 Karol. inst:s bibi. ms. 27, resp. H j e l t , D. 2 , s. 401 f. E tt brev från R ib b e n  till 

B ä c k  av den 15 april 1768 är i utdrag tryckt i Inrikes tidningar 1768: no 39 (19 maj). 
Om Ribbens förbindelse med P. J. B e r g iu s  se H j e l t , D. 3, s. 563 f.

3 Den beröres i brevet till Bäck 1764.
4 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 131.
5 Ibid., s. 132, not 2.
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per omgående tillskrivit Linné ett skarpt brev, som tydligen gjort 
denne bestört: »Hwarföre svvarar M. K. Broder mig så ondt», skriver 
han modstulet 23 okt., »Intet har jag lagt mig i den correspondencen» 
osv., och först på nyåret 1751 har han besvarat de brev Bäck under 
mellantiden sänt honom. — Omkring två år senare 1752 befinner sig 
Hallman i Bologna och skriver därifrån den 15 mars till Bäck.1 Härav 
framgår bl. a. — brevet är till större delen avtryckt av H j e l t 2 — att 
han under utlandsvistelsen i åtskillig utsträckning drivit medicinska 
studier, särskilt i anatomi och kirurgi, och biträtt vid förlossningar. 
Bäck har tydligen varskott Hallman om den nyinrättade Stockholms- 
professuren i anatomi och kirurgi och antytt, att han borde ha utsikter 
att få denna befattning. Hallman, som meddelar att han själv haft 
aspirationer på att en liknande tjänst skulle skapas vid Konstakade
mien, finner sig mycket tilltalad av Bäcks projekt: »Skulle jag komma 
i consideration wid den i Herr Archiaterns bref omtalte syslan skall 
[detta] wara mig så mycket kärare», heter det i hans brev. Tillkomsten 
av denna tjänst hade emellertid tydligen väckt förhoppningar på många 
håll, och en hel rad av unga medici, däribland just de här berörda 
utrikesresenärerna, ha önskat att komma i åtanke. Det hela utveck
lade sig också snart nog till en något tvistig befordringsfråga, ytter
ligare tilltrasslad från högsta ort, där man ena stunden — 10 aug. 
1752 — begärde yttrande angående löneförmånerna för professorn 
och hans prosektor samt tillsättningsförslag men efter ett par månader 
(30 okt.) fann nödigt att, då staten icke kunde graveras med någon 
lön, hemställa, att någon av Collegii ledamöter åtoge sig att hålla ana
tomiska demonstrationer.3 Bäck tycks som nämnt i första hand ha 
tänkt på Hallman, dock utan att binda sig, men det förefaller som 
om han snart nog kommit på andra tankar. Vad Hallman beträffar 
så synes han ännu i november 1753, att döma av ett brev från Ham
burg4, ej helt ha skrinlagt sina förhoppningar, ehuru dessa tydligen 
ej varit alltför stora, då han vet sig vara motarbetad hemma i Sverige. 
Och i två senare brev från nyåret 17545, likaledes från Hamburg, 
föres denna sak överhuvud icke på tal.

1 Detta brev jämte tre senare, skrivna från Hamburg 2(?) nov. 1753 och 1 jan. och 
4 febr. 1754, finnas i Karol. inst:s bibi. ms. 26.

2 D. 1, s. 384.
3 Jfr härom H j e l t , D. i , s . 379 ff.
4 H a l l m a n  till B ä c k  2  n o v .  1 7 5 3 .

5 i jan., resp. 4 febr. 1754.



5 2 5

I själva verket hade Bäck då också bestämt sig för Sidrén och tyd
ligen med kraft arbetat för honom. Det förslag, som Collegium me
dicum utan att låta sig avskräckas av Kungl. Maj:ts ändrade order 
avgav den 17 febr. 1753, upptog sålunda Sidrén i första rummet, 
Roland Martin i andra och Wahlbom i tredje. Hallman lämnades 
här sålunda ur räkningen, likaså J o h a n  B e r g st r a l1, som redan i 
aug. 1752 skrivit direkt till Kungl. Maj:t, och Balk, som i januari 
1753 anmält sig hos Collegium medicum.2 Förslaget ifråga hade 
emellertid icke någon annan effekt, än att det renderade Collegium 
en admonition för att det negligerat K. M:ts ändrade inställning, varpå 
hela ärendet för åtskillig tid framåt gick i baklås. Detta sista förhål
lande räknade Linné, som tydligen utan framgång sökt påverka Bäck 
till förmån för Wahlbom, snarast som en fördel3, och med något som 
ter sig som en skymt av skadeglädje förespår han, att Martin kan 
komma att bli den lycklige4, vilket han tydligen visste ej överensstämma 
med Bäcks önskningar. Bakom förslaget har Linné skymtat Rosén, 
som genom att lancera Sidrén skulle vilja ge sig sken av att önska 
hjälpa Wahlbom till successionen på adjunkturen, en inställning som 
Linné klart vägrar att ta för god. Vad Wahlbom beträffar förstår 
man den besvikelse, som framskymtar i hans brev över att åter — lik
som ifråga om med. adjunkturens tillsättning 1750 — få stå tillbaka 
för Sidrén.5 Snart nog har han emellertid tagit sitt parti och bestämt 
sig för att emottaga den honom erbjudna nyinrättade posten som

1 B e r g s t r a l  hade under några år omkr. 1750 studerat utrikes, särskilt i Frankrike 
och England. Från Paris, där han tycks ha tillbragt sin mesta tid, sände han flera 
brev i medicinska ämnen, införda i ( S a i .v i i ) Lärda tidningar för åren 1750 (s. 94—96, 
dat. 9 mars; s. 349— 351, dat. 19 okt.) och 1751 (s. 200, dat. 7 maj; s. 320, dat. 27 
sept.). Och från London härrör ett brev om kikhostan, dat. 13 mars 1752, infört 
ibid. 1752, s. 157 f. Ehuru han redan under Uppsala-tiden haft förbindelse med 
Bäck — han responderade på den enda avhandling Bäck utgav under eget presidium 
(1741) — finnes intet som tyder på att breven ifråga skulle vara skrivna till Bäck. 
Sedan han 1754 blivit assessor i Collegium medicum, där han länge handlade eko
nomiska angelägenheter, stod han i en snart sagt oavlåtlig beröring med Bäck.

2 H j e l t , D. i , s . 388.
3 Se hans brev av 6 mars och 6 april 1753 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 202 o. 208); 

jfr  även Linnés brev till Wahlbom 13 febr. 1753 (orig. i K. V. A., avskr i UUB G 
152 b), i utdrag meddelade av H j e l t , D. i , s. 386 f.

4 Brev av x juni s. å. (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 216).
5 Vad som ligger bakom den flerstädes (bl. a. hos S a c k l é n , 2: i , s . 629; R e u t e r - 

s k i ö l d , s. 10) förekommande uppgiften, att Wahlbom redan före sin utresa skulle 
ha fått något förhandslöfte om Stockholmsprofessuren, känner jag ej.
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provinsialmedikus i Kalmar, och i denna sin hemstad kom han, trots 
varjehanda propos’er om förflyttningar i hans senare brev till Bäck, 
att stanna till döddagar; han avled där 1807.

Ifråga om anatomiprofessuren ger den slutliga utgången vid han
den, att Linné blev sannspådd — kanske mer än han själv önskade. 
När Bäck åter (i juni 1753) sökte få saken på glid genom ett förslag, 
att Sidrén skulle anställas med en ersättning av 1,800 dir kmt ur 
mineralvattensfonden för att efter ytterligare utbildning i utlandet 
ta hand om den anatomiska och kirurgiska professuren, befanns 
pluraliteten hålla före, att Martin vore den, som särskilt med hänsyn 
till ett uttalande från ett av Riksens ständers organ borde här ifråga- 
komma.1

R o l a n d  M a r t in 2, som född 1726 var son till den tidigt bortgångne 
medicine adjunkten Pehr Martin och dotterson till Olof Rudbeck 
d. y., hade växt upp i Härnösand och studerat medicin i Uppsala, 
då han bl. a. som mentor för en hos Rosenstein inackorderad ung 
greve Posse kommit i nära förbindelse med denne sin berömde lärare. 
Efter fortsatt utbildning där och i Härnösand (under Nils Gissler) 
erhöll han doktorshatten 1751 och blev påföljande år provinsial
medikus i Halmstad. Vorden änkling redan efter halvtannat års 
äktenskap, beslöt han att realisera den länge närda tanken på en u t
rikes studieresa, vilken han i mitten av juni 1754 anträdde med er
hållet resestipendium3 för att sex veckor senare efter varjehanda be
svärligheter anlända till Paris. Här uppehöll han sig under drygt 
två år, synnerligen träget utnyttjande de rika möjligheter till studier 
i anatomi, kirurgi och obstetrik, som här erbjödo sig under män som 
A n t o in e  P e t it , A n t o in e  F e r r e in , A n d r é  L ev r et , S u e  m. fl. Mar
tin har själv under såväl sina resor som uppehållet i Paris fört en 
synnerligen detaljerad och utförlig dagbok, däri han ingående redo
gjort för sina förehavanden och upplevelser. Då denna för närvarande 
förberedes till utgivning av professor O. H u l t , som dessutom i en 
redan citerad uppsats4 givit en konturteckning därav, ges det ingen

1 Se härom närmare H j e l t , D. i , s . 383.
2 Se om honom bl. a. O. H u l t , Om Roland M artin och hans studieresa till Paris 

1754— 1756 (i Sv. Linné-sällsk:s årsskr., Årg. 11 (1928), s. 72—91).
3 Huruvida han också vid utresan, som S a c k l é n  ( i , s. 693) och H u l t  ( s . 74) 

uppge, verkligen haft »Kongl. Maj:ts nådiga försäkran, att efter återkomsten blifva 
utnämnd till Anatomise och Chirurgiae Professor i Stockholm», förefaller rätt så 
osäkert.

4 Se ovan not 2.
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anledning att här närmare ingå på detta ämne. Nämnas må dock, att 
Martin den 4 nov. 1754 från Paris sänt Bäck ett brev, som — bort
sett från en något kruserlig och en smula servil inledning — innehåller 
en utförlig och intressant redogörelse »för den tid som förflutit, sedan 
jag sist personligen Ilerr Archiatern upwachtat», alltså gällande både 
utresan och den första tiden i Paris.1 Martin har vidare stått i för
bindelse med bl. a. livmedikus Reef och assessor Strandberg, som 
väl varit hans främste tillskyndare inom Collegium medicum. Två 
mycket intressanta brev av medicinskt innehåll, skrivna det ena till 
Strandberg 22 maj 1755, det andra till ej namngiven adressat förmod
ligen sommaren 1755, äro publicerade i Lärda tidningar 1755 (s. 177— 
180) och 1756 (s. 13— 15, 17—20). Å andra sidan ådagalägger ett 
brev från Strandberg till Martin av 6 dec. 1754, hur pass tilltrasslade 
detta och ett annat befordringsärende (gällande en assessorsbefatt- 
ning) voro på grund av den inom Collegium rådande oenigheten och 
hur Martin av Strandberg fått direktiv rörande blivande klagomål 
m. m. Splittringen befinnes här vara just den som ovan (s. 482) angi
vits såsom ej ovanlig. Och när man omsider ifråga om anatomi
professuren lyckats ena sig dels om förslaget dels om tiden för dettas 
expedierande till Kungl. Maj:t, så berodde detta på en eftergift från 
den Bäckska falangens sida (Bäck, Elff och Kammecker), gjord u t
tryckligen »för att en gång winna enighet och förtroende inom Col
legium».2 Den 31 jan. 1756 utnämndes Martin till anatomiae och 
chirurgiae professor, i juni lämnade han Paris, och den 11 sept. s. å. 
tillträdde han professuren med ett tal, som redan berörts här ovan 
(s. 491) liksom även den polemik det framkallade. På den betydelse
fulla verksamhet Martin sedermera utövade på denna post ha vi icke 
anledning att här ingå, liksom icke heller på den något vacklande 
hållning han under en tid intog i striderna mellan medici och kirur
ger. År 1766 erhöll han enligt Riksens ständers beslut säte och 
stämma i Collegium medicum såsom assessor.

Samtidigt med Martin befann sig även J o h a n  L in d h u l t  i Paris. 
Född 1718 var han åtskilligt äldre än Martin och hade i Uppsala 
tagit graden 1752 efter att under Linné ha försvarat en avhandling 
De materia medica in regno lapideo; han hade sedermera praktiserat 
i Stockholm och därvid gjort sig bemärkt genom sina försök åren 
1752—53 rörande elektricitetens terapeutiska användning, för vilka

1 Orig. i Karol. inst:s bibi. ms. 26 (ett par utdrag hos H j e l t , D. i , s . 388 f.).
2 Collegii protokoll 7 aug. 1755.
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han också redogjort i Vetenskapsakademiens Handlingar för nämnda 
år. Hans resa till Paris hade företagits just på anmodan av nämnda 
akademi och hade till syfte att inhämta kunskap om förfärdigande av 
bråckband. Till Bäck skriver han 13 maj 1754, men brevet1 innehåller 
huvudsakligen uppgifter om de kommissioner, vilka han från Bäcks 
sida haft till Jussieu och Rouelle och som det förefaller endast i be
gränsad mån lyckats uträtta. Om hans övriga förehavanden, som utom 
specialuppdragets fullgörande också utgjordes av studier i obstetrik 
m. m., lämnar bl. a. Martins resedagbok en och annan upplysning. 
Även Lindhult hamnade med tiden (1766) på en assessorsstol i Col
legium medicum.

Till samma kategori av resenärer som Lindhult dvs. till dem som 
utsänts med särskilt uppdrag hörde dels D av id  S c h u l t z  (Schulz 
von Schulzenheim), vars expedition till England 1754—55 i och för 
studier rörande koppympning redan omtalats, dels även d:r P eh r  
B ie r c h é n  (adl. af Bjerkén), som reste till samma land 1758—59 för 
studiet av botemedel mot kräftan, särskilt det av kirurgen R ic h a r d  
G u y  nyttjade arcanum, som av Bierchén också inköptes för svenska 
statens räkning. Ett brev till Bäck angående denna sak (odat.) före
ligger i utdrag, skrivet av Bäck, i Ihre 193, och andra papper finnas 
i Karolinska institutets bibliotek.2

Bland Tysklands-resenärerna vid denna tid möter även ett apotekar- 
namn. Det är G o t t f r ie d  H a h r 3, en ung grosshandlarson från Stock
holm (f. 1730), som 1754, vid denna tid ännu blott farmacie studiosus, 
konditionerar på hovapoteket i Hannover och den 20 okt. sänder 
Bäck ett innehållsrikt brev4 med bl. a. skildringar av det där brukliga 
beredningssättet av vissa farmaka med hänsyn till avvikelser från 
svensk praxis. Huruvida Hahr fullföljt sin i brevet tillkännagivna 
önskan att också besöka England är icke bekant. Däremot vet man 
att han studerat även i Plamburg och att han »i slutet af 1750-talet 
återvände . . . till Stockholm», där han 1760 efter avlagd apotekar- 
examen och erhållet privilegium inrättade apoteket »Stående Hjorten» 
på Kungsholmen.

År 1755 reste med. d:r P e h r  Z e t z e l l  utrikes med Tyskland som

1 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
2 Se härom vidare under D. 2, s. 330 f. med där anförd litt.
3 Se om denne A. L e v e r t in  m. fl., Sveriges apotekarhist., Bd 1 (Sthm 1910— 

18), s. 180 ff.
4 Nyss anf. ms.-vol. 26.



529

första mål, och redan före överfarten från Ystad sökte han kontakt 
med Bäck1, vilken sedermera uppehälles genom innehållsrika brev från 
Berlin 1755—$62 och från Leipzig och Paris 17563. I hans skildringar 
från Berlin möter i viss mån samma situation som tidigare: »Här äro 
rätt många af våra Landsmän til et antal af 16 st. Herrar Hallenius, 
Bechner, Gedner och Faxe4 ankommo i förgår, annars äro de mästa 
chirurgi, hvilka här i synnerhet taga undervisning uti Physiologie, 
materia medica, Pathologie, med et ord de vilja bli medici; men få 
af dem forcera sin flit uti anatomien och chirurgien.» För övrigt har 
Zetzell lovord för Henkel och kritik mot professor Pallas5; han har 
frapperats av i hur hög grad de tyska kollegerna äro »sectister» dvs. 
Hoffmannianer eller Stahlianer, endast Eller är Boerhaavian och Lie- 
berkiihn ensam står självständig. Om den präktiga kina denne sist
nämnde förskriver »på Markgrafens apotheque» har han en del att 
berätta, likaså om de stridigheter, som råda inom Kgl. Vetenskaps
akademien, särskilt mellan Eller och Pott, osv. Leipzig tycks ha varit 
mera en passageplats på vägen till Frankrike, och Zetzells brev därifrån 
berör i åtskillig mån händelser i Berlin, men lämnar därutöver en del 
upplysningar om varjehanda läkemedel, kurer osv. Livligt intresserad 
av vattenanalyser, som han utfört redan beträffande ett flertal svenska 
brunnar, har han lagt sin resa över Wiesbaden, Schwalbach m. fl. 
berömda brunnsorter och meddelar Bäck en del resultat från sina 
undersökningar. Obetydliga äro däremot hans meddelanden från 
Paris, där han skall ha besökt de stora sjukhusen samt åtnjutit flera

1 Z e t z e l l  till B ä c k  16 juli 1755 (Karol. inst:s bibi. ms. 27); brevet innehåller ett 
P. S. av unge C a r l  J o h a n  G y l l e n b o r g , som samtidigt utreste med sin mentor J o n a s  

A p e l b l a d  och här nämner Bäck »Min kära Cousin».
2 I75S: 3°  sept. och odat., 1756: 22 jan. (nyss nämnda vol. 27). E tt brev från 

Berlin 20 sept. 1755 till onämnd adressat är infört i Lärda tidningar 1755, s. 309— 
3 ” .

3 Leipzig 10 april 1756; Paris 20 juni s. å. (ibid.).
4 J o n a s  P e t r i  H a l e n i u s , f. 1727, med. d:r 1758, prov.-medikus i Uppland 1759— 

I797» t  1810; M i c h a e l  B u c k n e r , f. 1728, med d:r 1758, fälthospitalsmedikus i 

Pommern 1757, f  i Stralsund 1759 (hans fader A n d e r s  B. omnämnd ovan s. 502 
och nedan D. 2, s. 330); C h r i s t o p h e r  G e d n e r , f. 1730, med. d:r 1758, stadsfysikus 
i Vänersborg s. å., prov.-medikus i Värmland, f  1773; A r v i d  F a x e , f. 1733, med. d:r 
i Lund 1760, läkare i preussisk tjänst 1756, exp.-medikus på sv. örlogsflottan 1757 
och vid senare tillfällen, stadsfysikus i Västervik 1767, prov.-medikus i Blekinge 
län 1771, förste amiralitets-medikus 1779, assessors namn 1780, förste fältmedikus 
1788, f  1793-

5 S i m o n  P a l l a s , f. 1694, f  I77°> andre överläkare vid Charité.

3 4  — 40360 A. Grape
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framstående lärares undervisning, men därifrån härröra tydligen till 
åtskillig del de ’Anmärkningar uti läkare-konsten, samlade under en 
utländsk resa’, som han efter sin återkomst till hemlandet framlade i 
april 1757 såsom inträdestal i K. Vetenskapsakademien.1 Zetzell 
tjänstgjorde som fältmedikus under Pommerska kriget och var senare 
garnisonsmedikus i Stockholm, e. o. assessor i Collegium medicum 
1763, ordinarie 1772 ( f  1802).

Av allt att döma var det tidigare 1750-talet en tid, då utlandsresorna 
åtminstone för medicinarnas del florerade särskilt starkt. År 1757, 
då Sverige invecklades i krig med Preussen, stängdes ju emellertid 
tillträdet till de tyska universiteten för den tid det Pommerska kriget 
varade dvs. till 1762. Och vilka då anledningarna i övrigt kunna ha 
varit, förefaller det påtagligt att Bäcks korrespondens från senare år 
icke längre företer samma ymniga tillflöde av brev från utlandsrese- 
närer som tidigare, särskilt när fråga är om unga läkare, som avsett i 
utlandet fullkomna sin utbildning. I andra sammanhang komma 
nämligen Bäcks förbindelser med en del resenärer av annan typ att 
beröras — jag syftar på de rena forskningsresandena sådana som 
Linnés bekanta »apostlar» o. likn., vidare Linné d. y. och andra. 
Ett par av de sålunda mera sporadiskt förekommande medicinar- 
breven från utlandet förtjäna dock att omnämnas.

År 1764 hade D a n ie l  W il c k e , en broder till den framstående ex- 
perimentalfysikern Johan Carl Wilcke, efter fullbordade medicinska 
studier i Uppsala, anträtt en utländsk studieresa, som fört honom till 
Greifswald, där han presiderat för en avhandling, och vidare till 
Berlin. Härifrån sänder han den 26 jan. 1765 en skrivelse2, som inne
håller varjehanda nyheter bl. a. om Gleditsch’s arbeten, om Lieber- 
kiihns preparater, om professor Muzelius3, en av Berlins större prak
tiker och »bland de härvarande medici den lyckeligaste», professor 
Pallas4, andre läkare på Charité-sjukhuset, d:r Bilgver5, »General 
Chirurgus öfver hela Kungl: Armén» och hans vetenskapliga produk

1 Tryckt Sthm 1757.
2 Karol. instrs bibi. ms. 27.
3 F r i e d r . H e r m . L o u is  M u z e l  (el. M u z e l iu s ) ,  f. 1715, t  I ? 8 4 ,  Geheimratb, 

ledamot av Ober-Medizinalkollegium.
4 Se ovan s. 529 med not 5.
5 J o h a n n  U l r i c h  B il g u e r , f. 1720, f  *796, General-Chirurgus 1757, drott

ningens livmedikus 1762, känd för sin banbrytande verksamhet på krigskirurgiens 
område, där han också utövade ett omfattande författarskap (jfr Biograph. Lexikon 
d. hervorrag. Ärzte, 2. Aufl., Bd 1 (Berl.-Wien 1929), s. 535 ff. med där anförd litt.).
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tion m. m. Själv ämnar han fortsätta sin färd till Wien och gör sig 
räkning på fördelaktiga rekommendationer från Bäcks sida. Wilcke 
praktiserade efter hemkomsten i Stockholm och blev 1770 stads- 
fysikus i Norrköping ( f  1788).

År 1765 hade C arl  R ib e  (senare adlad Ribben), son till Bäcks före
trädare arkiater Ewald Ribe och yngre bror till den i det föregående 
omtalade Evald d. y.1, i Uppsala promoverats till medicine d:r och 
samma år anträtt en utrikesresa. Denna hade han lagt över Finland i 
akt och mening att därifrån ta sig över till Riga, där segelfarten börjat 
relativt tidigt. Han har emellertid kommit att stanna i Viborg, där
ifrån han sänder Bäck tvenne brev 24 dec. 1765 och 29 april/10 maj 
1766.2 Det förra avhandlar sjukhusvården i nämnda stad, det senare 
åter ger på 12 tättskrivna kvartsidor en intressant skildring av S:t 
Petersburg och de medicinska förhållandena där i olika hänseenden, 
varjämte en del personalnotiser, meddelanden om växter (rhabarber) 
m. m. lämnas och Ribbens stipendiemöjligheter avhandlas. Tydligen 
har han så småningom fortsatt sin färd till Paris, där han, enligt vad 
det uppges3, uppehållit sig inemot tre år. Plärifrån sänder han Bäck 
den 4 jan. 1767 ett långt brev på franska, där han utom välsvarvade 
nyårsönskningar lämnar en redogörelse för sina studier i »les accouche- 
ments» under en Mr Péau, en kirurg som nyligen blivit »Professeur ä 
St Cosme» och som söker fördunkla Levrets sedan länge grundade 
reputation, ehuru han är denne »infiniment inferieur en connoissances» 
osv. Ribben begär nu Bäcks råd, huruvida han bör ytterligare fort
bilda sig inom ifrågavarande specialitet, och det finnes väl all anled
ning antaga, att Bäck styrkt honom i detta uppsåt, eftersom Ribben 
detta samma år erhöll fullmakt på artis obstetriciae-adjunkturen i 
Stockholm. Här biträdde han sedermera David von Schulzenheim i 
arbetet för Allmänna barnbördshusets organisation 1775, blev på
följande år assessor i Collegium medicum och användes successive 
för varjehanda uppdrag och utredningar bl. a. rörande fältlasaretten
( t  i8°3)-

Mycket kunde givetvis ännu vara att anföra beträffande Bäcks 
verksamhet för att befrämja läkarnas utrikesstudier ävensom om det 
sätt, varpå han uppehöll förbindelserna med resenärerna, men vad 
här anförts torde mer än väl räcka till för att belysa dessa sidor av

1 Se ovan s. 521 ff.
2 Karol. inst:s bibi. ms. 27.
3 S a c k l é n , i , s . 138.
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hans strävan att på alla sätt som stodo honom till buds verka för läke
konstens höjande i vårt land, samt jämväl för att ge ett begrepp om 
hans nitälskan för sina kollegers bästa. Att Bäck ävenså för egen del 
haft stort gagn av dessa förbindelser är ju uppenbart och kommer att 
framstå än tydligare, när det i det följande blir fråga om de infor
mationer om och den anskaffning av nyutkommen litteratur, som där
med för honom möjliggjordes.

Innan vi lämna detta avsnitt angående Bäcks brevväxling med 
sina kolleger eller i varje fall vissa kategorier av kolleger må lämp
ligen följande notis anknytas därtill.
. Examinerad läkare var ju icke den kände Hälsingeprosten O l o f  
B r o m a n , men det oaktat i besittning av ett aktningsvärt kvantum 
medicinskt vetande och en självförvärvad erfarenhet om läkemedel, 
särskilt de inhemska och deras verkningar, utövade han inom sin 
på läkare länge helt vanlottade bygd en omfattande och säkerligen 
välsignelsebringande praktik.1 Med sin landsman Bäck uppehöll 
han också varjehanda förbindelser, varvid ofta nog medicinska ämnen 
berördes. I sin förutnämnda akademiska avhandling 1741 ’De medi
camentis domesticis eorumqve usu in dysenteria’ omtalar Bäck, att 
han brevledes erhållit utdrag ur Bromans handskrivna ’TEsculapius 
Helsingicus’, och i K. Vetenskapsakademien lämnade han vid flera 
tillfällen (sålunda 1746 29 april o. 26 juli) meddelanden om Bromans 
rön, och i akademiens Handlingar 1749 publicerade han ett samman
drag av hans ’Berättelse om blodsoten, som år 1743 gick öfver Hel- 
singland’. Likaså åberopas denne i Bäcks Tal om farsoter (1764), 
s. 9, 30 osv. I vår samling finnes ett brev från 1746; i Karolinska insti
tutets bibliotek finnas flera ytterligare (1 från 1740 i ms. 37, 2 från
1748—49 i ms. 26, 1 från 1748 i ms. 160: 14, no. 139); i sistnämnda 
samling finnes ävenså Bromans ’Korta berättelse om . . . Fråssan 
eller Skälfvan . . . här i Wäster Norlanden . . .’ 1748—49 (ms. 43: 13), 
tillställd Bäck med brev av 2 sept. 1749.2

1 Att tillägga honom epitetet kvacksalvare, som A x e l  S t r i n d b e r g  ideligen gör 
(Bondenöd och stormaktsdröm, Sthm 1937, s. 322, 343, 346, 348), får nog anses 
innebära en underskattning av Bromans medicinska vetande och stämmer i varje 
fall tydligen icke med Bäcks uppfattning om mannen och hans verksamhet. Det är 
därtill mycket litet träffande med hänsyn till den för 1700-talet så karakteristiska 
strävan att just engagera prästerskapet i den folkliga sjukvården i bygderna.

2 I Karol. inst:s bibi. ms. 26: »H ärjäm te insändes med ödmiuk-hörsamste vvörd
nad, en kort berättelse om här warande Fråszan för liten tid sedan; Skulle then vvinna
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En uppgift, som tidigt nog blev föremål för Collegii medici upp- Pharmaco- 
märksamhet men vars lösning kunde slutföras först efter ett par de- ^oea Svecica- 
cenniers arbete, gällde utarbetandet av en ny farmakopé. Denna upp
gift förelädes nämligen Collegium som ett åliggande genom kungl. 
brevet den 30 okt. 1752, och när det avsedda verket Pharmacopoea 
Svecica omsider förelåg, skrev man juli 1775. Då emellertid en in
gående skildring av detta arbetes tillkomst nyligen lämnats på annat 
håll1, torde en hänvisning till denna utredning få anses befogad och 
här endast en teckning av huvuddragen vara erforderlig.

Frågan om en revision av den år 1686 utgivna Pharmacopoeja Hol- 
miensis Galeno-Chymica2 hade vid flera olika tillfällen varit föremål 
för överläggningar inom Collegium medicum, dock utan att föranleda 
några mera positiva åtgärder. Det blev därför Bäck och hans kolleger 
förbehållet att bringa denna sak till lösning, och det skedde icke minst 
tack vare det omfattande och betydelsefulla arbete, som Bäck själv 
nedlade därpå. Visserligen har hans insats senare blivit underskattad, 
väsentligen därigenom att en hans yngre kollega D av id  v o n  S c h u l z e n - 
h e im  gjort ett uttalande, som tolkats så, att hedern av verkets till
komst snart sagt uteslutande skulle tillkomma honom. I ett brev 1817 
till Medicinska fakultetens dåvar. dekanus, professor A d a m  A f z e l iu s , 
skriver nämligen Schulzenheim: »Den första Pharmacopoea Svecica, 
som utgafs år 1774, har jag ensam, ifrån Titulbladet til sista sidan af 
Tabula quantitatis i pennan fattat; dock i samråd förut med min Bror,
Assessoren P. C. Schulzen (då Apothekare i Stockholm), med min 
Systerson, Assessoren Henric Gahn, samt Herr C. W. Scheele (då 
ännu Apothekare-Gesäll i Upsala) och har den vördnadsvärde Collegii 
Medici Praeses, Archiatern Bäck blott därvid gjort några anmärk
ningar.»3 Att emellertid ett dylikt påstående ej kan vara avsett att 
gälla författarskapet utan syftar på en utredigering av tryckmanuskrip-

liöga ynest, at ther lediga stunder skulle gifwas, hwarom nog twifwel är, skärskådas, 
thet wore et under och särdeles heder.»

1 A. G r a p e , Linné, Abraham Bäck och Pharmacopoea Svecica 1775. I: Sv. Linné- 
sällskapets årsskrift, 1946, s. 1—34.

2 Om detta arbetes tillblivelse, dess källor m. m. föreligger en förträfflig u tred
ning av S t e n  L i n d r o t h  i Lychnos 1943, s. 67—96; vidare kan hänvisas till E. Louis 
B a c k m a n s  uppsats ’Om den äldsta farmakopén, dess medicinskt-historiska bak
grund och dess ställning till folkmedicinen’ i Upsala läkarefören:s förhandl., N. F.:
Bd 29, 1923/24, s. 63—98.

3 Brevet ifråga föreligger i Medicinska fakultetens arkiv, Inkomna skrifvelser m. m.
1802— 1853.
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tet är tydligt, men att det ej heller med denna inskränkning låter för
lika sig med den kännedom vi faktiskt äga om händelseförloppet har 
i den nämnda utredningen påvisats på ett som man vågar hålla före 
oemotsägligt sätt.1

Hos Bäck, vars intresse för farmakologiska spörsmål vi ju konsta
terat, har insikten om att ett ingripande på denna punkt erfordrades 
helt visst länge stått klar. Visserligen tycks den diskussion han från 
1749 och framåt i sin brevväxling med Linné fört om officinella växter 
i första hand ha avsett medicinaltaxan, men redan det starka sam
bandet mellan denna och farmakopén måste ha gjort klart för honom 
att också farmakopén måste tas under behandling. En direkt uppma
ning härtill får han för övrigt av Linné, som i brev av den 23 okt. 
1749 skriver: »Min Broder, som är den endaste i Collegio Medico 
som något kan giöra, borde raffinera pharmacopoeam.»2 Och något 
senare tillställer Linné honom en förteckning på de ur djurriket häm
tade läkemedlen i Pharmacopoeja Holmiensis, av vilka han vill ut
mönstra omkr. två tredjedelar.3

Sedan Collegium emellertid som nämnt mot slutet av 1752 ålagts 
att draga försorg om »en ny Apothecare boks eller dispensatorii 
inrättande», upptogs frågan till dryftande den 14 jan. 1753 — för 
övrigt den första sammankomst, då Bäck fungerade som preses. I 
enlighet med ett då fattat beslut utsändes under våren en cirkulär
skrivelse till de medicinska fakulteterna, ävensom till landets pro
vinsialläkare, praktiserande läkare i Stockholm, apotekare m. fl. med 
anhållan om förslag och önskemål från deras sida. Ett betydligt 
antal bidrag av mycket växlande värde inflöto successive från skilda 
håll — flertalet alltjämt i behåll i handskriftsvolymen no. 151 i Karo
linska institutets bibliotek. Linné fann det för sin del tjänligast 
att framlägga sina synpunkter i ett par akademiska avhandlingar 
ventilerade i dec. 1753. De inkomna bidragen utsändes på cirkulation 
bland Collegii ledamöter, men när det sedermera blev frågan om att 
dessa skulle fästa sina tankar i ämnet på papperet för att man så små
ningom ur det samfällda materialet skulle kunna få fram ett verkligt 
förslag, då visade det sig synnerligen vanskligt att få detta kollektiva 
arbete i gång. Vid upprepade tillfällen hördes Bäck mana kollegerna 
att gripa sig verket an, och år 1755 kom man så långt, att man på

1 Jfr även ett meddelande av A. G r a p e  under tryckning i Lychnos 1946.
2 Linnés Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 91.
3 Ibid., s. 110.
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Bäcks tillskyndan fördelade farmakopéns olika partier på ledamöterna 
såsom arbetspensa. Men trots att man säkerligen på flera håll besjäla
des av intresse för saken, kom det hela att i bästa fall stanna vid blotta 
ansatser. Åren gingo utan att något verkligt blev uträttat, och med 
tiden har Bäck och säkerligen även hans kolleger kommit till insikt 
om att man måste slå in på en annan bog.

Vid Collegii session den i april 1761 har Bäck sålunda, trots den 
mångfald åligganden och uppdrag, som redan förut åvilade honom, 
ansett sig böra på kollegernas hemställan åtaga sig att utarbeta ett 
förslag till farmakopé, väl i första hand avsett att läggas till grund för 
diskussion och fortsatt bearbetning. Att han i samband härmed hän- 
vänt sig till sin vän Linné och utbett sig hans medverkan är icke 
ägnat att förvåna. Av korrespondensen dem emellan, som regelbundet 
fortgått och ofta berört varjehanda med farmakopéarbetet förbundna 
spörsmål, framgår att Linné i slutet av år 1761 åtagit sig att utarbeta 
avsnittet om simplicia, alltså Materia medica, och att han också i 
december nämnda år tillställt Bäck sitt opus.1 Det har nu också kun
nat konstateras att hans originalmanuskript alltjämt i fullständigt 
skick finnes i behåll2, ehuru detta hitintills blivit av forskningen förbi
sett3. Det gäller de ur växtriket hämtade läkemedlen, ’Vegetabilia’, 
vilka helt naturligt i första hand voro föremål för Linnés intresse. 
Men det ges ytterligare av Linnés hand ett utkast, dock helt sum
mariskt, rörande farmakopéns ’Animalia’ och ’Lapidea’ dvs. läke
medel hämtade från djurriket och stenriket.4

Vad åter Bäck själv beträffar så är det alldeles uppenbart att han 
nedlagt ett både omfattande och omsorgsfullt arbete på denna upp
gift; därom vittnar tillfyllest den mängd av anteckningar, utkast, 
koncept osv. på olika stadier, som bevarats till vår tid — de föreligga 
förnämligast i volymerna 42 och 163 i Karolinska institutets bibliotek, 
men spridda bidrag träffar man för övrigt här och var bland hans pap
per. Hans många andra plikter och uppdrag vållade emellertid att 
arbetet, om vars verkligt dryga innebörd han kanske tidigare ej haft

1 Ibid., I: D. 5, s. 98 ff.
2 Se A. G r a p e , A recently discovered manuscript by Linnaeus ( i  Nature, Vol. 156, 

1945, s. 351 f.); Linné, Abr. Bäck och Pharmacopoea Svecia av år 1775 (i Sv. Linné- 
sällskrs årsskr. 1946, s. i —34), s. 11 f.

3 Härtill har tvivelsutan det förhållandet medverkat att detta manuskript från 
1761 råkat bli inbundet tillsammans med de förut omtalade farmakopé-bidragen 
från startåren 1753— 54 (i ms.-volymen no. 151 i Karol. insf.s bibi.).

4 E tt blad i 4:0 bevarat i vol. 42 av förutnämnda samling.
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någon fullt klar uppfattning, drog ut på tiden högst avsevärt; först 
på hösten 1769 kom han i tillfälle att framlägga sitt förslag.1 Detta 
hade då renskrivits av den unge A n d er s  J a h a n  R e t z iu s2, den seder
mera så framstående naturforskaren, som under den sista tiden av 
Bäcks arbete gått honom tillhanda vid anställandet av behövliga 
experiment m. m. — han hade bl. a. underkastat Linnés Materia me- 
dica-manuskript en ganska ingående överarbetning. Bäck överläm
nade sitt verk till Collegium medicum med ett anförande, som finnes 
bevarat3 och däri han bl. a. ger vissa upplysningar om de principer 
han följt.

Det blev nu närmast Bäcks kollegers sak att ta kännedom om hans 
verk och deklarera sin ställning till detta. Tydligen har manuskriptet 
under en ganska rundlig tid varit ute på cirkulation. Först våren 1771 
påbörjades granskningen vid ett antal sammankomster med — för
utom Bäck — ett något växlande antal assessorer som deltagare.4 
Särskilda protokoll fördes.5 Tyvärr avbrötos dessa »pharmaceutiska 
sessioner» redan i maj, och det visade sig senare vanskligt att få 
granskningen i gång på nytt. Trots att Bäck säkerligen gjort vad 
han kunnat för att påskynda saken och dröjsmålet även hos vissa 
av hans kolleger vållat oro — sålunda avgav Bergius i aug. 1772 ett 
allvarligt dictamen till Collegii protokoll i denna sak — fick ytter
ligare ett helt år gå förbi under fortsatt individuell granskning, och 
först i oktober 1773 togs det kollegiala arbetet upp på nytt — med 
Bäck som både föredragande och protokollsförare — för att sedan, 
nota bene i denna form, slutföras i mitten av mars 1774. Vissa

1 Detta föreligger i en foliovolym bunden i gråblått pappband och ingående i 
ms.-volymen no. 163 i Karol. insf.s bibi.

2 R e t z i u s , som var född 1742, hade 1761 avlagt apotekareexamen, 1766 promo
verats till fil. magister i Lund, där han nu var docent i naturalhistoria. Sedan 1768 
vistades han i Stockholm, där han bl. a. inskrivit sig som auskultant i Bergskolle
gium. Snart nog tycks han ha trätt i förbindelse med Bäck, som tydligen hade god 
användning för den kunskapsrike unge mannen; även Linné intresserade sig för 
honom. I Lund, dit han snart nog återvände, utövade han en banbrytande verk
samhet inom flera områden av naturvetenskapen, blev slutligen professor i natur
historia m. m. och tog initiativet till grundandet av K. Fysiografiska sällskapet. 
För litt.-uppgifter angående R. kan särskilt hänvisas till O. G e r t z , K. Fysiografiska 
sällskapet i Lund 1772— 1940 (Lund 1940), s. 81 f.

3 T ms.-vol. no. 42 i Karol. inst:s bibi.
4 Regelbundet deltogo dock assessor Z. S t r a n d b e r g  och professorerna R. M a r 

t i n , D. v o n  S c h u l z e n h e i m  och P. J. B e r g i u s .

5 De föreligga i vol. 163 i Karol. inst:s bibi.
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principfrågor t. ex. angående arbetets uppställning m. m. krävde 
också sitt avgörande. Likaså befanns en allmän översyn av latinet 
behövlig; denna uppdrogs åt livmedikus N il s  D a l b e r g , som också 
påtagit sig renskrivningen. Den kopia han företedde i april 1774 
fann sig Collegium emellertid böra bordlägga i och för närmare 
granskning. Det blir nu på detta stadium som Schulzenheim sätter 
in sin kritik såsom resultat av det granskningsarbete han företagit. 
Den 6 juni lämnar han i Collegium härom ett meddelande, som nära 
sammanfaller med de uppgifter han — som vi sett — 43 år senare 
delgav Adam Afzelius. Han omtalar nämligen här, att den granskning 
av farmakopé-manuskriptet, som han påbörjat tillsammans med asses
sor af Bierkén, numera nyligen avliden, hade han sedermera fortsatt 
tillsammans med d:r Gahn, brodern apotekaren Schulzen samt 
»genom Correspondence med Herr Scheele i Upsala». Och hans 
granskning, som nu omedelbart sattes i gång, fullföljdes sedermera 
vid en rad sammankomster fram till den 22 juli. Det hela utvecklade 
sig tydligen till en svidande vidräkning med Dalberg för den redaktion 
han åstadkommit och vars tryckning han också tycks ha sökt att for
cera fram. Det gällde anmärkningar både av saklig innebörd och i 
formellt hänseende — i senare fallet rättelser av Dalbergs talrika 
bockar mot latinska grammatiken. Enligt Schulzenheims i annat 
sammanhang avgivna utsago till Collegii protokoll1 har han andragit 
»451. särskilta remarquer, af hwilka 347. såsom på de säkraste Che- 
miska och Pharmaceutiska grunder bygde, af Collegio blifwit gillade.» 
Även Bäck har oavbrutet följt denna fas av revisionsarbetet och jäm
väl själv gjort varjehanda inlägg.

Tryckningsfrågan hade ävenså föranlett varjehanda överläggningar, 
främst gällande valet av tryckeri. Vissa ledamöter, bland dem Dal
berg, höllo före, att sekreteraren H e n r ik  F o u g t , vars tryckeri erhål
lit namnet Kungl. Boktryckeriet, enligt undfångna privilegier utan 
vidare villkor2 borde vara självskriven till detta uppdrag, under det 
att andra förmenade, att Collegium i förevarande fall borde ha fria 
händer. Den senare meningen tycks ha haft någon övervikt, men 
Fougt klagade hos K. M:t och fick rätt. I dec. 1774 lämnades manu
skriptet till tryckning, sedan det i olika repriser undergått ytterligare

1 Sessionen den 12 dec. 1774 § 1. Det skedde i samband med den ovan s. 503 
berörda konflikten med Dalberg.

2 En del ledamöter, bland dem Bäck, ansågo att Fougt i egenskap av förläggare 
borde erlägga något belopp till Collegium att användas för medicinalverkets behov.
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granskning, vari både Bäck, Bergius och Schulzenheim deltagit. 
Tryckningen försiggick ej heller utan slitningar med Fougt och slut
fördes först i juli 1775. Då kunde verket omsider utsändas, och som 
det vill synas blev det överallt mottaget med erkännande och bifall: 
Linné, vars kompetens som bedömare ju ej kan dras i tvivelsmål, 
betecknade det som ett mästerstycke.

Att Schulzenheims insatser varit synnerligen värdefulla för resul
tatet står utom allt tvivel, men å andra sidan är det uppenbart att hans 
eget uttalande är betydligt överdrivet, detta även om man tar i be
traktande att det, såsom påtagligt synes vara, i första hand tillkommit 
för att förklara den mera enhetliga språkform, som utmärkte 1775 
års farmakopé i förhållande till den edition som diskuterades 18171, 
en förtjänst som Schulzenheim väl med visst fog ansåg sig kunna 
skriva på sitt konto. Men särskilt genom att i detta sammanhang 
inrycka uppgiften om sitt samarbete med Schulzen, Gahn och Scheele 
— vilket ju för ingen del gällde det formella — har han givit anled
ning till missförstånd. Och detsamma gäller om hans uttalande om 
Bäck. Ty hur högt man än vill värdesätta Schulzenheims arbete, så 
är det påtagligt, att det ingalunda ställer Bäcks förtjänst i skuggan. 
Det var ju dock han som genom sitt avgörande ingripande 1761 lade 
hela frågan tillrätta och genom sitt arbete skapade den grund, på vil
ken man kunde bygga vidare. Och hela det fortsatta gransknings- och 
revisionsarbetet ledde han och följde det snart sagt in i varje dess de
talj aktivt med oförminskat intresse. Det torde alltså icke saknas 
fog för den uppfattningen, att hedern av Pharmacopoea Svecica av 
år 1775 i första rummet tillkommer Abraham Bäck.

Det bör tilläggas att Bäcks intresse för farmakopén för ingen del 
stannade enbart vid denna editio princeps, det ägde bestånd under 
hela hans återstående levnad, och han medverkade aktivt i utarbetandet 
av de tre nya och ständigt förbättrade upplagor, som utgåvos under 
hans tid: den 2:a år 17792, den 3:dje 1784 och den 4:e 1790.3 Härom

1 Se härom närmare de förutnämnda uppsatserna i Sv. Linné-sällskapets års
skrift 1946 och i Lychnos 1946.

2 I dennas tillkomst deltogo bl. a. S c h u l z e n h e i m  (jfr hans egen utsago här ovan), 
vidare S c h e e l e , vars medverkan dock torde få anses kräva en särskild utredning, 
samt även N i l s  D a l b e r g , som tydligen på intet sätt låtit sig avskräckas av den något 
tvivelaktiga roll han spelat i fråga om originaleditionen. I tvenne brev till T o r b e r n

B e r g m a n  av 28 febr. och 8 april 1779 redogör han åtskilligt för sina insatser och de 
förbättringar han anser sig ha genomdrivit. (UUB G 21.) A tt varjehanda av de vid
tagna ändringarna av andra sakkunniga ansågos diskutabla framgår av J. H a a r t m a n s
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vittna förutom Collegii medici protokoll bl. a. även hans egna exemplar 
av editionerna, vilka försedda med varjehanda ändringar och tillägg 
av hans hand, särskilt ymniga i ed. i —2, nu föreligga i vår samling 
(Ihre 274—277). Det torde sålunda få anses att Odhelius hade full
goda skäl för att just i sin minnesteckning över Bäck uttala: »Vår 
pharmacopoe, som på snart 100 år ej var blifven granskad, är på de 
sednaste 20 år 4 gånger genomsedd och i vetenskapens ljus så för
bättrad, at hon täflar om företräde med alla andra i hela verlden.»1

Åtskilligt bestyr hade Bäck även med tillkomsten av den Medici- Medidnal- 
naltaxa — eller som den oftare nämndes Apotekaretaxa — som omsi- taxan 
der publicerades av Collegium medicum 1777. Även denna hade före
gåtts av en mängd ansatser, och arbetena härpå hade tidvis och man 
kan gott säga ryckvis pågått vid sidan av farmakopéarbetet, med vilket 
det ju nära hängde samman.2 Förklarligt nog voro apotekarna härvid
lag den pådrivande kraften: det gällde ju för dem ett reformbehov, 
som än mer direkt och handgripligt gjorde sig gällande än fallet var 
i fråga om farmakopén. Att prissättningen i 1739 års taxa — Catalogus 
et valor medicamentorum . . . (tr. i Sthm 1741) — i längden ej skulle

skarpa kritik i brev till Bäck 1779 (se H j e l t , anf. arb., D. 3, s. 498 f., ävensom i 
’Joh. Haartmans verksamhet vid universitetet i Åbo’ (Hfors 1911), s. 74 f.). I det 
senare av Dalbergs brev heter det bl. a.: »Efter mycket sträfwande är nu Pharmaco- 
poeen både genomgången och renskrifwen, ehuru Arch. Basck för Guds skull önskade 
att hon finge ligga ett år på bordet innan hon gavs ut, eller ansågs för färdig. Det 
som i hans tycke torde draga syndastraff öfwer Collegium, är det oförswarliga företa
gandet att, efter H err Professorns gifna anledning, kalla salten efter deras bestånds
delar, då likwäl de förra namnen hade genom tiden fått en slags helgd, som borde be
freda dem från alla innovationer. I hans tycke är det äfwen förskräckeligit att jag pro- 
ponerat kalla axungia porci för Adeps suilla, såsom den kallas hos Celsus, ehuru han 
medgav att axungia betydde egenteligen wagnssmörja.» Ehuru Dalberg i denna sista 
anmärkning otvivelaktigt har rätt, förefaller den roll han här påtagit sig såsom la
tinare icke fullt förtroendeingivande — med hänsyn till hans antecedentia. I slutet 
av brevet berör han de kontrollprövningar, som i fråga om alla viktigare kompositio
ner företagits, och tillägger så: »Jag gör mig ändock ej mera säker för misstag i detta 
än i anseende till latinen, hwilken jag sökt att rätta efter Celsi och Scribonii largi. 
För att få alt någorlunda gjordt har jag sjelf renskrifwit det färdiga exemplaret som 
nu är genomläst af 6 ledamöter, för så mycket större säkerhets skull.»

3 Angående denna bör anföras vad Bäck annoterat i sitt arbetsexemplar: »Hane 
Editionem Ph. Svec. curavit Clar. Dn Odhelius R. C. M. Assessor.» H j e l t  (anf. 
arb., D. 3, s. 498) tillägger Bäck och i fråga om simplicia Bergius verksam del i till
komsten av 3:dje och 4:de editionerna.

1 Åminnelse-tal . . ., s. 16.
2 Se härom H j e l t , anf. arb., D. 3, s. 511 ffi.
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kunna vidhållas, därför sörjde den fortgående allmänna fördyringen, 
den stegrade växelkursen m. m. Och vid 1750-talets mitt funno sig 
myndigheterna nödsakade att medge en »modererad» taxa med sti
gande och fallande priser1, fastställd av K. M:t 17 dec. 1754 och med 
tillämpningen ställd under Collegii medici inseende. Dess innebörd 
dvs. de genomförda prisförändringarna publicerades genom ’Collegii 
medici kungörelse, hvarefter samteliga apothekare i riket hafva att sig 
rätta’ (Sthm 1755); den följdes påföljande år av stränga bestämmelser 
mot överträdelser i kungl. brevet av 30 april 1756. Redan 1760 på
yrkade emellertid Apotekarsocieteten en fullständig omarbetning av 
taxan med förhöjda priser.2 Societeten erhöll då själv i uppdrag att 
inkomma med förteckning å de medicinalier, ifråga om vilka en pris
reglering — uppåt eller nedåt — vore påkallad. Men om något resul
tat härav framgått torde vara osäkert3, ty ännu i april 1762 avgår på
minnelse till societeten i samma ärende.4 År 1764 är frågan åter före 
i kollegiet (15 mars) och den 3 juli erhålles meddelande, att societe
ten nu är i full färd med sin revision av taxan5, vilken också senare på 
året avlämnas. Den 21 febr. 1765 hållas överläggningar i Collegium 
med representanter för societeten, då man enar sig om varjehanda 
(§ 3). Man synes så småningom börjat närmast syfta mot en förhöj
ning med 100 % på utländska medicinalier och 50 % på inhemska, 
och Apotekarsocieteten infordrar till den ändan nya uppgifter den 15 
april och 26 juni 1766. Assessor G w il l ia m  K a m m e c k e r  tycks inom 
Collegium medicum närmast ha varit den, som speciellt engagerat 
sig i denna angelägenhet, att döma av de omfångsrika memorial han 
inger 31 okt. 1766 (§ 1) och 7 dec. 1767 (§4). Men Bäck har också 
till protokollet den 11 nov. 1766 (§ 10) avgivit ett dictamen i denna

1 Collegii med. protokoll 25 juli 1754 (§ 9), 16 aug. (§ 1), 23 sept. (§ 3), 13 nov. 
(§ 1). Collegium medicum till K. M :t 14 dec. 1754 med förslag (RA, Colleg. med. 
till K. M :t, Vol. 5, 1754—56).

2 Collegii prot. 2 april 1760 § 2.
3 Påminnelser avgåvos av Collegium 23 april 1760 (§ 2) och, sedan en framställ

ning från societetens sida om muntliga överläggningar den 4 juni (§ 2) avböjts såsom 
alltför tidsödande, även den 12 juni (§ 2).

4 Collegii prot. 21 april 1762 (§ 1).
5 Man hade då hunnit till bokstaven S. Den 1 okt. 1764 (§1) avlämnas ett för

slag, till vilket apotekaren S a l b e r g  förklarade sig vara den egentlige upphovsmannen; 
detta behandlades av Collegium 2 okt. (§ 1) och återställdes den 9 i samma månad 
(§ 1) till komplettering och gillande av Apot.-societeten såsom dess förslag. Den 
18 dec. har societeten ingivit ett nytt memorial, som diskuteras 20 dec. (§ 1).
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fråga. Fortfarande tycks det vara apotekarna som ligga på ärendet, 
och den 15 febr. är societeten uppkallad i Collegium och får av Bäck 
mottaga en skrapa för sin senfärdighet. Nu följa emellertid under 
februari och mars regelbundna sammankomster en gång i veckan, 
men om de hållna överläggningarna ge protokollen ej några närmare 
upplysningar. Man tar dock knappast fel, om man påstår att ett av 
de debatterade ämnena med all visshet varit frågan om den myntsort, 
i vilken priserna skulle utsättas, ty otroligt mycken tid och mycket 
bläck spilldes under hela ärendets gång på ältandet av detta spörsmål, 
som omsider, genom den långa tidsutdräkten, fick sin lösning — genom 
1776 års myntrealisation. Se härom nedan D. 2, s. 565 f. Ifråga om 
Bäcks medverkan i taxe-revisionen i dess olika faser må erinras därom, 
att det tankeutbyte han under decennier förde med Linné rörande far- 
maka, officinella växter m. m. ej blott avsåg farmakopén utan även 
taxan. Att han också höll Linné å jour med revisionsarbetet kan i viss 
mån slutas därav, att han dels 1771 i april tror sig vid ett tidigare besök 
hos Linné1 ha kvarlämnat ett manuskript till taxan2, dels i november 
1773 med Linné har dryftat frågan om myntslaget.3

Med något större drift och målmedvetenhet har väl taxearbetet 
bedrivits, sedan Collegium medicum genom K. M:ts brev 21 april 
1773 erhållit befallning »at öfwerse den gamla Medicinal taxan samt 
ju för des helre lemna underdånigt förslag till en ny».4 I varje fall har 
Apotekarsocieteten återigen anmodats att ofördröjligen inkomma med 
det som från dess sida vore att i saken andraga, under det att Collegii 
ledamöter företrädesvis tyckas ha ägnat sin uppmärksamhet åt mynt
frågan5, när ej farmakopén lade beslag på deras intresse. Efter nya 
påstötningar på Apotekarsocieteten6 avlämnas omsider den 5 maj 1774 
(§ 8) av hovapotekaren G e o r g ii ett parti av den utarbetade taxan, som 
sedermera tycks ha förelegat färdig på nyåret 17757: i mars samma år 
talas om granskningssammanträden varje torsdag; i juli, då frågan

1 Måhända sommaren 1770, eftersom det är fråga om Hammarby.
2 L in n é  till B äck  12 o c h  26  april 1771 (B r ef o . skrifv . I: D . 5, s. 178, 179).
3 Brev av 26 nov. 1773 (ibid., s. 211).
4 Collegii med. protokoll 18 maj 1773.
5 Prot. 5 nov. 1773, § 2 (dictamen av N. D a l b e r g ,  som den 23 nov. § 3 påtalar 

tidsutdräkten); 23 nov. § 5 (J. L. O d h e l i u s  föredrar project till Riksdaler-räkning; 
S c h u l z e n h e i m  föreslår vädjan till K. M:t); 3 dec. § 2 ( a f  D a r e l l i ) .

6 Prot. 17 mars 1774 (§ 8) och 29 april s. å.
7 Det först avlämnade partiet gick till Littera N; i prot. för 17 nov. 1774 (§ 5) 

meddelas att man avancerat till S.
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tycks vara livligt före1, påkallas biträde av apotekarna Z ie r v o g e l  och 
S c h u l z e n  bl. a. för utsättande av svenska namn på läkemedlen, och 
den 5 oktober avlämna dessa den supplerade taxan (§ i), mot vilken 
Apotekarsocieteten ej har några erinringar att göra (§ 2). Härpå följa 
täta granskningssammanträden under tiden 6—23 oktober, vidare 
nya överläggningar dels med apotekarnas representanter2 men dels 
också beträffande de taxor, som skulle gälla för medici, kirurger och 
badare i olika förrättningar3, vilket också hörde hemma i en verklig 
medicinaltaxa. Den 3 maj 1776 kunde förslaget omsider inges till 
K. M:t, och den 24 oktober följde fastställelsen. Men promulgeringen 
kom först den 6 augusti 1777, vilket väl som antytt sammanhängde 
med myntrealisationen.

Den framställning här lämnats av Bäcks verksamhet inom Colle
gium medicum under denna tid, som i vissa avseenden utgör en ny
daningstid för det svenska medicinalväsendet, framträder givetvis 
ej med några som helst anspråk på att vara allsidig eller uttömmande. 
Det är här, som redan ovan betonats, endast fråga om en konturteck
ning, därtill i åtskillig mån betingad av det i vår samling föreliggande 
materialet.4 Trots sin på den grund något brottstycksartade natur 
torde denna skildring dock till fullo ådagalägga det rättmätiga ej blott 
i Bäcks minnestecknares J. L. O d h e l ii  ovan anförda omdöme5, utan

1 Prot. 11 juli 1775 (§§ 1—5), 17 juli (§ 2), 31 juli (§ 8).
2 Prot. 27 okt. 1775 (§ 4), 30 okt. (§ 4), 9 nov. (§§ 1—2), 13 nov. (§ 4), 1 dec. (§ 5), 

15 dec. (§ 2).
3 överläggningar rörande dessa ämnen höllos 12 dec. 1775 (§ 7), 19 jan. 1776 

(§ 4), 2 febr. (§ 7), 8 febr. (§ 2), 9 febr. (§1), 13 febr. (§ 5), 15 febr. (§ 2) osv. Även 
i detta fall ansåg sig J. H a a r t m a n  ha anledning till anmärkningar mot behandlingen 
av provinsialmedici ( H j e l t , J. Haartmans verksamhet . . ., s. 76 f.).

4 Åtskillig hänsyn har visserligen även tagits till material på andra håll nämligen 
i Collegii medici arkiv och Bäckska papperen i Karolinska institutets bibliotek, men 
i båda fallen har detta endast kunnat ske i en begränsad omfattning. Vad angår det 
i Bäcks samlingar föreliggande handskriftliga materialet rörande Collegium medi
cum, så är detta strött över snart sagt hela samlingen, men möjligen kan särskilt hän
visas på ms.-voll. 41 (no. 3—7), 79: 6 (no. 1), 158: 2 (no. 35, 36), 159: 6 (no. 10), 
160: 4 (no. 113), 160: 13 (sist i bandet), 160: 14 (no. 64 ff., 72, 73, 75— 80). Dess
utom förefinnes en myckenhet av det småtryck (kungörelser, råd och anvisningar 
m. m.) — numera icke alltid så lätt åtkomligt — här och var i samlingsbanden; 
jag annoterar bl. a. ms.-voll. 159: 5 (no. 45), 160: 4 (no. 119, 164, 167), 160: 6 (no. 1),
160: 7 (no. 6), 160: 9 (no. 30, 60, 71).

6 Se ovan s. 480.
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även i den karakteristik Bäck själv givit av sin verksamhet, när han i 
ett av sina självbiografiska utkast1 härom antecknat: »J thet nyttiga 
som i Kgl. Collegio medico ifrån then tiden blifvit uträttadt til thet 
Allmännas bästa, och Medicinska Wetenskapens upkomst och heder 
i Fäderneslandet, hafver således Arch. Bäck, såsom Collegii Praeses 
med skiäl en god del.» Det samma kan jämväl — såsom i senare tid 
skett2 — uttryckas så, att »hans insatser kunna spåras på varje punkt, 
där ett avgörande framsteg vanns».

Att Bäck jämsides med sin maktpåliggande ämbetsgärning livet Bäcks läkar- 
igenom kunde uppehålla en omfattande läkarpraktik är tydligen att 
tillskriva en arbetsförmåga av mindre vanliga mått i förening med en Fredriks hov 
god fysik. Helt utan friktion lyckades det honom dock icke alltid 0( /l sei,are 
att hålla dessa båda verksamhetsgrenar i gång — såsom nedan skall 
närmare beröras, var det särskilt tjänstgöringen vid hovet, som in
kräktade på hans övriga göromål: genom att ofta för långa tider rycka 
honom bort från huvudstaden, då hovet vistades på de kungliga lust
slotten, Drottningholm och Ulriksdal, och då man tydligen fordrade 
att permanent ha läkare tillstädes å ort och ställe, ingrep den stö
rande i hans övriga läkarverksamhet och blev jämväl mer än en gång 
hindersam för det behöriga utövandet av preses-ämbetet i Collegium 
medicum.

Ovan har redan lämnats några meddelanden om den både dryga 
och vanskliga tjänstgöring Bäck fick prestera under Fredrik I:s sista 
bräckliga tid. »Konung Adolph Fredric och Drottning Lovisa Ul
ricas Hof var väl mindre sjukligt och mindre brydsamt, men hans 
[o: Bäcks] Läkare-biträde lika efterlängtadt och oavbrutet», uttalar 
O d h e l iu s .3 Och säkerligen är detta i stort sett riktigt. Det får dock 
ihågkommas, att hovlivet under denna period medförde allvarliga 
vådor för dem, som indrogos inom den handlingskraftiga drottningens 
förtroligare krets och lånade sin medverkan till förverkligandet av 
hennes politiska planer. Men på något dylikt har Bäck säkerligen 
aldrig inlåtit sig — därför kunde också Linné efter den hårdhänta 
upprensning, som ägt rum inom hovkretsarna efter det misslyckade 
revolutionsförsöket 1756, konstatera: »Tu solus in aula superstes.»4

1 Ihre 202: A 2.
2 B o é t h i u s , anf. levnadsteckn. i Sv. biogr. lexikon, B d  7, s. 72.
3 Anf. arb., s. 18.
4 Bref o. skrifvelser, I: D. 5, s. 11 (3 aug. 1756); han tillägger: »laetor ex animo
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Att han också stod väl till boks hos kungaparet visar bl. a. det förhål
landet, att Deras Majestäter i febr. 1759 ställde sig som faddrar för 
Bäcks son Fredric Ulric Abraham. Att han med särskild ynnest om
fattades av drottningen, kunde likaledes Linné konstatera1 — under 
de sejourer han tillbragte på Drottningholm för att ordna Majestä- 
ternas naturaliesamlingar, sammanträffade han understundom med 
Bäck. Att Linné för sin del ingalunda älskade dessa både arbetsamma 
och ur andra synpunkter besvärande hovsejourer har han vid mer än 
ett tillfälle klart sagt ifrån: »att ligga på Drottningholm är Marstrand» 
d. v. s. fästningsstraff, heter det vid ett tillfälle2, och ofta nog visade 
han sig motspänstig, när fråga blev därom att han skulle inställa sig.3 
Klimatet vid Drottningholm fann han ohälsosamt på grund av dess 
fuktighet, särskilt under höstrusket, och ger uttryck åt farhågor att det 
för Bäcks del i förening med den trägna tjänstgöringen skall visa sig 
skadligt.4 Bäck har nog tagit saken lugnare, och det ges en del som 
tyder därpå, att dessa sejourer i och för sig lämnat honom goda till
fällen både till att läsa och skriva.

Redan från 1750-talets mitt ges det emellertid tecken på att den 
trägna tjänstgöringen på lustslotten för Bäck blivit högeligen betung
ande. I ett brev till tjänstgörande hovmarskalken5, snarast från tiden 
1757, anmäler Bäck, att han med anledning av pågående flyttning 
nödgas för första gången på fem års tid förklara sig hindrad att inställa 
sig på Ulriksdal, och framhåller nödvändigheten av att åtminstone 
ännu en livmedikus beordras att tura med honom och arkiater P e t e r 
se n  (senare adlad von Heidenstam). Plan ger härvid några upplys
ningar om sina lönevillkor, som icke sakna intresse. I »lön och ut-

quod nullo modo inquinatus fuisti contagio aulae, servet Te Deus incolumem in 
lubricis Aulae scalis». Några anteckningar angående revolutionsförsöket av — som 
det vill synas — Bäcks hand föreligga i Ihre 125: 10.

1 Se t. ex. L i n n é  till B ä c k  13 okt. 1752 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 189 f.); vidare
2 maj 1755 och 23 aug. s. å. (ibid., s. 335, 339).

2 Se ibid. I: D. 5, s .  75.
3 Se bl. a. brev av 12 juni 1770, däri han omnämner en tillsägelse av kronprins 

Gustaf om att bege sig till Drottningholm och tillägger: »huru fägnesamt detta war, 
kan M. Br. sielf förstå. Gud tör hielpa mig, at jag ej rutnar där» (ibid. I: D.5, s. 172).

4 Se t. ex. ibid. I: D. 4, s .  302 (sept. 1754): »Doleo quod non vacabis a reditu 
Majestatum; vereor quod vires T ibi numquam sufficiant per autumnum commorari 
Drotningholmi.»

5 Förmodligen greve C. F. T ö r n f l y c h t , koncept i Ihre 193; jfr nedan s .  565, 
not 1 och D. 2, s. 327.
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fordring» säger han sig ha 6,160 dir årligen och tillägger »om jag deraf 
allenast räknar 2000 dr för hästar och wagn, som jag är nödsakad at 
hålla, så äro 4160 dr öfriga . . . deraf jag skal lefwa med familia, kiöpa 
böcker och skiöta alla mina behof. Hr. Grefwen ser att jag måste 
blifwa tiggare hwilket deras Maytter ey åstunda, om jag skal på landet 
hädanefter som hittils några månader i sänder giöra tjenst.» Han 
betonar det rimliga i att »en justitia distributiva» kommer till stånd 
genom att åtminstone en ordentlig indelning av hans och Petersens 
tjänstgöring i perioder om 14 dagar ordnas. »Jag utbeder mig med det» 
framhåller han, »ey mer än samma rätt som de kgl. Laquayerna hafwa.» 
Att få till stånd en sådan modus vivendi tycks dock ha stött på svårig
heter — en faktor att räkna med var väl också de kungliga personernas 
önskningar. I varje fall framgår det av ett brev från Petersen-Heiden- 
stam av 29 juni 17601, att han då efter en vistelse på Drottningholm 
in på sjunde veckan erhållit konungens medgivande att återvända till 
Stockholm; han påkallar därför omedelbar inställelse från Bäcks sida, 
men lovar att i sin tur avlösa honom efter fyra veckor, så att man åter 
kommer i ordning och ej behöver klaga på varann. Plan anhåller — 
efter egna fåfänga försök — att Bäck måtte utverka »dass wenigstens 
noch ein paar Arzte mit uns miiszten wechseln», därest det icke skulle 
visa sig möjligt »uns von dieser Art Dienstleistung gantz und gar frey 
zu machen». Petersens långa tjänstgöring står i samband med ett in
termezzo, som kan utläsas ur ett par brev i vår samling.2 Redan i 
slutet av maj har Petersen önskat bli avlöst, men Bäck har måst svara 
honom, att han själv var förhindrad och icke heller hade någon läkare 
att sända i sitt ställe. Med anledning härav har konung Adolf Fredrik 
låtit sin kammartjänare J. A. B ed a t  meddela Bäck, att konungen blivit 
mycket överraskad över Bäcks meddelande, att icke någon läkare 
kan komma tillstädes, och då konungen, som Bedat framhåller, är 
alltför »gracieu» för att vilja att någon av hans domestiker dör av brist 
på hjälp, förväntar han, att Bäck såsom Collegii medici preses, om 
han ej kan finna någon läkare, sänder »Le nomée Monsieur Gunderage» 
snarast möjligt — väl ett vanställt namn på någon fältskär el. dyl. 
Det är som svar härpå som Bäck omedelbart till Bedat avfärdar det 
brev, som A l f r . P e t t e r ss o n  avtryckt i sin minnesteckning (s. 16). 
Plan framhåller här, att Bedat i fråga om preses-ämbetet tydligen icke 
är informerad »du peu d’autorité sur les autres Medecins, dont jouit

1 I Ihre 193.

3 5  -4 0 3 6 0  A .  G r a p e

2 Båda i nyss anförda volym.
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cette charge-lå, qui est un nom sans aucun emolument, sans pension», 
men understundom rätt penibel, i synnerhet för den som likt Bäck 
är nödsakad att vistas på landet mer än halva året. Han känner ej, 
vilken ställning förste livmedici vid de tyska furstehoven intaga, men 
däremot vet han, att de vid de stora hoven i Paris, Wien och Peters
burg ha mycket avsevärda förmåner, »tandisque nous mourerions de 
faim si nous n ’aurions pas la pratique des particuliers & dans la ville». 
Han utför detta närmare i fortsättningen1: »Je suis avec Vous, Mon
sieur, bien surpris qu’aucun des medecins d’icy, ait envie de faire 
sa fortune å la Cour. C’est la pauvreté des medecins & la demeure 
continuelle de la Cour å la campagne, qui en est peut étre la raison. 
Nos Medecins sont obligés de gagner leur pain auprés des malades. 
Si cela reussit mieux dans la ville qu’å la cour, il faut en certain sens 
les plaindre, mais non pas m ’en faire un crime. Un jour d’absence 
hors de la ville les fait perdre toujours.» Och med tillämpning på adres
saten själv slöt han sålunda: »Si vous etes malade en ville, Monsieur, 
Vous ne serez pas satisfait de Pabsence de votre medecin. Si le medecin 
a dix malades, il les pourroit encore moins abandonner.» Detta var 
ju klara verba om anledningen till att slika situationer som den påta
lade kunde uppstå. Men huruvida de också upptogos på högsta ort 
med den förståelse som vederborde känner man icke.

Det vill synas som om Bäck redan 1755 i brev till Linné beklagat 
sig över vanskligheten att förena ställningen som kungl. arkiater med 
den enskilda praktiken. Linné inser de svårigheter Bäcks frånvaro med
för för både familjen och ekonomien men manar honom till att bära 
den med jämnmod: »Nihil est ab omni parte beatum; vel carebis praxi 
aurea, vel sostro archiatri honorifico. Tu feras sortem et ut soles 
contentus vive et perfer quae mutari nequeunt.» Han antyder att tider 
kunna komma, då Bäck icke längre anses lämplig för den befattning 
han nu med fullaste rätt uppbär, utan en annan utses i hans ställe. 
»Tum habebis asylum in aurea praxi» etc.2 Hösten 1759 har Bäck up
penbarligen haft starka funderingar på att begära avsked från hov
tjänsten att döma av den iver, varmed Linné i brev av den 21 sept. 
17593 avråder honom från ett dylikt steg. »Men hwad hypochondrie 
har intagit M. K. Br. som will taga afskedd?», heter det här, »will 
M. Br. accordera och taga stora pgr? äller will min Bror kasta bort

1 Utelämnat av P e t t e r s s o n .

2 L i n n é  till B ä c k  9  sept. 1755 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 351 f.).
3 Ibid. I: D. 5, s. 74 f.
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tiensten?» osv. Han uppmanar Bäck att noga betänka sig med hänsyn 
till tiderna, erinrar om att snart sagt envar, som tagit ett dylikt steg, 
sedermera ångrat sig, och ifrågasätter möjligheten att »begiära häller 
vicarius på ett åhr eller tu». Hans viktigaste argument är dock: »Min 
Br. kan giöra godt wid hofwet» — säkerligen på mångahanda sätt — 
och »giöra godt är dett förnämsta af wår lefnad.» Härtill komme slut
ligen: »En annor blefwo Praeses Collegii; twij skam.» För övrigt, en 
läkare står icke beständigt i ropet: »M. Br. må wara säker att det warar 
ej längre, för än idioter komma, winna credit; och M. Br. blifwer 
utur modet.» Av allt att döma har Bäck låtit övertyga sig av denna 
energiska argumentering. Snart nog inträffade emellertid ett par hän
delser, som voro ägnade att hos honom åter väcka till liv planer i 
samma riktning.1 Den första av dessa är närmare relaterad här nedan 
i Del 2, s. 549 f. och beröres även av A l f r . P e t t e r s s o n , anf. arb. s. 
16 ff.

År 1762 vid riksdagen anmälde E d v . C a r l e so n , då hovkansler2, 
i Mindre sekreta deputationen, att han inom Tabellkommissionen 
haft tillfälle konstatera de olägenheter, som ofta åsamkades Collegium 
medicum vid dess sysslors behöriga bedrivande därigenom »att Col
legii Preses, som tillika är Archiatre, måste Alternera med de andre 
Lifmedici och hela Månaderna städze wara ute på Drottningholm 
elr Ulricksdahl». Detta lände Tabellkommissionen till förfång, när 
det gällde att från Collegium erhålla behövliga uppgifter, och kunde 
även på ett för riket betydelsefullare område bli till skada genom att 
hindra att nödiga anstalter med önskvärd snabbhet vidtoges mot 
smittosamma sjukdomar i landsorten. Det vore därför högstnödigt 
att anstalt vidtoges, varigenom Collegii preses närmare bundes vid 
denna syssla än tidigare skett. Det vore förmätet att vilja draga honom 
från den tjänst Deras Kungl. Majestäter och den kungl. familjen vid 
påkommande sjukdom kunde vilja äska från hans sida, utan vid alla 
sådana tillfällen borde han vara förbunden att på befallning strax

1 Huruvida något hithörande faktum också ligger bakom ett L in n é s  uttalande i 
brev av den 22 dec. 1761 (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 100) torde vara svårt att avgöra, 
men göres av sammanhanget ej osannolikt. D et lyder: »jag beklagar M.K.Brs 
olyckeliga tillfälle; wij böra dock prisa Gud, som giort olyckan drägelig och icke äf- 
wentyrlig. M in Bror klagar öfwer att mista auream praxin på ett par dagar; än jag 
som i så många åhr lämnat den totalt för wettenskapens skull» osv. Kan det till även
tyrs gälla den händelse, som beröres nedan med anledning av hovmarskalken frih. 
H. G. R ålam bs brev?

2 Om honom jfr nedan D. 2, s. 295 ff.
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inställa sig. Enligt Carlesons uppfattning skulle detta icke komma att 
ske så ofta, »emedan Archiater Rosén då merendels kallas och brukas», 
varför Bäcks biträde mestadels nyttjats »för Hofbetjeningen, hwilken 
äfwen så wäl af de andre lif- och hofmedici kan wårdas och skjötas».

Det är ju alldeles uppenbart att denna Carlesons föreställning, som 
Mindre deputationen beslöt att godtaga, klart riktar sig mot det vid 
hovet gällande systemet, den praxis som där tillämpades att för lång
liga tider taga Collegii medici chef i anspråk icke blott för sjukvården 
vid hovet i allmänhet — i fallet Bedat var det ju fråga om en »dome- 
stique» — utan säkerligen även under perioder, då icke något sjuk
domsfall överhuvud förelåg. Det säges med all tydlighet ifrån, att en 
man som Bäck skall reserveras för majestäternas och den kungliga 
familjens behov »vid påkommande sjukdom».1 Det var alltså här, såvitt 
man kan skönja, fråga om en anordning, som Bäck borde ha varit 
den förste att hälsa med tillfredsställelse. Emellertid inträffade, som 
nedan påvisats2, det märkliga att, när sedan i deputationen ett ’Pro
ject’ till Sekreta utskottets yttrande uppsattes, då blev det icke fråga 
om att framställa ett önskemål, som det väl snarast skulle ha tillkom
mit de högre hovchargernas innehavare att taga ad notam, utan udden 
riktades mot Bäck, och det hela fick formen av ett i delvis ganska frän 
ton hållet yrkande, att »Prassea Collegii Medici tilhålles, at offtare wara 
wid sin Syszla i Staden tilstädes», och en vädjan till Kungl. Maj:t, 
att han måtte »förständigas, att han icke offtare får wara från sin 
Syszla frånwarande, än då han för deras Mtters och den Kongl. fa- 
millens egne Höga Personer påkallas». Skrivelseförslaget godkändes 
av Sekreta utskottet den 21 juni och passerade Rådet den 27 juli.3 
Och man kan svårligen undgå att se något av ödets ironi däri, att det 
blev överste-marskalken — greve A da m  H o r n  — som fick uppdraget 
att å Kungl. Majt:s vägnar framföra denna admonition till Bäck för 
att han — på nådig befallning och till kungliga familjens och hovets 
båtnad! — nödgats att försumma sitt ämbete som Collegii medici 
preses.4

1 Föreställningen att R o sé n , så snart det gällde de kungligas hälsa, »merendels 
kallas och brukas» får nog för övrigt anses något överdriven att döma av den tidvis 
ganska livliga korrespondens, som just om de kungligas hälsotillstånd fördes mellan 
Rosén i Uppsala och Bäck stationerad å ort och ställe.

2 Se nedan D. 2, s. 549 f.
3 Rådsprotokoll (inrikes) 27 juli 1762 § 20.
4 Avskrift av skrivelsen, som är daterad 27 aug. 1762, föreligger i Ihre 266: A 6; 

den är avtryckt av A l f r . P ettersso n , anf. arb., s. 17 f.
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Hur Bäck upptagit det hela känner man icke närmare. Ej heller 
är det klart, vad som ligger bakom Linnés uttalande i brev av 2 okt. 
17621: »jag kan intet begripa att M. Br. hotas med slottsråd. Medicus 
solus imperantibus imperat P l i n . det lärer ej alla förstå, om M. Br. 
woro borta ett åhr, ach hur skulle icke M. Br. wara wälkommen: 
vilescunt quotidiana.» En möjlighet är att detta står i samband med en 
händelse, som kan utläsas ur ett brev till Bäck från hovmarskalken 
friherre PI. G. R å l a m b2, odaterat men snarast från något av åren 
1761 eller 1762.3 Av detta brev framgår att Bäck genom en tidigare 
skrivelse från Rålamb, avlåten på konungens anmodan, ålagts att oför- 
dröjligen inställa sig på Drottningholm i stället för arkiater P e t e r se n - 
H e id e n s t a m  som insjuknat. Brevet ifråga hade av jaktjunkaren S i l f - 
v erspa rr e4 en tisdag avlämnats i Bäcks hus, då han själv ej kunnat 
anträffas. Då dag efter dag gått utan att Bäck ankommit — Rålambs 
nya brev är daterat »fredagsafton» — eller ens lämnat ett ord till svar, 
»så har Hans Mayt tagit det ganska onådigt och ämnat fatta någon 
obehagelig resolution, hwilken iag hitintils som PIr Archiatorns wän 
afhållit, men låfwar icke öfwer morgondagen kunna hindra». Att här 
något missöde förefallit — snarast så att Bäck aldrig fått det första 
brevet — är väl mer än antagligt. Hur som helst ligger det nära till 
hands att antaga, att därest verkligen de tvenne nu relaterade händel
serna råkat nära nog sammanfalla, detta kunnat vara ägnat att ånyo 
komma Bäck att vilja lämna hovtjänsten — även admonitionen ensam 
kunde väl verka därhän. Det visar sig också att Linné numera icke 
är lika ivrig som tidigare att avråda. I det förut nämnda brevet av 
2 okt. 1762 väger han skälen för och emot: »jag har nog undrat att 
M. Br. uthärdat så många åhr med Drotningholm. Hade M. Br. 
allenast Praesidium, då kunne M. Br. hafwa tid att uträtta något 
godt, som nu ej kan ske; och är doch så nödigt, som att Medicinen 
skall bestå» — fortsättningen visar, att det särskilt är fältskärernas

1 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 102 f.
2 Numera mest känd för sina litterära intressen, se om honom S ig r id  L e ijo n - 

h u fv u d , U r svenska herrgårdsarkiv (Sthm 1902), s. 157—207 (’Dalins lärjunge’), 
O . N ordberg , En swensk adelsmans äfwentyr och dess författare (akad. avh. Upps. 
1944).

3 I Ihre 193. För här antagna tidpunkt synes det förhållandet tala, att R ålamb 
blev tjänstgörande hovmarskalk i april 1761 och att den nedan nämnde S ilfversparre  
var jaktjunkare fram till 29 jan. 1763.

4 A ron  G ustaf S ilfversparre , slutl. hovmarskalk, friherre m. m. (E l g en stier n a , 
7 s. 206).
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metod att skaffa sig doktorsgrad utomlands, som oroar honom. Han 
berör vidare frågan om efterträdare i hovtjänsten, vilket ju tyder på 
att Bäcks intentioner denna gång varit mera bestämda: »Till successor 
wid Hofwet ser jag ingen, om icke antingen Bergius, Darelius äller 
Sidrén, som jag tror doch bäst passade.» Och han tillägger: »M. Brs. 
inkomster wid hofwet swara icke emot det M. Br. kunne älliest hafwa 
med längre lifstid, friare och nögdare sinne.» Att också varjehanda 
rykten varit i svang beträffande Bäcks planer framgår därav, att Linné 
några dagar senare (den 6 okt.) återger ett dylikt: »Är det sant att M. 
Br. mediterar på avsked och accorde med Chemise Profess, i Lund»1, 
dvs. C h r is t ia n  W o l l in .2 Men även denna gång har Bäck tydligen 
vid närmare besinnande funnit sig böra stanna på sin post. Möjligen 
har väl härtill bidragit att han numera med stöd av det i admonitio- 
nen gjorda uttalandet måste ha kunnat påräkna en lindrigare tjänst
göring. Att han dock ej helt kunnat släppa tanken på att dra sig till
baka utan begärt Linnés råd visar dennes brev av den 16 juli 1764, 
däri det bl. a. heter: »jag wet hwad det kostar på att somna på Drot- 
ningholm, och undrar intet at M. K. Br. trotnar där wid. Det är swårt 
råda M. K. Br., ty jag ser så många omständigheter på bägge sidor»; 
varpå argumenterna för och emot åter ventileras: Drottningholms- 
sejourernas kända nackdelar å ena sidan, och »på andra sidan, ser jag 
ingen, som kan giöra Deras M tr tillfyllest; jag ser ej den, i hwars 
händer deras dyra lif och hälsa kan förtros» osv.3 Ett par månader 
därefter är frågan åter på tal, då Linné den 4 sept. s. å. snarast förordar 
en medelväg: »Min Broder bör åtminstone arbeta wid hofwet och syssla

1 Ibid. I: D. 5, s. 104.
2 Om denne hade L in n é  några år tidigare, nämligen 14 april 1758 (ibid., s. 48) 

berättat, att han, som var filosof och filolog och som, då han ett år tidigare såsom 
informator för de unga grevarna Piper — jfr här ovan s. 146 — besökt Uppsala, ej 
haft en tanke på att studera medicin (»de Medicina non somniabat»), icke dess mindre 
nu av Medicinska fakulteten i Lund föreslagits till med. adjunkt, vilket Linné be
tecknar som ett »horrendum phaenomenon». Faktum är emellertid att han under 
Uppsala-tiden fick sin håg inriktad på medicinen — han bodde hos Nils Rosén — 
och studerade fysik, kemi och naturvetenskap under Klingenstierna, Wallerius och 
Linné. Den nämnda adjunkturen i Lund, som främst tycks ha gällt kemi, erhöll 
han 1758, fullgjorde s. å. erforderliga specimina för doktorsgraden och promovera
des 1760; blev påföljande år professor i kemi i Lund, utnämndes till k. livmedikus 
1762, befordrades till professor i medicin och kemi 1775 och innehade detta ämbete 
till sin död 1798. Jfr vidare nedan D. 2, s. 425, där vol. Ihre 211, innehållande anteck
ningar efter Wollins föreläsningar över »chemia oeconomica», är förtecknad.

3 Bref och skrifvelser I: D. 5, s. 123.
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till han blifwer 50 åhr, sedan taga nådigt afsked och sätta sig i ro, att 
min Bror kan säga sig hafwa lefwat några dagar; ty tiden här blifwer 
för oss ej ewig; och M. B. kan subsistera; men drager gerigheten M. Br. 
så war i tienst, så länge M. Br. lefwer och gack sedan bort, som M. Br. 
aldrig warit här.»1

Säkerligen vore det att göra Bäck orätt, om man i det förhållandet, 
att han intill sitt livs slut, alltså i ännu dryga 30 år, kom att kvarstå i 
sin hovcharge, skulle vilja se ett utslag av »girighet». Det var helt visst 
andra och ädlare bevekelsegrunder som här voro avgörande. Sin givna 
betydelse hade det väl också, att han 1773 blev drottning S o f ia  M a g 
d a len a s  specielle livmedikus. »Hennes Kongl. Maj:t, nu varande 
Enke-Drottningen», säger O d h e l iu s  i sin minnesteckning 1795 (s. 18), 
»utvalde honom til sin egenteliga Läkare.» Och vilken trogen omvård
nad han ägnade denna sin höga patient skönjes icke minst av de i vår 
samling bevarade anteckningarna2, vilka bl. a. visa, att Bäck ännu så 
sent som den 5 mars 1795 dvs. tio dagar före sin egen bortgång gjort 
anteckningar rörande drottningens hälsotillstånd. Ställningen som 
drottningens läkare kunde under Gustaf III:s tid, då förhållandet mel
lan konungen och hans gemål som bekant understundom lämnade 
åtskilligt att önska, medföra vissa vanskligheter och ådraga vederbö
rande konungens misshag. En antydan om en dylik episod från nov. 
1790 ger G. J. A d l e r b e t h  i sina Historiska anteckningar3: då drott
ningen i sagda månad önskade inflytta till huvudstaden från Drott
ningholm på inrådan av Bäck, som ansåg att en hennes öronåkomma 
krävde annan regime, tog konungen humör och »ansåg drottningens 
föreburna opasslighet för en pretext». Hos Gustaf III stod Bäck av 
åtskilligt att döma aldrig särskilt väl till boks, enligt vad S. A . H e d in  
meddelar i sina »Läkareporträtt».4 Hans allvarliga läggning stämde 
nog icke väl överens med konungens livliga och nervösa naturell och 
med den ofta något frivola tonen vid hans hov. Och Gustafs ställning 
till medicinalväsendet och läkarkonstens utövare är, som redan ovan 
antytts, icke något för konungen odelat hedrande kapitel. I en ’Korrt 
öfversigt av Medicinal-Verket ifrån 1774 till närvarande tid . . .’ 
införd i Hedins ’Samlingar i blandade ämnen för läkare-vetenskapen

1 Ibid., s. 126.
2 Särskilt i Ihre 262 (se nedan D. 2, s. 533, jfr även s. 493, 512).
3 E. T egnérs utgåva (Från Tredje Gustafs dagar, 2), Bd 1 (Sthm, tr. i Lund 

1892), s. 227.
4 Svenska läkaresällskapets bibliotek.
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och naturforskningen’, Bd i : H. 3 (Sthm 1811), s. 241?. framställer 
författaren (Hedin själv?) honom säkerligen fullt befogat såsom »en 
Regent, som mera smickrades af äran att hafva tillvägabragt en re
form, än af den tillfredsställelsen att hafva gagnat en Vetenskap för 
hvilken han den tiden hyste allt för liten gynnsamhet». Och han erinrar 
om att »Läkare-Vetenskapen, som väl högaktad i några tidehvarfvets 
grundligen lärde och för konstens utöfning vidtberömde Läkare, likväl 
ännu ej var frikallad ifrån de grövre sarcasmer, som, fortplantade ifrån 
Moliérs satiriske penna, ofta genljudade från Hof-Theatern och vunno 
handklappningar och bifall». Han uppräknar här en rad av förnämliga 
svenska läkare från detta tidevarv, däribland »vid Hofvet . . .  för yp- 
perlige insigter utmärkte Konungens verkelige Archiater Bäck och 
tjänstgör. Förste Lif-Medicus Dahlberg». Och han tillägger: »Alla 
desse seculäre Mäns förtjenster voro för mycket talande för att icke 
gifva Vetenskapen anseende, fastän detta mått af anseende utmättes 
med alltför knapp hand af Regenten, oagtadt han fann det rågadt ge
nom samtidens beröm.»

Att Sofia Magdalena däremot högt skattade sin livläkares förtjänster 
torde ha varit ett känt faktum. Odhelius uttrycker detta med orden: 
»hennes tårar, vid hans dödsfall, tolka närmast hennes förlust och 
hans förtjenst».

Med den minderårige G u sta f  (IV) A d o l fs  hälsovård torde Bäck 
endast mera tillfälligt ha tagit befattning — han stod länge under Dal
bergs inseende. Som ett exempel på att så dock understundom skett 
kunna nämnas dels anteckningar av Bäck från våren 1782 angående 
dåvar. kronprinsens sjukdom (i Ihre 257, se nedan D. 2, s. 512), 
dels ett underdån. yttrande rörande konungens sjukdom, som är fogat 
till ett hemligt konseljprotokoll av den 16 okt. 1792.1

Rörande prinsarna C a r l  (XIII) och F r e d r ik  A d o l f  samt prinses
san S o f ia  A l b e r t in a  finnas varjehanda handlingar såväl i vår samling 
som än mer bland de Bäckska papperen i Karolinska institutets biblio
tek — jag hänvisar till vad härom meddelats nedan i D. 2, s. 529—533.

Att beteckna Bäck såsom fem svenska konungars läkare skulle väl 
ur vissa synpunkter innebära en överdrift både formellt och reellt, 
men helt oberättigat vore det ju näppeligen med hänsyn till den säll
synt långa och trägna tjänst, som han under åren 1748— 1795, alltså 
under inemot ett halvt århundrade, presterade vid det svenska hovet

1 Se härom Meddel. fr. Sv. Riksarkivet, H. 22 (Sthm 1898), s. 62.
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och som, efter vad det vill synas, också i större och mindre utsträck
ning kom att beröra snart sagt hela raden av kungliga personer. Tyd
ligt är ävenså att han med mycken framgång utövat sitt kall på denna 
särskilt maktpåliggande post. »Och at hos de högste i landet», säger 
O d h e l iu s 1, »hvilkas lif har gemenskap med otaliga lägre menniskors 
välgång, uträtta detta förtroendes värf, med säkerhet och framgång, 
sätter Läkaren på högden af en förtjent ära.»

Vad åter angår Bäcks övriga läkarpraktik så är det tydligt att han väl Bäcks all- 
följt de en smula förnumstiga uttalanden han tidigt gjort2 om fördelen 
för läkaren av att börja så att säga nedifrån, hos småfolket; det har 
skett åtminstone såtillvida, som han tydligen ägnat mycken uppmärk
samhet och omtanke åt omvårdnaden av de obemedlade sjuka och om 
denna vårds förbättring också i sin ämbetsutövning inlagt stor för
tjänst. Och han har heller icke undandragit sig att aktivt medverka 
i den rena fattigpraktiken: det befinnes sålunda t. ex. att, när på grund 
av de höga mortalitetssiffrorna Kungl. Maj:t i september 1748 fann 
nödigt att förorda vissa åtgärder för skötseln av fattiga sjuka i huvud
staden, så åtogo sig Collegii assessorer att vissa timmar i veckan hålla 
mottagning för dessa, varvid på Bäcks lott föllo Söderförsamlingarna 
Katarina och Maria.3 Som ovan antytts4, ansåg han denna art av 
praktik värdefull för de unga läkarnas utbildning och därjämte ägnad 
att höja läkarkårens anseende. Men å andra sidan var det ju rätt na
turligt att en man, som tidigt erhöll en ställning vid hovet, skulle bli 
bemärkt i skilda kretsar och att detta skulle inverka på hans praktik.
Av allt att döma har denna vuxit snabbt jämsides med hans anseende 
som skicklig läkare och så småningom tagit en omfattning av mycket 
betydande mått. Att han i starten haft en välvillig tillskyndare i 
R o s é n  antyder han själv. Sålunda har han redan våren 1746 tillsam
mans med denne5 deltagit i vården av själve kanslipresidenten, greve
C a r l  G y l l e n b o r g , som redan då kroppsligt nedbruten avled mot slu
tet av året. Även av greve H e n n in g  G y l l e n b o r g  och hans familj 
togos hans tjänster i betydlig utsträckning i anspråk.6 En öm omvård-

1 Anf. arb., s. 25. 2 Jfr ovan s. 472.
3 Collegii medici prot. 7 sept. 1748, § 5.
4 Jfr ovan s. 480 (not från föreg. sida).
5 Flera brev från R o sén  till B äck från detta år finnas dels i vår samling (Ihre 

193), dels i Karol, inst. (Ms. 160: 2).
6 Papper härom finnas dels i Karol. inst. (bl. a. ms. 32 och 160: 5) dels i UUB 

(F 380 och X 265 b).
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nad fick han vid mer än ett tillfälle anledning att ägna sina svärför
äldrar, kammarherre O l o f  A d l er b er g  ( f  1757) och hans maka grevin
nan A n n a  S o f ia  G y l l e n b o r g  ( f  1766), om vilka se närmare nedan. 
Inom hans högadliga klientel möter man en rad av namn som t. ex. 
B r a h e , B ie l k e , B o n d e , C r o n h ie l m , D e G e e r , v o n  D u b e n , E k e b l a d , 
G y l l e n s t ie r n a , H e s s e n s t e in , H o r n , v o n  H ö p k e n , L e y o n s t e d t , 
P a l m s t ie r n a , P o sse , R u d e n s c h ö l d , S pa r r e , T a u b e , T e s s in  o . s . v . 
Bland kulturellt prominenta personer, som sökte hans råd och hjälp, 
kunna nämnas H å r lem  a n , G . J. A d l er b etli, J. M. K r a u s , S a m . 
K l in g e n s t ie r n a , Fru N o r d e n f l y c h t , A n d er s  S c h ö n b e r g , W a r g e n - 
t i n , C . G . W a r m h o l t z  m. fl. Även av utländska diplomater i Stock
holm blev han anlitad, så t. ex. av franske ambassadören markis 
d ’H a v r in c o u r  och holländske ministern L. v a n  M a r t e v il l e  och hans 
familj; Marteville avled i Stockholm 1760.1 Stockholms storborgare 
äro representerade genom medlemmar av familjerna C l a s o n , H e b b e , 
T o t t ie  m. fl., och deras göteborgska motsvarigheter, familjerna A l - 
s t r ö m e r , S a h l g r e n  m. fl., tillhörde också Bäcks klientel. Men ym
nigt förekomma även namn på ämbetsmän i skilda grader, köpmän, 
hantverkare m. fl. Bäcks verksamhet var för övrigt ingalunda in
skränkt till huvudstaden med omnejd — enligt vad hans korrespon
dens ger vid handen anlitades han i betydlig omfattning av personer 
bosatta på vitt skilda orter i vårt land, som det förefaller icke minst 
i Norrland.

För att få ett klarare begrepp om Bäcks omfattande praktik — vartill 
dokumenten till vida övervägande del föreligga i Karolinska institu
tets bibliotek, dock med en icke alldeles föraktlig supplering i vår 
samling — har jag ansett mig vid katalogiseringen av här föreliggande 
anteckningsböcker av Bäck rörande hans läkarverksamhet, dvs. vo
lymerna Ihre 254—257 och 259, böra registrera flertalet där förekom
mande patientnamn och även i görlig mån identifiera deras bärare. 
Det har skett även för att erinra om det stora b io g ra f isk a  material, 
som Bäcks samlingar innesluta; det m e d ic in sk a  värde, som de gi
vetvis också äga, är jag icke kompetent att närmare bedöma. Om jag 
också icke helt underlåtit att jämväl lämna uppgifter om förefallande 
sjukdomar, så har på den grund dock för mig den personhistoriska 
synpunkten trätt i förgrunden. I fråga om identifieringen av de re
gistrerade personerna får jag nog erkänna, att jag icke är främmande

1 Om familjen Marteville jfr ovan s. 151, 266 f.
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för det patos, varåt O scar L e v e r t in  ger uttryck i ett brev till E d 
vard  B r ä n d es  (dec. 1900)1, då han om sin edition av G jö r w e l l s  
familjebrev uttalar: »Jag sänder dig en samling bref, jag gaf ut med ett 
register, som är min stolthet. Den som icke vet hvilken triumf det är 
att identifiera en obekant kryddkrämare från 1700-talet och upptäcka 
hans obekanta födelse- och dödsår, har icke smakat historiens innersta 
njutning.»

Registreringen ifråga — som omfattar flera hundra personer — 
ådagalägger också, i vilken intim kontakt Bäck stått med sina Stock- 
holmskolleger och hur snabb han varit att uppteckna, vad han från 
deras sida erfarit av intresse i medicinska ämnen. Att han därvidlag 
icke heller ratat upplysningar lämnade av kirurger, apotekare, ja lek
män och till och med kvacksalvare låter sig också fastställas. I senare 
fallet har det gällt meddelanden om huskurer och folkmedicin, ämnen, . 
för vilka vi ju veta att Bäck livligt intresserade sig.2 I sitt äreminne 
över professor H. D. Spöring3, föredraget i K. Vetenskapsakademien 
(Sthm 1749), framhåller han, att denne »skämdes ej vid hus-curer, 
en god egenskap hos en Doctare och nödig för dem som bo på afläg- 
sen ort, eller hafva fattiga sjuka att hjelpa».

Någon mera ingående karakteristik av Bäck som läkare föreligger ej 
och kan näppeligen heller här ges, i varje fall ej med anspråk på en 
mera inträngande analys, vartill förutsättningarna tyvärr helt saknas. 
Några fakta må dock påpekas. O d h e l iu s  antyder, att Bäck haft an
seende för att i sin praktik iaktta en överdriven försiktighet — för att 
ha »varit en, kanske öfverflödigt, försigtig utöfvande Läkare» (s. 17) — 
och Bäck var säkerligen själv ej okunnig härom: det överensstämde helt 
visst med hans allmänna lynnesläggning. Han har för övrigt själv i 
viss mån uttalat sig på denna punkt; det sker i den nyssnämnda min
nesteckningen över Spöring, där det heter (s. 25): »En fruktsam Me
dicus är bättre, än en oförvägen. Han låter den sjukas nöd gå sig när
mare til hjertat, och han tror sig aldrig vara säker nog emot sin fiende. 
Ty i sjukdomar, såsom i krig, bör intet föraktas.» För övrigt behöver 
det ju  ej framhållas, att Bäck i sin uppfattning i mångt och mycket 
var präglad av sin samtid. Det gäller t. ex. om den bergfasta över
tygelse om åderlåtningens värde och nödvändighet, vilken han, som

1 G eorg  och E dv . Brändes Breweksling med nordiske Forfattere og Videnskabs- 
maend, 7 (Khvn 1942), s. 86.

2 Jfr ovan s. 486 f.
3 Herm. Diedr. Spörings . . . äreminne (Sthm 1749), s. 25.
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lätt skulle kunna påvisas, vid många tillfällen lade i dagen. — Som 
någon djupare spekulativ natur torde han näppeligen kunna beteck
nas, och han företedde ej heller veterligt några drag av den geniala 
intuition, som kunde utmärka hans vän Linné. Bäcks styrka låg nog 
helt på det empiriska planet. Den vilade först och främst på den so
lida underbyggnad han genom man torde kunna säga osedvanligt 
grundliga studier och en mångsidig praktisk utbildning vetat förskaffa 
sig. Påfallande är också den ambition, med vilken han livet igenom 
strävade att vidga sitt vetande och på olika vägar i görlig mån hålla 
sig å jour med utvecklingen inom facket1: få av hans samtida torde i 
den utsträckning som Bäck ha hållit sig underrättade om den veten
skapliga produktionen på det medicinska området, gjort så omfattande 
bokinköp och drivit så trägna litteraturstudier. På goda grunder 
torde det sålunda kunna ifrågasättas, om icke han — i varje fall efter 
R o s é n  v o n  R o s e n s t e in s  bortgång och måhända även dessförinnan — 
av dåtidens svenska läkare varit den mest initierade och bäst oriente
rade inom både den äldre och den samtida facklitteraturen. — Det 
bör vidare påpekas, att Bäck tydligen var en god observatör med åt
skilligt av en linnéansk skolning: mästaren har själv uttalat sig beröm
mande om hans skarpa iakttagelseförmåga på det naturvetenskapliga 
gebietet, och att denna egenskap varit honom till båtnad även i hans 
läkarverksamhet säger sig självt. En ständigt växande erfarenhet 
måste ju hans omfattande praktik ha skänkt honom, och denna utgör 
ju ett talande vittnesbörd om det förtroende han åtnjöt som läkare. 
Här tillkommer ytterligare ett särskilt moment, värt beaktande och 
även beundran: hans vana att föra mer och mindre utförliga anteck
ningar över sin praktik, att på papperet fästa sina iakttagelser och åt
göranden m. m. och för övrigt samla de dokumenter, som kunde belysa 
de olika sjukdomsfallen osv. Att han så pass genomgående som verk
ligen skedde mäktade genomföra denna tidskrävande regel och därmed 
skapade samlingar, som i fråga om här förevarande tid torde stå utan 
motstycke i vårt land, det måste, särskilt i betraktande av hans många 
andra krävande åligganden, räknas som en i hög grad erkännansvärd 
prestation.

I ett nära samband med Bäcks läkarpraktik stå alltså hans stora sam
lingar av medicinska anteckningar m. m., vilka — såsom redan an

1 Rörande vissa av de metoder han härför använde har redan ett och annat an
förts här ovan (hans in- och utländska korrespondens m. m.). Och en del hithörande 
spörsmål komma att något beröras i det följande.
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tytts — till en mycket betydande del härröra från den läkarverksamhet 
han själv utövat, även om de också innehålla åtskilligt därutöver. 
»At Han med achtsamhet skiött sina Sjuka», säger han om sig själv i 
den svenska självbiografien1, »kan intagas af de i [18, överskrivet:] 
2i folioBand efterlemnade Handlingar om allehanda medicinska rön, 
sjukberättelser, rådfrågningar och swar». Om någon journalföring2 
i mera modern mening är det naturligtvis ej fråga, ej heller om regel
bundna dagboksanteckningar. På tal om dylika kan dock möjligen 
förtjäna nämnas, att Bäck i en av de anteckningsvolymer rörande prak
tiken, som föreligga i vår samling3, om den tyske läkaren J o h . G o t t f r . 
v o n  H a h n  annoterat, att denne »höll et noga dagregister öfwer sina 
siuka som gjorde årl[igen] i Band in folio nu tillsammans 16 Band» 
och tillägger: »Derifrån mente han sin lyckeliga prognosis komma.»

Själv har Bäck emellertid, som redan omnämnts, haft för vana att 
mycket ofta — framför allt när det gällt ur medicinsk synpunkt mera 
märkliga fall, men även när det varit fråga om mera prominenta per
soner — lägga upp ett anteckningsblad (gärna i folio) för varje patient, 
varvid han icke sällan låtit en av den sjuke själv avgiven redogörelse 
för anamnesen m. m. bilda utgångspunkten; dessa anteckningar kunna 
stundom åtföljas av bulletiner dag för dag avgivna (eller dikterade) 
av patienten eller av hans närmaste vårdare.4 Själv har han här suc
cessivt annoterat sina ordinationer, stundom även en del funderingar 
om olika diagnosmöjligheter, notiser om sjukdomsförloppet, om kon
sulterade kollegers åsikter osv. Vid sidan härav har han även fört 
mera summariska anteckningar på lägg i 8:0. Och i ena som andra 
fallet ha anteckningssamlingarna sammanförts i volymer, vilka i sin 
tur ordnats i serier under olika beteckningar. Härom närmare i det 
följande.

Det torde icke böra lämnas onämnt, att Bäck dock också själv fram

1 Ihre 202: A 2.
2 Sådan påfordrade han till viss grad för det blivande lasarettet, i det han i sin 

förutnämnda lasarettsoration (s. 15) härom yttrar: »Den tilgång, som Hippocrates 
hade i sin tid til rön och observationer, kunde man bequämligare hafva vid et väl 
inrättadt Lazaret, om någon förståndig anteknade dageligen den sjukas tilstånd ifrån 
början til slut, huru pulsen, tungan och urinen hafver sig, hvad ändringar infallit, 
hvad han brukadt, och huru utgången varit.» A tt detta oftast försummades i de u t
ländska sjukhusen hade förvånat honom, ty — tillägger han: »Tänk hvad nytta en 
sådan samling skulle skaffa en väl grundad Medicus.»

3 Ihre 256.
4 E tt exempel på denna typ föreligger i vår samling (N o o rd en h ielm  i Ihre 193).
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hållit de mycket stora svårigheter det måste möta för en av praktiken 
strängt upptagen läkare att medhinna att göra dylika anteckningar på 
ett tillfredsställande sätt. Hans uttalande ger då också ett begrepp om 
de höga fordringar han ställer på dylika anteckningar, särskilt för den 
händelse de äro avsedda för publicering. Det sker i det åminnelsetal, 
som han på sin höga ålder höll över sin kollega assessor Z a c h a r ia s  
S t r a n d b e r g 1, och förekommer, när Bäck vill förklara Strandbergs 
obetydliga vetenskapliga produktion. »I sin bästa tid, och innan sjuk
lighet och ålderdom hade aftynat krafter och munterhet, hade han alt 
för många Patienter at vårda och kunde ej hinna at i pennan fatta alt 
det egna och märkvärdiga, som förekom; eller med den noggranhet 
utföra alt hvad en fullkomlig historia morbi fordrar, där den minsta 
omständigheten icke bör saknas, så väl rörande sjukdomens orsaker, 
des början och fortgång, som läkemedlens beskaffenhet och verkan. 
Huru kan man vänta alt detta af en Läkare, som på sena aftonen 
kommer ifrån många sjukbesök, brydd och utmattad, och väl behöf- 
vande en stund at tänka på deras plågor, som han nästa dagen åter 
bör besöka, ändå lycklig om han får njuta sömn och fred om natten. 
När ock en sådan noggrann berättelse är upsatt, förekomma dock 
tvifvelsmål, om icke något betydeligt förelupit under sjukdomen, som 
icke kommit til Läkarens kunskap, eller något blifvit brukadt, Läkaren 
ovetande, på Vänners och Anhörigas tilstyrkande, och som gerna hål
les i tysthet, om sjukdomen där efter blifvit förvärrad. Så kan en Casus 
eller sjukdomsberättelse, upgifven i bästa mening, mer skada än gagna, 
och, i stället för at uplysa, blifva et förledande irrbloss, eller en orsak 
ibland många flera til vår brist på fullkomliga och pålitliga Rön, i en 
så grufvelig mängd sjukdoms beskrifningar och botnings-sätt, det våre 
bäste Läkare länge och bitterligen beklagat.» Den överdrivna kriti- 
cism, som vill underkänna snart sagt allt vad på detta område preste
rats, biträder han dock icke. »Vi hafva en Ballonius, Bagliv och Sy
denham, med flera påliteliga. Vi hafve Morgagni de sedibus & caus
sis morborum» osv.

Det torde kunna sägas att icke minst sett i samband med detta 
uttalande framstår det han själv på sjukdomsbeskrivningens område 
åstadkommit såsom en högst imponerande prestation, låt vara att det 
om det allra mesta därav gäller att det befinner sig på materialsam- 
I ingens stadium.

1 Åminnelse tal öfwer . . . H err Doctor Zacharias Johan Strandberg; hållet inför 
Kongl. Vetenskaps academien den 29 maj 1793. (Sthm 1794.) S. 22 ff.
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De serier, i vilka Bäck som nämnt sammanförde sina anteckningar 
rörande praktiken ävensom en myckenhet andra medicinska papper 
av skilda slag (handlingar rörande medicinalverket, enkannerligen 
Collegium medicum, rön och meddelanden, excerpter ur litteraturen 
osv.), gav han skilda beteckningar såsom ’Acta medica’, ’Adversaria 
medica’ och ’Historiae morborum’. Det är väl antagligt att Bäcks me
ning ursprungligen varit att särhålla dessa serier och avse dem för 
olika slag av papper. Det vill sålunda synas som om termen Adversaria 
medica från början skulle avsetts för anteckningar av mera teoretisk 
natur, särskilt de excerpter ur litteraturen, som Bäck tydligen tagit 
för vana att vid sina studier snart sagt regelbundet göra. Acta medica 
skulle väl i så fall ha i första hand upptagit de mera officiella doku
menten rörande medicinalväsendet m. m., men däri kunde vidare 
naturligtvis inrangeras varjehanda andra ting. Serien Historiae mor
borum skulle då givetvis kommit att avse praktiken, Bäcks egen och 
andras. Men det får nog sägas, att gränserna i så fall snart nog utplå
nats och att de olika beteckningarna i många fall nyttjats om varandra.1 
Helt särhållen är sålunda icke någon av serierna; Historiae morborum 
är det nog bäst, men innehåller dock även t. ex. mängder av litteratur- 
excerpter, liksom å andra sidan sjukdomsbeskrivningar såväl av Bäck 
själv som av patienter ymnigt förekomma i både Acta- och Adversaria- 
sviterna. Man får också komma ihåg, att dessa samlingar vuxit fram 
så småningom under loppet av ett långt liv, varvid det vanliga för
faringssättet väl kan tänkas ha varit det, att när samlingen av anteck
ningar vuxit till ett visst omfång, så har den sänts till bindning, varvid 
måhända en del andra papper av medicinskt innehåll lämpligen ansetts 
kunna medfölja. Hur den därvid — eller senare vid återkomsten — 
kom att bli betecknad berodde nog i åtskillig mån på en slump.

Vad först angår folio-serierna i Karolinska institutets bibliotek, 
som till slut kommit att tillsammans utgöra icke 21 utan 26 volymer, 
så blevo dessa på en tidpunkt, då handskriftssamlingen endast delvis 
var ordnad och katalogiserad, med hänsyn till bindningen och med 
användning av mer och mindre fragmentariskt bevarade äldre beteck
ningar m. m. — i vissa fall saknades dylika helt — provisoriskt upp
ställda i serier, vilka senare vid samlingens behandling och signering

' Det kan så t. ex. framhållas, att det i Karol. inst:s bibi. ges en volym (ms. 118 b), 
som å titelbladet betecknats som Historiae m orborum  T . IV, men å ryggen som Ad
versaria medica T . IV (jfr nedan D. 2, s. 486 f.).
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genom nuvarande bibliotekariens, d:r A. H o l m b e r g s  försorg1 bibe
hållits. Serieindelningen ter sig därför på följande sätt:

Adversaria medica [Ser. i :] T. i —4, nu signerade no. 157: 1—4,
Adversaria medica Ser. 2: T. 2—3, nu signerade no. 158: 1-—2,
Adversaria medica Ser. 3: T. 2—5 och 9— 10, nu signerade no. 

159: 1—6,
Acta medica, T. 1—2, 5, 7, 11— 19 och Suppi. T. 1, nu signerade 

no. 160: 1— 14.
Att denna uppställning — som nyttjats för detta arbete, därtill innan 

signeringen kom till stånd2 — svårligen kan i allo ha överensstämt med 
Bäcks egna intentioner kan ju a priori antagas; det har också bekräftats 
av en å Ekebyhof tyvärr först i senare tid funnen registervolym till 
vissa av Bäcks samlingar (vol. Ihre 258 här nedan); denna ger vid 
handen att ett bättre resultat kunde ha nåtts med dess hjälp, ehuru 
vissa oegentligheter i beteckningen alltid komme att kvarstå.3 Då 
ju emellertid den nuvarande signeringen väl får anses lösa alla svårig
heter i fråga om användning och citering, blir det anmärkta förhål
landet av skäligen underordnad betydelse.

Vad åter beträffar serierna i mindre format så utgöras dessa av föl
jande:

Adversaria medica T. 1 (i avlång 4 : 0 )  =  Ihre 254, varom se när
mare nedan D. 2, s. 486—501.

Historias morborum (i 8:0), varav T. 1, 3 och 5 utgöra Ihre 255—

1 Jfr härom ovan s. 507, not 3.
2 Detta har särskilt skett vid behandlingen av volymen Ihre 193, innehållande 

»Brev och skrivelser från och till Abr. Bäck», nedan D. 2, s. 326—343, där det för 
användningen av de lämnade uppgifterna blir nödvändigt att ta hänsyn till den senare 
tillkomna signeringen. Ytterligare är för detta parti att märka att även de Bäckska 
brevsamlingarna i Karol. inst. i senare tid till åtskillig del omrangerats och omsigne- 
rats. H är blir det därför nödvändigt att anlita den katalog över brevskrivare, som i 
samband med den omförmälda omordningen utarbetats. För de senare partier av 
vårt härför föreliggande arbete, vilka beröra Bäck, har däremot hänsyn till de ändrade 
och nytillkomna signa tagits i all görlig mån.

3 De helt orubricerade volymerna skulle härvid ha förts till Acta-serien och ej 
till Adversaria. Sålunda skulle Adversaria Ser. 3: T . 3—5 och 9— 10 vara att räkna 
som Acta 3, 4, 6, resp. 9— 10 och Adversaria Ser. 2: T . 3 utgöra Acta 8, varigenom 
luckorna i Acta-serien skulle bli utfyllda. Emellertid kvarstår den egendomligheten, 
att de två volymer, som betecknats såsom Adversaria Ser. 2: T . 2 och Ser. 3: T . 2 
ställas fristående utanför serierna, vilket ju  gör det hela något villsamt och tyder på 
att serieindelningen, som redan antytts, delvis tillkommit en smula på måfå.
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257 (den sista nybildad av lösa lägg), varom se nedan D. 2, s. 501— 
518, och T. 2 och 4 utgöra No. 118 a—b i Karol. inst:s bibliotek.

Detta om utanverken så att säga. Rörande innehållet kan i fråga 
om de till vår samling hörande volymerna hänvisas till D. 2 av före
liggande arbete. Att däremot närmare ingå på det utomordentligt 
rikhaltiga innehållet i de stora serierna i Karolinska institutet låter 
sig tyvärr förklarligt nog icke göra. Ett och annat torde dock närmare 
kunna skönjas genom de i föreliggande arbetes Del 2 talrikt förekom
mande hänvisningarna till dessa samlingar.

Däremot torde den frågan böra beröras, vad Bäck åsyftat med att 
upplägga dessa stora samlingar. Givetvis ha de i första hand för 
honom själv fyllt ett praktiskt syfte i hans läkarverksamhet. Det behö
ver ju knappast understrykas, att dessa samlingar tydligt ådagalägga, 
i vilken hög grad Bäck, såsom ovan redan antytts, omfattade den em
piriska forskningen, erfarenhetsrönen, såsom grundläggande och 
normgivande för läkaren och läkekonsten — han stod i detta hänseende 
knappast tillbaka för sin frejdade lärare N il s  R o s é n  v o n  R o s e n s t e in , 
som bl. a. i sitt presestal i Vetenskapsakademien 1746 om en opartisk 
och förnuftig medici förnämsta göromål starkt hävdat samma uppfatt
ning.1 Ett annat skäl för Bäcks samlarverksamhet kan säkerligen ha 
varit en önskan att åt eftervärlden lämna ett kasuistiskt material av 
ett storartat omfång och en mera ovanlig rikhaltighet. Men framför 
allt måste väl härvid bemärkas, att det ovillkorligen givits tider, då 
Bäck räknat med att det skulle förunnas honom att själv b e a r b e t a  
sitt samlade material. Detta framgår med all tydlighet redan av hans 
uttalande i den svenska självbiografien, ehuru det visar sig att han 
redan vid tidpunkten för dess tillkomst ser pessimistiskt på möjlig
heten att medhinna ett dylikt verk och snarare hoppas på att någon 
annan skall framdeles taga sig denna uppgift an. På tal om samling
arna — det gäller närmast de stora foliosviterna — framhåller han, 
att de »kunde blifva et godt förråd för någon som hafver insigt och tid 
at dem utreda». Och han tillägger om sig själv, som det vill synas 
något resignerat: »Han hade önskat sig frihet ifrån sysslor at före sin 
död dermed något gagna Allmänheten.» Någon tanke på en dylik 
möjlighet ser man ju i varje fall icke något spår av i hans nyss åter
givna uttalanden i minnestalet över Strandberg, hållet som det är 
knappa två år före hans egen bortgång.

1 Om Roséns tal, se bl. a. B. H ild ebra n d , Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 
(Sthm  1939), s. 200.

3 6  — 40360 A. Grape
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Men omkring trettio år tidigare, då Bäck ännu stod i sin fulla manna
kraft, låg denna sak av allt att döma vida gynnsammare till. Tydligen 
har han då lämnat sin vän och kollega professor J. J. H a a r t m a n 1 
i Åbo underrättelse om att han börjat behandla sina samlingar, och 
måhända har han också antytt sina funderingar på att på grundvalen 
därav åstadkomma ett arbete i praktisk läkekonst — i varje fall tyckes 
Haartman ha fattat meddelandet så. Han skriver nämligen den 30 
juli 17672: »Hjerteligen fägnade det mig äfven få höra at Herr Ar- 
chiatern registrerat sina Casus och observationer, men Herr Archiatern 
låt det nu ej stadna dervid, utan meddela dem äfven det almenna, så 
vist jag ej tviflar derpå att icke alla practici deraf riktas och vårt fäder
nesland derigenom hjälpes, så vida [o: såtillvida som] provincial me
dici då i tid underrättas om mångt, som eljest genom lång erfarenhet 
först kan vinnas, då driften att tiena och träla börjar göra dem onyt
tiga och slöga.» Att det här endast skulle vara fråga om den ovan om
nämnda registervolymen Ihre 258, ett ordinärt inventarium, för vars 
utarbetande Bäck till åtskillig del nyttjat medhjälpare, kan icke gärna 
vara möjligt. Enligt min mening torde man däremot i ms.-volymen 
no. 164 i Karolinska institutet ha att se Bäcks påbörjade bearbetning 
av sina samlingar. Detta är onekligen ett ganska märkligt arbete, som 
kan göra anspråk på en viss uppmärksamhet.3 Det är upplagt på lösa 
folioark och systematiskt uppställt efter sjukdomar eller grupper av 
dylika. Uppställningen är gjord med viss ledning av en av tidens 
mera gångbara handböcker, som visserligen ej av Bäck nämnes, men 
kunnat fastställas vara holländaren Joh. de Gorters4 Praxis medica; 
systema, T. 1—2 (Hardervici 1750). Under dessa rubriker har Bäck 
sammanfört varjehanda uppgifter ur sina anteckningsböcker med hän
visning till där relaterade fall, förekommande litteraturexcerpter osv. 
Huvudsakligen är det här fråga om den i vår samling ingående syn
nerligen innehållsrika volymen Adversaria medica I. (Ihre 254) — 
här av Bäck gemenligen betecknad som »Hist. med. T. 1» — vidare 
om Historiae morborum T. III (Ihre 256) och T. IV (Karol. inst.

1 Om denna jfr ovan s. 510 f.
2 Se O tto  E. A. H je l t , Johan Haartmans verksamhet vid universitetet i Åbo . . .. 

1754— 17̂ 7 (Hfors 1911; Bidrag t. kännedom af Finlands natur o. folk, H. 70: no. 2), 
s. 62.

3 I Karol. inst:s handskriftskatalog upptas det som Miscellanea medica, 1.
4 Denne är bl. a. känd från Linnés biografi: han var rektor m. m. vid Harderwijks. 

universitet, när Linné i juni 1735 där förvärvade sin med. d:rsgrad.
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ms. n 8 b ) .  Någon detalj registrering av de stora folio-serierna före
ligger däremot ej; endast helt allmänna hänvisningar förekomma så
som: »i Actis Medicis utförligare», »Confer Adversaria» o. likn. och 
även detta helt sparsamt. Utöver registreringen av dessa uppgifter, 
som oftast ha formen av en kort hänvisning, har Bäck emellertid även 
under säkerligen många års tid successivt infört andra vederbörande 
ämne gällande uppgifter av skilda slag. Det är först och främst en 
mängd mer och mindre utförliga excerpter ur tryckta källor, varvid 
man konstaterar den rikedom på litteratur, som stått honom till buds 
ej minst i fråga om de i vårt land vid denna tid eljest skäligen spar
samt förekommande utländska periodica. Vidare åberopas ej sällan 
handskriftligt material — hit höra väl bl. a. provinsialläkarnas rela
tioner, som dock delvis äro tryckta, vidare varjehanda manuskript1, 
brev2 etc., och även muntliga meddelanden av kolleger som R o s é n , 
L i n n /e u s , B ie r c h é n  m. fl. ha annoterats, ja t. o. m. »Hennes Majt» 
dvs. L o v isa  U l r ik a  förekommer som hemulsman för en uppgift om 
en maskkur, som prins Heinrich av Preussen genomgått. Det är med 
andra ord här fråga om uppteckningar av ungefär samma slag som vi 
finna flerstädes bland Bäcks papper, men det är den stora skillnaden 
att här föreligger ett vackert försök att ge dem en verkligt systematisk 
uppställning. Det är ett ansenligt kvantum arbete Bäck här nedlagt: 
manuskriptet utgör 296 sidor i folio, därav dock 72 äro blanka.3 En 
och annan gång har Bäck här liksom understundom på andra håll 
(t. ex. för den förutnämnda registervolymen Ihre 258) anlitat biträde 
för införandet av något vidlyftigare excerpt ur litteraturen, men det 
tillhör undantagen, och det ojämförligt mesta härrör från hans egen 
hand. Tidpunkten för arbetets framväxt kan endast ungefärligen 
anges: år 1755 torde få anses som terminus ante qvem non, men på
börjandet har snarast skett senare; å andra sidan äro uppgifter senare 
än 1770 rätt sparsamt förekommande (de sista från 1773?). Möjligen 
ligger den egentliga tyngdpunkten på 1760-talet, vilket ju skulle 
stämma med uppgiften hos Haartman.

Det lider intet tvivel att ej detta arbete, därest det hade kunnat full-

1 ’D:r M. Kählers Ital[ienska] annot[ationer]’; ’MSC Fol. cas. et consult. 
Boerh[aavii]’; ’Sal. Neumans samling’, ’Tripolitans[kt] M SC’ osv.

2 Brev från J. H a a r tm a n  till assessor E . E l f f , ’E x  literis Mag. Baer ad Praesid. 
Rudenskiold Paris d. 6 Apr. 1759’ o. likn.

3 Härtill komma en del inlagda blad och lappar i skilda format (ävensom varje
handa ej hithörande).
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följas fram till publicering, skulle vid utövningen av läkarpraktik ha 
blivit ett synnerligen nyttigt och användbart hjälpmedel, men det 
får nog sägas att därför skulle å andra sidan med all säkerhet ha krävts 
ett ofantligt arbete ytterligare. Redan registrering och referat av de 
uppgifter, som utöver de utnyttjade skulle ha stått att hämta ur Bäcks 
egna samlingar, har tydligen överstigit hans krafter. Och med känne
dom om denna situation förstår man än bättre Bäcks starka fram
hållande i minnestalet över Strandberg av svårigheten för den strängt 
anlitade praktiserande läkaren att kunna åstadkomma en produktion 
av vetenskapligt värde.

Kapitlet om Bäcks medicinska samlingar är emellertid ingalunda 
uttömt med den redogörelse, som här i olika avsnitt av framställningen 
lämnats därom — jag erinrar om anteckningarna från Uppsala-tiden, 
om utländska resans skörd av både studieanteckningar och handskrifts- 
förvärv, papperen från verksamheten inom Collegium medicum samt 
nu till sist samlingarna rörande Bäcks praktik och hans alltjämt be
drivna studier inom den medicinska vetenskapen. Åtskilligt kunde 
ännu vara att tillägga såväl från huvudsamlingen i Karolinska insti
tutets bibliotek som från vår samling, men vi få här nöja oss med några 
få påpekanden. Som redan antytts finnas dels sjukdomsbeskrivningar, 
dels brev från patienter strödda över stora delar av Stockholmssam- 
lingen särskilt dess förutnämnda serier. Speciellt böra härvid emeller
tid ytterligare nämnas volymerna no. 31—32 såsom innehållande större 
samlingar av sjukhistorier — mindre sådana finnas bl. a. i mss. 38, 
41, 78 — samt volymerna no. 33—34, som innehålla snart sagt enbart 
patientbrev. Beträffande vår samling kan hänvisas på vol. Ihre 261 
(se nedan D. 2, s. 523 ff.), resp. Ihre 193 (Bäcks korrespondens, som 
även innehåller en del brev från patienter). Att Bäck också intresserat 
sig för äldre svenska läkares papper är ett faktum, som bestyrkes därav 
att han förvärvat sådana efter liv- och hovfältskären M ic h a e l  H ey n  
och dennes son assessor J o h a n  C h r is t o p h e r  N o r d e n h e im , Karl 
XII:s läkare (Ihre 2411, papper efter Nordenheim även i Karol. inst. 
ms. 160: 14), efter arkiater M a g n u s  v o n  B r o m e l l  (Ihre 242, 243s) 
m. fl. I detta sammanhang kan möjligen även förtjäna nämnas en 
liten volym betitlad ’Vitae et Scripta medicorum’ (Ihre 2003) av ej 
närmare känd proveniens.

1 Se närmare nedan D. 2, s. 465 f.
2 Nedan D. 2, s. 460 ff., resp. 468 f.
3 Nedan D. 2, s. 368.
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Att Bäck visste att högt skatta sina samlingar såväl av böcker som 
icke minst av manuskripter och papper och för deras räkning påford
rade aktsamhet visar bl. a. ett uttalande, som han gjort i ett ovan 
omnämnt brev till en greve och hovmarskalk, möjligen C ar l  F r e d r . 
T ö r n f l y c h t 1, då han med anledning av ombyte av bostad vill u t
verka permission från sin tjänstgöring vid hovet — tidpunkten är 
säkerligen 1757, då han ett par år efter sitt giftermål flyttade in i eget 
hus i Styckgjutarebrinken. Han skriver: »Min närwarelse wid denna 
flyttningen är i synnerhet oumgengelig för en gräselig hop böckers 
och pappers skull som höra til min metier och som nu ligga om
kring golfwet, til thesz jag får min bokkammare färdig. Herr Gref- 
wen wet at en medici skatter bestå i dylikt papperskram, och at wi 
miste dem mer ogerna än andra sina Gullnippor.»

Böcker har Bäck tydligen börjat samla vid unga år, och han fort- Bäcksboksam- 
satte därmed livet igenom, därtill i en skala och med en målmedveten- ling oc\l bok~. donationer
het, som torde få anses höra till det mindre vanliga. Det förefaller 
som om man på honom själv med fullt fog kunde lämpa de ord han 
i minnestalet över Spöring2 uttalat om denne såsom bokälskare och 
boksamlare: »Han var nog öfvertygad, at en Medicus, som glömmer 
Boken, är lik en Styrman som vil göra bestick utan Sjökort. Derföre 
hade han förskaffat sig et kostbart Bibliothek, och hans utgifna ar
beten vitna nogsamt, at han ej mindre vetat bruka sina Böcker, än 
välja dem. Der fick man ej allenast se Stahlens och hans Anhängares 
Skrifter; ej eller Boerhaaves Skrifter allenast, och deras som utur hans 
Schola äro komne. Han hade samlat alt hvad han af äldre och yngre 
Läkares arbeten nyttigt funnit.» Och mot ensidigheten i fråga om litte
raturval pläderar han ytterligare i följande nästan om Linné minnande 
lilla tirad: »Andre måga, såsom vissa gräsmaskar, suga altid på samma 
blomma, eller som Spinnelen draga tråden utur egit lif. Kloke Läkare 
likna Biet, som skattar åtskilliga blomster, och besöker Vitväplingen 
så väl som Solblomman, och smakar lika lustigt på den låga Backtimjan 
som de ansenliga Rosmarinstånden. Det kommer alt derpå an, at 
rätt vända sig til saft och kraft hvad man läser.»

1 Odat. koncept i Ihre 193. (Ett annat brev från B äck till T ö r n fly c h t  från år 
1757 (11 aug.) rörande läkartjänstgöringen vid hovet finnes i RA, Börstorp-saml.,
Vol. 146, vilket ju  gör det i hög grad sannolikt att adressaten även i vårt fall är T örn
flycht.) Jfr ovan s. 544, not 5.

2 Herm. Diedr. Spörings . . . äreminne (Sthm 1749), s. 23.
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Den mentalitet, som i dessa uttalanden kommer till synes, har sä
kerligen varit utmärkande för Bäck tidigt nog, sålunda bl. a. under hans 
utländska resa. Åtskilliga gåvor i bokväg ha veterligt fallit honom 
till under denna. Och allt talar för att han också vart han kom vetat 
att göra sig underrättad om litteratur — nyare som äldre — som kunde 
bli till båtnad för hans utbildning och kommande verksamhet. Hans 
resedagbok (Karol. inst:s bibi. ms. 40: 1—2) innehåller en myckenhet 
litteraturuppgifter, understundom långa förteckningar. Det finnes 
alltså all anledning antaga, att han på skilda orter gjort erforderliga 
inköp1, vilka väl successivt hemsänts. Det är sålunda uttryckligen tal 
om böcker och papper, när den i London verksamme svensken A br a 
h a m  S p a l d in g 2 i brev till Bäck av den 5 nov. 17453 ger uttryck åt 
farhågor för att en del av Bäcks saker skulle ha gått förlorade genom 
ett skeppsbrott vid Helsingör. Och när Sveriges minister i Berlin 
C a r l  R u d e n s c h ö l d , sedermera riksråd, greve etc., i augusti 1747 har 
en del bestyr med de saker Bäck kvarlämnat hos sin hyresvärdinna 
i denna stad4, är det väl rätt så antagligt, att böcker utgjort en icke 
alltför obetydlig ingrediens däri. Och detsamma gäller kanske mer och 
mindre redan om det bagage, som professorerna C h r . G. L u d w ig  i 
bokstaden Leipzig och J. J. L a n g e  i Halle voro ombedda att från resp. 
orter översända till Stralsund — i förra fallet en »valise», i senare en 
»cista» — men som båda funno sig nödsakade att dirigera till Berlin.0 
Det visar sig nämligen bl. a. att Bäck i vissa fall träffat avtal om en 
brevväxling, som syftade till ett ömsesidigt utbyte av nova literaria 
och nova medica överhuvud. En sådan korrespondens hade den med 
Gronovius befryndade Ilaag-läkaren C o r n . H e n r . V el se , som samti
digt med Bäck studerat i Leiden, på dennes begäran börjat med ho
nom tidigt på året 1744 — Bäck befann sig då i Paris. Av de brev

1 I Bäcks resedagbok D. 2 omtalas t. ex. från Londonbesöket 1742 (förmodl. okt.) 
ett besök i Jany’s boklåda (s. 49 f.). I Tyskland köper han böcker även åt L in n é  
på dennes begäran (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 46).

2 Affärsman (f. 1 7 1 2 , f  1 7 8 2  i England), välbekant för resenärer från Sverige 
(och Finland) och av dem enstämmigt prisad för sin utomordentliga tjänstvillighet 
(se t. ex. P. K a l m , En resa til Norra America, T . 1 (Sthm 1 7 5 3 ) ,  s. 14 2  osv.).

3 Karol. inst:s bibi. ms. 26. Huruvida det fanns grund för farhågorna är icke 
bekant.

4 R u d en sch ö ld  till B äck , Berlin 1 5 /2 6  aug. 1 7 4 7  (Karol. inst:s bibi. ms. 26).
5 L u d w ig  till B äck , Leipzig 10 juli 1745; L ange till B äck , Halle 6 juli s. å. (båda 

breven i Karol. inst:s bibi. ms. 61).
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som bevarats1, framgår, att Velse med intelligens och sakkunskap med
delade nyheter av skilda slag från det medicinska arbetsfältet, varvid 
nyutkomna publikationer naturligtvis ej bortglömdes. En sådan kor
respondent och kanske mera exklusivt inställd på litterära nyheter 
hade han likaledes under Paris-vistelsen genom Collinsons förmedling 
erhållit i en för övrigt ej närmare bekant med. d:r W il l ia m  M e ig h a n  
i London, som utförligt redogör för nyutkomna arbeten dels av en- 
cyklopedisk natur (James’ Physical dictionary, E. Chamber’s Cyclo
paedia), dels i medicin, farmaci m. m.2 Och när Meighan själv senare 
begivit sig till Paris, överlämnar Collinson 17483 Bäcks brev och paket 
till en vida förnämligare man, nämligen till d:r J o h n  F o t h e r g il l , 
framstående praktiker och filantrop, därtill känd som botanist och 
växtodlare i stor stil.4 Med åtskilliga av de lärda vänner Bäck vunnit 
i utlandet uppehöll han under längre eller kortare tid kontakt, vilket 
icke blott gav honom upplysningar om viktigare nyutkommen littera
tur, utan understundom även renderade bokgåvor. Och att Bäck i 
ena som andra fallet svarade med motprestationer behöver icke fram
hållas. Vi finna sålunda, att Bäck redan under Parisertiden så smått 
inlett en dylik trafik med de vänner han förvärvat i H o l l a n d  och E n g 
land,  främst herrarna G r o n o v iu s , far och son, i Leiden, samt P eter  
C o l l in s o n  i London och att även denna form för vetenskapligt u t
byte låt vara tämligen sporadiskt förekom i fortsättningen. Sålunda 
befinnes det, att han till J . F. G r o n o v iu s , som under Bäcks Leiden- 
sejour bl. a. förärat honom sin Flora Virginica (T. 1, 1739), redan 
1742 från London lämnar meddelanden om nyutkommen litteratur, 
liksom också att han själv senare erhållit dylika. År 1744 visar sig 
Gronovius angelägen att komma i besittning av ett exemplar av P.

1 Från V else föreligga (i nyssnämnda ms. vol. 61) två brev från år 1744, det ena 
odat., det andra av 9 nov. I ett parti av del 2 av Bäcks resedagbok (jfr ovan), som 
ser ut att härröra från våren eller sommaren 1745 (s. 299), har Bäck annoterat de 
ämnen han avhandlat i ett då skrivet brev till Velse. Och 19 april 1754 skriver J. F. 
G rono v ius  till Bäck (ms. 61): »Ad Dom. Velse, cognatum meum Hagae comit, li
teras tuo nomine dedi, nullum tamen responsum tuli.»

2 Ett vidlyftigt brev från M e i g h a n  av 2  febr. 1 7 4 4  föreligger i  ms. 6 1 , och dess 
4:de sida har av Bäck nyttjats för koncept-anteckningar för det blivande svaret.

3 C o l l in so n  till Bäck 25 april 1748 (samma ms. 61).
4 Några brev från denne till Bäck äro ej veterligt i behåll, om nu Collinsons åt

gärd överhuvud föranlett någon brevväxling. Dock skriver Collinson 20 juli 1752: 
»We have annually Books in Medicine published, for an Account of them I refer you 
to Docr Fothergill» (ms. 61).
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Petit’s Nova plantarum genera (1710), som också van Royen är in
tresserad av1, och Bäck gör varjehanda försök att komma över detta 
sällsynta arbete i Paris och lyckas verkligen att förvärva ett exemplar 
på bokauktionen efter professor Danty d’Isnard.2 Vid denna tidpunkt 
tycks emellertid ett flerårigt vacuum ha inträtt i korrespondensen.3 
Men när Gronovius omsider bryter sin tystnad4 och tackar för det 
förutnämnda arbetet av Petit — »qui liber mihi erat gratissimus» — 
översände han (förutom herbarieväxter5) två avhandlingar av sonen 
L a u r e n t iu s  T h e o d o r , som, ehuru ursprungligen jurist, ärvt faderns 
intresse för naturvetenskapen och däri redan var långt avancerad, 
särskilt inom den ichtyologiska forskningen. Första delen av hans 
1754 utgivna verk Museum ichtyologicum tillställdes samma år Bäck 
såsom gåva, varvid det emellertid inträffade, att konung A d o l f  F r e d 

r ik  och sannolikt även hans gemål visade ett så livligt intresse för ar
betet, att Bäck fann sig föranlåten att avstå det. Flan erhöll dock se
nare ett ersättningsexemplar av den tydligen mycket smickrade för
fattaren, som därtill hugnades med ett exemplar av »Museum Regium» 
dvs. det av L i n n é  utarbetade praktverket Museum S:ae R:ae M:tis 
Adolphi Friderici regis . . . (Holm. 1754). Till nämnda sändning 
från Holland 17546 var även fogat ett antal dissertationer, enligt

1 J. F . G r o n o v iu s  till B äck  28 jan. och 31 m ars 1744 (ms. 61).
2 B ä c k  till G r o n o v iu s  1744 odat. (maj ?) och 7 aug. (koncept löst inlagda i Bäcks 

Resa 2 (Karol. inst:s ms. 40: 2).
3 Som  det förefaller m ellan G ronovii brev av 12 okt. 1744 och Bäcks av 20 sept. 

1752 .
4 Brev av 3 april 1753 (ms. 61).
5 E n del notiser rörande dylika sändningar m eddelas nedan.
6 Sändningen tillkom  u nder m edverkan av en i L eiden studerande svensk teolog, 

hovpredikanten E ric  L am berg  —  som för övrigt redan året föru t sänt Bäck 26 m e
dicinska dissertationer (brev av 31 ju li 1753) —  och en förteckning på innehållet 
otvivelaktigt av hans hand finnes bland L . T . G r o n o v ii brev till Bäck (ms. 61). 
D enna u p p tar —  förutom  vad som redan om näm nts (växter och M useum  ichtyo
logicum) —  såsom gåva från  G ronovius s:r och Lam berg 14 m edicinska disserta
tioner av varjehanda författare, däribland en De incubo, som 1739 i L eiden ventile
rats för graden av svensken T ib u r t iu s  K ie l l m a n , som s. å. antagit en befattning som 
läkare i Surinam  (densam m a som  L inné två år tidigare avböjt) m en efter e tt par 
år dukat under för en klim atfeber. Vid en annan avhandling, A. B r u n n ’s E xperi
m enta circa ligaturas nervorum  in vivis anim alibus institu ta, har L am berg tillagt 
anm ärkningen: »NB. Pullus hic H allerianus L innaeum  nostrum  pag. 41 confutare 
allaborat.» Y tterligare sände Lam berg  10 disputationer och 3 andra skrifter, allt av 
m edicinskt innehåll, som han in k ö p t  för Bäcks räkning. (Om  Lam berg vidare ne
dan.)
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Gronovii utsago publikationer, som i Holland ingalunda voro lätta 
att överkomma.1 Detta hindrade dock ej, att sonen 17562 kunde 
sända Bäck en förteckning på ett 60-tal dylika till urval.3 Senare följa 
den äldre Gronovii Flora orientalis, utgiven 1755 och grundad på 
L e o n h a r d  R a u w o l f f s  herbarium, en tid i svensk ägo4, vidare den 
yngres verk Zoophylacium Gronovianum (Fasc. 1, Lugd. Bot. 1763) 
osv. Bäck torde å sin sida förutom dissertationer ha sänt Kalms Resa 
(enligt utfästelse 17565) och förmodligen varjehanda annat.

Av de prominenta män, med vilka Bäck i E n g l a n d  knutit förbin
delse, var P e t e r  C o l l in s o n "' utan tvivel den, med vilken han längst 
och bäst höll kontakt. Men när korrespondensen dem emellan så 
småningom kommer i gång7, behandlar den i första hand och ofta 
nog ingående en rad av naturvetenskapliga spörsmål, och om böcker 
blir det endast mera undantagsvis tal. Det vill också av Collinsons 
brev synas, som om Bäck åtminstone till en tid i detta hänseende varit 
den givande parten. I sitt första brev (5 febr. 1744) tackar Collinson

1 G r o n o v iu s  (s:r) skriver 19 april 1754: »Dissertationes Studiosorum , qui in Aca- 
demiis tam  Hollandias quam  Frisiae ac Gelriae gradum  D octoratus assequuntur, com 
parare, res difficillima est, eas etenim  propriis sum tibus im prim ere coguntur, proinde 
nequaquam  venales, nec nisi eorum  dono conquirendae. Paucas, quas forte fortuna 
ex auctione quadam  em ere licuit, hum anissim e offero» (ms. 61).

2 I brev av 13 okt. 1756 (ibid.).
3 H ärav blev dock resultatet m ycket obetydligt, då Bäcks brev av 2 nov. 1756 

av obekant anledning först flera år senare kom  G ronovius tillhanda (L. T . G r o n o 
v iu s  till Bäck 3 febr. 1762; sam ma saml.).

4 N äm ligen i d ro ttn ing  K r ist in a s; senare i I saac V o ssii händer och av honom
fört till H olland och England sam t efter hans död jäm te hans handskriftssam ling m. m. 
förvärvat för universitetet i Leiden.

6 Jfr  koncept till brev 1756 förm odl. jun i (ms. 61).
6 Beträffande C o l l in s o n s  biografi bör uppm ärksam m as den levnadsteckning, 

som  författats av hans vän d :r Jo h n  F o t h e r g il l  (näm nd här ovan) och som bl. a. 
ingår i A com plete collection of the m edical and philosophical works of J. F. (Lond. 
1781), s. 607— 632. Y tterligare litt. hos J. B r it t e n  & G. S. B o u lg e r , A biographical 
index o f B ritish and Irish  botanists (Lond. 1893), s. 37.

7 D etta  tycks näm ligen ha dragit om  betydligt, ty h u r detta nu  kunde kom ma sig, 
så hade det faktiskt gått e tt helt år efter det Bäck (10 nov. 1742) läm nat L ondon, 
innan han kom  sig för a tt skriva till Collinson —  det skedde 17 nov. 1743 och kom 
C. tillhanda först 10 jan . 1744. Och förklarligt nog visar sig denne, när han 5 febr. 
1744 svarar m ed ett långt innehållsrikt brev, en sm ula stö tt över Bäcks senfärdighet, 
låt vara i all vänskaplighet. Bäck har tydligen också gjort bot och bättring, ty  när 
Collinson skriver nästa gång (16 nov. 1744), har han a tt tacka för 3 brev (av 13 april, 
15 maj och »18 inst.» väl 18 okt.). Collinsons brev finnas sam tliga i förutnäm nda ms. 
61 i Karol. inst:s bibi.
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»for Yr pretty present of the little Book» och meddelar, att de för andra 
personer avsedda böckerna distribuerats enligt anvisning. I brev av 
2 0  juli 1747 skildrar han den angenäma överraskningen att från Bäck 
— dock tyvärr utan något meddelande — ha fått mottaga »a packquet 
of Rare Tracts», förmodligen dels dissertationer, dels fasciklar av 
KVA:s Handlingar, däribland det kvartal (3:e) av årg. 1746, som u t
givits under Bäcks presidium och innehåller hans uppsats ’Kort be
rättelse om vatn-polypen’. Denna nämnes av Collinson, som skulle 
ha föredragit att se den skriven på latin. Och när Collinson, som i 
brev av 2 0  april 1751 har att tacka för gåvan av L i n n é s  Philosophia 
botanica, för egen del sänder ett och annat tryck, visar det sig, att vissa 
av dessa skrifter äro avsedda för vidarebefordran till Vetenskapsaka
demien, där han redan 3 maj 1747 på förslag av Bäck invalts till u t
ländsk ledamot1: sålunda erhåller akademien med nämnda brev 1751 
»a curious Treatize on Electricty», som han anser lämpligen böra 
översättas på svenska; av fortsättningen framgår, att författaren är 
ingen mindre än B e n j a m in  F r a n k l i n , varför det måste vara fråga 
om dennes ’Experiments and observations on electricity, made in 
Pennsylvania . . . communicated in several letters to P. Collinson’, 
ett arbete, som allmänt och på goda grunder antas vara publicerat 
just av brevens adressat.2 För egen del begåvas Bäck med »Mr Bart
rams Journal», dvs. den resejournal, som förts över en forskningsresa 
i Norra Amerika av den märklige egendomsägaren i Pennsylvanien 
J o h n  B a r t r a m 3 (f. 1699, f  1777), vilken var en framstående botanist 
och växtodlare i stor skala, stod i förbindelse med L i n n é 4, biträdde 
P e h r  K a l m  under hans vistelse i Amerika5, invaldes i Vetenskapsaka
demien 1769 osv.

1 U nderrättelsen  därom  torde ha n å tt honom  raskt nog, ty  redan i brev av 7 nov. 
1747 (som Bäck i u td rag  och översättning låtit införa i L ärda tidningar 1748, s. 21 f.) 
tackar han för denna. H ans officiella tack blev därem ot betydligt försenat.

2 Om  Collinsons förbindelser m ed F r a n k l in  to rde åtskilligt vara skrivet, jfr  
t. ex. D ictionary of national biography, Vol. 11 (Lond. 1887), s. 382 f.

3 Se om  honom  T h e  national cyclopedia of A m erican biography, Vol. 7 (New 
York 1897), s. 153 f.; D ictionary of A m erican biography, ed. by A l l e n  Jo h n s o n , 
Vol. 2 (L ond.— N ew  York 1929), s. 26 ff. m ed där anförd litt.

4 H ans bevarade brev till L in n é  äro avtryckta i B ref o. skrifv. II: D. 1, s. 165 ff.
5 K a l m , som har m ycket a tt härom  förtälja i sin reseskildring (En resa til N orra 

America, T om . 2— 3, S thm  1756, 61), m eddelar bl. a. en del om  publiceringen av 
hans resejournal (T . 2, s. 243), som icke gör m annen rättvisa. Dess titel är: Observa
tions on the inhabitants, clim ate, soil, rivers, productions, anim als and o ther m atters
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Härutöver är emellertid att märka att Collinson också förmedlade 
boksändningar till Bäck från en av sina vänner, med vilken han under 
Bäcks Londonvistelse sammanfört denne.1 Det var den engelske 
forskningsresanden R ic h a r d  P o c o c k e2, som, efter teologiska studier 
i Oxford och varjehanda strövtåg i skilda delar av Europa, åren 1737— 
42 företagit vidsträckta resor, dels i Egypten, Palestina, på Cypern 
och Kreta m. m. dels även i Alperna. Och Bäck, som i sin resedagbok 
omtalar Pococke som en framstående kännare av Egypten, fick med 
brev från Collinson av 25 april 1748 som present emottaga Pocockes 
karta över detta land. Bäck besvarar vänligheten med att tillställa 
Pococke ett antal kartor över Sverige, som denne, när en direkt brev
förbindelse dem emellan nu knytes, finner »very curious».3 Han med
delar samtidigt, att han till Collinson för översändning till Bäck lämnat 
»my book of the description of the East» dvs. hans A description of 
the Egypt and some other countries, Vol. 1,2: 1—2 (Lond. 1743—45. 
Fob). Verket översänder Collinson med två resenärer, av vilka den 
ene är »the Learned and Indefatigable Mr Kalm», alltså P e h r  K a l m , 

som nu återvände från sin nära fyraåriga Amerikafärd.4 Såsom gen
gåva för denna präktiga skänk, som för övrigt i hög grad intresserade

w orthy of notice, m ade by M r John B artram  in his travels th rough  Pennsylvania to 
O nondaga, Oswego and to Lake O ntario  in  Canada (Lond. 1751).

1 D enna bekantskap om talas i Bäcks resejournal Vol. 2 (ms. 40: 2 i Karol. inst:s 
bibi.), s. 68.

2 Född  1704, f  1765, se om  honom  D ictionary of national biogr., Vol. 46 (Lond. 
1896) s. 12 ff. m ed där anförd litt.

3 P ococke  till B äck  från  L ondon 21 dec. 1750 (detta brev liksom e tt senare från 
D ublin  7 aug. 1753) i Karol. inst:s bibi. ms. 61.

4 D en andre  betecknas som  »my Ingenious Friend M r Brander», vilket knappast 
kan avse E r ic  B r a n d e r , som  åren 1753— 66 förestod svenska konsulatet i Algier och 
då  stod i förbindelse m ed L in n é  (han adlades 1767 un d er nam net S k jö l d e b r a n d ). 
D enne tycks näm ligen vid denna tid  ännu  ha varit kanslist i Kanslikollegium  och 
näppeligen haft anledning a tt vistas utrikes. M ed all sannolikhet är de t fråga om  den 
av svenska föräldrar i L ondon födde G usta f  B r a n d e r , som verkade där såsom väl- 
situerad köpm an, m en m ed tiden  drog sig tillbaka från affärsverksam heten och ägnade 
sig åt vetenskapliga sysselsättningar, blev ledam ot av Royal Society, curator för 
B ritish M useum  m. m. ( f  1787); om  honom  och hans brev till L inné se B ref o. 
skrifv. I: D . 3, s. 315. D e t kan också konstateras, a tt denne B rander ju s t 1751 verk
ligen varit i Sverige, a tt Bäck då förm edlat hans bekantskap m ed L inné, som han 
besökt några gånger i U ppsala (se L in n é s  brev till B äck  av 12 nov. 1751, ibid. I: D . 
4, s. 161). D e t to rde  också vara denne Brander, som  av K . V et.-akadem ien antogs 
till äm nessven, vilket i E. W . D a h lg r e n s  Personförteckningar 1739— 1915 anges 
s. 182 såsom  gällande »Brander Handelsman». I så fall har O tto  E . A. H jelt  i
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Linné ur botanisk synpunkt1, har Bäck — enligt påteckning på Po- 
cockes brev och i överensstämmelse med hans däri tillkännagivna 
önskningar — med brev av 29 maj 1751 översänt en bunt disserta
tioner, en karta över Skåne samt en kista med mineralier, allt avsett 
att vidarebefordras till Dublin, där Pococke sedan 1745 som »archdea
con» var bosatt — han blev 1756 biskop av Ossory och senare av Meath, 
båda stiften belägna på Ireland. Av Pocockes tackskrivelse 1753 fram
går att han ytterligare översänt sitt arbete Inscriptionum antiquarum 
Graec. et Latin, liber (1752, fol.).

Vad vidare angår boksändningarna mellan Collinson och Bäck 
är egentligen endast att tillägga, att Collinson även i fortsättningen 
sände en del skrifter avsedda för Vetenskapsakademien — det tycks 
ha gällt några nya Frankliniana och 1752 ett arbete av C. Colden2 
(antagligen hans Principles of action in matter, the gravitation of 
bodies . . . Lond. 1751) — »but no Notice is take of them» skriver han 
10 juni 1755, »which makes mee hold my Hand». Och för Bäcks 
del torde det få anses tillfyllest att omnämna den glansfulla avslut
ning han kunde ge åt sin verksamhet i här berörda hänseende, då han 
1764 för Collinson utverkat ett exemplar av »Museum Regium». 
När Collinson då tackar för »Your Noble Present»3, tillägger han: 
»Yet I have no pretence, to accept any thing, from your Plands, as
1 can make no Returns».

Att Bäck vad F r a n k r i ke  beträffar känt sig stå i en särskild tack
samhetsskuld till B e r n a r d  d e  J u s s i e u , vilken — som vi till en del sett 
och ytterligare skola finna här nedan — mer än någon annan varit 
hans gynnare under den långa vistelsen i Paris, kan man gott förstå, 
och det visar sig också, att han under hemfärden ej blott skrivit till 
honom från Strassburg, Leipzig och Berlin utan också till brevet no.
2 fogat »quelques pieces de Botanique & de 1’histoire naturelle».4 
Det förefaller dock ovisst, om denna bokgåva kommit adressaten till-

N aturalhistoriens stud ium  vid Åbo univ. (H fors 1896), s. 321 not, m ed orätt tillagt 
F r ed rik  R e in h o l d  B ran d e r  (fil. mag. 1751, rektor i B jörneborg, f  1800 som kyrko
herde i Vehmo) denna distinktion.

1 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 292.
2 Sam me m an, av vilken en avhandling om  Plantae Coldenghamiae av L inné in 

fördes i Vet.-societetens i U ppsala Acta 1743 (tr. 1749) och 1744— 50 (tr. 1751).
3 C o l l in s o n  till B äck  5 sept. 1764.
4 B äck  till Ju s s ie u , odat. koncept (förm odl. från  början av 1746). D et är även 

här alltjäm t fråga om  förutnäm nda ms. 61. Om korrespondensen m ed Jussieu lämnas 
närm are upplysningar nedan (avsnittet Bäck som botanist).
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handa. Jussieu å sin sida utfäster sig i brev av 7 maj 1746 att hålla 
Bäck underrättad om nyheterna på den franska bokmarknaden inom 
de fack som intressera honom1 och att tillställa honom »des particula- 
rités de la matiere medicale» osv. Och i ett senare brev, från aug. 
1749, då han har anledning att tacka för kallelse till Vetenskapsakade
mien2, förklarar han sig vilja översända en vald samling av franska 
teser, liksom även annat som Bäck möjligen kan åstunda.3 Och när 
det så låter sig konstateras, att Bäck ägt en samling på 173 st. Pariser- 
teser4, är det ju mer än sannolikt att denna i varje fall till väsentlig 
del tillkommit genom Jussieus försorg.5 Ehuru mellanhavanden av 
detta slag intaga en relativt liten plats i den innehållsrika korrespon
densen mellan Jussieu och Bäck, låter det sig konstateras, att det i 
förevarande fall icke stannat enbart vid tomma löften. I varje händelse 
omtalas en sändning till Bäck, som tydligen jämte åtskilligt annat, 
innehållit »un catalogue des fossils de france» — det framgår av sam
manhanget att det måste vara fråga om A.-J. Dezallier-d’Argen- 
ville’s Enumeratio fossilium (Parisiis 1751).6 — Från den unge E ti- 
e n n e - L o u is  G e o f f r o y 7, som varit lärjunge till bröderna Jussieu och

1 Ju ssie u  skriver: »je vous donneray volontiers et fort exactem ent les nouvelles 
litteraires de m edecine, de B otanique et d ’histoire naturelle, qui se trouveron t naitre  
dans ce pays cy».

2 På Bäcks förslag. H an  fram för också tacksägelser från  R ouelle  1’ainé av samma 
anledning. D enne tycks ha sänt Bäck farm aka och kemikalier och hade av Bäck fått 
löfte om  m ineralier sam t d issertationer och böcker i kemi och m ineralogi, varom  
Jussieu påm inner 1749.

3 D et heter här: »je vous feray volontiers un  choix de nos m eilleures theses et je  
vous les envoieray par le prem ier Suedois qui s ’en retournera, S ’il y avoit quelque 
autre chose qui peu t vous faire plaisir je le joindray  des le m om ent que vous me 
1’aurés temoignée».

4 H ärom  närm are nedan s. 589.
5 Franska dissertationer har Bäck dock bekom m it även från den kände m edi- 

cinske forskaren S auvages ( F ran c o is  de  la  C ro ix  de S auvages), professor i M o n t
pellier; härom  skriver sålunda L in n é  till Bäck 6 febr. 1759: »misi cum  D no Balk 
dissertationes quas at T e  m iserat D . Sauvages» (Bref o. skrifv. I: D . 5, s. 60).

6 D en fullständiga titeln  på de tta  arbete, varav e tt ex. sam tidigt m edföljde som 
present till L in n é  från författaren, lyder: E num erationis fossilium, quae in om nibus 
Galliae provinciis reperiun tur, tentam ina.

7 A tt det här är fråga om  demie Geoffroy står u tom  allt tvivel. H an  var född 1725, 
blev m ed. d:r 1748 i Paris, där han  sederm era bedrev en hedrande verksam het, tills 
han under revolutionen fann sig föranlåten a tt överflytta till C hartreuve nära Soissons, 
f  1810. H an var bl. a. en fram stående zoolog. I sitt brev till Bäck berättar han 
bl. a.: »je travaille sur les insectes que nous trouvons au tour de Paris», och 15' år se
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gjort Bäcks bekantskap i Paris, fick Bäck 1747 mottaga ett älskvärt 
brev1 och vad brevskrivaren blygsamt kallar »un petit essay d’ouvrage 
de ma fafon», nämligen en medicinsk thése, som Geoffroy försvarat 
i december 1746. — År 1753 erhöll Bäck en i smickrande ordalag for
mulerad skrivelse från J. Helvetius, som betecknar sig som »Reginae 
Galliarum archiater, Regi a sanctioribus consiliis» — det ger vid 
handen, att brevskrivaren var J e a n - C l a u d e - A d r ie n  H e l v é t iu s , 

förste livmedikus hos drottning Marie Leczinska, conseiller d’état 
m. m.2 Denne meddelade3 häri, att han för Bäcks räkning tillställt 
svenske ministern i Paris »quod modo in lucem Edidi opus», vilket av 
allt att döma måste avse hans arbete Principia physico-medica in 
tyronum medicinae gratiam conscripta, i —2, utg. i Paris 1750. Det 
är väl antagligt, att Bäck sammanträffat med Helvétius t. ex. vid de 
besök han åtminstone vid ett par tillfällen tycks ha gjort i Versailles, 
men i skrivelsen yttras icke något om en tidigare bekantskap. — Detta 
är däremot fallet, när Rouelle le cadet, dvs. H il a ir e - M a r in  R o u e l l e  

efter många års förlopp, nämligen 1772, finner anledning att åter
knyta förbindelsen med Bäck4, då han önskar upplysningar om upp
fattningen i Sverige i en del kemiska spörsmål. Han erinrar om den 
tid, då Bäck gjorde sin »cour de Chimie» hos brodern, Rouelle 1’ainé5; 
denne har numera avlidit (1770), och den yngre har efterträtt honom 
i demonstratorsbefattningen vid Jardin royal des plantes. I februari 
1774 sänder Rouelle först någon av sina smärre skrifter till Bäck i 
flera exemplar i och för utdelning till lämpliga medlemmar av Veten

nare utkom  ett av hans viktigare arbeten  ’H istoire abrégée des insectes des environs 
de Paris . . .’ i 2 kvartband (Paris 1 7 6 2 ) , i om arbetad form  som 2 e edition publicerad 
1 7 9 9 . E tt kort u td rag  u r brevet —  ju s t gällande insektsforskningarna m . m. —  lät 
Bäck i översättning införa i ( S a l v i i )  L ärda tidn ingar 1 7 4 8 , s. 19 , sedan han tidigare 
läm nat e tt m eddelande därom  liksom en del notiser u r  andra brev från  u tlandet i 
K. Vet.-akadem ien.

1 D at. 30 ju li 1747 (Karol. inst:s bibi. ms. 6 1 ) .

2 Om  denne, som var född 1685 och redan 1713 få tt en livm edikus-befattning 
vid hovet, sederm era stigit i gunst och grader —  han var bl. a. generalinspektör för 
m ilitärsjukhusen i F landern  —  se Nouv. biographie générale, T . 23 (Paris 1858), 
s. 874 f.; han var en känd m an, så näm nes han t. ex. av L in n é  i brev till B. de Ju s 
sie u  1750 (se M em oirs o f the Am er. acad. o f arts and sciences, N . S.: Vol. 5, 1855, 
s. 214).

3 H e l v é t i u s  till B ä c k  från Versailles 17  febr. 1 7 5 3  (förutnäm nda ms. 6 1 ) .

4 F rån  honom  finnes 4 brev från åren 1 7 7 2 — 75  (därav tre  i ms. 61  och e tt i Ih re  
1 9 3 ) , m en det finns anledning anta, a tt flera förefunnits.

5 Sé härom  ovan s. 461.
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skapsakademien — annat har han tillställt A d . M u r r a y  » M . D:r de 
chez vous» — och redan någon vecka senare följer hans just nyutkomna 
Cours de Chimie i 3 exemplar avsedda för Bäck, för akademien och 
dess preses.1 Ytterligare kan nämnas att Rouelle, förmodligen på 
Bäcks begäran, tillställt denne en rätt omfattande lista på äldre ke
misk och medicinsk litteratur (1600-talet och det tidigare 1700-talet).

Även om Bäcks under utrikesresan i T y s k l a n d  förvärvade vänner 
gäller att de sågo honom till godo med både upplysningar om och 
gåvor av medicinsk litteratur. Sålunda meddelar professor C h r . G. 
L u d w i g  från Leipzig i juli 17452, alltså vid en tidpunkt då Bäck ännu 
befann sig i Berlin, att »Msr. Boehmer3 vous envoyera avec plaisir 
quelques dissertations», och ungefär samtidigt omtalar professor J. J. 
L a n g e  från Halle4, att d:r N e u g a r t e n 5 samlar avhandlingar för Bäcks 
räkning, vilka skola översändas till Berlin eller Stralsund, ävensom 
att d:r Z it t m a n n 0 lovat skaffa den franske läkaren Guisarts arbete 
om de veneriska sjukdomarna7, vilket tycks ha varit ämnat som gåva. 
Ett par år senare tackar Ludwig för ett antal svenska avhandlingar, 
som han fått mottaga — »sine litteris» — och återgäldar gåvan: »paucas 
ex nostris remitto».8 Senare omtalas vid upprepade tillfällen (1751, 
52 och 56) liknande utväxlingar, ej enbart av dissertationer, varvid 
Ludwig påtalar de speciellt svåra och även osäkra förhållandena för 
dylika sändningar till Sverige och framställer ett förslag om regel

1 M an kan ju  av denna trägna uppvaktning m öjligen föranledas till en undran , 
om  Rouelle ej m ed sin kännedom  om  a tt brodern  på sin tid  genom  Bäcks åtgöranden 
blivit kallad till ledam ot av akademien, till äventyrs får anses ha an ty tt en åstundan 
a tt även härvidlag få bli hans efterträdare. M en det är m åhända a tt göra honom  
orätt.

2 L u d w ig  till B äck  10 ju li 1745 (detta brev förefinnes —  liksom de i det följande 
om näm nda där ej annat säges —  i m erom näm nda ms. 6 1).

3 Förm odligen Jo h a n n  B e n ja m in  B o eh m er  (f. 1719, f  1754), m ed. d :r 1745, 
1748 e. o. prof. och 1750 ord. prof. i kirurgi och anatom i i Leipzig.

4 L a n g e  till B äck  20 juli 1745 (ms. 61).
5 O m  denne, som var m åg till prof. J. Juncker sam t »Bergsrath», livm edikus hos 

lantm arskalken greve Loeser m. m ., har Lange en del a tt förtälja; han förekom m er 
också i Bäcks reseanteckningar.

6 Jo h . F r ie d r . Z it t m a n n  (f. 1671, f  1757), betecknas som »königlich polnischer 
u n d  kurfurstlich  sächsischer G eneralstabsarzt, L eibarzt und  Hofrath» (Biogr. Lex. 
d. hervorrag. Ärzte, 2. Aufl., Bd 5, s. 1047 f.) och stod väl alltså vid denna tidpunk t 
i tjänst hos August I I I .

7 P. G u isa r d , Essai sur les m aladies vénériennes (Paris et Avignon 1741; 1743).
8 L u d w ig  till B äck  5 maj 1747.
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bunden förmedling ombesörjd av bokhandlare å ömse orter.1 — Som 
kollega till både Ludwig och Zittmann kan J u s t u s  G o t t f r id  G u n z  

(Guenz) eller G u n z 2 såtillvida räknas, som han var medicine professor 
i Leipzig, där Bäck sammanträffade med honom kring årsskiftet 1744— 
45, men senare också blev livmedikus vid sachsiska hovet. Bäck om
nämner honom i sina reseanteckningar (Vol. 2, s. 252) och stod se
nare i förbindelse med honom och ombesörjde — på ett något infor
mellt sätt3 — hans inval i Vetenskapsakademien. Giinz tackar 1747 
för ett bokpaket bekommet från bokhandlaren Kiesewetter i Stock
holm och sänder själv dels direkt, dels genom en boklåda i Wismar 
avhandlingar och smärre skrifter från de 2—3 senaste åren. Även 
senare sändningar omtalas, nyheter ha utväxlats, och bl. a. har Gunz, 
som arbetar på en ny edition av Celsus, genom Bäck erhållit uppgift 
på Uppsala universitetsbiblioteks bestånd Celsus-utgåvor.4 — Med 
P h i l . H e i n r . B o e c l e r 5, som tillhörde en berömd läkarsläkt i Strass- 
burg, hade Bäck varit mycket tillsammans under Parissejouren även
som de dagar han på hemfärden tillbragte i Boeclers hemstad. Och 
efter Bäcks hemkomst tycks en förhållandevis livlig korrespondens 
ha uppehållits dem emellan — i varje fall finnas sex utförliga och inne
hållsrika brev från Boecler i behåll härrörande från åren 1749—56. 
Boecler, som sistnämnda år nått ställningen som ordinarie professor 
i anatomi och kirurgi, gick emellertid redan 1759 ur tiden. Även i 
detta fall rör man sig mycket med dissertationer, varvid Boecler, som 
med stor regelbundenhet, bland annat genom Eric Elff, sänt sådana 
från Strassburg, uttalar sig överdrivet blygsamt om dem han själv

1 L u d w ig  till B äck  5 febr. 1751, 13 okt. 1752 (häri det om näm nda förslaget) 
och 10 april 1756; i sistnäm nda brev heter det: »Doleo quod fasciculus d issertationum  
et alia quae aliquoties T ib i misi ad T e  non pervenerint.»

2 N am net skrives olika och bäraren själv använder diakritiska tecken över u, som 
ej ge full klarhet, m en snarast böra tolkas som ii; i tryck oftast G iinz, G uenz. Bäck 
skriver också G unts. M annen var född 1714, blev professor i fysiologi 1747, senare 
anatom i och kirurgi, utövade e tt rä tt betydande m edicinskt författarskap, m en av
led redan 1754 (ej 1751, som stundom  uppges).

3 Se D a h l g r e n , K. Sv. Vet.-akadem ien. Personförteckningar, s. 107 f. (118); 
jfr  även nedan.

4 B äck  till G U n z  17 sept. 1750 (koncept i ms. 61). U r G iinz’ brev av 10 maj 
1747 har Bäck m eddelat en del intressanta notiser i K. Vet.-akad. och senare i (S a l v ii) 
L ärda tidningar, 1748, s. 20.

5 Om  denne (f. 1718, f  1756), som  1736 tagit filosofiska och 1742 m edicinska gra
den och 1748 blev e. o. professor i m edicin (se vidare texten) jf r  Biograph. L exi
kon d. hervorrag. Ärzte, 2. Aufl., Bd 1 (1929), s. 592. Breven i ms. 61.
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författat, men i höga toner prisar de svenska. Själv har han bl. a. 
haft att tacka för »Acta Upsaliensia de 1744—1750» och 2:a Tomen 
»des dissertations de Mr Linnaeus», varmed tydligen avses den 1751 
utgivna Vol. 2 av Amoenitates academic^.1

Att denna trafik, som Bäck sålunda i icke alltför obetydlig omfatt
ning uppehöll med sina i utlandet gjorda bekantskaper — med ut- 
växling av lärda nyheter och vetenskaplig litteratur — haft sin bety
delse för honom och hans verksamhet kan givetvis icke betvivlas, 
även om värdet därav å andra sidan icke får överskattas. I varje fall 
bör det ihågkommas, att Bäck själv tydligen icke ansåg dessa förbin
delser tillfyllestgörande för att hålla honom underrättad om den ny
utkomna facklitteraturen och bereda honom möjlighet att därav för
värva vad som syntes honom önskvärt. Vad som tillfördes honom 
på denna väg måste förklarligt nog suppleras genom andra åtgärder, 
och då låg det ju närmast till hands att först och främst även för detta 
syfte utnyttja de informationsvägar han, som vi redan sett, vetat att 
förskaffa sig beträffande nyheter och framsteg inom medicinsk praxis 
etc. i utlandet. Det blev alltså de svenska utrikesresenärerna, som även 
i dessa hänseenden fingo gå honom tillhanda, och om den utsträckning, 
vari detta kom att ske, torde efterföljande notiser ge en viss föreställ
ning — fullständighet är naturligtvis icke åsyftad. En omständighet 
torde härvid böra uppmärksammas. Tvivelsutan har det redan i den 
ovan givna framställningen fallit i ögonen, vilken roll de akademiska 
dissertationerna spelade i Bäcks bokförvärv, och detta kommer att i det 
följande framträda än mera markerat. Det är dock på intet vis ägnat 
att väcka förundran, att Bäck tydligen visat sig angelägen om att för
värva dylika. Man får komma ihåg att i dessa tider var ju tidskrifts- 
väsendet ännu skäligen outvecklat, särskilt vad en vetenskaplig fack
press beträffar; något mera betydde visserligen akademiernas och de 
lärda sällskapens publikationer, men det var för ingen del ovanligt 
att de nyaste rönen och upptäckterna publicerades just i den akade
miska dissertationens form. Och hade detta giltighet beträffande 
åtskilliga vetenskapsområden, så gällde det i särskilt hög grad i fråga 
om dem som lågo Bäcks intresse närmast, medicinen och naturveten
skaperna. Det kommer också att i det följande visa sig, att han av 
publikationer av denna art lyckades skapa samlingar av verkligt be
tydande mått.

Bland de svenska läkare, som efter Bäcks återkomst reste utrikes
1 B oecler t il l B äck  21 april 1753.

3  7 — 40360 A . G r a p e
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för fortsatta studier, var, som i det föregående redan antytts, E r ic  

E l f f  en av de första. Det befinnes också att han 1747 från Göttingen 
meddelar upplysningar om arbeten av Haller m. fl.1 och även genom 
dennes förmedling sänder Bäck ett dussin arbeten av denne, liksom 
av Brendel, Richter, Segnerus m. fl., sannolikt mest dissertationer.2 
Huruvida denna sändning kommit Bäck tillhanda förefaller dock 
något osäkert. Detta bör däremot med visshet ha varit fallet med ett 
annat paket sänt med den hemvändande professor C. A. Clewberg 
hösten 1748 och innehållande avhandlingar av Weiss, Meckel, Conradi 
m. fl. Och Elff utlovar vid meddelandet härom även sina bona officia 
beträffande disputationslitteraturen från Tubingen och Strassburg, 
dit han då är på väg.3 Och från sistnämnda stad ha vi redan skymtat 
hans namn, när han biträtt professor Boeder i hans strävanden att 
se Bäck till godo. Också från Paris har Elff senare (1749) sänt uppgifter 
på nyutkomna arbeten av Chomel, Quesnay m. fl.4, och då dessa namn 
senare möta i Bäcks bokkataloger m. m., är det ju troligt att det — här 
som i andra fall — icke stannat vid enbart meddelanden. — Till 
Göttingen reste, som vi sett5, även J o n a s  S id r é n , ehuru några år se
nare än Elff. Även han lämnar i sina brev från åren 1751—52 en hel 
del upplysningar angående de vetenskapliga nyheterna, om Hallers 
publikationsplaner, om arbeten särskilt av engelska medici (Mead, 
Huxham, Russell m. fl.) osv. Det heter också i ett av hans brev6: 
»Efter befallning skal jag upkiöpa disputationerne samt D r Meads opera 
på latin . . . uti twänne tomer; så snart som tilfälle gifwes, skal alt
sammans blifwa öfwersändt». Och Bäck har å brevet påtecknat: »be- 
swarat och skrefwit efter flera samt skickat ut 3 el. 4 spec. Ducater 
til upkiöpande wed faltsk.s Gesällen d. 20 maji». Och vad som här 
kan synas en smula oklart, får sin förklaring, när man av Sidréns 
skrivelse av 17 juli 17527 finner, att den unge fältskären Ternell, 
omnämnd ovan (s. 520, not 3), »jemte Herr Archiaterns angenäma skrif-

1 E lff  till B äck  31 aug. och 8 nov. 1747 (Karol. inst:s bibi. ms. 2 7 ). Även flera 
andra av Elffs brev — om vilka närmare kan jämföras ovan s. 51 7  flF. — innehålla dy
lika meddelanden.

2 Förmodligen är det denna sändning som förtecknats på en lista, som för när
varande är placerad bland D. R o l a n d e r s  brev (ibid.).

3 Enligt brev från Cassel 26 sept. 1748 (ibid.).
4 E lff  till B äck  7  juli 1749 (Karol. inst:s bibi. ms. 28).
5 Jfr ovan s. 519 f.
6 S id r é n  till B äck  i jan . 1751 (sa m m a  sam l. m s. 26).
7 I sistnämnda ms. 26.
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welse lämnat mig 4 st. ducatertil de åstundade disputationers och piecers 
upkiöpande, som med det snaresta skal blifwa uträttat». — I Göttingen 
tycks Bäck vid en något senare tidpunkt, nämligen på 1760-talet, ha 
haft en tjänstvillig kommissionär i den i Sverige födde J o h a n  A n d rea s  
M u r r a y , som 1763 där tog med. doktorsgraden, påföljande år blev 
e. o. och 1769 ordinarie professor i medicin och naturvetenskap. Av 
den mellan denne och Bäck förda brevväxlingen — som i detta fall 
är åtminstone partiellt bevarad så att säga dubbelsidigt1 — framgår 
tydligt, att den varit mycket givande för båda parterna: Murray ger 
ingående skildringar av Göttinger-professorernas arbeten, utförliga 
upplysningar om nyutkommen litteratur, om farmakologisk praxis 
i Tyskland m. m., och Bäck lämnar meddelanden om koppympningens 
framsteg i Sverige2, om de dåliga erfarenheterna av Bourgelats ve
terinärskola i Lyon m. m. Redan av Murrays första brev framgår, 
att han gör ansträngningar för att skaffa Bäck arbeten av Brendel, 
som hunnit bli mycket sällsynta, och även påräknar hans intresse för 
arbeten av G. G. Richter.3 Han kan också meddela, att arkiater J. G. 
Roederer, som nu utger sina program och dissertationer »under namn 
av opuscula», lovat att översända detta arbete till Bäck.4 I sitt svars
brev (av 15 dec. 1761) förklarar Bäck: »Tack för låfven på Sal. Bren- 
dels arbeten. Jag hafver en stor hop. Men för de sista åhren fela 
mig. Arch. Röderers blifva gräsel. välkomna. Han skrifver som en 
mästare altid.» Även Richters arbeten prisas, och Bäck förklarar 
sig längta efter alla dessa arbeten liksom även »efter Dissert. Tu- 
bingenses, Schveitserska, goda Jenenses, Hallenses & c. som dessa 
senare åhren utkommit, innehållande något nyttigt in omni ambitu 
scientiae nostrae». Att det här är fråga om köp utsäges klart.5 Un

1 Från B ä c k  till M u r r a y  finnas nämligen 3 brev (1761, 1765 och 1766) bevarade 
i UUB, ms. G 174; från M urray till Bäck föreligga 6 brev från åren 1761—64 och 
x från 1777 i Karol. inst:s bibi., ms. 61.

2 För inledningen till en av Murray gjord översättning till tyska av D a v id  S c h u l t z ’ 

skrift om koppympningen.
3 I brev av 31 maj 1761 heter det: »Brendels skrifter äro här mycket sällsynte, och

lär jag fördenskull intet kunna upvackta med många af d em . Hofrådet Richters
arbeten, som H err Archiater Rosén har så mycket behag til, torde likaledes finna 
bifall hos H err Archiatern: de skola derföre få intaga et rum i paquetet.»

4 Om en tidigare, direkt förbindelse mellan B ä c k  och R o e d e r e r  följer en notis 
här nedan.

5 »Gif till sin H r Far en liten nota huad de kosta så betalar jag med glädje efter 
växelcoursen», skriver B ä c k  i detta sammanhang.
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der åren 1762—64 omtalas också i Murrays brev sändningar av 
dissertationer m. m. i flera repriser.1 Och Bäck tackar 1765 »för 
så många rara présenter som Herr Professorn behagat göra mig i 
Disputationer &c. Ehrt egit arbete de Uva ursi, Dissertationes B. 
Brendelii, Herr Prof. Richters och Prof. Vogels så wäl som nova Me
dica äro mig gräsel. wälkomna . . . Var god ledsna ey at sända ytter
ligare allehanda små piecer dylika» osv.2 Och Murray blir icke helt 
lottlös: »Jmedlertid», skriver Bäck, »håll til godo 2 wackra skrifter af 
Arch. v. Rosenstein och Hr Assessor Strandberg; Jag har ock låtit 
följa mitt Tal.»3 Ännu i Murrays brev av 1777 är det tal om ett paket 
med lärda skrifter, som Bäck inemot halvtannat år tidigare avsänt 
men som först då kommit till rätta. — Själv hade Bäck ej på sin u t
ländska resa kommit att besöka Göttingen — i ett artigt brev till 
H a l l e r , skrivet från Leipzig kring årsskiftet 1744—454, hade han an
sett sig böra förklara och beklaga detta. Såvitt man vet, hade han på 
den grund ej heller personligen sammanträffat med den i korrespon
densen med Murray omnämnde obstetrikern J. G. R o e d e r e r . Till 
denne hänvände han sig emellertid i maj 17585 med en propos om ett 
commercium litterarium, som han hoppades att Roederer såsom leda
mot av svenska Vetenskapsakademien skulle vilja godtaga. Han över
sände samtidigt del 1 av den nya editionen av Linnés Systema naturae 
och förklarade sig själv angelägen om att erhålla den nya utgåvan av 
Roederers obstetriska arbete, om detta utkommit, liksom vidare hans 
akademiska dissertationer, ävensom Brendels. Bäck fick vänta länge 
på svar, men dröjsmålet förklarade Roederer i brev av 9 mars 17626 
bero på försumlighet hos den vän, som haft i uppdrag att överbringa 
hans svarssändning. Nu skickade han emellertid omsider »novam 
Compendii editionem cum uteri humani iconibus et quibusdam scrip-

1 I brev av 28 febr. 1762 är det ännu mest tal om förberedande åtgärder, men 
27 aug. s. å. förklarar M u r r a y  sig »nu ändteligen kunna hafva den äran at fullfölja 
Herr Archiaterns befallning» i viss utsträckning och bl. a. »af salig Brendels arbe
ten . . . öfversända alla som jag varit i stånd att erhålla»; vidare uppgifter i brev av 
16 sept. 1762, 1 sept. 1763 och 23 febr. 1764.

2 B ä c k  till M u r r a y  15 aug. 1765. I fortsättningen inskärper han: »tekna til sin
Bror hwad de kosta, efter jag ingalunda will at H err Professorn skal för mig depense
lida».

3 Säkerligen Bäcks Tal om farsoter . . ., som tryckts just 1765.
4 Koncept i Resedagboken, D. 2, s. 251.
5 Koncept i Karol. inst:s bibi. ms. 61.
6 Ibid.
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tis academicis» — planschverket ifråga hemställde han att Bäck ville 
förelägga Vetenskapsakademien.

Även i England har Bäck haft goda medhjälpare i svenska resenärer. 
Sålunda har e. o. hovpredikanten J o h a n  L in d e g r e n 1 1748 på Bäcks 
begäran under sin vistelse i London gått honom tillhanda med bok
inköp. »Längesedan har jag öfwersänt böckren», skriver han från 
Oxford nämnda år2, »med Capitain Törnlund, och med posten, under 
Hr Bohmans och Hassels couvert, har jag lemnat en upsats på dem 
och deras upkiöp.» Och han erbjuder sina tjänster även från sin 
nya vistelseort. Vi finna också, att den unge teologen E r ic  L a m b e r g , 

den blivande biskopen i Göteborg — vilken vi 1753 och 1754 sett 
skymta dels som anskaffare av medicinska dissertationer, dels såsom 
biträdande J. F. Gronovius i Leiden vid en sändning av böcker och 
herbarieväxter till Bäck — senare sistnämnda år i London låtit om
besörja bokinköp för Bäcks räkning3: själv förklarar han också, att 
han nu fullbordar det värv han i Holland påbörjat. Själva inköpen 
hade på hans begäran verkställts av herr A n d r e a s  L in d e g r e n , som 
Bäck alltså hade att ersätta för det hela. Ett par arbeten av Huxham 
och Pringle vore avsedda för d:r D a r e l iu s  och ett par andra av Blox- 
ham och Smellius för E l f f , som hade att göra upp affären med Bäck4. 
Tio år senare fick Bäck genom E v a l d  R ib b e n  utförliga uppgifter från 
London om nyutkommen litteratur (angående arbeten av Pringle, 
Baker, Akenside m. fl.)5, men om dessa också varit förknippade med 
förvärv för Bäcks räkning framgår ej av korrespondensen.

När den nyss nämnde Lamberg 1755 skriver till Bäck från Paris6

1 Denne var född 1712 , blev e. o. hovpredikant 1746 , ordinarie 1751 , teol. d:r 
i Göttingen 1750 , kyrkoherde i Linde 1755 , kontraktsprost m. m.

2 J. L i n d e g r e n  till B ä c k  23 nov. 1748  (Karol. inst:s b ib i .  ms. 26).
3 L a m b e r g  till B ä c k ,  London 2 okt. 1754  (samma bibi. ms. 6 1).
4 »Telam quasi mittendi T ibi in re medica quaedam, quam in Hollandia exorsus 

sum et heic ita pertexo, ut nova quaedam hoc in argumento T ibi Londino transmit
tam. Res vero cum hisce libris ita ferme sese habet, ut eos quidem meo rogatu Do
minus Andreas Lindegren coemerit, cui T u  Vir Amplissime pro omnibus solues. 
Cum vero Doctor Darelius, horum Huxamium, de febribus, et Pringelium de mor
bis castrensibus a me requisierit, huic hi auctores pro numerata Tibi pecunia cedant, 
et formulae insuper Bloxhammianae Smellii obseruationes obstreticariae [sic !] in 
rem forsan D. Doct. Elfvii erunt.» Den nämnde A n d r e a s  L i n d e g r e n  är förmodligen 
identisk med en Göteborgsköpman med detta namn.

5 I det ovan s. 523 nämnda brevet av 29 maj 1764 .
6 L a m b e r g  till B ä c k ,  Paris 2 4  febr. 1755 (förutnämnda ms. 61): »Libris Medicis 

hinc T ibi transmittendis eo supersedeo magis, quod ex nostratibus, iisdemque
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anser han sig emellertid så mycket mer fritagen från att därifrån till
ställa Bäck medicinsk litteratur, som där finnas landsmän, vilka därtill 
äro fackkolleger till Bäck och sålunda bättre än Lamberg kunna därut- 
innan gå Bäck tillhanda — han avser medicine doktorer som Martin 
och Lindhult. Härtill är att säga att det är uppenbart, att Lamberg 
dömt rätt åtminstone beträffande J o h a n  L i n d h u l t , ty denne har tyd
ligen vid utresan av Bäck fått en del uppdrag och kommissioner1, och 
i hans brev till Bäck är det också tal om inköp av teser, som Bernard 
de Jussieu dock förhindrat, då han trott sig kunna skaffa dessa på 
annan väg. Hur det förhållit sig med R o l a n d  M a r t in  i här berörda 
avseende är mig åtminstone för närvarande obekant. Men i fråga 
om Paris gäller det dels att Bäck ju där från sin egen vistelse å ort 
och ställe hade utmärkta förbindelser, dels att staden så pass ofta 
besöktes av svenska resenärer, att möjligheterna att där kunna få 
saker och ting uträttade säkerligen ställt sig gynnsammare än på 
många andra platser. Sålunda vet man, att han 1766 från Paris fick 
åtminstone uppgifter om nyutkommen medicinsk litteratur från A n 

d e r s  K a l l s t r ö m , som där bedrev studier i trädgårdsodling.2 Vidare 
är det t. ex. mycket möjligt att C a r l  F r e d r ic  A d e l c r a n t z , den frej
dade arkitekten — vid denna tid hovintendent, senare överintendent, 
friherre m. m. — som just 1754 befann sig i Paris3 på tjänsteresa 
för slottsbyggnadsarbetet i Stockholm, haft Bäcks uppdrag att inköpa 
böcker för hans räkning. Det hade han i varje fall haft på en tidi
gare resa till Tyskland, Italien och Frankrike 1750—51. Plan med
delar då i brev från Rom 24 febr. 17514, att han i Tyskland punkt

Tuae professionis hominibus nunc temporis heic sunt, qui, in hoc genere, me longe 
melius, limatulo et polito Tuo judicio, operam suam nauabunt, Doctores Medicinae 
Martinos, Lindhultosque innuo» osv.

1 I brev till B ä c k  från Paris 13 maj 1754 (förutnämnda ms. 26) rapporterar L i n d 

h u l t  bl. a., att han, sedan han själv och hans bagage anlänt, utan dröjsmål lämnat 
»de medsände Paqueten til sina ägare», att han framfört ett ärende till Jussieu osv.

2 K a l l s t r ö m  till B ä c k  24 mars 1766 (Karol. inst:s bibi. ms. 27). Om Kallström 
vidare nedan.

3 Enligt Lindhults nyss nämnda brev var han sålunda en av dem som i Paris 
hjälpte honom till rätta genom att introducera honom hos Jussieu. Det kan för öv
rigt erinras därom, att även Bäck på sin tid, 1743 under sin Parisvistelse, sammanträf
fat med Adelcrantz (se hans brev till Linné av 5 okt. nämnda år, Bref o. skrifv. I: 
D. 4, s. 6 f.).

4 I förutnämnda ms. 26. Det heter här bl. a.: »Je commence par vous faire savoir 
Mon Cher Ami que j ’ai executé les commissions, que vous m ’avez confié avec toute 
1’exactitude possible. J ’ai envoyé les paquets de Halle avec la poste de Berlin, et ceux
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ligt utfört Bäcks kommissioner och i Wien avlämnat hans brev till 
van Swieten1, men också att han i fråga om bokinköp i Tyskland ej 
kunnat mycket uträtta: »je n’ai rien trouvé de nouveau en Allemagne 
que 2 ou 3 petites brochures que vous verrez». Däremot har han i 
Venedig med sakkunnigt biträde inköpt fem nyare medicinska verk 
som uppräknas2 och avser nu att även i Rom fortsätta förvärven en
ligt anvisning av Abbé G i r a l d i , läkare och vän till Bäck från Paris- 
sejouren.3 Och därest Bäck har några uppdrag att ge beträffande 
Paris, dit han tydligen ämnar sig framdeles, så har han blott att med
dela detta.

I Italien hade Bäck för övrigt just vid denna tid flera tjänstvilliga 
meddelare och hjälpare. Från Bologna skriver sålunda hovmedikus 
J. G. H a l l m a n  15 mars 17524 bl. a.: »De böcker Herr Archiatern 
behagat mig notera, skola inköpas.» Och även M å r t e n  K t e h l e r , 

vilken på Linnés tillskyndan för naturvetenskapliga studier begivit 
sig till Syd-Frankrike och Italien och för vars skull Bäcks frikostiga 
hjälpsamhet mer än en gång påkallades, lämnar i brev från Neapel 
1 okt. 1754 upplysningar om en del medicinska verk och nämner där
vid ett arbete av Morgagni, som han antar att Bäck möjligen önskar 
förvärva.5 Till denne har han också överlämnat ett manuskript ’Prae
lectiones . . . Doct. Cosmi Grilli . . . De Morbis Capitis & Mulierum

de Leipzig avec celui de Dresden. J ’ai porté moi meme la lettre du Baron de Svieten 
dans sa maison, mais malgré 3 visites reiterez il n ’a pas eu moyen de lui parler, on 
Pa toujours dit sorti.»

1 Om detta se ovan s. 474.
2 »J’ai acheté a Venise sur les conseils d ’un Medecin de lå bas: Franc. Tortij 

Therapeutice specialis Venet: 1743 in 40; Homob. Pisonis Spicilegium curationum 
morborum: Patav 1742 in 40; Esperienze intorno la Medicina Elettrica da Giov. 
Fort. Bianchini. Venet: 1749. in 40. Nuovo sistema delle Febbri maligne e conta
giose da Giov. Batt. Moreali. Ven. 1746 in 8° Lettere Medico prattiche intorno all 
uso del mercurio nelle febbri maligne, da G. F. Bianchini. Ven. 1750. in 8°.»

3 »II y aura encore quelque chose de nouveau pour vous d ’icy, que j ’acheterai 
selon les avis de 1’Abbé Giraldi Medecin et professeur icy qui est fort des vos Amis, 
vous ayant connu a Paris.»

4 Brevet ibid., ms. 26. Även i ett av H a l l m a n s  senare brev från Hamburg (4 
febr. 1754) är det väl snarast fråga om böcker, när han förklarar: »De Commissioner 
H err Archiatern anbefalt mig skall jag ingalunda försumma.»

5 Brevet i Karol. inst:s bibi., ms. 27. D et heter här bl. a.: »Italienske böcker 
kosta ej stort, man har dem för hälften så mycket som hos oss. Morgagni har gifvit 
ut Epistolae Anatomicae duodeviginti, ad Scripta pertinentes Ant. M. Valsalvae, 
denna har ej varit bekant, jag känner väl dess Adversaria Anatomica men denne intet. 
Skulle Välb. H r Archiatern åstunda den, så skal efter befalning så ske.»
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Habitae 1756 Romae’, som nu finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 68. — 
Även en annan och mera känd av Linnés »apostlar», nämligen P e h r  
L ö f l in g , till vilken vi återkomma i det följande, är att nämna i sam
band med Bäcks bokförvärv. Under sin mer än tvååriga vistelse i 
Spanien 1751—54 förmedlade han en del inköp av spanska arbeten 
i medicin för Bäcks räkning bl. a. Pharmacopoea Matritensis 1739, 
under det att Bäck å sin sida ombesörjde, att Löfling för sig och sina 
spanska förbindelser erhöll behövlig svensk litteratur från Salvius i 
Stockholm.1

Vad hittills anförts om Bäcks bokinköp i utlandet gäller i allt vä
sentligt tiden fram till 1750-talets mitt. Det skulle föra för långt att 
söka följa dessa förvärv i fortsättningen. Visserligen vill det nog synas, 
som om dessa tidvis hade minskat — det sammanhänger väl med den 
inskränkning i utlandsresorna överhuvud, som vi tidigare konstaterat 
och som bl. a. stod i samband med Pommerska kriget — men det vore 
alldeles felaktigt att föreställa sig att de helt inställts. Det kan sålunda 
pekas på flera fall, som betyga motsatsen; här skola blott ett par dylika 
andragas som exempel. Under den tid C a r l  P ete r  T h u n b e r g , före 
sin stora forskningsresa till Cap och fjärran Östern, 1771 uppehöll 
sig i Paris, har han gått Bäck tillhanda med bokinköp, och vid sin 
förflyttning till Holland har han fått nya kommissioner beträffande 
medicinsk litteratur och holländska dissertationer.2 Även L in n é  d. y. 
har under sin utländska resa 1781—83 i viss omfattning bistått Bäck 
i nämnda hänseende: så sänder han Bäck i brev från London 26 dec. 
17813 en förteckning på ett 60-tal medicinska arbeten, flertalet publi
cerade under de två sista åren, och när han fått veta Bäcks önskningar, 
meddelar han 20 mars 1782: »De omskrefne böckerne skall jag skicka 
med första skepp hemm.»4 Ett arbete, på vilket han då fäst Bäcks upp
märksamhet (Millman, Survey on putvid fevers) och som Bäck tyd
ligen beställt, omtalas senare såsom medfört till Paris. Efter sin för

1 I förutnämnda ms. 27 föreligga 7 brev från L ö f l i n g  till B ä c k  (jfr vidare nedan). 
Här berörda ärende behandlas närmast i brev från nov. 1751 och maj 1752.

2 B ä c k  till T h u n b e r g  6 sept. 1771 (UUB, ms. G 300 e).
3 Brevet i Ihre 193.
4 I sistnämnda samling och volym. Han tillägger: »men det blir svårt at få Craw

fords on Heat, som är utgången». A tt han dock gjort försök att uppdriva ett exemplar 
visar ett senare brev (7 sept. s. å.), däri han omtalar, att han vid hänvändelse till 
författaren fått beskedet, att en ny edition skall utkomma till våren »mycket bättre 
än den förra».
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flyttning dit i aug. 1782 skriver han 7 sept.1: »De Franska böckerna 
som Min k. Farbroder ordineradt skall jag söka efter.» Och efter hem
komsten finner han sig också ha ett och annat att överlämna både 
från England och Frankrike.2

Hur det åter kunde tillgå, när Bäck gjorde ett som det förefaller 
direkt bokinköp i Tyskland, få vi en inblick i genom en bevarad räk
ning3 från firman C. L. S t r u c k 4 i Stralsund 1 7 7 7 . Denna slutar på 
Reichsthaler 79:32 och upptar 35 poster däribland acta-publikationer 
som Berliner-akademiens Abhandlungen Bd 6—20 och Kirurgiska 
akademiens i Paris avhandlingar 1—3, vidare flera serie- och fort
sättningsverk, samt arbeten huvudsakligen i medicin av enskilda för
fattare, bland vilka vi finna åtskilliga namn, som vi tidigare mött 
(Pallas, Bilguer, Vogel, Murray osv.).

Ett ganska märkeligt förslag fick Bäck mottaga i januari 1788 från 
den unge professorn vid Åbo akademi G a b r ie l  B o n s d o r f f 5, vilken 
såsom systerson till den året förut avlidne professor Johan J. Haart- 
man enligt testamentariskt förordnande fått tillösa sig hans bibliotek. 
Denne föreslog nämligen Bäck en bytestransaktion i den formen, att 
Bäck ur nämnda boksamling finge uttaga de arbeten, som saknades i

1 Detta brev i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
2 Så skriver han från Uppsala 23 mars 1783: »Cullens Pratiq fant iag nu uti en af

mina Engelska kistor; en bok som iag tror skall roa Min h. Farbroder at lä sa , ;
några medicinska Pamphletter lär iag ännu ha, som iag äfven längre fram vid någodt 
tillfälle skall ha den äran sända» (Karol. inst:s bibi. ms. 27). Och i brev från våren 
s. å. (juni ?) omtalar han uppackningen av sina »länge efterlängtade Franska örter» 
och tillägger: »deribland är äfven 3ne böcker, som min h. Farbroder befalte ifrån 
Paris: i Recharches sur les Habillemens des Femmes et des enfans. 2. De Lisle 
Disputation sur la Fievre miliaire des Femmes en couche. 3. Ballexserd Dissert: 
quelles sont les causes principales de la mort d ’un aussi grand nombre d ’enfans & 
quels sont les preservatifs etc. När någodt bud går skall jag skicka dem» (i Ihre 193).

3 I Karol. inst:s bibi. ms. 26.
4 Innehavaren C a r l  L o r e n z  S t r u c k  (f. 1741, f  1793) tillhörde en i Norra Tysk

land känd boktryckar- och bokhandlarsläkt och var bl. a. föreståndare för Raths- 
und Regierungsdruckerei i Stralsund (se Allg. deutsche Biogr., Bd 36, Lpz. 1893, 
s. 639 f.).

5 Denne var född 1762, blev fil. mag. i Åbo 1782 och med. d:r i Uppsala 1785, 
efter studier hos H ernquist i Skara professor i nat.-historia och veterinärvetenskap 
i Åbo 1786, överflyttad till med. fak. (anatomi m. m.) 1794, senare (1815—25) även 
chef för Finlands Collegium medicum, erhöll arkiaters titel 1817, skänkte 1819 sina 
stora naturhistoriska samlingar till Åbo akademi, adlad von Bonsdorff s. å., f  1831; 
se vidare A. R. C e d e r b e r g  i Sv. biogr. lex., Bd 5, 1924—25, s . 439—442 med där 
anförd litt.



5 86

hans bibliotek, mot att Bonsdorff ur Bäcks »örtsamling» erhölle sådana 
växter, som fattades i hans herbarium, vilket han ej lyckats uppbringa 
högre än till 4,500 species. Han skulle därmed beredas möjlighet att 
bringa herbariet i paritet med sina övriga tydligen avsevärda naturalie- 
samlingar, och Bäck skulle genom att ingå på saken göra »både mig & 
Academien som framdeles skall blifva egare af hela min samling, på 
det högsta förbunden».1 Att Bäck också reflekterat på denna propos 
framgår därav, att Bonsdorff 25 mars s. å.2 förklarar sig »enligt Herr 
Archiaterns föreskrift» vilja »med första lägenhet öfwersända Catalogen 
på Haartmanska af mig inlösta Bibliotequet». Denna avsikt betygar 
han återigen i ett odaterat brev förmodligen från tiden omkr. årsskiftet 
1788—89, men några månader senare (2 april 1789) nödgas han med
dela: »Til min olycka hafver jag nu icke färdig någon redig förtech- 
ning på salige assessor Haartmans mig tilfallna Boksamling; icke heller 
är jag i dena hast capable att författa den.» Saken har sålunda måst 
ställas på framtiden, och det antagliga är väl att det hela runnit ut i 
sanden.3

Ett annat förslag från Bäcks senaste år erbjuder också ett visst in

1 Framställningen (i brev av 8 jan. 1788; Karol. instrs bibi. ms. 28) lyder i sin 
helhet: »Bibliotequet [näml. H aartmans] tilfaller mig, emot det jag betalar til testa
ments massan 200 Rdr. Möjeligen torde uti det sama finnas böcker som saknas i 
H err Archiaterns rika boksamling. Så wida [o: så till vida som] desse icke så directe 
höra til m itt yrcke, som nu är borneradt inom Natural Hist: & Weter. science, och 
H err Archiatern gjordt hufvudsak att samla ett complett medicinskt Biblioteque, 
hvaraf förmodeligen någon för almenheten & Litteraturen nyttig författning giöres, 
sedan H err Archiatern olyckligtvis förlorade sin manliga bröstarvinge, så har å andra 
sidan min hog & drift til Natural Historiens tilväxt och befremjande vid dene Aca- 
demie, gjordt mig dristig nog att giöra den proposition, som jag ödmiukast suppli- 
cerar ei illa uptages, utan anses som ett bevis på m itt nit i min wettenskap, nemln 
att af H err Archiatern[s] örtsamling, som af H err Archiatern ei torde i Stockholm 
disponeras, sedan Wettenskaps academien fick den Montinska, få uttaga dem jag 
saknar i min lilla samling som jag oachtadt all ifver, ei kunnat upbringa högre än til 
4500 sp:, hwarigenom jag såge mig utwäg att giöra samlingen af örter jämngod med 
mina öfrige samlingar, dem jag uti 18 skåp redan til det mästa rangeradt; Hwaremot 
jag, i fall m itt förslag ei onådigt anses, vill enligt catalog, som framdeles kan com- 
municeras, lemna i stellet de begärliga böcker. Genom ett sådant utbyte, giorde 
H err Archiatern både mig & Academien s o m  » etc. (se ovan).

2 Detta liksom B o n s d o r f f s  övriga här nämnda brev i förutnämnda ms. 2 8 .

3 I B o n s d o r f f s  brev av 16 jan. 1790 säges intet i detta ärende. O t t o  E. A. H j e l t , 

som i sitt arbete Naturalhistoriens studium vid Åbo univ. (Hfors 1896; Åbo univ:s 
lärdomshist., 6), s. 364 f. omnämnt B:s förslag, vet tydligen icke heller besked i 
saken.
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tresse. Det härrörde från d:r P e h r  G u s t . T e n g m a l m , läkare i Eskils
tuna och senare i Västerås.1 Under en studieresa i England och Skott
land 1792—93 hade denne gjort sig förtrogen med engelsk medicinsk 
litteratur och medfört en del dylik hem, som han tycks ha ställt till 
svenska kollegers förfogande.2 Och i brev av 10 febr. 1794 meddelar 
han sin avsikt att årligen införskriva »de bästa Engelska Medicinska 
journaler samt andra nyttiga böcker» och framlägger ett förslag om 
en gemensam subskription av intresserade huvudstadsläkare3, som 
alltså skulle bilda en läsecirkel enligt ett som det vill synas redan 
befintligt mönster.4 Förslaget har med all säkerhet väckt Bäcks in
tresse5 och är ju också på sitt sätt belysande för hur man dömde om 
åttioettåringen och hans andliga vigör.

Det var uppenbarligen ett ganska märkligt och mäktigt bibliotek 
som Bäck sålunda successivt byggde upp på olika vägar. Hur detta 
tedde sig vid mitten av 1750-talet få vi en föreställning om av en ka

1 Om denne (f. 1 7 5 4 , f  1 8 0 3 ) , fristadsläkare i Eskilstuna 1 7 8 5 , prov.-läkare i 
Västmanl. 1 7 9 3 , se S a c k l é n , 2 : 1, s. 5 7 9  ff.

2 I brev från Eskilstuna 4 april 1793 beklagar han sålunda, att han i Stockholm 
blott fått visa Bäck Duncan’s Commentaries, men översänder nu tvenne andra verk, 
som Bäck »behagade efter genomläsandet tillsända D r Carlander», och skall, när 
han själv kommer till Stockholm, »wist taga en hop med mig». Även är fråga om The 
New London Medical Journal och eventuell inlösen för Collegii medici räkning, 
m. m. (Brevet liksom det följande i Karol. inst:s bibi. ms. 26).

3 Han skriver: »At ej förlora den lilla kunnskap i Medicinen jag hunnit förwärfwa 
mig, samt at på något sätt, om möjeligt, öka den, har jag föresatt mig at årligen in- 
förskrifva de bästa Engelska Medicinska journaler, samt andra nyttiga böcker; men 
som tiderna tyckas blifva alt swårare, coursen stiger och Agio höjes, har jag trodt mig 
winna en lättnad i utgifterna däruti, at öpna för några vissa H errar Medici i Stock
holm, som äro roade utaf Engelska Lecturen, en subscription af läsning på de in
kommande böckren i likhet med hvad Kletten gör med Hartenkeils och MeZlers 
Med. Chirurg. Zeitung. Detta är ännu blott et förslag det jag wågar underkasta Herr 
Archiatrens ompröfwande. Skulle H err Archiatren gilla det, önskade jag H r Ar- 
chiatren wille gratieust proponera det för de H r i K. Collegio, H r Archiatren hälst 
tycker. På innelyck[t] Nota har jag antecknad de Engelska Journaler, som årligen el: 
periodice utkoma. (Denna nota finnes ej nu som bilaga.)

4 Den av Tengmalm härvid omnämnde G eorg  E r n st  K letten  (se nästföreg. 
not) var en läkare från Wien, som tjänstgjort såsom fältmedikus i Finland under 
1788—90 års krig, blev 1794 på Collegii medici rekommendation med. professor i 
Greifswald, senare prof. i Wittenberg, resp. Halle etc., f  1827 (se Biogr. Lex. der 
hervorrag. Ärzte, 2. Aufl., Bd 3, s. 544 f.; H je l t , Medicinalverket, D. 1, s. 166, D. 3,
s. 725)-

5 Det torde kunna slutas av de anteckningar han gjort å brevets sista sida om bok
anskaffning och önskvärda kompletteringar.
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talog över boksamlingen i egentlig mening, som föreligger i vår Ihre- 
samling (Ihre 2). Det är en foliovolym om 240 sidor, rätt prydligt 
skriven av obekant hand; trots att katalogen måste vara tillkommen 
under Bäcks medverkan, förekommer hans stil endast i ett par an
märkningar samt i senare gjorda marganteckningar om bortskänkta 
eller utlånta volymer. Den kan antas vara upplagd snarast 1756 (eller 
1757?) att döma därav att intet verk med senare tryckår än 1756 före
kommer och att de arbeten, som bära detta år, dels äro mycket få 
— flera av dem därtill tryckta i Sverige — dels i flera fall synas vara 
tillagda efter den ursprungliga uppläggningen.1 Endast under den 
allra närmaste tiden efter denna har katalogen emellertid blivit fort
satt, ehuru det no -ta l sidor, som sammanlagt lämnats oskrivna borde 
ha möjliggjort en fortsatt användning under åtskilliga år framåt. 
Uppställningen är systematisk med en ämnesindelning, som inom 
de medicinska disciplinerna i vissa fall drivits rätt långt; så företer 
t. ex. partiet ’Scriptores Morborum Particularium’ en allmän avdel
ning och 20 speciella underavdelningar. Enligt vad ett överslag ger 
vid handen upptar denna katalog omkr. 1,450 volymer. Det är emel
lertid att märka att den, som redan antytts, gäller enbart den egentliga 
boksamlingen. Dissertationer, en art av publikationer vid vilka Bäck 
som nämnt fäste ett alldeles särskilt avseende, äro icke här medtagna: 
över dem (liksom över broschyrer o. likn.) ges det särskilda förteck
ningar bevarade bland Bäcks papper i Karolinska institutets bibliotek, 
ms. 38: 2. Och dessa ge som antytt vid handen att han även härutin- 
nan lyckats åstadkomma en samling av ganska imponerande dimen
sioner, vadan det intresse, som vi skymtat hos Bäck just för dessa 
publikationer, tydligen varit vida mer framgångsrikt, än man av här 
relaterade fakta kunnat föreställa sig. Av den egentliga förteckningen, 
som säkerligen upplagts tidigare än bibliotekskatalogen — disputa- 
tionslitteraturen var ju också vida svårare att överskåda och behärska — 
framgår, att han först och främst haft två stora huvudsamlingar, en 
för praktisk medicin och en för ’Theoretica’, innefattande anatomi, 
fysiologi, farmakologi ävensom naturvetenskap, matematik etc. Båda 
ha varit systematiskt ordnade, den praktisk-medicinska i 43 avdel
ningar, den »theoretiska» i 20. Uppläggningen synes ha skett vid en

1 Såvitt man kunnat finna, tycks det icke förekomma mer än ett enda arbete 
tryckt utrikes 1756, som med full säkerhet införts vid den ursprungliga uppläggningen 
(Tralles von dem Kaiser-Carls-Bad in Böhmen, Breslau 1756; å sid. 123).
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tidpunkt, då samlingen uppgått till c:a 1,525 nummer.1 Efter Bäcks 
anvisningar har den utförts av en något ungdomlig och oövad hand, 
som korrigerats av Bäck. Denne har även senare gjort en mängd till- 
lägg, väl till följd av nya förvärv, och detsamma gäller om den i det 
föregående omtalade hand, som utskrivit katalogen över boksamlingen. 
Dessa senare tillskott uppgå till c:a 675 n:r2, vadan denna systematiska 
samling torde ha utgjort omkr. 2,200 n:r. Bibliotekskatalogens skri
vare har (i motsats mot den ursprungliga handen och Bäck) utsatt 
tryckår och därmed givit en antydan om att tillskotten för hans del 
varit särskilt ymniga under tiden 1746—55, men mera sporadiskt före
kommit i fortsättningen in på 1760-talet; något tryck med utsatt årtal 
senare än 1763 torde knappast stå att upptäcka. Vid sidan av denna 
huvudsamling, som innehåller så gott som uteslutande utländska 
dissertationer, har Bäck även ägt flera andra sviter av dylika tryck. 
Det har sålunda — alltjämt av förteckningar i förutnämnda ms. 38: 2 
att döma — funnits en serie, som betecknats som Dissertationes Ley- 
denses, en beteckning som tycks passa något så när för dess 5 första 
volymer såtillvida som dessa synas innehålla åtminstone holländska3 
dissertationer väl med övervikt på de i Leiden ventilerade. Men på 
vol. 6— 12 i denna svit, där de holländska äro blandade med avhand
lingar från skilda håll, särskilt tyska och svenska, passar beteckningen 
föga.4 Jag föreställer mig att det här kan ligga så till, att Bäck under 
sin Hollandsvistelse förvärvat vad som utgjort innehållet i de 5 ä 6 
första volymerna och sedan fortsatt serien successivt med senare 
förvärv från skilda håll. Det hela tycks ha uppgått till ca. 360 n:r. 
Slutligen är att erinra om dels den i det föregående omnämnda sam
lingen av Pariser-teser, som förmodats åtminstone delvis härröra från 
B e r n a r d  d e  J u s s ie u 5, dels 3 volymer medicinska Dissertationes Sve- 
canae, ett 70-tal huvudsakligen Uppsala-avhandlingar med särskilt 
Chesnecopherus, Roberg och Rosén kraftigt företrädda, dels slutligen 
smärre samlingar av Programmata, Orationes m. m.

1 Detta enligt en överslagskalkyl, som beträffande de båda avdelningarna pekat 
hän mot inemot 1,000 n:r beträffande den förra och inemot 530 beträffande den se
nare samlingen.

2 Härav har Bäck tillagt ca. 450 och katalog-scriptorn ca. 225.
3 M an finner däribland t. ex. L in n é s  i Harderwijk 1735 ventilerade gradualav- 

handling.
4 Den har måhända heller icke avsetts för dem.
5 Se ovan s. 573.
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Om själva boksamlingens så att säga slutliga konsistens dvs. sådan 
den befanns, när den efter Bäcks bortgång av arvingarna avyttrades 
genom en serie av bokauktioner under sex dagar i december 1795, 
ger den tryckta auktionskatalogen1 ett ganska klart begrepp. Det är 
en oktavvolym på 68 sidor och upptar 81 n:r i folio, 412 i kvart och 
1,414 i oktav och duodes — volymantalet synes ha rört sig om drygt 
2,300. I förhållande till beståndet vid 1750-talets mitt skulle det här 
alltså ha varit fråga om ett tillskott på omkr. 850 volymer. Och här
med stämmer ju rätt väl, att ett överslag synes ge vid handen, att 
litteratur med 1756 och senare tryckår uppgår till omkr. 700 volymer. 
Man finner sålunda mängder av arbeten tryckta fram på 1780-talet — 
utländska arbeten från 1790-talet äro förklarligt nog få.2 Tyngdpunk
ten ligger givetvis på 1700-talets medicin, med vilken Bäck som nämnt 
sökt att i möjligaste mån hålla sig ä jour ännu på ålderns dagar. 
En mycket rikhaltig samling av arbeten från 1600-talet, som mer och 
mindre ymnigt möta snart sagt på varje sida av katalogen, ådagalägger 
jämte ett 60-tal verk från 1500-talet Bäcks påfallande intresse för 
den äldre produktionen inom hans fack. Och samlingen är ävenså 
uppbyggd utan några snävare gränser vare sig i fråga om länder, språk 
eller ämnesområden. Att han sålunda för ingen del hemfallit åt den 
ensidighet han, som vi sett, i sitt äreminne över Spöring påtalade hos 
vissa sekteristiskt lagda kolleger3 är likaledes lätt att konstatera, när 
man t. ex. vid sidan av Georg Ernst Stahls namn finner Friedrich 
Hoffmanns företrätt av en mängd arbeten och i den påfallande rika 
samlingen i farmakologi och angränsande ämnen vid sidan av den 
äldre Galeniska lärans företrädare möter namn som Paracelsus, Os
wald Crollius, Petrus Severinus, J. B. van Helmont m. fl. Ett annat 
specialområde som tydligen intresserat Bäck — och det är icke ägnat 
att förvåna — utgör litteraturen om kopporna. — Även de naturve
tenskapliga disciplinerna äro åtminstone delvis väl företrädda. Sär
skilt gäller detta förklarligt nog om botaniken, där man påträffar

1 ’Förtekning på afledne H err Archiatern och Riddaren Bäcks boksamling, til 
största delen uti medicine och natural-historien . . .’ Sthm 1795.

2 Dock förekomma arbeten i medicin som Pharmacopcea Edinburg. 1792 (8:0 
no. 58); Marcard vom Gebrauch des Pyrmonter-brunnens 1791 (8:0 no. 1262) 
och i andra ämnen som Bangs Auswahl aus den Tagebuchern, 1790 (8:0 62); Lebens- 
geschichte des Gr. Zinzendorff, 1793, osv. (Tryckåret 1797, som något överraskande 
möter å sid. 40, no. 680 Chandler’s on the Method of Inoculation är givetvis tryck
fel, bör vara 1769.)

3 Se ovan s. 565.
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många vackra och viktiga verk.1 Att Linnés arbeten här uppträda i 
myckenhet torde icke behöva framhållas.2 Men den dominerande 
platsen i samlingen tillhör, som redan framhållits, medicinen. Själv 
har Bäck också i sina självbiografiska anteckningar med allt fog be
tecknat sin boksamling som »et af äldre och nyare Böcker bestående 
Medicinskt Bibliotheque, som är både ansenligt och kostsamt» [dvs. 
snarast: påkostat, kostbart].

Det bör emellertid påpekas, att de oss tillgängliga katalogerna dock 
icke göra Bäcks boksamling full rättvisa. Dels är det ju tänkbart, att 
arvingarna undantagit ett och annat från försäljning3, dels är det att 
märka, att Bäck under sin livstid med frikostig hand bortskänkte böcker 
åt olika håll. I första rummet kom naturligtvis Collegium medicum 
i åtanke: i dess protokoll omtalas en gåva redan 5 maj 1756 (§ 13), 
och förmodligen ha protokoll från senare tid varjehanda att förmäla 
om liknande fall. Och även andra dokumenter kunna härvidlag åbe
ropas: i Collegii medici bibliotekskatalog 17874 upptas (s. 115) en 
gåva av Bäck överlämnad 2 juli nämnda år, och i en samling av kolle
giets biblioteks- och bokförteckningar5 finnes en lista på böcker, som 
Bäck skänkt 30 juni 1791. Och en synnerligen betydande donation 
gjorde han slutligen 1792, då han överlämnade ett 40-tal volymer, 
huvudparten folianter från 1500- och 1600-talen innehållande ett 
50-tal medicinska arbeten; förteckning föreligger i vår samling6, 
och på denna har han därtill annoterat, att han 1790 skänkt trenne 
serieverk, däribland »Acta Eruditorum Lips, in IV0».7 Även Veten
skapsakademien har blivit ihågkommen med liknande föräringar,

1 När Linné i juli 1754 skulle börja att på Drottningholm bearbeta de Hassel- 
quistska samlingarna, förekommer i hans latinska brev en passus som i en något fri 
översättning torde kunna återges sålunda: »Böcker bör jag få av Kungl. Collegii 
Medici Praeses, Läkarnes Fader, ty jag kan ju  icke släpa med mig ett helt bibliotek; 
det får räcka med att jag släpar dit mig själv» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 291).

2 Sålunda ägde han både Systema naturae, editio princeps av 1735 och Museum 
Adolphi Frederici regis (1754), ja t. o. m. ett exemplar av Hortus Cliffortianus, ett 
verk om vilket L in n é  i brev till Bäck förklarar: »Det sällies intet till sådant folk»; 
det saknade dock planscherna och förärades Bäck av Linné som ett tack för hans 
omsorger om Paris-editionen av Systema naturae (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 46, 56; 
auktionskat. 7, 3 resp. 38 in folio).

3 I Bibliotheca Ihreana på Ekebyhof finnes dock endast föga härav.
4 Karol. inst:s bibi. ms. 172.
5 Karol. inst:s bibi. ms. 171. 6 Ihre 4: 6.
7 De övriga äro »Acta Academiae Naturae Curiosorum ab initio ad annum . . .»

och »Breslawische Sammlungen».
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antagligen vid upprepade tillfällen: själv har jag helt tillfälligtvis 
annoterat, att sådana omtalas i akademiens dagbok för 18 febr. och 
3 mars 1784. Han har också visat sig minnesgod gentemot sin ung
doms läroanstalt, Gefle gymnasium, som 1791 fått mottaga ett 70-tal 
volymer i olika vetenskaper bl. a. Karl XII:s bibel, M oreri’s stora 
Dictionaire (1—4, 1708), flera klassiska författare, arbeten i historia, 
filosofi, språkvetenskap m. m.1 Ävenså förekom det understundom 
att enskilda personer fingo mottaga bokgåvor av Bäck: sålunda tackar 
T o r b e r n  B e r g m a n  1774 »för de chemiska af handlingar, som Hr Ar- 
chiatern täckes förära mig»2, och i sin förstnämnda bibliotekskatalog 
(Ihre 2) har Bäck antecknat att han »gifvit Hr Venner» dvs. drottning 
Sofia Magdalenas livkirurg J. L. W e n n e r 3 J. Ellis arbete Essai sur 
1’histoire naturelle des Corallines (Haag 1756) osv.

När det gäller en så pass energiskt och målmedvetet skapad bok
samling, därtill så enhetligt hållen, som Abraham Bäcks ju ger intryck 
av, ligger ju den förmodan nära till hands, att dess upphovsman kan 
ha haft längre gående syften därmed än att enbart se sig själv till godo, 
att han med andra ord umgåtts med tanken att låta samlingen fort- 
bestå för framtiden genom att donera den — i dess helhet eller till 
sin huvudpart — till en offentlig institution. Och att Bäck ej varit 
främmande för dylika planer låter sig också med full tydlighet påvisas, 
även om det samtidigt får erkännas, att man åtminstone icke för 
närvarande kan helt klarlägga sammanhanget, och att enkannerligen 
skälen till att planerna ej förverkligats te sig skäligen dunkla. Vi ha 
ovan4 omnämnt det förslag G a b r iel  B o n s d o r f f  i januari 1788 fram
ställde om en bytestransaktion, som skulle ha satt Bäck i tillfälle att 
öka sitt bibliotek med böcker ur Joh. Haartmans efterlämnade bokför
råd, och vi ha också trott oss skönja ett intresse från Bäcks sida att ut
nyttja denna möjlighet. Det kan här tilläggas till bestyrkande härav, 
att Bonsdorff i sitt brev av 25 mars nämnda år — dvs. det som följde 
närmast efter hans propos — förklarar sig ha »inom förloppet af några 
få weckor . . . warit lycklig nog at emottaga twänne bref af Herr

1 Förteckning i Ihre 4: 5; gymnasiekollegiets tackskrivelse av 16 sept. 1791 i 
Ihre 193.

2 B ergm an  till B äck 23 sept. 1774 (Karol. inst:s bibi. ms. 26). Bergman över
sänder samtidigt som gåva ett ex. av »verldsbeskrifningen» dvs. av 2:a upplagan av 
hans Physisk beskrifning öfver jordklotet, Bd 1—2 (Ups., 1773, 74).

3 Om denne jfr nedan D. 2, s. 341, där dock W:s dödsår bör ändras till 1815.
4 Se ovan s. 585 f.
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Archiaterns wördade hand». Men det är vidare att märka, att han i 
samma brev ger uttryck åt förhoppningen att för sina syften, särskilt 
den av honom i framtiden avsedda donationen, få påräkna Bäcks stöd, 
som det heter, »så snart Herr Archiatern determinerat sig, at sielf 
lemna publicum wedermäle af sin Patriotisme». Detta sista skulle ju 
Bonsdorff uppenbarligen icke ha kunnat uttala, därest ej Bäck i sina 
brev låtit framskymta egna planer på just en biblioteksdonation, ehuru 
dessa då ännu ej fått en fullt deciderad form. Men även detta har kom
mit att ske några år senare, i det att Bäck 1792 satt sig i förbindelse 
med den Uppsala-professor, som, sedan Linné far och son gått ur 
tiden, väl stod honom närmast, nämligen professorn i praktisk medicin 
J o h a n  G u s t . A c r e l l , och meddelat honom sin avsikt att låta Uppsala 
universitet ur Bäcks boksamling uttaga vad som saknades i universi
tetsbiblioteket. Och denna utfästelse har Acrell, som man väl får 
anta med Bäcks medgivande, anmält för Större akademiska konsisto
riet 11 april 17921, som därvid beslöt att i skrivelse till Bäck »betyga 
desz fullkomligaste erkänsla för denna desz frikostighet» och samtidigt 
meddela, att en avskrift av bibliotekets medicinska katalog med det 
första skulle tillställas Bäck — tydligen avsågs det att han med ledning 
därav själv skulle göra urvalet av det som skulle doneras. Skrivelsen 
ifråga har också avgått, så snart den hunnit bli uppsatt och under
skriven av Rektor och samtliga consistoriales (17 st.) — den föreligger 
i original i vår samling.2 Men — här stannar också märkligt nog i 
huvudsak vårt vetande i denna sak, och dess fortsatta utveckling är i 
väsentlig mån höljd i dunkel. Varken i bibliotekets ämbetsarkiv eller 
i konsistoriearkivet ha, åtminstone så långt hitintills bedrivna forsk

1 Konsistoriets protokoll § io: »Sedan Consistorium Academicum genom en desz 
Ledamot H err Professoren Acrel blifwit underrättadt om H err Archiatern och Rid
daren Bäcks föresats, at af desz enskildta utwalda Bokförråd, till denna Kongl. 
Academiens Bibliothek och till förmån för Medicinska wetenskapen wilja förära de 
i äldre och sednare tider utkomne dyrbara werck och skrifter, som i det Medicinska 
Bibliotheket härstädes ännu till äfwentyrs saknas, men i desz Bibliothek kunna fin
nas; Så skulle Consistorium Academicum, som härutinnan igenkänner ej mindre 
H err Archiaterns outtrötteliga nit för en wetenskap, den han med så mycken heder 
till det allmännas nytta i så lång tid sjelf utöfwat, än kärlek och wänskap för detta 
Lärosäte, uti skrifwelse till H err Archiatern betyga desz fullkomligaste erkänsla för 
denna desz frikostighet; äfwen som Consistorium Academicum på det H err A r
chiatern så mycket bättre måtte kunna utöfwa sitt wälgörande upsåt skulle anmäla, 
det Consistorium fogat anstalt, at Afskrift af Medicinska Cathaloguen från Biblio
theket härstädes med första skulle blifwa öfwersänd.»

2 I Ihre 193.

38 — 40360 A. Grape
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ningar givit vid handen, något stått att upptäcka som kunnat ge full 
klarhet om vad som sedermera förekommit i denna sak. Det vill säga: 
givetvis låter det sig ju fastställas, att icke någon donation kommit 
Uppsala-biblioteket till del av den storleksordning, att den varit lik
tydig med ett infriande av Bäcks utfästelse — det framgår ju redan 
av auktionskatalogen, som innehåller ofantligt mycket, som borde 
ha varit begärligt för biblioteket ifråga. Det ges för övrigt ej heller 
veterligt något som skulle tyda på att ens en gåva av mera begränsad 
omfattning skulle ha tillfallit biblioteket under förevarande tid 1792— 
95, alltså vare sig under Bäcks livstid eller efter hans bortgång. Ej 
heller torde något slags rättsligt mellanhavande med de Bäckska arving
arna ha förekommit i samband med boutredningen, vilket kunde tän
kas möjligen ha blivit fallet, därest universitetet med stöd av vad som 
i ärendet redan förevarit, gjort gällande några anspråk. Emellertid 
är att märka att en kommunikation mellan dåvar. universitetsbiblio
tekarien professor P e h r  F a b ia n  A u r iv il l iu s  och det Bäckska sterb- 
huset verkligen förekommit under år 1795, i det att Aurivillius hän- 
vänt sig till den ene av Bäcks svärsöner, nämligen A l b r e c h t  I h r e , 
i ett par angelägenheter. En av dessa har tydligen gällt en katalog, 
om vilken Ihre i sitt svarsbrev från Ekebyhof den 14 nov. 17951 —

1 UUB, handskr. G 4 da. En annan angelägenhet, som beröres i detta brev, 
må också relateras, ehuru den icke gäller de Bäckska arvingarna utan de Ih re sk a . 
A u r i v i l l i u s  har nämligen också fört på tal frågan om ett boklån från J o h a n  I h r e s  

tid, som ännu icke 1795, alltså 15 år efter Ihres bortgång, blivit klarerat. D et har 
gällt den av Leibniz ombesörjda editionen av Scriptores rerum Brunsvicensium 
(Hannov. 1707, fob). Men om detta verk meddelar A l b r e c h t  I h r e  i svarsbrevet, 
att detsamma »ibland min Sal. Faders böcker vid dess frånfälle icke funnits, hvilket 
äfven ytterligare kan bestyrkas af den genast uprättade Catalog, hvaraf, om jag ej 
minnes illa herr Prof. Götlin [då ordinarie bibi.-amanuens] erhöll del då jag till 
honom aflämnade alla i Sterbhuset befintelige Kgl. Ac. Bibliothekets böcker». Saken 
var dock därmed icke utagerad, ty den nitiske Aurivillius anmälde i Större konsisto
riet den 29 dec. 1795 (prot. § 11), att »ibland de åtskillige böcker hvilka wid sista 
inventeringen saknades» befann sig den nämnda av Johan Ihre låntagna boken, som 
»til Bibliotheket ännu icke blifwit återstäld». På den grund resolverade konsistoriet 
»det Ihreska arfwingarne skulle antydas, at antingen anskaffa et nytt Exemplar af 
berörde bok eller desz wärde med Sexton Rdr 32 sk. ersätta, och om werkställig- 
heten hwaraf, i brist af godvillig betalning Academiens Ombudsman skulle anmodas 
at besörja». Någon upplysning om vad i saken tidigare åtgjorts — av B e r g e  F r o n -  

d i n , som var bibliotekets chef vid Ihres död och själv avled i maj 1783, av J a k o b  

F r e d r . N e i k t e r , bibliotekarie 1783—87 samt (före hösten 1795) av Aurivillius själv, 
som innehaft ämbetet sedan mars 1787 — lämnar icke konsistorieprotokollet. Hur 
saken sedermera utvecklat sig i detalj undandrar sig vår kännedom. Men det vill
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vilket utgör vår enda källa i denna sak — förklarar, att den »värkeligen 
finnes bland min Sal. SvärFars papper», att han för tillfället ej kan med 
säkerhet påminna sig ha sett »mer än ett band», men att han vid sin 
återkomst till Stockholm i början på december skall »ej mindre se 
därefter, än bestyra att samma Catalog enligt Herr Professorens mig 
gifna adress blir aflämnad». Man tar säkerligen icke fel, om man antar 
att det här är fråga om den katalog över bibliotekets medicinska bok
bestånd, som ju enligt konsistoriets beslut 1792 skulle tillställas Bäck. 
Jag tror mig också med bestämdhet kunna påstå, att denna avskrift, 
återbördad genom Albrecht Ihres försorg, nu föreligger i universitets
bibliotekets ämbetsarkiv under signum K 93. Det är en foliovolym 
om 98 sidor, bunden i gråblått pappband med titel av Aurivillii hand: 
’Catalogus Biblioth. Medicae Reg. Acad. Upsal’. Den är alfabetiskt 
uppställd och skriven av fyra händer, vilket sista ju tyder på en for- 
cering av avskrivningen: Aurivillius har själv skrivit bokstäverna A—D, 
och i fråga om de övriga medverkande1 ges det, såvitt man kan finna, 
ingenting som motsäger ett antagande, att arbetet utförts 1792. Det
samma gäller om katalogens innehåll, ty så långt jag kunnat konstatera 
förekommer däri icke något arbete med senare tryckår än 1788. Men 
man torde här kunna komma ett steg längre. Av Ihres ovan återgivna 
uttalande i svarsbrevet framgår, att Aurivillius efterlyst två kataloger. 
Nu förhöll det sig så, att biblioteket år 1786 av Bäcks kollega assessor 
Z a c h a r ia s  S t r a n d b e r g , flera gånger omtalad här ovan2, erhållit 
förutom en stor disputationssamling en betydande samling av medi
cinsk litteratur3, till volymantalet ej så imponerande (ca. 650 voll.) 
men innefattande en myckenhet innehållsrika samlingsband, och över 
denna samling fanns det en särskild katalog (nu i bibliotekets arkiv 
K 81 a). När man så vid sidan av denna finner en av Aurivillius u t
förd kopia, av alldeles samma typ och inbunden i exakt samma band4

synas som om de Ihreska arvingarna icke tagit det hela alltför seriöst, vilket ju  är 
förklarligt; så småningom tyckas de ha gått med på en kompromiss, innebärande att 
ersättningsbeloppet nedsatts till icke fullt en fjärdedel av det ursprungliga äskade 
eller 4 Rdr, vilket av Konsistoriet godtagits den i i  juni 1798 (prot. § 17).

1 Dessa äro enligt min mening A n d . I. B o b e r g , vice bibliotekarie sedan 1782, 
som skrivit E—P, J o h a n  A h l b e r g , e. o. amanuens sedan 1789, som skrivit Q—S, 
och J o h a n  R a m s t e d t , Lidénsk amanuens sedan 1788, som skrivit T —Z.

2 Se ovan s. 454, 471, 482, 485 osv.
3 Den tycks ha överlämnats 1787 (A u r i v i l l i u s  i Catalogus librorum impressorum 

Bibliothecae R. Acad. Upsaliensis, Sect. 1, Ups. (1805—)i8 i4 , s. viii, not d).
4 Den bär i frampärmen titeln ’Catalogus Donationis Strandbergianae’ (å titel
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som den förutnämnda avskriften av allmänna medicinska katalogen, 
så kan man svårligen draga i tvivelsmål att icke också denna kopia 
tillkommit samtidigt med och i samma syfte som den förra. Vi torde 
sålunda kunna anse det fastslaget, att det behövliga katalogmaterialet 
i behörig ordning ställts till Bäcks förfogande och att från bibliotekets 
sida därvidlag ingenting försummats. Med hänsyn till det förhållan
det, att han sålunda emottagit dels tacksamhetsskrivelsen från kon
sistoriet, dels de nämnda katalogerna, som han behållit till sin död, 
månde man väl tycka, att universitetsmyndigheterna efter hans bort
gång hade bort göra åtminstone något försök att få utfästelsen infriad 
n. b. under förutsättning att ej under mellantiden något inträffat som 
gjort att en sådan aktion måst anses utesluten. Man drives med andra 
ord enligt min mening till det antagandet, att Bäcks egen inställning 
till denna sak måste ha undergått någon förändring. Men att finna 
en plausibel anledning härtill förefaller nog så vanskligt.

Att det hela skulle bero på en ren missuppfattning å Acrells sida 
förefaller ju icke rimligt. Möjligen läte det tänka sig att Bäck, som 
nog på sitt sätt var en känslig man1, kan ha haft den uppfattningen, 
att Acrell varit ute mer eller mindre i ogjort väder och givit en alltför 
stor éclat åt något, som ännu var mera ett hugskott än en bindande 
utfästelse. Men under förutsättning att Bäck ej kommit att uppfatta 
detta såsom ett försök att öva press på honom, borde det väl ändock 
ha stannat vid en övergående misstämning och ej behövt medföra ett 
fullständigt uppgivande av tanken.

Saken förefaller onekligen svårförklarlig. Och endast såsom en 
ringa möjlighet vill jag peka på en omständighet, som till äventyrs 
skulle ha kunnat påverka Bäck. Jag återkommer därvid till Strandberg 
och hans donationer. Han avled just i april 1792 och det befanns då, 
att han bland flera andra donationer förärat Uppsala universitet ett 
ganska betydande antal böcker till utökning av den samling, som han 
donerat tidigare: enligt hans egen beräkning skulle gåvan i dess helhet 
därmed komma att gälla »circa n o o de Auctorer», vartill kom den väl

bladet ’Apographum Donationis Strandbergianae 1787’); titelvignetten är densamma 
som å avskriften K 9 3 . Ändamålet med denna av bibliotekschefen själv utförda kopia 
har tidigare förefallit dunkelt men har ju  nu fått sin mycket plausibla förklaring.

1 Man kan ju  erinra om det tydliga ogillande det väckte hos Bäck, när Linné i 
ett par farmakologiska dissertationer i förtid yttrat sig om Bäcks farmakopé-arbete 
(jfr A. G r a p e  i Sv. Linné-sällskapets årsskrift, 1 9 4 6 , s. 5 ) . Jfr även den lilla konflikt, 
som berörts ovan s. 5 2 3  f.
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diga samling av 5,228 dissertationer i 132 band, som ingått i 1786 
års donation, osv.1 Bäck kände mycket väl till Strandbergs samlingar: 
när han parenterade över honom i Vetenskapsakademien 17932, har 
han själv med stor uppskattning omtalat såväl hans »Bibliothek, för- 
modeligen talrikare i Practiska böcker än någon annan Läkares i 
Hans tid»3, som hans donationer, därvid särskilt nämnande »en så 
stor myckenhet Utlänske Dissertationer, at näppeligen des like på 
något annat ställe lärer finnas».4 Min tanke är sålunda att Bäck med 
hänsyn härtill kan ha fått den föreställningen, att en donation från 
hans sida i denna situation vore skäligen överflödig; hans stora disserta- 
tionssamling vore ju betydligt distanserad av Strandbergs osv. Man 
kunde nästan frestas tro, att biblioteksledningen delat en dylik före
ställning, när man finner, att av allt att döma icke en enda bok inropats 
för biblioteket på de Bäckska auktionerna i december 1795. Dock 
kunna ju här andra skäl — otillräckliga penningresurser o. likn. — 
ha förelegat. Skulle en slik föreställning hos Bäck verkligen vara an
ledningen till att Uppsala universitetsbibliotek gått miste om denna 
donation, så vore det onekligen ett rätt sällsamt öde, att Bäck, som två 
gånger tidigare fått vika för Strandberg, först vid adjunktsförslaget 
i Uppsala 17415, sedan vid stadsfysikus-tillsättningen i Stockholm 
17486, nu skulle ha gjort detta för tredje gången och denna gång — 
som donator. Att en dylik syn på saken, om den nu verkligen före- 
funnits hos Bäck, varit alldeles felaktig, ity att bokbestånden i de båda 
samlingarna säkerligen varit betydligt divergerande, torde utan svå
righet kunna fastställas, och man frågar sig, om något åtgjorts för att 
få den korrigerad. Visst är i varje fall att utgången inneburit en för
lust för Uppsala-biblioteket, detta icke minst för den händelse u t

1 Se den förut nämnda vol. K  81 a i UUB:s arkiv; jfr även Samling af testamenten 
o. författningar om stipendier . . . vid Kongl. Academien i Upsala, 3:e uppl. (Ups. 
1795), s. 337 f.

2 Åminnelse tal öfver . . . Zacharias Johan Strandberg . . . 1793 (Sthm 1794).
3 Anf. arb. s. 21.
4 S. 25. Bäcks ord här lyda sålunda: » at intet skulle saknas vid Kongl.

Universitetet i Upsala, ländande til Studii Medici odling och framgång; så skänkte 
han af sin Boksamling en myckenhet Medicinska Auctorer til Kongl. Academiens 
Bibliothek, hvilket, ehuru rikt på Böcker i all slags lärdom, led brist på nyare M edi
cinska böcker; och, på det at de Studerande måtte hafva något Bokförråd i Praxi 
medica närmare at tilgå, gaf han til en början under Facultatis Medicae vård en annan 
Boksamling, och tillika en så stor myckenhet Utlänske Dissertationer» etc. (se ovan).

5 Se ovan s. 454 f. 6 Ovan s. 471.
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sikter hade förefunnits att också förvärva Bäcks manuskriptsamling 
och övriga handskriftliga kvarlåtenskap i dess då befintliga, fullstän
diga skick. Men härom är ju heller icke något med visshet känt.

Bäcks största intresse vid sidan av medicinen var nog otvivelaktigt 
botaniken, även om han måste anses väl orienterad även inom vissa 
andra naturvetenskapliga discipliner och jämväl utvecklade en verk
samhet inom dessa både som samlare och i någon mån som författare. 
I ett brev skrivet 14 aug. 1747 utan tvivel till C o l l in s o n 1 betecknar 
han också naturhistorien som sitt favoritstudium, för vars skull han 
önskar något mera ledighet. Att ge en något så när uttömmande 
skildring av Bäck som botanist är emellertid en uppgift, som skulle 
erfordra — förutom fackmannainsikter — både mer djupgående forsk
ningar och mer utrymme än i här förevarande sammanhang kunnat 
åstadkommas. Vad här bjudes blir därför en icke alltför ingående 
teckning byggd på jämförelsevis lättillgängliga källor.

Det är långt ifrån osannolikt att det varit gemensamma intressen 
för botaniken, som först fört Bäck och Linné tillsamman och grund
lagt den vänskap, som sedermera förband dem livet igenom. Visst 
är i varje fall att Bäck var långt avancerad i denna vetenskap, när han 
1741 anträdde sin utländska resa. Vi ha ju också redan i någon mån 
skymtat2, hurusom han på denna färd i stor utsträckning fann tid för 
botaniska studier — det gäller i varje fall om hans vistelse i Holland, 
i England och Frankrike, i mindre mån däremot som det förefaller 
under uppehållet i Tyskland. Redan under sin årslånga vistelse i 
H o lla n d  och där särskilt i Leiden, där han så älskvärt mottagits av 
Linnés vänner och gynnare A d r ia a n  van  Ro y e n  och J o h a n  F r e d e r ik  
G r o n o v iu s , bereddes honom ju tillträde till både offentliga och en
skilda trädgårdar och växtsamlingar. I främsta rummet voro helt 
visst hans botaniska studier förlagda till den berömda Hortus acade- 
micus Lugduno-Batavus3, som ju tidigare stått under så frejdade 
ledare som en C a r o lu s  C l u siu s  (C h a rles  d e  l ’E sc lu se), en P au l  
H e r m a n n , en H e r m a n  B o erh a a v e , av vilka de två sistnämnda utgivit

1 Odat. koncept i Karol. inst:s bibi. ms. 61: »En attendant je me porte bien, & 
ne desire qu’un peu plus de loisir, pour me remettre avec l’histoire naturelle, mon 
Etude favorite.»

2 Jfr ovan s. 457 ff.
3 Om denna se senast H. V e e n d o r p  & L. G. M. B a a s  B e c k i n g , Hortus acade- 

micus Lugduno-Batavus 1587— 1937 (Harlemi 1938).
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värdefulla kataloger över växtbeståndet (Hermann 1687, Boerhaave 
1710 och 1720 jämte en Historia plantarum 1727 och 1731). För 
Bäck stod därtill ett så utmärkt och så moderat arbete till buds som 
den dåvarande prefektens, van Royens, ’Florae Leydensis prodromus 
exhibens plantas quae in Horto acad. Lugduno-Batavo aluntur’ av 
år 1740, modernt även såtillvida, att det som bekant ju i stor utsträck
ning tillkommit under Linnés direkta1 medverkan och därför tog hän
syn till hans få år förut publicerade arbeten. Själv talar Bäck härvid 
bl. a. om examination av växter — stundom med detaljerade protokoll 
— vilket helt säkert inneburit, att han icke blott som nämnt kunnat 
gå Linné tillhanda i olika hänseenden utan också haft vederböran- 
des medgivande att se sitt eget herbarium till godo. Belysande här
för är ju, att han finner anledning att i sina reseanteckningar notera 
ett fall, där detta stött på patrull, nämligen hurusom han, då han vid 
besök hos professor J o h a n  B u r m a n  i Amsterdam i därvarande Hor
tus medicus ville ta några gagnväxter, höll på att råka illa ut för träd- 
gårdspersonalen.2 Förmodligen kunde även herbariestudierna un
derstundom bli givande även i den meningen, att de kunde möjlig
göra ett övertagande av duplettexemplar. I den fortsatta kommuni
kation, som efter Bäcks återkomst uppehölls mellan honom och vän
nerna i Leiden, ingick ju också utväxling av herbariespecimina. Det 
tycks härvid särskilt ha varit Gronovius som med tillgång till egen 
trädgård gång efter annan varit givande part och understundom över
sänt ting, som måste ha haft stort intresse även för Linné.3 Och i 
åtminstone en av dessa sändningar — den som 1754 tillkom under 
Eric Lambergs medverkan4 — ingick ett antal växter från van Royen.

1 U nder Linnés vistelse hos v a n  R o y e n  hösten 1737—våren 1738. »Simul cum 
Auctore elaboravit 1738», heter det i Linnés Egenhänd. anteckningar, s. 116.

2 G r a p e , Abr. Bäcks utländska studieresa, s. 1 25  f.

3 Så skriver han t. ex. i brev av 3 april 1753 (Karol. inst:s bibi. ms. 61, liksom 
följande): »Jussu tuo omnia siccata plantarum specimina collegi. Si quae sint inter 
ea quae T ibi placere queant, gaudebo, promitto autem sancte quod de omnibus plan
tis, quae mihi crescunt in horto, hac aestate sim curaturus.» Och i brev av 19 april 
1754 heter det: »collecta specimina Graminum T ibi offero in augmentum Herbarii 
tui», varpå det tillägges: »Inscripta omnia sunt nominibus Casp. Bauhini, vel Raji, 
Tournefortii, Scheuchzii, Sloanii et Pluk[e]netii. Quum vero, licet curiosissime Cl. 
Linnaei scripta pervolverim, nullum eorum ab Eo rite ad examen revocatum videatur, 
vellem ea omnia ad Ipsum mitteres, desideraresque ut nominibus specificis debitis 
ea insignire velit.»

4 Jfr ovan s. 568 med not. 6
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Det befinnes också att Bäck å sin sida tillställt Gronovius en del lapska 
växter i pressat skick.1

Lysande möjligheter erbjöd ju också sejouren i E n g la n d , som till 
vida större del tycks ha ägnats just åt botaniska studier än åt medici
nen. Här lockade ju framför allt de märkliga anläggningar, som gjort 
den trädgård Sir H a n s S lo a n e  som nämnt 1722 förärat The Society 
of Apothecaries, till en paradisets lustgård.2 Denna hade ju på sin 
tid haft sin betydliga andel i att L inn aeu s 1736 kom att besöka Eng
land, och i likhet med denne erhöll nu Bäck av trädgårdens förestån
dare (curator), den kände P h i l i p  M il l e r 3, tillstånd att taga de växter 
han önskade.4 I huvudbyggnaden hade Sloane, som förvärvat egen
domen redan 1712 och senare ersatt den äldre byggnaden med anor 
från Thomas More’s tid5 med ett ståtligare manor house, inflyttat 
just 1742 med sina storartade samlingar av skilda slag. Och hur 
starkt de naturhistoriska delarna av detta museum fängslade Bäck 
framgår redan av hans månadslånga uppehåll å ort och ställe och än 
mer av hans funderingar på att erbjuda Sir Hans sina tjänster.6 I

1 G r o n o v iu s  tackar 20 jan. 1755, men tycks ha ägt åtskilligt därav förut och 
klagar över dålig förpackning.

2 Se härom t. ex. F .  D a w t r e y  D r e w i t t , T he romance of the Apothecaries’ 
garden at Chelsea (2d ed. Lond. 1924), där det bl. a. också framhålles att den väg, 
som åt landssidan avgränsade trädgården, ända långt fram i tiden nämndes Paradise 
Row, att »in the 16th century Sir Thomas More made a great paradise in Chelsea» 
(s. 35) osv. Jfr vidare R. D a v ie s , The greatest house at Chelsey (Lond. 1914).

3 M il l e r  (f. 1691, f  1771), om vilken K a l m  förklarade, att han »är ofelbart en 
stor Trädgårdsmästare», är särskilt bekant för sitt verk The G ardener’s dictionary, 
som (med en förelöpare 1724) utkom i 2 foliovolymer 1731 o. 1739 och sedermera 
utgick i en mångfald upplagor och översattes till flera språk; jfr om honom förutom 
här och i det följande nämnda arbeten om Chelsea-trädgården Dictionary of national 
biography, Vol. 37 (1894), s. 420 ff. med där anf. litt. Av den mellan L i n n é  och 
M i l l e r  förda brevväxlingen finnas 6 originalbrev från Linné (1737-—63) i UUB 
(G 152 a).

4 I brev till L i n n é  dat. London 30 sept. 1742 berättar B ä c k : »Mr Miller har warit 
rätt artig emot mig, gifwit mig frihet at taga hwad specimina jag welat. Han har fått 
H err Professorns bref och lofwat sända frön» osv. — Det kan förtjäna nämnas, att 
man två år senare, alltså 1744, fann sig föranlåten att skärpa bestämmelserna angå
ende besök och växttagning i Chelsea-trädgården, se härom H. F ie l d  & R. H. 
S e m p l e , Memoirs of the Botanic garden at Chelsea (Lond. 1878), s. 69.

5 Jfr D a v ie s , nyss anf. arb.
6 Jfr ovan s. 458. Uppgiften härom grundar sig på ett i resedagboken infästat 

brev på latin, väl formulerat och prydligt renskrivet, däri Bäck erbjuder sig att träda 
i Sloanes tjänst, event, för en provmånad att börja med och — eget nog — närmast
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resedagboken ger han också ganska utförliga skildringar av vad han 
sett, där dock »myckenheten confunderade mig så, at jag litet kunde 
behålla». Han talar om »hans Bibliotheque som många rum fyller», 
om »Herbaria viva til otrolig myckenhet», om djur — levande, upp
stoppade och konserverade — om mineralier, antikviteter, mynt etc. 
etc., om hur »Gubben wiste sjelf sin samling af Lapidibus pretiosis» 
osv.1 Men utom i Chelsea-trädgården, som Bäck skildrar med dess 
fyra berömda cedrar från Libanon, dess vackra staty av Sloane m. m., 
driver han också studier i andra trädgårdar: i Collinsons tusculum i 
Peckham är han tydligen särskilt hemmastadd, han reser till Burnt- 
wood eller som det numera heter Brentwood i Essex för att studera 
de storartade trädgårdsanläggningar med växthus, plantskolor m. m., 
som tillhört en ung Lord P e t r e , men då denne nyligen avlidit (i juli 
1742) nu skulle nedläggas till stor förlust för botaniken.2 Även från 
en trädgård tillhörande en Mr. Gray, möjligen S a m u e l  F r e d e r ic k  
G r a y3, har han en del att förtälja. Under sin ovan omtalade utflykt

för att bearbeta de zoologiska samlingarna. Han hade sig emellertid bekant, att flera 
lärda herrar tidigare innehaft dylik anställning men frånträtt den; om den siste heter 
det, att »han sades hafwa blifwit oens med Gubben». Och Bäck tillägger: »Hwad 
nytta en god Methodicus kunde giöra för Orbis Curiosus i sådan samling, är lätt 
at begripa. M en hwad swårighet en skulle möta derwid af en så åldrig, och såsom 
berättas nu nisker Man, samt afwund- och regerings siuka drängar kan man sig tillika 
föreställa. Min kiärlek til Historia naturalis satte pennan i handen på mig, at försöka 
M annen med hosgående bref; men mina omständigheter och hogkomsten af anhö
riga i Swerige, samt moget öfwerwägande af nämnda swårigheter, och D r Lawsons 
twekande, giorde at jag intet sände det bort.» (Resedagboken, ms. 40 i Karol. inst:s 
bibi., Vol. 2, s. 56 f.)

1 Resedagboken D. 2, särskilt s. 52—57; rätt utförliga beskrivningar ger också 
K a l m  (En resa til N. America, T . 1, Sthm 1753) om S l o a n e  och hans samlingar, 
vilka hembjödos staten för £  20,000 — en fjärdedel av det av ägaren beräknade vär
det — och kommo att utgöra grundvalen för T he British Museum, se bl. a. E. E d 
w a r d s ,  Lives of the founders of the British Museum, Part 1 (Lond. 1870), s. 247— 
312; Dictionary of national biography, Vol. 52 (1897), s- 379 U  J- K  G r e e n , A history 
of botany in the United Kingdom (Lond. 1914) passim; Brittisches Museum nebst 
der Beschreibung des beriihmten Naturalien- u. Antiquitäten- Cabinets des Hon. 
Ritters Hans Sloane . . . Aus dem Engl. . . . (Berl. 1764); E d w . J. L. S c o t t , Index 
to the Sloane manuscripts in the British Museum (Lond. 1904); se även J. B r i t t e n  

& G .  S .  B o u l g e r , A biographical index of British and Irish botanists (Lond. 1893), 
s. 155 f-

2 Tydligen R o b e r t  J a m e s  8th Baron P e t r e , f. 1713, f  2 juli 1742 (Bäck anger 
att han 30-årig avlidit i kopporna). Uppgiften om den förestående raseringen lämnar 
han i brev till Gronovius 15 okt. 1742 (Resa D. 2, s. 33).

3 Denne uppges vara den anonyme översättaren av de delar av L i n n é s  Philoso-
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till Oxford hade han bl. a. tillfälle till lärorika samtal med D il l e n iu s 1, 
och dylika möjligheter stodo honom också till buds i London med 
Collinson och Miller, med Ehret, den utmärkte blomstermålaren, 
som också hade växtsamlingar, samt icke att förglömma Catesby, 
med vilken han bl. a. diskuterade Virginia-växter som Hamamelis, 
Stewartia m. fl. dels med anledning av sändningar från J o h n  C l a y t o n , 
dels på grundvalen av G r o n o v ii  Flora-manuskript, som tillställts 
Catesby för granskning.2 Detta föranledde i sin tur meddelanden till 
Linné med ingående växtbeskrivningar.3 Härvid kom också den be
undran till uttryck, som Bäck kände inför engelsmännens outtrött
liga iver att uppspåra örter på avlägsna orter och få dem att växa i 
eget land, men också hans kanske alltför kritiska syn på deras insatser 
i övrigt inom den vetenskapliga botaniken (»caetera nihil»).

I Bäcks senare förbindelser med de engelska vännerna utgjorde som 
redan antytts Collinson kontaktmannen par préférence. I sina brev 
till Bäck ger denne små skildringar av den rika vårflora som blomstrar 
i hans fönster (1744)4, av trädgården, dess fina mullbärsträd och 
nyförvärvade sällsyntheter (1747).5 I juli 1747 har han anledning att 
tacka Bäck för en frösändning och tillägger därvid en smula bittert: 
»Docr Linnaeus never sent mee a Grain in so many years correspond
ence» m. m.6 Icke förty har han påföljande år tillställt Bäck en sänd
ning, som innehållit paket både för »Our Worthy Friend Docr Lin
naeus» och för Bäck, i senare fallet bl. a. »a Box with the Root of 
Collinsonia in it».7 Och 1751 sände han Bäck med de ovan omtalade

phia botanica, som utnyttjades av J a m e s  L e e  i dennes Introduction to botany (1760 
och senare upplagor).

1 Även med J o h n  M a r t y n , professor i Cambridge, har han sammanträffat (se 
hans brev till L i n n é  30 sept. 1742, Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 4 f.).

2 Om förhållandet mellan C l a y t o n , C a t e s b y  och G r o n o v i u s  med hänsyn till 
Virginia-floran se t. ex. A. G r a p e  i Sv. Linné-Sällskapets årsskr., 1 9 3 7 , s. 11 7  f .

3 Jfr Bref o. skrifv., I: D. 4, s. 5 (växtbeskrivningarna här dock utelämnade).
4 Brev av 5 febr. 1744 (Karol. inst:s bibi. ms. 61, liksom de i det följande nämnda 

breven).
5 Så heter det t. ex. i brev av 20 juli 1747 (1746 måste vara felskrivning): »My 

Garden increases in Rarities. I have now the Yucca folio Filamentoso in Flower
& a very Curious Species of Heleborine w'ith Long Narrow green Leaves.»

6 Samma brev som nämnes föregående not; det innehåller ytterligare klagan över 
Linné, för vilken han dock, såsom breven utvisa, hyser en ständigt växande beundran.

7 Brev av 25 april 1748. Namnet Collinsonia hade Linné redan 1 7 3 7  i sina då 
utgivna verk Genera plantarum (no. 835) och Hortus Cliffortianus (s. 14 med plansch 
V) givit åt ett nordamerikanskt växtsläkte inom klass II Diandria. I Species plan
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resenärerna Brander och Kalm »some Manna Persica», vilket väl sna
rast betyder prov på den manna (dvs. stelnade saft), som produceras 
av den växt Caspar Bauhinus kallat Manna Persiana, men Tournefort 
efter Rauwolff nämnt Alhagi Maurorum, under det att Linné ville 
ge den namnet Hedysarum.1 Att Bäck själv 1752 fått en trädgård 
om hand, nämligen lasarettsträdgården, fägnar Collinson, som gör 
gällande: »you cannot want plants, having the Great Linneu[s] & 
Kalm your Friends». I samma brev2 berättar han, att han för ett par 
år sedan flyttat sin trädgård till en plats 12 miles norr om London 
— den torde ha hetat Mill Plill — tydligen för att få större utrymme.3 
Han omtalar härvid, att en d:r Butner från Berlin uppgjort en katalog 
över hans rariora och exotica till ett antal av över i,ooo4 och att han 
har funderingar på att trycka den, en tanke som dock förverkligades 
först långt efter hans död.5 Beträffande de desiderata Bäck tycks 
ha framställt för sitt herbarium förklarar han samtidigt: »You desire 
dryed specimens of plants from our Colonies — alas, what can I do, 
when the Upsal Garden Glories in them all by the assistance of the 
Indefatigable Mr Kalm & others — the Scene is now Changed, I 
must now petition to you, for assistance, to increase my Collection.» 
Få år därefter framhåller han emellertid, att England förser hela Eu
ropa med sällsynta träd och växter, och berättar om de stora kom
missioner beträffande växter han årligen ombesörjer till Berlin liksom 
om de väldiga leveranser av parkträd, som effektuerats till kungarna 
av Frankrike och av Preussen.6 Bäck önskar han sända ett Sassafras-

tarum i753» T . x, s. 28 nämnes den (såsom enda species inom sitt genus) Collin- 
sonia canadensis.

1 Se J. F. G r o n o v i i  på Leonh. Rauwolffs samlingar grundade Flora orientalis 
(Lugd.-Bat. 1755), s. 93. I Linnés Genera plantarum bär detta genus Hedysarum 
no- 595 (cl. XVII Diadelphica, Decandria), i Species plantarum T. 2, s. 745 nämnes 
detta species Hedysarum Alhagi.

2 Av 20 juli 1752.
3 I ett brev från långt senare tid (5 sept. 1764) talar han om den som »a Large 

Villa 10 miles north of London [staden tycks ha ryckt närmare] where I have Room 
for all Species of American plants, where they thrive finely».

4 Växtbeståndet i dess helhet beräknar han till över 2,000.
5 Det skedde, då L. W. D i l l w y n  1848 publicerade ’Hortus Collinsonianus. An 

account on plants cultivated by Peter Collinson’ (Swansea 1848).
6 I brev av 10 juni 1755 skriver C o l l i n s o n  på tal om drottning L o v i s a  U l r i k a s  

intresse för »Rare plants & Gardens» följande: »England supplys all Europe. I have 
great commissions Every year from Berlin, to send Every New & Rare plants, We 
have, & great Numbers are sent to France — 4000 Plane-Trees (platanus) was sent
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träd, tydligen för medicinalträdgården, men huruvida detta verkligen 
skett framgår icke.1

Vad Bäcks övriga engelska bekantskaper angår så är det egentligen 
blott Ehret och Pococke som i detta sammanhang komma i betrak
tande, ty med Philip Miller, som han ej tycks ha skattat alltför högt2, 
torde han ej ha haft någon korrespondens; Marc Catesby åter gick 
ur tiden redan 1749, och med Isaac Lawson torde Bäck knappast 
ha avhandlat botaniska ämnen. Från Ehret har Bäck redan under 
Parisvistelsen fått ett brev, dat. Chelsea 26 dec. 17433, däri han bl. a. 
utfäster sig att flitigt samla herbarieväxter för Bäcks räkning att till
ställas honom efter återkomsten till Sverige och antyder, att han re
dan är i gång därmed.4 Huruvida detta i sinom tid resulterat i någon 
sändning och vad denna i så fall innehållit är icke känt.5 Många år 
senare introducerar Ehret hos Bäck en vän, D r Himsel, som då medför 
en växtplansch till Bäck6 liksom flera till Linné. Även hos den förut 
omtalade iriske biskopen Richard Pococke tycks Bäck som ersättning 
för de tjänster han gjort honom bl. a. med en sändning av svenska 
mineralier ha gjort framställning om att få växter, men härvid ej när
mare preciserat sina önskningar. Pococke begär 1753 närmare upp
lysningar, om det gäller en Hortus siccus, om Bäck önskar växter 
specifika för Irland eller också avser exotiska sådana. I varje fall vill 
han nästkommande år söka göra sitt bästa.7 En del frön har han också
to the King of France — a Ship Loaded with all sorts of Trees, to the King of 
Prussia.»

1 »I wish I could send you a Sassafras. It is the Most Difficult Tree to Raise & 
is in but Few Gardens — what Few are raised in the Nursery Gardens — are sold for 
2:3 & 4 Guineas a Young Tree about 3 foot High.»

2 I brev till L in n é  av 5 okt. 1743 nämner han: »den sena och långsama M aster 
Miller» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 6).

3 Ävenledes i förutnämnda ms. 61 (Karol. inst:s bibi.).
4 »The desire you have about speciments, I ’l asure you that I will do it with the 

greatest pleasure in the world, when once you are arrived in your native Country 
again, which I suppose won’t be long, I dry every day more speciments, so I hope 
in that time I shall be able to send you a good quantity.»

5 Det är dock att märka, att flera försök gjordes att locka Ehret till Sverige dels 
från Linnés sida — vilket beröres i brevet till Bäck av 1743 — dels senare för den fram 
stående entomologen baron C h a r l e s  d e  G e e r s  räkning, varvid förhandlingarna delvis 
torde ha gått via Bäck och Collinson.

6 Den nämnes »a Coloured print of a Plant I Bublished [sic] last year under the 
name of Beureria».

7 Han skriver 7 aug. 1753: »If by our plants you mean a Hortus siccus I will get 
them for you next year, but should be glad to know whether you mean such as are
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för avsikt att sända.1 Ej heller i detta fall torde något vara känt om en 
eventuell fortsatt utveckling av denna sak.

Som ovan omtalats2, fick Bäck, sedan han den io november 1742 
lämnat London, en lång väntetid i Dover, dit han anlänt två dagar 
senare — Collinson skämtar därom: »I am persvaded that you have 
sufficiently contemplated our white Cliffs; that you will not forgett 
them as Long as you Live.» Men denna tid utnyttjade Bäck bl. a. 
för att ingående studera floran på de klippiga stränderna men även 
i havsvattnet därutanför: när han långt senare3 får tillfälle att för 
Bernard de Jussieu förevisa denna sin skörd, förefaller det som om 
algfloran jämte coralliner m. m. i första hand skulle ha väckt dennes 
intresse.

När Bäck så omsider kommit över till F r a n k r i k e  och i mitten på 
december 1742 anlänt till Paris, ha av åtskilligt att döma de anatomiska 
och kliniska studierna åter ryckt upp i första linjen på hans arbets
program — årstiden har väl heller icke just då direkt inbjudit till 
botaniska studier. Det bör för övrigt nämnas att vi i fråga om Paris
vistelsen bli jämförelsevis litet underrättade av Bäck själv om hans 
botaniska sysselsättningar. Utom det att han för tiden ett stycke in 
i mars 1743 till senare hälften av juli s. å. helt dispenserat sig ifrån att 
föra några dagboksanteckningar överhuvud, vill det synas som om 
han i Paris och trakten däromkring haft så många märkliga ting av 
skiftande slag att beskåda, att kodifieringen av hans botaniska före
havanden fått stå tillbaka. Mer upplysande i detta hänseende än 
resedagboken bli därför breven till Linné, som dock ej fullständigt 
bevarats.4 Det ges emellertid a priori all anledning antaga, att Bäck 
under sin tvååriga vistelse i Frankrike i en icke alltför obetydlig u t
sträckning hunnit syssla också med botaniska spörsmål, och man kan 
även påvisa en del fakta, som bestyrka ett dylikt antagande.

Hit hör först och främst det förhållandet, att Bäck redan från bör

peculiar to Ireland, & whether you comprehend Exotica, for Lord Premblestone [?] 
has a great many of the latter & we have some other persons curious in that way. 
Let me know whatever you desire & I will endeavour to get it for you.»

1 »I have also sent you a few seeds I happen to have by me. But the ship going
to the Levant prevented my sending them as mentioned above. But will send when 
an opportunity to Sweden.»

2 Ovan s. 459.
3 10 aug. 1743; Resedagboken D. 2, s. 141 ff.
4 I varje fall saknas det första brev Bäck sänt från Paris.



6 o6

jan trätt i förbindelse med två av bröderna J u s s ie u 1, A n t o in e  och 
B e r n a r d , som båda voro framstående män, knutna till den berömda 
Jardin des plantes (eller Jardin du Roi, Jardin royal) och botanister 
ex professo. Av dessa var den äldre, Antoine de Jussieu, som när
made sig 6o-talet, professor vid nämnda institution. Redan 1708 
hade han i detta ämbete efterträtt Joseph de Tournefort och omfat
tade hans system, efter vilket trädgården också var rangerad. Mot 
L i n n é , som han älskvärt mottagit vid hans besök i Paris 1738, var 
han nog rätt kritiskt inställd: Bäck berättar t. ex. om ett tillfälle, 
då han framställde en del anmärkningar mot Linnés latin i Genera 
plantarum.2 Någon starkare och mera regelbunden beröring med 
honom tycks Bäck dock knappast ha haft, ehuru han torde ha åhört 
hans föreläsningar och demonstrationer. En verklig kontakt hade han 
däremot, och det i allra högsta grad, med den yngre brodern Bernard, 
av alla prisad som en oförliknelig lärare, som med den djupaste lärdom 
förenade vetenskaplig generosité och den största anspråkslöshet för 
egen del: hela sitt liv åtnöjdes han med en andraplans-ställning som 
sous-démonstrateur.3 Med denne sympatiske man, som även Linné 
omfattade med livlig beundran och den varmaste tillgivenhet4, stod 
Bäck nämligen enligt egen utsago »i snart sagdt dageligt umgänge».5 
Då Antoine också togs i anspråk av en omfattande läkarpraktik, tycks 
den direkta befattningen med trädgården till väsentlig del ha om- 
händerhafts av Bernard. Säkerligen var det också med båda brö
dernas goda minne, som Bäck kunde förse sig med växter för sitt her
barium, ty så har man väl snarast att förstå en uppgift av Bäck, att han 
av Bernard förärats ett herbarium vivum »omnium in Horto Regio 
Herbarum». Han erhöll vidare, som han hösten 1743 berättar för 
Linné, en present på några och trettio succulenta växter i krukor och 
sätter då i fråga att »giöra present deraf til Hortus Botanicus» i Upp-

1 En tredje broder J o s e p h  befann sig på den vetenskapliga expedition till Peru, 
som utsänts 1735 under La C o n d a m in e s  ledning för att utröna jordens rätta form 
(en motsvarighet till Maupertuis-expeditionen alltså); om honom närmare nedan.

2 Hösten 1743 (Resedagboken D. 2, s. 173).
3 Han hade i denna befattning 1 7 2 2  efterträtt den bekante S é b a s t i e n  V a i l l a n t .

4 D et var Bernard som närmast haft hand om Linné under Paris-besöket och då 
på ett utomordentligt sätt sörjt för att denne därav fått det bästa tänkbara utbyte.

5 Uttrycket förekommer i B ä c k s  Åminnelse-tal öfver . . . Carl von Linné . . . 
1778 (Sthm 1779), s. 32, däri Bäck berör både Linnés och sina egna förbindelser med 
Jussieu.
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sala.1 Linné, som först fem månader senare får detta meddelande, 
tar fasta på löftet, under förutsättning att växterna ifråga ännu äro 
i livet, och ger anvisning på deras inpackning och försändande och 
— begagnar även tillfället att tillägga nya desiderata.2 Bäck hoppas 
kunna både rekonstruera och utöka samlingen3, som också avgår i 
juni 1744.4 Om Linnés tacksamhet vittnar utom hans brev av 7 mars 
1745 det förhållandet, att han i den sistnämnda år utgivna disserta
tionen Hortus Upsaliensis (resp. S. N a u c l é r ) ,  s . 32, uppförde Bäck 
bland trädgårdens bidragsgivare med orden: »plurimas, praesertim 
succulentas [plantas], in itinere apud exteros conquisitas misit». 
Det bör också nämnas, att Bäck medverkade vid sammanställandet av 
de sändningar av frön m. m., som Bernard de Jussieu esomoftast till
ställde Linné med en sällspord minnesgodhet. Denna trafik hade bör
jat kort efter det Linné, efter sin månad i Paris, återvänt hem, och av 
korrespondensen mellan honom och Bernard5 framgår dels, att Linné 
var en svår tiggare, när det gällde hans kära Hortus — även om det 
får erkännas att en viss reciprocitet uppehölls — dels även att de tal
rika sändningar av frön, orkidé-rötter m. m., som kommo honom till 
handa, måste ha varit av det allra största värde för Uppsala-trädgår- 
den. Av de frösändningar, som ordnades under Bäcks Parissejour, 
märkes särskilt en som sammanställts efter Linnés egen, tydligen rätt

1 B ä c k  till L i n n é  5 okt. 1743: »Jag har fådt til skiänks några 30 Aloes, Cactus, 
M esembryanthemum & c. med flera sådana semperviventes i sina pottor; om jag 
wiste at H err Professorn hade någon brist på sådana, och jag tordes så sent på åhret, 
så skulle jag sända dem öfwer och giöra present deraf til Hortus Botanicus» (Bref 
o. skrifv. I: D. 4, s. 7).

2 L i n n é  till B ä c k  2 mars 1744 (ibid., s. 14 f.).
3 B ä c k s  brev av 1 maj s. å. (ibid. s. 19).
4 B ä c k s  brev av 9 juni s. å. (ibid. s. 30): »Med Herr Grefwen Ekeblads saker sän

der jag til H err Professorn en liten kista af Plantes grasses, wel inlagde och packade 
i Mossa. T het äro fåå af dem, som H err Professorn begiärte i sitt förra Gunstiga 
bref, som icke äro deruti inlagde. Utom des allehanda andra Aloéwäxter, Mesem- 
bryanthema etc. etc. som jag för et åhr sedan skref om», osv. Jfr även Bäcks brev 
av 3 sept. s. å. (ibid. s. 34).

5 Denna brevväxling helt förd på latin är, i den mån den bevarats till vår tid, 
utgiven av A d r i e n  d e  J u s s ie u  under titeln ’Caroli a Linné ad Bernardum de Jussieu 
ineditae, et mutuae Bernardi ad Linnaeum epistolae’ i Memoirs of the American aca
demy of arts and sciences, N. S.: Vol. 5 (Cambridge & Boston 1855), s. 179—234. 
Av Linnés brev ha emellertid flera gått förlorade. Tidigare utgivna i utdrag och 
engelsk översättning äro Jussieus brev, nämligen i den av Sir J. E. S m i t h  publi
cerade samlingen ’A selection of the correspondence of L in n v EUS and other natura
lists . . .’, Vol. 2 (Lond. 1821), s. 206—227.
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omfångsrika desiderata-lista och som i början av oktober 1743 anför
troddes åt den då hemresande unge C. F. A d e l c r a n t z ; den väckte 
Linnés synnerliga förtjusning och översvallande tacksamhet.1

Det torde i detta sammanhang böra nämnas, att ehuru Bernard 
de Jussieu tycks ha nedlagt mycket arbete på sin strävan att skapa 
ett n a t u r l i g t  växtsystem2, så omfattade han i motsats mot brodern 
Linnés sexualsystem med både intresse och erkännande3 och detta 
i en grad, som kom honom att driva propaganda för detsamma. Så
lunda vet Bäck bl. a. att berätta, hurusom Jussieu på tre månader satt 
en jesuit D ’I n c a r v il l e  så grundligt in i detta system, att denne från 
Kina, där han verkade som missionär i Peking, sände Jussieu »alle
handa wackra semina och HBaria viva, och Descriptiones på örter 
efter Linnaei maner, the aldrabästa som man kunde önska sig».4

Dels för att supplera, resp. utöka växtbeståndet i Jardin royal, 
dels och än mer som ett led i undervisningen5 företog Jussieu allt
emellanåt »herborisations», botaniska exkursioner till olika trakter, 
stundom utsträckta över ett par dagar. Plärvid har han säkerligen 
ofta nog kunnat räkna Bäck som deltagare: denne omnämner i rese
anteckningarna en dylik herborisation från 24—25 juli 1743 och i 
brev till Linné en till Saint Maur 8 juni 1744.6 Man känner också 
namnen på åtskilliga andra botanister av mera avancerad typ, som 
varit Jussieus följeslagare på dessa utflykter, såsom en d:r N. S. B l o t ,

1 Se hans förutnämnda brev till Bäck av 2 mars 1744. »Just nu fick jag pacquetet 
ifrån Stockholm. H r Doctoren altererade mig så, at jag räds, det jag måst öpna åd- 
ren» osv. i de mest erkännsamma ordalag (anf. arb. I: D. 4, s. 15).

2 Rörande detta intressanta ämne skall här endast erinras om att utgångspunkten 
för Jussieu torde ha varit Linnés Fragmenta methodi naturalis, varav en handskrift 
»Jusseui manu scripta, aucta et emendata» finnes under no. 1168 i Muséum d ’histoire 
naturelle i Paris (Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de 
France, Paris, T . 2, 19x4, s. 194), där också annat material till spörsmålet ifråga 
förefinnes.

3 I brev till Linné 7 maj 1746 säger han t. ex. »scio quantum emolumentum re
ceperint qui secundum tua principia student; memet experientia docuit» (Adrien 
de Jussieu’s förstnämnda edition, s. 198).

4 Resedagboken D. 2, s. 132. Han nämnes även i J u s s ie u ’s brev till L i n n é  19 
febr. 1751 (anf. Memoirs, s. 215), då Linné får en del frön, som mannen ifråga sänt 
Jussieu.

8 I nyss anförda brev till Linné av 7 maj 1746 talar han själv om discipuli, »qui 
me quotannis in excursionibus botanicis per agrum Parisiensem concomitantur».

6 »I går drucko wi alia i herborisation til St. M aur H err Professorns skål» (Bref 
o. skrifv. I: D. 4, s. 31).
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som vid denna tid innehade anställning vid Jardin des plantes och 
verksamt biträdde Bäck vid sändningarna till Linné1, vidare den unge 
E.-L. G e o f f r o y 2, Strassburgaren P. H. B o e c l e r 3, den blivande pro
fessorn, som i sin senare korrespondens med Bäck har så varma lov
ord om Jussieu, d:r F r a n c o is  S a l e r n e , som flera gånger omtalas i 
Bäcks resedagbok4 och senare såsom praktiserande läkare i Orléans 
i brev 1745 och 1752 till Bäck ingående redogör för sina botaniska 
fynd och forskningar i denna trakts flora, tjänstemannen i Parlamentet 
Mr T o u r n a y , som sedan han 1744 lyckats förvärva professor A. T. 
D a n t y  d T s n a r d s  stora samling av herbaria viva5, »för Studii Bota
nici skul bor ständigt i Kungs-Trägården»; i ett brev till Bäck 1747, 
varav denne låtit införa ett utdrag i ( S a l v ii ) Lärda tidningar 1748, 
s. 19 f., inberättar Tournay6 en episod, som förefallit »wid sista Her- 
borisation til St. Prix»; hit hörde även kirurgen L a  S e r r e 7, som bl. a. 
varit Linnés ciceron vid en resa till Fontainebleau, osv.

Säkerligen har Bäck ej blott vid dessa tillfällen vetat att draga nytta 
av umgänget med Jussieu — möjlighet att ösa ur hans ofantligt rika 
vetande på många av naturhistoriens områden gav ju i rikt mått 
deras myckna samvaro i övrigt. Och icke minst givande torde dis
kussionerna dem emellan ha blivit, när Jussieu gjorde gällande åsik
ter, som avveko från Linnés — i Bäcks resedagbok framskymtar ett 
och annat därom, och man erinrar sig också det verkligt omfattande

1 B ä c k  till L i n n é  9 juni och 3 sept. 1744 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 30, 34 f.), 
L i n n é  till B ä c k  27 juli s . å. (ibid., s. 31, 32). Blot blev sedermera professor i botanik 
i Caen och chef för trädgården där.

2 Jfr ovan s. 573 f. Denne skriver senare, 30 juli 1747, till Bäck och berättar bl. a., 
att Jussieu och alla vännerna befinna sig »en bonne santé» samt tillägger så: »Aux 
promenades d’herborisations on a bu a la vötre et a celle de M r Linnaeus» (förut
nämnda ms. 61 i Karol. inst:s bibl.).

3 Se ovan s. 576 f.
4 D. 2, s. 136, 137, 171; jfr om honom Biograph. Lex. d. hervorrag. Ärzte, 2. 

Aufh, Bd 4, s. 956. Hans brev till Bäck i ms. 61.
5 Om denna försäljning berättar B ä c k  i brev till L i n n é  3 sept. 1744: »Hans [Is-

nards] stora Herbarium vivum såldt för 600 francs. Nog har jag wetat, hwadjag 
bordt giöra, om jag trodt mig få i framtiden giöra Botaniquen til m itt studium. 
T het låter eij så ifrån L u n d  » (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 35).

6 H är felaktigt kallad Tournag.
7 Om denne berättar J u s s ie u  i brev till B ä c k  ännu 1752 bl. a . ,  att »tout agé

qu’il est il n ’a pas manqué aucune des herbations, que j ’ay faites cette année å la
campagne». (Jfr även Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 23 med not 5.)

3 9 - 4 0 3 6 0  A . G ra p e
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och säkert även för Bäck lärorika arbete, som Jussieu och han till
sammans nedlade på Pariserupplagan av Linnés Systema naturas.1

Ehuru Jardin royal säkerligen utgjorde centrum för Bäcks bota
niska studier, underlät han naturligtvis ej att taga kännedom även om 
andra trädgårdar i Paris och dess omgivningar. Han besöker sålunda 
en trädgård vid »rue de Back», anlagd med stora kostnader i engelsk 
stil av två bröder J a n s e n ,  som sägas vara »Bryggare barn ifrån London». 
Han finner där åtskilligt av intresse och annoterar att den »meriterar 
at nogare beses och des inrättning beskrivas».2 En annan gång gör 
han iakttagelser i »Apothekare trägården», därifrån han beskriver ett 
ympat »orange trä, som bar fruckt half Pomerants och half Citron» 
osv.3 I Versailles har han enligt reseanteckningarna varit åtminstone 
två gånger (i mars och sept. 1743) för att beskåda de storartade an
läggningarna. Och särskilt från det senare besöket, då han haft brev 
till Mr N o r m a n d  »Potagier du Roy», har han åtskilligt att förtälja om 
odlingen av persikor, aprikoser, fikon, druvor osv.4 Han besöker Frére 
P h i l i p p e , som är trädgårdsmästare »hos Chartreuserna» (kartusia- 
nerna) och har en kokospalm från Karlsruhe, som ej finnes i Jardin 
du Roi5, osv.

Innan Bäck i november 1744 lämnade Paris, hade Jussieu till sina 
tidigare skänker lagt gåvan av ett herbarium från södra Frankrike 
nämligen av växter från Provence och trakten av Montpellier — i 
denna stad hade Jussieu tagit sin medicine doktorsgrad. Dessutom 
kunde Bäck till Linné hemföra en katalog över växtbeståndet i Jardin 
du Roi, uppställd liksom denna efter Tourneforts system och med 
jämväl de franska namnen utsatta. Katalogen (eller katalogerna) 
ifråga, som bl. a. avsåg att underlätta Linnés desiderata och i det 
syftet även omnämnes senare i Jussieu’s brev till Linné av 7 maj 
17466, finnes nu i Linnean Society.7

1 Se härom ovan s. 462 och nedan D. 2, s. 458 f. Det kan förtjäna nämnas, att 
ett interfolierat exemplar av den nästföregående 2:a upplagan av Systema naturae 
(Stockh. 1740), försett med anteckningar, såldes på bokauktionen efter Bäck i dec. 
*795 (kat. no. 392 in 4:0: ’Linnae[i] Syst. Naturae cum annot. interf. 1740’).

2 Resedagboken D. 2, s. 136.
3 Ibid. s. 155. 4 Ibid. s. 124 f., resp. 153.
5 Resedagboken D. 2, s. 195; Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 23.
6 I Memoirs of the Amer, academy of arts and sciences, N. S.: Vol. 5, 1855, s.

199: ». . . fac ut noscam opportuno tempore quae a te cupiuntur plantae ex horto 
nostro, cujus Catalogos secum tulit amicus D. Baeck».

7 För kännedomen om densamma har jag att tacka min kollega förste bibliote
karien, d:r A r v i d  H j . U g g l a .
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Vad åter beträffar Bäcks förbindelse med de franska vännerna under 
den fortsatta resan och efter hemkomsten till Sverige så är åtskilligt 
därom redan nämnt i det föregående, sålunda bl. a. rörande hans 
fortsatta kontakt med Bernard de Jussieu, som för honom förblev 
centralgestalten i denna bekantskapskrets. Och en del notiser därur 
rörande utväxlade litteraturnyheter och bokgåvor ha ovan meddelats. 
Det torde för övrigt böra nämnas, att det icke är någon mera omfat
tande korrespondens mellan Jussieu och Bäck, som åtminstone för 
närvarande står oss till buds. Från Jussieu föreligga nämligen blott 
tre brev, nämligen av 7 maj 1746, 7 aug. 1749 och 10 sept. 1752, 
samtliga i Karolinska institutets bibliotek ms. 61. Det är möjligt att 
de varit flera, till och med antagligt1, men därom torde icke något med 
bestämdhet kunna sägas. Säkert är emellertid att breven från Bäck 
varit ganska många. Förutom vad som därom nämnts här ovan2 
är det att märka, att A d r ie n  d e  J u s s ie u  i sin ovan omtalade edition 
av korrespondensen mellan Bernard de Jussieu och Linné (1855)3 i 
sin notkommentar nämner, att flera brev från Bäck då befunno sig 
i hans ägo4, och han meddelar även ett par utdrag av sådana, s. 203 
(brev utan datum) och 210 (maj 1750). Efter Adrien de Jussieus död 
såldes släktbiblioteket på auktion i Paris i jan. 1858, varvid Muséum 
d’histoire naturelle uppges ha förvärvat »nästan alla de manuskript 
som däri ingingo»; dessa upptogo jämte teckningar no. 3845—4069 
i auktionskatalogen5 och måste således ha utgjort en betydande sam
ling. Och påföljande år skänkte släkten Jussieu den viktiga samlingen 
av de lärda herrarna Jussieu’s handskrifter.6 Men tyvärr ha varken 
i den ena eller den andra av dessa sålunda förvärvade samlingar ingått

1 Dock skriver J u s s ie u  själv: »vous avez raison de vous plaindre de mon silence, 
j ’en suis honteux» m. m. dylikt (1752).

2 Jfr s. 572 f.
3 Se ovan s. 607, not 5.
4 På tal om den av B äck utförda översättningen till latin av L i n n é s  Tal om märk

värdigheter uti insecterna säger han: »Versionem hane manuscriptam possidemus, 
ut et nonnullas Baeckii . . .  ad Bernardum, quocum amicitiam Parisiis conjunxerat, 
litteras . . .» (Memoirs of the Amer. acad. . . .  N. S.: Vol. 5, 1855, s. 190, not).

5 Denna har icke varit mig tillgänglig.
6 »En 1858, å la vente de la bibliothéque des Jussieu, le Muséum acquit presque 

tous les manuscrits qui en faisaient partie . . . L ’année suivante, la famille de Jussieu 
fit libéralement don de l’importante collection de manuscrits d ’Antoine, de Bernard, 
d ’Antoine-Laurent et d ’Adrien de Jussieu . . .» (Catalogue général des manuscrits 
des bibliothéques publiques de France, Paris, T . 2 (Paris 1918), företalet s. v f.).
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Antoines eller Bernards brevväxlingar1: att Linnés originalbrev till 
Bernard kommit ut i autografmarknaden är sålunda ett faktum2, 
och om Bäcks brev finnas i behåll är icke känt.3 I koncept föreligga 
dock tvenne: ett från Strassburg nov. 1744 (ej fullständigt; i resedag
boken D. 2, s. 235) och ett från början av 1746 från Stockholm (Karol. 
inst:s bibi. ms. 61).

Naturligtvis beröras jämte varjehanda andra ting en del botaniska 
ämnen i denna brevväxling. För Bäcks del är det dock knappast 
fråga om mer än ett par meddelanden om Linnés författarskap, även
som om hans intresse för Bäcks hemförda skatter — detta sista ett 
ämne, till vilket vi strax återkomma i det följande. Däremot berättar 
Jussieu t. ex. om de botaniska trädgårdsanläggningarna i Rouen av 
M. d ’A n g e r v il l e 4 och i Caen av den förut nämnde d:r B l o t , senare 
professor. Både 1746 och 1749 talar han om sin broder J o s e p h , 
som omsider väntades hem från sin expedition till Peru, såsom man 
antog med rika skördar av växter m. m. — särskilt Linné var fylld av 
förväntningar. Jussieu lovar att varsko Bäck, så snart Joseph kommit, 
och tillägger: »et je n’oublieray pas ce que je vous ay promis», vilket 
givetvis innebär, att även Bäck skulle bli ihågkommen för sitt her
barium, när de sydamerikanska växterna fördelades. Men Joseph 
gäckade tyvärr alla förhoppningar: till en början nödgad att stanna i 
Peru på grund av en svår koppepidemi, för vars bekämpande hans 
medverkan krävdes av myndigheterna, dröjde han sedermera kvar 
frivilligt år efter år under forskningsfärder och läkarpraktik och åter
kom först 1771 efter 35 års frånvaro till Paris, då i ett eländigt kropps- 
och själstillstånd, som gjort att han ej kunnat taga vara på sina sam
lingar utan berövats dem liksom en del av sina manuskript och 
hela den förmögenhet han samlat som läkare.5

1 Manuskriptet till A d r i e n s  edition av brevväxlingen Linné-Bernard föreligger 
i museets handskr.-samling under no. 1251.

2 UUB förvärvade sålunda år 191 x ett brev (el. snarast en biljett) från L i n n é , 

dat. 16 dec. 1749, som dock ej förekommer i breveditionen av 1855.
3 Däremot tycks Bäcks manuskript (original?) till den nyssnämnda latinska över

sättningen av L i n n é s  tal om insekterna föreligga som museets ms. no. 9 2 2  (Cata
logue, s. 150).

4 L o u is  F r a n c o is  A u g i e r  d ’A n g e r v i l l e  omtalas senare i brev från J. J. B j ö r n -  

s t å h l  till L i n n é  1768 (Bref o. skrifv. I: D. 3, s. 226, 228).
3 Av T h . M . F r i e s ’ framställning om hans olycksöden (Bref o. skrifv. I: D. 

3, s. 71) får man den föreställningen, att dessa skulle ha drabbat honom efter åter
komsten till Frankrike, vilket icke gärna kan vara möjligt. Joseph avled 1779 i Paris 
»dans un état complet d’enfance».
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I sitt brev av 1746 påminner Bernard vidare Bäck om löftet att 
sända frön av en rad nordiska växter för att sås i Pariserträdgården: 
»Vous m’avies promis des graines de Linnaea, de Rubus humilis, de 
chamaemorus, de Cornus herbaica, de Betula nana &c. je vous prie 
de vous souvenir que ces plantes manquent entierement au Jardin 
du Roy, et que vous vous estes offert de les y placer.» Detta var nu 
en sak, som Bäck åtminstone till en del hade vädjat till Linné om redan 
i maj 1744 under sin vistelse i Paris1; det hade tydligen ej då föran
lett någon åtgärd. Jussieu beklagar 1752, att han ej är i tillfälle att 
sända Bäck någon Senega-rot2, men det är väl då ej fråga om plan
tering utan fastmera om drogen; i varje fall redogör han i det samman
hanget för ett par nya droger och sänder prov på dem.

Om Bäcks övriga franska korrespondenter är knappast något att 
tillägga i detta sammanhang: d:r S a l er n es  botaniska meddelanden 
från Orléans ha redan omnämnts3, och om d:r B l o t , som nog lovat 
att gå Bäck tillhanda, meddelar Jussieu att han är fullständigt omöjlig 
i fråga om brevskrivning.

Sin vistelse i T y s k l a n d  och speciellt uppehållet i Berlin avsåg 
Bäck, som ovan omtalats4, att främst ägna åt anatomien och kemien, 
särskilt väl den farmaceutiska. Men säkerligen har han också haft 
både intresse och tid till övers för varjehanda inom botaniken, som 
han måste ha mött på sin väg, även om hans anteckningar om dylika 
ting torde ha blivit något sparsamma. Han har ju dock umgåtts med 
sådana män som C. G. L u d w ig  och J. E. H e b e n s t r e it  i Leipzig och 
J. G. G l e d it s c h  i Berlin. Och icke att förglömma: han hade ju vidare 
att tillvarata Linnés intressen, och denne var sannerligen icke den, 
som försummade att påminna om sina önskningar beträffande frön 
m. m.: sådana åstundade han dels av. »Herrarna i Leipzig», varmed 
avsågs Universitetets Hortus medicus, dels »utur Herr Professors

1 B ä c k  till L i n n é  i  maj 1744 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 23): »Hjertans H r Profes
sor, är det eij giörligit at öfwersända til H r B. Jussieu Betula nana, åkerbär och H jort
ron med rötter samt Subularice semina».

2 J u s s ie u  till B ä c k  10 sept. 1752: »je n ’ay pas pu avoir le Seneca, cette racine est 
tres rare icy, et on n ’en fait plus autant de cas, qu’on en faisoit par le passé».

3 Ovan s. 609; dock kan här förtjäna påpekas, att B ä c k  1752 givit L i n n é  del av 
de uttalanden S a l e r n e  gjort om denne i ett av sina brev. Linné tackar och hälsar 
och ber Bäck samtidigt tigga frön till ett antal uppräknade växter (Bref o. skrifv. I: 
D. 4, s. 180).

4 Se ovan s. 465 f.
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Walthers Hortum».1 Vad den akademiska trädgården beträffar så 
tycks den ha varit en jämförelsevis blygsam anläggning2, ehuru den 
under A u g u s t in  F r ie d r . W a l t h e r s  och L u d w ig s  ledning undergick 
förbättringar. »Om HoffR. Walthers Hortus», skriver Bäck, »har jag 
eij stor opinion», men tillägger: »I några stycken har Bosianus Hortus 
förträde i det målet, at han örter föder i tilräcklig myckenhet til at 
deraf få nog frön.»3 Walthers trädgård har Linné förmodligen känt 
genom ägarens arbete ’Designatio plantarum, quas hortus Aug. Frid. 
Waltheri complectitur’ (Lpz. 1735). Hortus Bosianus åter var anlagd 
av C aspa r  B ose4, som nämnes »Handels-Herr und Stadt-Lieutenant», 
och över dess växtbestånd hade dess mångårige trädgårdsmästare 
E l ia s  P e in  utgivit en förteckning, varav 4:de utgåvan tryckts 1713 .5 
Vid tiden för Bäcks besök stod den under professor Hebenstreits 
inspektion. I resedagboken6 annoterar Bäck bl. a., att denna trädgård 
hade »skiöna stora Musae, nästan stora som de i Lord Peters Garden, 
och satte såsom der fritt i jorden». Vidare annoteras »En stor och wac- 
ker Yerva Mora Bosca dicta. Et wackert förråd af Orangeträn och 
skiöna Juniperus Bermudiana och An Juniperus Virginiana H. L. B.7 
som liknar Cypress. Trifolium odore bitumen referens C. B.»8 osv. 
Att Bäck också fick förse sig för sitt herbarium visar hans anteckning: 
»Jag tog ock Helleborus . . .  L. Helleboroides B. Aconitum Riv: Aconi
tum hyemale. Petala sex, decidua. Flos folio insidens, likaledes 
Helleborus . . .  L. är menar jag Helleboraster, Helleborus autumnalis.» 
Han nämner vita syrener som blomma nyårsafton, »Lilium Convallium 
d. 19 Januarii, och Hyacinthi albi». — I Berlin var den botaniska träd

1 L i n n é  till B ä c k  8 febr. 1745 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 40).
2 Se t. ex. Festschrift zur Feier des soojährigen Bestehens der Univ. Leipzig, 

Bd 4: 2 (Lpz. 1909), s. 139 f. Redan 1675 utgav P a u l  A m m a n  en växtförteckning, 
som dock ej enbart omfattade trädgårdens bestånd (Supellex botanica hoc est: 
Enumeratio plantarum, quae non solum in Horto medico Lipsiensi, sed etiam in 
aliis circa urbem viridariis, pratis ac sylvis &c. progerminare solent . . .).

3 Odat. i Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 49 ff. men bär datum 2 april 1745.
4 H ur denne var befryndad med E r n s t  G o t t l i e b  B o s e  (f. 1724, f  1788), professor

i botanik i Leipzig 1755, och G e o r g  M a t t h i a s  B o s e  (f. 1710, f  1760), slutligen 
professor i fysik i W ittenberg (jfr Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 51, not 5), känner jag icke.

6 Hortus Bosianus oder Verzeichnisz aller . . . Bäume, Standen, K räuter und 
anderer Gewächse, welche in dem Caspar Bosischen G arten vor dem Grimischen 
Thor, in Leipzig, sich anietzo befinden . . . (Lpz. 1713). E tt par år efter Bäcks 
besök utkom en ny dylik Verzeichnisz av J o h . E r n s t  P r o b s t  (Lpz. 1747).

6 D. 2, s. 252. 7 Hortus Lugduno-Batavus.
8 Casp. Bauhinus.
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gården knuten till Collegium medico-chirurgicum.1 Prefekt var 
M i c h . M a t t h . L u d o l f f 2, kungl. livmedikus, professor i botanik och 
materia medica, som 1746 utgav en Catalogus plantarum3, vilken dock 
omfattade ej enbart trädgårdens växtbestånd utan därtill Berlin- 
traktens flora.4 Som vetenskapsman stod denne givet tillbaka för 
andre professorn i botanik J o h a n n  G o t t l ie b  G l e d it s c h 5, som då 
nyligen (1740) brutit en lans till försvar för Linné mot S ie g e s b e c k s  

sällsamma angrepp på hans sexualsystem och som nu ville rangera 
Berlinträdgården efter detta.6 Det var inga småsaker Linné nu vän
tade sig av Gleditsch, när han skriver till Bäck 7 mars 1745: »Om han 
har frön af fölliande, så kiäre tigg af honom för mig» och så uppräknar 
icke mindre än ett 70-tal växter. I vad mån det varit möjligt att här
vidlag se honom till godo undandrar sig vår kännedom.

Att Bäck även senare uppehöll förbindelserna med flera av sina 
tyska bekantskaper har framhållits redan i det föregående. Att bota
niska ämnen därvid även berörts — om än måhända icke så ofta — 
är ju rätt naturligt, även bortsett från förfrågningar, resp. upplysningar 
om Linnés förehavanden, som förklarligt äro föremål för mycken 
uppmärksamhet från de utländska fackmännens sida. Att även en 
bytestrafik ifråga om herbarieväxter m. m. i vissa fall uppehållits 
därpå tyder t. ex. ett uttalande av Ludwig 1752 om svårigheterna att 
för sändningar av dylika ting finna betryggande tillfällen.7

1 Om detta jfr ovan s. 520.
2 F. 1705, f  1756. E tt brev från honom till Linné 1749 finnes i Linnean Society, 

London.
3 Catalogus plantarum, favente, quam lectiones, quae in Collegio medico-chirur- 

gico publice habentur, suppeditant, occasione, heic Berolini, uti hactenus per multos 
jam  annos demonstratarum . . . qui nomina earundem praecipua, praeprimis Turne- 
fortiana Linnaeanaque fide recenset . . . (Berol. 1746).

4 I företalet framhålles att demonstrationerna av levande växter gällt »tum ea 
quae hortus noster botanicus & exotica & indigena, tum ea, quae Berolino circumsitum 
solum nostro visui obtulit».

5 F. 1714, hade fått sin utbildning i Leipzig, där han bl. a. under Hebenstreits 
afrikanska resa (1730—33) vikarierat som kustos för Bose-trädgården, efter verksam
het på flera platser, bl. a. Frankfurt a. d. Oder, 1746 andre professor i botanik vid 
Berlinerkollegiet, utövade ett mångsidigt och rikt författarskap, från 1770 även i 
forstliga ämnen, f  1786.

6 B ä c k  till L i n n é  2  april 1745: »Gleditsch will rangera H ortum Berolin. efter 
systema Sexuale» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 49).

7 Han skriver: »Plantas siccas quas desiderasti diu jam misissem sed occasio de
fuit, et cum T ua collectio jam satis ampla sit forte ex decem vel una vel altera Tibi
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Det är alldeles uppenbart att Bäck, när han på hösten 1745 återkom 
till Sverige, under sin fyraåriga utrikesvistelse icke blott i hög grad 
vidgat sina botaniska insikter utan också förvärvat ansenliga tillskott 
till sin växtsamling. Om Bäcks herbarium ha åtskilliga uppgifter 
lämnats av H. O. J u e l , särskilt i uppsatsen ’Notes on the herbarium 
of Abraham Bäck’,1 där dock den speciella frågan om de av J. R. och 
G. F o r s t e r 2 till Sverige översända växternas öde intar en rätt domi
nerande plats. Ett par ej oviktiga suppleringar ha på grundval av 
material i vår Ihre-samling gjorts av A l f r . P e t t e r s s o n  i hans min
nesteckning över Bäck. Men utöver vad här ovan anförts om Bäcks 
förvärv under utlandsresan ges det nog ännu åtskilligt att tillägga, 
som redan följande notiser ur Bäcks korrespondens m. m. torde ådaga
lägga. Det visar sig sålunda att L i n n é , som icke utan otålighet av
vaktat Bäcks återkomst3, redan i mars 1746 med beundran talar om 
Bäcks Montpellier-herbarium, ur vilket han erhållit en del rariteter.4 
Och viss om att detta skall intressera givaren, J u s s ie u , lämnar Bäck 
härom ett meddelande i närmaste brev.5 Linné visar sig också in
tresserad av »det Parisiska Herbarium», som då väntades eftersänt, 
och antar, att »det meriterade at giöra en resa till Stockholm endast 
för det».6 Och i september samma år bekänner han sig åter frestad 
till en dylik expedition »att se Edert wackra Herbarium, det jag nu hop-

grata fuisset. Sed et hac in re melius T ibi inservire potero si certa tantum exhibea
tur [?] occasio transmittendi quae in prom ptu sint» (Karol. inst:s bibi. ms. 61).

1 I Sv. Linné-sällskapets årsskrift, Årg. 7 (1924), s. 68—82.
2 Om dessa se närmare nedan.
3 Jfr Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 32, 40, 47.
4 Ibid., s. 54: »Jag har offta drömt om Edert Herbarium Monpeliense, som war 

rätt härligt, allenast man finge H r Assesoren at bo här och då tillfälle att gå igenom 
hwart enda species. Tack emedlertid för de rariteter jag fick af.» När L in n é  tio år 
senare utgav en dissertation om ’Flora Monspeliensis’ så var detta mera en sam
ling av observationer och reflexioner över särskilt tvenne arbeten på detta område 
av P. Magnol (1688) och Fr. Sauvage (1755), jämte skriftliga meddelanden från den 
senare, och icke någon av Linné på växtmaterial självständigt utarbetad flora. Var
ken Bäcks eller Linnés egna växtsamlingar från dessa trakter omnämnas därför i 
detta arbete. (Linné hade dock i brev av 6 okt. 1749 omtalat, att han »fått ett helt 
Herbarium från Montpelier», ibid. s. 85.)

8 B ä c k  skriver (odat. koncept i ms. 6 1 , från 1 7 4 6 , tidigt på året, mars?): »Mon
sieur Linnaeus est présentement å Stockholm pour voir ses amis. II vient de re- 
garder les plantes Proven9ales, dont Vous m ’avez genereusement fait un présent. 
Nous parlons toujours de Vous, Monsieur», etc.

6 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 54.
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pas är i stånd, äller» — tillägger han — »wille jag få lof att rangera det 
samma», vilket dock i så fall ej kunde ske förrän längre fram.1 Att han 
verkligen också, som det förefaller både i Uppsala och Stockholm, 
tagit befattning med dessa samlingars bestämmande och systematise
ring synes framgå av den fortsatta brevväxlingen.2 Gång efter annan 
söker Linné även under de följande åren animera Bäck att inordna 
sina förvärv och hålla herbariet vid makt — »det är sannerl. en samb- 
ling af stor consideration», heter det i ett brev från oktober 17493; 
sin egen medverkan härvid ställer han alltjämt gärna i utsikt.4 Nya 
anmaningar följa i sept. 1 7 5 15, ävensom i mars 1753, då Linné till
kännager sin avsikt att framemot påsktiden med Bäcks örter »anställa . . 
en förskräckelig mönstring och at reducera 2 /3  af hela armeen» osv.6 
Härmed avses tydligen en utmönstring av dupletter — det låg säkert 
i Linnés intresse att därvid kunna få överta sådant som han själv 
saknade. Dylika transaktioner, som ofta togo formen av ett regelrätt 
byte, omtalas vid flera tillfällen7; och mer än en gång framhåller 
Linné duplettexemplarens användbarhet och värde som bytesmaterial.8 
Själv ser han redoboget sin vän till godo på olika sätt, genom över
sändande av herbarieexemplar9, liksom genom att frikostigt ställa 
till förfogande det Uppsala-trädgården hade att bjuda på: än är det

1 Ibid. s. 58.
2 Se ibid. s. 60 (med not 3), 72 och 74; jfr även s. 87, 125, 161, 162.
3 Ibid. s. 86.
4 Se t. ex. ibid. s. 125.
5 »Lätt mig se, lägg flitigt in Edra örter at wij få en annor gång agera med kraft: 

laga at papperet blir tillräckeligit, ty nu är pungsremmen öpnad, och får ej tillsnöras, 
för än örterne äro i godt stånd» (ibid., s. 157).

6 Ibid. s. 205.
7 Sålunda skriver L in n é  6 okt. 1749: »Nog har jag en stor hop dupletter; men 

M. Bror har och många som jag ej äger, vi få byta; först will jag gifwa min Bror så 
många han gifwit mig; sedan aldrig en utan byte på westgiötiskt sätt» (ibid. s. 86). 
Och 13 okt. s. å. heter det: »Wid juhltiden skall jag hålla, will gud, inklistrings öhl 
med m itt Herbarium, då alt öfwerlops manskap skall få ordres at förfoga sig i M. 
Br:s tienst» (s. 89).

8 Så t. ex. i brev av 30 sept. 1751: »Min K. Broder war aldrig rädd om Edra 
dupletter, det äro just de som skola skaffa Eder de artigaste örter; de giälla som pgr, 
där inga pgr uträtta; åtminstone skola de rollera emällan Eder, mig och mina, som 
ducater; jag begiär ingen ört, utan at gifwa så god tillbakas» osv. (ibid. s. 160).

9 Se t. ex. Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 137 o. 141. Rätt kuriös är L in n é s  metod att, 
när Bäck ombedes sommaren 1752 söka utverka anstånd för Linné — med hänsyn 
till dennes hälsotillstånd — med att inställa sig på Drottningholm för att arbeta med 
drottningens naturaliekabinett, utfästa sig att honorera detta Bäcks välförhållande
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M å r t e n  K o e h l e r 1, än D a n ie l  R o l a n d e r 2, som härvid går Bäck till 
handa. Senare blir det L i n n é  junior som beordras till liknande upp
drag3, och särskilt sedan Bäck översänt en lista på defekterna i sitt 
herbarium4, är Linné själv ivrig att förse honom med erforderliga 
suppleringar. Ett och annat berömmande ord får Bäck också inhösta 
för sin nitälskan om sin samling och den kunnighet han ådagalagt 
genom växtbestämningar.5
genom för hans räkning »lägga in en rar ört» för varje dag anståndet gäller; se Linnés 
brev av 28 och 30 juli 1752, ibid., s. 185. Och när det hela uträttats efter önskan, 
heter det: »Min Bror är så god och räknar dagarne, jag skall betala med örter rich- 
tigt.»

1 »Säg till Kaehler at han lägger in örter här i trädgården för M. Br.; han giör det 
bäst», skriver L in n é  13 sept. 1751 (ibid. s. 158).

2 I brev av 18 juli 1752 berättar L in n é : »Rolander inlägger örter åt M. Broder, 
han får taga alt som kan tagas salva virginitate» (ibid. s. 183); jfr vidare s. 191 (23 okt. 
s. å.): »Om tisdag reser en student, med hwilken Rolander öfwersänder de örter han 
uptorkat», ävensom s. 194 (odat., förmodligen från m itten av nov. s. å.): »Rolander 
lade allenast in de örter, som jag trodde at M. Br. ej skulle hafwa i sitt herbario» etc. 
— Även R ola n d er  själv lämnar upplysningar om sitt arbete i brev till B äck (Karol. 
inst:s bibi. ms. 27); sålunda 14 juli 1752: »örter åt Välborne H err Archiatren har iag 
för någon tid sedan begynt at samla ock inlägga, hvarmed iag skall fortfara så snart 
några framkomma, hvilka H err Archiatern Linnaeus utväljer, som sjelf haft för- 
monen at se H err Archiaterns ansenliga och vakra Herbarium. Nog skall iag bruka 
all möjelig försigtighet, at få dem vakra, utom några, som äro af det lynde, at de 
blifva mörke, då de torkas.» Även från hösten 1753 föreligga ett par meddelanden,
sålunda 12 sept.: » en annan gång skall iag hafva den äran at skicka de örter,
som iag i sommar kunnat samla åt H err A rchiatern> och 13 nov.: »Med H r Tursén 
har iag nu den äran at sända örterna; iag har ei skickat några af dem, som iag kunnat 
påminna mig at H r Tuvén hade med sig.»

3 Se t. ex. Linnés brev av 8 juli 1755: »Curabit filius quantum poterit ut habeas
plantas» etc. (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 344) och av 15 i samma månad: » impellam
filium ut colligat quantum poterit» (ibid., s. 345) och »curabo ut filius exsiccet, quot
quot poterit» (ibid.).

4 Jfr härom ibid. s. 207 (30 mars o. 3 april 1753), 208 (6 april s. å.), 210 (17 april 
s. å.); en defektlista uppgjord med hjälp av aktuarien E r ic  T u v én  omtalas i brev från 
febr. 1754 (odat., ibid. I: D. 5, s. 3).

5 Se särskilt ett odat. brev från juli 1754: »nunc video T e Botanicum esse» etc. 
och »altera . . . est Periploca, u t T u  ipse sapientissime statuisti, quod abunde declarat 
quanta polleas eruditione Botanica, quum haec non Tyronibus patet, sed solum vere 
eruditis Botanicis, ego certe numquam credidissem aliquem per Sveciam Botanicum 
potuisse hanc plantam extricare, quod etiam nullus T e excepto potest» (ibid. s. 290). 
Även från en något senare tid (31 juli 1759) kan anföras följande: »non sine singulari 
stupore circa praestantiam tuorum  principiorum pluries miratus sum T e divinasse 
structuram plantarum, quas numquam videras, et cognovisse rem aliter se habere 
[quam] auctores autoptae asserebant» etc. (ibid. I: D. 5, s. 72).
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En verklig utmärkelse ägnade Linné sin gode vän, när han i början 
på 1750-talet fäste Bäcks namn vid växtsläktet Bceckea, representerat 
av Baeckea frutescens, en buskartad växt med små vita blommor, 
tillhörande 8:de klassen Octandria (Monogynia); den hade av P e h r  
O sbeck . hemförts från Kina.1 Härom, dvs. om namngivningen av
handlas mer än en gång i brevväxlingen från åren 1751—52.2 Sålunda 
skriver Linné i början av november 1752: »jag har nämt så många 
örter äfter Botanicos; det woro skam at jag glömde min bästa wän; 
och den af hwilkens Horto sicco jag samblat så många artige wäxter. 
och änteligen den, som så mascule uphielper wettenskapen»3 — han 
berör i fortsättningen Bäcks ansträngningar för att rädda Hassel- 
quists samlingar.4 En likartad motivering för namngivningen ger 
Linné i Species plantarum, T. 1 (Holm. 1753), s. 358, dock med 
tillägget, att Bäck också varit den som först lämnat honom meddelande 
om växten ifråga.5 Se om detta allt närmare hos J u e l , anf. uppsats, 
s. 74 f.; hans mening synes dock vara, att Linné och Bäck tidigast fått 
denna växt från B er n a r d  de  J u s sie u , vilket ingalunda är uteslutet.

Det var ju också vid ungefär denna tid, som Bäck först försökte sig 
som växtodlare, såsom vi sett i samband med redogörelsen för den 
medicinalträdgård han med Linnés medverkan just i början på 1750- 
talet anlade vid Serafimerlasarettet.6 Därvid har också ehuru mera i 
förbigående7 omnämnts, att han själv vid en senare tidpunkt ägde en 
privat trädgård å annan plats i Stockholm. Den betecknades då 
såsom belägen »å tomterna No. 602 & 605 uppå Norrmalm, Rör- 
strandsgatan, qwarteret Lindbacken» dvs. i den stadsdel, som nu 
nämnes Vasastaden. Att det här var fråga om en botanisk trädgård 
står utom allt tvivel — trots de dubier, vilka som nämnt uttalats av 
A l f r . P e t t e r ss o n 8 och som bero därpå, att han i likhet med H j e l t 9 
förutsätter, att Bäcks förvärv av ifrågavarande område i tiden ligger 
före lasarettsträdgårdens tillkomst. Sedan emellertid den inlaga,

1 O s b e c k  ger beskrivning på densamma i sin ’Dagbok öfwer en ostindisk resa 
åren 1750. 1751. 1752’ (Sthm 1757), s. 231, och avbildar den Tab. I.

2 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 163, 164, not 4, 187, 193.
3 Ibid. s. 192. 4 Härom mera i det följande.
5 Bl. a.: »Amicus noster vere sincerus, e cujus horto sicco plurimas rariores stirpes

obtinuimus, etiam hanc primus nobiscum communicavit.»
6 Se härom ovan s. 477 ff. och nedan D. 2, s. 533—538.
7 Jfr dock nedan D. 2, s. 537, där frågan något mera ingående berörts.
8 Anf. arb., s. 37.
9 Medicinalverket, D. 3, s. 542 f.
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däri Bäck hos magistraten anhåller om att få friköpa det av honom 
tidigare förvärvade området, återfunnits i Stockholms rådhusarkiv 
1923 av A. R a n d e l  och befunnits vara daterat 20 april 1761, har saken 
kommit i annat läge.1 Det visar sig bl. a., att Linné, som man kunnat 
vänta, livligt intresserat sig för denna anläggning, som tydligen på
börjats redan 1760. Det är väl sålunda på ett tidigt stadium som Linné 
22 maj 17602 bl. a. skriver: »Hwad Min Brs trädgård angår, så lofwar 
jag här med heligt att hwad frutex och arbor som här finnes in duplo 
skall stå M. K. Br. til tienst, då den kan tola climatet» osv. Och han 
lovordar Bäcks plan att icke tänka på en trädgård i största allmänhet 
utan att skapa »en sådan trägård som Boerhave hade, och nu Banting 
i Holland och flere i Engeland». I den fortsatta korrespondensen är 
trädgården ifråga alltemellanåt på tal3, och det framgår bl. a. att Bäck 
när det gällt gåvor icke enbart varit mottagande part.4 Men även 
andra personer ha visat intresse för denna anläggning. Så skriver t. ex. 
den dugande S a m u e l  R u n n e b l a d , apotekare i Mariestad och ivrig 
odlare av medicinalväxter, 2 nov. 17605 bl. a.: »Så till trägården som 
Landtägendomen6 önskar jag nöje och wälsignelse, till första kan 
hända kan min lilla trägård aflämna i synnerhet af Winter Lavendell, 
som aldrig fryser bort af huru stark kiöld som komer . . . item om 
åstundas någon ranka ell. stånd af hedera Arborea, som redan några 
år utan betäckning suttit ute om wintertid» osv. Han ger råd angå
ende vissa växters behandling7 och försäkrar till och med: »ja ja wore

1 Se härom närmare nedan D. 2, s. 538.
2 Bref o. skrifv., I: D 5, s. 83.
3 En del ställen, där detta sker, äro förtecknade här nedan D. 2, s. 538, not 4. 

Hit hör också i viss mån den diskussion som förts om odlingen av rhabarber av olika 
slag (se t. ex. Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 115, 121, 124 m. m.). Denna fråga var även 
föremål för stort intresse i S:t Petersburg, och både Linné och Bäck torde ha fått 
frön och plantor därifrån; om de försök som där utfördes av Linnés lärjunge J. P. 
F a l c k  berättar C a r l  R ib b en  i brev till Bäck 1766 (Karol. inst:s bibi. ms. 27).

4 Han tycks sålunda ha kunnat tillhandahålla L in n é  en växt som Cimicifuga, 
den Linné (trots dess vidriga lukt) betecknar som »en clenode» (Bref o. skrifv. I: 
D. 5, s. 124 f., 132); denna tycks Bäck ha fått från trädgårdsmästaren Z. Dyck i S:t 
Petersburg (se dennes brev i Karol. inst:s bibi. ms. 26).

5 Karol. inst:s bibi. ms. 160: 7.
6 B ä c k  hade s. å. (1760) också inköpt egendomen Ryby (nuvar. Ribby), Väster

haninge sn, Sdml., varom mera nedan.
7 »Sedan Melissa salvia Rutha etc. etc. blifwit satte, bör altid några stånd få stå 

och släppa sina frö, då förmonen blir at sama frö under wintern wänjes med kölden 
och komer frodigt om wåren upp, som omplantas om somaren» osv.
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jag i Stockholm, skulle det wist wara min lust hielpa till här wid».1 
Även den unge N ico la a s  L au ren s  B u r m a n , en son till professor J o h a n  
B u r m a n  i Amsterdam, som 1760 besökt Sverige och därvid enligt 
egen utsago blivit väl behandlad av Bäck, ställer efter hemkomsten i 
brev av 27 juli 1761 i utsikt frösändningar just för denna trädgård 
(»pro horto proprio»), ävensom Vegetabilia Africana2, vilket, efter 
vad ett senare brev (av 8 mars 1762) synes ge vid handen, möjligen 
avsett både frön och herbarieexemplar.3 Sistnämnda år skriver den 
ovan omtalade d:r L ars M o n t i n , provinsialläkare i Halmstad och 
stor botanicus, den 7 maj4 bl. a. följande: »Härhos har jag den äran 
öfversända frön af Spartium ock vår Skånska allmänna Astragalus, 
hvilka väkster torde få et rum i Herr Archiaterns trägård. Här är 
farliga ondt efter frön af Nasturtium V cum [aqvaticum]; men vid Lund 
väkser den i stor myckenhet.»

Hur länge denna trädgård ägt bestånd låter sig icke exakt fastställa. 
I varje fall existerade den ännu 17685, ty då förekommer den i boupp

1 I fortsättningen heter det: »af min insickt i Jordskiötsell har jag rönt mycke, 
nog artigt då jag af afskurna qwistar så af fikon som passions blomor, dem iag satt 
i kall jord i öpen luft, och fådt dem at rota sig och der af blifwit träd; deraf iag många 
bort gifwit, wid tillfälle kan hända jag får weta hwad som fehlas i H err Archiaterns 
trägård.»

2 »Promissa Tibi, Vir Nobil:, semina sequenti vere pro horto proprio mittam, 
cum vero ignorem, num quoque eligas plantas, quae hiemali tempore Caldario debent 
imponi, nescio fere, quaenam tibi praeprimis placebunt, fac itaque ut sciam, quaenam 
Tibi grata forent, ut ea procurare possim.» För egen del åstundar han svenska m i
neralier och petrifikat och utfäster sig »nisi recuses, transmitterem Vegetabilia Afri
cana, quae hiemali tempore in Ordinem redigam, quorumque copiam, hocce anno 
praestantissimam, a Capite Bonae Spei accepimus» (brevet liksom det följande i 
Karol. inst:s bibi., ms. 61).

3 Det heter häri bl. a.: » quum vero . . . petas semina quaedam vulgatiora,
quae sub Dio seri possent, responsum tam diu distuli, donec parata haberem, ut una 
addere possem; M itto itaque hoc anno paucissima Africana, quaedam ex Boerhavii 
arboreto, praecedenti anno collecta, nonnullaque vulgatiora quidem, sed pulchritu
dine florum magni habita, quce locum quoque in curiosorum hortis merentur, quae
que u t spero, dum flores evolvant et vobis non displicebunt.» I samma brev är även 
fråga om en del särskilt nämnda växter (Spigelia anthelmia m. m.).

4 Karol. inst:s bibi. ms. 160: 7 (no. 108).
5 Det var väl också snarast ur denna trädgård professor J. J. H a a r tm a n  i Åbo 

förväntade bistånd, när han i brev av 30 juli 1767 hänvände sig till Bäck för att för 
den botaniska trädgård han för egen del anlagt få frön till en del växter, som Linné 
tidigare lovat honom men aldrig sänt. Se härom H j e l t ,  Naturhistoriens studium vid 
Åbo univ. (Hfors 1896; Åbo univ:s lärdomshist., 6), s. 324, not 2.
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teckningen efter Bäcks maka, däri upptagen till ett värde av 5,000 
dir kmt. Däremot förekommer den icke i bouppteckningen efter 
Bäck 27 år senare (1795) och har alltså under mellantiden avyttrats 
och sannolikt även, som C . F o r sstr a n d  antar1, blivit »nedlagd, i det 
att området styckats för bebyggande och gatureglering».

Förmodligen har väl Bäck på senare år funnit sin sörmländska 
lantegendom Ryby2 tillfyllestgörande såsom ett tusculum. Ty även 
där fanns en trädgård. Den nämnes ej i den dissertation ’Pandora et 
Flora Rybyensis’3, som D a n ie l  H e n r . S ö d e r b e r g , en av unge C arl  
B äcks informatorer, 1771 ägnat åt insektsfaunan och växtvärlden vid 
Ryby, då denna blott upptar »plantas heic circumcirca sponte nascen
tes». Däremot befinnes det t. ex. av Bäcks korrespondens med C arl  
v o n  L i n n é  d . y . 1778—81, att denne flera gånger sänt frön till Hor
tus Rybyensis jämte anvisning rörande sådden.4

Men för att vända åter till Bäcks herbarium så är det uppenbart 
att han även efter sin återkomst till Sverige fått mottaga tillskott 
jämväl från andra håll än Linné, även om detta ibland får sägas ha 
skett på dennes tillskyndan. Lapska växter har Bäck sålunda erhållit 
redan 1749 från d:r L ars M o n t in 5, som nämnda år gjort en besvär
lig resa i Lappland och Norge för botaniska forskningar.6

I den i vårt land — och man bör säga jämväl f r ån  Sverige —

1 Trädgårdar och trädgårdsmästare i 1700-talets Stockholm (i: Samfundet S:t 
Eriks årsbok 1927, s. 81— 109), s. 98 f.

2 Om denna närmare nedan.
3 Ventilerad 26 juni 1771 under L in n é s  presidium.
4 D et visar sig bl. a., att Bäck 1778 lovar Linné en önskad växt »med förbehåll 

at jag får några wackra perennes med härliga blomor til min Landtgård» etc. (Lin
nean Soc.). 1779 ha de frön, Linné sänt, ej velat gro, vilket avhandlas i brev av 
30 juli nämnda år (KVA). Vidare skriver Linné till B äck i april 1780 (brevet i Ihre 
193): »Med Doctor Sparrman skickade iag i dag några frön för Hortus Rybyensis, 
om de sås på värm bänk, och stället där de sås ränsas, är jag försäkrad at de komma 
upp; iag har utvaldt mer rarare än vackrare, som iag känner at Min h. Farbroder 
betraktar växterne med mer botaniska ögon än andra.» 1781 på våren omtalas en 
ny frösändning (ibid.) osv.

5 Jfr ovan s. 508 f. M o n t i n  var en synnerligen ivrig växtsamlare, och hans 
herbarium var på sin tid ett av de största och bäst konditionerade — måhända större 
än Bäcks. Det skänktes 1785 till Vetenskapsakademien av Montins systerson J o n a s  
D r y a n d e r  och befinner sig nu i Naturhistoriska riksmuseet; om detsamma se när
mare C. A. M. L in d m a n , A Linnaean herbarium in the Natural history museum in 
Stockholm (Arkiv f. botanik Bd 7: no. 3, 1907), s. 9— 14 och samme förf. i Naturhist. 
riksmuseets historia, utg. af K. Vet.-akademien (Sthm— Upps. 1916), s. 96.

6 L in n é  till B ä c k  6 okt. 1749: »till Montin skall jag säga straxt om Lappske ör-
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bedrivna botaniska forskningens annaler är tiden omkr. 1750 såtillvida 
en märklig period, som utsändandet av unga botanister, Linnés 
»apostlar», på forskningsfärder till skilda delar av världen då på ett 
märkligt sätt intensifierades — man tänker härvid främst på K a l m , 
O sb ec k , H a sselq u ist  och L ö f l in g .1 Det krävdes en Linnés eldsjäl 
och smittande entusiasm för att skapa de ekonomiska möjligheterna 
för dessa delvis betydligt kostsamma expeditioner. Universitets- och 
magnatstipendier togos härvid i anspråk, anslag utverkades av myn
digheter och av Vetenskapsakademien osv., men ofta nog blev det 
nödvändigt att för finansieringen också vädja till mecenater. Och 
härvid kom Bäck, som dels stod Linné så nära, dels var känd för sitt 
levande forskningsintresse, att i stor utsträckning bli anlitad både 
som bidragsgivare och som förespråkare hos de mäktige i landet. 
Genom såväl sin personliga frikostighet som sitt inflytande kom han 
också i tillfälle att göra forskningen värdefulla tjänster. Ingen erkände 
detta mer oförbehållsamt än Linné: år 1753 betecknar han honom vid 
ett tillfälle som »en stor Maecenas scientiarum och äfter Baron Hårle- 
mans afgång wärkeligen den aldra störste».2 Rätt naturligt är att Bäck 
under sådana förhållanden i många fall med dessa Linnés emissarier 
knöt direkta förbindelser, som närmast togo sig uttryck i korrespon
dens. Och Bäcks kända position som intresserad och kunnig botanist 
och ägare till ett stort herbarium gjorde det också till en skäligen 
självfallen sak, att han även blev ihågkommen med växtsändningar. 
I vissa fall torde för övrigt formliga avtal ha träffats om att även han 
skulle bli delaktig i de vetenskapliga spolia som hemsändes eller hem
fördes. Om denna sista synpunkt — beträffande eventuella tillskott 
till Bäcks herbarium — gäller emellertid att om den väl ej bör släppas 
helt ur sikte, så får den å andra sidan icke bli avgörande för vår fram
ställning om Bäcks förbindelser med de Linnéska emissarierna — det 
lärer dock ingalunda kunna förnekas att dessa förbindelser och det 
mecenatskap som i samband därmed utövades ju äro fakta, som i 
eminent grad höra med, när det gäller teckningen av Abraham Bäck 
såsom botanist.

I vad mån Bäck haft tillfälle att medverka till P e h r  K a l m s  utrust

terne» och 13 okt. s. å.: »Plantas Lapponicas får M. K. Bror af Montin, som han nu 
på stunden lofwade mig» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 87, 88).

1 Även den nyss nämnde Montin kan med visst fog räknas till samma kategori 
— så gjorde i varje fall Linné själv.

2 L in n é  till B ä c k  13 april 1753 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 209).



6 2 4

ning för färden till N orra Amerika 1747—51 är, så vitt jag vet, icke 
närmare känt. Men säkerligen har den vädjan Linné riktade till 
Bäck i denna sak 1746 i hans egenskap av Vetenskapsakademiens 
preses1, ej lämnats utan åtgärd. Såsom ovan i förbigående berörts, 
återkom Kalm till Stockholm i maj 1751 med naturaliesamlingar, 
om vilka även en man som P e t e r  C o l l i n s o n  gjorde sig de största 
föreställningar.2 Vid dessas fördelning hade han emellertid att i första 
hand tillgodose Linné och, icke att förglömma, drottning L o v is a  
U l r i k a . 3 Därtill kom att han efter återkomsten funnit sig böra söka 
få till stånd en insamling av penningmedel för att tillgodose sin trogne 
följeslagare på färden, trädgårdsmästaren L a r s  J u n g s t r ö m .  Och 
när han för denna helt visst välmotiverade åtgärd begär Bäcks m ed
verkan i augusti 1751, söker han stimulera hans intresse för saken 
genom att ställa den post av amerikanska växter han enligt löfte skulle 
lämna Bäck i relation till den blivande subskriptionens resultat, så 
nämligen att Bäck skulle få en växt för varje daler kopparm ynt som 
insamlingen komme att inbringa.4 I brev från Åbo 10 januari 1752 
hoppas Kalm nästa sommar kunna tillställa Bäck de honom tillkom
mande växterna och tror sig kunna fullgöra sin utfästelse, då resultatet

1 L in n é  till B ä c k  3 okt. 1746: »jag beklagar at academien skall så snart mista 
Edert anförande; war så god och laga för uht at något giörs till H r Kalms americaniska 
resa, som är så angelägen för academien och riket» (ibid. s. 66).

2 Jfr ovan s. 603.
3 Om drottningens Kalmska herbarium, som senare överlämnats till Uppsala 

univ:s Botaniska institution, se H. O. Juel, A revision of Kalm ’s herbarium in Up- 
sala (i Sv. Linné-sällskapets årsskrift, Årg. 4 (1921), s. 16—23); jfr även samme 
förf:s uppsats Early investigations of N orth American flora, with special reference to 
Linnaeus and Kalm (ibid., Årg. 3, 1920, s. 61—79) särskilt s. 77 (Linnés Kalmska 
växter), 77 ff. (drottningens herbarium).

4 Efter att livligt ha prisat J u n g s tr ö m s  duglighet, trohet och oegennytta skriver 
Kalm från Stockholm 28 aug. 1751: »Hielp nu derföre til en subscription för honom. 
Jag lofvade ju  H err Archiatem specimina sicca af mina americanska växter; men jag 
sade ej huru mycket; jag kan ju  ge huru litet jag vil; men at nu få mycket, kommer 
an på huru stor summa penningar Jungström genom subscription kan få; trå mig, 
om icke jag skal lämna H err Archiatern så många specimina sicca herbarum ameri- 
canarum som Jungström genom subscription kan få Daler Kopprmt, fast jag sielf 
skulle lida, om jag annors har så många i mit våld, hvarom jag näppel. tviflar; det är 
nu dyrt svurit; men få han intet, skal ock ingen menniskia vara trögare än jag, 
at lämna något. Jag vet, at hos H err Archiatern är eld och drift, som ingen ting up- 
skiuter a f . hvad i dag kan giöras; laga derföre, at han med det aldraförsta blifver 
hulpen både til Ekolmsund [då tillhörande kronprins Gustaf] och til penningar» osv. 
(Karol. inst:s bibi. ms. 27).
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av insamlingen ej synes ha motsvarat hans förväntningar.1 Löftet upp
repas påföljande år (maj), då Kalm räknar med att under sommaren 
bli nödsakad resa till Stockholm »at lefverera til Hennes Maj1 Herba
rium vivum Canadense».2 Men ännu halftannat år senare nödgas han 
komma med ursäkter och förklaringar, varvid han samtidigt begagnar 
tillfället att begära mera preciserade uppgifter på vad Bäck önskar, 
hur växterna böra vara inlagda m. m. — han räknar med att kunna 
sända dem till våren.3 Säkerligen har detta också skett — då eller 
senare — ty eljest hade det väl knappast varit möjligt för Kalm att 
så som skedde 1758 vädja till Bäcks bistånd vid anläggningen av den 
akademiska trädgården i Åbo när denna omsider kunnat påbörjas.4

Vid vilken tidpunkt Bäck kan ha trätt i förbindelse med P e h r  
O sb ec k , som Linné skattade så högt som forskare, är icke fullt klart. 
För finansieringen av dennes resa till Yttersta Östern, dvs. i detta 
fallet Kina, 1750—52 har Bäck väl knappast tagits i anspråk, eftersom 
Osbeck reste som skeppspräst på ett av Ostindiska kompaniets far
tyg. Någon tid efter det att han 1752 återkommit till Sverige med

1 »Specimina plantarum siccarum Americae Sept. skal min H err Archiater få, 
vil Gud, nästa sommar: nog tror jag, at jag skal kunna gifva en ört för hvar Daler 
Jungström genom subscription fått, om det ej är mer, än H err Archiatern uti sit 
bref til mig nämner; kan jag få tilbaka något af dem H err Archiatern har in duplo, 
så är jag så mycket mera obligerad» (ibid.).

2 K a lm  till B ä c k  18 maj 1753 (ibid.).
3 Brev av 30 [?] nov. 1754 (Karol. instrs bibi. ms. 28): »Hvad de Amer. örter angår, 

så lär H err Archiatern tänka, at jag är en storliugare, om icke något värre; men det 
är väl ej så galet eller; nog håller jag hvad jag lofvat, när jag har tid; men nu i höst 
hade jag så mycket giöra med Hennes Kongl. Majts Herbarium, at jag ogiörl. då 
hant aflägga för H err Archiatern. H err Secret. Wargentin får berätta, huru knapt 
det då var om tid för mig. Men med första fartygen, vil Gud, nästa vår, skal jag 
biuda til, at hos H err Archiatern komma ur Liugar-lokan. Dock är något jag måste 
veta förut: vil Herr Archiatern hafva et specimen af en och hvar jag samlat och kan 
aflåta? eller vissa, och hvilcka? jag är säker H err Archiatern har en stor del förut, 
huru skola de inläggas? mon emellan grått papper; ty at fastklistra dem toge rasande 
arbete; utom det, at jag ej vet huru H err Archiatern hade sina. E t erindrar jag mig: 
H err Archiatern lofvade ock mig några tilbaka, jag hoppas framdeles få dem. Nog 
lämnade jag frön åt många i Stockholm af mina Americanska, men ingen, utom 
Archiat. Linnaeus, har tänkt på mig med frön igen; jag önskade hälst af sådana u t
ländska, som tola vårt Climat. Af Esculus har jag ej kunnat få nötter; hielp mig til 
några, äfven til andra frön; om ei mer än et eller par af hvart slag.» Det är här fråga 
om en egen liten täppa, då Akademien ännu saknade trädgård.

4 Detta brev är avtryckt av H j e l t  i Naturalhistoriens studium vid Åbo univ. 
(Hfors 1896), s. 162 f.

4 0 —40360 A. Grape
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synnerligen rika samlingar, begär Linné i april 1753 Bäcks rekommen
dation för honom1; då det närmast är hans »skiöna Herbarium» som 
är på tal, torde innebörden snarast ha varit den att utverka ett före
träde på högsta ort2 för att ge Osbeck tillfälle att, som han själv be
rättar3, »aflämna til då varande Svea Rikes allernådigsta drottning 
Lovisa Ulrica 9 0 0  örter och några Insecter, som jag haft med mig från 
Ostindien». Av Bäcks senare förbindelser med Osbeck, som jag dock 
känner endast ofullständigt4, framgår bl. a. att Bäck biträtt Osbeck, 
som laborerade med ekonomiska svårigheter, med penningelån. Det 
är väl således för ingen del uteslutet att också Bäck kan ha erhållit 
bidrag till sitt herbarium ur de rika växtsamlingar, som för Linnés 
arbeten blevo så betydelsefulla5, men något direkt bevis därför är mig 
veterligt icke för närvarande bekant. Sitt herbarium och sin stora 
insektsamling sålde Osbeck 1788 enligt sin egen utsago i brev till 
C. P. T h u n b e r g 6 till portugisiske ministern i Köpenhamn, greve 
A l e x a n d e r  d e  S o u z a - H o l s t e i n .

Säkerligen har den stora forskningsuppgift, som F r e d r ic  H a ssel-  
q u is t  lagt sig före vid sin resa till Palestina, Egypten och övriga Medel
havsländer i öster, av Bäck omfattats med stort intresse. Resenären 
var ju härtill också en fackman, som fullgjort alla specimina för den 
medicinska graden — han promoverades absens 1751 — och det är 
måhända signifikativt att Bäck i ett av sina brev till Hasselquist ger 
uttryck åt sin fägnad över »en så kiäck och ståtelig Medicus och Na
turalist, som vi hafva i H r Doctorn», liksom han också till honom 
riktar en märkelig mängd medicinska spörsmål till eventuell utred
ning.7 Att Bäck också medverkat till finansieringen av resan torde 
kunna slutas därav, att Hasselquist i sitt första (och förmodligen enda)

1 L in n é  till B ä c k  13 april 1753 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 209).
2 Dylika förmedlings- och introduktörsuppdrag voro för Bäck ej ovanliga.
3 O sb eck s  uppgifter om sig själv i hans ’Utkast til en beskrifning öfver Laholms 

prosteri . . . 1796’, ett arbete för vars publicering (i dåvarande form som en beskriv
ning över Hasslövs pastorat) bl. a. A b r . B ä c k  intresserade sig men som först i våra 
dagar utgivits av B e r t  M ö l l e r  (Lund 1922; Sv. bygder i äldre beskrivningar, H al
land, 1); det citerade stället, s. 168 f., om Bäck se utgivarens anmärkningar s. 323 f.

4 Av de brev från O sb e ck  till B ä c k , som finnas i Karol. inst:s bibi. (12 st.), ha en 
del ej varit mig tillgängliga på grund av evakuering.

5 I sina Egenhänd. anteckningar uppger L in n é  under år 1753, att han av O sb e ck  

som gåva erhållit ett herbarium »bestående af mer än 600 Chinesiska örter» (s. 52).
6 O sb e ck  till T h u n b e r g  15 juni 1789 (UUB G 300 t), jfr  O. G e r t z  i Sv. Linné- 

sällskapets årsskr., Årg. 28 (1945), s. 87.
7 B ä c k  till H a s s e lq u i s t  21 febr. 1752. E tt tidigare brev skrivet våren 1751 torde
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brev till honom, skrivet från Smyrna i februari 1750, uttryckligen 
räknar Bäck till sina gynnare.1 Och som en särskild uppmärksamhet 
får man väl anse det, att han samtidigt med brevet tillställer Bäck en 
uppsats om en endemisk sjukdom i Aleppo.2 När det så år 1751 blev 
nödvändigt att förstärka Hasselquists reskassa, fick Bäck antagligen 
för Stockholms och speciellt Vetenskapsakademiens del medverka3 
vid den insamling Linné påbörjat i Uppsala.4 Denna utföll enligt 
Linnés uppfattning synnerligen gynnsamt5 och möjliggjorde för Has- 
selquist att från Egypten, där han då uppehöll sig, utsträcka färden till 
Heliga landet och andra märkliga trakter. Även i november 1751 
tycks en ny aktion till Hasselquists förmån igångsatts.6 Att man dock 
i Sverige hade föga begrepp om de kostnader färder i dessa länder 
i verkligheten drogo7 skulle emellertid visa sig snart nog. Hårt an
gripen av en lungsjukdom, som redan tidigare yppat sig — tydligen 
lungsot — hade Hasselquist under senare halvåret 1751 återvänt till

vara förlorat och brevet av 1752 nådde honom ej i livet. (Detta förefinnes liksom 
Hasselquists nedan nämnda brev till Bäck i Karol. inst:s bibi. ms. 27.)

1 Brevet börjar sålunda: »Om et wördsamt sinne emot sina gynnare kan utmärkas 
dermed, at man frånwarande upwaktar dem, så kan ingen wara mer förpliktad at 
aflemna et dylikt wördnads tekn, än jag är til Min Herre.»

2 Denna lät Bäck införa i K. Vet.-akad:s Handlingar 1750, s. 136 f. under titeln: 
Beskrifning på en hemsjuka i Alepp. I brev till L in n é  från Kairo dec. 1750 skriver 
H a s s e lq u is t :  »Herpes Aleppina, om hwilken jag lemnade berättelse til Hr. D. Bäck, 
är en ganska märkwärdig hemsiuka i Aleppo, om hvilcken jag intet tror det någon 
medicus tilförene något anmärkt» (Bref o. skrifv. I: D. 7, s. 39).

3 L in n é  till B ä c k  23 febr. 1750: »Tack Min Bror som hulpit stackars Hassel
quist» (ibid., s. 116).

4 Anmodan tycks dock i första hand ha gått till sederm. statssekreteraren och pre
sidenten E. C a r le s o n ,  som själv tidigare rest i de länder Hasselquist besökt eller 
skulle besöka (Linné till Hasselquist 27 febr. 1750, ibid. I: D. 7, s. 14, jfr även s. 18).

5 L in n é  till H a s s e lq u is t  30 juli och 11 dec. 1750 (ibid. s. 25 f., 34, se dock även 
s. 27, not 10).

6 L in n é  till B ä c k  12 nov. 1751: »Huru det är med Hasselquist, ber jag min Bror 
ser af Extractet, som jag i dag sänder till H r Wargentin. Om M. Br. kan giöra nogot 
till hans tienst, så har Min Bror där af mycken merite» (ibid. I: D. 4, s. 161). Och det 
måste väl rimligen vara denna aktion Linné syftar på, när han 1 mars 1752 skriver: 
»Jag kunde icke hålla mig för tårar, då jag hörde med hvad värkelig effect Herrarne 
hulpit Doctor Hasselquist: det var et exempel sine pari» (ibid., s. 170), och den 13 
mars s. å.: »Stackars D. Hasselquist, huru glad lärer icke han snart blifwa, at en 
G ud gifvit oss Arch. Basck, som med sin ifwer och H r Wargentins räddar honom 
ifrån yttersta undergång» (ibid. s. 173). Huruvida resultatet av denna aktion verk
ligen hunnit komma Hasselquist till godo, medan han ännu var i livet, förefaller ovisst.

7 Härom se H a s s e lq u is t  till L in n é  dec. 1750 (ibid. I: D. 7, s. 37 f.).



6 2 8

Smyrna, och i en by utanför staden avled han 9 februari 1752. När 
detta sorgebud nådde Sverige, följde samtidigt den jobsposten, att 
Hasselquist ådragit sig en skuld på 14,000 daler kmt, varför kredito- 
rerna lagt beslag på hans naturaliesamlingar, observationer och papper. 
Det gällde alltså att åt Sverige och åt forskningen rädda dessa skatter, 
och man förstår att situationen tedde sig i hög grad brydsam. »At 
få en sådan summa i hastighet tilsammans sågo vi oss ingen utväg», 
berättar Linné1, »men den värde Herr Archiater Bäck, som altid så 
högt älskat Vetenskaper och deras idkare, vågade föredraga dessa 
beklageliga omständigheter för Hennes Kongl. Maj:t vår allernådigsta 
Drottning L o v isa  U l r ik a , som så nådigt hägnat Vetenskaper» osv. 
Och resultatet blev det lyckliga att »H:s Maj:t beslöt straxt, at utaf 
egna pänningar desse 14000 Dal. betala och Samlingen inlösa». 
Linnés glädje och tacksamhet gentemot såväl drottningen som Bäck 
var översvallande2; han gör till och med gällande: »M. Br. har giort 
mer än Hasselquist, som upwäckt honom af döda».3 På någon skild
ring av samlingarna ifråga och Linnés befattning med dem ha vi här 
ej anledning att ingå. Endast beträffande växtsamlingarna må erinras 
om att huvudherbariet ingick i drottningens naturaliesamlingar på 
Drottningholm och förärades med dessa år 1803 av konung G u sta f  iv  
A d o l f  till Uppsala universitet, i vars Botaniska institution det allt
jämt förvaras. För närmare uppgifter om detsamma kan hänvisas 
till H. O. J u e l , Bemerkungen iiber Hasselquists Herbarium (i Sv. 
Linné-sällskapets årsskr., Årg. 1, 1918, s. 95—125). Linné erhöll 
drottningens medgivande att för egen del uttaga befintliga duplett- 
exemplar; det är den uppgift han lämnar Bäck i brev av 18 febr. 
I7574 — i företalet till hans samma år publicerade utgåva av Hassel
quists Iter Palaestinum talar han om triplettexemplar.5 Som Juel

1 I företalet till den av Linné ombesörjda editionen av F r e d r ic  H a s s e lq u is t s  . . . 
Iter Palaestinum eller Resa til Heliga landet . . . (Sthm 1757), s. [xi]. Linné avsåg 
att i detta arbete publicera även H:s brev till Bäck (se Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 22), 
vilket dock ej kom att ske.

2 Så skriver han till Bäck antagligen i nov. 1752: »Giör Hennes M :t det att hon 
inlöser sal. Hasselquist[s] sambling, så är hon en Gudinna och min K. Bror en ängel.» 
(Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 192.)

3 Sistnämnda brev.
4 Bref o. skrifv. I: Del 5, s. 20: »Drottningen gaf mig dupletterne af örterne. 

där af är Flora palaestina en disputation 1756.»
5 S. [xm ]: »Hvad ö rterne angår, af hvilka Hennes Kongl. Majestät allernådigst 

täktes tildela mig tripletterne, har jag dem på et annat ställe utredt, under namn 
af Flora Palaestina» osv.
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påvisat, är det enbart sina egna specimina — numera i Linnean So
ciety — han har bestämt, och för den på grundvalen av dem 1756 
utgivna dissertationen Flora Palaestina har han sannolikt ej alls nyttjat 
Drottningholmsherbariet. Huruvida Bäck för sitt herbarium erhållit 
några Hasselquistska växter är icke känt. Att han emellertid tagit 
viss befattning med samlingen synes framgå av en förfrågan gjord 
av den ovan omnämnde unge N. L. B u r m a n  i brev från Amsterdam 
28 juli 1761. Som ovan nämnts hade denne 1760 besökt Sverige, 
och han erinrar nu om att han hemma hos Bäck i Hasselquistska 
samlingen (i en bunden bok om han minnes rätt) sett ett par species 
av Geranier och ber nu, att det måtte medges d:r C. M. B l o m  — som 
för tillfället torde ha befunnit sig i Amsterdam — att få beskriva 
desamma för Burmans räkning, då denne om så medgåves ville införa 
denna beskrivning i den nya edition av sin lilla dissertation, som han 
med tiden ämnade föranstalta1 — han hade nämligen 1759 i Leiden 
disputerat för medicine doktorsgraden på en avhandling om gera- 
nierna.2 Den närmare innebörden av orden om Hasselquistska växter 
skådade i Bäcks hem torde knappast kunna klarläggas utan tillgång till 
Bäcks svarsskrivelse, vilken enligt hans påteckning i Burmans brev 
avgått 20 dec. 1761.3 Och den planerade altera editio tycks ej ha u t
kommit.

Hasselquist hade i januari 1751 invalts i K. Vetenskapsakademien. 
Uppgiften att inför denna teckna minnet av trettioåringens levnad och 
livsverk överlämnades till Bäck, som i maj 1758 fullgjorde detta upp
drag. Linné, som för ändamålet i brev av 18 och 25 februari 17571 
försett Bäck med en del uppgifter, ger senare, då minnesteckningen 
ifråga utkommit av trycket, i brev av 20 oktober 1758 uttryck för sin 
synnerliga tillfredsställelse med det sätt varpå Bäck löst sin uppgift, 
detta både med hänsyn till Hasselquist och jämväl till Linné själv.5

1 I Karol. inst:s bibi. ms. 61. Ifrågavarande passus lyder: »Permittas quaeso D no 
Blom, u t binas illas Geraniorum Species describat, quas in Collectione Hassel- 
quistiana (in libro ligato si bene memini) domi tuae vidi, successu enim temporis 
altera dissertatiunculae paranda erit editio, cui, si permitteres, insererem.»

2 Specimen botanicum de Geraniis . . . (Lugd. Bat. 1759).
3 Genom felskrivning står 1760.
4 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 18—21. Till minnestalet föreligger en del annat ma

terial i ms. 71: 5 i Karol. inst:s bibi., bl. a. en samling notiser om Hasselquists tid i
gare öden hämtade ur hans papper och sammanställda av hans syskonbarn [o: kusin] 
M a g n u s  C . P o n t i n  (8 :0 , 20 s.), vidare ett brev från lektor S v e n  C o l l i n  i Linköping, 
dat. 22 aug. 1752.

5 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 55 f. D et heter här bl. a.: »M. K. Br. har fägnat hans
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Liksom för Hasselquist var medicinen även för P e h r  L ö f l in g  det 
egentliga studiefacket, och trots de osedvanligt djupgående studier 
och forskningar han veterligt bedrev inom botaniken, icke minst 
under sina år som informator i det Linnéska hemmet, hade han kom
mit den medicinska graden helt nära, då han avbröt studierna för 
att, som ovan redan antytts, bege sig till Spanien. Denna hans resa 
föranleddes av en framställning från spanska regeringen, som önskade 
en av Linnés lärjungar för att, med anställning som en slags kungl. 
botanicus, handha den botaniska forskningen i landet. Att hans ur
sprungliga studieriktning i åtskilligt influerat på Bäcks inställning 
torde ej kunna nekas — det är ganska tydligt att han såg på Löfling 
som den blivande läkaren och av allt att döma torde han också ha upp
manat honom att ej släppa de medicinska studierna.1 När Löfling i 
det första av de fem brev han sänt Bäck under vistelsen i Spanien 
1751—542 markerar, att han i Bäck »vördar en huld gynnare», så hade 
han anledning därtill redan i den välvilja Bäck av allt att döma tidigare 
visat honom3 och icke minst på den grund att Bäck bidragit till hans 
utrustning för resan i en så pass anmärkningsvärd skala, att Linné 
fann sig föranlåten att nämna detta4, när han senare (1758) publicerade 
Löflings brev och växtbeskrivningar under titeln P e t r i L o e f l in g  . . . 
Iter Hispanicum eller Resa til Spanska länderna uti Europa och Ame
rica (Sthm 1758). Det befinnes också att Bäck med Löfling avtalat, 
att han skulle sända honom dels uppgifter om spansk medicinsk lit
teratur, dels växter från Iberiska halvön. Hur Löfling utförde den

manes med sista ärotiensten ibland de dödeliga. M. Br. har owäldugt uppspikat hans 
namn och ärominne högst ibland stiernorna. Min Br. har gifwit honom fruckten af 
all sin möda och arbete och äfwentyr. hwar rad witnar om den rena och oskrym
tada wänskap Arch. Basck hyste för sin Linnaeus uti deras tid. M. Br. har strödt 
blomster på hans tillslutna och min öpna graf. Gud löne Eder.»

1 Detta framgår av Löflings brev till Bäck, däri han meddelar om de förbindelser 
han skaffat sig med den medicinska världen i Madrid, sin avsikt att flitigt besöka 
hospitalen osv.

2 Samtliga i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
3 Jfr nedan (s. 632) hans uttalande i brev till L in n é  av 9 juli 1753 om »den gunst 

och huldhet, som han [o: Bäck] altid hemma vist mig».
4 Företal, s. [v]: »Herr Archiatern A br . B äck , som af särdeles nit för Vetenskaper 

plägar vårda sig om dess Idkare, visade äfven denna mycken gunst.» D et kan till
läggas att när Löflings termometer under resan förolyckats redan genom saluten vid 
Dalarö skans, så avstod Bäck, som ägde en dylik av samma typ som Löflings, den
samma (jfr L in n é  till B ä c k  4  juni 1751, Bref o. skrifv. I: D. 4 , s. 150 med not 4 ).
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förra delen av uppdraget har i korthet berörts i det föregående.1 Vad 
åter växterna beträffar hade Löfling fått den bestämda uppfattningen, 
att Bäck blott önskade officinella sådana; han tycks därför under den 
första tiden varken i Portugal, där han uppehöll sig något efter an
komsten, eller i Spanien ha tagit några växter för Bäcks räkning. Då 
han fått denna föreställning korrigerad, tror han sig emellertid enligt 
vad han i brev från Madrid i maj 1752 förklarar, ha goda möjligheter 
att gottgöra missuppfattningen.2 Så har säkerligen också skett. I 
varje fall har han i juli 1752 med en hemresande svensk sänt Bäck 
»ett Paquet med inlagde örter» m. m. Och Linné skriver 9 okt. s. å. 
till Bäck: »Jag hörer M. Br. fått wackra örter från Löfling. jag har och 
fått»3, och i nästföljande brev (den 13) undrar han: »Hwad har M. K. 
Br. fått för godt af D:r Wahlbom4 och Löfling; bägge skrifwa att de 
skickat åtskilligt».5

I Löflings synnerligen innehållsrika brev inflyta så småningom 
meddelanden om den stora spanska forskningsexpedition, som skall 
avgå till Syd-Amerika och i vilken han skall deltaga såsom avdel
ningschef för botaniken. Han visar sig härvid angelägen om att från 
Bäck erhålla instruktioner för sina »undersökningar af det som ännu 
felar i Historia och Materia medica, det jag torde vid sådan resa få 
tillfälle att se», vilket han närmare utvecklar. Och han försäkrar: 
»Det skal vara mig en helig religion, att samla alt både simplicia och 
deras Specimina Botanica, och til Hr. Archiaterns sköna samlingar

1 Se ovan s. 584.
2 Han skriver: »Som Hr. Archiatern vid min afresa endast befalte mig aflägga 

Medicinal-växterna för Hr. Archiatern, så samlade jag i fjol aldeles inga. Jag tackar 
nu för så tidig underrättelse om Hr. Archiaterns vilja, innan jag ännu skingrat någon 
enda, som jag samlat i år. Och skal framdeles räkna mig till nöje att få continuera 
med örte samlingar till H r Archiaterns herbarium. De växter jag i fjol fick, voro en
dast en liten efterhämptning af förra Sommaren, och som jag för min resa landvägen 
hit till Madrid, ej kunde föra den med mig mer än ett enda exemplar, att underhjelpa 
m itt minne, så skickade jag bort alt hvad jag ägde öfrigit till Sverige til Hr. Archiatern 
[Linnaeus?] och mina vänner. Jag har fådt här återigen en stor del af de samma, och 
jag vill väl ännu en gång innan jag lemnar desse orter, åter bese Portugal, att sakna
den i Hr. Archiaterns Herbarium må tillika bli ärsatt.» Då »Hr. Archiatern» å ett 
ställe här ovan väl svårligen kan vara någon annan än L in n é , kan man undra, om 
möjligen också instruktionen vid avresan förmedlats av honom.

3 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 189. Vilken omfattning Löflings växtsamlingar till 
Linné sammanlagt erhöllo framgår av dennes egen uppgift, att de »stego till lika antal 
som dem han nyss fådt ifrån Osbeck» [dvs. över 600] (Egenhänd. anteckn., s. 53).

4 Om denne se nedan. 5 Ibid. s. 190.
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öfverlemna, till ett skyldigt teckn af min vördsammaste ärkänsla».1 
Det vill synas som om dessa kraftiga bedyranden skulle stå i samband 
med ett uttalande av Linné i brev av 14 maj 1753: »Min Herre bör 
sända Arch. Bäck örter, ty han kan och will tiena Eder mer än någor 
annar».2 Denna erinran har väl av Löfling ansetts innebära en viss 
tveksamhet om hans avsikter att se Bäck till godo, varför han funnit 
sig föranlåten att i sitt svar till Linné av 9 juli, alltså tre veckor före 
avsändandet av det nämnda brevet till Bäck, avge följande förklaring: 
»H[err] A[rchiatern] täcks vara försäkrad, at jag aldrig tänkt undan
draga mig, at lämna H. A. Bäck del af alla örter jag samlar. Det är 
det endaste hvarmed jag kan, fast ganska klent, erkänna den gunst och 
huldhet, som han altid hemma vist mig, och äfven här i Spanien 
förökt med at hedra mig med sina gunstiga skrifvelser, upmuntringar 
och befallningar at eftersöka nyttiga ämnen».3 Det sista brev Löfling, 
såvitt känt är, sände Bäck är skrivet från Cadiz 31 januari 1754, kort 
före avfärden, och innehåller förutom ett meddelande om hur han 
fullgjort »de befallningar, som Hr. Arch, på Hennes Majts. vägnar 
mig gifvit, medelst samlande nu af allahanda slags fiskar, i -n. v. 
[spiritus vini]» bl. a. följande: »Den lilla samling af Spanska örter, 
som jag kunnat göra, har jag också lemnat till Hr. Consulen [Bellman], 
att med samma tillfälle skicka till Hr. Archiatern. Samma Consul 
har också behagat åtaga sig, att öfverstyra de saker, som jag kan öfver- 
sända från America.» Men huruvida han därvidlag hade tillfälle att 
ihågkomma Bäck, innan han 22 februari 1756 i Guayana dukade under 
för upprepade anfall av klimatfeber, förefaller skäligen ovisst. Där
med torde väl ungefärligen ha sagts vad som för närvarande kan 
sägas om Bäcks förbindelser med Löfling på det botaniska området. 
Tilläggas må dock, att Bäck fick mottaga Löflingska växter även av 
Linné: sålunda sänder han 27 augusti 1754 den sällsynta Trifolium 
resupinatum, om vilken han den 30 säger: »quod acutissimus Loef- 
lingius in Hispania legit et ex ea [o: eo?] semina misit»4, och i brev av 
17 september s. å. bebådar han, att han vid sin ankomst till Stock
holm medför en del herbarieväxter, som han dels nyligen fått från

1 Brev av 30 juli 1753.
2 Korrektur till Bref o. skrifv. I: D. 9, välvilligt ställt till m itt förfogande av u t

givaren Förste bibliotekarien d:r A r v id  H j . U g g l a .

3 Iter Hispanicum, s. 80. I fortsättningen ger han även här uttryck åt sin önskan 
om en instruktion från Bäck, liksom jämväl sådana från Linné och Rosén.

4 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 298, 299.



6 33

Spanien men tidigare också från Löfling, varför han kan avstå sådana 
som han fått in duplo.1

Även med de samtida Linné-lärjungarna M å r t e n  K j e h l e r  och D a 

n i e l  R o l a n d e r ,  som också reste i främmande länder, ehuru det ej 
förunnades dem att prestera så märkliga forskningsresultat som de 
förutnämnda, hade Bäck förbindelser. Ovan har redan nämnts, att 
de båda anlitades av honom för att inlägga växter ur Uppsala-träd- 
gården för hans herbarium. Kaehler, som blev med. doktor 1752, 
hade först varit utsedd att företaga en forskningsresa till Goda Hopps
udden, varvid Bäck medverkade vid förberedelserna, men dessa 
planer fingo skrinläggas på grund av det motstånd, som de holländska 
myndigheterna till Linnés stora harm däremot reste. Senare beslöts 
att han skulle resa till Italien, där särskilt »Toskanska gebitet och 
Sicilien» av Linné räknades som lockande forskningsområden.2 Att 
denna resa kunde komma till stånd tycks Linné till åtskillig del ha 
räknat Bäck till förtjänst.3 På hela sin färd förföljdes mannen emel
lertid av den gemenaste otur och mötte en serie av vidrigheter i form 
av stormar på havet, svåra sjukdomar först i Marseille och senare i 
Neapel samt icke minst penningbrist, delvis beroende på illa skötta 
försändelser, oginhet från svenska konsulers sida osv. Åtminstone 
vid två tillfällen var det Bäck som här presterade den bästa hjälpen 
genom att personligen lämna förskott å de stipendiemedel, som u t
gjorde det förnämsta inslaget i finansieringen av resan.4 För övrigt 
kan hänvisas till den skildring Th. M. F r ie s  givit av Kaehlers li- 
dandeshistoria5, ehuru den i åtskilligt kan fullständigas genom upp
gifter i Kaehlers brev till Linné6, Bäck7 m. fl. Hans brev äro för övrigt

1 Jag förmodar, att man snarast har att så uppfatta hans uttalande: »Adducam 
mecum aliquot plantas siccas, quas ex Hispania nuper accepi, olim missas per D. 
Loefling, quarum T u  habebis eas quas in duplo accepi» (ibid., s. 304).

2 L i n n é  till B ä c k  29 sept. 1752 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 188).
3 Jfr ibid., s. 191, där Linné förklarar, att Kaehler helt och hållet »bör M. K. Br.» 

[o: har M. K. Br. att tacka för], om han kan komma utrikes.
4 Jfr uttalanden av L i n n é ,  som naturligtvis också å sin sida gjorde sitt bästa för 

att bispringa Kaehler, sålunda i brev av 14 jan. 1754 (ibid s. 248 f.) med redogörelse 
för vidtagna åtgärder (»M. Br. giorde resonabelt som så prom pt gaf pgr. Tack, som 
alltid giör godt»), vidare ibid. s. 250 f., 294 f. (nya ansträngningar i aug. s. å. från 
Linnés och Bäcks sida), 297 ff. (»Tu liberalis admodum, qui iterum misisti 500 tha- 
leras» etc.) osv.

5 Linné, lefnadsteckning, D. 2, s. 47—50.
6 Dessa äro tryckta i Bref o. skrifv., I: D. 8, s. 132—-158 (5 st.).
7 Av K o e h l e r s  brev till B ä c k  härröra, så långt jag känner dem, tre från utrikes-
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intressanta och innehållsrika — icke utan orsak skriver Linné vid 
ett tillfälle: »Pulcherrimas profecto literas habui a D. Kaehler»1 — 
och de ådagalägga, att brevskrivaren, som av sin läromästare får 
vackra vitsord2, dock alla motigheter och umbäranden till trots 
hunnit uträtta åtskilligt.3 Att han för Bäcks del meddelat varjehanda 
om de medicinska förhållandena å resp. orter, lämnat uppgifter om 
nyare litteratur och erbjudit sig att anskaffa frön och växter för 
medicinalträdgården vid Serafimerlasarettet har ovan omtalats.4 Det 
bör också erinras om att han till sitt brev till Bäck från Marseille 
18 maj 1754 fogat en uppsats angående en av honom funnen art av 
vatten-polyper, som äta sten, vilken genom Bäcks försorg omedel
bart infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar för nämnda år, 
s. 143— 146 (med figurer å Tab. III).5 Efter hemkomsten tjänstgjorde 
han från 1758 som expeditionsmedikus på örlogsflottan och blev 
amiralitetsmedikus 1760 och kom därmed att även i fortsättningen 
stå i kontakt med Bäck; han avled 1773.

Skiftande och ofta nog oblida öden fick även D a n ie l  R o l a n d e r  

pröva — också för hans del föreligger en skildring av F r ie s6, till vil
ken jag hänvisar.7 Till börden smålänning hade han vunnit Linnés, 
sin nationsinspectors, synnerliga bevågenhet genom flera vackra och 
viktiga entomologiska rön, vilka genom Linnés försorg infördes i 
Vetenskapsakademiens Handlingar, och han gynnades på många sätt av 
denne, bl. a. genom informatorsanställning i familjen. Även Bäck 
intresserade sig för den unge lovande mannen; han tog, såsom vi sett, 
hans tjänster i anspråk för sitt herbarium, fick i brev del av hans ob

vistelsen, nämligen Marseille 18 maj 1754, Neapel 1 okt. 1754 och Rom 2 sept. 1756 
(samtliga i Karol. inst:s bibi. ms. 27). De utgöra tillsammans 26 tättskrivna sidor
i 4:0.

1 L i n n é  till B ä c k  i o  maj 1754 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 276).
2 Så t. ex. »satis bonus observator» (ibid. s. 282), »humilis, tyst, solid, verax» 

(ibid. I: D. 5, s. 25).
3 En del medicinska erfarenheter från sina resor meddelade han i form av ett 

brevutdrag i ( S a l v i i ) Lärda tidningar 1757, s. 221—224.
4 Se ovan s. 583 f. (med not 5), 478, not 3.
5 U tdrag af H. Martin Kählers, M. D. bref til H err Archiatern Bäck, skrifvit i 

Marseille, d. 18 Maji, detta år, angående en ny art af vatten-polyper, som äta sten.
6 Anf. arb., D. 2, s. 51— 55.
7 Dock under erinran om att den i åtskilligt bör suppleras med J. W . H o r n e m a n n s  

nära ett århundrade tidigare gjorda teckning ’Om den svenske Naturforsker Daniel 
Rolander og Mnscpt. af hans Reise til Surinam’ (i D et skandinav. Litteraturselskabs 
Skrifter, Aarg. 7, 1811, s. 457—494). Denna uppsats har tydligen först senare blivit
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servationer1 och medverkade kraftigt till att Rolander 1752 erhöll 
det Thunska stipendiet, som utdelades av Borgrätten i Stockholm.2 
När det så år 1754 inträffade, att en broder till den ovan omtalade liv
medikus Nils Dalberg, överstelöjtnanten C arl G u sta f  D a h l b e r g , 
som ägde stora plantager i Surinam, besökte Sverige och förklarade 
sig villig att på sin återresa medföra en informator, som sålunda skulle 
beredas tillfälle att å ort och ställe bedriva naturvetenskapliga forsk
ningar, ansåg Linné, som med verklig entusiasm av Bäck mottagit 
underrättelsen om dessa planer3, att Rolander i första hand borde ifrå- 
gakomma. Och hans uppfattning delades av Bäck, liksom jämväl av 
J o h a n  I h r e , som Dahlberg rådfört sig med.4 Dahlberg befanns emel
lertid vara en något obeslutsam herre, som ena stunden föreföll villig 
att antaga Rolander, men andra stunden förklarade sig ämna anställa 
en informator från Holland.5 Då han också — med Bäck som intro
duktör — haft företräde för kungaparet för att överlämna varjehanda 
skänker till Majestäternas naturaliekabinett, tycks informatorsfrågan 
ha blivit ytterligare komplicerad genom att drottningen nämnt nå
gon ny kandidat.6 Saken drog ut på tiden långt in i oktober, och 
Linnés enda hopp stod till Bäck, som tydligen troget arbetat för Ro
lander. Och påtagligt är att det till slut också verkligen lyckats ho
nom att genomdriva dennes antagande — att hedern av denna lyckliga 
lösning verkligen främst tillkommer Bäck utsäger Linné i så tydliga 
ordalag som gärna är möjligt.7 Insamling för Rolanders utrustning
uppmärksammad av F r i e s , som omnämner den i editionen af L i n n é s  Bref o. skrifter, 
Afd. I: D. 3 (tr. 1909), s. 54.

1 Från Uppsala-åren 1752— 54 har jag sett 7 brev från R o l a n d e r  till B ä c k  

(samtliga i Karol. inst:s bibi. ms. 27).
2 Se L i n n é  till B ä c k  13, 17 o. 27 mars 1752 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 172— 175). 

Rolander tackar Bäck i odat. brev.
3 Se hans brev till Bäck av 16 och 20 aug. 1754 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 295, 

296 f.).
4 Jfr ibid., s. 298, 306.
5 L i n n é  till B ä c k  i  okt. 1754 (ibid. s. 306).
6 L i n n é  t i l l  B ä c k  8 o k t .  ( i b i d .  s. 308 f . ) .

7 L i n n é  skriver, lycklig över utgången, den 18 okt.: »Vicisti tandem egregie et 
gloriam reportasti, dum D. Rolandrum unice T ibi obstrictum reddidisti, qui hodie 
redux de T e tamquam de Imperatore Japoniae loquitur. Multa alia et quidem non 
mediocra facinora praestitisti, hodie tamen vicisti super Superos» — detta syftar 
tydligen på drottningen. Han fortsätter: »debent omnes Botanici, omnes qui amant 
literas et virtutem, Res herbaria et Medica, Insectorum denique Scientia ac ego 
T ibi multum et plura quam dicere facile sustineo. Fecisti et demonstrasti, quid 
Magnus Praeses Regii cujusdam collegii valeat» (ibid., s. 311).
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igångsattes omedelbart av Linné — »exponere D:m Rolandrum 
nudum non opto», hade han tidigare förklarat1 — bl. a. bidrog hov
marskalken De Geer med 600 dir och Linné själv med 200. En me
cenat tycks han också ha vunnit i presidenten J. L ö w e n .2 Och i ok
tober lämnade Rolander Uppsala och reste med Dahlberg landvägen 
till Amsterdam, dit man ankom 5 januari 1755.3 Här insjuknade emel
lertid Rolander allvarligt4, varför sjöresan kunde anträdas först den 
26 april med ankomst till destinationsorten Paramaribo i Surinam 
den 21 juni. Härifrån skrev han den 11 juli både till Linné, Bäck och 
Bergius, och särskilt i brevet till Linné, som tydligen tänkt sig Suri
nam som ett veritabelt paradis, har han givit en synnerligen kraftig 
skildring av de mångfaldiga vanskligheter, som redan växtligheten i 
den tropiska urskogen erbjuder, och i de grellaste färger utmålat de 
faror, som hota från djurvärldens, icke minst insekternas sida osv.5 
Och man har här trott sig finna orsaken till att han ej stannat längre i 
dessa nejder och enligt Dahlbergs förslag utsträckt forskningarna till 
bergstrakterna: man har förmenat, att han hade ej tillräckligt mod 
att vara naturforskare i ett tropiskt land, utan såg faror överallt osv. 
Det lider intet tvivel att ej denna syn på mannen, grundad som den är 
på den skildring han själv efter knappa tre veckors vistelse på orten 
givit av sina första skakande intryck, måste högst väsentligt modi
fieras, särskilt vid en ingående inventering av vad han dock uträttat 
under de sju månader han där bedrev sina av allt att döma både vid
sträckta och djupgående forskningar. Redan vad den danske bota
nisten professor J. W. H o r n e m a n n  år 1811 berättat om Rolanders 
resedagböcker6 och samlingar är klart ägnat att ställa honom i en 
helt annan dager än den nimbus av räddhåga för att icke säga feghet, 
vari han ännu i en långt senare tid kommit att framstå i sitt eget hem
land. Det torde nämligen, bl. a. genom hans resedagböcker kunna 
dokumenteras, att han företagit exkursioner i olika riktningar7 och där

1 Bref o. skrifv. I: 4, s. 307 (1 okt. 1754). 2 Ibid. 306 f.
3 Härifrån skrev R o l a n d e r  till B ä c k  18 jan. 1755 (Karol. inst:s bibi. ms. 27).
4 Han sköttes av en d:r R u d . F o r t s t e n , till vilken Bäck på begäran av Rolander

avlät en tackskrivelse (koncept i ms. 61 i Karol. instrs bibi.).
5 U tdrag hos F r ie s , anf. arb., D. 2 s. 53, not 2.
6 Dessa föreligga i två folio volymer i D et botaniske H ave’s bibliotek i Köpen

hamn.
7 Om dessa icke kunnat utsträckas i den grad R o l a n d e r  själv önskat, så berodde 

detta främst därpå att rörelsefriheten i åtskillig mån inskränktes av förrymda och 
upproriska negerslavar, som alltemellanåt vållade kolonisterna svåra skador.
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under insamlat ett värdefullt material, som han bearbetat med både 
ihärdighet och sakkunskap. Och det bör tilläggas att åtskilliga av 
hans rön publicerats av andra, särskilt av professor C h r .  F r i i s  R o t t -  
B 0L L  i Köpenhamn.1 Uppenbarligen kräves här alltså en förnyad 
undersökning och omvärdering av mannen och hans verk.2 — Att 
han så pass tidigt lämnade Surinam har säkerligen haft flera orsaker, 
främst väl den, att han, som han efter återkomsten till Amsterdam 
berättar i brev till Bäck3, där »hade nästan ingen hälso-dag».4 På 
återresan till Sverige sjuknade han på nytt i Hamburg »uti en hetsig- 
Feber, som, tillika med mina förra krämpor från Suriname, förde mig 
in till döden», enligt vad han berättar i brev till Bäck av 23 juli 1756; 
han tycks sålunda först på hösten ha nått hemlandet. Sina samlingar 
hade han delvis sänt i förväg till Stockholm; »af örterne, då de blifvit 
lagda i ordning, skall Herr Archiatern få et exemplar at öka sit vackra 
Herbarium», heter det i brevet från Amsterdam. Och han tillägger: 
»Aphides på Cactus Tuna Linn. behagar Herr Archiatern at se hos 
Herr Presidenten Löwen.5 Der kunna äfven frön e. g. af Spigelia 
fås. Som örten är annua, så tror iag hon torde tola vårt climat» osv.6

1 Se härom H o r n e jv ia n n , som också omtalar, att redan professor C .  G .  K r a t z e n -  

s t e i n , som förvärvat resejournalen av Rolander, sökte finna en förläggare, att även 
R o t t b o l l , som i stor omfattning bearbetat hans växtbeskrivningar, umgåtts med 
publiceringsplaner, vilket ävenså gäller om en så betydande man som M a r t i n  V a h l , 

vilken bl. a. bearbetat ett hundratal zoologiska beskrivningar. Att icke heller Horne- 
mann stått främmande för tankar i samma riktning antyder han själv.

2 Måhända kunde detta räknas som en uppgift för den svenska sammanslutning, 
som bär Linnés namn och inom sig sluter mycket av den fackmannakunskap, som 
härför erfordras, Svenska Linné-sällskapet.

3 Av 20 maj 1756.
4 Det ligger nog också mycken sanning i vad H o r n e m a n n  (s . 471) framhåller: 

»Mangel paa Penge, slet Diaet, det usunde Clima, Botaniseren i Savannerne, og Ufor- 
sigtighed f. Ex. i at sove under aaben Himmel, havde i Surinam tildraget ham de der 
saedvanlige Febre, som svaekkede ham saaledes, at han aldrig mere fik sit Helbred.» 
Viktigt är också hans påpekande av det i dessa trakter vanliga men för Rolander 
ödesdigra bruket av spritdrycker.

5 Denna uppgift för ju i minnet den bekanta episoden då »Rolander på hemresan 
från Surinam, sänder Cactus med Coccioneller i en kruka [n. b. till Linné], Men 
Linnaeus praesiderar och Trädgårdsmästaren uptager örten, rensar bort all orenlighet, 
per consequens också maskarne och omsätter henne i annan kruka, så att, fast mas- 
karne lyckeligen ankommo lefwande, förgingos de dock i Trägården, förr än L in
naeus fick dem se» osv. ( L i n n é s  Egenhänd. anteckningar, s. 56 f.); jfr även Bref o. 
skrifv. I: D. 2, s. 206.

6 Av fortsättningen framgår att han på sin expedition fått medföra böcker lånade
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Tydligen hade Rolander alltså åtskilliga mecenater att tillgodose; 
sålunda talar han om en kista, som från Amsterdam skulle tillställas 
De Geer, och man vet att denne senare till Linné avstått i varje fall 
en del av de växter sändningen innehöll. Mot Linné visade Rolander 
själv sällsamt nog en oginhet, varöver denne med fog klagade.1 Det 
var emellertid ej den enda egendomlighet han efter sin återkomst lade 
i dagen, i det att han tydligen även laborerade med vissa fixa idéer. 
Några närmare förbindelser med Bäck har han icke veterligt uppe
hållit under senare år utom möjligen såtillvida att Bäck säkerligen med
verkade till att Rolander 1758 fick i Stockholm hålla föreläsningar i 
materia medica, vilket Linné ogillade.2 På någon skildring av Rolan- 
ders senare levnadsöden — i Köpenhamn, i Landskrona samt slut
ligen i Lund, där han 1793 avled i fullständig misär — ha vi icke an
ledning att här ingå utan hänvisa till vad Hornemann och Fries härom 
meddelat.

Även en och annan av de unga läkare m. fl., som reste utrikes för 
egen utbildning, ihågkommo Bäck med herbarieväxter och frön — 
understundom kanske på hans eget uppdrag. Så var fallet med d:r 
J. G. W a h l b o m , och vi ha ovan konstaterat, att Linné var underkun- 
nig om att Bäck fått växter från denne.3 Sin resa till Berlin 1752 hade 
han, som vi påminna oss4, lagt över Danzig, och den 17 augusti, då 
han just stod i begrepp att lämna denna stad, skriver han till Bäck5: 
»nu sänder jag öfwer till Arch, ett paquet med örter, dem Hr. Arch, 
behagar se på taga hwad som lyster, och lemna det sedan till Gref 
Gyllenborg.» Sändningen tycks dock ej ha slagit så väl ut, ty den 
21 november skriver Wahlbom från Berlin6: »Jag beklagar att örterna 
blifwit skämda på wägen, jag hade ej skickat dem ifrån mig, om ej den 
som tog emot dem hade lofwadt att wädra dem på wägen.» Ett brev 
av 13 januari 17537 ger vid handen, att han umgås med G l e d it s c h

av Bäck — »Piso ock Plumieri nova Plantarum Genera» — som han nu med tack
sägelser återställer.

1 Se t. ex. L i n n é s  Egenhänd. anteckn., s. 57.
2 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 4 2 , 4 3 . Kort efter sin återkomst hade han den 15 nov. 

1756 till Sundhetskommissionen, av vilken Bäck ju  var ledamot, ingivit ett memorial, 
i vilket han redogjort för de viktigaste rön han i Surinam ansåg sig ha gjort beträf
fande medicinalväxter m. m.; jfr F r i e s , anf. arb., D. 2 , s. 5 4 , not 3 .

3 Se ovan s. 631. 4 Jfr ovan s. 521 f.

5 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
6 Samma samling ms. 28.
7 Samma samling ms. 160: 8 (no. 21 i).
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(»Gledisk»), och just i det sammanhanget nämner han: »Örter har jag 
redan en braf hop, som i wår skal komma öf[w]er.» — När hovmedikus 
J. G. H a l l m a n , som 1753—54 uppehöll sig i Hamburg, skriver däri
från i november 17531: »hwad fröens öfwersändande beträffar skall jag 
ingalunda underlåta at sådant i agt taga då jag kan bekomma sådane, 
af hwilka jag förmodar brist hemma», så har det påtagligen föranletts 
av en direkt uppmaning från Bäcks sida. Och med all sannolikhet har 
det väl i första hand varit lasarettsträdgården — som för övrigt också 
kort förut omnämnts i Hallmans brev — som Bäck haft i tankarna. 
Men det bör ihågkommas att också denna anläggning med all visshet 
lämnat sin tribut till Bäcks herbarium. — Som ett mindre vanligt 
fall får man väl beteckna det, när en studerad man som A n d er s  K a l l 
st r ö m  våren 1763 reste utrikes för att fullkomna sin utbildning inom 
trädgårdsodlingens område. Kallström, som född 1733 blivit student 
i Lund 1752) men senare tycks ha vunnit anställning vid »Kongl. 
Trägården» i Stockholm, reste med understöd av Vetenskapsakade
mien och hade, måhända på den vägen, kommit i en förbindelse med 
Bäck, som förefaller att ha varit ganska fast. Han användes också 
i Holland, dit han först begav sig2, som kommissionär för sändningar 
till herrarna Burman och Gronovius, tackar Bäck för present osv. I 
Haag uppsökte han professor M. W. S c h w e n c k e 3, som i 30 år inne
hade den botaniska lärostolen därstädes och »som jag har tagit med mig 
en liten samling af Swenska örter, hälst sådane som extra Sweciam äro 
rare, så kunde jag deraf giöra honom en liten present, hwaremot han, 
ur Horto Medico derstädes, meddelte mig några Africanska samt andra 
rara wäxter, hwaraf jag will ha den äran lämna ett exemplar om Herr Ar- 
chiatern dem åstundar».4 Kallström erhöll anställning hos trädgårds
mästaren Wittbaum5 i Zuydwijck vid Leiden och kvarstod i denna be
fattning till och med augusti 1764. I brev därifrån av 14 sept. 1763 
meddelar han dels att han sänt en del växter till Bäck, dels att han om

1 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
2 Härifrån sände han Bäck fyra brev, samtliga i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
3 M a r t in u s  W i l h . S c h w e n c k e , f. 1707, med. d:r i Leiden 1731, stadsläkare i 

Haag 1735, prof. i botanik 1750, f  1785. (Se Biograph. Lexikon d. hervorrag. 
Ärzte, 2. Aufl., Bd 5, s. 183.)

4 Brev av 28 juni 1763.
5 Kallström betecknar honom som »en bland de käckaste Trägårdsmästare uti 

Holland»; han var svensk, och C. P. T h u n b e r g , som från ett besök 1770 (Resa, D. 1, 
s- 23 f-) berättar en del om honom och den trädgård han förestod, nämner honom 
Vittbom.
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sider men tyvärr beklagligt sent kommit i kontakt med v a n  R o y e n , 
som också förärats ett parti nordiska växter och i stället givit Kall
ström rätt att taga örter i Leiden-trädgården, varför han tror sig 
under kommande vår och sommar »der ifrån hämta något rart åt herr 
Archiatern».1 Sin holländska samling har han innan han lämnat lan
det hemsänt till rådman G o t h e r 2 i Stockholm, där Bäck om han så 
önskar kan beskåda den, och av dupletterna »försäkrar jag», skriver 
han 18 aug. 1764, »att jag dermed af alt hierta tienar herr Archia
tern» efter återkomsten till Sverige. Han begav sig närmast till Eng
land med rekommendationer till Miller, Collinson m. fl. och fick an
ställning i Kensington, därifrån han ett par gånger skriver till Linné 
(nov. 1764 och sept. 1765).3 Med Bäck har han i varje fall återknutit 
förbindelsen, när han kommit till Paris, där han bl. a. sammanträffat 
med Bernard de Jussieu. »På Botaniquen», skriver han 24 mars 1766, 
»har jag nu eii mer tilfälle at tänka, ty ehuru wäl intet näkas mig 
hwarken här [o: i Jardin du Roi] eller hos Monsr Richard Jardinier 
Botaniste du Roi a Trianon, så är likwäl denna årstiden eii särdeles 
att få. Och sommaren at passera här drar för långt ut på tiden för 
mig» — han avsåg att i maj hemresa över Tyskland.4

I den förbindelse, vari Bäck 1769 trädde med den bekante biskop 
J. E . G u n n e r u s  i Trondhjem —  till vilken vi återkomma i det följande 
— var också ett utbyte av herbarieväxter på tal. I varje fall skriver 
denne 22 dec. 17695 bl. a.: »Naar Lejlighed gaaer herfra til Kjöben- 
havn eller Helsingör, skal det vaere mig en Förnöjelse at tilsende Deres 
Welbaarenhed nogle af vore rare norske Planter.» Huruvida och i så

1 »Några få örter tar jag mig den friheten att öfwerskicka til herr Archiatern. 
Skulle några bland dem wara nya uti herr Archiaterns herbario, så skall det wara 
mig en stor fägnad. Jag har til min stora skada och förtret eii haft den äran blifvit 
känd af Profess: van Royen förr än nu för en weka sedan, då jag hade den äran at 
meddela honom ett litet partie af mina plantis borealibus hwilka han sade länge wa- 
rit honnom lofvade af Arch: von Linnée och voro de honom rätt angenäme. Han 
var så gracieux at han lämnade mig tilgång at ur horto Botan: Leydensi få dem jag 
åstundar, men nu äro de mästa förbi och utblommade. Om Herren sparar mig 
hälsan och lifvet til nästa vår och sommar, så skal jag wäl der ifrån hämta» etc. (se 
ovan).

2 Denne E n g e l b r e c h t  G o t h e r  var intresserad växtodlare och stod i förbindelse 
med Linné, Gronovius m. fl., se t. ex. Bref o. skrifv. I: D. 2, s. 242 f.; D. 4, s. 88 osv.

3 Bref o. skrifv. I: D. 7, s. 185— 188.
4 Kallström blev sedermera direktör för Kungsträdgården i Stockholm och avled 

1812, jfr C . S j ö s t r ö m , Smålands nation i Lund 1668— 1921 (Lund 1922), s . 136.
5 Karol. inst:s bibi. ms. 26.



6 4 1

fall i vad mån denna tanke verkligen kom till utförande är mig åtmin
stone för närvarande obekant.

Inom en yngre grupp av de Linné-lärjungar, som utförde ett pion
järarbete i främmande länder, intar som bekant C arl  P e te r  T h u n - 
b e r g 1 en framträdande plats, vartill hans mångåriga och vidsträckta 
resor, därtill utomordentligt resultatrika, ovedersägligt berättiga ho
nom. Varken han själv eller hans lärare, Linné, välvde några vitt- 
spännande planer, när han i september 1770 reste utrikes: han begav 
sig till Paris, där han — kort förut vorden medicine licentiat — ville 
fullkomna sin läkarutbildning. Han hade då lagt sin resa över Holland, 
där han trädde i förbindelse med flera av de kända botanisterna, främst 
professorerna Burman far och son. Den imponerande kunskapsrike
dom han därvid lade i dag föranledde, att han senare, under Paris
vistelsen, genom J o h a n  B u r m a n  erhöll ett erbjudande att för ett an
tal växtintresserade holländares räkning företa en forskningsresa till 
Japan i syfte att samla växter, frön m. m. Det är icke möjligt att här 
närmare ingå på hur dessa planer i detalj utformades, liksom ej heller 
att ge någon ingående skildring av resornas förlopp2 — de yttre kon
turerna kunna möjligen anges sålunda. Det bestämdes att Thunberg 
efter Parissejourens avslutning först skulle resa till Cap i Holländska 
ostindiska kompaniets tjänst. Han anlände också dit i medlet av april 
1772 och stannade å ort och ställe till mars 1775; han företog under 
dessa tre år vitt utsträckta forskningsexpeditioner i de sydafrikanska 
trakterna med insamling av ett omfattande material till kännedomen 
om Capfloran. Hans färd gick så vidare till Java med ankomst till 
Batavia i mitten av april 1775, och uppehållet här, som dock blott 
gällde ett par månader, gav honom tillfälle att formera någon bekant
skap med tropikfloran, särskilt dess medicinalväxter, frukter m. m. 
Redan den 20 juni lämnade han Java för att fortsätta till Japan och 
ankom till Nagasaki 13 augusti. Det är ett välkänt faktum att han un
der sin vistelse i detta land — han hade årsengagement som expedi-

1 Av den rätt omfattande litteraturen rörande Thunbergs liv och verksamhet skall 
här endast erinras om H arald  H jä r n e , Två svenska Japanfarare (Sthm 1923), 
s. 85—215; H. O. J u el , Plantae Thunbergianae (Upps. 1918; Arbeten utg. m. under
stöd af Vilh. Ekmans univ.-fond, 21) och N. S vedelius, Carl Peter Thunberg 1743 — 
1828, ett tvåhundraårsminne (i Sv. Linné-sällsk:s årsskr., Årg. 27 (1944), s. 29—64), 
jfr vidare litteraturförteckn. i sistnämnda arbete.

2 T hunbergs  egen skildring föreligger i hans ’Resa uti Europa, Africa, Asia, 
förrättad åren 1770— 1779’ i 4 band, Ups. 1788—93. Med översättningar till tyska 
(Berlin 1792, resp. 1794), engelska (Lond. 1795) och franska (Paris 1796).

41—40360 A. Grape
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tionsläkare — såg sin rörelsefrihet i hög grad kringskuren1 men icke 
dess mindre tack vare de utmärkta förbindelser han lyckades knyta 
med japanerna kunde även här hopbringa synnerligen betydande 
botaniska samlingar, tillräckliga för att väsentligen därpå basera ett 
arbete av grundläggande betydelse rörande den högre japanska växt
världen, hans klassisk vordna Flora Japonica (Lpz. 1784). I början av 
december 1776 lämnade Thunberg Japan och kunde på återresan dels 
ännu en gång besöka Java (januari—juli 1777), dels under åtskillig tid 
bedriva forskningar på Ceylon (juli 1777—febr. 1778). Han återsåg 
Cap i slutet av april 1778 men fortsatte hemåt redan 15 maj och an
lände till Amsterdam omkr. 1 oktober. Efter några månader i London, 
tillbragta under trägna studier och forskningar i Sir J o s e p h  B a n k s  
storartade samlingar och i British Museum2, anträdde han den 30 
jan. 1779 den sista färdetappen över Holland och Tyskland och stod 
den 14 mars 1779 efter nära nio års frånvaro åter på svensk jord.

Thunbergs förbindelser med Bäck under färdeåren ha redan i det 
föregående berörts i någon mån, i det att där omnämnts att han un
der sin vistelse i Paris hade i uppdrag att för Bäcks räkning uppköpa 
medicinsk litteratur, vilket uppdrag utsträcktes till att gälla det besök 
han före anträdandet av sin stora långresa skulle avlägga i Holland.3 
Men det visar sig också, att Thunberg från Paris sänt herbarieväxter, 
vilka dock närmast synas ha varit avsedda för Bäcks unge son C arl  
A b r a h a m .4 Det till tiden nästföljande aktstycke i denna korrespon
dens5, som så vitt jag känner finnes i behåll, är ett brev från Bäck av 
24 nov. 1774, adresserat till Cap. Bäck tackar däri för ett brev, som 
Thunberg sänt honom kort efter ankomsten till Cap, »och i synner
het för de artiga örterna, som Hr Doctorn skickade min Gosse ifrån 
Paris och än mer för dem som Hr Doktorn ihogkom honom med

1 Något betydde det dock att han under tiden mars—juni 1776 deltog i hollän
darnas ambassadresa till hovet i Jeddo (Tokio), vilket han skildrat i Del 3 av sin Resa.

2 H är förvarades det herbarium, som E n g e l b e r t  K ^ e m p f e r  ( f  1716), Thunbergs 
ende europeiske föregångare i Japan, efterlämnat.

3 Jfr ovan s. 584.
4 Det heter i B ä c k s  brev av 6 sept. 1771, adresserat till Amsterdam (UUB G 300 e): 

»Min gosze tackar hjertel. Han är nu sysselsatt at klistra dem, och gläder sig högel, 
öfwer hwar och en.»

8 Bäcks brev till Thunberg finnas i UUB ms. G 300 e (de äro sex från tiden för 
T :s utrikesvistelse); av T h u n b e r g s  brev från samma tid ha blott två bevarats, de 
föreligga i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
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ifrån Cap, och woro så rara».1 Han berättar vidare: »Arch. Linné 
til hwilken jag sände dem för namnens skull til Upsala, tog ock några 
som han ej trodde sig hafva förr, derifrån.2 Jag är högel. Hr Doctorn 
förbunden, som ihogkommit honom [Carl Abraham] så långt ifrån, 
och han beder mig gräsel. och kärligen hälsa» etc. Och i fortsättningen 
ber Bäck: »Glöm ej bort honom ytterligare med örter, när lägenhet 
gifves.» Brevet innehåller åtskilligt annat av botaniskt innehåll, i 
det att Bäck dels berör »en förunderlig fungus, som sist kom til Aca- 
demien» och som »torde uplysa hela Historia och fructificatio Fungo
rum»3, dels livligt uppmanar Thunberg att efterspana allt som kan 
vidga kännedomen om officinella växter, ännu okända provenienser 
för vissa droger osv.4 När Bäck sände detta brev, hade förmodligen

1 Härmed kan jämföras vad T h u n b e r g  i sin Resa (D. i, s. 245 f.) berättar om be
handlingen av den skörd av växter, frön och andra naturföremål han gjort på en fyra 
månaders forskningsfärd »inåt Cafferslandet» sept.—dec. 1772, då först stora sänd
ningar ordnades till Amsterdams och Leidens botaniska trädgårdar. »Hvad efter 
denna afskepning var öfrigt, fördelade och inpackade jag för mine Gynnare och Vän
ner i Sverige, i synnerhet H err Archiatern och Ridd. VON L i n n é , Archiatern och 
Ridd. BrECK , Professor B e r g iu s  och Doctor M o n t i n , samt ägde tilfälle at med Sven
ske Skeppen öfversända det, igenom flere H errar Officerare, som med sin vänskap 
behagade hedra mig.» — Även efter en andra expedition sept. 1773—jan. 1774 »inåt 
Caffers-kusten» omtalas liknande bestyr med sändningar av lökar, frön, insekter m. m. 
(dock ej pressade växter), men mottagarna uppges ej i detta fall (Resa, D. 2, s. 131). 
Jfr vidare J u e l , anf. arb., s. 6 ff.

2 Detta beröres i L i n n é s  brev till B ä c k  av 25 aug. och 12 sept. 1773. I det förra 
skriver Linné: »gierna skall jag skrifwa namn på lille Broders örter; jag har fått vvackert» 
[dvs. växter från Thunberg]. I senare brevet heter det: »Tack för lånet af Cap wäx- 
terne. jag har skrifwit namn på de mäste. Ixiae fattas, ty af detta slaget har jag fått 
så många, att de behöfwa alla ny examen, twänne planter, ett gräs och en ört, har jag 
behållit, som intet finnas i min sambling, och dem lille Broder Baeck kan wähl om- 
bära; fodras de tillbaka, skola de restitueras, jag har där emot tillagt» och här följer 
en uppräkning av 20 växter »alla capenses», vartill också lagts en stor raritet »instar 
omnium, Zamia, som jag desse dagar fått från Gouverneuren i Florida, en underlig 
Filix, som altid hållits för en Palma» (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 207 f.). Sändningen till 
Bäck omtalas även i Linnés brev till Thunberg i okt. 1773 ( J u e l , Plantae Thunbergi- 
anae, s. 7); att den hos Linné väckt en smula avund kunde Bäck själv konstatera, 
se härom nedan, s. 647, not 1.

3 H är avses tydligen den växt, som skildras i  T h u n b e RGS uppsats ’Beskrifning på 
en ganska besynnerlig och obekant svamp, Hydnora africana ifrån Goda hopps ud
den’, införd i Vet.-akademiens Handlingar 1775, s. 65 ff. Den behandlades ytter
ligare av Thunberg i samma publikation för 1777 och 1808. Om växten i fråga, 
som icke är någon svamp utan en fanerogam, se S v e d e l i u s , anf. arb., s. 41.

4 »Beskrif alt huad usus medicus föregifves af örter och simplicia mäst ibland Willa
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mer än ett år gått förbi utan att han från Thunberg fått mottaga vare 
sig brev eller växtsändning. Förklaringen härtill ger Thunberg i sitt 
brev av i febr. 17751: under 1774 »gick swenska Ostindiska Skjeppet 
Cap förbi, utan at der ankomma», vilket betagit honom möjlighet att 
»skicka Herr Archiatern del af mina samlade örter» osv. Med en hem
resande svensk, den i Holländska ostindiska kompaniets tjänst högt 
betrodde N il s  H o l m b e r g 2, har han emellertid nu skickat »en Paqvet 
torra örter» och hoppas »få widare sända en paqvet i år, så framt et 
eller bägge af de från China hemgående skjeppen, komma hit i år»

Nationer, som snarare råka på Specifica, än andre. — Jag vet nog at H r Doctorn 
letar nog efter af huilka örter wi hafve wåra Pharmaceutica, och som ännu kunna
wara obscura, såsom Faba P ich u rim -------------- M en dessutom äro en hop örter i
China och alla andra Södra Länder, som äro Specifique i vissa sjukdomar, och vi be- 
höfde här i våra Trägårdar planterade, eller åtminstonne modus procedendi omstän- 
deligare beskrifvit, så at alla H r Doctorns Observationer i den vägen komma til 
nytta.»

1 Utdrag ur detta brev är publicerat i Nya lärda tidningar, Årg. 2, 1775, s. 292 f.
2 F. 1742 hette denne egentligen Kyronius och var son till den beryktade källar

mästaren och rådmannen i Uppsala N il s  K y r o n i u s ; han antog emellertid moderns 
namn, vann anställning hos Holländska ostindiska kompaniet 1759, blev assistent 
vid generaldirektionen i Batavia 1761, förflyttades s. å. till Suratte (Hindostan), där 
han innehade framstående förtroendeposter, utnämndes till regerings- och justitie- 
råd i Prinsens av Oranien grevskap Culemborg 1780; erhöll svenskt adelskap under 
namnet H o l m b e r g  d e  B e c k f e l t  1789, f  1818; se vidare E l g e n s t ie r n a  3, s. 659; 
T h u n b e r g , Resa, D. 2, s. 234. Det förefaller för övrigt, som om Holmberg själv 
skulle ha haft tidigare förbindelser med Bäck. I varje fall har han under sin resa till 
Sverige sänt honom en så pass märklig skänk som en levande kasuar förutom en del 
andra gåvor. Det framgår av ett brev från honom, dat. Paris 15 juli 1775, däri han, 
efter att ha tackat för Bäcks brev och hans rekommendationer för H. hos »Msgr 
L ’Ambassadeur», greve C r e u t z , skriver följande: »Je serois au Comble de ma joye 
d ’entendre que le Casoare est arrivé en bon Etat, pour les autres petites Choses, 
quoique en verité des Bagatelles, ne les dedaignez pas. — Je n ’ay pas pu faire ce 
que j ’ay voulu. Le tems ne me l’a point permis.» Det är dock icke uteslutet att ka- 
suaren kan ha varit avsedd för L o v is a  U l r i k a . Han tillägger nämligen, att han i 
Holland lämnat kvar en liten sällsynt fågel kallad Louri des Molucces »pour presen
ter å La Reine Douairiere par Votre intercession», men som han befarar att denna 
dör på vägen, ber han Bäck att ännu ej nämna något härom (brevet i Karol. inst:s 
bibi. ms. 26). Å  andra sidan skriver L i n n é  5 juli 1775: »jag gratulerar till Casuarius. 
Den har ståt ett helt seculum upstoppad på wår Anatomie Cammar. han är af flere 
nyare afritad, af ingen wähl beskrefwen; wij wänta des beskrifning af H r Arch. 
Basck till wetenskaps societetens i Upsala acter; beskrif utförligen hans mores» (Bref 
o. skrifv. I: D. 5, s. 233). Och vad Holmbergs gåva i övrigt innehållit får man en 
antydan om av ett brev från Linné i aug. s. å., däri det heter: »om i Holmbergs snäck- 
sambling fins någon, som jag ej har i systemet, så tänk på mig» (ibid., s. 234).
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dvs. angöra Capstaden. För övrigt berättar han om sina forsknings
resor »ända til 250 africanska mil inåt Landet» och fägnar sig åt sina 
väldiga samlingar, som han gissningsvis uppskattar till 2500 species, 
därav hälften tidigare okända osv. Han beklagar den osäkra post
gången — att brev från Bäck gått förlorade känner han — och dessa 
förhållanden ha säkerligen ej förbättrats, när han fortsatt sin färd till 
yttersta Östern: särskilt under den 16 månader långa vistelsen i Japan 
har väl isoleringen varit så gott som fullständig. Det är väl måhända 
under det andra besöket på Java — eller snarare först när han pas
serade Cap på återresan1 — som det brev nådde honom, vilket Bäck 
skrev 22 dec. 1776 och sände med den kände kaptenen C. G. E k e b e r g . 
Bäck ger här uttryck åt sin åstundan att »få omfamna Hr Doctorn, och 
muntel. få tacka för alla sändningar af örter, äfven Jnsecter, der af 
det sista kom med Hr Holmberg ifrån Cap, förl. åhret 1775 i Aug. 
månad». Som Thunberg antytt penningsvårigheter med anledning 
av trassel från holländarnes sida, skriver Bäck: »Skulle Hr Doctorn 
behöfva pgr när Capit. Ekenberg torde råka Hr Doctorn, så består 
jag gerna 600 d krmt, som Hr Capit. Ekenberg hafver at upbära af 
mig, när han går i förskott, vid sin återkomst emot Hr Doctorns assig
nation.»2 Av brevets övriga innehåll3 må nämnas, att Bäck meddelar 
den smärtsamma förlust han lidit genom sin ende sons, Carl Abra
hams, bortgång och framhåller dennes insikt i och kärlek för botani
ken. »Han höll af Hr Doctorn såsom sin Bror och var tacksam för 
så många örter så ifrån Paris, som ifrån Cap, deraf han samladt et 
stort förråd, och ökat mitt Herbarium. — Jag ärnar, om Gud will, 
Honom och Hr Doctorn til åminnelse fortfara och öka det. Hr Dr 
Sparrman hafver dertil gifvit ifrån terris incognitis Maris Australis. 
— Hr Doctorn lärer ej glöma mig hädanefter såsom han ihogkommit 
mig hittils.» När Bäck som nämnt 22 december 1776 skrev detta brev 
från Stockholm, befann sig Thunberg på återresa från Japan till Java, 
och nära nog på dagen skrev han i sin tur ett brev med dateringen »På 
Ocean mel. Japan och Batavia d. 20 Dec. 1776». Detta innehåller bl. a.

1 Jfr härom T h u n b e r g s  Resa, D. 4, s. 280.
2 Det är väl också med full rätt Thunberg tror sig i nästföljande brev ha Bäcks 

åtgöranden att tacka för en växel från Vet.-akademien.
3 Bäck ger bl. a. uttryck åt sin fägnad över att Thunbergs översända »saker och 

örter, samt MSC lyckligt kom m it. . .  i den hederliga D r Montins händer», även
som att T . lyckligen anlänt till Japan, vilket man känner genom T:s brev till Ber- 
gius; han omnämner Sparrmans återkomst, berör T :s framtidsutsikter, lyckönskar 
till ledamotskap i Vetenskapsakademien osv.
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en skildring av hur han i Japan trots alla hinder lyckats hopbringa åt
skilligt »utaf frön, örter, insecter, snäckor, fiskar och mineralier», därav 
»antalet af mina samlade och observerade örter stiger åtminstone til 
600 species». Och angående dispositionen därav meddelar han: »Til 
Hortus medicus i Amsterdam och til Herr Archr Linné har jag öfwer- 
sändt de små samlingar, som jag i det upslutna Japan gjort», och han 
framhåller, att trots att de äro små, så är han viss om »at aldrig före 
min tid så många japanska örter blifwit sände til Europa», liksom även 
att det ej heller framdeles utan en fullständig och föga trolig regim
förändring i Japan lär kunna åstadkommas. Detta brev kom Bäck 
i handom först den 12 nov. 1777, då han pr omgående besvarar det. 
Det sker med välönskningar till Thunbergs utnämning till botanices 
demonstrator i Uppsala — Bäck har fullmakten i förvar och hoppas få 
överlämna den snart nog. Han uppmanar Thunberg enträget att 
komma hem och hyser tydligen farhågor för att han skall låta locka 
sig att mottaga anbud om anställning i utlandet. Omkring ett år se
nare, då den fägnesamma underrättelsen ingått, att Thunberg lyck
ligen anlänt till Amsterdam, skriver Bäck ett hjärtligt välkomstbrev, 
däri han än starkare anslår liknande toner. Ävenså erbjuder han 
Thunberg att ta sitt logi i Stockholm hos honom, så som Linné i sin 
tid plägat och sonen nu gör: »Jag offererar i god tid Hr Doctorn mit 
hus och bord, at dermed hålla til godo» osv. Dock respekterar han till 
fullo Thunbergs önskan att nu begagna tillfället till studier i Holland 
och England. Ytterligare är att märka, att Bäck sedan sitt senaste 
brev erhållit från Thunberg en ny sändning av växter, denna gång 
från Java, som tillställts honom genom Montin1 och för vilken han 
nu tackar.2 Föga mer än en vecka senare sänder Bäck ett nytt brev3 
(föranlett av ett brev från Thunberg av 6 okt.), däri Bäck behandlar 
flera av Thunberg berörda spörsmål4, bl. a. Linnés påstådda miss

1 Jfr M o n t i n s  brev till B ä c k  av 16 okt. 1778 (Karol. inst:s bibi. ms. 26), däri det 
även talas om ett örtpaket till L i n n é  d . y . Jfr även J u e l , Plantae Thunbergianae, s . 8 .

2 »Jag behöfver ej berätta», skriver B ä c k , »huru oändeligen thet har fägnat mig at 
flera gånger se thet H r Doctorn ihogkommit mig med bref och örter på sina resor 
längst bort i werlden, och nu sist med Örtepacquetet ifrån Java, thet H r Doctor 
Montin öfversändt mig; för alt thetta will jag munteligen aflägga min hjerteliga tack- 
säyelse, och prof af min hog at i wärket ärkänna min stora skyldighet»; detta sista 
syftar väl på hans önskan att få lämna kontanta subsidier.

3 Av 3 nov. 1778.
4 Det har bl. a. gällt den av Vet.-akademien på sin tid sända växeln, som T hun

berg tycks ha tvekat att ta emot.
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nöje med Thunberg och hans växtsändningar, som Bäck efter bästa 
förstånd och samvete dementerar.1 Och med anledning av gjorda an
tydningar om en liknande inställning å Bäcks sida skriver denne: 
»Förlåt om jag skrifvit någon gång at Hr Doctorn skickat mer örter 
til andra än til mig. Jag minnes det icke. Jag har fått wäldeliga och 
oförtjent, och det skall Hr Doctorn hafva tusend tack för. Af alt 
hjerta skall jag tilbjuda at wisa min tacksamhet. Allenast lit på mig i 
något måhl, som är i min macht.» — Även i den brevväxling Bäck 
senare förde med Thunberg efter dennes återkomst till Uppsala 
beröras understundom botaniska spörsmål2, men härpå kan jag ej 
närmare ingå. Däremot torde det böra erinras därom att Bäck själv- 
villigt påtog sig den föga tacksamma uppgiften att söka åvägabringa 
ett samförstånd mellan Thunberg och Linné d. y. Det torde knappast 
kunna sägas, att han härvid lyckades i sina bemödanden3, men miss- 
hälligheterna avklipptes som bekant genom att Linné redan i nov. 
1783 gick ur tiden.

Vidsträckta resor kom som bekant även A n d er s  S p a r r m a n  i till
fälle att göra. Redan vid 17 års ålder fick han 1765—67 medfölja ett 
Ostindiska kompaniets fartyg under den förutnämnde kapten Eke

1 B ä c k  skriver: »Ang[åen]de Salig Linné, och at Han warit missnögd med hem
sända örter, som han trott andra fått flera af, är nu förbj. Gud vet at han aldrig för 
mig klagat på H r Doctorn, och jag skal wisa i hans journal med hans egen hand til 
slut och darrande stil, thet han ansåg H r Doctorn såsom sin käraste disciple, och 
tackar oändel. för the många Capska han fick af H Doctorn och D Sparrman, åhret 
förr än han dog.» D et kan tilläggas, att denna sak även beröres i ett senare brev från 
Bäck, nämligen av 29 dec. 1780: »I de sista orden jag talade med Arch. Linné gjorde 
Han Herr Doctorns eloge, fastän han war litet jaloux för thet H r Doctorn sände 
mig så många Capska örter, som dock war hans bästa Wän.» Och Bäck tillägger: 
»Hwarföre är jalousie de metier wåra Lärdas fel?»

2 Så t. ex. berättar B ä c k  1780 (29 maj), när han till T . vidarebefordrar en låda och 
ett paket, som ankommit från M o n t i n , att han av denne »fick ock några dupletter 
wälja som funnos ej i m itt HBario, af hans til mig öfversända Lista, och de kommo 
nu med samma tillfälle». — Vidare diskuteras en holländsk beskrivning av det giftiga 
Upas-trädet på Java i B ä c k s  brev av 18 febr. 1784 och T h u n b e r g s  svar av 9 mars 
s. å.; jfr  Vecko-skrift f. läkare o. naturforskare, Bd 5, 1784, s. 210—224, med An
märkning af P. J. B e r g iu s , s . 225 f., vidare Läkaren o. naturforskaren, Bd 9, 1788, 
s. 171, samt C . P. T h u n b e r g  (praes.) & C h r . .ZEj m e l / e u s  (resp.), Arbor Toxicaria 
Macassariensis (diss. Ups. 1788). — I brev av 14 jan. 1791 ber T h u n b e r g , att B ä c k , 

»som äger at befalla», hos D r R a d e l o f f  på Åland hemställer om plantor och frön 
av Polygala amara, som helt saknas i Uppsala. Osv. (Dessa T :s brev i ms. 26 i K a
rol. inst.)

3 Härom närmare nedan.
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berg till Indien och Kina. Och när det lyckades Ekeberg att utverka 
vad Linné ej mäktat för Mårten Kaehlers del, nämligen ett medgivande 
för en ung naturforskare att på resor i det sydligaste Afrika få bedriva 
studier och forskningar, föll valet på Sparrman. Anländ til Cap i 
april 1772, ett par dagar före Thunberg1, bedrev han trägna forsk
ningar med insamling av växter och andra naturalster, som delvis 
hemsändes till Sverige, främst till Linné.2 Denna verksamhet fort
sattes i omkr. sju månader men avbröts därigenom att Sparrman i 
mitten av november 1772 erbjöds att som vetenskaplig medarbetare 
deltaga i den ryktbare kapten J am es  C o o k s  andra stora upptäckts- 
resa i Söderhavet. Med kort frist ordnade han sina angelägenheter3 
och lämnade den 22 nov. 1772 ombord å fartyget Resolution Cap, 
dit han först i mars 1775, efter en sjöresa i Södra arkipelagen och 
ishavet på 28 månader och 60 000 engelska mil återvände. De natur
vetenskapliga forskningsuppgifterna voro i första hand anförtrodda åt 
J o h a n n  R e in h o l d  F o r ster4 och dennes son G e o r g e5, och det blev

1 T h u n b e r g  berättar i sin Resa (D. 1, s. 118) om hur man vid det holländska 
fartygets ankomst till Cap fann på redden »et Svenskt Skepp, som kort förut inlupit, 
och med hvilket til denne södre Africas udde, hade anländt min vän, Hr. Professoren 
Sparrman» [vid denna tid ännu blott med. kand.]. S p a r r m a n  åter ger i sin Resa 
(D. 1, s. 21 f., titel se nedan) en livlig skildring av det för Thunberg fullständigt ovän
tade mötet och av de två vännernas samvaro, innan Sparrman nödgades återvända till 
Bay Falso, där han enligt villkoren gjorde tjänst som lärare för den holländske resi- 
dentens barn. De sammanträffade dock senare vid ett och annat tillfälle (s. 43 f.).

2 På tal om sina växtfynd säger han i sin Resa (D. 1, s. 22 f.) bl. a.: »Emedan jag 
hade flere Svenska vänner och särdeles den stora Linné alltid i min åtanke, kände jag 
äfven en lycka inom mig, för hvarje duplett och triplett &c. af de örter, jag afbröt; 
dock bedrogs jag ej sällan af min girighet att samla för mig och mina vänner, mera än 
jag hann, att som sig borde, sköta och tårrka.» Sedan han vidare berört den hinder
samma tjänstgöringen hos residenten, fortsätter han: »Härigenom betogs mig ofta 
tillfälle, att nogare undersöka, det jag fann; derföre försummade jag ingen lägenhet 
att sända till Herr Archiatren och Riddaren von Linné dupletter af alt hvad jag fann, 
jäm te min annotationer» osv.

3 Däri ingick bl. a., som han själv berättar (Resa, D. 1, s. 89), att han »sände 
Specimina af mina samlade Insecter och Örter till H err Archiatren v. Linné och 
andra Älskare af Vetenskapen».

4 F. 1729 hade denne efter omfattande studier under åtskillig tid innehaft en präs
terlig befattning i närheten av Danzig, men från 1765 fört ett kringflackande liv i 
Ryssland och England såsom naturforskare, språklärare, översättare m. m. Gjorde 
under den Cookska expeditionen viktiga iakttagelser bl. a. inom den fysiska geogra
fien; kom i konflikt med Amiralitetet, som förbehöll Cook rätten att skildra expe
ditionen, vilket F. kringgick genom att låta sonen publicera ’A voyage round the 
world . . . ’, Vol. i —2, Lond. 1777, varjämte han själv påföljande år utgav ’Observa-
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närmast med dem som Sparrman kom att samarbeta.1 Resultaten av 
färden, som bl. a. var den första världsomseglingen i östlig riktning, 
kommo i första hand att vinnas på de geografiska upptäckternas om
råden, men den gav också tillfälle till naturvetenskapliga och etnogra
fiska forskningar på Nya Zeeland, Tahiti och andra av Sällskapsöarna, 
flera av Vänskapsöarna, Påskön, Nya Hebriderna, Nya Caledonien osv. 
Efter återkomsten till Caplandet företog Sparrman under 7 månader 
1775—76 vidsträckta forskningsresor i hottentotters och kaffrers land 
med vackra resultat av både naturvetenskaplig och etnografisk art. 
Under sin frånvaro hade han 1775 i Uppsala förlänats medicine dok
torsgraden, och efter hemkomsten invaldes han i Vetenskapsakade
mien 1776 och hade från 1778 under tjugo års tid inseendet över 
akademiens naturvetenskapliga samlingar.2

Från vilken tid Sparrmans förbindelser med Bäck datera sig torde 
näppeligen låta sig fastställas. Några brev till Bäck från tiden före 
Sparrmans återkomst från här berörda resor äro, såvitt man vet, ej 
kända. Huruvida Bäck var med bland de vänner och gynnare, till

tions made during a voyage round the world on physical geography, natural history, 
ethic philosophy . . (Lond. 1778). Han blev professor i naturvetenskap i Halle 
1780 och avled 1798.

5 J o h a n n  G e o r g e  A d a m  F., f. 1754, var professor i naturvetenskap i Kassel 
1778— 84 och i Vilna 1784—87, bibliotekarie i Mainz 1788, entusiastisk anhängare 
av franska revolutionens idéer verkade han efter fransmännens erövring av Mainz 
(nov. 1792) för anslutning till Frankrike, var vice president i rhen-tyska nationalkon- 
ventet mars 1793, f  i Paris 1794. Utövade ett mångsidigt författarskap; utm ärkt 
stilist räknas han till Tysklands bästa prosaister.

1 D et torde böra nämnas, att Sparrman var helt engagerad av J o h . R e i n h . F o r 

s t e r . C o o k  säger härom i ’A voyage towards the South Pool and round the 
world . . .’, Vol. i (Lond. 1777), s. 18: »Mr. Forster, whose whole time was taken up 
in the pursuit of Natural History and Botany, met with a Swedish gentleman, one 
Mr. Sparrman, who understood something of these sciences, having studied under 
Dr. Linnaeus. He being willing to embark with us, Mr. Forster strongly importuned 
me to take him on board; thinking that he would be of great assistance to him in the 
course of the voyage. I at last consented, and he embarked with us accordingly, 
as an assistant to Mr. Forster; who bore his expences on board, and allowed him a 
yearly stipend besides.» Herrarna F o r s t e r s  relation angående anställningen ifråga, 
deras uppfattning om Sparrman m. m. framgår bl. a. av G. F o r s t e r s  A voyage . . . 
Vol. 1, s. 67 f. (och passim Vol. 1—2), av Characters generum plantarum quas in 
itinere ad insulas Maris Australis collegerunt, descripserunt, delinearunt. . . J o a n 

n e s  R e in o l d u s  F o r s t e r  . . .  et G e o r g iu s  F o r s t e r  (Lond. 1776), s. iii f. osv.
2 Se härom E. L ö n n b e r g  i Naturhistoriska riksmuseets hist. (Sthm-Upps. 

1916), s. 5 ff. samt för övrigt samma verk passim.
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vilka Sparrman från Caplandet hemsände växter m. m., därom torde 
alltså ingenting med säkerhet kunna påstås, ehuru det naturligtvis är 
mycket möjligt att så varit fallet. Däremot kan det klart konstateras, 
att Sparrman efter sin återkomst 17761 stått i nära kontakt med Bäck 
även under de tider han icke uppehöll sig i Stockholm. En avsevärd 
del av år 1777 har han tillbragt på Leufsta bruk, hos hovmarskalken 
frih. C h a rles  D e G ee r , den kände entomologen, varvid han tycks 
ha gjort tjänst både som familjens livmedikus och som bruksläkare 
men i övrigt haft goda tillfällen att arbeta för egen del, med tillgång till 
hovmarskalkens välförsedda bibliotek m. m. Hans förnämsta uppgift 
var ju att bearbeta sin resejournal för publicering, och härom, liksom 
även beträffande varjehanda andra ting, har han flitigt korresponderat 
med Bäck: det föreligger icke mindre än 9 brev från honom till Bäck 
från Leufsta-tiden.2 Och när han på hösten återvänt till Stockholm, 
befinnes det att han bor hos Bäck.3 Han hade då — säkerligen med 
Bäcks medverkan — erhållit ett anslag av 400 plåtar årligen av Ve
tenskapsakademien för att utarbeta resejournalen.4 Att Bäck vid denna 
tidpunkt blivit förärad herbarieväxter ur skörden från Söderhavs- 
resan framgår likaledes av hans ovan anförda meddelande till Thun- 
berg av 22 dec. 1776.5

Som ett indicium på den förtroliga ställning, vari Sparrman efter 
sin hemkomst kommit att träda i förhållande till Bäck, torde man också 
kunna räkna den förbindelse som — väl genom hans förmedling —

1 Han återkom till Sverige i juli 1776, men reste på hösten över till London i och 
för studier för den blivande reseberättelsen och bearbetningen av det hemförda 
materialet.

2 Därav föreligga 4 brev i Ihre 193 (1777: 14 aug. och 3 odat.) och 5 i Karol. 
instrs bibi. ms. 27 (29 juni, 1 och 21 aug. samt 2 okt.).

3 Om Sparrman berättar B ä c k  i brev till T h u n b e r g  12 nov. 1777: »Doctor Sparr
man gläder sig höra om sin gamla Capska Vän. Han bor hos mig, och wi tala dage- 
ligen om H r Doctorn.» (UUB, G 300 e.) — S p a r r m a n  å sin sida meddelar Thunberg 
(odat., ibid. G 300 ä): »Jag logerar nu hos H r Arch. Bäck, NB Dess son är nyligen 
blefven död! M en gubben samlar ändå in Botanicis ity det roar honom.»

4 Bäcks nyssnämnda brev av 12 nov. 1777 (UUB G 300 e).
5 Se ovan s. 645. — Att S p a r r m a n  för sin del ej ansåg skörden av växter särskilt 

stor synes framgå av hans meddelande till T h u n b e r g  i brev av 29 april 1775 (UUB 
G 300 ä), däri han förklarar att han »är aldeles helskinnad tillbaka kommen från ant
arcticis, från Det Södra Thule, och andra terris australs hvarest hela flora utgöres 
af en fattig bekant Sangvisorba och Dactylis. Från De Tropiske öar och Nya Zeland 
var alt vårt nya eij mer än par hundraso, och i Mellantroperna mycket gammalt 
Ostindiskt.»
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kom att knytas mellan hans vänner och reskamrater herrarna Forster 
och Bäck. Redan i Sparrmans korrespondens med Bäck är det åt
skilligt tal om den resebeskrivning George Forster sammanskrev hu
vudsakligen på grundval av faderns anteckningar; Sparrman tycks ha 
umgåtts med planer på att därav göra en översättning i förkortat skick. 
Dessutom är det 1777 fråga om en sändning av svenska arbeten av von 
Troil, Wallerius, Bergman m. fl. till J. R. Forster; härtill bidrogo Bäck, 
Sparrman, Gahn m. fl. Bäck tycks ha ordnat expedieringen i juni 
1777 och samtidigt sänt Forster ett meddelande1 om dess innehåll, 
proveniens m. m. Ävenledes berättar han, att vissa av Forster över
sända arbeten varit förevisade i Vetenskapsakademien, och han lyck
önskar Forster till att ha funnit så många nya genera och att ha publi
cerat dem så raskt och så ståtligt.2 Vidare uttalar han sig mycket be
römmande om sonens reseskildring3 m. m. Han ger också till känna 
sin önskan att för egen del erhålla nova literaria samt herbarieväx- 
ter från Amerika.4 I  sin tackskrivelse av 16 mars 1778 lovar Forster 
att sända sina under tryckning varande ’Observations’ till akademien, 
så snart de utkomma; Bäck erhåller en avhandling av honom själv 
samt en tidskriftsuppsats om bevarandet av sjöfolkets hälsa. Och 
han tillägger: »j’y ai joint une centaine des nos plantes nouvelles de 
la mer du Sud, que Vous aurez la bonté d’accepter de notre part», 
en gåva som Bäck säkerligen senterat i hög grad. Även i ett senare 
brev av 27 juli 17785 berör Forster dessa bok- och växtsändningar6, 
för vilkas öde han oroar sig7, och sänder denna gång 5 exemplar av 
sina Observations, av vilka Bäck ombedes överlämna ett till konung

1 Koncept i Ihre 193.
2 »En mon particulier Je Vous ai felicité d ’avoir étabii tant de nouveaux genres des 

plantes, & les avoir publié si vite, & si grandement.» Den avsedda publikationen är 
’Characteres generum plantarum . . (Lond. 1776), vari S pa rrm an  givetvis har åt
skillig andel.

3 Sålunda bl. a.: »je ne puis qu’admirer l’heureuse diction dans laquelle il s’ex- 
plique, & son bon coeur, son humanité qui eclate dans chaque page, aussi bien que 
dans les lettres ecrites å M r Sparrman, & qu’il a eu la bonté de me montrer».

4 »Tout ce qui aura rapport å la pratique de medecine ou ä la pharmacie me sera 
tres bien venu de Londres. Meme des plantes seches de 1’Amerique, qui manquent 
presq toutes å mon Herbier, autrement assez bien fourni.»

5 Likaledes i Ihre 193.
6 Växtsändningen till Bäck betecknas här som »une Collection des Plantes de 

Taiti».
7 De voro sända med d:r A. F. W e d e n b e r g , som senare en gång i tiden efterträdde 

Bäck som livmedikus hos dåvar. änkedrottning Sofia Magdalena.
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Gustaf.1 Bäck hade även senare förbindelser med Forster, men på 
dem synes ej anledning föreligga att här närmare ingå.2 Av intresse 
är emellertid H. O . J u e l s  utredning3, att det i mycket stor utsträckning 
är exemplar ur Bäcks herbarium, som ligga till grund för de beskriv
ningar L i n n é  d . y . i sitt 1781 utgivna arbete Supplementum planta
rum ger av växter från Söderhavstrakterna.

Vad åter Sparrman beträffar så ha vi ej heller anledning att närmare 
sysselsätta oss vare sig med hans senare levnadsöden eller med de för
bindelser han i fortsättningen uppehållit med Bäck. Dock må erin
ras därom att han ännu en gång kom att företaga en Afrika-resa, i 
det att han 1787—88 var medlem av den kommission, som av Gustaf 
III utsänts till Senegal m. m. för att utse en plats på Afrikas västkust, 
som skulle lämpa sig för kolonisation ifrån Sverige, en plan som emel
lertid befanns outförbar.4 Av skildringen av sina resor och forsk
ningar5 utgav han 1783 i:a delen, som var ägnad åt vistelsen i Syd- 
Afrika såväl före som efter världsomseglingen.6 Tillagd professors

1 D e övriga exem plaren voro avsedda för Bäck, Sparrm an, V et.-akadem ien och 
W argentin. Beträffande det för konungen avsedda exem plaret betonar han, a tt han 
därvidlag »n’agis q u ’en ph ilo so p h o  osv., m en m eddelar sam tidigt, a tt kungen av 
D anm ark recom penserat honom  m ed »une médaille d ’or de 20 Guinées» och e tt p a r  
ståtliga bokverk. D et förefaller som om  effekten även i förevarande fall skulle ha blivit 
analog, för den händelse e tt odaterat brev från  F r ed rik  S parre , vid denna tid  ho v 
kansler, till Bäck —  som antagligt är —  syftar på denna situation. Sparre tillställer 
näm ligen Bäck e tt exem plar av D ahlbergs Svecia-verk »i högst p ro p ert band» och 
m ed »Epreuverne . . . walda af de första och bästa», avsett a tt översändas till Fo rste r 
jäm te  »en ytterligare Present från  Kongl. M lt af K onungens Crönings M edaille i 
Guld» (brevet i Karol. inst:s bibi. ms. 26).

2 Sålunda anhåller denne i brev av 12 no v. 1782 (Karol. inst:s bibi. m s. 35), a tt 
B äck  tillsam m ans m ed S p a r r m a n  skall till konungen överläm na e tt hans »Ouvrage 
sur 1’Agriculture», som han dedicerat till konungen, och han hoppas a tt Bäck skall 
befinnas villig m edverka till a tt F o rster förlänas Vasa-orden, som  han ohöljt friar till.

3 Föru tnäm nda uppsats ’Notes on the herbarium  o f Abr. Bäck (i Sv. L inné-säll- 
skapets årsskr., Årg. 7, 1924, s. 68— 82), s. 70 ff. Juels uttalande här: »In w hat re 
lation Bäck stood to the elder Forster, I do not know» har föranlett m ig a tt så pass 
ingående som här skett belysa denna förbindelse.

4 På återfärden sänder han B äck  från Paris 17 ju li 1787 e tt långt och innehålls
rikt brev (nu i Ih re  193), däri han bl. a. om talar B u f f o n , det parisiska svärm eriet för 
botaniken och L in n é  och »herborisations», som nu  leddes av en yngre Ju ssie u  (A n - 
t o in e - L a u r e n t  de  J., en brorson till Bernard), om  priser på naturalieförem ål osv.

5 ’Resa till G oda H opps-udden , Södra Pol-kretsen och om kring jordklotet, sam t 
till H o tten to tt-  och Caffer-landen åren 1772— 76. D . 1’, S thm  1783 (8:0, 766 s. jäm te 
kart- och planschbilagor).

6 D . 2, som hade undertiteln  ’Resa om kring jordklotet i sällskap m ed Kapit. J .
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namn 1781, efterträdde han 1790 Bergius som historiae naturalis pro
fessor och erhöll därmed såsom assessor säte i Collegium medicum. 
Han avled 1820.

På tal om tillskott till Bäcks herbarium av växter från exotiska län
der bör också ihågkommas, att 1778 P eter  J o h a n  B l a d h , då super- 
kargör i Ostindiska kompaniets tjänst1, från Canton i Kina sände Bäck 
»et litet paquet torra örter», samlade i trakten av Macao och på en av 
de närbelägna öarna.2 Plan meddelar samtidigt, att han hade hoppats 
kunna skicka mera, men funnit, att »Europeerna under öfverliggningen 
i Macao äro inskränkta innom et ganska litet district kring Staden, 
som ligger på en torr och ofruktbar jordmån» osv. Trots de risker 
man löpte hade Bladh tvenne gånger varit över på en av öarna i när
heten, men det han samlat hade till två tredjedelar blivit fördärvat 
genom det fuktiga klimatet, vars verkningar vid regnperioder han 
skildrar.

Att botaniska ämnen understundom avhandlas i Bäcks korrespon
dens med kollegerna i landsorten lärer icke vara ägnat att förvåna 
efter vad som ovan redan meddelats om mångfalden av och mångsidig
heten ifråga om de ämnen, som i denna korrespondens kunde komma 
under dryftning. Ett par exempel må anföras. D:r P e h r  D u b b  i 
Göteborg, som brevväxlade med Bäck bl. a. om baron Clas Alströ- 
mers förlamning, sände honom 17823 »Några qvistar utaf Populus 
heterophylla» och meddelade samtidigt att han ifråga »om Bohvetet . . . 
ej ännu fådt någodt beskjed utaf Candidaten Dahl» dvs. A n d e r s  D a h l 4, 

som hade inseendet över Alströmers botaniska trädgård vid Kristine- 
dal m. m. I senare fallet gäller det tydligen en frösändning avsedd

Cook och H rr  Forster, Å ren 1772, 73, 74 och 1775’, publicerades långt senare i två 
avdelningar, varav Avdeln. 1 utkom  1802 och Avd. 2 1818.

1 Om  denne, som från en senare tid  är känd som fabriksidkare och affärsman i 
Finland, se Sv. biogr. lexikon, Bd 4, (1923— )i924, s. 737 ff.; B ir g it  L u n e l u n d , 
E n sam ling papper rörande Peter Johan Bladh (i H ist, tidskr. f. F inland, Årg. 22, 
1937, s. 118— 130) och Peter Johan Bladh och Svenska O stindiska kom paniet åren 
1766— 84 (i Sv. litt.-sällskapets i F in land  H ist. o. litt.-h ist. studier, 16, 1940, s. 298—  
3 41)-

2 B la d h  till B äck  21 dec. 1778 (Ih re  193). U td rag  hos A l f r . P e t ter sso n , anf. 
arb., s. 35.

3 D ubb  till B äck  13 april 1782 (K arol. instrs bibi. m s. 26).
4 O m  D a h l  (f. 1751 f  1789 som botanices dem onstrator och m ed. ad junkt vid 

Åbo Akademi), även han en av Bäcks korrespondenter, se S. B irger  i Sv. biogr. 
lexikon, Bd 9, ( i9 3 o -) i9 3 i, s. 548 ff. D ahl är kanske m est bekant för sina energiska 
försök att åt Sverige rädda de L innéska sam lingarna.
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för någon av Bäcks trädgårdar, vilket också är fallet, när han några da
gar senare1 uppvaktar med »några frön utaf Polygonum Tataricum, 
Chinense och P. orientale». — I 3 :dje kvartalet av K. Vetenskapsaka
demiens Plandlingar för 1786 lämnade d:r C. M. B l o m  i Hedemora en 
beskrivning på Ornäsbjörken jämte en redogörelse för upptäckten 
därav.2 Och i november s. å. skriver han till Bäck ett meddelande 
härom3, varvid han tillägger: »Befaller Herr Kongl. Archiatern och 
Riddaren något lefwande Exemplar deraf till Sitt Herbarium; så har 
jag committerat Herr Professor Bergius, at sådant till Herr Kongl. 
Archiatern och Riddaren aflämna.»

I den rätt livliga brevväxling Bäck särskilt år 1774 kom att föra med 
J o h a n  J a k o b  F e r b e r 4, den framstående kemisten och mineralogen, 
avhandlades jämte mycket annat även en del botaniska spörsmål. 
Ferber vistades då hemma i Karlskrona, nyligen återkommen från 
vidsträckta resor och långvariga uppehåll i utlandet för bergverksstu- 
dier m. m., och i brev av 2 juni klagar han över att han av utländska 
bekantskaper anfäktas om »att skaffa dem swenska medicinska dispu- 
tationer och wåra norra swenska wäxter, till ex.: Cornus svecica, Lin- 
naea, Rubus arcticus, Betula nana, Rub: Chamaemor: &c. men wet 
ingen utwäg dertill, jag som bor här söder ut. Om Herr Archiatern 
känner någon Präst eller dylik man i Norrland, som wore botano- 
philus, och Herr Archiatern täktes wara så gunstig och stifta bekant
skap emellan honom och mig, skedde mig en besynnerlig ynnest, 
äfwen som på hwad sätt hälst dylika norrska wäxter kunde ärhållas 
i mängd, då jag kunde inrätta en liten botanisk comerce, och altid 
med lätthet skaffa rara utrikes wäxter för Herr Bäcks [o: Carl Abra
hams] Herbarium och för andra wänner i Sverige.» Unge C a r l  B ä c k  

väntades under den närmare tiden till Karlskrona, och i nästföljande

1 D u b b  till B äck  17 april 1782 (förutnäm nda ms. 26). D u b b  hoppas, a tt hans 
frön  ej kom m a försent, »fast vi här hafva fullkom lig vår.»

2 ’Betula hybrida, Ornäs-Björken; Beskrifven a f C arl  M . B l o m ’, anf. årg., s. 
186— 192.

3 B lo m  till B äck  20 nov. 1786 (näm nda ms. 26): »Herr A rchiatern och R iddaren 
har wäl sedt, a t jag i Kongl. W ts Academ iens H andlingar sidst utkom na Qvartal 
beskrifw it en N y Björk, under nam n af Betula hybrida.» (O rnäsbjörken näm nes n u 
m era Betula dalecarlica.)

4 Jfr angående honom  ovan s. 515 m ed not 2, ävensom  Allg. deutsche Biogr., 
Bd 6 (1877), s. 629 f. F rån  angivna år 1774 (juni— okt.) föreligga sex brev (å till
sam m ans 31 sid. i 4:0) från F erber  till B äck  (Karol. inst:s bibi. ms. 2 6 ). H ans brev 
till L in n é  äro tryckta i B ref o. skrifv. I: D . 6, s. 69— 81.
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brev (av 26 juni) omtalas också hans besök; i samband härmed bekla
gar Ferber, att hans från utlandet hemförda samlingar ännu ligga in
packade i lådor, »hwarföre jag ej kunnat meddela några örter, minera
lier och snäckor, för hwilka senare jag blev warse . . . mycken håg hos 
unge herren». Han lovar också att framdeles avlägga dupletter för 
unge Carl.1 Rörande det framställda förslaget om en botanisk bytes
trafik heter det här endast: »För Herr Archiaterns gracieusa löfte om 
Disputationer och swenska norrska [o: norrländska] örter för utlän
ningar till byte tackar jag ödmiukast. Unge Herr Carls Herbarium2 
skall ej förlora derwid, allenast jag får någon tid på mig.» Men om 
Bäck kunnat ordna detta på det sätt Ferber avsett, genom anskaf
fande av norrländsk botanist villig att träda i förbindelse med honom, 
är icke känt. I varje fall har Ferber funnit sig föranlåten att i ett se
nare brev påminna om saken.3

Ett annat uppslag, som för den händelse det blivit fullföljt, skulle 
ha kommit att beröra Bäcks herbarium och i så fall väl att märka i 
n e ga t i v  riktning, var det ovan4 relaterade bytesförslag, som 1788 
framställdes av professor G a b r ie l  B o n s d o r f f  i Åbo. Det gick ju 
nämligen ut på att Bonsdorff skulle få komplettera sina växtsamlingar 
ur Bäcks herbarium mot det att Bäck ur den Bonsdorff tillhöriga 
Haartmanska boksamlingen uttoge de arbeten, som befunnes önsk
värda för Bäcks bibliotek. Som ovan framhållits, är det emellertid 
föga troligt att någon dylik bytestransaktion verkligen kommit till 
stånd — i varje fall ges det icke veterligt några som helst bevis av 
dokumentarisk natur för att så skulle ha skett.

Till slut må endast erinras om det välbekanta faktum att Bäck och 
hans herbarium understundom åberopas i Linnés arbeten liksom även 
— som redan antytts — i Linné d. y:s. Det är på den grund väl icke 
uteslutet, att ett ingående studium härav skulle kunna ge något upp-

1 Vid dennes besök gjordes också, som F erber  berättar, en utflykt till den av F:s 
farfar anlagda trädgården i Augerum  »Hortus Agerumensis»; jfr  vidare nedan.

2 För detta och för dess unge ägare hyste F erber tydligen e tt varm t intresse, som 
fram lyser även sedan F. förflyttats till M itau  som professor vid akademiska gym nasiet 
därstädes. Sålunda heter det i e tt brev av 3 ju n i 1775 (Karol. inst:s bibi. ms. 35): 
»Nästa år skall här en stor botanisk trägård under m in w ård anläggas, som ger m ig 
hopp a tt fram deles kunna förse unge H err Bäcks H erbarium  m ed rara wäxter.» Och 
i brev av 14 april 1776 (ms 26) uttrycker Ferber sin fägnad över a tt »unge H erren  
m år wäl efter sin norrländska resa», och tillägger: »Jag recom enderar m ig till några 
to rra  wäxters undfående af den resans sam ling och skall säkert ej glöma m itt löfte.»

3 F e r b e r  till B ä c k  13 ju li 1774. 4 S. 585 f.
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slag t. ex. någon inblick i herbariets sammansättning och därmed dess 
tillkomsthistoria — åtskilligt dylikt har ju J u e l  meddelat i sin upp
sats — men någon slik undersökning har icke föreliggande arbetes för
fattare ansett sig ha anledning att försöka sig på. Utan att framträda 
med några anspråk på fullständighet torde förestående anteckningar 
dock vara ägnade att ge ett visst begrepp om hur Bäcks herbarium 
under loppet av omkr. ett halvt århundrade vuxit fram. Lysande 
möjligheter hade ju yppat sig för Bäck, när han på sin utländska 
resa under de gynnsammaste omständigheter besökt flera av de för
nämsta botaniska trädgårdarna i Europa och jämsides härmed knutit 
förbindelser med en rad av tidens mest framstående botanister och 
i dem vunnit vänner och gynnare, jämväl för kommande dagar. Och 
i sitt eget land hade han under hela sin mannaålder stått Botanico
rum princeps närmare än någon annan och ägt hans verksamma stöd 
och stimulerande intresse. Också med de flesta av Linnés emissa- 
rier till främmande länder hade han personliga förbindelser, som i 
regeln voro mecenatens. Och vare sig det understöd han lämnade di
rekt bottnade i hans egen rundhänta frikostighet eller var att till
skriva hans inflytelserika ställning, så framstod det nog för den hulpne 
som en självfallen förpliktelse, den man med glädje uppfyllde, att i 
tacksam erkänsla efter råd och lägenhet se välgörarens botaniska in
tressen till godo.

Uppenbart är ju också att den samling, som med stöd av dessa och 
andra faktorer skapades av Bäck — denne »Florae vän och Dess store 
kännare», som J o h a n  H a a r t m a n  nämnde honom1 — med tiden måste 
ha erhållit synnerligen ansenliga dimensioner och ett betydande värde. 
Själv ansåg sig Bäck åtminstone vid den tidpunkt, då han gjorde sina 
självbiografiska anteckningar2, kunna beteckna den som »et Herbarium 
så talrikt, at ingen utom Archiatern och Riddaren von Linné hafver 
det bättre i Sverige».3

1 H a a r t m a n  till B äck  30 ju li 1767 (utdrag hos H je l t , Johan H aartm ans verk
sam het vid univ:tet i Åbo (Hfors 1911), s. 67).

2 I Ih re  202 A.
3 Även den karakteristik han själv gör av herbariet to rde böra anföras, ehuru 

den icke innehåller något för oss obekant: »Det är rikast på ö rter ifrån Södra Europa 
och Cap. D e förra hade han sam lat i Kgl. T rägården  i Paris, genom  H r Professor 
Bernh. Jussieus bevågenhet. D e senare hafva blifvit sända til Sonen Carl Abrah. 
Bäck ifrån D r T h u n b erg  i senare åhren. D er finnas ock en m yckenhet ifrån Spa
nien af Salig H r Löfling, jäm te dem  ifrån Upsala Botaniska T rägård  som  han haf
ver at tilskrifva A rchiaterns och R iddarens von Linnés wänskap och godhet.»
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Det får nog anses som rätt egendomligt att Bäck ej heller i detta fall 
funnit anledning att sörja för att detta resultat av en nära nog livslång 
och därtill så trägen samlarflit för framtiden blev säkerställt. När det 
icke blev honom förunnat att överlåta herbariet på den förhoppnings
fulle unge sonen, som visat så stor håg för naturvetenskapliga studier, 
borde det ha legat rätt nära till hands att överlämna detta till någon 
institution.1 Det förhållandet, att Linné i så pass hög grad tagit be
fattning med samlingen, borde härvid ha utgjort ett ytterligare argu
ment, så mycket mer vägande som Linnés egna samlingar, däribland 
just det oersättliga herbariet, ju gått förlorade för Sverige — Bäck 
var ju själv en av dem som fingo uppbära klander för att icke detta 
blivit förhindrat.2 Nu kom Bäcks herbarium liksom hans handskrifter 
m. m. att efter hans bortgång 1 79 5  övergå till dottern A n n a  S o p h ia  

och hennes make, A l b r e c h t  I h r e , och dess förvaringsplats blev 
Ekebyhof.3 Där fanns en rest därav bevarad ännu fram till år 1 9 1 4 , 

då den av sin ägare, ryttmästaren J o h a n  A. I h r e , förärades till Upp
sala universitets Botaniska museum. Denna återstod är närmare be
skriven av J u e l  i hans meromnämnda uppsats 1 9 2 4  ’Notes on the 
herbarium of Abraham Bäck’, särskilt s. 81 f.

Att herbariet intog en dominerande plats i Bäcks samlarintresse 
står utom allt tvivel, men det låter sig konstateras, att han också sam
lat varjehanda andra naturvetenskapliga ting, ehuru det på vissa punk
ter torde vara vanskligt att göra boskillnad mellan honom och hans 
unge son Carl Abraham. Visst är emellertid att Bäcks samlande icke 
under några förhållanden får räknas enbart som en eftergift åt tidens 
smak för »cabinetter». Det intresse, varmed han under sin utländska 
resa uppsökte och studerade både offentliga och enskilda naturalie- 
samlingar, är härutinnan talande nog, och säkerligen skulle man ur 
hans resedagbok kunna framdraga varjehanda om hans intresse för 
insekter, snäckor, mineralier m. m., liksom ju också hans vetenskapliga 
produktion har åtskilligt att säga om hans orientering inom olika forsk
ningsområden t. ex. icke minst det zoologiska. I Frankrike intresse

1 M an torde ha anledning undra, om  skälet till a tt någon donation i detta  fall ej 
kom  till stånd legat däri a tt M o n t i n s  stora herbarium  1785 förärats till Vet.-akade- 
m ien och a tt m an i U ppsala hade tillgång till T h u n b e r g s  storartade sam lingar.

2 Se F r i e s , Linné, lefnadsteckning, D . 2, s. 423.
3 I äldre tid  möjligen V enngarn, som ju  också u nder åtskillig tid  innehades av 

A lbrecht Ih re  och hans m aka sam t av sonen A lbrecht E lof (jfr ovan s. 389 ff.).

Bäcks övriga 
samlingar i 
naturveten
skap m. m.

4 2 — 40360 A. Grape
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rade han sig också bl. a. för leravlagringar, gipsgruvor m. m.; minera
lier från Sverige anskaffade han senare för flera av sina utländska 
vänners räkning, liksom han själv 1755 från C o l l in s o n  fick mottaga 
en sändning petrifikat. Åtskilligt kommer också till synes i hans 
bouppteckning1, där man bl. a. finner »1 litet skåp med insecter, 2 st. 
lådor med stenarter, 2 st. Coraller i ramar med glas, 1 st. Låda med 
snäckor», men i varje fall denna sistnämnda samling torde få betraktas 
som en relik från unge Carls tid, ty hans intresse för just detta sam- 
largebiet väcktes och stimulerades mycket tidigt av L i n n é .2

Vad åter beträffar medicinska samlingar är det med hänsyn till 
Bäcks mer än en gång i det föregående framhållna intresse för farma- 
kologien icke ägnat att förvåna att han från sin utländska resa, i 
varje fall från Berlin, hemförde en samling droger. Ävenså tycks det 
framgå av korrespondensen med Bernard de Jussieu, att R o u e l l e  l ’a in e  

(Guillaume-Fran9ois R.) sänt Bäck en del farmaka och kemikalier.3 
Såsom nedan beröres, har denne ävenså fått mottaga droger från 
Spanien genom D a n ie l  S c h e id e n b u r g , legationspredikant i Madrid. 
Det är väl dessa ting som — måhända med annat thesso likt — gå igen 
i bouppteckningens rubrik: »1 st. Cabinetskåp med Materia Medica». 
Att Bäck även ägt en samling av anatomiska preparat står utom allt 
tvivel. Måhända hade han börjat upplägga en sådan redan i Leiden, 
där han drev anatomiska studier med sådan kraft. Från Paris medförde 
han åtminstone ett synnerligen märkligt sådant, som omnämnes i hans 
lasarettstal och gällde det fall, som skildrades i hans uppsats ’Renes 
connati’ etc., varom närmare nedan. Och efter sin ankomst till Ber
lin i april 1745 framhåller han i brev till Linné4: »här will jag lägga 
manum ultimam på Anatomico studio, och i synnerhet skaffa mig 
Praeparata.» Där umgicks han ju också med mästaren på detta område, 
professor J. N. L ie b e r k u h n , vars samling räknades som enastående. 
Huruvida Bäck hade sina samlingar på detta område i behåll ända fram 
till sin bortgång får väl anses ovisst — i varje fall förekomma de ej i 
bouppteckningen. Det är däremot fallet med »1 st. Människo sque- 
lette», som förvarades »i ett walnötzträdskåp».

1 I Stockholm s stadsarkiv, N edre  borgrättens bouppteckningar 1795: bl. 61— 132.
2 Sålunda sände L inné i febr. 1766 den då s 1/2-årige p ilten en första sam ling snäc

kor (Bref o. skrifv. I: D . 5, s. 139, 141, jfr  även s. 144). Jfr även F erbers iakt
tagelse (ovan s. 655).

3 Jfr ovan s. 573, not 2.
4 B ref o. skrifv. I: D . 4, s. 49.
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Liksom vi tidigare haft tillfälle konstatera, att Bäcks vetenskapliga Bäcks veten- 
författarskap på det medicinska området ej blev vad han av åtskilligt skaPKgafor-

1 • ■ r 11 fattarskap.att döma understundom tänkt sig, utan i mer än ett fall stannade vid 
aktningsvärda ansatser1, så är det också uppenbart att han själv ej 
heller i minsta mån utnyttjat sina stora botaniska samlingar i dylik 
riktning.2 Därmed är dock för ingen del sagt att Bäcks vetenskapliga 
produktion överhuvud skulle kunna karakteriseras som obetydlig — 
den får tvärtom sedd i sin helhet betecknas som både till innehåll och 
omfång rätt så betydande, och den är särskilt erkännansvärd i betrak
tande av de mångahanda maktpåliggande värv och uppdrag, som togo 
honom i anspråk.3 En samlad överblick över hans av trycket utgivna 
skrifter, med viss hänsyn tagen jämväl till i handskrift bevarat material, 
torde bestyrka detta.

Åtskilligt härav är ju berört i det föregående; det gäller först och 
främst om hans tre akademiska avhandlingar: om luften och dess in
verkan på människans kropp (1734)4, om den hotande lungsotens upp
täckande och botande (1740)5 och om användning av inhemska läke
medel i dysenteri (1741)6, den sista ventilerad under eget presidium.
Rätt ingående ha också omtalats hans presidietal i Vetenskapsakade
mien: det märkliga och till sina verkningar betydelsefulla lasaretts- 
talet (1746)7 och ’Tal om farsoter som mäst härja bland rikets all
moge’ (hållet 1764, tr. 1765)8 med dess utförliga program för folk
hälsans förbättrande. I samband härmed har redogjorts för de hit
tills knappast uppmärksammade arbeten på den allmänna hälsovår
dens och folkhygienens områden, som Bäck ej kom att slutföra och

1 Se ovan s. 505 ff.
2 H är får m an ju  dock räkna m ed Linnés dom inerande ställning.
3 D et kan möjligen förtjäna näm nas, a tt Bäcks vän S trassburger-professorn 

P h . H . B oecler  i brev av 3 april 1754 (Karol. inst:s bibi. ms. 61) själv klagar över 
svårigheten a tt m edhinna någon produktion inom  naturvetenskapen och ger u ttryck 
åt sin beundran  för vad Bäck, som är »embarqué dans la m em e galere», lyckas prestera.
Själv beklagar Bäck i sin svenska självbiografi, a tt praktiken, hovtjänsten och äm - 
betssysslorna »så uptagit hans tid , at han nog ringa hafver kunnat bidraga til denna 
Kgl. Academ iens [o: KVA:s] Handlingar».

4 Se ovan s. 449.
5 Ovan s. 453. 6 S. 453 f.
7 Ovan s. 475 f. D etta  tal infördes i tysk översättning i N eue Sam m lung ver- 

schiedener Schriften der grössten G elehrten  in Schweden, Bd i (K hvn 1774), s.
195— 236.

8 S. 498 fif., 504. Även detta  tal översattes till tyska, i Schwedisches M agazin,
Bd 1 (K hvn 1768), s. 363— 444.
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som därför stannade i manuskript.1 Otryckt förblev också det tredje 
och sista presidietalet i akademien, hållet 1793 på hans höga ålder
dom och handlande om dieten såsom bidragande till hälsa och en 
sen ålderdom.2 Ganska betydande är antalet av de meddelanden av 
varierande omfång, som Bäck lämnade till akademiens Handlingar. 
Flera äro av medicinskt innehåll, sålunda en uppsats 1749 om blod- 
soten i Hälsingland 1743, alltså avhandlande en ny dysenteri-epi- 
demi med stor dödlighet3 i denna provins, det hela baserat på en re
dogörelse lämnad av prosten O l o f  B r o m a n 4, vilken bearbetats i 
sammandrag av Bäck, \idare en uppsats om tecken till sten i blåsan 
(1749), ett par meddelanden om fall av vattusot botade på lasarettet 
på Kungsholmen 1752 (1754 och 1755) samt rön om strypsjukan så
som tillägg till ett meddelande i detta ämne av E. D. S a l o m o n  ( i 772).5 
— Vidare märkes en anatomisk uppsats ’Rön om negrernas svarta 
hud’ (1748), grundad på iakttagelser, som Bäck haft tillfälle att göra 
på Charité-hospitalet i Paris; denna uppsats ansågs tydligen märklig: 
N il s  R o s é n , som Bäck underställt den, berömde den livligt och tog 
på sin risk, att den utan föregående akademibeslut infördes i Hand
lingarna,6 och Bäck själv uppger i sina självbiografiska anteckningar7, 
att den uppmärksammats av H a l l e r  i »Capitlet om Cuticula uti dess 
stora Physiologie der han grundar läran om Rete mucosum Malpighii 
til en god del på desse försöken».

1 S. 505 ff. D et kan tilläggas a tt förutom  det m anuskrip t till en läkarbok, som o m 
talats s. 507 (från Karol. inst:s bibi. ms. 165: 3), förefinnes även e tt ofullbordat utkast 
till en liten folkskrift ’K ort underrättelse h u ru  m an på enfaldigt dock säkert och 
krafftigt sätt skal bota några siukdom ar som äro m äst gängse och farlige’ (i Karol. 
inst:s bibi. ms. 71: 2, 8 s. fol.). D etta  utkast bär datering  ’Söderham n d. 15 Febr. 
1746’ och härrör således från e tt besök, som Bäck kort efter sin återkom st från u t
landet gjorde i sin hem stad.

2 Ibid. s. 505. T ill presidietalen återkom m er jag i det följande m ed ett kort om 
näm nande.

3 1,346 personer, enligt en till Brom ans relation fogad tabell.
4 Jfr ovan s. 532. 5 Jfr ovan s. 505 m ed not 2.
* R o s é n  till B äck  19 jan . 1748 , där det bl. a. heter: »Så wida iag wet är H err 

Assessoren den förste som  uptäckt h u ru  de störste anatom ici kom m it till at bedraga 
sig u ti denna saken. Jag har icke eller sedt någon som wijsat denna m odum  praepa
randi. Således beder och styrker iag H err Assessoren till at meo periculo låta införa 
den u ti wåra acter och är säker om  at hela Academ ien är härutinnan af m in mening»
(Ihre  193; i O. T . H u l t s  uppsats ’L a correspondance du  D r Nils Rosén von Rosen- 
ste in ’ i Acta m edica Scandinavica, Vol. 75, 1931, om näm nt m ed orden: »Berömmer
en uppsats av Bäck»). 7 Ihre  202: A 2.
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Av farmakologiskt — och i någon mån botaniskt — innehåll äro 
ett par av Bäcks uppsatser i Handlingarna. En handlar ’Om Faua 
Pichurim ifrån Brasilien’ (1759)1 och föranleddes av det meddelande 
fältmedikus P. Z etzel2 lämnat i samma årgång om sina rön beträf
fande detta läkemedel, Pechurim-bönan, som han på Collegii medici 
förslag fått Kungl. Maj:ts medgivande att försöka under fälttåget i 
Pommern. Bäck, som också prövat detta medikament, framhåller, 
att »Pichurim är ej hittils uptagen i Materia Medica, och dess härkomst 
aldeles obekant utom Portugal», därifrån det närmast införts till 
Sverige3, och han lämnar nu en närmare beskrivning därav ur såväl 
botanisk som kemisk synpunkt. Ifråga om dess botaniska härkomst 
framkastar han en gissning, att det möjligen kunde vara frågan om 
frukten av samma träd, som lämnade en annan drog, den s. k. Copaiva- 
balsam, alltså Copa'ifera officinalis L. tillhörande fam. Leguminosae, 
men detta visade sig vara oriktigt. Linné hade icke upptagit Pechu- 
rim i det Materia medica-förslag han 1761 hade tillställt Bäck för 
den nya farmakopén4, men i sitt nästan samtidigt avsända brev till 
denne av 22 dec. s. å. skriver han: »Pecurim tycker mig borde insättas.» 
Och han anger även, hur detta borde ske:

»Pecurim Faba
Laurus? hodie ignota
Arbor peregrina Brasiliensis».5

Bäck har tydligen gjort varjehanda försök att komma till klarhet om 
ursprunget. Utom hos importfirman har han sålunda bl. a. förfrå
gat sig hos den unge N. L. B u r m a n , som 1760 besökt Sverige, men 
denne har ej kunnat ge något besked på denna punkt att döma av hans 
brev av 8 mars 17626, ehuru han haft varjehanda annat att förtälja

1 E tt koncept (början) i ms. 159: 6 (no. 165) i Karol. inst:s bibi.
2 Om talad härovan s. 528 f.
3 Im porten  handhades av handelshuset Arfwedson. I Karol. inst:s bibi. ms. 

159: 6 (no. 2 5 3 ) finnes e tt brev från främ ste chefen, A b r a h a m  A r f w e d s o n , till Bäck 
1 759  i detta äm ne m en också utvisande, a tt Bäck även genöm  firm an sökt erhålla u p p 
lysningar rörande bönans ursp rung  u r  botanisk synpunkt.

4 J fr  ovan s. 535.
6 B ref o. skrifv. I: D. 5, s. 100.
* H an  skriver bl. a. följande: »Pechurim  m e apud Vos vidisse non recordor, scio 

tam en quod D nus Reim arus m ihi eo, quo H am burgi fuerim , tem pore dem onstraverit 
fabam  (figura coffeae dimidiatas sed duplo m ajorem ), quam  Pixrim  vel Anticolicam  
A m ericanam  vocabat, narrans, M edicum  H elvetum  H ernschw an dictum  hocce re-
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därom. Åtskilligt senare har Bäck hört sig för hos J. J. F e r b e r , 

som var apotekarson och själv umgicks med planer på att övertaga fa
derns apotek i Karlskrona. I brev av 26 juni 17741 svarar denne emel
lertid kort och gott: »Faba Pichurim är redan flera år utrikes bekant 
till sit bruk, men ej till sit botaniska slägte.» I november samma år 
skrev Bäck till T h u n b e r g , som då befann sig i Caplandet, och manade 
honom att ha sin uppmärksamhet riktad också på växternas medicin
ska användning »mäst ibland Willa Nationer, som snarare råka på 
Specifica, än andre». »Jag vet nog», säger han då bl. a., »at H r Doctorn 
letar nog efter af hwilka örter wi hafve wåra Pharmaceutica, och som 
ännu kunna vara obscura, såsom Faba Pichurim kommande ifrån Bra
silien med lucht och smak emillan Muskott och Sassafras — Den 
Arch. Linné tror wara af en Species Lauri &c.»2 Och ännu i ett brev 
av 25 okt. 17783, då Thunberg är återbördad till Europa och befinner 
sig i Amsterdam, förhör han sig om Pechurim, varom dock denne ej 
torde ha haft något att förmäla. När Pharmacopoea Svecica trycktes 
17754, blev det ungefär så formulerat som Linné anvisat:

Pechurim, Faba,
Lauri Species? Americana australis.

Och den formuleringen bibehölls (med obetydliga modifikationer) 
i samtliga de upplagor, som utgåvos under Bäcks livstid. Visserligen 
hade P. J. B e r g iu s  i sin Materia medica e regno vegetabili, T . 1 
(Holm. 1778), s. 327, försökt sig på en gissning, i det att han uppfört 
Pechurim under Lauraster amboinensis, Leytun. (efter Rumphius). 
Men det skedde med ett tveksamt »an?» och blev ej godtaget. Ännu 
i farmakopéns 5:te edition 1817 (med omtrycket 1826) betecknades 
proveniensen med ett »obscura». Det var först i Editio 6:ta 1846,

m edium  venditasse pro arcano contra Taeniam; integram  vero fabam  nunquam  vidi, 
sique Acta H olm iensia acquirere possim , tentabo num  intelligere et cujusnam  ge
neris sit extricare queam.» (K arol. inst:s bibi. ms. 61.)

1 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
2 B ä c k  till T h u n b e r g  24 nov. 1774 (U U B, G  300 e). H an  tillägger för övrigt 

ytterligare: »Men dessutom  äro en hop örter i China och alla andra Södra L änder 
som äro Specifique i vissa sjukdom ar, och vi behöfde här i våra T räg ård ar p lanté- 
rade, eller åtm instonne m odus procedendi om ständeligare beskrifvit, så at alla H r 
D octorns O bservationer i den vägen kom m a til nytta.»

3 Ibid.
4 Pechurim  utgjorde här liksom i senare editioner ingrediens i D iascordium  (Elec- 

tuarium  e Scordio), s. 88 (ed. princeps).
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som man kunde ange ursprunget från en Ocotea1 eller Nectandra 
(Ocoteca Puchury major M a r t .; Nectandra N e e s .). I Editio 71a 1869 
är Pechurim uteslutet. — Av analogt innehåll är en notis av Bäck i 
Handlingarna för 1765 angående den medicinska användningen av 
Spartium scoparium, skriven som tillägg till en uppsats av P e h r  O s -  

beck  angående denna »Svenska Ärte-buskes» användbarhet som häck
växt m. m. Det är alltså fråga om den risiga ärtbuske med gula blom
mor, som Linné kände ifrån Skåne, Göteborgstrakten m. fl. ställen 
och beskrivit i flera arbeten2 och som numera nämnes Sarothamnus 
scoparius, på svenska Har-ris, och av C. J. H a r t m a n 3 och senare för
fattare4 är känd från många trakter i Södra Sverige. Det medicinska 
gagnet av denna växt, som också av J. O d h e l iu s 5 redan något tidigare 
(1762) prisats som ett utmärkt diureticum, tycks icke ha ansetts 
som mera anmärkningsvärt, eftersom växten av allt att döma aldrig 
upptagits i farmakopén. — I detta sammanhang må också anföras en 
annan uppsats, som äger intresse ur farmakologisk — i någon mån 
också ur zoologisk — synpunkt, nämligen Bäcks ’Rön om ormars bett, 
som äro mindre eller mer farlige’ (1748). Dessa rön grundade sig på en 
serie experiment, som Bäck under Paris-vistelsen hade haft tillfälle 
att anställa i Jardin du Roi under B e r n a r d  d e  J u s s ie u ’s inseende till
sammans med ett par unga franska medici, av vilka den ene var den 
ovan omtalade d:r N . S. B l o t 6, senare professor i Caen. Tiden anger

1 I J. H . F o r s h a e l l s  Lärobok i pharm acien, Organisk pharm aci (N orrköp. 1836) 
upptogs N ucleus Pechurim , K ryddbönan under: »Ocotea Pechurim v. Humb. T räd . 
Varm are America: Brasilien» (s. 230 f.).

2 Se t. ex. F lora svecica ( 1 7 4 5 )  no. 589; Ed. 2:a ( 1 7 5 5 )  633 och där anförd litt.
3 H andbok i Skandinaviens flora (S thm  1820), s. 273; io :de uppl. (S thm  1870), 

s. 166.
4 D en  är avbildad i C. A. M . L in d m a n ,  Bilder u r N ordens flora, 2 (S thm  1905; 

3:e uppl. 1922) såsom no. 333, och beskrives närm are i sam m a arbetes del 3, s. 250 ff.
5 ’Rön om  Spartium  Scoparium , til dess m edicinska egenskap’, i KVA:s H an d 

lingar 1762, s. 81— 83.
6 Se ovan s. 608 f. E n m era tillfällig åskådare av experim enten, den förut näm nde 

Strassburger-professorn Ph . H . B o e c l e r , skriver 3 april 1754 (Karol. inst:s bibi. ms. 
61) bl. a. följande: »Dernierem ent j ’ai lu  avec plaisir les experiences que Vous avés 
fait å Paris avec les serpens, et 1’effet que leurs m orsure  a p roduit. Je m e suis re- 
voqué une partie, comm e j ’ai eu le plaisir de Vous voir operer quelques fois, je  me 
suis souvenu de notre com m un P recep teur Jussieu å cette occasion, et des grandes 
ressources que nous avons tirés de lui dans tous les genres de 1’Histoire naturelle, 
et notre ami Plot [o: Blot], le chasseur des coleuvres, m ’echappoit non plus de ma 
memoire.»
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Bäck som juli—augusti 1744, men har härvid misstagit sig, ty av hans 
resejournal (D. 2)1, där han ganska utförligt relaterar de gjorda för
söken (s. 129—131), framgår tydligt nog, att dessa försiggått ett år 
tidigare, alltså redan 1743.

Även ett par rent zoologiska uppsatser av Bäck föreligga i akademiens 
Handlingar. Hit hör sålunda det första bidrag han överhuvud dit 
lämnat, hans redan före utrikesresan uppsatta ’Beskrifning om gräs- 
matken, som til owanlig myckenhet syntes i Helsingeland, Gestrike
land och flere orter i Maji, Junii ock Julii månader år 1741’ (1742). 
Genom undersökningar i sin helsingska hembygd har Bäck fastställt, 
att härjningarna härrört från larven av en nattfjäril (Phalaena). — En 
annan uppsats av vida större vikt var hans meddelande ’Kort berät
telse om vatn-polypen . . (1746). I den här ovan lämnade redogö
relsen för Bäcks vistelse och förehavanden i Paris omnämndes mera i 
förbigående (s. 464), att han där tack vare sina förbindelser med flera 
framstående naturforskare förts i beröring med några av de då särskilt 
aktuella spörsmålen inom naturvetenskapen, däribland vattenpoly
pernas livligt omdebatterade problem. Diskussionen härom hade 
framkallats av de uppseendeväckande upptäckter, som 1740 av den 
då i Holland, senare i Geneve bosatte naturforskaren A b r a h a m  

T r e m b l e y , till börden schweizare, gjorts rörande sötvattenspolypen 
Hydra, dess regeneration m. m. Därmed hade väckts till liv en in
tensiv forskning i flera länder. I Frankrike hade sålunda B e r n a r d  

d e  J u s s ie u  tidigt gjort iakttagelser på detta område och bedrev nu 
under 1741 och nästföljande år ivriga forskningar; redan i brev av 14 
febr. 17422 till L i n n é  gör han vissa, ej alltför genomskinliga antydningar 
om upptäckter, som innebära märkliga tillskott till djurriket men vilka 
han avser att fortsätta, innan publikation sker. Emellertid trycktes i 
Mémoires (Histoire) de 1’Académie royale des sciences för 1742 hans 
’Examen de quelques productions marines’3, som behandlar koraller,

1 Karol. inst:s bibi. ms. 40: 2.
2 T ryck t i M em oirs o f the Am erican academ y o f arts & sciences, N . S.: Vol. 5 

(1853— 55), s. 194 f. H an skriver bl. a.: »Varia suscepi itinera, to toque autum no 
prasterito circa littora Neustriae m aritim a erravi, nova non pauca detexi quibus ani
male regnum  d itatum  m iraberis; meae vero antequam  prodeant in  lucem  observa
tiones u lterius indagari has res anim us est.» (Se även no ten  ibid. angående vissa 
ifrågavarande vattenvarelsers inrangering i djurriket m. m .)

3 D en  fullständiga tite ln  lyder: ’Exam en de quelques productions m arines qui 
on t été mises au nom bre des plantes, & qui sont l’ouvrage d ’une sorte d ’insectes 
de m er’ (i anf. serie, Année 1742, s. 290— 302).
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lithophyter, polyper m. m. Bäck, som av åtskilligt att döma redan före 
sin ankomst till Paris (dec. 1742) vunnit kännedom om denna forsk
ning1, fick nu tillfälle att följa den på nära håll: han tycks sålunda enligt 
resedagboken redan 31 dec. ha resonerat med Jussieu i detta ämne och 
blev av denne senare (23 aug. 1743) introducerad hos R é a u m u r , den 
framstående entomologen, som räknade polyperna till sitt forsknings- 
gebiet2 och för övrigt tydligen varit den förste i Frankrike, med vilken 
Trembley satt sig i förbindelse.3 Bäck lämnar Linné underrättelse om 
vad som försiggår: i brev av 5 okt. 17434 heter det visserligen endast, 
att Réaumur och Jussieu »äro nu i Provincierna wid hafsstranden at 
leta något nytt» och att Bäck själv gärna velat åtfölja Jussieu, men på 
våren 17445 berättar han: »Polyp-historien ökas dagel. Mr Bernhard har 
upptäckt i många andra Lithophytis det samma, som Hr Professorn 
sett af hans bref, nu i sista resan til Normandie och Bretagne.» Linné, 
som själv endast obetydligt haft tillfälle att göra studier på detta om
råde, är givetvis intresserad, om än också efter vad det förefaller en 
smula irriterad av dessa upptäckter. »K. Hr Doctor», skriver han bl. a. 
2 mars 17446, »förgiät ej at lära känna deras Polypus, om hkn de giöra 
et sådant wäsende. jag kiänner honom intet». Dock har han själv funnit 
en sådan, som han avtecknar och som »har samma egenskap, at då et 
öra klippes af, wäxer det igen; men mehr försök har jag ej fått giöra». 
Det bör nämnas, att Bäck vid denna tidpunkt också trätt i kontakt 
med den forskning, som på området ifråga bedrevs på andra sidan 
Kanalen. Antagligen hade han själv meddelat P e t e r  C o l l in s o n  

något om de franska forskarnes arbeten, och det föranledde denne att 
till sitt brev av 5 febr. 17447 foga en med teckningar försedd redogö

1 H an näm ner själv e tt u ttalande av Leiden-professorn  B. S. A l b i n u s , vilket m åste 
härröra från hans uppehåll i Holland. Och det är icke u teslu te t a tt han u n d er de 
forskningar han bedrev under sitt långa, ofrivilliga uppehåll i D over, kan ha kom m it 
a tt göra iakttagelser på detta  eller åtm instone m ycket närgränsande om råden.

2 H an fram lade sina åsikter härom  i företalet till T . 6 av sitt stora verk M ém oires, 
pour servir å 1’histoire des insectes (Paris 1742). —  U tom  detta  första tillfälle, då 
m an diskuterade bl. a. likheterna m ellan växtvärlden och d jurriket i vissa hänseenden, 
besökte Bäck honom  flera gånger, då olika slag av polyper, de växter på vilka de pläga 
förekom m a m. m. voro äm nen som avhandlades.

3 Se härom  C orrespondance inédite entre R é a u m u r  et A b r a h a m  T r e m b l e y  . . . 

par M aurice T rem bley  (Geneve 1943), m ed en in tressan t och klarläggande ’In tro 
d u c tio n ’ av E. G u y é n o t .

8 B ref o. skrifv. I: D. 4, s. 7.
5 Ib id . s. 11 (jfr även not 5 å s. 12 f.).
8 Ib id . s. 15. 7 Karol. inst:s bibi. m s. 61.
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relse för en del observationer gjorda i Norwich av en M r A r d e s o n , 

som i sin tur lämnat dem till H e n r y  B a k e r , en av Englands ivrigare 
polypforskare vid denna tid.1 Enligt Collinsons önskan2 har Bäck 
förelagt Jussieu och Réaumur detta aktstycke, varvid det konstaterats 
att ett species hittills var obekant.

Det vore emellertid felaktigt att tro, att Bäck inför allt detta för
blivit en passiv iakttagare. En dylik föreställning vederlägger han 
själv på det kraftigaste genom vad han meddelar Linné i sitt brev av 
i maj 17443: »Hwad Polypen widkommer, som jag hafwer hela detta 
åhret roat mig med, och kiänner så wel som någon i Paris, ärnade jag 
med detta öfwersända fullkomlig beskrifning om; men jag finner, at 
det blifwer denna gången för drygt» osv.; han ställer i utsikt att den 
skall sändas senare. Ett annat indicium på Bäcks studier inom detta 
ämnesområde utgöra de spridda notiser och konceptartade annotatio- 
ner, som föreligga i en av hans anteckningsböcker från Paris-vistel
sen, nämligen ms. Ihre 237 (särsk. s. 25—32); om denna kan närmare 
ses nedan Del 2, s. 460. Den uppsats Bäck avsåg att tillställa Linné 
skulle väl knappast enbart ha haft till syfte att lämna denne upplys
ning om forskningsresultat, för vilka han förklarat sig stå relativt 
främmande — den hade väl också varit avsedd för publicering och i så 
fall snarast väl i Vetenskapsakademiens Handlingar. Det förefaller 
dock skäligen osäkert, om Bäck verkligen fullföljt denna sin avsikt: 
i den fortsatta korrespondensen från tiden för hans utrikesvistelse sä- 
ges intet härom i positiv riktning — däremot nämner han i brev av 9 
juni 17444 den underrättelse han mottagit om sin moders död såsom 
orsak till nytt uppskov. För övrigt äro polyperna från Bäcks5 sida 
endast på tal i hans brev från Halle 23 febr. 17456, däri han förkla
rar: »Här i Tyskland tror jag, at ingen hittils sedt Polyper; dock wilja

1 O m  denne se D ictionary o f nat. biogr., Vol. 3 (1885), s. 10. P e h r  K a l m  gjorde 
hans bekantskap i Royal Society i ju li 1748 (En resa til N orra America, T . i , S thm  
1753 , s. 444).

2 C o l l i n s o n  skriver bl. a.: »it will lett all those Ingenious C urious & L earned 
G entlem en see wee are not Idle in England.»

3 B ref o. skrifv. I: D . 4, s. 19.
4 Ib id . s. 30 f.
5 L inné hade i brev av 12 maj 1744 (ibid., s. 25) i diskussionen om  den franska 

editionen av System a naturae bl. a. uttalat: »hwad polypen angår, så hoppas jag, at 
han lärer propageras ex ovis såsom  andre diur, fast han äfwen som wäxterne kan 
propageras per ramos; ty  fast än w äxter krypa och så förökas, hafwa de doch sit frö».

6 Ib id . s. 45.
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de redan explicera phaenomena», varpå följer en del om den store filo
sofen C h r is t ia n  W o l fs  funderingar i detta ämne m. m.

Bäck fortsatte emellertid även efter hemkomsten sina forskningar 
i ämnet och fann bl. a., enligt vad han berättar i ett brev till baron 
C h a rles  de G e e r 1, »först i siön vid Brahelund i Junii månads början 
[1746], sedan på H:r Baron och Cammarherren David Stierncronas 
gods Åkeshof, i en liten insiö Iudarn kallad» polyper av ett species, 
som han betecknar såsom nytt.2 Vid ett sammanträde i Vetenskapsaka
demien i juli 1746 demonstrerade han detta species, vilket gav anled
ning till att han för akademiens Handlingar författade en ’Kort berät
telse om vatn-polypen’, tryckt i nämnda års volym s. 198—214 jämte 
en graverad Tabula (VI) samt det brev till De Geer, varmed han under
ställde denne sitt opus för granskning (s. 214—216).3 Den uppsats 
han som nämnt avsett att tillställa Linné har här vuxit till en skildring 
av polypforskningen sådan han lärt känna och i viss mån själv bevitt
nat den, jämte en redogörelse för nya arter av hydrozoer och bryozoer, 
för dessa varelsers regeneration, fortplantning m. m. Linné var höge
ligen belåten med denna Bäcks prestation, i vars resultat han tydligen 
ville se ett stöd för sina egna teorier. När han omsider lyckats 
erhålla ifrågavarande kvartal av Handlingarna, skriver han 25 nov. 
17464: »utan att flattera behagade Hr Assessorens observation mäst; 
det behageliga brefwet, det nya species och fröen uti Polyper, altså 
faller alt hwad Muschenbroek sig mocquerat öfwer omne vivum ex ovo, 
demonstrerat med polyper, det är artigt att desse polypi lefwa vitam 
vegetabilem, de föröka sig med frö, såsom wäxterna» etc. — han fin
ner en särskild likhet med Salices och tillägger så: »Herre Gud, hur 
gräntsa icke Regnum Animale och Vegetabile nära intill hwar andra, 
att wi måste snart hafwa nye landtmätare, som giöra gräntseskilnaden.»

1 Härom närmare nedan.
2 Han hade tidigast funnit det i Berlin och visat det »för några af Kongl. Veten

skaps Akademien derstädes».
3 E tt brev från D e  G e e r  till B ä c k  av 31 aug. 1746 föreligger i vår samling (Ihre 

193) och ger vid handen, att Bäck i brev av 25 aug. tackat för De Geers utlåtande. 
I brevet uttalar De Geer nu sin fägnad över »att min H r : Doctor hafwer smak för 
Jnsecternas beskådande och observerande» och hoppas få »profitera af min Herres 
lius uti denna delen af Natural Historien». Han vill också »få tillfälle att wisa hwad 
jag redan i många åhr observerad [!] öfwer Jnsecterne, fast det will ingen ting säja 
emot det som H r: Doctor hafwer sedt hos Mrs. Réaumur och de Jussieu i Paris. Jag 
är allenast en begynnare.»

4 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 70 f.
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Även Bäck själv har vid ett senare tillfälle, nämligen i sitt minnestal 
över professor H. D. Spöring 1749, gjort en del reflexioner över polyp
forskningens betydelse och konsekvenser.1

Huruvida Bäck i senare tid haft tillfälle att mer eller mindre ingå
ende ägna polypforskningen någon uppmärksamhet och t. ex. disku
tera dess problem med Linné har icke undersökts. Här skall blott 
pekas på en enda episod, som visserligen ej är av någon nämnvärd 
vikt, men vars utredande ger lösningen på en liten gåta av person- 
historisk natur. I brev till Bäck av 22 febr. 17582 berättar Linné om 
sina väldiga åhörarskaror på föreläsningarna och nämner härvid: 
»Peregrini nos inviserunt, e quibus Marchie italus, qui pulchras dabit 
observationes de Polypis; sed ipse eos non novit, interim dispositio 
horum, quam mihi obtulit in Mss., egregia est, imprimenda Wiennae.» 
När utgivaren så förser Marchie med notsiffra och förklaring: »Om 
denne, hvilken icke anträffats omnämnd annorstädes i Linnés skrifter 
eller bref, har ingen närmare upplysning kunnat vinnas», så är det ju 
tydligt nog, att man här räknat med en italienare vid namn Marchie. 
Mig slog däremot genast den tanken att här kunde föreligga en fel
skrivning — eller felläsning? — för Marchio, ’markis’. Och denna 
gissning stärktes avsevärt, när jag senare bland Bäcks papper i Karo
linska institutet3 påträffade en notis om sötvattenspolyper, som bär 
påteckning av Bäcks hand: »Efter Marquis Ximenes», och den blev 
till visshet, när jag ytterligare kunde fastställa, att markis J o s e p h  d e  
X im e n e s  d e  A r a g o n a  just i februari 1758 besökt Uppsala enligt vad 
ett brev från honom till professor J o h a n  I h r e  av 28 febr. 1758 (i 
ms. Ihre 192) ger vid handen. — Ytterligare kan erinras därom, 
att det, såsom ovan omnämnts4, var till Bäck som det brev från d:r 
M å r t e n  K / e h l e r  var ställt, däri denne från Marseille 1754 lämnade 
meddelande om en nyfunnen art av vattenpolyper, som äta sten.5

1 H. D. Spörings . . . äreminne, s. 19 f.: »Hvad nyheter hafve vi icke på några år 
fått ärfara om Electriciteten, och huru ha icke de små kräken Polyperna satt oss i 
förundran? Alla våra systemer öfver lif och fortplantning svigta, och man må väl 
frukta at de snart omkull ramla. Så mycket hafva H err Trembleys Polyper uträttat. 
Den ena påfundet räcker det andra handen. Polyperna hafva gifvit En af Edra väl- 
förtjenta och vidtbekanta Ledamöter [han pekar här på Linné] tilfälle, at uttyda salig 
Spöringens Gåtor: hvaraf det kommer, at Binnikemasken växer ofta til otrolig längd 
sedan han i stora stycken blifvit utdrifven» etc.

2 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 44.
3 Ms. 159: 6. 4 Ovan s. 634.
5 Meddelandet infördes som näm nt i KVA:s Handlingar 1754.
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Om vi så ytterligare erinra om Bäcks ’Beskrifning på en af lerbrun- 
narna omkring Paris’ (1 7 4 5 )  med observationer angående däri före
kommande olika lerlager, samt ett meddelande om en kemisk under
sökning av vit torvaska (1750) såsom komplement till en uppsats av 
d:r J. H e s s e l iu s ,  så torde vi ha anfört åtminstone allt mera väsent
ligt av Bäcks bidrag till Vetenskapsakademiens Handlingar.

Till akademi-publikationerna höra emellertid även Bäcks fem min
nesteckningar över bortgångna ledamöter, men till dessa — delvis 
redan omtalade — återkomma vi i annat sammanhang.

De vetenskapliga bidrag Bäck offentliggjort utanför Vetenskapsaka
demiens rayon är rätt fåtaliga. Ett par vila på observationer gjorda 
under utrikesresan, närmare bestämt under vistelsen i Paris. Vid en 
obduktion å Charité-sjukhuset — det gällde liket av en neger — hade 
Bäck hösten 1 7 4 4  iakttagit ett fall av medfödd sammanväxt av nju
rarna. Han lät sin vän, den sedermera i vår arkitektur- och konsthistoria 
berömde J e a n  E r i c  R e h n , som vid denna tid vistades i Paris, utföra 
tre teckningar av fenomenet. I ett brev, som Bäck i dec. 1 7 4 4  från 
Leipzig skrev till H a l l e r  i Göttingen1, omnämnde han fallet, och den 
26 i samma månad2 meddelade han Linné, som kort förut blivit ut
sedd till sekreterare i Vetenskapssocieteten i Uppsala: »Jag torde öfwer- 
sända til Societeten en observation de renibus connatis, som jag såg in 
cadavere Mauri i Paris, med en Ritning.» Linné tackar 8 febr. 1 7 4 5 3 

för observationen och meddelar: »ju förr hon kommer, ju bättre.» 
Men den 3 maj skriver Bäck från Berlin4: »Jag fruchtar, at man har 
swårt hos oss til at få stuckna 3 stora figurer öfwer Renes connatos, 
som jag eljest hade redan sändt.» Sedan avhöres ingenting om denna 
sak på länge — i varje fall vet jag mig icke ha sett något direkt härom 
i brevväxlingen mellan Linné och Bäck5, vilken dock för ingen del i sitt 
nuvarande skick kan sägas vara fullständigt bevarad. Man tycker ju 
annars att saken åter borde ha kommit på tal 1746, då Bäck i sitt förut
nämnda lasarettstal (s. 9 f.) refererade det sällsynta fallet6 med om
nämnande av Rehns teckningar och förklaring att han kunde »upvisa

1 Resedagboken 2, s. 251 (koncept); jfr även här nedan not 6.
2 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 38.
3 Ibid. s. 40. 4 Ibid. s. 53.
5 I brev av 16 mars 1750 (ibid. s. 120), där Societetens Acta äro på tal, skriver

Linné dock: »tack M. Br. som will contribuera».
8 Till detta Bäcks referat hänvisar H aller  i Elementa physiologias corporis hu

mani, T . 7 (Lugd. Bat. 1765), s. 242, not f.



6 7 0

för Kongl. Vetenskaps Academien sjelfva njuran insprutad och prae- 
parerad med några ryggkotor hvaruppå han satt» osv. Och ett annat 
tillfälle att återupptaga tanken på publicering borde ha förelegat 1748, 
då Bäck kallades till ledamot av Societeten, men därav synas heller 
icke några spår.1 Först 17802, alltså 15 år efter det att Linné frånträtt 
sekreterarposten och 2 år efter hans död, publicerades denna Bäcks 
uppsats ’Renes connati spinaeque dorsi incumbentes’ i Nova acta R. 
Societatis scientiar. Upsaliensis, Vol. 3 (med avbildningarna i kop
parstick). — Ett annat zoologiskt bidrag av Bäcks hand utgör upp
satsen ’De cornu piscis plane singulari carinae navis impacto’, som 
publicerades i Acta physico-medica Acad. Caesar. Leopoldino-Fran- 
ciscanae naturae curiosorum, Vol. 8 (1748). Denna uppsats finnes 
emellertid i vårt arbete omnämnd och partiellt behandlad i flera olika 
sammanhang, varför endast en kort sammanfattning angående dess 
tillblivelse, innehåll m. m. här kan anses påkallad. Ovan (s. 462 f.) 
har sålunda omtalats, hurusom Bäck i Cabinet du Jardin du Roi i 
Paris kommit att uppmärksamma det ifrågavarande »fiskhornet», 
som han tydligen fått tillfälle att ingående undersöka, samt hurusom 
han fått det avtecknat av M:lle B a sse po r t e . Ävenså omnämndes att 
han under vistelsen i Tyskland utarbetat en uppsats därom, vilken 
han för införande i den nyssnämnda publikationen tillställde presi
denten i Academia naturae curiosorum, hovrådet professor A. E. 
B u c h n e r .3 Han hade dessförinnan fått en del ytterligare material dels 
från P. C o l l in s o n 4 i London, dels i Berlin genom professor L ie b e r - 
k u h n  och därtill gjort aktningsvärda litteraturstudier — några be
varade excerpter förefinnas, bl. a. i ms. Ihre 238 (varom se D. 2, s. 
461 här nedan). Han gjorde i detta bidrag gällande, att hornet ifråga 
härrörde från ett species av svärdfiskarnas släkte (Xiphias) och rik
tade några invändningar mot en av tidens mera kända naturforskare,

1 Jfr dock ovan s. 669, not 5.
2 Uppsatsen, vartill koncept förefinnes i ms. 78: 7 i Karol. inst:s bibi., torde dock 

vara utarbetad åtskilligt tidigare (1774?), eftersom Bäck förklarar, att observationen 
gjorts för 30 år sedan.

3 Redaktionens uppgift härom: »Stockholmia Halam missa d. 18 Maii 1745* kan 
icke vara riktig, ty vid denna tidpunkt och flera månader därefter befann sig Bäck 
ännu i Tyskland, och i brev av 6 juli 1745 (Karol. inst:s bibi. ms. 61) försäkrar 
B u c h n e r , att Bäck icke behöver oroa sig för omfånget och planschernas storlek i 
detta arbete, »que j ’attens avec une derniere impatience».

4 Jfr härom ovan, s. 463 med not 1.
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J a c o b  T h e o d o r  K l e i n 1, stadssekreterare i Danzig, som uttalat du
bier mot vissa äldre författares uppgifter om fall, då svärdfiskar borrat 
sina spjut i fartyg, i det att Klein ansett dylika casus böra tilläggas 
narvalar (Monodon).2 Klein fann sig föranlåten att söka bemöta 
Bäck; detta skedde i en till hans Historiae piscium naturalis promo
vendae missus, 5 (Gedani 1749) fogad ’Epistola ad . . . Dominum Pe
trum  Collinsonium’, till vilken han alltså vädjade att döma i denna 
kontrovers. Detsamma har Bäck tydligen gjort i brev, och det visar 
sig att C o l l i n s o n  haft svårt att ta ställning: i brev av 20 juli 1752 
lutar han åt Kleins mening men ber Bäck framställa tvistefrågan ur 
sin synpunkt3, och sedan detta skett, förklarar han sig ej vilja döma 
i saken utan hänskjuter den till »other knowing & ingenious Men».4 
Den som däremot hade sin ståndpunkt fullt klar det var L in n é .  
När han fått tillfälle att ta del av såväl kritiken mot Bäck som även av 
den del av Kleins verk, till vilken den var fogad, uttalar han i brev till 
Bäck av 3 nov. 17495, sannerligen utan att skräda orden, sin uppfatt
ning om Klein. Och när han fått möjlighet att ytterligare studera 
Kleins verk, ger han trots sin kända aversion mot vetenskaplig polemik 
tillkänna en osedvanligt livlig lust att gripa till pennan för att påvisa 
hans många misstag.6 I själva tvistepunkten mellan Klein och Bäck

1 Denna av sin samtid mycket överskattade forskare hade själv skapat ett dilettan- 
tiskt natursystem och hade 1743 angripit L in n é  i en särskild skrift ’Summa dubiorum 
circa classes quadrupedum et amphibiorum in . . . Caroli Linnaei Systemate naturae’, 
därtill så pass ovederhäftigt, att Bäck umgicks med planer på att bemöta honom, vilket 
dock ej kom att ske (jfr Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 38).

2 Som narvalarnas horn äro spiralvridna och de av Bäck behandlade voro raka, 
skulle det alltså här bli fråga om ett för övrigt okänt slag.

3 Han säger här: »Mr Klein & Docr Beck you are both my Friends I Love you, 
Honour & Esteem you Both — but yett as farr as I can understand the dispute be
tween you — I must give it for my Friend Klein — I never had the particular Case 
of the dispute from you — I wish at your Leisure you would give it Mee» etc.

4 Här, i brev av 10 juni 1755, tackar han för ett brev från Bäck och fortsätter: 
»But as both you & M r Klein are my most Valuable Friends — I must beg to be 
excused determining any thing on Either side — but submitt that affair to other 
knowing & ingenious Men.» (Båda breven i Karol. inst:s bibl. ms. 61.)

5 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 96.
6 Så i brev av 18 nov. 1749 (ibid., s. 106): »får jag en gång tid på mig, woro på 

några dagar giort at refutera Klein, så at han aldrig skulle rätta sig [o: resa sig], nog 
kan M. Br. se at han ej är i stånd skrifwa en enda rad sine errore, det fodrar mera 
till at gå tillian rätt; han kan ju  intet prima principia.» Vidare 13 mars 1750: »Om 
jag fick en gång så mycken tid som 1 dag, hade jag lust depencera den på H r Kleyn» 
(s. 118).
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uttalar han sig mer än en gång, så t. ex. 13 mars 17501: »At den Mo
nodon, som gifwer oss unicornu, skall gifwas utan spiralt horn, det 
tror jag så mycket, som at Rhinoceros skall gifwas med spiralt horn.» 
Att Bäck, »som har eld, och icke är alt för mycket dämpad af en sur 
werld»2, skall bemöta Klein tar han för avgjort och önskar tydligen, 
att det ej skall ske med alltför lena toner.3 Helt visst har Bäck, som 
särskilt omkr. 1750—51 tycks ha arbetat åtskilligt med detta ämne4, 
också avsett att komma med ett gensvar: av ett i vår samling (ms. 
Ihre 193) föreliggande utkast i koncept (8 sidor i folio)5 torde man 
kunna sluta, att han — som för övrigt redan omnämnts6 — tänkt publi
cera detta i form av ett brev till B er n a r d  d e  J u s s ie u . Vad som förmått 
honom att avstå från tanken på ett svar är icke känt, liksom ej heller 
tidpunkten när detta skett.7 I ett av de fragmentariska koncept till 
en självbiografi (på latin), som föreligga i vår samling8, förekommer 
en passus om att han knappast ansett de föga viktiga ting Klein haft 
att anföra förtjäna någon vederläggning, men att han däremot beslutat 
att, om han finge leva, publicera varjehanda bidrag till ifrågavarande 
djurs naturhistoria, som han genom vänner samlat från många mu
seer i utlandet.9 Men ej heller denna tanke blev förverkligad. Däremot 
kan nämnas att han 1752 direkt eller kanske snarare genom en tredje 
persons förmedling trätt i kontakt med Klein pr korrespondens enligt 
vad några dokumenter i Karolinska institutets bibliotek10 ge vid han
den. Där finnas nämligen dels ett häfte skrivet av obekant hand inne

1 Ibid. s. 118. Ett liknande uttalande redan tidigare (febr. s. å.) se s. 115.
2 Uttrycket förekommer i brev av 3 nov. 1749 (ibid. s. 96).
3 I det förutnämnda brevet från febr. 1750 (s. 115 f.) heter det: »Kiäre, tänk ej 

på hufwud quaestion med den, som lärer knapt ägt nogot. utan lär honom wetta hut 
att angripa honett och lärdt folk, som sielf ej kan räkna radios på en enda fisk, och 
doch will wara ichthyologus.» Jfr även s. 118, 126 och 129.

4 Jfr nedan angående F. R a b e n s  undersökningar i Danmark. Från London m ed
delar C. M ortim er, sekreterare i Royal Society, 20 april 1751 (ms. 61) om Collinsons 
fiskhorn, att »c’etoit le corne d ’une espece de Xiphias Piscis & pas du Narwhal».

5 Jfr nedan D. 2, s. 328.
6 Jfr ovan s. 463.
7 Det saknar icke sitt intresse att det kan konstateras, att liksom Bäck 1751 an

modat L ö f l i n g  att efterspana fiskhorn i de spanska naturaliekabinetten, varom breven 
från denne 1751—52 vittna, så riktade han ännu 1778 en liknande uppmaning till 
T h u n b e r g  att forska efter dylika i Amsterdam.

8 Ihre 202 A: 1.
9 Ifrågavarande passus är avtryckt ovan s. 463 not 4 (jfr även nedan i D. 2, s. 461)*

10 Den meromnämnda ms.-volymen 61.
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hållande Bäcks ’Dubia et Propositiones’ i 6 punkter (s. i —3) jämte 
’Kleinii Ulteriores propositiones Xiphiam non esse Perfossorem’ 
(s. 4— 12), dels en uppsats av Klein, av allt att döma egenhändigt skri
ven: ’Ad Dubia et Propositiones Nob1: D. Dr. Bäck amica responsio’, 
däri han söker att punkt för punkt bemöta Bäcks förutnämnda teser. 
Denna Kleins skrivelse bär datering 15 aug. 1752. Angående inne
hållet i denna skriftväxling får man det intrycket, att Bäcks teser äro 
klart och koncist formulerade, under det att Klein i båda sina skrifter 
är något vittutsvävande. Bl. a. med hänsyn till resp. dateringar kan 
man undra, om det ej är dessa nya inlägg som avses, när Linné i brev 
av 8 sept. 17521 skriver: »hwad ramblar den absurde Klein? at dispu
tera med honom är at springa kapp med kalfwar.» — Ytterligare är 
endast att nämna, att till dokumenterna rörande detta ämne höra 
även två brev i vår samling från danska geheimerådet m. m. F. R a b e n , 
ledamot av K. Vetenskapsakademien, det ena från april 1750 till W a r- 
g e n t in  i Ihre 197, det andra från 1751 möjligen till Bäck (eller War- 
gentin?) i Ihre 193, vartill kommer ytterligare ett till Wargentin 
från nov. 1750 i K. Vetenskapsakademiens bibliotek; alla dessa inne
hålla upplysningar för Bäck rörande fiskhorn i danska samlingar m. m. 
Av brevet från april 1750 framgår att det är Raben som i samma syfte 
översänt de relationer rörande dylika horn, som befunnits inborrade 
i danska fartyg, vilka relationer här inrangerats i ms. Ihre 185: 3 (se 
nedan D. 2, s. 300).

Vad Bäck för övrigt presterat i tryck utgör, bortsett från hans ovan 
berörda hygieniska råd och påminnelser i almanackorna2, av ett par 
smärre uppsatser fogade som bidrag till andras skrifter, ett och annat 
brev o. likn., ävensom ett par översättningar. Sålunda skrev han en 
uppsats om Jesu uppstungna sida i form av ett brev till barndomsvän
nen S v en  B telter  (dat. 20 maj 1758), avsett för dennes arbete ’Wars 
Herras och Frelsares Jesu Christi historia’, och tryckt i dettas Bok 6 
(Sthm 1760).3 Samma form hade även hans uppsats om den s. k. is
ländska skörbjuggen4; detta brev var daterat 12 juni 1776 och ställt

1 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 187. 2 Se ovan s. 504.
3 B /elter  skriver härom till B äck  12 nov. 1759 och tackar för hans sakkunniga stöd 

beträffande de ställen i hans verk, där detta varit av nöden. Bäcks brev har avtryckts 
oförändrat och vunnit allmänt bifall. »Ty der uti», skriver Baelter, »är min käraste 
Broder icke Medicus och anatomicus allena, utan äfwen Theologus, Philologus,
Criticus och Historicus. Jag är derföre glad, at jag der med får pryda mit arbete, 
til det Allmännas tienst» (Karol. inst:s bibi. ms. 160: 7, no. 54).

4 En del koncept i ms. 79: 6 (no. 2) i Karol. inst:s bibi.

4 3 — 40360 A. Grape
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till U n o  v o n  T r o il , vid denna tid överhovpredikant, senare ärkebis
kop, och infördes i dennes bekanta arbete ’Bref rörande en resa til 
Island 1772’ (Ups.-Sthm 1777). Bäck framhåller, att det här icke är 
fråga om skörbjugg, utan om veritabel elephantiasis.1 Denna sjukdom 
var icke alltför sällsynt i Norden; tidigare hade fall andragits av bl. a. 
A n t o n  R o l a n d sso n  M a r t in  och J. L. O d h e l iu s , vilka Bäck om
nämner såsom tillhörande denna sjukdom. Själv har han, som det 
förefaller, räknat med möjligheten att framdeles kunna skriva om sjuk
domens förekomst i Sverige2, men om detta verkligen skett förefaller 
ovisst. Vi påminna oss emellertid, att denna sjukdom berördes i hans 
korrespondens med landsortsläkarne, och konstatera, att detta i ett ovan 
(s. 515, not 3) anfört fall förekom efter avfattandet av här behandlade 
uppsats.3 Av brev i en något mera egentlig mening må här endast er
inras om ett sådant, dat. Stockholm 20 maj 1776, till utgivaren av Al- 
männa biblioteket dvs. C. C. G jö r w e l l  rörande C. P. Thunberg.4 
Att han också lämnade de lärda journalerna meddelanden i form av 
utdrag ur brev, som han fått mottaga särskilt från i utlandet bosatta 
vänner eller svenska utrikesresenärer, ha vi i det föregående sett prov 
på, vilka lätteligen skulle kunna utökas.

1 Bäck opponerar mot den äldre uppfattningen (hos Boerhaave, van Swieten 
m. fl.), att elephantiasis skulle vara »högsta graden af Skjörbjug», och tycker sig finna 
samma uppfattning hos J. P e t e r s e n , Den saa kallade Isländske Skjörbjug . . . 
(Soroe 1769). Det kan tilläggas att han om sjukdomens uppkomst i brev till J. R. 
F o r s t e r  (juni i 777) uttalar: »II est bien sur que c’est une maladie qui ne depend 
seulement de la diéte, mais venue d ’infection . . . puisque vos habitans des terres 
australes n ’en savent rien» (Ihre 193).

2 Han säger s. 319 efter att ha berört dess förekomst i vissa kusttrakter i Finland: 
»Men jag spar til et annat ställe, det som angår denna sjukdom i Sverige.»

3 Med hithörande ämnen sysslade Bäck i varje fall ännu så sent som 1785 . Då 
korresponderade han nämligen med en O. O l a v s e n ,  som han tackar för att han »så 
ädelmodigt icke allenast besvarat mitt bref rörande den Jsländska Spetälskan, utan 
ock sändt til mig i a Tomen af Trundh. Lärda Handlingarna in IV°, at deruti få läsa 
de wackra rönen och Berättelserna om samma sjukdom» osv. Den åsyftade publika
tionen är tvivelsutan Nye Samling af det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 
Skrifter, Bd 1 (Khvn 1784), som bl. a. innehåller uppsatser av Sognepraest, profes
sor H a n s  S t r ö m  (bl. a. LVA) ’Anmaerkninger til Oplysning om den ved Soekysterne 
i Norge gaengse Spedalskhed’ och av D:r H. M o l l e r ,  ’Forsog i det som angaaer det 
Norske Folks Sundhed, 1: Over den Norske Skiörbug.’ (B äck  till O l a v s e n  30 sept. 
j 785> Karol. inst:s bibi. ms. 28.) — En del anteckningar rörande lepra m. m. i Karol. 
inst:s ms. 68: 3 har jag ej haft tillfälle att undersöka.

* Jfr ovan s. 509 med not 5.



675

Ovan (s. 498) har omtalats Bäcks översättning av T h o m a s  D im s - 
d a les koppympningsbok1 med »den hiertans wackra inledningen där 
till»2 för att tala med Linné — den var ju ett led i den kamp, som 
Bäck såsom medicinalväsendets främste man hade att leda mot den 
förödande folksjukdomen. I sina självbiografiska anteckningar anser 
han sig också kunna konstatera, att »hans möda hafver icke varit få
fäng eftersom månge Medici i orterna hafva nyttjat den både för All
mogen och ståndspersoner med mycken framgång». Det kan förtjäna 
nämnas att arbetet blev föremål för en förhållandevis utförlig an
mälan i (S a l v ii) Lärda tidningar 1770, s. 97— 100 och 102—104, 
ävensom att det föranledde en insänd uppsats i Dagligt allehanda 
för den 2 nov. 1769 (no. 245), däri pseudonymen Candidus an
märkte på att smittofaran vid ympningen i visst hänseende ej skulle 
ha blivit tillräckligt starkt betonad. Ett genmäle ’Til Herr Candi
dus’ föreligger i koncept av Bäcks hand i Karolinska institutets ms. 
no. 75: 5, men huruvida det verkligen blivit tryckt förefaller ovisst 
— i Dagligt allehanda har det i varje fall ej kunnat återfinnas. — 
En annan översättning hade Bäck utfört redan 1743 i Paris, i det 
att han på begäran av Bernard de Jussieu från svenska till latin 
överflyttade det ’Tal, om märkwärdigheter uti insecterne’, som Linné 
hade hållit i Vetenskapsakademien i okt. 1739 vid nedläggandet av 
presidiet — det första presidietalet överhuvud, eftersom Linné som 
bekant var akademiens förste »praesident». — och som tryckts i Stock
holm s. å. I brev till Linné av 5 okt. 1743 omtalar Bäck detta arbete 
och nämner, att »Mr Bernhard will låta trycka henna med något 
annat Herr Professorns».3 Det skedde ej, men översättningen kom 
senare till användning i den serie på latin, som Linné under titeln 
Amoenitates academicae4 utgav från 1749 och framåt av sina disser
tationer och andra smärre skrifter. I vol. 2 av denna svit (ed. 1 Holm. 
1751; ed. 2 Holm. 1762 och ed. 3 Erlang. 17875) infördes nämligen 
’C a r o l i L in n t e i . . . Oratio de memorabilibus in insectis, habita . . .

1 Originalets titel var ’T he present method of inoculating for the small-pox’.
2 Denna hade formen av ett ’öfversättarens bref til Assessoren och Provincial- 

Medicus N. N. om denna nya methodens början och framgång i England.’
3 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 7. (En handskrift av Bäcks översättning i manuskript

samlingen i Museum d ’histoire naturelle i Paris har omtalats ovan s. 612, not 3.)
4 Om denna svit, med olika editioner, omtryck m. m. se J. M. H u l t h , Biblio-

graphica Linnaeana, s. 65 ff.
6 Se H u l t h , a n f .  a r b . ,  s. 3 2 .
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Bäcks leda
motskap i aka
demier m. m. 

samt andra ut
märkelser.

Bäck o. K . 
Vetenskaps
akademien. 

Därmed för
bundna ms.- 

tillskott.

Ao. 1739. d. 3. oct. Monente clariss. B e r n h . J u ssieu  ex svetica in 
latinam vertit lingvam Parisiis 1743. A b r a h . B äck

Av den här givna översikten av Bäcks vetenskapliga produktion 
framgår på ett ganska slående sätt, i hur hög grad denna hängde sam
man med hans ledamotskap i olika akademier. Åtskilliga utmärkelser 
av detta slag kommo ju honom till del, och det är rätt naturligt, sär
skilt när det gällde en så strängt upptagen man, att dessa kommo att 
utgöra incitament till att genom vetenskapligt författarskap lämna bi
drag till vederbörande akademis publikationer och till att därmed 
ådagalägga sin uppskattning av den erhållna hedersbevisningen.

Av vår svenska Vetenskapsakademi kallades Bäck som nämnt till 
ledamot redan 17421 under sin vistelse i Paris. Vi ha också sett, huru
som han redan 1746, alltså kort efter sin återkomst till Sverige, rönte 
hedern att bli utsedd till preses. Det var vid nedläggandet av detta 
presidium som han höll sitt meromnämnda s. k. lasarettstal, och detta 
jämte det sätt, varpå han i övrigt fyllt sitt värv, renderade honom från 
sekreterarens, P eh r  E l v iu s ’, sida en komplimang, jämväl för hans nit 
att bringa de framlagda tankarna till verkställighet, liksom det också 
föranledde L in n é  att till honom rikta de erkännsamma orden: »Tack 
för härligt Praesidio till allas wår heder».2 Som ovan antytts, var detta 
dock icke den enda gången han innehade nämnda hederspost. Våren 
1764 beklädde han den ånyo, och om hans avgång denna gång heter 
det i akademiens dagbok för den 25 juli (§ 3): »Herr Bäck afträdde nu 
Praesidium, och höll et ståteligt Tal om Far-soters orsaker och deras 
hämmande», en prestation, som ju också är oss välbekant från det 
föregående. Nu var det P. W. W a r g e n t in  som framförde akademiens 
tack, och för honom, statistikern, låg det särskilt nära att med ut
gångspunkt från tesen om landets styrka såsom främst beroende på 
en talrik folkmängd betona det utomordentliga värdet av den genom 
läkarens kamp mot sjukdomar och farsoter vunna besparingen av 
människoliv och därmed också nödvändigheten av »et välbestäldt Me
dicinalverk». Och i vältaliga ordalag berördes härvid jämväl Bäcks 
insats.3 När Bäck så år 1793 fyllde sitt 8o:de år, hade det skäligen säll

1 Kallelsebrevet föreligger i Ihre 202: A 3.
2 Brev av 6 nov. 1746 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 67).
3 W a r g e n tin  slöt med följande ord: »Blifva Edra råd verkstälde, och den Högste 

dem välsignar, huru högt hafven I då icke gjordt Eder förtjänt af Fäderneslandet.
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synta fallet inträffat, att han för tredje gången utsetts till preses. In
för det tal, varmed han skulle nedlägga presidiet, tycks han denna gång 
känt sig tveksam — som nämnt hade han valt att tala om dieten — 
och ansett sig böra underställa sitt manuskript sekreterarens bedö
mande: denna charge innehades nu av den framstående fysikern 
J o h a n  C arl  W il c k e , som i ett älskvärt brev av 7 nov. nämnda år1 
försäkrade honom, att han fann talet »öfwermåttan både värdigt och 
vackert at för K. Academien upläsas, och sedan til Publici nytta kund- 
göras» och hade vackra lovord både för uppläggningen och stilen.2 
Talet hölls den 11 dec. 17933 och besvarades av sekreteraren, men 
trycktes ej, vilket väl snarast är att tillskriva Bäcks anspråkslöshet.

Om Bäcks verksamhet inom akademien torde man även utan mera 
djupgående undersökningar4 kunna våga det omdömet, att han varit 
en intresserad och för akademien verkligt nyttig ledamot. Samman
komsterna bevistade han tydligen ganska flitigt de tider, då han befann 
sig inom huvudstadens hank och stör.5 Akademiens rekrytering genom 
värdiga inval har givetvis legat honom om hjärtat, ehuru den sekretess, 
som protokollen iakttaga på detta område, ej synes tillåta några nämn
värda inblickar i vad som härvid förefallit.6 När akademien 1747

De Romare hedrade den med en Corona Civica, som endast frälst en medborgares 
lif. Hvad då för så mångas räddning årligen? M en sjelfva nöjet at göra godt, är för 
dem som tänka så ädelt, som I, den bästa belöning. Annan begären I ej af det All
männa, ej af Academien.»

1 I Ihre 193.
2 Efter att ha berört ämnets vidlyftighet säger W il c k e  bl. a.: »men det nyttigaste 

deraf som här är i ganska behaglig och nästan historisk form föreställt i korta Apho- 
rismer, och adplication til vårt närwarande Lefnadssätt, måste göra så mycket bättre 
nytta som det tör hända i flere ting såsom Caffé-bruk m. m. nu företer de bästa för
maningar til god hushållning, hvilka göra bästa intryck då de komma ifrån en så all
mänt älskad och Vördad Läkares råd, hvars mogna erfarenhet icke tål någon excep
tion.» I fortsättningen förklarar han, att han »admirerar på det högsta den liflighet 
hvarmed Herr Archiatern vid sina År förer en Penna som skulle pryda mången vid 
blomstrande åren».

3 Akad:s dagbok § 10.
4 Till någon systematisk genomgång av akademiens dagbok ur denna synpunkt 

har tillfälle ej givits.
5 Tillfälligtvis har sålunda annoterats att han 1780 deltog i 12 sammanträden (av 

22), 1781 i 10 (av 18), 1782 i 12 (av 18) och 1783 i 8 (av 16).
6 Med all sannolikhet har han sålunda haft sin givna andel däri, att så pass många 

landsortsläkare hedrades med inval; jag tänker på män som G issler  (invald 1748), 
W a h lb o m  (1757), M o n t in  (1771), B lo m  (1778), W å h l in  (1781) m. fl.
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tog upp frågan om att i större skala kalla utländska ledamöter1, då 
föreslog Bäck ett antal av de framstående forskare, med vilka han trätt 
i beröring under sin utrikesresa, nämligen G . v a n  S w ie t e n , B er n a r d  
d e  J u s sie u , P e te r  C o l l in s o n  och G.-F. R o u e l l e  (»Rouelle 1’ainé»). 
Och i enlighet med en då rådande sed — varmed det dock på sina håll 
slarvades — underrättade han i sin egenskap av förslagsställare de 
invalde, vilka också, som vi skymtat i det föregående2, accepterade 
kallelsen. För övrigt har i det föregående (s. 576 med not 3) också be
rörts invalet av professor J . G . G u n z  i Leipzig, som ävenledes på Bäcks 
förslag blivit kallad (1750 ?) utan att detta blivit protokollfört; därvid 
ordnades saken, när Giinz »skrifvit tacksejelsebref för Academiens 
val samt inlämnat rön», på enklaste sätt utan votering genom stad- 
fästelse av det tidigare valet.3 Till ämnessvennernas klass föreslog 
Bäck bl. a. de unga medicinare han anställt som informatorer i fa
miljen såsom J o h a n  L in d w a l l  och D. H. S ö d er b er g  (båda 1772).

För granskning av uppsatser och rön, som insänts till akademien för 
införande i dess Handlingar, togs Bäck ej sällan i anspråk.4 Det 
kunde stundom bli en rätt tidskrävande uppgift, och som det icke allt
för sällan var fråga om mer och mindre undermåliga ting, kunde ett 
dylikt uppdrag också bli av mer och mindre delikat natur.5 Man 
finner också, att Bäck ibland, för att rädda ett opus, som icke verkade 
alldeles hopplöst, har därpå nedlagt ett betydligt arbete i form av 
rättelser och tillägg.6 Det var överhuvud icke blott arbeten i medicin

1 Tidigare hade åtminstone ett val av utländsk man förekommit; det gällde den 
ovan nämnde dansken F r e d e r ik  R a b e n . Jfr härom, ävensom beträffande invalen 
1747 E. W. D a h l g r e n , K. Sv. Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739— 
1915, s. 105 ff.

2 Jfr härom ovan s. 570, 573 med not 2.
3 D a h l g r e n , s . 1 0 7  f.

4 Yttranden av dylik art påträffar man här och var bland hans papper, så t. ex. i 
Karol. inst:s bibi. ms. 78: 6 ’Diverse skrivelser och uppsatser remitterade till Abr. 
Bäck’.

5 Såsom ett exempel kan pekas på ett fall, då Kalmarlektorn P. F r i g e l i u s  1750 
ingivit en avhandling ’Tankar om ölandssten’, i vilken han på ett skäligen enfaldigt 
sätt polemiserade mot L i n n é s  uppfattning av däri förekommande petrifikater; härom 
hade B ä c k  att jämte J. F a g g o t  och H. T h . S c h e f f e r  yttra sig; se Bref o. skrifv. I: 
D. 2, s. 151 ff. (särsk. s. 152, not 2 och 154, not 1).

6 Så ligger t. ex. i Karol. inst:s bibi. ms. 43: 16 ett ursprungligen till Sundhets- 
kommissionen översänt manuskript ’Beskrifning på en sjukdom hos Flästar och Bo
skaps Kreatur Farcin kallad, med desz cur’ av P . H e e r e n q u is t  (som icke är någon 
annan än den sedermera så bekante P e t e r  H e r n q u i s t ) . Detta (ett kvarthäfte på 18 s.)
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(i detta ords vidaste bemärkelse) eller i naturvetenskap, som hänskötos 
till Bäcks bedömande, utan jämväl varjehanda andra ting av mera 
allmän räckvidd, även humaniora: man finner sålunda t. ex. att han 
uttalat sig om de arbeten A b r a h a m  S a h l s t e d t  på akademiens uppdrag 
författade rörande svenska språket.1

Det är väl främst dylika granskningsuppdrag som förklara, att man 
bland Bäcks papper såväl i Karolinska institutet som i vår samling 
möter en och annan uppsats o. likn., som kan fastställas, resp. förmo
das ha varit föremål för Vetenskapsakademiens uppmärksamhet. För 
att här hålla oss i första hand och nära nog enbart till Ihre-samlingen 
så finner man t. ex. varjehanda uppsatser av den i viss mån egen
domlige forskaren A n t o n  R o la n d s s o n  M a r t i n ,  kanske mest känd Anton Martin. 
som vår förste svenske Spetsbergsfarare och för övrigt bl. a. en 
experimentator på det medicinska området, måhända förtjänt av en 
större uppmärksamhet än den hittills veterligt kommit honom till 
del. I egenskap av akademiens »pensionär» åtnjöt han därifrån, som 
det förefaller under åtskillig tid, regelbundet ekonomiskt understöd, 
varför han också dit insände sina rön. Huvudparten av hans manu
skript finnes på den grund förklarligt nog i akademiens handskrifts
samling — sexton uppsatser publicerades för övrigt i Handlingarna 
för tiden 1758—80. För de varjehanda ting, som förefinnas bland 
Bäcks papper, redogöres emellertid närmare nedan i Del 2, s. 580 ff., där 
vad som hamnat i vår samling, gällande respiration, kroppstemperatur 
m. m., sammanförts till vol. Ihre 280. — Av anledning som numera ej 
är närmare bekant ha i Bäcks händer stannat de journaler, som C h r i s 
t o p h e r  T ä r n s t r ö m ,  den förste av Linnés till fjärran länder utsända Chr. Tärn- 
»apostlar» och jämväl den förste martyren, förde under sin resa 1746 stromm-fl- 
på ett av Ostindiska kompaniet till Kanton i Kina destinerat fartyg 
samt under vistelse på ön Pulo Condor, där Tärnström själv avled 
den 4 dec. nämnda år. Dessa journaler föreligga nämligen i vår samling 
under signum Ihre 186, och för deras öden, bl. a. även Bäcks befatt
ning med dem2, redogöres nedan i D. 2, s. 300 ff. (jfr även där anförd
har ganska talrika ändringar av Bäck, som påtecknat: »Detta hafwer jag med originalet 
jäm nfördt och rättat at det skulle i Kgl. Academiens handlingar kunna få et ställe.»
Uppsatsen infördes också i ytterligare omarbetat skick i Handlingarna för 1768, 
s . 344— 35 °-

1 Karol. inst:s bibi. ms. 1 6 0 : 11 (no. 81). Jfr vidare nedan ( S a h l s t e d t  till W a r -  

g e n t i n ).

2 Jfr särskilt vad som s. 302 nämnes angående det till Tärnströms journaler fo
gade Appendix 1 och Bäcks yttrande om en eventuell publicering.
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Scheidenburg- 
ska papper.

litt., bl. a. en uppsats av detta arbetes förf. i Sv. Linné-sällskapets 
årsskr., Årg. i, 1918, s. 126—144). — Även ifråga om en annan rese- 
journal låter det tänka sig att akademien gjort tjänst som förmedlare, 
nämligen beträffande de anteckningar en 15-årig »chemiae & botanices 
studiosus» C a rl  F r e d r ic  M ö l l e r  fört över en 1784 företagen resa 
»genom rikets norra provincier». Denna färd, i vilken dåvar. teologie 
adjunkten J o h a n  W in b o m , sedermera domprost i Uppsala, deltog, gick 
genom de norrländska kusttrakterna upp till närheten av Luleå och 
efter Lule-älven upp till Jokkmokk, vidare till Kvikkjokk med en 14 
mils färd därifrån upp i den verkliga fjällvärlden, som man mötte i 
ungefär samma trakter som den unge Linnaeus drygt 50 år tidigare, 
vidare över Luleå till Torneå med återfärd genom Finland. Om ma
nuskriptet, nu signerat Ihre 189, dess författare m. m. se nedan D. 2, 
s. 304 f.

Rätt osäkert måste det sägas vara, om Vetenskapsakademien har 
tagit någon befattning med de Scheidenburgska papper, som vår sam
ling innehåller, och i så fall förmedlat dessa till Bäck, ty att det är 
han som tillfört samlingen dem torde kunna ådagaläggas, och det är 
för ingen del någon orimlig tanke att detta kan ha skett via akademien. 
Närmast härröra dessa papper från D a n ie l  S c h e id e n b u r g , vars lev
nadsöden och förbindelser torde få anses i detta sammanhang förtjäna 
någon uppmärksamhet. Han var född på 1720-talet1, blev student i 
Uppsala 17462, disputerade under J o h a n  I h r es  presidium såväl pro 
exercitio 1748 som pro gradu 1752, i senare fallet på en avhandling 
om svenska språket ’Stricturae criticae in linguam suio-gothicam’, 
omnämnd i det föregående3, samt erhöll lagerkransen 18 juni 1752, 
för övrigt det celebra tillfälle, då Ihre fungerade som »LXXX Magistro
rum Promotor» och höll sitt uppmärksammade och omdebatterade 
tal om den vetenskapliga odlingens framtida ställning etc.4 Schei- 
denburgs magisterdiplom finnes som no. 20 i avdeln. Permebrev i vår 
samling. Åren 1753—54 var det starkt frågan om att Scheidenburg 
skulle i naturvetenskapligt forskningssyfte resa ut till Cap, där en

1 »Omkr. 1726» uppger N. V. E. N ordenm ark  i ’Pehr Wilh. Wargentin . . .’ 
(Upps. 1939), s. 444.

2 Han inskrevs i Södermanlands nation 6 febr. 1746 (J. L a g er h o lm , Södermani. - 
Närkes nation, Sthm 1933, s. 220).

3 Jfr ovan s. 81. Avhandlingen refereras i Lärda tidningar 1752, s. 106— 108 
(no. 27, 6 april).

4 Jfr ovan s. 133 f.
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morbroder till honom var bosatt. Detta ansågs böra underlätta saken 
p å  olika sätt, och L in n é  arbetade ivrigt för planens realisering bl. a. 
genom hänvändelser till T e s s in .1 Scheidenburg tycks också ha med
givits utfå Nesseliska stipendiet för fyra år för att, som det heter i hans 
ansökan2, »genom utländska resor göra mig skickelig till Fädernes
landets tjenst». Det hela gick emellertid om intet, förmodligen på 
grund av motstånd från de holländska myndigheternas sida liksom ti
digare, då det gällde Kaehler. Scheidenburg lät i stället prästviga sig 
och antog befattningen som legationspredikant i Spanien 1754. 
Han utreste på sensommaren nämnda år bl. a. försedd med en rekom- 
mendationsskrivelse från Johan Ihre till kommissions-sekreteraren 
frih. C ar l  L e u h u s e n 3, däri Ihre betecknar Scheidenburg som »min 
speciela wän och fullkoml. honnet homme». I Madrid har han tydligen 
vid sidan av sin egentliga befattning vissa tider gjort tjänst som kom
missionssekreterare under envoyén H . J. H il d e b r a n d .4 Dennes familj 
har även han, liksom Dan. Hallman, stått nära: det befinnes t. ex. att 
han med den unge C laes H e n r ik  H il d e b r a n d  (f. 1743) i september 
1755 sänts på en naturvetenskaplig forskningsexpedition till södra Spa
nien (Cordoba, Malaga, Cadiz m. m.), vilken tycks ha varat över ett 
halvt år. Det är sålunda under denna exkursion som han den 4 nov. 
1755 från Malaga sänder Bäck en skrivelse5 med upplysningar om 
varjehanda farmaka, varav också prov medskickas med en hemvän
dande svensk officer. Och det var förmodligen icke den enda gången 
Bäck fick mottaga uppgifter av detta slag.6 Från augusti 1756 före
ligger ett vittnesbörd av Hallman om att Bäck »har hedrat Magister

1 Se härom F ries , Linné, D. 2, Bil. XIX, s. 14 samt L in n é  till B äck  26 febr. 1754 
Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 262 (obs. dock att citatet i not 2 från L in n é s  egenhänd. an- 
teckn:ar icke gäller Scheidenburg utan fallet Krehler).

2 RA. Academica (Univ.-kanslers-arkivet), Uppsala, ser. E II: Vol. 26.
3 Original i RA, Börstorpsaml. 53: 2.
* Detta framgår bl. a. av brev från D a n iel  Z a chrisso n  H a ll m a n , som var in

formator i familjen Hildebrand och omtalas närmare här nedan, till Linné 14 aug. 
1756, däri han omnämner Scheidenburgs båda befattningar och tillägger en skämtsam 
reflexion om att han »nu är både andelig och werldslig på en gång, twert emot prin
cipia Metaph.» (Bref o. skrifv. I: D. 6, s. 405).

5 I Karol. inst:s bibi. ms. 26. Belysande för S ch eid enbu rg s  förbindelser med 
B äck  synes mig ingressen vara: »När jag förledit år hade den äran att följa med H err 
Archiatern i Drottningholms trägård, blef jag af H err Archiatern anmodad» etc.

6 Sålunda finnes i ms. 160: 5 (no. 38) en förteckning å ’Droguer som finnas 
i magazinerna uti Cadix’, vilken bär en påteckning av Bäcks hand: »af H r Mag. 
Scheidenburg.»
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Scheidenburg med et bref, hvarutinnan han frågar efter Solida tube
rosa», vilken växt Hallman just tillställt Linné.1 För övrigt stod 
Scheidenburg också i förbindelse med bl. a. W a r g e n t in 2 och fram
för allt förklarligt nog L i n n é . Till honom finnas ett i o-tal brev beva
rade, flertalet från tiden 1755—60.3 Under denna period utförde Schei
denburg också det viktiga uppdraget att gå Linné tillhanda med de u t
drag ur Löflings handskriftliga kvarlåtenskap, som denne behövde för 
’Iter Hispanicum’: i företalet4 nämner Linné också, att i det han i 
nämnda arbete meddelar ingår »Et utdrag af Herr Loeflings Mscr. an
gående Americanska växter, hvilket Spanska Legations Predikanten 
Magister Scheidenburg, af kärlek för mig och vetenskapen, behagat 
författa.» Och i detta sammanhang tycks han även ha tillhandahållit 
Linné åtskilligt därutöver.5 Hans brev handla emellertid ingalunda 
enbart om Löflingiana utan beröra en mångfald ämnen såsom bota
niska trädgården i Cadiz, Linnés spanska beundrare och vänner M. 
Barnades, J. Ortega m. fl., ävensom Scheidenburgs egna exkursioner 
m. m., vilka dock hämmas av hans båda sysslor osv. År 1760 söker 
han professuren i orientaliska språk i Uppsala (efter Clewberg). 
Hans senare öden ha icke närmare efterforskats, och om dem ges det 
stridiga uppgifter. På sina håll förekommer uppgiften, att han skall 
ha återkommit till Sverige sinnesrubbad, varvid tidpunkten anges 
olika, omkr. 1772 tycks man oftast ha antagit.6 Dock förekommer

1 H a l l m a n  till L i n n é  14 aug. 1756 (Bref o . skrifv. I: D. 6, s. 405).
2 I KVA:s h a n d s k r . - s a m l i n g  f in n a s  s å l u n d a  t v å  b r e v  t i l l  d e n n e  1758 o c h  1765 

( j f r  N o r d e n m a r k , a n f .  a r b . ,  s . 4 4 4 ) .

3 Till de 8 från denna tid, vilka liksom ett från 1772 bevarats i Linnean Society 
och förtecknats av Ä h r l in g , anf. arb., s. 47, tillkommer ytterligare ett från 1755 
(15 sept.) i vår samling (Ihre 196, se nedan D. 2, s. 349).

4 Sid. [x v ii],
5 Enligt förste bibliotekarien d:r A. Hj. U g g l a s  i manuskript föreliggande katalog 

över de Linneanska handskrifterna i London, vilken välvilligt ställts till m itt förfo
gande, förefinnas nämligen följande tre fasciklar i 4:0 av Scheidenburgs hand: 
’Loeflingii Observationes in plantas Cumanenses ex manuscriptis ejus excerptae a 
Daniele Scheidenburg (43 s. inberäknat ett brev från S. till Linné av 28 nov. 1757); 
’Utdrag af Hr. Loeflings dagbok på Resan ifrån Cumana d. 17 decembr. til floden 
Orinoco igenom Barcellona och Las Missiones de P iritu ’ (40 s.) och ’Herbarium 
Lceflingium M atriti’ (22 s.).

6 Jfr Bref. o. skrifv. I: D. 4, s. 262, not 2, där det dock nämnes att han kvardröjde 
i  Spanien »åtminstone till 1772»  (i F r ie s ’ Linné, D. 2 , förut anf. ställe heter det »åt
minstone till 1767»). Denna uppgift har jag själv tagit för god här nedan i Del 2 
s. 350, men tydligen måste den, i varje fall beträffande årtalet, korrigeras.
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även uppgiften, att han skall ha avlidit i Spanien.1 Vad som på sa
kens nuvarande ståndpunkt kan fastställas är att han ännu 1785 var 
kvar i Madrid, ty bland Ministeriella handlingar (Diplomatica) i 
Riksarkivet (avd. Hispanica) finnes från honom en skrivelse från detta 
år.2 Vilkendera uppgiften om hans levnadsslut som än kan befinnas 
vara den riktiga, får det väl sägas att han gått ur tiden under sådana 
omständigheter, att omhändertagandet av hans papper m. m. kan 
tänkas ha ombesörjts antingen av Bäck direkt eller möjligen genom 
Vetenskapsakademien, som i så fall dock ej torde ha haft anledning att 
för egen del behålla något därav.3 Det är för övrigt för ingen del några 
särskilt märkliga saker som här föreligga. Utom det redan nämnda 
magisterdiplomet är det papper, som härröra från hans fader, P e t r u s  
S c h e id e n b o r g , som var kyrkoherde i Västerhaninge, Sdml. ( f  1744).4 
De utgöras dels av hans samlingar till en biblisk realkonkordans (in
bundna i ett något »hemgjort» skinnband), dels av en stor samling 
predikningar från 1720—40-talen i egenhändigt koncept; det hela u t
gör nu volymerna Ihre 26 och 27 och är katalogiserat nedan i Del 2, 
s. 24. Som där omnämnts, ges det i biblioteket på Ekebyhof ett mindre 
antal böcker med Scheidenburgsk proveniens5, vilka väl rimligtvis 
förvärvats samtidigt med dessa förutnämnda handskrifter. Men när 
och hur detta skett är som sagt icke klart.6

1 Så hos L a g e r h o l m , anf. arb., s . 220.
2 Se Meddelanden fr. Sv. Riksarkivet, Bd 3 (1885—90), s. 244 (notema); tidigare 

skrivelser i samma samling härröra från åren 1758, 63, 65 och 72.
3 Då S c h e i d e n b u r g  tydligen överlevt både L i n n é  och J o h a n  I h r e , kunna hans 

papper tydligen icke genom deras förmedling ha tillförts Ihre-samlingen.
4 Se H a g s t r ö m , Strängnäs stifts herdaminne, D. 3, s. 242 f. Efternamnet har 

Petrus S. stavat olika: i vol. Ihre 26 - b o r g , i nationsmatrikeln - b o u r g ; men av herda
minnet att döma skulle skrivningen - b u r g , som också upptogs av sönerna, ha varit 
det vanliga.

5 Fadern P e t r u s ’ och sonen D a n ie l s  namnteckningar förekomma i V e r e p / e i  

De epistolis latine conscribendis libri V (Lubecas 1610), Daniels vidare i Sententiae 
veterum poetarum a G e o r g io  M a io r e  primum collectae (Antverp. 1574) och F éné- 
l o n , Les avantures de Telemaqve (Sthm 1743). G e o r g  P e t r i  S c h e i d e n b u r g , en 
yngre bror till Daniel, student 1748, f  1769 ( L a g e r h o l m , s . 225) har ägt J o a c h . 

L a n g i i  Clavis Hebraei codicis, Ed. 3 (Halae Magdeb. 1735) osv.
a En tänkbar möjlighet bland flera vore den, att Bäck som ägare till Ryby i Väs

terhaninge i denna socken fått tillfälle att överta såväl P. Scheidenborgs handskrif
ter — vilka väl knappast följt Daniel till Spanien — som de nämnda böckerna m. m. 
Särskilt för den händelse modern, Barbara S., född Ekenström, kvarbott där och nått 
en hög ålder, vore detta en ganska rimlig gissning.
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Men för att vända åter till vad som i vår samling med säkerhet ema
nerat från Vetenskapsakademien så blir det i fortsättningen endast 
fråga om enstaka dokumenter och en del brev o. likn.1 Av vilken 
anledning den s. k. försäkringsskrift, som O l o f  a f  A c r e l  i veder
börlig ordning såsom ledamot av akademien2 avgivit 1746, kommit att 
stanna hos Bäck är icke känt; den föreligger emellertid i Ihre 199 
(se Del 2, s. 362). Vad åter breven beträffar har man att räkna med 
det förhållandet, att Bäck tydligen varit nära lierad med P e h r  W i l -  

Bäck o. War- h e lm  W a r g e n t i n 3, akademiens högt förtjänte sekreterare under 
gentin. många år (1749—83). Det vill också bl. a. synas, som om Bäck ibland 

sökt lindra den tyngande arbetsbörda, som den omfattande utrikes- 
korrespondensen innebar för Wargentin genom att därvidlag åtaga 
sig ett och annat. Sålunda tycks t. ex. korrespondensen med sekre
teraren i Royal Society C r o m w e l l  M o r t i m e r  om ett utbyte av resp. 
publikationer till åtskillig del ha gått genom Bäck4 — det kan för 
övrigt nämnas, att man härvid beträffande akademiens ur nationell 
synpunkt tilltalande regel att trycka sina publikationer på svenska 
fick göra den erfarenheten, att medaljen dock hade en frånsida: svår
tillgängligheten för utlänningarna, som icke alltid kunde dölja sitt 
missnöje med att man skrivit »dans une langue si peu connue que la 
Svedoise», vilket Bäck för övrigt mer än en gång påmindes om av 
andra korrespondenter. Bland de till Wargentin (eller Vetenskaps
akademien) ställda aktstycken, som föreligga i vår samling märkes ett 
brev från Åbo-adjunkten C h r i s t i a n  B j ö r k l u n d  1773 jämte ’Prof af 
Latinske ord i Ryska Språket’ och ’Prof af Svenska Ord i Ryska Språ
ket’, vilket allt nu föreligger i Ihre 197 (B). Det föredrogs i akademien

1 M indre sannolik förefaller den förmodan, som uttalats nedan D. 2, s. 214, att 
J. A p e l b l a d s  ’Räfst med swenska skådemynt’ (Ihre 157: B. 2) skulle ha varit före 
i Vetenskapsakademien. Av den livliga korrespondens, som åren 1784—85 förts 
mellan författaren och Bäck om denna skrift (i olika redaktioner) och därmed be
släktade spörsmål (nu i Ihre 193 och Karol. inst:s bibi. ms. 26) torde kunna slutas, 
att den direkt meddelats Bäck från författaren; jfr härom vidare nedan.

2 Om dessa försäkringsskrifter, som avfordrades ledamöterna, se B. H i l d e b r a n d , 

anf. arb., s. 389 f.
3 Belysande härför är bl. a. det förhållandet, att B ä c k  vid Wargentins jordfästning 

i Adolf Fredriks kyrka 18 dec. 1783 bar hans nordstjärneorden på ett hyende, enligt 
den skildring W:s dotter C h r i s t i n a  J u l ia n a  givit i sin dagbok (anfört av N o r d e n 

m a r k , anf. arb. s. 88).
4 M o r t i m e r  till B ä c k  20 april 1751 (Karol. inst:s ms. 61); om Mortimer, som 

för övrigt med nämnda års utgång lämnade sekreterarposten, se senast H .  L y o n s ,. 

The Royal Society 1660— 1940 (Cambr. 1944), passim.
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15 sept. 1773.1 Senare har B e n g t  B er g iu s  haft tillfälle att kopiera 
det för sin stora avskriftssamling (T. 16, s. 420 ff.), där det uppmärk
sammats av de finska språkforskarne E. N . S e t ä l ä  och I. A . H e ik e l ; 
se härom nedan D. 2, s. 352. Ytterligare märkas brev från J. G. 
G a l l e s k y , läkare i Tilsit, 17722, från den ovan omtalade A n t o n  R . 
M a r t in 3 1766 och den i samband med Bäcks kontrovers med J. Th. 
Klein omnämnde dansken F r e d e r ik  R a b e n 4 1750, vartill kan läggas 
en ’Pro Memoria’, som A b r . S a h l s t e d t  tillställt Wargentin 1768 rö
rande sitt svenska ordboksarbete. Samtliga dessa papper föreligga i 
Ihre 197 (B) och äro förtecknade nedan D. 2, s. 352 ff.

Att ärenden beträffande akademien beröras i Bäcks egen korrespon
dens förekommer icke så synnerligen ofta, men när det sker, gäller 
det gemenligen frågor av stor vikt. Endast såsom ett exempel, där
till ägnat att belysa den inflytelserika ställning man tillmätte Bäck, 
skall här framhållas ett brev från D a v id  v o n  S c h u l z e n h e im , dat. 
Grönsö d. 25 dec. 1 783 .5 Det gäller valet av Wargentins efterträdare 
på sekreterarposten. Situationen var den att astronomen H e n r ic  
N ic a n d e r , som sedan 1776 var andre sekreterare i akademien, stod 
närmast till att komma i åtanke. Schulzenheim erkänner, att han är 
en kunnig och hederlig man, »men Han är ej å sa place, utan den vore 
vid et Gymnasium eller Universitet». Enligt Schulzenheims mening 
vore observator E r ic  P r o s p e r in  i Uppsala, »som är både lärd och vit
ter . .  . den ende, som rätteln kunde remplacera vår Vargentin», och 
han söker nu vinna Bäck för denna tanke. »Herr Archiatern», skriver 
han, »som altid brinner af Zele för vetenskaperne täckes sjelf med sine 
Vänner tänka på detta ämne, som i min tanka är ganska vigtigt. Vår 
lustre och uplyste Doyen, RiksR. Höpken tycker jag borde påminnas 
härom» osv. Det sista var ju en tydlig invit, och talet om Bäck och 
hans vänner får kanske anses varsla om en inre krets och säger i varje 
fall en del om Bäcks position.6

1 I akad:s dagbok § 7 säges: »Upl[ästes] Herr Magister Biörklunds Bref, med några 
anmärkningar om Ryska Språket, hwaruti många ord skola finnas, som likna Svenskan 
eller äro af samma stam.»

2 Detta omnämnes i akademiens dagbok för 16 dec. 1772 § 1: »Upl[ästes] ett Bref 
til K. Academien ifrån en Medicus i Königsberg vid namn Galetski, som sändt til 
Acad. et exemplar af en sin Tractat om Boskaps-sjukan.»

3 Se ovan s. 679. 4 Ovan s. 673.
5 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
6 H ur Bäck upptog hänvändelsen är icke känt, men utgången blev den, att man in

rättade två sekreterarposter, då N i c a n d e r  fick ta hand om de uppgifter, som hörde
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Att Vetenskapsakademien under den tid varom här är fråga hade 
åtskilligt att betyda i medicinskt hänseende står utom allt tvivel. 
Det har också med all rätt framhållits av akademiens senaste historio- 
graf1, som dock ej varit i tillfälle att närmare ingå på ämnet. Detta 
är förklarligt nog icke heller för mig möjligt, men jag vågar ändock ge 
uttryck åt en undran, om någon av akademiens ledamöter, vid sidan 
av N il s  R o s é n  v o n  R o s e n s t e in , härvidlag betytt mera än Abraham 
Bäck gjort alltifrån den dag år 1746, då han slog sitt slag för lasa- 
rettsfrågans lösning, och sedan under ett fortsatt ledamotskap av 
nästan ett halvt århundrades omfattning.

I samband med redogörelsen för Bäcks bidrag till akademiens Hand
lingar erinrades också om hans verksamhet som minnestalare, en upp
gift för vilken han vid flera tillfällen togs i anspråk av akademien. 
Och då vi redan i det föregående haft anledning att sysselsätta oss 
med flera av hans minnesteckningar, torde endast några supplerande 
uppgifter här få anses behövliga.

Biografiska teckningar av bortgångne akademiledamöter fingo först 
1742 formen av verkliga tal, vilka sedermera separat utgåvos av tryc
ket.2 Den första av dessa parentationer hölls nämnda år av professor 
H. D. S p ö r in g  över d:r Johan Morteus, Linnés svärfar, och utkom föl
jande år med titeln ’Johannis Morasi . . .  äre-minne’. Denna term er
sattes emellertid omedelbart med beteckningen åminnelse-tal, som i 
fortsättningen blev den normala. Endast för mycket höga herrar som 
Hårleman (1753), Tessin (1771) och Ekeblad (1773) tycks äreminne 
ha nyttjats; dock gjordes ett undantag, nämligen för Spöring, ty Bäcks 
parentation över honom 1749, den första han presterade, trycktes s. å. 
med titeln ’Herman Diedrich Spörings . . . äreminne’. — För till
komsten av Bäcks åminnelsetal över F r e d r ic  H a s se l q u ist  (1758), 
Linnés omdöme om detta m. m. har närmare redogjorts här ovan.3 
Här skall ytterligare endast erinras om att det recenserades i (Salvii) 
Lärda tidningar 1758, s. 305 ff. (2 okt.) och i (Gjörwells) Den sw. 
Mercurius, Årg. 4: 3 (1759: jan—mars), s. 64—68, samt att det för
anledde Fru N o r d e n f l y c h t  att dikta ett ’Skalde-Bref til Kgl. Archiat. 
och Präses uti Kongl. Collegio Medico, . . . Hr. Abraham Bäck, wid

s a m m a n  m e d  o b s e r v a t o r i e t  o c h  a l m a n a c k o r n a ,  u n d e r  d e t  a t t  t i l l  s e k r e t e r a r e  m e d  

u p p d r a g  a t t  f ö r e d r a  ä r e n d e n a  o c h  f ö r r ä t t a  d ä r m e d  f ö r k n i p p a d e  g ö r o m å l  u t s å g s  J o h a n  

C a r l  W i l c k e  ( j f r  D a h l g r e n , a n f .  a r b . ,  s .  2 1 0 ) .

1 B. H i l d e b r a n d , anf. arb., s. 388.
2 Se härom H i l d e b r a n d , anf. arb., s. 648 f. 3 Ovan s. 629 med not. 4—5.
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Hans Parentation öfwer afled. Hr. Doct. Fred. Hasselquist, d. 6 Maj 
I753’ (tryckt i Den sw. Mercurius, Årg. 4:1 (1758: juli—sept.), s. 14— 
16). — Samma år 1758 i december höll han ännu ett åminnelsetal, 
denna gång över O l o f  C e l s iu s  d . ä ., som vid nära 86 års ålder gått 
ur tiden 1756. Enligt sin egen utsago1 åtog han sig detta uppdrag 
på uttrycklig begäran av sonen, O l o f  d . y . (vid denna tid kyrkoherde 
i Kungsholmen, senare som bekant biskop i Lund), vilket icke torde 
ha skett utan tvekan.2 — Särskilt glansfullt var tydligen det solenna 
tillfälle, då Bäck tecknade minnet av sin gamle vän L i n n é . I akade
miens dagbok för 1778 skildras detta under den 5 december på föl
jande sätt: »Behagade Hans Majestet allernådigst hugna Academien 
med sin närvarelse, då Herr Bäck uti stora runda Salen på gamla Slot
tet, höll et åminnelse-Tal öfver Academiens i lifstiden vittberömde 
Ledamot och en af Dess Stiftare Archiatern och Riddaren v. Linné. 
Ledamöters och förnäme åhörares antal kunde ej räknas.» Med allt 
fog har Bäcks minnestal, som utkom av trycket 1759 och i tysk över
sättning3 s. å., framhållits såsom »ett av de allra bästa åminnelsetalen 
ur karakteriseringssynpunkt»4, liksom det också betonats att hans 
teckning av Linné har betydelse »som ett uttryck för den levande, sam
tida traditionen».5 — Till sist är att nämna att Bäck ännu 1793 i sitt 
åttionde år uppträdde som minnestalare, då han tecknade bilden av 
sin kollega assessor Z a c h a ria s  J. S t r a n d b e r g .6

Bäck, som vid sin bortgång 1795 var akademiens senior7, fick som 
nämnt sin egen runa ristad 1797 av assessor J. L. O d h e l iu s . Och 
när akademien ägnade den samtidigt slagna medaljen åt »Membro suo

1 I brev till dåvar. hovmarskalken, sederm. riksrådet greve C. F. T ö r n f l y c h t  

(odat., dec. 1758) i RA., Börstorpsaml., Vol. 146.
2 Han säger själv bl. a. (s. 2 f.): »En sådan Man borde med andra färgor skildras, 

än dem jag förmår blanda. Icke eller är det för En at måla så många Snille-bragder, 
som göra Dom Probsten Celsii namn vidtberömt. Det är fördenskul lyckeligt, at en 
vitter Man i det Lärdomssätet, som burit och njutit vår Celsius, redan och med Cice
ronis m un hafver gjordt Celsii äreminne.» Han syftar här tydligen på J o h a n  I h r e s  

175^ i Uppsala hållna parentation över Celsius. — Bäcks tal recenserades i Lärda 
tidningar, 1759, s. 117 f.

3 Denna var utförd av historieprofessorn i Greifswald J. G. P. M ö l l e r ,  även känd 
som lexikograf.

4 B . H i l d e b r a n d , a n f .  a r b . ,  s . 6 4 9 .

5 B. B o e t h i u s  i Sv. biogr. lexikon, Bd 7, s. 83.
6 En del koncept m. m. i ms. 39: 2 i Karol. inst:s bibi.
7 Se härom D a h l g r e n , anf. arb., s. 197.
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Övriga aka
demier och 
sällskap.

desideratissimo», var detta säkerligen uttryck för en mycket upprik
tig saknad.

Att Bäck redan under sin resa i Tyskland genom hovrådet professor 
A. E. B u c h n e r 1 trädde i kontakt med Academia caesarea naturas cu
riosorum har omtalats ovan (s. 463). Likaså har i samband med redo
görelsen för Bäcks vetenskapliga författarskap (s. 670 f.) utförligt rela
terats, hurusom hans uppsats ’De cornu piscis’ tillkom såsom ett 
slags specimen för inval i akademien, hur den infördes i dess Acta 
physico-medica osv. Därpå följde kallelse daterad 24 febr. 1748, och 
Bäck antog namnet Critodemus Secundus. Då det icke är känt att 
han i fortsättningen haft några direkta förbindelser med akademien, 
torde dessa givna hänvisningar här få anses tillfyllestgörande.

»Så snart som Hr Doctoren kommer hem, skall wij söka honom till 
ledamot af wår societate Scientiar. Upsaliensi», skriver Linné 2 mars 
1744 till Bäck2, som då vistas i Paris. Så snabbt gick det nu icke, men 
21 dec. 1748 invaldes Bäck enhälligt i K. Vetenskapssocieteten på för
slag av Linné — det av honom underskrivna kallelsebrevet är jämte 
hans privata meddelande av samma datum avtryckt i hans Bref och 
skrifvelser, I: D. 4, s. 83. Bäcks tacksamhetsskrivelse föredrogs 18 
febr. 1749. Någon närmare kontakt med detta lärda sällskap tycks 
Bäck trots sina förbindelser med Linné knappast ha hållit3, även om 
det av allt att döma ej kan läggas honom till last att den tribut han av
sett att lämna till Societetens Acta, uppsatsen ’Renes connati’ etc., 
först 1780 befordrades till trycket.4

År 1769 kallades Bäck till ledamot av det Kongelige Norske Viden- 
skabers Selskab i Throndhjem, som tio år tidigare grundats av biskop 
J. E. G u n n e r u s  och historikerna G. S c h 0 NING och P. F. S u h m . 
Invalsförslaget utgick från Gunnerus, som i ett älskvärt brev av 22 
dec. 1769 underrättade Bäck om det den 3 i samma månad förrättade 
valet.5 Huruvida den förhoppning om en gagnrik brevväxling, som

1 A n d r e a s  E l i a s  B U c h n e r , f. 1701, med. professor i Erfurt, senare i Halle, f  1769 
som Geheimer Medizinalrath m. m.

2 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 14.
3 Jfr dock ovan s. 644, not 2; s. 669, not 5 .  Oklart är vad som ligger bakom L i n n é s  

uttalande i  brev till B ä c k  av 30 april 1754: »Nimis succincte nobis reliquisti historiam 
Bromellii, quam ut eandem rite tradere liceat» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 273).

4 Jfr ovan s. 669 f.
5 Brevet i Karol. inst:s. bibi. ms. 26. Förhistorien var den att B ä c k  i nov. 1769 

tillställt G u n n e r u s  utom ett personligt presentexemplar av Dimsdale-översättningen
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Gunnerus gav uttryck åt, i fortsättningen verkligen blev infriad torde 
få anses något ovisst. Distinktionen var emellertid för Bäck rätt be
tydande med hänsyn därtill att vid denna tidpunkt ännu blott helt 
få svenskar hedrats därmed, däribland Linné och Johan Ihre.

År 1776 rönte Bäck hedern att få emottaga kallelse till Société 
Royale de Médecine i Paris: kallelsebrevet föreligger i vår samling1, 
och en beledsagande skrivelse på latin, dat. 7 dec. 1776, från sällska
pets secrétaire perpétuel M. F e l ix  V ic q  d ’A z y r , känd som anatom och 
vältalare, föreligger i ms. 61 i Karolinska institutets bibliotek. Med 
denne hade Bäck åtskillig korrespondens2, i det att han tillställde ho
nom biografiska uppgifter rörande L in n é  och S c h e e l e 3, C . M. 
B l o m s  epidemiologiska anteckningar, ävensom hans rättelser till 
Vicq d’Azyr’s Éloge över Linné m. m.

Det kan på tal om Bäcks kallelser till utländska lärda sällskap för
tjäna nämnas, att hans engelske vän och gynnare P ete r  C o l l in s o n  
redan under Bäcks utrikesresa varit betänkt på att förskaffa honom 
medlemskap i det förnämliga Royal Society men att Bäck tydligen trots 
Collinsons livligt uppmuntrande ord avstått från att prestera den speci- 
minering som härför skulle erfordras, genom insändande successive 
av en rad rön och observationer.4

även några ex. till försäljning och begärt att för de influtna medlen få några skrifter i 
utbyte. Samtidigt tycks Bäck också ha gjort någon framställning om växter för 
sitt herbarium, vilken Gunnerus som vi ovan redan sett (s. 640 f.) förklarar sig villig 
att efterkomma. Han förklarar vidare sin glädje över »at komme i naermere Bekjent- 
skab med en [af] vore anseeligste Lserde Maend i Norden, af hvis brevvexling jeg er 
forsikret at profitere meget. T il at befordre dette mig saa höjt smigrende 0 jemerke 
har jeg og taget mig den Frihed at proponere Deres Welbaarenhed til Medlem af det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og jeg har herved den Aire, paa Selskabets 
vegne, at gjöre Dem bekjent, at saadant Valg i seeneste Samling de[n] 3 hujus er 
gaaen for sig» osv.

1 Permebrev no. 19. Samtidigt med Bäck kallades statsrådet C a s t e n  R ö n n o w  

samt L i n n é  till ledamöter (Stockholms lärda tidningar 1777, s. 48).
2 Från V i c q  d ’A z u r  finnas ytterligare 3 brev (1780 och 2 odat. 1785 och 86?) 

i samma vol. 61.
3 Bäcks brev med uppgifter rörande S c h e e l e  föreligger i två koncept i Karol. inst:s 

bibi. ms. 27. Om detta meddelande jfr bl. a. B. H i l d e b r a n d  i Lychnos 1936, s. 80 
(med not 9). Ett annat brevkoncept ibid. ms. 78: 8.

4 C o l l i n s o n s  ord torde förtjäna anföras; de förekomma i hans brev av 16 nov. 
1744 (förutnämnda ms. 61), alltså vid en tidpunkt, då Bäck stod i begrepp att lämna 
Paris: »I much Wish you had Staid Longer in England that your merritts might have 
been better known to the Society — but as it is, there is no fear of your being a Fellow 
— if you will but from Tim e to Time Communicate your observations & Discoveries

44—4036o A. Grape

1
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Ifråga om sammanslutningar av annan typ och för andra syften än 
de vetenskapliga är först att nämna att Bäck, som hade starka religiösa 
intressen, tillhörde den krets på 12 personer, som 1771 på initiativ av 
dåvar. k. hovpredikanten C. M. W r a n g e l 1 bildade Samfundet Pro 
fide et christianismo2, varvid han och rektor O l o f  R ö n in g k  utgjorde 
de enda lekmännen i stiftarkretsen. Av Samfundets i Kungl. Biblio
teket bevarade protokoll framgår också, att han blev dess förste »Kassa
föreståndare», som termen löd, och förvaltade denna charge åren 1771 
—74.3 Det kan också fastställas att han i någon mån aktivt deltog i 
Samfundets verksamhet för sina religiösa och pedagogiska syften. Till 
sammanträdet 28 aug. 1771 hade han sålunda avgivit ett yttrande över 
ett av Wrangel författat betänkande angående de speciella ämnen, 
som av Samfundets medlemmar lämpligen borde upptas till utarbet
ning, och därvid uttalat sig om barnapsalmer, om insamling av kärn
språk rörande uppfostran liksom av exempel för barn ur den Hel. 
Skrift samt påyrkat vidgad folkundervisning som det förefaller ej 
blott på det religiösa området m. m.4 Nämnda dag skedde även en 
fördelning av Samfundets uppgifter på medlemmarna, då Bäck insat
tes i den sektion, som in specie skulle handha uppfostringsfrågor.5 
Denna sektion eller division sammanträdde 25 nov. s. å. och upp
gjorde, delvis i anslutning till ett memorial av Bäck6, en stor arbets
plan. Bäck åtog sig härvid särskilt den medicinska uppfostran, som

in any Branch of Natural knowledge Directing them through my hands to the Pre
sident & Fellows, many things must have occur’d During your Stay att Paris which 
would have been acceptable to us & may happen in the Course of your Travels, be 
not too Bashfull & Diffident of your own Abilities, it Delights mee to see how well 
you Express yourself in our Langage pray Continue to write in it for your Letters 
have been much admired, that in so Little a Tim e you could attain to such perfection. 
Butt if you Choose to write any of your Essays or Observations in Lattin or French 
it is all one in the Society» etc.

1 Omtalad här ovan s. 248 o. 319 i helt andra sammanhang.
2 Sammanslutningens första namn tycks ha varit Societas promovendi Christi

anismi Svecana (Samfundets prot. 27 mars 1771 § 4, KB.).
3 Prot. 7 febr. 1771 § 4. Jfr även S v e n  N i l s o n , Samfundet Pro fide et Christia

nismo. Minnesskrift . . .  (Sthm 1921), s. 10 f., 110.
4 Åtskilligt härav föreligger i Samfundets arkiv (Vol. 3: 1: 12). Den sista punk

ten, som ju  är rätt så märklig, återges i protokollet sålunda: »At okunigheten hos 
Allmogs barn må förekomas. Skolmäst: öfwer alt förordnas. Predikningar efter ge
mene Mans begrep inrättas, och de nödiga husbesöken ej försumas. m. m.»

5 Prot. § 9.
6 Original (7 s., fol.) i Samfundets protokoll (1771—77), s. 91—97.
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han i sitt memorial också berört genom att påyrka anvisningar om 
»huru barnens hälsa och lif bör skötas».1 Senare torde han emeller
tid nödgats konstatera att han med hänsyn till övriga åligganden ej 
kunde ägna sig åt dessa uppgifter i den utsträckning han önskat.2

Bäck mottog även kallelser till K. Patriotiska sällskapet 1781, där 
han valdes till ordförande för en del av år 1782, ävensom till Upp- 
fostringssällskapet 1786.3

Det måste onekligen anses rätt påfallande att icke Bäck med sin fram
skjutna ställning, sin långa tjänstgöring vid hovet m. m. blev hugnad 
med adelskap. Ehuru denna upphöjelse på intet vis kunde anses som 
normal eller obligatorisk för vare sig Collegii medici praesides eller 
de kungliga livmedici, så var den å andra sidan för ingen del sällsynt. 
Man kan ju erinra om män som G u sta f  L o h r e m a n  (adlad 1689), 
U r b a n  H jä r n e  (s . å), M a t t h ia s  R ib e n  (1713), J . C h r . N o r d e n h e im  
(1719) och M a g n u s  v o n  B r o m e l l  (1726), varjämte Bäcks närmaste 
företrädare i presidiet, E v ald  R ib e n , redan 1746 fick resolution på 
adelskap.4 Denna utmärkelse kom ju vidare flera av bisittarne i Col
legium till del under Bäcks tid såsom D a v id  S c h u l z  v o n  S c h u l z e n - 
h e im  (1770), J o h . A n d r . a f D a r e l l i och P e h r  a f  B ie r c k é n  (dessa 
båda 1773), och Bäck tycks ha haft för vana att vid dylika tillfällen of
ficiellt framföra Collegii lyckönskan. Adlig sköld och namn förlä
nades även livmedikus P . P e t e r s e n - v o n  H e id e n s t a m  (1770), som tid
vis med Bäck delade hovtjänstgöringen, men om vars kapacitet en 
auktoritet som Nils Rosén von Rosenstein icke tycks ha haft alltför höga 
tankar.5 Även de förnämsta av kirurgerna som H e r m a n  S c h u t z e r - 
c r a n t z  (1769) och O l o f  a f A cr el  (1780) blevo adlade. Att saken 
också för Bäcks del mer än en gång varit på tal kan icke betvivlas. 
Redan 1761 i november, då L i n n é , till åtskillig del tack vare Bäcks

1 Vid divisionssammanträde 18 dec. 1771 (prot. § 1) anmodades Bäck »at ige
nom sin kända erfarenhet och insigt, utarbeta de stycken af Upfostran som egendtl. 
betarfwa medicinska och diaetetiska uplysningar, efter det project, som blifwit af- 
lemnat, hwilket H r Arch: än ytterl. utlofwade».

2 Sitt tidigare mycket trägna deltagande i samfundets sammankomster måste han 
successivt inskränka betydligt (så deltog han 1777 endast i en allmän sammankomst 
av 11 och i ett divisionssammanträde av 7).

3 Kallelsebreven föreligga i Ihre 202: A (no. 13 o. 14).
4 Förnyades 1772 för sönerna E v a l d  och C a r l , som då fingo namnet R i b b e n . 

0 Jfr R o s é n  till B ä c k  i i  dec. 1752 (Ihre 193; referat hos O. F. H u l t , i Acta med.
Scandinav., Vol. 75, 1931, s. 490).

Andra ut
märkelser.
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ansträngningar, fick sin ivrigt åtrådda resolution på adelskap, skriver 
statssekreteraren frih. J. v o n  D u b e n , som översänder denna till Bäck: 
»Hans Maytt: låfwade at framdeles benåda Herr Archiatern sielf med 
samma kongl. Nåd, hvarom iag ey skall underlåta wid lägligit tillfälle 
at påminna.»1 Och S. A. H e d in  uppger i sina »Läkareporträtt»2, för
modligen med syftning på en senare tidpunkt, att »Adelskap var Bäck 
tillbjudit, men Han gjorde intet för att ärhålla det». Därest en slik 
upphöjelse överhuvud inneburit någon lockelse för Bäck och det låter 
väl tänka sig att så varit fallet, när han trädde i frändskap med en 
adlig släkt eller rättare sagt ett komplex av adelsätter, så kan man å 
andra sidan anta, att saken i hög grad förlorat sitt intresse för honom 
på en tid, då han såg sig stå utan manlig bröstarvinge.

Den enda högre utmärkelse, som kom Bäck till del från högsta ort, 
var utnämningen till nordstjärne-riddare. Men även detta nåde- 
vedermäle lät länge vänta på sig. L i n n é , vilken själv 1753 såsom god 
och obestridd förste av det lärda skråets män hedrats med denna ut
märkelse, skriver 4 maj 17593 med anledning av en utnämning, som 
då nyss förut ägt rum och bl. a. gällt W a r g e n t in : »Det swider i hier- 
tat at K[onungen] ej giorde M. K. Br. nu till Riddare; jag unnar gierna 
Secr. Wargentin, som är en braf karl, men nog har Min Br. mera i alt; 
i dignitet, i erudition, i förtienst &c. och alla dagar tient troget. Gud 
wet hwad tänkes.» Men Adolf Fredriks hela regering skulle gå till 
ända utan att Bäck blev ihågkommen med vare sig detta eller veterli
gen något annat bevis på den erkänsla från kungaparets sida, som hans 
trägna och trogna tjänst förtjänat. Först 1773 (22 nov.), alltså det år 
Bäck blivit drottning Sofia Magdalenas läkare, kom äntligen denna 
utmärkelse honom till del.4 Linné skriver då 23 nov.5: »I dag ser jag 
med innerlig fägnad, att Hans M:t giort M. Br. till Riddare af Nordst. 
orden; Gud gifwe det warit giort för 10 åhr sedan, emedlertid gratu
lerar iag här till af innersta hierta.»

Om Bäcks Något försök att lämna en mer eller mindre fullständig översikt över
brevväxling Bäcks brevväxling (den omfattande patientkorrespondensen givetvis 

° s e J \Suppk- oberäknad) och att i samband därmed också ge en verkligt ingående
r a n d e  n o t i s e r . )  ------------------------------

1 Brevet i Ihre 193. 2 Svenska Läkaresällskapets arkiv.
3 Bref o. skrifter I: D. 5, s. 66; även J. O. H a g s t r ö m  påtalar saken i brev av

17 maj s. å. (Karol. inst:s bibi. ms. 159:6).
4 Ordensbrevet föreligger i Ihre 202 A (no. 12).
5 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 210.
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teckning av hans personliga förbindelser åt olika håll, framför allt inom 
vetenskapen, kan här icke göras, detta redan av den anledningen att 
materialet som nämnt till vida övervägande del faller utom vår sam
ling och därtill under långa tider genom evakuering varit svåråtkom
ligt och ej medgivit den överblick, som i thy fall erfordrats. Emeller
tid torde det få erkännas, att flera avsnitt av den föregående framställ
ningen lämna förhållandevis fylliga uppgifter på dessa punkter. Det 
gäller ju t. ex. om Bäcks omfattande och betydelsefulla förbindelser 
med läkare och andra fackmän över allt Sveriges land och vidare om 
den kontakt han uppehöll dels med de vänner han under sin utrikesresa 
vunnit i skilda länder, dels med de svenska läkare m. fl., som i utbild- 
ningssyfte reste utomlands. Det skall visserligen medges att det i 
dessa skildringar varit Bäcks intressen såsom litteraturintresserad fack
man och boksamlare och såsom botanist med stort herbarium, som här 
trätt i förgrunden och att därmed icke gjorts rättvisa åt det mångskif
tande innehållet i korrespondensen. Men bortsett från det förhållan
det att det ju ändock alltid måste bli fråga om ett urval bland fakta 
och synpunkter, torde det kunna sägas att just de nyss anförda dock 
berört centrala delar inom Bäcks intressesfär och jämväl föranlett 
utredningar, som icke torde sakna betydelse för kännedomen om ti
dens lärda förehavanden — jag tänker t. ex. på vad som kunnat med
delas om Bäcks förbindelser med de flesta av Linnés till främmande 
länder utsända lärjungar.

Vad åter Mästaren själv angår så ha ju förbindelserna mellan ho
nom och Bäck här kommit till synes i olika sammanhang, sålunda bl. a. 
på tal om medicinalträdgården, läkarutbildningen, förhållandet till 
kirurgerna, Bäcks hovtjänstgöring, farmakopén, herbariet osv. Och 
av hela framställningen torde granneligen kunnat skönjas, vilken 
ovärderlig källa för kännedomen om Bäcks liv och verksamhet kor
respondensen utgör trots sin i så hög grad så att säga enkelriktade ka
raktär.1 Att här ytterligare orda om det varma och vackra förhållandet 
mellan dessa tvenne vänner är så mycket mindre påkallat, som detta 
ju  varit föremål för särskilda framställningar av Th. M. F r ie s , E r ik  
M u l l e r  och andra, vartill ju kommer att brevväxlingen är fullständigt 
utgiven. Här skall på den grund endast ur den föreliggande samlingens

1 A tt den vida övervägande huvudparten av Bäcks brev till Linné (snart sagt samt
liga efter hans återkomst från utlandsvistelsen) gått förlorad är en förlust, som icke 
nog kan beklagas. Tyvärr måste man väl också räkna med att det är fråga om en för
intelse utförd av Bäck själv.
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synpunkt erinras därom, att Bäcks förbindelse med Linné tillfört vår 
samling vissa tillskott. Att Linnés originalbrev ej tillhöra samlingen 
är redan omtalat i samband med den ovan (s. 427 f.) lämnade redo
görelsen för deras öden: Excellensen Ihres donation 1855 av ca. 292 
brev m. m. till Vetenskapsakademien, som 1830 erhållit 224 st. genom 
köp, tidigare — obekant när och hur — avsöndrade ur samlingen.1 
Samtidigt nämndes emellertid också att 4 brev stannat i Excellensens 
ägo, och ehuru de såsom förvarade bland samlingarna på Ekebyhof 
ej tillhöra vår Ihre-samling i egentlig mening, ha de ansetts förtjäna 
ett närmare omnämnande här nedan D. 2, s. 337. — Införlivade med 
samlingen äro däremot de brev, som den i det föregående mer än en 
gång omtalade D a n ie l  Z a c h r is s o n  H a l l m a n 2 sände Linné åren 
1754—57 från Frankrike och Spanien. Hallman, vars levnadsdata så
dana de gemenligen uppges återfinnas nedan i D. 2, s. 3503, kom 
redan i april 1750, då han efter att i Åbo ha tagit magistergraden 
återvänt till Sverige, att vinna anställning i kammarherre H e n r ik  
J ak ob  H il d e b r a n d s  familj som informator för dennes unga söner 
J a k o b  H e n r ik  och C laes H e n r ik .4 Efter Hildebrands utnämning till

1 Ävenså omnämndes (s. 427, not 5) ett brev i en Leningrad-samling, dit skänkt 
av den kände ryske diplomaten J .  P. VAN S u c h t e l e n . Ytterligare kan nämnas att
ett brev av 13 nov. 1761 finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 27, dit skänkt 1935 av prof.
C. G. S a n t e s s o n , som funnit detsamma bland professorn frih. G u s t a f  v o n  D u b e n s  

papper. Denne, om vilken se ovan s. 424, kan väl snarast tänkas ha fått brevet av 
Excellensen Ihre t. ex. i samband med dennes donation 1840 till Karolinska insti
tutet; Diiben var ju  en av dem, som närmast togo hand om den donerade samlingen. 
Och anledningen har väl varit den, att i brevet nämnes dåvar. statssekreteraren seder
mera riksrådet J o a c h im  v o n  D ö b e n  (omtalad här ovan och kusin till G ustaf von D:s 
farfarsfar).

2 Se ovan s. 249 f. etc.
3 T ill den där anförda litteraturen rörande H a l l m a n s  levnadsöden bör dock

läggas den utförliga för att icke säga omständliga redogörelse, som han själv fogat 
till sin avhandling för teol. d:rsgraden i Rostock ’Diss. theol. inaug. De . . . corona 
de spinis . . .’ (Rostochii 1757), s. XI—xxx. Om denna disputation, som försiggick i 
dec. 1757, kan även jämföras Den sw. Mercurius, Årg. 3: D. 4 (1758: april—juni), 
s. 1248 ff. Om Hallman under hans uppehåll i Paris berättar R o l a n d  M a r t i n  ett 
och annat i sin resedagbok enligt O. H u l t  i Sv. Linné-sällsk:s årsskr., 11 (1928), 
s. 88. Några notiser rörande Hallmans författarskap m. m. lämnas i L i n n é s  Bref 
o. skrifv. I: D. 6, s. 412, not 2.

4 Dessa inskrevos 1 7 5 2  vid Uppsala univ. och studerade bl. a. under L i n n é  i 
ett par repriser såväl nämnda som påföljande år. Som ett viktigt led i deras upp
fostran och undervisning ingick det emellertid att sommartiden företa resor i olika 
trakter främst inom landet för att beskåda sevärdheter överhuvud, icke minst indu-
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envoyé i Spanien har Hallman 1754 med familjen rest ut över Dan
mark, Tyskland och Frankrike till Spanien, med längre uppehåll i 
Paris och flera orter längre söderut, särskilt i Bordeaux (3 månader), 
och ankomst till Madrid i slutet av maj 1755. Från denna resa liksom 
senare från vistelsen i Madrid, som varade till hösten 1756, samt från 
återresan, som också gick över Bordeaux och Paris, denna gång med ca. 
10 månaders uppehåll i Bordeaux, har han sänt Linné en serie av 
brev, nämligen dels verkliga brev, dels även utdrag, gemenligen om
fattande sådana, ur sina resejournaler, mestadels bearbetade till verk
liga resebrev och ställda till fingerad person, »Herr Landsman» el. 
likn. De verkliga breven, i den mån de bevarats1, äro 22, varav 11 
föreligga i vår samling och 11 i Linnean Society; de bevarade rese- 
breven äro 8 st., samtliga i vår samling, vars andel i det hela samman
förts till vol. Ihre 196. Samtliga brev äro tryckta i Bref och skrifvel- 
ser af och till C a rl  v o n  L i n n é , Afd. I: D. 6, s. 299—435, dock för 
resebrevens vidkommande med mer och mindre omfattande ute
slutningar. Se vidare nedan D. 2, s. 349 f. Ifråga om därstädes 
lämnade uppgifter om författaren må dock anmärkas det egendom
liga förhållandet, att Hallman allmänt uppges i likhet med D a n ie l  
S c h e id e n b u r g  och samtidigt med denne ha varit legationspredikant 
i Madrid.2 Möjligen torde detta vara att förklara så, att envoyén
striella anläggningar, gruvor m. m. Sålunda genomströvades Södermanland som
maren 1751. Året därpå reste man i Uppland, Västmanland, Dalarna och Närke. 
Och 1753 företogs (förutom en liten tu r i norra Uppland) en verklig långresa under 
juli—oktober genom Mellan-Sverige (Södermani., Östergötl., Närke och Värmland) 
in i Södra Norge, där man med uppehåll särskilt i Kristiania och Kongsberg tillbragte 
en månads tid, varpå färden gick genom Bohuslän till Göteborg och Alingsås med 
återfärd genom Västergötland, Närke och Söderm anland. Från denna resa — som 
även omnämnts nedan D. 2, s. 350, not 1, men där felaktigt satts i samband med 
utresan till Spanien — föreligger i avskrift ett stort antal brev av H a l l m a n  i Kungl. 
Bibliotekets handskr. M 245; dessa brev äro liksom de i vår samling föreliggande dels 
verkliga brev ställda till disciplarnas föräldrar, kammarherre H il d e b r a n d  och hans 
maka, f. grevinna Sparre, samt deras morbroder, amiralen greve E r i k  A. S p a r r e , 

dels resebrev ställda till en mängd fingerade personer i Sverige och Norge (»Herr 
Bergmästare», »Herr Sapiens», »Herr Ingenieur», »Herr Cancellie Raad» osv.). Om 
ett brev till L i n n é  (utanför denna samling), dat. Christiania 20 aug. 1753, se nedan
D. 2, nyss anf. ställe.

1 Det första förmodligen från Hamburg sända brevet, som omnämnes av Linné 
i brev till Bäck av sept. 1754 (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 302 f.), tycks vara förlorat. 
Dess utförlighet synes Linné ha funnit besvärande (jfr nedan D. 2, s. 349, not 2).

2 Så uppger han själv utförligt i sin ovan nämnda självbiografi av år 1757, och 
uppgiften återgår senare överallt, sålunda även bl. a. hos H a g s t r ö m , Strengnäs stifts 
herdaminne, D. 1, s. 243.
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H il d e b r a n d  låtit Hallman och Scheidenburg alternera i nämnda be
fattning — i varje fall har Hallman tydligen fungerat under det halvår, 
då Scheidenburg, som ovan omtalats1, såsom mentor för unge C laes 
H il d e b r a n d  bedrev naturvetenskapliga forskningar i Södra Spanien. 
Likaså tycks även Hallman i någon mån blivit använd som kommis
sionssekreterare2, ehuru ej i samma utsträckning som Scheidenburg. 
Informatorsbeställningen har Hallman frånträtt först efter åter
komsten till Frankrike, dit bröderna Hildebrand följt honom för att 
där förbereda sig till inträde i fransk krigstjänst.3 På Hallmans senare 
öden — han blev slutligen domprost i Strängnäs — ha vi icke anled
ning att här närmare ingå.4

Med Hallmans brev har i vol. Ihre 196 även förenats ett brev från 
Dan. Scheidenburg till Linné. Av vilken anledning dessa papper 
överhuvud kommit att stanna i Bäcks händer är icke känt liksom ej 
heller tidpunkten när detta skett. Att det kommit att gälla Hallmans 
samtliga resebrev skulle möjligen kunna tyda på att frågan om en 
publicering i ena eller andra formen till äventyrs varit på tal.

Sin varma vänskap för Linné överflyttade Bäck på hans son, med 
vilken han redan under faderns nedgångsperiod knöt en nära kontakt, 
som bl. a. kom till uttryck i en ganska trägen brevväxling; denna 
uppehölls sedermera med stor regelbundenhet, till dess L i n n é  d . y . 
redan 1783 vid 42 års ålder gick ur tiden. Även i detta fall är det 
beklagligtvis i huvudsak blott ena partens brev5, nämligen Linnés, 
som bevarats till vår tid, men om dessa torde det få sägas, att därur 
ges mycket att hämta för den ingående och opartiska skildring av den 
yngre Linnés liv och verksamhet, som det väl alltjämt får anses åligga 
forskningen att prestera och som efter vad det vill synas väl kan antas

1 Se ovan s. 681. Från denna tid talar Hallman om »min lilla församling, som 
består af ungefär 30 Personer» (Bref o. skrifv. I: D. 6, s. 392).

2 I varje fall hemställer han ett par gånger hos Linné att på sina brev till Bordeaux 
bli titulerad »Secretair d ’Ambassade suedoise» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 403, 409).

3 Se hans brev till Linné Bordeaux dec. 1756 (ibid., s. 412): »Jag tienar på afsked 
til nästa sommar» osv., vidare ibid. s. 415 (26 febr. 1757), 430 (5 juli s. å.), från Paris 
5 sept. 1757 (ibid., s. 433): »Jag lemnade med tårar i Brest min lille Claes, effter et 
sällskap af 8 åhr.»

4 Till Bäck finnas tre brev från Hallman från 1766 (Karol. inst:s bibi. ms. 160: 10, 
no. 64).

5 E tt enda brev från Bäck har bevarats till vår tid nämligen i Linnean Society; 
det är skrivet från Drottningholm 27 aug. 1778 (jfr Ä h r l in g , Carl von Linnés bref- 
växling, s. 32).
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komma att göra mannen mer rättvisa än han hitintills torde ha njutit. 
Ty Linnés brev äro i stor utsträckning långa och innehållsrika, och 
trots den jämförelsevis begränsade tid de omfatta, nämligen åren 
1777(76?)—83, utgöra de icke mindre än drygt ett 80-tal. Härav före
finnes den största sviten på 51 st. i Vetenskapsakademiens bibliotek1, 
en betydande post på ca. 25 st.2 finnes i ett par volymer av Bäckska 
samlingarna i Karolinska institutets bibliotek (ms. 27 och 36, de se
nare flyttade från ms. 34), och slutligen ha 7 st. återfunnits i vår 
samling. Icke minst dessa sistnämnda, av vilka tre härröra från Lin
nés utländska resa nämligen vistelsen i England 1781—82s, äro i hög 
grad upplysande och intressanta. Att här närmare ingå på innehållet 
låter sig emellertid icke göra; dock må framhållas att särskilt breven 
från utlandsvistelsen ge värdefulla upplysningar om hans förbindel
ser, t. ex. med B a n k s  och S o l a n d e r . Som ett allmänt intryck torde 
det kunna sägas, att Linné i sin korrespondens med Bäck gör sig 
gällande på ett sympatiskt sätt, och de försök han onekligen gör att 
hävda sig torde till väsentlig del få tillskrivas hans svåra ställning i 
skilda hänseenden, om vilken han också tydligen själv är fullt med
veten. När han motsätter sig, att faderns dödsfall notificeras enligt 
ett alternativ med något skrytsam formulering, kommer han till korta4, 
och i hemmet har han att kämpa med moderns ovilja och systrarnas 
misstänksamhet. Att han fick göra betydande uppoffringar för att 
komma i besittning av faderns herbarium är ett välbekant faktum.5 
Hans position vid universitetet var heller icke den bästa: han hade 
sina avundsmän och var i hög grad utsatt för kritik och även för förtal, 
och själv hade han nog också försvårat sin ställning genom vissa 
okloka mått och steg. Man har emellertid svårt att, åtminstone be

1 Förtecknade i Ä h r l i n g , anf. arb., s. 6. Om denna samling gäller samma för
hållande som framhållits ifråga om en betydande del av faderns brev till Bäck, näm 
ligen att de, obekant när och hur, kommit i professor O. S w a r t z ’ ägo. Linné d. y:s 
brev ha sedermera av Swartz’ änka försålts till professor J. E. W ik s t r ö m  ( f  1856), 
som skänkt dem till akademien.

2 Enligt mina anteckningar skulle de utgöra 25 st. (jfr nedan D. 2, s. 338); enligt 
den nya brevkatalogen i nämnda bibliotek, som äger vitsord rörande brevens place
ring efter omordningen (jfr ovan s. 507, not 3), skulle antalet vara 23.

3 Se nedan D. 2, s. 337 f.; om tryckta utdrag ur vissa brev se ibid. E tt brev 
från London 4 juli 1781 finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 36 och ett från Paris 7 sept. 
1782 ibid. ms. 27.

4 Se härom F r ie s , Linné, D. 2, s. 409.
5 Ibid. s. 415 f.
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träffande den tid varom här är fråga1, tro på vare sig den lättja eller 
den okunnighet, för vilken han anklagats. Han arbetar flitigt på den 
Mantissa, som påbörjats redan av fadern2 och som — med bidrag av 
F r ie d r . E h r h a r t 3 — så småningom sväller ut till ett omfångsrikt 
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium . . .  (1781); han 
har stora vanskligheter att med otillräckliga arbetskrafter och utan 
anslag till inköp av växter och djur hålla trädgården vid makt och 
möter föga förståelse hos sina kolleger för »denna inrättning den de 
alltid hatadt».4 Han arbetar på ett nytt inventarium över universi
tetets naturaliekabinett, då det äldre förkommit i konsistoriet.5 Han 
står tydligen i livlig förbindelse med utlandet och berättar för Bäck 
om sin brevväxling, om ingående sändningar av frön och växter osv. 
Genomgående vittna dessa brev om det utomordentligt goda för
hållande, som rått mellan Linné och hans faderlige vän, och utom 
korrespondensen, som tydligen betytt mycket för båda, har kontakten 
uppehållits även genom personliga sammanträffanden, mestadels i

1 Däremot lär det väl icke kunna helt bestridas, att han tidigare givit lastarenom 
rum, även om man här också får räkna med det dominerande inflytande som fadern 
utövade. Någon sanning ligger det väl trots överdriften i det uttalande d:r L a r s  

M o n t i n  gör i brev till B ä c k  av 2 nov. 1778 (Karol. inst:s bibi. ms. 36): »Hela lärda 
verlden vet att Professor Linné ända til Faderns död handterade sin vetenskap myc
ket lösligen; hvaraf ej annat kunde hända än att Han förlorade mycket af de Lärdas 
aktning, särdeles Ängelsmännernes, som äro högsinte, ock både grundlärde ock 
arbetsamme, då det faller på dem» osv. (Montin ger uttryck åt farhågor, att L i n n é  

skall stöta sig med Sir J o s e p h  B a n k s .)

2 Han skriver 1 7 7 8  härom till B ä c k  (odat. KVA): »Mantissan giör mig en [!] 
grymt arbete, min S. Far har lämnadt för mycket, och varit för snar at fatta till pen
nan uti sitt Senio. Så mycket iag kan, giör iag; om det är odugeligt eller dugeligt 
skall iag lämna Läsaren at dömma, nog skall iag vara accurat och ordentelig.» Från 
Bäck får han låna de Forsterska växterna från Söderhavet (2 1  juli 1 7 7 8  och odat. 
[sept.?] s. å.), och andra sådana får han av Sparrman osv.

3 Om de konflikter detta samarbete medförde liksom överhuvud taget om för
hållandet mellan E h r h a r t  och L i n n é  d . y . se J. N o r d s t r ö m  i Lychnos, 1942, s . 

184— 190.
4 Han omnämner ett fall, då rektor uttalat sig sårande om frih. Claes Alströmer, 

mecenat och själv naturforskare, med anledning därav att denne genom ett ombud 
sökt erhålla några perenna växter från Uppsala-trädgården, i det rektor funnit det 
nödvändigt att ett inventarium uppsattes även över växterna i trädgården för att 
hindra A. att spoliera denna; här tycks dock sedermera en reträtt ha skett (två brev 
från 1780, båda odat. KVA).

5 Från år 1780 berättar han om ett något sällsamt försök anställt på order av rektor
(prof. S v e d e l iu s ) att inventera utan inventarieförteckning; jfr konsist.-protokoll för
7 aug. 1780 § 10, 12 sept. § 14 och 7 okt. § 5.
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Stockholm, där Linné, i likhet med fadern på sin tid, regelbundet tycks 
ha varit Bäcks gäst.1 Denne sin »högtärade H r Farbroder» förser han 
med upplysningar om fadern för åminnelsetalet, liksom han lämnar 
meddelanden om sina upptäckter angående proveniensen för varjehanda 
farmaka och överhuvud avhandlar aktuella botaniska spörsmål.2 
Bäck å sin sida har omfattat sin unge vän med både sympati och upp
skattning och har överallt där tillfälle givits fört hans talan.3 Här 
skall blott erinras om det uttalande han gör om Linné 1778 i brev till 
T h u n b e r g 4, som då befinner sig i Amsterdam på hemfärd från sina 
fleråriga forskningsfärder för att i Uppsala tillträda befattningen som 
botanices demonstrator. Bäck betecknar här Linné som »en artig, 
god och höflig ung man, som H r Doctorn säkert skall hafva nöye 
och glädje af» och tillägger, att han »hafver nu stor lust för Botaniken 
och hafver nu sin Sal. Fars Mantissa på de sista af H r Doctorn och 
D r Sparrman hemsända Capska och Södersjö örter färdig at tryckas; 
fortsätter sin Sal. Faders correspondence, och hafver ärligaste hjerta 
— H r Doctorn skall wäl komma öfverens med honom.» Och när det 
snart nog visade sig, att Bäck i detta sistnämnda hänseende ej blev 
sannspådd5 — ehuru misshälligheterna Linné och Thunberg emellan 
nog både då och senare överdrivits — då gör han stora ansträngningar 
för att undanrödja misstämningen och skapa det vänskapliga och för
troendefulla förhållande, som krävdes för ett fruktbringande samarbete 
mellan dessa de linneanska traditionernas tvenne närmaste arvtagare.6

1 Om e n  u p p g i f t  a t t  L i n n é  d . y . s k u l l e  h a  f r i a t  t i l l  B ä c k s  d o t t e r  E m e r e n t i a , s e  

n e d a n .

2 E tt litet manuskript på svenska rörande de växtgenetiska spörsmål, som be
rörts i faderns avhandlingar De gemmis arborum (1 7 4 9 , resp. P. L ö f l i n g )  och Pro
lepsis plantarum (1 7 6 0 , resp. H . U l lm a r k )  m. m., egenhänd. av L in n é  d . y . (3  s. fol. 
med teckningar), föreligger i Karol. inst:s bibi. ms. 43: 23 . (Bäck har påtecknat: 
’Excerpta’.) Det står väl i samband med hans uttalande i brev till Bäck av 22  april 
1 780  (Karol. inst:s bibi. ms. 36): »Om iag får tid i sommar skall iag bjuda till, at få 
ihop en liten afhandling på svenska om prolepsis med figurer, den illustrerar ganska 
väl vegetations sättet.»

3 I Vetenskapsakademien föreslog Bäck Linné till inval 5 aug. 1778 (dagboken 
em.-sammanträdet § 3), men trots att röstsiffrorna vid valet ställde sig så pass gynn
samma som 22 ja och 3 nej, stannade han såsom no. 3 bland 6 föreslagne utanför.

4 Brev av 25 okt. 1778 (UUB G 300 e).
5 Jfr vad T h u n b e r g  själv säger härom i sin självbiografi (UUB D 23: 2), anfört 

av N. S v e d e l iu s  i Sv. Linné-sällsk:s årsskrift, Årg. 27 (1944), s. 55.
6 T h u n b e r g  till B äck 12 dec. och särskilt 26 dec. 1780, jfr även 11 maj 1781 och 

20 jan. 1782 (Karol. inst:s bibi. ms. 27). B äck till T h u n b e r g  14, 21 och 29 dec. 
1780 (UUB G 300 e).
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När det här varit fråga om Bäcks brevväxling med sina kolleger, ha 
i det föregående något fylligare redogörelser lämnats blott beträffande 
hans förbindelser med vissa kategorier — landsortsläkare och utrikes- 
resenärer — men det bör icke förbises att enstaka mellanhavanden 
och aktstycken också rörande Stockholmskollegerna omnämnts i olika 
sammanhang, så t. ex. beträffande D av id  v o n  S c h u l z e n h e im 1, P .  
P e t e r se n -v o n  H e id e n s t a m 2, J. B ö c k m a n 3 m. fl. Och ifråga om huvud- 
stadsläkarne är det ju helt förklarligt att de epistolära dokumenten 
blivit helt fåtaliga från de tider, då dessa befunnit sig på ort och ställe.4 
Ehuru en supplering såväl ifråga om korrespondenter som beträffande 
avhandlade ämnen onekligen kunde vara önskvärd, skall något försök 
härtill icke göras utom på en enda punkt, nämligen ifråga om N il s  
R o s é n  v o n  R o s e n s t e in .

Rosén kan ju med visst fog sägas ha stått med en fot i Uppsala och 
en i Stockholm, då det ju är ett känt faktum, att hans läkarpraktik i 
huvudstaden, icke minst vid hovet, i stor utsträckning drog honom 
från Uppsala, ej sällan så att hans skötsel av professorsämbetet fick 
sitta emellan och fakultetsgöromål m. m. i ökad omfattning fingo be
sörjas av Linné såsom ende medicine professor jämte Rosén.5 Vad 
förhållandet mellan Bäck och Rosén, hans forne lärare, angår så skulle 
det nog kunna förtjäna ett ingående studium — till en del har dock 
en dylik undersökning utförts av professor O. T . H u l t  i hans upp
sats ’La correspondance du Dr Nils Rosén von Rosenstein’6, vilken 
är grundad just på den i vår samling7 föreliggande sviten av brev från 
Rosén till Bäck, vilka refereras och meddelas i utdrag. Denna svit 
omfattar visserligen icke mindre än 45 brev, men omspänner den 
jämförelsevis korta tidsperioden från maj 1746 till januari 1754. Vis
serligen tog Rosén avsked från sin professur 1756, men detta innebar 
icke något upphörande av vare sig läkarverksamheten eller kontakten 
med Bäck. Skildringen av denna förbindelse skulle sålunda kunna 
suppleras på grundval av ett 20-tal brev i Karolinska institutets biblio

1 S. 4 8 6  med n o t  i ;  s. 4 9 2 ,  s. 6 8 5 .

2 S. 5 4 5 . 3 S. 4 8 4 .

4 Bland utrikesresenärerna finna vi däremot en hel rad som E l f f , H a l l m a n , C.
R i b b e n , M a r t i n , L i n d h u l t , Z e t z e l l  m .  f l.

5 Se t. ex. L i n n é  till B ä c k  3 o c h  10  maj samt 1 0  sept. 1 7 5 4 , 6  maj 1 7 5 5  (Bref o . 

skrifv. I: D. 4 , s. 2 7 5 ,  2 7 6 ,  3 0 1 ,  3 3 7 ) .

6 I Acta medica Scandinavica, Vol. 73, 1931 (Opus prof. I. H o l m g r e n  dedica
tum), s. 479—491.

7 Ihre 193.
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tek1, härrörande från åren 1751—66, varjämte det torde få sägas, att 
varjehanda hithörande också kan utläsas ur annat material, främst en 
del anteckningar av Bäck själv. Här kan emellertid ej något djupare 
inträngande i ämnet göras; endast några moment av intresse må mera 
flyktigt påpekas. Att Rosén på ett egendomligt sätt — för Bäck tyd
ligen lika oväntat som sårande — motarbetade dennes försök att vinna 
fotfäste på den akademiska banan har ovan omtalats.2 Men ävenså 
har framhållits, hurusom Rosén å andra sidan, när Bäck efter sin åter
komst från utlandet etablerade sig som praktiserande läkare i Stock
holm, lämnade honom ett säkerligen värdefullt stöd3, liksom även att 
han med tillfredsställelse sett Bäck intaga presesämbetet i Collegium 
medicum, vilket bl. a. betygas av hans brev.4 Av allt att döma har 
alltså den tidigare misstämningen vid denna tid försvunnit, och att 
det förhållande, som så småningom utvecklat sig mellan Rosén och 
Bäck, erhållit ett ganska omisskänligt drag av hjärtlighet därom vittnar 
brevväxlingen.5 Ofta nog innehåller denna konsultationer om sjuk
domsfall — av kungliga patienter märkas främst Fredrik I, Adolf 
Fredrik och Lovisa Ulrika — och av materialet får man nog det in
trycket att Rosén alltjämt förblivit den stora auktoriteten ifråga om 
praktisk erfarenhet — det anseende han, den tilltänkte »riksarkiatern», 
överhuvud åtnjöt som läkare var ju också något enastående. Men fullt 
uppenbart är å andra sidan, att Rosén hyst ett mycket stort förtroende 
för Bäcks insikter och skicklighet. Man finner också att ett samarbete 
dem emellan även i det hänseendet förekommit, att de dels för var
andras räkning före publiceringen granskat uppsatser om gjorda veten
skapliga rön6, dels gemensamt bedömt dylika författade av andra per
soner och av Vetenskapsakademien hänskjutna till deras yttrande. För 
övrigt avhandlas i brevväxlingen varjehanda ämnen: tillsättning av

1 Jfr nedan D. 2, s. 339.
2 Se ovan s. 454; jfr även s. 469 med not 2.
3 S. 472, not 5.
4 Se härom s. 480 med not 2.
5 Att det, som H u l t  (anf. arb., s. 483) påpekat, dock icke är fråga om den ton

av hjärtlig förtrolighet (»1’accent de cordiale familiarité»), som präglade Linnés brev
till Bäck, är påtagligt, men man har ju  också det intrycket, att Rosén till sin läggning
var en betydligt kärvare natur än Linné.

6 Så t. ex. ber R o s é n  i brev av 24 juli 1747 B ä c k  granska hans uppsats om bin
nikemasken (se H u l t , s . 485), och att Rosén uttalat sig om Bäcks uppsats om negrer
nas svarta hud och på sin risk anbefallt dess tryckning i KVA:s Handlingar har 
omnämnts ovan s. 660.
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tjänster — i slikt hade Rosén öppet eller förtäckt gärna sin hand med — 
familjeangelägenheter bl. a. rörande hälsa och sjukdom men även av 
ekonomisk natur; där meddelas vidare nyheter av skilda slag från 
Uppsala resp. huvudstaden — alltså kort sagt ämnen som normalt 
pläga beröras i en mera regelbunden korrespondens.

Bland de märkligare personer, som ehuru mera sporadiskt stodo i 
brevväxling med Bäck kunna nämnas ett par storheter av första ord
ningen nämligen T o r b e r n  B e r g m a n  och C a rl  W il h e l m  S c h e e l e , 
båda för övrigt redan nämnda här ovan ehuru mera i förbigående.1 
Från Bergman finnes sålunda ett brev av 26 sept. 17742, däri han bl. a. 
lämnar Bäck ett meddelande om de analyser han redan för bortåt fem 
år sedan påbörjat av utländska mineralvatten — »Bitter- Selzer- Spa- 
och Pyrmonter-vatten» — och om de utmärkta resultat han nått i 
sina försök att eftergöra dem syntetiskt3; han delger Bäck också sin 
avsikt att »så snart andra göromål tillåta, til Kongl. Vet. Academien 
upgifva hela konsten»4. Ett brev från Bäck till Bergman av 4 febr. 
1780 föreligger i Uppsala univ.-biblioteks ms. G 21, och häri hem
ställer Bäck om undersökning av ett antal stenar, som »en förnäm Fru 
menar sig hafva framfödt under en svår sjukdom, som aldeles liknade 
Stenpassion», vilka emellertid enligt Bergmans anteckningar befunnos 
understuckna (granit, kvarts, fältspat m. m.!).5

1 B e r g m a n  se ovan bl. a. s .  592; S c h e e l e  se ovan s. 489, 533, 537, 538, not 2.
2 I Karol. inst:s bibi. ms. 26.
3 Han skriver bl. a.: »Jag företog detta arbete och hant änteligen til helt andra 

resultater, än som upgifvas i beskrifningar, och som det tillika lyckats mig at full
komligen eftergöra Bitter- Selzer- Spa- och Pyrmonter-vatten, tyckes min ana
lysis vara satt utom tvifvelsmål. Jag har i 4 år brukat sådant hembrygdt vatten med 
ganska märkelig förbätring på min hälsa, och ärnar, så snart andra göromål» etc. (se 
ovan texten). Av Bäck begär han att få veta, »huru mycket af huart slag utländskt 
vatten, årligen vid pass inkommer» — importen av dylika vatten hade ju, som ovan 
s. 494 berörts, tidigare (åren 1752—56) varit privilegium exclusivum för Collegium 
medicum och av intäkterna hade skapats den s. k. Mineralvattensfonden.

4 Detta skedde också redan i i:a och 2:a kvartalen av akademiens Handlingar 
I775 (s. 8—43 och 94— 121) i två uppsatser, vilka påföljande år utkommo samman
förda i en volym under titeln ’Afhandling om Bitter- Selzer- Spa- och Pyrm onter- 
vattens rätta halt och tilredning genom konst; öfversedd och tilökt’ (Ups. 1776). M an 
torde på grund härav ha anledning att räkna Bergman såsom den artificiella vatten
tillverkningens upphovsman — framför J o s e p h  P r i e s t l e y , vilken tämligen allmänt 
fått gälla som sådan. Undersökningar rörande detta spörsmål ha veterligt gjorts av 
direktören jur. och fil. kand. B. L i n d e r , Stockholm, som hitintills dock blott publi
cerat preliminära meddelanden om sina resultat.

5 Denna onekligen något överraskande hänvändelse från B ä c k s  sida får sin för-
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Från vilken tid Bäcks första beröring med C a rl  W il h e l m  S c h e e l e  
daterar sig är icke med säkerhet känt.1 Men om icke förr måste de väl

klaring av den långa och något tragikomiska historia, som föregått densamma. 
En ryttmästare U l f s p a r r e  — tydligen G ö r a n  M å n s  (f. 1746, f  1826; E l g e n s t i e r n a  8, 
s. 525) — vars maka C h a r l o t t a  S o f i a  S t e u c h  (f. 1757, t  I 79 I) var den av Bäck 
åsyftade patienten, hade under påverkan av den unge fältskären J. M. G ö h l e  in
givits den föreställningen, att fru Ulfsparre framfött dessa stenar. De försök, som 
den sedermera konsulterade regementsfältskären livmedikus M a r t i n  S t a p e l m o h r  

gjort att övertyga Ulfsparre om att stenar av dessa slag omöjligen kunnat genereras 
i en människokropp, avvisades med indignation av Ulfsparre. Denne lät dock förmå 
sig till ett medgivande, att saken hänsköts till Collegium medicum. Men när dess 
yttrande, som självfallet måste ha givit Stapelmohr rätt, av denne tillställdes U lf
sparre, fick han från honom mottaga en skrivelse, dat. Grefsten 5 juli 1779, innehål
lande de mest orimliga tillvitelser såsom att Stapelmohr skulle ha misstänkt makarna 
Ulfsparre för ett medvetet bedrägeri, frånkänt dem förmågan att fatta innebörden 
av e tt av dem iakttaget faktum, vars riktighet de önskade bestyrka med edgång, etc. 
— allt enligt Ulfsparre innebärande en infam skymf för familjen, för vilken »revenge» 
skulle utkrävas osv. D et hjälpte icke att Stapelmohr i ett utmärkt väl och värdigt av
fattat aktstycke tillbakavisade dessa ohemula anklagelser och klarlade situationen på 
ett förträffligt sätt — han fick fortfarande under åtskillig tid framåt vidtaga åtgärder 
till sitt personliga skydd mot de hotelser han, nära 70-årig, blivit utsatt för. M en icke 
nog härmed: Ulfsparre tyckes också, för att uppehålla skenet och rädda sig från det 
åtlöje han dragit över sig, ha tillåtit sig att sprida varjehanda förklenande uppgifter 
om Stapelmohr, såsom att han skulle ha misstagit sig, blivit desavouerad av Colle
gium medicum osv. D et torde ha varit på denna punkt som ett ingripande från 
Bäcks sida påkallats. Och utan att närmare ingå på det följande händelseförloppet 
torde det kunna sägas, att detta så småningom lett därhän, att Bäck (genom Hag- 
ström) kunnat meddela Stapelmohr, »at fru friherrinnan Ulfsparre tillstått, det utan 
hennes kundskap och samtycke med stenarne warit bedrägerie och på det, at et så
dant document om henne ey måtte publiquet förwaras, så har hon det återfått». Det 
har av allt att döma ävenså varit i detta sammanhang som Bäck funnit sig böra på
kalla T o r b e r n  B e r g m a n s  auktoritet för att få bestyrkt den uppfattning, som alla sak
kunniga redan omfattat. Bäcks tackskrivelse till Bergman föreligger i koncept i Karol. 
inst:s bibi. ms. 36 (å baksidan av ett brev från S. A. H e d i n  dat. Norrköp. 13 febr. 
1780; Hedin tycks ha av Bäck anlitats för affärens utredning); det ådagalägger att Bäck 
varit fullt på det klara med sammanhanget. D et vill synas som om Bäck för sin del 
önskat, att det icke vidare rörts i saken. M en när Stapelmohr, som nödgats konsta
tera, att förtalstrafiken mot honom alltjämt ogenerat bedrevs, i flera skrivelser till 
Bäck, särskilt av 10 april 1780 (i ms. 37), till vilken kopior av hans skriftväxling med 
Ulfsparre voro fogade (nu i ms. 26), påyrkat möjlighet att skydda sig, så har Bäck 
tydligen gått med på att sätta de därför erforderliga medlen i hans händer. Åtskilliga 
upplysningar angående denna sällsamma affär framgå av J. O. H a g s t r ö m s  brev till 
Bäck för tiden 28 juni 1779—4 maj 1780 (Karol. inst:s bibi. ms. 36); om Hagström 
och Stapelmohr jfr vidare ovan s. 514.

1 Det är att märka, att L i n n é  i  brev av 15 okt. 1 7 7 1  ber Bäck »hos H r Carl Wilh.
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ha mötts den 29 okt. 1777, då Scheele tog sitt inträde i K. Vetenskaps
akademien, och självfallet den 11 nov. 1777, då Scheele inför Colle
gium medicum undergick apotekarexamen, förklarligt nog under 
något solennare former än ordinärt var fallet.1 Tydligt är att Scheele, 
vilken som vi sett på hemställan av D av id  v o n  S c h u l z e n h e im  med
verkat i Pharmacopoea Svecica av år 17752, vid detta sitt Stockholms- 
besök anmodats att bidraga till den nya edition därav, som redan då 
planerades, och även utfäst sig härtill. Detta framgår av brev till 
Scheele både från Bäck av 23 nov. och från Schulzenheim av 24 i 
samma månad.3 Att han också infriat sitt löfte framgår av de anteck
ningar Bäck gjort i sitt interfolierade arbetsexemplar av editio princeps 
av farmakopén, vilket nu befinner sig i vår samling (Ihre 274).4 Några 
brev från Scheele till Bäck, som kunna betraktas som missiv för dessa 
hans bidrag, äro dock icke kända. Av de brev, som verkligen finnas i 
behåll, beröra flera dock kemiska spörsmål; sålunda behandlar ett av 
20 dec. 17775 de dubier, som framförts beträffande Scheeles metod 
att framställa mercurius dulcis på våta vägen, vilket utgjort ämnet 
för hans inträdestal i Vetenskapsakademien. Ett annat brev av 20 
febr. 1779 gäller hans metod att framställa fosfor.6 Synnerligen in

Seéle» [sic!], som väl alltså då befunnit sig i Stockholm, avhämta ett bokverk, »som 
han fått för mig ifrån London» (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 185 f.).

1 A tt han under denna Stockholmssejour också haft tillfälle att besöka Bäck i 
hans hem framgår av vad denne meddelat V iC Q  d ’A z u r  om en liten episod, som han 
anför som exempel på S c h e e l e s  förundransvärda lätthet och färdighet att anställa 
kemiska försök med enklaste hjälpmedel: »I min bokkammare, på en liten kåleld och 
innom liten tid viste han at 3 ij ^  ? [2 drachmer kvicksilveroxid] gifva under reduc
tion 5 ix [9 uns] aeris purissimi [o: syre]; at mer dylikt icke nämna.» Professor A. 
F r e d g a  har haft älskvärdheten påpeka, att den kemiska innebörden av Bäcks upp
gift blir förståelig endast om man känner, att Scheele ofta nog, även i sina tryckta 
arbeten, använder u n s  såsom ett slags v o lym m ått, betecknande den volym ett uns 
vatten äger. Den av Bäck angivna mängden 9 uns syre motsvarar då 267 kbcm (26,7 
centiliter); detta utgör »omkr. 2/3 av den maximalt möjliga mängden och värdet är 
både rimligt och sannolikt». — I brev till d:r C. M. B l o m  av 13 sept. 1777 och 1 
febr. 1778 (tillhörande fru D. L a m m ,  Stockholm) uttalar Bäck sin livliga beundran 
för Scheele.

2 Jfr ovan s. 537.
3 Båda äro publicerade av A. F r e d g a  i Lychnos 1944—45, s. 292 f.
4 Jfr nedan D. 2, s. 576 f. Om denna medverkan från Scheeles sida förberedes 

en särskild uppsats.
5 Det är tryckt (i utdrag) av Z e k e r t , Carl Wilh. Scheele . . ., T . 3—7, (1931—) 

1934, s. 260. Brevet finnes liksom det närmast följande i Karol. inst:s bibi. ms. 27.
6 Likaledes tryckt i utdrag av Z e k e r t , ibid., s. 263.
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tressant och belysande för Scheeles blygsamma syn på sig själv är 
ett brev av den n  nov. 1782 i vår samling.1 Skrivelsen ifråga utgör 
tydligen svar på ett brev från Bäck av 31 okt. s. å., däri denne ifråga
satt, att Scheele skulle flytta till Stockholm för att där såsom en slags 
»chemicus regius» hålla offentliga föreläsningar med experiment i 
sin vetenskap.2 Svaret ådagalägger, att Scheele till fullo uppskattar 
förtroendet från Bäcks sida3, men anser sig överskattad och avböjer 
bestämt; hans avgörande skäl är att vetenskapen ej skulle ha något 
att vinna på en dylik anordning: hela hans strävan går ut på att om 
möjligt vinna klarhet i det som förefaller honom dunkelt, och därför 
erforderliga försök skulle få ett dåligt förlopp, om han skulle hindras 
av föreläsningar över redan kända företeelser. Han är belåten med 
sin utkomst, trots att den är knapp, men skulle önska sig en bättre 
hälsa: en ischias plågar honom sedan några månader, gör honom ned
slagen och vållar många hinder osv.4 Hans hälsa är också ämnet för 
det nästföljande brevet till Bäck, som jämväl är det sista kända; det 
är skrivet den 12 maj 17865, helt egenhändigt och på svenska, och 
innehåller en utförlig redogörelse för hans tillstånd, som på mellan
tiden starkt försämrats och av honom själv tycks uppfattas som kri
tiskt nog, därest ej Bäck kan hjälpa honom.6 Därvidlag har denne 
helt visst varit villig att göra sitt bästa, men det finns anledning an
taga, att han ej insett hur allvarligt Scheeles tillstånd i själva verket 
var7: denne avled nämligen redan den 21 maj 1786, alltså nio dagar

1 Ihre 193.
2 Bäcks brev i KVA, jfr Z e k e r t , anf. arb., s. 275; A. F r e d g a , Carl Wilh. Scheele, 

minnesteckning (Sthm-Upps. 1943). s. 11, 22 (not 33).
3 Ävensom »eine Ehre von einem solchen Manne mit dem Nahmen Seines guten 

freundes beehrt zu werden!»
4 I f o r t s ä t t n i n g e n  k r i t i s e r a r  h a n  s t a r k t  O e s t e r r e i c h e r  f ö r  h a n s  f ö r s ö k  a t t  n e d s ä t t a  

T o r b e r n  B e r g m a n , b e s t r i d a  h a n s  r e s u l t a t  m .  m .

5 Brevet som föreligger i Karol. inst:s bibi. ms. 27 och utgör en verklig historia 
morbi (4 s. fol.) är (med en skäligen meningslös uteslutning) publicerat på tyska av 
Z e k e r t  dels i anf. arb., s. 247 f., dels i ’Scheele-Nachtrag II. Krankheit und T od ’ 
(särtr. ur Pharmazeut. Monatshefte, 1936: no. 1); sistnämnda uppsats innehåller 
också ett bidrag av d:r B. S t r a n d e l l , som fastställer sjukdomens art.

6 Han slutar skildringen av sitt tillstånd med följande ord: »Var nu så god och 
tänk på mitt tillstånd, och Hedra mig med några rader hvad iag skall bruka och 
huru iag skall förhålla mig, annars tror [iag] döden blir m itt vissa, om eij Herr Archia- 
tern nu Rycker mig därutur.»

7 Bevisen för dessa två här gjorda påståenden torde komma att framläggas på 
annat håll.

4 5  -  40360 A . G ra p e
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efter det att han själv skrivit det nämnda brevet till Bäck. — En sista 
tjänst fick Bäck emellertid tillfälle att bevisa den store mannen, när 
han tillställde den förut nämnde d:r F. V ic q  d ’A zy r  en kort biografi 
över Scheele med redogörelse för hans sista sjukdom1 såsom material 
för hans minnesteckning över denne i Société royale de médecine i 
Paris.

Bäcks förbindelse med ytterligare en betydande forskare på de 
exakta vetenskapernas domäner, nämligen med experimentalfysikern 
J o h a n  C a rl  W il c k e , har redan berörts något här ovan2 —  det gällde 
då Wilcke som K. Vetenskapsakademiens sekreterare. Det saknar 
emellertid icke sitt intresse att finna, hurusom Bäck redan bortåt 
tre decennier tidigare anlitat Wilcke för utförande av mikroskopiska 
undersökningar syftande till att kontrollera vissa uppgifter av Linné 
rörande en del mikroorganismer m. m. En närmare redogörelse här
för lämnar C. W. O seen  i sin Wilcke-monografi3, s. 84  f., med avtryck 
av Wilckes utförliga rapport till Bäck, dat. 18 dec. 17664, ibid. s. 295 ff. 
Ävenså har Wilcke senare gått Collegium medicum tillhanda dels med 
vattenanalyser rörande hälsobrunnar (Sabbatsberg), dels med hydro- 
statiska undersökningar m. m. av olika spritblandningar; det senare 
beröres i ett brev från Wilcke till Bäck (odat. men förmodligen från 
1778) i vår samling.5 Detta står väl i visst sammanhang med de prov 
rörande det saluförda brännvinets lämpliga styrka, som beröras i ms. 
Ihre 266: C 4  (jfr nedan D. 2, s. 559) och även omtalas hos H j e l t .6

Av Bäcks brevväxling med T e s s in  har ovan (s. 497  f.) berörts den 
som gällde dennes intresse för koppympningen och särskilt det av 
honom igångsatta företaget att 1762 låta ympa Åkerö-barnen.7 Bäck 
var ju härvidlag fackmannen, även om det ej kan sägas att hans brev 
hade en alltför officiell prägel. Detsamma gäller ungefärligen om 
behandlingen av ett annat ämne, nämligen om apotekaren i Nyköping, 
vars debiteringar Tessin vill ha granskade, »på det wi landtmänn i desze 
dyra tider, ey måtte, å alla sidor, öfwersättias».8 Av de obligatoriska

1 Två koncept i förutnämnda ms. 27 i Karol. inst. 2 Se s. 677.
3 Johan Carl Wilcke, experimental-fysiker (Upps. 1939).
4 Original i Karol. inst:s bibi. ms. 160: 10 (no. 23).
5 Ihre 193. 6 Medicinalverket, D. 3, s. 385.
7 Rörande detta företag och dess på det hela taget lyckliga utgång kan närmare ses 

en skildring av S i g r i d  L e i j o n h u f v u d  i Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, 
D. 2 (Sthm 1933), s. 15— 18; jfr även här nedan, s. 707 not 2.

8 T e s s i n  till B ä c k  från Åkerö 2 4  okt. 1 7 6 3  (Ihre 1 9 3 ); B ä c k  till T e s s i n  8 nov. s. å.
(RA, Tessinska saml. Vol. 12 1/2).
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nyårsbreven, som Bäck ej försummat att uppvakta med, firmas åt
skilliga i behåll1, men i sin mer och mindre konventionella avfattning 
ha de ju ej så mycket att säga. Av intresse är däremot den upplys
ning Tessin själv ger i sin berömda dagbok (Åkerö) om att Bäck räk
nades till den krets av lärda herrar och konstnärer, som på 1750-talet 
under en följd av år plägade på lördagarna samlas till middagsmåltid 
hos honom i Hessensteinska huset, en umgängesform och en um
gängeskrets, som högeligen tilltalade Tessin och säkerligen ej mindre 
hans gäster.2 Att han även önskat se Bäck som sin gäst på Åkerö, 
dit han ju senare drog sig tillbaka, framgår med all tydlighet av korre
spondensen, men det synes något ovisst, om Bäck kommit i tillfälle 
att taga den erbjudna gästfriheten i anspråk.3

Det är lätt att förstå att en person så mångupptagen som Bäck och 
med så stor skriftväxling både i ämbetet och i läkarpraktiken ej kunde 
få mycken tid till övers för en korrespondens så att säga mera för nöjes 
och vänskaps skull. Men helt utan exempel på brevväxlingar av detta

1 Sådana finnas från 1764 i UUB (Westin 805), 1765 i KB (Autografsaml.) och 
från åren 1766—69 i nyss nämnda vol. i Tessinska saml. (RA).

2 T e s s i n  antecknar 1759: »I dessa förflutna åren och ännu i denna stund äro 
lördagarna mina gladesta dagar. Mina middagsmåltider hedras av dem, som mera 
veta än jag, och äro mig läretimmar. H err kanslirådet Stierneman, herr kanslirådet 
Berch, herrar bergsråder Swab och Tilas, herrar archiatrer Rosen och Bäck, herr 
Wargentin, herrar Lundberg, Rehn, Arenius, Pasch, Fehrman och flera uppliva 
m itt af veckans tyngd trötta sinne. M in vänskap vare dem vigd.» Detta enligt u t
drag hos S i g r i d  L e i j o n h u f v u d  (anf. arb. [D. 1], s. 114 ff.), som närmare skildrat 
dessa lördagsgillen och deltagarna däri. Om Bäck heter det härvid (s. 117 f.): »Abra
ham Bäck, Linnés närmaste vän, var både i den egenskapen och som en av tide
varvets mest framstående läkare självskriven medlem av Tessins utvalda krets, där 
hans älskvärda personlighet helt visst gjorde sig gällande.» Vidare erinras om att »det 
var genom Bäck som Tessin blev intresserad av den vid denna tid aktuella frågan om 
bekämpande av de härjande koppepidemierna, och det var honom han rådfrågade, 
när han i början av 1760-talet på Åkerö satte i gång med vaccinering av barn på 
godset».

3 I det tidigaste stadiet av brevväxlingen angående koppympningen skriver T e s s i n  

sålunda 25 okt. 1759 en mycket älskvärd invitation bl. a. med ett elegant appli
cerat citat från Scaligers brev till sin vän Casaubon (Karol. inst:s bibi., ms. 159: 6, 
no. 287). B ä c k  svarar artigt den 30 i samma månad: »Det wore mig både ähra och 
glädje at efter Eders Excellences nådiga tillåtelse få upwachta Eders Excellence och 
se Maecenatem atque Protectorem artium & Scientiarum in Svecia, i sit lugn och frid. 
Men jag behöfwer til minsta resa utom T ullporten  låf ifrån hög ort, och wet mig 
ingen stund i frihet för befallning at fara til Drottningholm. Om m itt öde blifwer 
ombytt, så skal jag nog wända til min båtnad Eders Excellences nådiga tilstånd» 
(RA, Tessinska saml., Vol. 12 1/2).
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slag lämnar oss dock icke Bäcks handskriftliga kvarlåtenskap. Till 
denna kategori torde man nämligen av allt att döma med en viss rätt 
kunna hänföra hans korrespondens med barndomsvännen S v en  B a l 
t e r , som nämnt domprost i Växjö1, med vilken han livet igenom var 
förenad i varm vänskap, liksom även hans brevväxling med dennes 
äldre broder prosten teol. d:r L ars B /e l t e r , även han en framstående 
teolog, för Bäck länge en kontaktman med hans hälsingska hembygd 
och en förmedlare av nyheter därifrån.2 Härtill kom att denne senare 
också utövade en tydigen ganska omfattande läkarpraktik — givetvis 
ett ytterligare skäl att hålla förbindelse med Bäck. — En särställning 
inom Bäcks brevsamling intaga i viss mån de brev han mottagit från 
J o n a s  A p e l b l a d , omnämnd här ovan i mer än ett sammanhang.3 
Det egendomliga ligger dels däri, att av de 29 brev, som finnas i be
håll4, härröra av allt att döma icke mindre än 27 från åren 1784—85 
(några odaterade), dels däri att dessa till vida övervägande del avhandla 
numismatiska ämnen. Bäck hade säkerligen gjort närmare bekantskap 
med Apelblad under den tid denne såsom informator för prins Carl 
(Karl X III) och senare även för Sofia Albertina tillbragte vid hovet 
dvs. åren 1762—70. De två brev, som ensamma falla utanför huvud
partens tidsperiod, härröra från 1764 och äro skrivna från Drottning
holm till Bäck, som då befann sig på Svartsjö; de gälla till åtskillig del 
Bäcks maka, som Apelblad nämner sin »Tutrix». De senare breven

1 Om denne jfr ovan s. 448, 673. Mera som en kuriositet kan ju  nämnas att, 
när Baelter 1739 disputerade för graden på sitt Specimen acad. De Helsingia, Pars 
posterior, så hade Bäck strängat sin lyra till ett skäligen kuriöst hyllningskväde T il 
Auctoren, tryckt i avhandlingen. Han för här fädernestaden Söderhamns talan i 
dess önskan att i likhet med vad som förunnats systerstaden Hudiksvall bli skildrad 
av Baelter.

2 L a r s  B a e l t e r  blev kyrkoherde i Söderhamn 1738 och i Järvsö 1756, där han 
verkade till 1774, då han erhöll transport till Tierp. — Som ingendera av bröderna 
Baelter är representerad genom brev i vår samling och deras brev förekomma spridda 
över Bäck-samlingens i Karol. inst:s bibliotek olika volymer, har jag endast delvis 
haft tillfälle att ta del därav.

3 Vi ha sålunda sett honom som informator för unge greve C a r l - J a n  G y l l e n b o r g  

under hans studietid i Uppsala under J o h a n  I h r e s  inseende, liksom även som hans 
följeslagare på en resa i Tyskland 1755— 56 (ovan s. 145 med not 6), och vi ha fun
nit, att han därvid också höll Ihre underrättad om en del av sina upplevelser (s. 246 f.). 
E tt par smärre dokument av Apelblads hand finnas också förutom breven i vår sam
ling (Ihre 118: 6, 147: B 2), och uppgifter om hans levnadsöden, hans bibliografiska 
handskrifter lämnas nedan i D. 2, s. 214 f.

4 Därav 12 i vår samling (Ihre 193) och 17 i Karol. inst:s bibi. (16 i ms. 26, 1 i 
ms. 78: 1).
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torde som regeln vara skrivna från Åkerby, Apelblads egendom i 
Södertörn ej långt ifrån Bäcks Ryby. De tyda på att brevväxlingen 
även från Bäcks sida — ehuru hans brev ej veterligt bevarats — varit 
livlig nog, vilket sammanhänger därmed att det i stor utsträckning 
varit Vetenskapsakademiens minnespenningar som diskuterats, ett 
område alltså, som förklarligt nog ägde Bäcks intresse. Apelblad kri
tiserar härvid de många avvikelserna från den klassiska medaljkonstens 
regler och klandrar icke minst det ogenerade sätt, varpå man ofta 
nyttjar latinska deviser utan all hänsyn till de sammanhang, i vilka 
de ursprungligen förekomma; för slikt har han skapat termen »in
scriptions kladderie». Själv arbetar han med att utforma normer och 
påtala missgrepp men inser svårigheten att offentliggöra sitt opus 
på grund av den myckna kritik han däri presterar.1 I december 1784 
publicerar han emellertid i Stockholmsposten en kritik av två minnes
penningar över Wargentin och medalj gravören Fehrman och finner 
sig under en stor del av påföljande år invecklad i en polemik med 
J o h a n  B jö r n s t ie r n a , G. J .  A d l e r b e t h  och H e n r ic  N ic a n d e r , vil
ken successive tilltager i hetsighet.2 De olika faserna av denna avspegla 
sig i breven till Bäck, som tycks ha nyttjats både som granskare och 
mellanhand. Dessa brev beröra emellertid även åtskilliga andra ämnen 
och innehålla bl. a. varjehanda funderingar rörande svenska språket, 
arkeologiska och runologiska spörsmål, upplysningar om brevskriva
rens övriga lärda förehavanden3 m. m. Rätt flitigt konsulteras Bäck 
också för Apelblads podager och för hans hustrus och dotters krämpor 
— dottern är för övrigt stundom gäst i det Bäckska hemmet, där hon 
omhändertas av Bäcks döttrar.

Bäcks släktförhållanden ha såtillvida berörts i det föregående, som 
hans föräldrar, styvfader och en del andra anhöriga omnämnts ovan 
(s. 447 f.). Vid sin moder var han tydligen synnerligen varmt fästad; 
att hennes bortgång, som inträffade våren 17444 under hans vistelse i

1 Bl. a. finner han sig behöva G u s t a f  III:s medgivande, vilket Bäck synes ha u t
verkat (A p e l b l a d  till B ä c k  18 nov. 1784 och 2 febr. 1785; Karol. inst:s bibi. ms. 26). 
T iteln  på hans arbete är i det förra av dessa brev formulerad så som han senare själv 
upptagit den i sin handskrivna Bibliotheca illustris; se härom A. B. C a r l s s o n s  lev
nadsteckning av Apelblad i Sv. biograf, lexikon, Bd 2, (1919—)i920, s. 84 f.

2 Om Apelblads egna inlägg se C a r l s s o n  ibid. s. 84.
3 Så t. ex. beröres i brevet av 26 okt. 1785, som i tiden ligger efter »Numismatiska 

trätan», hans arbete på anonym-verket.
4 I brev av 12 maj 1744 uppräknar L i n n é  en del beklagliga händelser och yttrar

Bäcks släkt- 
och familje

förhållanden.
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Paris, också berörde honom djupt smärtsamt och för en tid framåt 
nedsatte hans arbetsförmåga framgår bl. a. av hans meddelanden till 
Linné.1 Hans enda syster, M argareta  ( G r e ta ), född 1706 och gift 
1728 med råd- och handelsmannen P e t e r  N ä r ber g  i Söderhamn, 
avled där 1747 (4 dec.)2 — vackert och känsligt skrivna personalier 
av Bäcks hand föreligga i vår samling (Ihre 202: B).3 Med hennes 
efterlevande barn, en son och en dotter, tycks Bäck ha hållit en viss 
kontakt. Så tackar Linné 1751 (förmodligen i sept.) Bäck för »visiten 
af den lilla söta systerdottren», som tydligen av morbrodern dirigerats 
till honom: »jag fölgde henne igenom orangerierne och Museum», 
tillägger han.4 Och något senare, 9 febr. 1753, påstår sig Linné ha 
upptäckt systersonen i Uppsala på hans likhet med Bäck: »Här är 
en liten pusio om 8 å 9 åhr, så lik M. K. Br. at då jag först såg honom, 
log jag i mitt sinne och trodde mig se Min K. brors siähl kommit i 
denna genom en flickas starka imagination, men då jag frågade, war 
det M. Brs systerson, då jag flatnade och sade at min Br. ej behöfwer 
conterfait, så länge han lefwer.»5
därvid: »at Hr. Doct. blifwit moderlös, och ej fåt komma hem först och fägnat sin 
mor med sin närwarelse, äro alt bedröfwelige saker» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 24).

1 Sålunda skriver han ännu den 9 juni s. å. (ibid. s. 30): »Jag hade för några wic- 
kor sedan de beklageliga tidenderne om min mors död, hwaraf jag alldeles warit 
öfwerhopad [här väl: överväldigad el. likn.] alt sedan, så at jag intet kan denna 
gången öfwersända Polyphistorien, som jag gierna önskade.» Jfr ovan s. 664 ff.

2 E tt brev från prosten L a r s  B^e l t e r  om hennes bortgång finnes i Karol. inst:s 
bibi. ms. 159: 3, no. 27. M ed anledning av detta dödsfall skriver sederm. assessorn 
E r ic  E l f f  från Göttingen 7 mars 1748: »Herr Assessorens stora sorg öfwer sin 
endaste och käraste Systers död kan jag lättel[igen] föreställa mig; och som denna goda 
matronans dödeliga afgång går hwar och en til hiertat, som haft den äran at känna 
henne, så tager jag ej deraf ringa del i synnerhet som jag i många mål fått röna hen
nes goda sinne» (Karol. inst:s bibi. ms. 27).

3 D. 2, s. 380.
4 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 155. Påtagligen är denna identisk med den I n g a  N e r - 

b e r g  (så skriver hon tillnamnet), som vid ett par tillfällen skrivit till Bäck från Hudiks
vall, nämligen 1764 (27 mars) angående sin äldsta dotter, vars ena arm styvnat efter 
vrickning (Karol. inst:s bibi. ms. 160: 8, no. 51), och 1776 (13 febr.) angående en 
skada i ena axeln, som hennes make ådragit sig (ibid. ms. 36). Hon kallar Bäck mor
bror och hälsar till kusinerna. Av andra källor framgår att hon varit gift med 
P e t e r  A l f t i n  (d. y.), köpman och rådman i Hudiksvall ( f  1794). Som nedan skall 
beröras, visade makarna Alftin Bäcks son C a r l  A b r a h a m  en mycket stor gästfrihet, 
när han 1775 på en rekreationsresa i Norrland besökte Hudiksvall. Makarnas dotter 
C h r i s t i n a  ingick 1777 äktenskap med d:r J o h a n  S a l b e r g , prov.-medikus och lektor 
i Härnösand, som ävenledes i sin korrespondens nämner Bäck morbror.

5 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 200.
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Om Bäcks pietet och släktkänsla vittnar hans 1790 vidtagna åtgärd 
att i Söderhamns kyrka låta uppsätta »et öfwer sine afledne Föräldrar 
och närmaste Anhörige förfärdigat Epitaphium», som det säges i 
kyrkorådets protokoll av 10 december nämnda år.1

Trots Bäcks utmärkta ställning i olika hänseenden och hans goda Bäcks gijter-
ekonomiska villkor drog det om påfallande länge, innan han beslöt mĉ> ham. maka m. m.
sig för att gifta sig och bilda familj. Någon direkt anledning till dröjs
målet är icke känd2, och Bäcks långa ungkarlstid gjorde Linné många 
bekymmer: i hans brev, särskilt nyårsbreven, förekomma esomoftast 
uppmaningar till Bäck att härutinnan bättra sig.3 Ja, det visar sig 
till och med att Linné vid ett par tillfällen satt alltför stor lit till ryk
ten, som visste förmäla vad han så gärna ville höra.4 Så mycket större

1 Protokollsutdrag i Ihre 202: A 15. Angående placeringen upplyser protokollet:
»Wid granskningen af de ledige ställen, fann Kyrko Rådet Östra korszpelaren i 
Södra gången härtil wara tjenlig, på hwilken således detta M onument i likhet med 
de motswarande, kommer at inmuras.» I sitt arbete Söderhamns historia, Bd 1 
(Sthm 1919) omnämner A l f r e d  Je n s e n  s. 127 epitafiet sålunda: »År 1780 uppsatte 
han [o: Bäck] i Söderhamns kyrka en minnestavla över sina föräldrar, sin styvfar 
Halfward Hedenberg, sin syster och sina barnbarn.» Utom det felaktiga årtalet torde 
man här även kunna ifrågasätta riktigheten av uppgiften om »barnbarn», som förmod
ligen bör ersättas med systerbarn; av Margareta Närbergs åtta barn hade nämligen 
sex avlidit före modern.

2 Det kan erinras om att B ä c k  omkring månadsskiftet mars—april 1745 från Ber
lin skriver till L i n n é  (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 50) om den då dödssjuka »fru Beronia», 
dvs. C a t h a r in a  E l is a b e t  B., maka till dåvar. biskopen i Kalmar M a g n u s  B e r o n i u s  

(sederm. ärkebiskop): »Hon lofwade bli min Swärmor.» Detta har man väl närmast 
att uppfatta som grundat på en skämtsam propos, en antydan om att Bäck för
klarats vara välkommen som svärson i familjen i sinom tid, ty döttrarna inom denna 
voro vid tiden för Bäcks utresa ca. 14, 6 och 5 år. Och när den ovan omtalade d:r 
J . G. W a h l b o m , som 1757 äktat den yngsta av dessa systrar, E l is a b e t  C h r i s t i n a  

B j ö r n s t ie r n a  (f. 1736), anno 1787 (24 maj), alltså efter 30 års äktenskap, skriver till 
Bäck: »Min k. hustru beder ock hälsa sin gamla fästeman», så visar detta, att en 
tradition om en Bäcks liaison med familjen Beronius-Björnstierna alltjämt levde 
kvar bland de invigda, förmodligen utan att överhuvud ha blivit tagen på allvar.
(Brevet i Karol. inst:s bibi. ms. 26.)

3 Sålunda förekommer redan i brev av 6 dec. 1748 i en rad av frågor bl. a. även 
denna: »hwarför friar ej Assessor Bäck?» (Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 80), och i näst- 
följande brev av 13 dec. s. å. uppmanas han att följa professorerna Gmelins och 
Sauvage’s exempel i detta hänseende (s. 81). Vidare kan hänvisas till brev av 2 jan.
1750 (s. 114), och 2 jan. och 2 april 1751 (s. 133 och 146), de båda senare med all
varliga föreställningar; jfr också ibid., s. 191, 219, 246.

4 En förhastad lyckönskan (»Min wördnad hos min Broders förloffwade Brud») 
förekommer i brev av 26 dec. 1749 (ibid. s. 113), och en odaterad epistel från år 1751
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blev hans tillfredsställelse, när det omsider — det drog ännu om åt
skilligt — befanns att Bäck verkligen tagit det avgörande steget. Det 
tycks ha varit på senhösten 1754 som förlovningen tillkännagavs — 
Linné hänsyftar därpå flera gånger i sina brev från denna tid1, och 
ger i sitt nyårsbrev denna gång (31 dec. 1754)2 en utläggning av äkten
skapets innebörd m. m. Lyckönskningar ingå från skilda håll, så 
bl. a. från N il s  R o s é n  och barndomsvännen S v en  B a elter .3 Bäcks u t
valda var A n n a  C h a r l o t t a  A d l e r b e r g , dotter av kammarherre O l o f  
A d l er b er g  och hans maka grevinnan A n n a  S o f ia  G y l l e n b o r g . 
Hon var född den 8 juni 17374 — såsom tvillingsyster till M a r ia  
I n g a  A d l e r b e r g , som 1759 äktade överste J acob  G e r n e r 5 — och 
var således vid tiden för förlovning och giftermål ännu ej fyllda 18 år; 
hon var inemot 24 år yngre än Bäck. Sedan Kungl. Maj:ts tillstånd 
utverkats för jungfru Anna Charlotta »at få gå i ofrälse gifte»6, stod 
bröllopet den 20 mars 1755. L i n n é  sände vackra lyckönskningsskri- 
velser såväl den 31 januari till 2:dra lysningsdagen som den 18 mars 
till bröllopet.7 Till detta solenna tillfälle hade Fru N o r d e n f l y c h t , 
som synes ha haft nära förbindelser både med brudens familj och 
med brudgummen, strängat sin lyra.8 Trots den stora åldersskillna

(förmodl. febr.) innehåller utförliga gratulationer till Bäcks förmenta förening med 
en »Mademoiselle K.», likaledes orsakade av ett ogrundat rykte (ibid. s. 139 f.). Jfr 
härom liksom för det följande även F r ie s , Linné, D. 2, s. 320 ff.

1 Så i brev av 22 och 25 okt. samt 3 dec. 1754 (ibid. s. 313 f., 319).
2 Ibid. s. 321.
3 R o s é n  skriver från Uppsala 5 nov. 1754: »Jag gratulerar H err Archiatern af 

alt mig (!) hiärta till en både artig, from, skiön och rik Brud. Den högste Guden 
wälsigne Eder bägge med en lång och nöysam lifstid!» Och B a l t e r  lyckönskar från 
Växiö 11 nov. s. å. »til en lycklig trolofning med en dygdig och mycket berömd 
Fröken» osv. (Båda breven i Karol. insf.s bibi. ms. 158: 2, no. 55 och 56 c.)

4 Detta enligt Bäcks egna anteckningar, som man dock ej haft tillfälle att veri
fiera; däri påpekas också att födelseåret på visst håll uppgivits oriktigt, varom när
mare nedan. ( E l g e n s t i e r n a , I, s. 24 har 1736, O d h e l iu s  däremot 1737.)

5 Om denne, en broder till J o h a n  I h r e s  maka i 2:a giftet C h a r l o t t a  J o h a n n a

G e r n e r , se ovan s. 310, 340. Både Ihre och Bäck räknade sålunda Jacob Gerner 
som svåger. 6 Dat. 10 jan. 1755, original i Ihre 202: A 9.

7 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 325, resp. 330 f. H ur grundligt L i n n é  firade bröl
lopsdagen har han skildrat i brev till Bäck av 21 mars (ibid. s. 334); jfr F r ie s , Linné, 
D. 2, s. 320.

8 Bröllopsdikten ’N är Archiatern, och Praeses uti Kongl. Collegio medico Herr 
Abraham Baeck och Fröken Anna Charlotta Adlerberg, ingingo äckta förening den 
[20] martii 1755’ trycktes i Stockholm i 4:0 och är omtryckt i Sv. Vitterhetssam
fundets ed. av Fru N:s Sami. skrifter, D. 2, s. 342— 344.
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den mellan kontrahenterna synes äktenskapet ha blivit mycket lyck
ligt; förhållandet makarna emellan var tydligen alltid det bästa, och 
den unga frun tycks ha varit en dugande husmor i Stockholmshemmet 
liksom på Bäcks sörmländska lantgård Ryby och prisas både för 
skönhet och husliga dygder.1

Även till svärföräldrarna tycks Bäck ha stått i det bästa förhållande 
— han hade för övrigt haft förbindelser med dem långt före gifter
målet. Svärfadern — en sonson till ärkebiskop O l o f  S w e b il iu s  —  
var gammal kavalleriofficer med ryttmästares avsked och hade av 
Fredrik I hedrats med kammarherrenyckeln.2 Han residerade från 
1750 på sina egendomar Säby och Jakobsberg, nordväst om Stockholm 
i Järfälla sn, men gick ur tiden redan 17573, ett par år efter det Bäck
ska bröllopet. Anne Sophie Gyllenborg4 var hans maka i 2:a giftet; 
såsom född 1711 var hon blott ett par år äldre än mågen Bäck. Hon 
skildras som en högt begåvad dam och var livligt intresserad av lant
hushållning — efter makens död tycks hon ha handhaft skötseln av 
egendomarna. Ett av henne meddelat ’Rön och försök’ till hämmande 
av boskapssjukan på familjegodsen föredrogs sålunda i Vetenskaps
akademien 1751 och remitterades då till Rosén och Bäck — manu
skriptet föreligger i vår samling (Ihre 193), jfr nedan D. 2, s. 336. 
Tydligen har Bäck visat »Hennes Nåde Fru Svärmor» mycken upp
märksamhet5, och korrespondensen mellan henne och Bäck tyckes 
tidvis ha varit livlig6, även om det mestadels väl gällt förfrågningar

1 Hennes porträtt i pastell av G u s t a f  L u n d b e r g  (Sv. porträttarkivets Index över 
sv. porträtt 1500— 1850, Bd 1, Sthm 1935, s. 330) äges av docenten med. d:r B e n g t  

I h r e , Stockholm.
2 Se vidare ’Personalia’ i prosten L. H o n t h e r s  likpredikan (’Döds-dagens före

träde i et christeligit sinne . . .’), Sthm 1 7 5 7 , s. 30 ff.
3 En del papper rörande Adlerbergs sjukdom och död föreligga i Karol. inst:s 

bibi. ms. 159: 5 (no. 57).
4 Hon var syster till riksrådet greve H e n n i n g  A d . G y l l e n b o r g .

5 Sålunda framgår det av hans brevväxling med d:r J. O. H a g s t r ö m  i Linköping, 
att han 1760 gjort sig mycken möda för att kunna förära svärmodern en bock och en 
get av Angora-ras från det schäferi som Hagströms svärfader, direktören J o h a n  

L i l l j e b l a d ,  anlagt på sin egendom Sörstad i Östergötland.
6 Rörande grevinnan A d l e r b e r g s  brev lämnas en del uppgifter nedan D. 2, 

s. 334. (Bemärkas bör härvid dock att där nämnda volymer ur ser. Acta medica 
T . 5, 7, 12, 13 och 15 numera äro signerade 160: 3, 4, 6, 7 och 9, och att signa för 
Adversaria medica Ser. 3: T . 3, 9 och 10 nu äro 159: 2, 5 och 6; jfr härom ovan s. 
559 f-)
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och rapporter vid inträffade sjukdomsfall och senare hennes egen 
vacklande hälsa.1

Bäcks bam. Makarna Bäcks äktenskap blev välsignat med ett stort antal barn, 
Hustruns dud. nämligen icke mindre än åtta, av vilka dock fem avledo i spädaste ålder.

Detta gällde de tre första, vilket förklarligt nog innebar svåra pröv
ningar för föräldrarna. Makarnas förstfödde, sonen O l o f , född 2 8  

jan. 1 7 5 6 , avled nämligen redan 13 maj s. å. Härnäst följde dottern 
M a r g a r e t a , född 7  aug. 1 7 5 7 , otåligt väntad av familjens vän L i n n é , 

som i henne till och med ville se en blivande sonhustru2 och själv blev 
hennes gudfader3; hon bortrycktes emellertid helt plötsligt årsgammal 
den 11 sept. 1 7 5 8 .4 »Tertium conjugii pignus» blev sonen F r e d r ic  

U l r ic  A b r a h a m , som föddes den 7 febr. 1 7 5 9  och döptes den 1 0  i 
samma månad, då »Hans Kgl. Majestet och Hennes Maytt Drottningen 
hade nåden at vara Hans Faddrar». Men på sommaren s. å. (11 aug.) 
släcktes även hans liv, av allt att döma i lungsjukdom.5 Till all lycka 
blev det emellertid så, att de tre därpå följande barnen, sonen C a r l  

A b r a h a m , född den 1 aug. 1 7 6 0 , och döttrarna A n n a  S o p ii i a , född den 
2 9  mars 1 7 6 2 , och E m e r e n t ia  M a r ia , född 2 7  aug. 1 7 6 3 , visade sig 
mera motståndskraftiga och nådde vuxen ålder — vi återkomma till 
dem i det följande. År 1 7 6 5  (2 5  april) föddes dottern M a r g a r e t a  

U l r ic a , som redan påföljande år (1 febr.) avled i lungsjukdom (peri- 
pneumoni), och den 4 jan. 1 7 6 7  gav fru Bäck livet åt ännu en dotter, 
som i dopet erhöll namnen S o p h ia  M a g d a l e n a  efter rikets nyförvär- 
vade kronprinsessa. Av allt att döma hade den unga makan icke 
någon stark fysik, och de tätt på varann följande barnsängarna ha väl, 
jämte sjukdomar och dödsfall inom barnskaran, bidragit till att under
gräva hennes krafter. Påtagligen har hon också haft en viss disposi
tion för lungtuberkulos, som efter att tidigare ha gjort sig gällande 
mer och mindre, torde ha kommit till fullt utbrott vid det sista barnets

1 Dokumenten härom föreligga särskilt i voll. 159: 6 (no. 24—29), 160: 7 (no. 44)
och 160: 10 (no. 2); om denna sistnämnda samling jfr närmare nedan D . 2, s. 334.
Även bör nämnas vol. 118 a i Karol. inst:s bibi. (s. 538 f.).

2 Se hans brev av 29 mars 1757, Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 23.
3 Se brev av 12 aug. s. å.; ibid. s. 54 f.
4 L i n n é  s k r e v  e t t  v a c k e r t  k o n d o l e a n s b r e v  ( ib i d .  s . 5 4  f .) .

5 Hans sjukhistoria m. m. finnes i Karol. inst:s bibi. ms. 159: 6 (no. 188). Den 
unga modern tycks någon tid efter sonens födelse ha varit rätt illa ansatt av en 
bröstböld att döma av J. O. Hagströms brev till Bäck 18 mars 1759 (ibid., no. 217 g).
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födelse. När Bäck i de släktanteckningar han förde i sin familjebibel1 
inskrivit dottern Sophia Magdalenas namn, har han tydligen, i mot
sats till vad som skett ifråga om de övriga barnen, underlåtit att införa 
faddrarnas namn, men i stället i insikten om den allvarliga fara, vari 
både moderns och barnets liv svävade, tillagt följande ångestfulla 
ord: »Gud hjelpe Henne, och Hennes Kiära Mor ifrån svår hosta och 
feber, som är tärande med gräselig matthet! Herre kom! hjelp oss wi 
förgås!!!» Och när vid pass sju veckor senare makans tillstånd stän
digt förvärrats och hennes flämtande livslåga omsider slocknat2, då 
hade han anledning att därsammastädes om hennes sista stunder 
och sin egen sorg nedskriva följande smärtfyllda rader: »Ack! Ack! 
Gud som Hon åkallade i sin nöd och jag, för Hennas skull i min be- 
dröfvelse, öfver de plågor som jag nödgades se at en så kiär och älske- 
lig maka utstod, kom med hielpen och förlossade ifrån jämmerdalen 
Min söta Hustru, min frögd och min Krona Wälborna Fru Anna 
Charlotta Adlerberg d. 24 Febr: 1767 kl. J öfver 9 om morgonen. 
Gud gifve mig få dö med den beredelse, undergifvenhet, tålamod och 
glädje! Gud frögdar Henne. Jag sörjer och pustar.» Det blev alltså 
en förhållandevis kortvarig äktenskaplig lycka som beskärdes Bäck 
— makan hade vid sin bortgång ännu ej fyllt 30 år.3 Att dödsfallet i 
vida kretsar väckte deltagande behöver icke sägas — vännen framför 
andra, L i n n é , sände ett långt, rörande kondoleansbrev4, däri han 
dels lovprisade den bortgångna, dels i djupa betraktelser över den 
mänskliga tillvarons intighet sökte tröstegrunder för den sörjande 
vännen i hans smärtsamma förlust.

1 Denna äges nu av docenten med. d:r B e n g t  I h r e , Stockholm.
2 Rörande hennes sjukdom finnes i Karol. inst:s bibliotek utförliga anteckningar 

såsom ’Journal öfver Sal. Fru Bäcks sjukdom’ (i vol. 160: 6, no. 96) och ’Min kiärestas 
Anna Charlotta Adlerbergs sista bedröfl. sjukdom’ (i vol. 160: 10, no. 66).

3 Jordfästningen ägde rum  den 27 febr. och förrättades av kyrkoherden i S:a 
Klara, hovpredikanten d:r J u s t u s  C h r . H a u s w o i .f f . Stoftet torde sedermera ha 
förts till Järfälla kyrka och nedsatts i föräldrarnas intill kyrkan belägna grav. E tt 
epitafium av grågrön marmor uppsattes senare i kyrkan av maken; det har formen av 
en sarkofag-gavel, krönt med Adlerbergska vapnet och girlander, »J. E. Rehns stil» 
säges det i förarbetena för verket ’Sveriges kyrkor’, som jag beretts tillfälle att se. 
Inskriptionen lyder C o n i u g i  c a r is sim a e  | A n n / e  c a r o l in a e  a d l e r b e r g  | n a t . d . 

19 IUN. 1738. OB. D. 24 FEB. 1767 j  OB RARAS VIRTUTES | MONUMENTUM POSUIT | 

ABR. b a e c k . m . d . a r c h . r . c . m . p r a e se s . A tt födelseåret är felaktigt angivet har Bäck 
själv påpekat i anteckningarna i familjebibeln, men om 1736 eller 1737 är det rätta 
synes ännu vara en öppen fråga.

1 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 148 ff. (3 mars).
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Ett glädjeämne ägde ju denne i sina barn, dvs. de förutnämnda 
trenne, sonen Carl och döttrarna Anne Sophie och Emerentia (»Men- 
sa»), ty den sistfödda Sophia Magdalena följde redan i maj 1767 sin 
moder i graven.

C ad Abraham Stora förhoppningar fäste Bäck förklarligt nog särskilt vid sonen 
Back. — tyvärr skulle dessa dock endast helt ofullkomligt komma att infrias.

Ingalunda obegåvad visade unge C a rl  tidigt intresse för naturhisto
rien, och detta uppmuntrades såväl av fadern som av L i n n é , efter 
vilken han var uppkallad. Det har sålunda redan omtalats1, hurusom 
Linné så tidigt som 1766 i februari, då pysen ännu blott var 5 1/2 år 
gammal, sände honom snäckor. Senare blir det för »lille Archiaterns» 
del — som Linné ofta kallar honom — fråga om växtsamlande och 
örtbestämning för »det wackra Herbarium som min kiäreste Broder 
gaf sin enda son» och som Linné ville föröka.2 I juni 1771 tog Linné 
emot tioåringen på ett månadslångt besök i Uppsala: anledningen var 
närmast den, att hans informator D a n ie l  I I e n r . S ö d e r b e r g 3, som för 
övrigt anskaffats av Linné (1769)4, skulle disputera pro exercitio på 
den förut omnämnda avhandlingen ’Pandora et Flora Rybyensis’ 
men samtidigt behålla inseendet över sin unge discipel. Av anteck
ningar, som förts i någon mån av denne men huvudsakligen av infor
matorn för tiden 4—29 juni5, framgår att undervisningen pågått regel
bundet i latin, franska m. m. och utökats med täta lektioner för uni
versitetets dansmästare, ävensom med botaniska studier: unge Carl 
har sålunda fått åhöra Linnés föreläsningar i botaniska trädgården, 
där han också gång efter annan erhåller rara växter för sitt herbarium, 
liksom han även botaniserar i Uppsalas omgivningar. Mesta tiden 
uppehåller man sig i staden, där Linné kvarhålles av sina ämbetsplik
ter, och där »lille Bror Bäck» får dela hans liv som gräsänkling, äta 
ute osv. Alltemellanåt förekomma dock sejourer ute på Hammarby, 
där familjen håller till och där mycket finnes att beskåda. Särskilt

1 Ovan s. 658 med not 2.
2 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 187, 207, 208, 215 osv.
3 Denne var född 1750, blev student 1767, innehade konditionen hos Bäck, som 

det vill synas, fram till hösten 1772 (jfr Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 200), reste så till
Lund, där han avlade nödiga specimina inom med. fakulteten, disputerade 1777
under Rosenblad och promoverades 1778 till med. d:r; blev sistnämnda år fristads
läkare i Eskilstuna, men avled redan 1781, jfr S a c k l é n , anf. arb., 2: 1, s. 67 f.; C. 
S j ö s t r ö m , Smålands nation i Lund 1688— 1921 (Lund 1922), s. 166 samt här nedan.

4 Se Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 163; jfr s. 165, 167, 174.
5 Ihre 187: 4 a, b.
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sista tiden, sedan Söderberg med heder undanstökat sin disputation, 
tycks ha tillbringats där. Linné, som tydligen var varmt fästad vid 
gossen, skriver den 6 juli1: »Nolens volens måste jag wähl släppa lille 
Archiatern, ehuru gjerna jag wille behålla honom», och han tillägger 
bl. a.: »Den lille brödren har nu begynt åtminstone att wänia sig [wid] 
Academige oset för denna gången, at det ej må falla främmat, då det 
en gång blifwer allwaro.» Detta fall inträffade emellertid ej: om någon 
verklig studievistelse vid universitetet hör man icke talas, utan hans 
undervisning tycks även i fortsättningen ha varit förlagd till hemmet 
och handhafts av informatorer. Och säkerligen har han också på det 
naturvetenskapliga området haft en utmärkt handledare i sin fader.2 
Om hans sysslande med sitt herbarium och om de tillskott han under 
dennes medverkan erhöll från Thunberg m. fl. ha vi ju skymtat ett 
och annat i det föregående.

Tyvärr hade Carl Bäck en ganska klen konstitution: »han är wuxen 
för hectique», observerar Linné i brevet av 6 juli 17711, samtidigt på
yrkande en ändring i hans diet3, och Bäck senior berättar själv, huru
som sonen från sitt tolfte år (1772) var »sjuklig, matt, tung om rnor
narna», och blodspottning, som enligt faderns utsago1 yppade sig 
våren 1773 och flera gånger senare, tydde ju på en smygande lung
sjukdom, säkerligen ett arv efter modern. Bäck fick därmed ytter
ligare en gång prövningen att på närmaste håll följa ett fall inom den 
ämnessfär, han behandlat redan i sin gradualavhandling. Att han haft 
blicken öppen för den fara som där hotade och sökt att avvärja denna 
behöver icke framhållas. Lika självfallet är att han i denna sin kamp 
haft en nitisk hjälpare i vännen Linné, som tydligen från början sett 
ytterst allvarligt på fallet och redan vid första attacken hösten 1772 ej

1 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 184.
2 Jfr t. ex. ibid., s. 2x5 (Linnés brev av 11 april 1774). En del anteckningar förda 

ömsevis av Carl och fadern rörande naturvetenskapliga iakttagelser gjorda på Ryby 
föreligga i Ihre 187: 4.

3 Han yrkar bestämt på att Carl »intet äter Kiött, utan tillika bröd», vilket sam
manhänger med Linnés åsikt, att ensidig köttdiet vållar benägenhet för lungsot; 
jfr härom G. N e a n d e r , U r lungsotens och lungsotsbehandlingens äldre hist, i Sverige 
(Sthm 1924), s. 65 (och samme förf., Linné och lungsoten i Sv. Linné-sällsk:s årsskr., 
11, 1928, s. 69, 71).

4 I de förutnämnda familj eanteckningarna. Emellertid tycks det framgå av 
L i n n é s  brev till B ä c k , att Carl redan p å  hösten 1772 haft en attack av blodspottning 
(eller snarare blodstörtning), se Linnés brev av 4 sept. 1772 och de tre därpå föl
jande (ibid., s. 199 ff.), ävensom varjehanda oroliga förfrågningar i fortsättningen.
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helt kunnat dölja sin misströstan.1 Linné visar sig också i fortsättningen 
mycket mån om att Carl ej finge tröttas med alltför trägna studier, 
när en förbättring inträtt i hans hälsotillstånd, och att han ej förde en 
alltför stillasittande tillvaro.2 Enligt tidens uppfattning räknades näm
ligen icke blott luftombyte och resor som lämpliga behandlingsformer 
i lungsotsterapien utan även motion och gärna en ganska stark sådan. 
Särskilt hälsosam ansågs ridningen vara. Så hade t. ex. N il s  R o s é n  
redan 1738 i sin dissertation ’De equitatione ejusque in medicina usu’ 
(resp. A n d r . R a m z e l iu s ) framhållit ritten såsom överhuvud taget i 
många hänseenden överlägsen andra motionsformer (s. 4 f.), och vad 
speciellt lungsoten beträffar hade han med stöd av själve Sydenham 
betecknat den som ett excellent remedium in ipsa Phthisi (s. 18 f.).

Carl Bäcks För Carl Bäcks del ha tydligen också planer på en längre sommarresa 
resor. uncier åtskillig tid varit å bane. I varje fall har det viktiga spörsmålet

om en lämplig följeslagare dryftats åtminstone alltifrån december 1773.3 
S ö d er b er g  tycks ha avböjt och därför — ävensom måhända av andra 
skäl — av Linné fått höra »sura sanningar». Den unge S v e n  A n d e r s  
H e d in , som vid denna tid ännu ej avslutat sina medicinska studier i 
Uppsala, har varit på tal, men förklaras av Linné »smittad med Long- 
sot, som han har i faggorne» och kan således ej rekommenderas. En 
lämplig och därtill väl kvalificerad person fann man däremot i d:r 
J o h a n  L in d w a l l 4, som redan var en stadgad man (född 1743) och 
tagit graden i både filosofiska och medicinska fakulteterna. Denne 
åtog sig också uppdraget så mycket hellre som han genom att u t
sträcka färden till Köpenhamn tycks ha kunnat företa den som en 
stipendie-resa.5

1 M an tänker härvid särskilt på hans ord: »jag hade hoppats att få i honom en kiär 
discipel, och att wisa på honom den wänskap, jag är skyldig hans ärlige H r Fader» 
(Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 199); utsikterna härför finner han tydligen vara ringa.

2 Jfr härom Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 201 (okt. 1772), 202 (dec. s. å.), 211 (nov. 
1773)-

3 Se ibid., s. 212.
4 Om denne jfr nedan D. 2, s. 217. — Tydligen hade L i n d w a l l  haft tidigare 

förbindelser såväl med B ä c k  som med sonen C a r l . Sålunda berättas i S ö d e r b e r g s  

förutnämnda anteckningar från Carls Uppsala-vistelse våren 1771 om ett par besök 
hos magister Lindwall, där man beskådade örter och insekter (18 o. 29 juni). Och 28 
juni 1773 skriver Lindwall till Abr. Bäck från Växjö i ett brev, däri han bl. a. berättar: 
»Dageligen har jag haft tilfälle at finna nya Svenska örter som jag tilförene ej sedt 
färska, hvaraf framdeles skola exemplar öfversändas till H err Carl» (Karol. inst:s 
bibi. ms. 30).

5 Lindwall till Bäck från »Gohlberga icke långt från Ädelfors» 7 april 1774 (ibid.
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Färden blev både långväga och långvarig — det framgår bl. a. av 
den dagbok, som därunder fördes av Lindwall och som nu föreligger 
i inemot 240 kvartsidor i vår samling.1 Man startade från Stockholm 
söderut den 20 maj 1774, och resan företogs i vagn — endast kortare 
utflykter o. likn. tycks man någon gång ha gjort till häst. Även om 
hälso- och rekreationssyftet stadigt beaktades — mentor själv var ju 
medicus — har detta dock givetvis icke betagit färden dess karaktär 
av att samtidigt vara en studieresa, avsedd att sätta resenärerna och 
särskilt unge Carl i tillfälle att lära känna sitt land, dess sevärdheter 
osv. Det är ju också ett faktum, att tilltron till resors värde som fost
rande och utvecklande moment kan sägas ha haft en hausse under 
Linnés tidevarv —- redan i sitt kända installationstal 17412 hade denne 
ju särskilt tagit sikte på vad resor inom fäderneslandet hade att bjuda. 
Att i förevarande fall det naturvetenskapliga intresset, speciellt det 
botaniska, som var levande hos båda färddeltagarne3, skulle bli till
godosett var ju  att vänta och bestyrkes också till fullo av reseanteck
ningarna. Någon mera ingående skildring av färden, som tog omkr. 
3 1/2 månader i anspråk, kan naturligtvis här ej ges — det får stanna 
vid några konturer och notiser.

Förklarligt nog kommo de städer, som berördes av den uppgjorda 
reserouten, att gemenligen bli hållpunkter, där man dröjde en och 
annan dag, stundom längre. Det gällde sålunda om Södertälje och 
Nyköping, om Norrköping med dess många industriella anläggningar 
och än mer om Linköping, dit man anlände 26 maj. Här fanns ju 
mycket att beskåda, gymnasiet, slottet, domkyrkan osv., och här tog 
d:r H a g str ö m  emot på det hjärtligaste och demonstrerade sina sam
lingar, sina glasförsedda bikupor m. m.4 Och liksom man på vägen

ms. 3 6 ) . Jfr vidare L i n n é s  anvisningar i brev till Bäck av 11 april 1 7 7 4 : »När han 
kommer till Kiöpenhamn, bör han skrifwa mig till, och sända mig något som docu- 
menterar, att han är wid Köpenhamns academie; han borde äfter tabulas testamenti 
resa 3 åhr, men i denna wexelcurse är omögligt» osv. (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 215).

1 Ihre 187: 1.
2 Oratio qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas (tryckt upp

repade gånger); svensk översättning av T h . M. F r ie s  i L i n n é s  Skrifter utg. af K. Sv. 
Vetenskapsakademien, 2 (Ups. 1906), s. 65 ff. (Om editioner m. m. se ibid. s. 84.)

3 Till ytterligare belysning av L i n d w a l l s  botaniska intressen kan erinras om att 
från honom härröra de uppgifter ’Om några enskildes herbarier i norden 1772’, 
som av T h . O. B. K r o k  meddelats i Botaniska notiser för år 1890, s. 105— 112.

4 Att besöket var förberett i god tid visar H a g s t r ö m s  brev till B ä c k  av 18 april 
1774 (Karol. inst:s bibi. ms. 36), däri det bl. a. heter: »Det blir mig en oskattbar
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dit besett det Fersenska Löfstad, företog man nu — på uppmaning 
av livmedikus S t a p e l m o h r 1, som också tycks ha haft hand om rese
närerna — en utflykt till det Bielkeska Sturefors, där porträttsamlingen 
och trädgården imponerade och orangeriet föranledde en förteckning 
i resedagboken på ett 30-tal bemärkansvärda växter. En annan tur 
gick till Vreta kloster — kyrkor och byggnadsminnesmärken, även 
ruiner, hörde till de så att säga ordinarie sevärdheterna och försum
mades ej i ett fall som detta. Först den 30 fortsattes färden över 
»Mölby» och Eksjö i riktning mot Växjö med besök vid Ädelfors guld
verk och Kleva gamla koppargruva2 samt med botanisering både där 
i Alsheda och senare längre söderut i Åsheda, delvis efter anvisningar 
tidigare givna av smålänningen D a n ie l  R o l a n d e r 3. I Växjö, dit man 
ankom 9 juni, gjordes åter ett längre uppehåll, som väl delvis föran
leddes av Carls tillstånd; att ynglingen var klen är uppenbart: nu var 
det visserligen närmast en svår tandvärk som plågade honom, men 
tidigare hade han vid ett tillfälle blött näsblod, vid ett annat pinats av 
solhettan så starkt, att han måst medicinera. Och i fortsättningen 
visar sig alltemellanåt en matthet, som påfordrar åtgärder. Icke förty 
medhann man åtskilligt under vistelsen i Växjö, som varade till den 
15 juni. Man bevistade ett rektorsskifte vid gymnasiet, hörde gymna
sister där orera på latin och svenska och teol. lektorn d:r J o h . R o g -  
be r g  i domkyrkan provpredika för domprostbefattningen4, man be
sökte Kronobergs borgruin och S:t Sigfrids källa osv. Så gick färden 
vidare till Karlskrona; den tog två dagar i anspråk med övernattning 
i »Runnaby», där »Mosquet factoriet» m. m. beskådades och hälsokäl
lan prövades. Besöket i Karlskrona med utflykt till Augerum har

glädje, at få se den unge H err Bäck nästkommande sommar hos mig. ,AUe mine Bi 
komma då äfven at upvagta den unge H err Bäck, hvilkens ankomst jag hierteligen 
efterlängtar» osv. Hagström tycks emellertid ej ha varit riktigt kry vid besöket och 
var senare illa däran av en böld i länden, varvid kirurgernas behandling vållade ho
nom svåra lidanden.

1 Se ovan s. 7 0 2  not 5 . S t a p e l m o h r s  uttalande i brev till Bäck 2 0  juni 1 7 7 4  (Karol. 
inst:s bibi. ms. 2 6 ) : »Gud gifwe! at Skånska Climaten wille hielpa den wackra och 
snälla H err Bäck», synes ge vid handen, att han vid sammanträffandet funnit unge 
Carls hälsotillstånd oroande.

2 En liten beskrivning över den sistnämnda anläggningen uppsatt av »Camerer» 
A n d e r s  W e t t e r m a n  är infästad i  resedagboken.

3 D et tycks särskilt ha gällt den rikliga förekomsten av Thesium  Linophyllon 
(nu Th. alpinum), Flora svec. ( 1 7 5 5 )  2 1 1 ,  där uppgift lämnas om R o l a n d e r s  upp
täckt.

4 Tydligen framgångsrikt, ty han erhöll befattningen s. å.



7 2 1

redan berörts i det föregående1; det präglades till åtskillig del av den 
vänlighet och gästfrihet, som utvecklades av den förut omnämnde 
mineralogen J o h a n  J ak ob  F er ber  och hans fader, amiralitetsapote- 
karen och assessorn, vars »stora och wackra Apotheque» innehöll mas
sor av kuriositeter. Man beskådade d:r L. H jo r t z b e r g s  medicinska 
porträttsamling, uppvaktade amiral T e r s m e d e n , besökte den nya 
dockan m. m. Midsommarafton återvände man till Ronneby, bevis
tade på midsommardagen gudstjänsten i kyrkan och sedan den därpå 
följande marknaden. Nästföljande dag fortsatte man till Karlshamn, 
som man besåg till häst, »efter Herr Bäck ej förmådde gå». Stads- 
fysikus d:r L ars G is t r é n s 2 anläggningar besöktes, nämligen dels 
vad som en gång varit en medicinalträdgård men nu var »som en öde
mark», dels den av honom upptagna hälsobrunnen. »Sielfwa wattnet», 
heter det här, »war ej starkt och kom i alt öfwerens med Ryby wattn». 
Så for man vidare över Kristianstad3 till Lund, dit man framkom den 
29 juni. Här beskådade man först av allt de botaniska anläggningarna 
vid universitetet under ledning av A n d er s  J a h a n  R e t z iu s , som sedan 
1771 var botanices demonstrator vid akademien och vars förtjänster 
om trädgården framhållas. »Academie gården som kallas Lunnagård» 
beundrades ävenså med dess »32 slags trän». »Utaf Herr Demonstra- 
torn undfek Herr Bäck några örter som blefwo inlagda», annoterade 
Lindwall. Så kom turen till domkyrkan, som besågs grundligt nog: 
även Finn-sägnen relateras. Bland övriga sevärdheter framhållas 
Laboratorium chemicum och Theatrum physicum såsom märkliga 
och väl utrustade, under det att objekten i Naturaliekammaren — Ki- 
l ia n  S to btei skapelse4 — befunnos »till större delen förfalne». En 
botanisk exkursion den 3 juli »i sällskap med Magister H e u r l in 5 och 
flera» gav rikt utbyte, men torde ha varit för påfrestande för Carl, som 
vid hemkomsten ej mådde väl och hela påföljande dag fick hålla sig 
inomhus. Den 5 juli gjorde våra resenärer en tur till Malmö för att

1 Se ovan s. 654 f.
2 Av Lindwall felaktigt kallad Gestrin.
3 Belysande för C a r l  B ä c k s  tillstånd är en notis om ett nattkvarter på vägen dit: 

»Denna natt war för Herr Bäck den oroligaste emedan han låg i en tingsbygning i 
hwars tingsal hängde en Järnstör, som en karl brukat at slå ihiäl sin Bror med.»

4 B. H ild e b r a n d ,  Om Kilian Stobaeus och hans samlingar. Några anteckningar 
kring en nyupptäckt skildring av Museum Stobaeanum 1741. (I: K. Hum. Vet.- 
samf. i Lund, Årsberättelse 1933— 34; särtr. Lund 1934.)

5 S a m u e l H e u r l i n ,  f. 1744, fil. magister och docent 1766, senare akad.-adjunkt, 
kyrkoherde i Åsheda (Smål.) 1780, tit. professor s. å., teol. d:r 1800, f  1835.

46 — 40360 A. Grape
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skaffa sig pass till Danmark och samtidigt beskåda denna stads se
värdheter såsom rådhuset med Knutssalen, som ingående beskrives, 
slottet, kyrkorna m. m. Kuriöst nog gjorde man även en visit hos 
pekoralisten H a q v in  B a g er . Efter återkomsten till Lund gjordes bl. a. 
ett nytt besök i Akademiträdgården, »hwarest wi åter skördade». Den 
6 juli lämnade man Lund och reste över Landskrona till Hälsingborg, 
gjorde därifrån en tur till Ramlösa, där professor E b e r h a r d  R o s e n 
b l a d 1 »emottog osz med mycken höflighet» och demonstrerade brunns- 
inrättningen.

I segelbåt och under en betydlig sjögång tog man sig över Sundet 
till Helsingör, och efter besök bl. a. på Marienlysts slott fortsatte man 
den io juli till Köpenhamn förbi Hirschholm, nuvarande Hörsholm, 
där det ståtliga, senare rivna rokokoslottet ännu stod i sin glans. Om 
våra resenärers förehavanden i den danska huvudstaden få vi emel
lertid av resedagboken tyvärr ej veta mycket: för den n  juli finnas 
anteckningar, som berätta om besök på Börsen och i slottsanläggning- 
arna vid Christiansborg, men sedan lämnar oss dagboken i sticket, 
ty för tiden 12— 19 juli finnas där inga som helst anteckningar, vare 
sig detta beror på att Lindwall under denna tid icke fått tillfälle att 
föra dagbok eller — vilket är långt mera sannolikt — på att det ifråga
varande partiet förkommit.2 Lyckligtvis sakna vi ändock icke möjlig
heter att åtminstone i viss mån utfylla den föreliggande luckan — det 
ges nämligen ett par andra dokumenter, som kunna skänka oss en 
viss föreställning om denna tids upplevelser. Först och främst ville 
sålunda en egendomlig tillfällighet att den förutvarande informatorn 
D a n . H e n r . S ö d er b er g  under en del av samma tid skulle uppehålla 
sig i Köpenhamn och sammanträffa med Carl Abraham och Lindwall.3

1 Omtalad ovan s. 454, 469, yngre broder till N il s  R o s é n  v o n  R o s e n s t e i n .

2 Denna handskrift förelåg vid överlämnandet i lösa lägg, och det är att märka, 
att ett lägg slutar med den 11 juli och att ett nytt börjar med den 20, varför det synes 
möjligt att ett mellanliggande lägg av måttligt omfång, innehållande alltså så gott som 
hela redogörelsen för Köpenhamnsvistelsen, i äldre tid (t. ex. genom utlåning) 
kan ha kommit på avvägar.

3 Själva sammanträffandet skildrar S ö d e r b e r g  (se brev närmare angivet i näst- 
följande not): »Den största surpris mig kunnat hända war att i Köpenhamn frå" 
Lund spörja det H err Carl Abraham och D r Lindwall w'oro där [0: i Lund], jag 
wiste ej om jag skulle resa dit eller in loco afbida dem, det sista syntes bäst, och 
om måndagz morgon d. 11 omarmade wi hwarandra etc: etc: tusende gånger, och 
jag är ej ännu kommen ur förundran att wi accurat efter 2 år skulle träffa hwarandra 
i Dannemarck, utan att weta af hwarannan.»
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Och efter sin återkomst till Sverige fann han sig föranlåten att sända 
Bäck en skrivelse1, däri han relaterar åtskilligt om samvaron och de 
gemensamma upplevelserna. Vi påminna oss vidare, att L in n é  i 
brev till Bäck av i i  april 1774 påyrkat, att Lindwall efter ankomsten 
till Köpenhamn borde skriva till honom för att därmed möjliggöra 
utbetalandet av hans resestipendium.2 Detta har Lindwall också full
gjort, i det att han tillställt Linné en synnerligen omfattande och inne
hållsrik skrivelse daterad den 9 juli, vilket datum dock måste bero på 
felskrivning (19?).3 Av dessa nämnda tvenne relationer framgår rö
rande Köpenhamnsvistelsen4 bl. a. följande.

Som ett allmänt intryck förklarar Söderberg: »Wi hade der sammans 
ganska roligt. Hälsade på Professorerne och andre wittre män, och de 
gjorde osz wärkelig höflighet.» Både han och Lindwall omtala profes
sor K r a t z e n s t e in 5 och hans stora samlingar av fysiska instrument, 
vilka Lindwall betecknar som »det raraste vi sågo» — visserligen hade

1 Dat. ’Engelholm och Össjö gård d: 18 Julii 1774’ (Karol. inst:s bibi., ms. 37).
2 Jfr ovan s. 718 med not 5.
3 Med en avsiktlig antedatering har man väl knappast anledning att räkna. 

Originalet i Linnean Society, London, avskr. i Linnébrevsredaktionens arkiv (UUB).
4 D et bör nämligen observeras, att L i n d w a l l  i sin skrivelse även har åtskilligt 

att berätta från den tidigare delen av färden, nämligen av sådant som han haft anled
ning anse ägnat att intressera Linné, så t. ex. om botaniseringen i Småland (Alsheda 
m. m.), om besöket i den forna Hortus Agerumensis och där kvarblivna växter, om 
rariteter inom den skånska floran, om botaniska trädgården i Lund, »som H err 
Demonstrator Retsius så vackert uphulpit» osv.

5 C h r i s t i a n  G o t t l i e b  K r a t z e n s t e in , f. i Tyskland 1723, prof. i fysik i Halle 
1746, i S:t Petersburg s. å. och i Köpenhamn 1753, ord. prof. i medicin 1763; iv
rigt verksam för undervisningen i fysik och kemi, ävensom i naturvetenskapliga fack, 
där han anslöt sig till Linné; genomdrev även inom medicinen förbättringar ifråga 
om undervisningen och examinationen; jfr vidare G. N o r r ie  i Dansk biogr. Leksikon, 
13 (Khvn 1938), s. 276 If. med där anförd litt. (K. är omnämnd ovan s. 637, not 1.) 
N i l s  D a l b e r g , vilken som kronprins Gustafs livmedikus åtföljde honom på hans 
utländska resa 1770—71, sammanträffade med Kratzenstein i Köpenhamn och har 
en del att berätta om hans mångsyssleri; han skildrar honom såsom »mycket qwick 
och m unter, är medicus, physicus, astronomus, chemicus, historicus naturalis och 
G ud wet hwad alt» osv. (Bergsrådet N i l s  D a l b e r g s  resejournal 1770/71, utg. af 
N. G o b o m  (Linköp:s Bibks Handlingar, N .  S.: Bd 2, Linköp. 1934—37, s. 86— 146), 
s. 98 f.). — Om den föga smickrande roll K. på sin tid spelat, när det gällt förbere
delserna för den danska forskningsexpeditionen till Arabien, i vilken P. Forsskål var 
en av deltagarne, se H. S c h Oc k , Från Linnés tid. Petter Forsskål (Sthm 1923), 
s. 258—286. Sex brev från K. till Linné 1757—61 äro publicerade av J. C. S c h i g d t e , 

Af Linnés Brevvexling (i Naturhist. Tidsskrift, Khvn, 3. Raekke: Bd 7, 1870—71, 
s. 333— 522), s. 379—403.
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denne även andra samlingar, av naturalier (särskilt insekter) m. m., 
men de befunno sig i mycken oordning, och Lindwalls omdöme blir: 
»Ehuru snell denna man utropes i Physiquen, så är han likväl ingen 
Systematicus.» Den kungliga konstkammaren, som förestods av 
L o r e n z  S p e n g l e r 1, framstående inom två så skilda branscher som 
elfenbenssnideri och konkyliologi, och som vid denna tid innehöll 
skäligen heterogena kollektioner av konst, konsthantverk, historiska 
föremål, zoologiska samlingar m. m., vann tydligen våra resenärers 
oreserverade bifall: Lindwall tror den »knapt hafva sin like» och gör 
en vidlyftig uppräkning av härligheter, som man där fått skåda, allt
ifrån uppstoppade elefanter till subtila pretiosa »till iooo tals men de 
mäste giorde af den svenska Stenbocken unders (!) des 20 åra fengelse». 
Särskilt fäste han sig vid »et vackert sneck cabinet, hvaräst jag för 
första gången såg den dyrbara ammiralen, väfspolen och vindel- 
trappan». Och hans redogörelse avslutas med »oräkneliga skilderier 
giorde af de förnämste mästare, fordna Konungar i vaxbilder stodo 
lika som lefvande, med mycket annat pretieust som man på en gång 
ej så noga kunde fatta».2 Även Spenglers privata »sneck- och sten- 
cabinett» tycks man grundligt ha studerat, ty här omtalar Lindwall 
sällsyntheter ifråga om snäckor, petrifikat m. m. i en skala, som må
hända kommit det att vattnas i munnen även på en storsamlare som 
Archiatern-adressaten. Spengler själv betecknas som en skicklig 
samlare och stor Linné-beundrare och lovprisas särskilt för sin gene
rösa inställning gentemot andra forskare.3 Även hans bibliotek, hans

1 S p e n g l e r  var född i Schweiz 1720, lärde sin konst i Tyskland och kom efter 
att ha arbetat i denna i Bern och London att på 1740-talet etablera sig i Köpenhamn, 
där han 1745 blev hov- och konstsvarvare. Han hade också naturvetenskapliga in
tressen och anlade stora samlingar, särskilt på konkyliernas område, inom vilket han 
utbildade sig till en framstående vetenskaplig auktoritet, utvecklade ett omfattande 
författarskap och trädde i förbindelse med många av samtidens lärde, bl. a. Linné; 
adjungerad Konstkammarförvaltare 1769, blev han 1775 institutionens chef, f  1807; 
se vidare Dansk biograf. Leks., 22, s. 348 ff.; jf r  även S c h i g d t e , anf. arb., s. 435 f. 
Spengler nämnes även av D a l b e r g , s . 107 f.

2 En koncis redogörelse för Kunstkammerets tillkomst, utveckling och slutliga 
upplösning genom föremålens fördelning på andra museer m. m. — mot tendenser i 
denna riktning hade redan Spengler att kämpa — ger B e r i n g  L i i s b e r g  i Salmonsens 
Konversationsleksikon, 2den Udg., Bd 15 (Khvn 1923), s. 919 f.

3 »Han är mycket nitisk at samla och vördar mycket H err Archiatern och Rid
daren och säkert en man som i den lärda verlden förtienar mycket beröm, ty änskiönt 
han med mycken kostnad samlar, lånar han u t det raraste och låter andra beskrifva.» 
Även Söderberg försäkrar: »Herr Spenglers Snäcke Samling öfwergick alt, den war 
dråplig och kostbar.»
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insektsamling m. m. omtalas. En vida förnämligare samling av sist
nämnda slag omtalar Söderberg, nämligen den som tillhörde professor 
J o h . C h r . F a b r ic iu s1, som bekant en av Linnés mest framstående 
utländska lärjungar och en banbrytare just inom entomologien. Som 
Fabricius själv befann sig i London, visades samlingen av »Herr Zeuga», 
dvs. J o h a n  Z o é g a , som samtidigt med Fabricius studerat i Uppsala 
och nu var botanices demonstrator.2 Att även de medicinska institu
tionerna skulle bli föremål för resenärernas uppmärksamhet var ju 
helt naturligt, då ju både Söderberg och Lindwall voro medicinare. 
Sålunda omtala båda Accouchementshuset, som demonstrerades av 
professor S a x t o r p h 3 och som, efter vad det upplystes, även anlitades 
av svenskt klientel. Lindwall, som väl fick lov att markera, att han 
befann sig på en medicinsk studieresa, lämnar detaljerade upplys
ningar bl. a. om den där praktiserade journalföringen, vilket det väl 
skulle ha varit av större intresse för Bäck än för Linné att erhålla. 
När bägge brevskrivarne också omtala »Lazarettet», är det tydligen 
Frederiks Hospital, invigt 1757, som avses. Här fungerade överkirur
gen K ö l p in 4 och överläkaren J . C . F a b r ic iu s 5 som ciceroner; chef

1 J o h a n  C h r i s t i a n  F a b r ic iu s , f. 1745, studerade i Uppsala 1762—64, företog 
senare utländska studieresor 1765—69, prof. vid ekonom, institutet på Charlotten- 
borg 1765, utgav sitt Systema entomologiae 1775, prof. i naturhist. m. m. vid 
univ.tet i Kiel 1775 och publicerade här en rad märkliga arbeten inom sitt fack; 
etatsraad 1806, f  1808; se Dansk biogr. Leks., 6, 1935, s. 529—533 ( K a i L. H e n - 

r i k s e n )  med där anf. litt.; F r ie s , Linné, D. 2, s. 12 ff. och Bil. X IX , s. 8; S c h i o d t e  

anf. arb., s. 454—469.
8 Jfr F r i e s , anf. arb., D. 2, Bil. X IX , s. 9; S c h i o d t e , s. 471—492.
3 M a t h ia s  S a x t o r p h , f. 1740, fick sin utbildning inom obstetriken under led

ning av prof. C h r . B e r g e r , banbrytaren för detta fack i Danmark, blev sedermera 
(1773) Bergers efterträdare som chef för Accouchementshuset, för vars utveckling 
han verkade, liksom han ivrigt arbetade till förmån för den obstetriska undervis
ningen för medicine studerande och barnmorskor, justitieraad 1784, etatsraad i792> 
f  1800. Se vidare Dansk biogr. Leks., 20, 1941, s. 600 ff. med anf. litt.

4 A l e x a n d e r  K ö l p i n , f. 1731, överkirurg vid Frederiks Hospital 1766, hovkirurg 
1768, prof. vid Kirurg. Akademi 1785—94; justitieraad 1774, f  1801; se Dansk 
biogr. Leks., 13, 1938, s. 500 ff. med anf. litt. Med Kölpin hade också D a l b e r g  

på sin tid vid beskådandet av Hospitalet sammanträffat, likaså med »Gamla Doct. 
Fabricius» (jfr nedan); Dalbergs journal, s. 102 ff.

5 Denne J o h . C h r . F a b r i c i u s , som av Lindwall betecknas såsom »den förnämste 
practicus de hafva i Staden», var fader till den förutnämnde entomologen och f. 
1705, blev efter praktik i Tonder m. m. Dr. med. i Halle 1760 och s. å. overmedikus 
vid Frederiks Hospital, f  U 75 (K -  C a r o e , Den danske Laegestand, 1 (Khvn i 9°9)> 
s. 37)-
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var professor C h r .  F r i i s  R o t t b o l l .1 Inrättningen har i hög grad 
imponerat på Lindwall, som även i detta fall delger Linné åtskilliga 
detalj iakttagelser.

Men större intresse har det säkerligen erbjudit för denne att erfara, 
att Lindwall besett den Botaniska trädgården — dock »utan at få en 
enda ört» — och att bli upplyst om att denna var inrättad så, att »vid 
hvar ört står en pinne som visar pagina i Herr Archiatern och Rid
darens Specie plantarum och nedan före nummer som visar hvilket 
Species». Lindwall lämnar också uppgift på ett drygt 30-tal mera 
sällsynta växter, vilkas förekomst han där konstaterat. Nöjsamt kan 
det väl också ha varit för Linné att höra, hurusom Zoéga »kan Herr 
Archiaterns System utantill och kan utan bok säga pagina och numret 
som Species har».

Bland de varjehanda övriga ting av intresse, som behandlas av de 
två brevskrivarne, skall här endast beröras vad de ha att säga om 
F o r ssk å l s  samlingar. »Herr Brunniche2 och Ascanius3 wore i Norje 
wid Kongsberg», berättar Söderberg, »derföre fingo wi ej se Fårskåls 
Samling; men helt wist såg jag af Hans Insecter här och där, ty hwadan 
eljest?» »Skada» lägger han till och stryker under ordet. Lindwall 
åter förklarar: »Forskåhls samlingar äro mycket skingrade, en del har 
Spengler, en dell (!) Molke4, en del Kratsenstein och en del fins på 
Konstkammaren och en del som utgör den största är förstört och illa 
medfaret eller i omilda händer.»

1 Jfr ovan s. 637 med not 1; om R. (f. 1727, f  1797) se vidare Dansk biogr. Leks., 
20, 1941, s . 247 f. ( C .  C h r i s t e n s e n ).

2 Tydligen M o r t e n  T h r a n e  B r On n i c h , f. 1737, blev 1765 lektor och 1769 pro
fessor i naturhistoria och ekonomi vid Köpenhamns univ., senare overbergkom- 
missaer i Norge 1789 och overberghauptmand i det sondenfjeldske Norge samt 
direktör för Kongsbergs silverbergverk m. m.; ivrigt verksam för skapandet av ett 
nytt naturhistoriskt museum osv., f  1827. Omtalas även av D a l b e r g  i hans rese- 
journal, s. 99 f. Dalberg berör just B:s arbete för museet.

2 P e d e r  A s c a n i u s , f. i Norge 1723, studerade hos Linné 1753, prof. i zoologi och 
mineralogi vid Charlottenborg-institutet 1759, berghauptmand i det nordenfjeldske 
Norge 1776, f  1803. Både Ascanius och än mer Briinnich stodo i brevväxling med 
Linné; denna är tryckt i Bref o. skrifv., Afd. II: Bd 1 (tidigare delvis hos S c h i o d t e ).

4 A d a m  G o t t l o b  M o l t k e , länsgreve, överhovmarskalk m. m. (f. 1710, f  1792) 
hade haft åtskillig befattning med förberedelserna för den arabiska expeditionen, 
och Forsskål hade före avresan påbörjat ordnandet och förtecknandet av hans kon- 
kyliekabinett; i den instruktion, som utfärdades för expeditionen, hade bl. a. också 
bestämts, att alla insamlade naturalier etc. skulle hemsändas till Moltke, jfr S c h ö c k , 

anf. arb., s. 272, 278, 284 (och passim).
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Även om ej de båda breven — och än mindre här meddelade utdrag 
därur — kunna sägas ge en fullständig bild av resenärernas Köpen- 
hamnssejour, så är det ju dock uppenbart att det varit synnerligen 
givande och innehållsrika dagar de där tillbringat.

Efter återkomsten till Hälsingborg den 20 juli — där Söderberg 
som rest över tidigare åter stötte till — rastade man några dagar, besåg 
staden, gjorde ett nytt besök på Ramlösa och superade hos Rosenblad, 
skötte om sina växtsamlingar m. m. och fortsatte så över Kullaberg 
till Ängelholm. Även ett par herrgårdar besöktes i dessa trakter, 
bl. a. Skill inge, tillhörigt en major H o r n 1, i vars trädgård — »den 
wakraste wi i Sverige sedt» — man bl. a. fann Spartium scoparium2 
vildväxande i stor myckenhet, »hwaraf lofwades frön till H r Ar: och R: 
Linné».

Den 30 juli »klockan 11 om Natten» anlände man så till »Hasle» 
dvs. Hasslöv i sydligaste Halland för att gästa prosten P e h r  O sb ec k , 
vilken som ovan nämnts där var församlingsherde.3 Med kännedom 
om hans tidigare förbindelser med Abr. Bäck förstår man att han, 
som Lindwall berättar, »betygade . . . sin fägnad öfwer wår ankomst 
och i synnerhet der öfwer at få se en son till en Man han mycket 
älskade». Här tillbragtes några få men av allt att döma mycket givande 
dagar. Osbeck demonstrerade först sin botaniska trädgård, »hwaräst 
Herr Prosten planterat åtskilligt rart»: Lindwall uppräknar bortåt 
ett 50-tal växter men tillägger, att det fanns många andra, redan över
blommade. Efter Osbecks anvisning kunde man senare av »den rara 
och wakra Centunculus minimus» förse sig med några och 20 exemplar, 
och exkursioner, som företogos alltemellanåt, gåvo rikt utbyte. Så 
demonstrerades även Osbecks stora insektsamling4, som innehöll 
åtskilliga nya av honom funna arter, »hwilka ännu ej stå i fauna», dvs. 
Linnés. En annan dag genomgick Osbeck sin stora och välordnade 
samling av växtdupletter och »här giordes», skriver Lindwall, »den 
största Excursion, som wi under hela resan giordt, detta syslosatte 
osz nästan hela dagen».5 I samband härmed lämnade Osbeck varje

1 S a m u e l  H e n r i k  H o r n  a f  R a n t z i e n  (no. 1910 A), f. 1739. sluti. generalmajor, 
f  på Skillinge 1815 ( E l g e n s t ie r n a  3, s. 678).

2 Dvs. Sarothamnus scoparius, jfr ovan s. 663.
3 Se ovan s. 106; jfr även s. 625 f.
* Den betecknas av Lindwall som »ofelbart . . . den största någon har i synnerhet 

af phalener, som H err Probsten till större delen sielf utkläkt etc: och latit af en fattig 
Stud: Lindgren afrita etc:»

5 Att det Bäckska herbariet i varje fall på denna väg fick tillskott från Osbeck
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handa upplysningar ur sitt rika vetande, särskilt angående växter, 
som han ansåg sig först ha upptäckt såsom i Halland och Skåne före
kommande, men även sådana »som ännu ej stå i flora», varmed väl 
avses Flora svecica, Ed. 2:a, 1755.1 Lindwall, som flitigt antecknar, 
erhöll även hans medgivande att studera hans stora herbarium om
fattande 3,030 species.2

Nästa etapp på färden gick över Laholm till Halmstad, där d:r 
L ars M o n t in  tog emot resenärerna — man får ju säga att dessa 
tack vare Abr. Bäcks goda förbindelser på skilda orter hade det osed
vanligt väl ordnat för sig. Logis hade Montin, som var ungkarl, be
sörjt hos en syster, som var änkeprostinna. Här i Halmstad kom, lik
som i Hasslöv, förklarligt nog botaniken att dominera. Montin hade 
ju även han en storartad växtsamling, vilken som ovan redan berörts 
dels genom hans egna åtgöranden, bl. a. Lapplandsresan, dels också 
genom tillskott av Thunberg och Sparrman erhållit sitt omfång och 
sitt värde. »I denna samling», skriver Lindwall, »såg man Thunbergia 
den kära örten, Sparmannia, Montinia och Falkia såsom nya från det 
rika Cap». Även beskådades Montins »kostbara och nitida Bibliotheque 
bestående af utwalda böcker så in Medicis som Botanicis», liksom också 
hans vackra hem överhuvud. En dag genomgick man vad som fanns 
av dupletter i örtsamlingen, »hwar af wi fingo några men Herr Söder
berg mäst och som Herr Bäck ej wiste hwilka örter han ägde lofwade 
Herr Doctorn framdeles då Catalog öfwersändes skicka alt hwad han 
i Duplo har.» Efter en av Montin anordnad utflykt till Vapnö herr
gård, tillhörig en major S ta él  v o n  H o l s t e in 3, avreste man den 6 
augusti norrut över Falkenberg och Varberg till Kungsbacka, varvid 
man bl. a. under vägen samlade naturalier vid havsstranden. Här 
beskådade man efter en ritt ut till Valby prosten G. F. H io r t b e r g s4

bör kanske understrykas med hänsyn till vad som ovan s. 626 i detta ämne yttrats. 
Det bör dock tilläggas att det finnes anledning anta, att vad O. nu avstod till dessa 
ungdomar främst om ocksa ej uteslutande gällde inhemska växter.

1 L i n d w a l l  h a r  a n n o t e r a t  n å g o t  över 2 0  s å d a n a .

Av brev från O s b e c k  till B ä c k  av 3 okt. 1774 framgår att han senare från Bäck 
fått mottaga tacksägelser för, som han själv säger, »mitt ofullkomliga wänskaps 
betygande emot H r. Archiaterns wackre son, som giorde mig et så oförmodadt, som 
stort nöje med sin korta visite i Hasslöf» (Karol. inst:s bibi. ms. 26).

3 G e o r g  G u s t a f  S t a e l  v o n  H o l s t e i n , f. 1736, majors avsked 1765, f  1775 
( E l g e n s t i e r n a , 7, s. 507).

* G u s t a f  F r e d r i k  H i o r t b e r g ,  f. 1724, student i Lund 1742, prästvigd 1746, 
gjorde som skeppspräst tre resor till Kina i Ostindiska kompaniets tjänst 1747—53,
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olika anläggningar och samlingar särskilt vid den honom enskilt till
höriga gården Gustafsberg. Han hade här nämligen sammanfört 
dels en del troféer — kinesiska målningar m. m. — från de trenne 
resor han åren 1747—53 företagit till Kina som skeppspräst i Ost
indiska kompaniets tjänst, dels varjehanda naturalier och annat: 
Lindwall nämner bl. a. uppstoppade markattor, huvudet av en haj, 
svärdfisk m. m., vidare »Konung Gustav Adolphs bössa med bant- 
leret» osv. Biblioteket upptog två rum, och »i en kammare war Apo- 
thequet och Electriska Machinerne» — Hiortberg hade nämligen som 
antytt stort rykte som läkare1, särskilt för sina lyckade kurer med 
elektricitet, och om apoteket förklarar Lindwall att det »war i godt 
stånd och nästan så godt, som de man sir i de smärre städerna». Til 1 
sevärdheterna hörde också en mycket vacker trädgård med »afsätt- 
ningar» [0: terrasser], dammar, lusthus m. m. samt en stor trädskola 
»till 2 a 3000 stammar».

Från Kungsbacka fortsatte man den 11 aug. till Göteborg, där 
man tog in hos hovkamrer v o n  A k e n .2 De nästföljande dagarna an
vändes först till visiter ävensom till en allmän orientering i staden, 
men när det så blev fråga om de många enskilda sevärdheterna, tycks 
den s. k. Vauxhallen ha blivit den som först fångat våra resenärers 
intresse. Det var ett på sin tid känt och gouterat förlustelseställe 
»et litet stycke ifrån staden der Masthugget tager sin början», säger 
Lindwall, dvs. i trakten av nuvarande Järntorget; en närmare beskriv
ning över anläggningen jämte en liten planritning tycks ge vid handen, 
att man funnit sig väl tillfreds med såväl de musikaliska prestationerna 
som den materiella välfägnaden, vilket ytterligare synes bestyrkt av

kyrkoh. i Vallda och Släp (norra Halland) 1754, prost, LVA 1768, LVO 1772, |  1776; 
hemsände från sina resor naturalier bl. a. till L i n n é  och stod även senare — jfr 
Bref o. skrifv. I: D. 7, s. 110 ff. — i förbindelse med denne, som å sin sida kraftigt 
befordrade hans inval i Vet.-akad. (se ibid. I: D. 2, s. 295, jfr även s. 296 f.); utövade 
en omfattande verksamhet som läkare bl. a. med användning av elektricitet och 
lämnade meddelanden om dessa och andra rön till K. Vet.-akad:s Handlingar. Se 
vidare A. S c h ö n b e r g s  Åminnelse-tal 1776 i akademien (Sthm 1776); Biograph, lex., 
N. F.: Bd 5, s. 202 f.; S k a r s t e d t ,  Göteborgs stifts herdam., s. 935 ff.; C. S j ö s t r ö m ,  

Göteborgs nation i Lund 1669— 1906 (Lund 1907), s. 149 f. (dessa senare arbeten 
med anförd litt.).

1 H an  sysslade även m ed kreaturssjukdom ar, jfr  H jelt , M edicinalverket, 2, s. 
561 f.

2 J o h a n  F r e d r ik  v o n  A k e n , f. 1734, inköpte efter konditioner i Örebro och 
Stockholm 1763 provinsialapoteket Kronan i Göteborg, hovapotekares tit. 1762, 
senare hovkamrer, f  1809 ( L e v e r t in  m. fl., Sveriges apotekarhist., Bd 2, s. 1095).
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upplysningen, att förlustelserna pågingo »till klock. n  eller \  till 12 
om natten då hwar och en reste hem till sitt». De följande dagarna 
beskådades stadens sevärdheter såsom Ostindiska kompaniets hus 
och varumagasiner, fästningsverken m. m. Man inviterades till en av 
kompaniets direktörer, S t r ö m 1, som visade sin myntsamling, sitt 
bibliotek och en stor kartsamling. Den 14 aug., som var en söndag, 
bevistade man tyska och engelska gudstjänsten, intog middag hos 
biskop L a m b e r g , vars tidigare förbindelser med Bäck ju berörts här 
ovan2, och tillbringade aftonen hos arkiater E n g e l h a r d t 3. Påföl
jande dag bröt man upp efter avskedsvisiter och packning och tog 
vägen åt Alingsås, dock med nattkvarter i Lerum, varvid »unga Engel
hardt4 hade hit till Gestgifwaregården giordt Herr Bäck sällskap». I 
Alingsås var det stadsfysikus J. T h . F agrteus5 — »den butre Doctor 
Fagraeus» skriver Lindwall — som tog hand om resenärerna. Denne 
visade först sin egen vackra boksamling i medicin m. m., därefter 
det Alströmerska biblioteket6 i 5 rum med en rad av dyrbara botaniska 
praktverk »och som det aldra raraste Rudbeckens egit Herbarium 
Vivum i 2 Tom.», vilket närmare beskrives. Även andra samlingar 
av örter, insekter, djurskinn osv. omtalas, och den Alströmerska träd

1 Förmodligen J o h a n  F r e d r ik  S t r ö m , f. 1731, + 1781, kommerseråd m. m.
2 Se ovan s. 568, not 6, s. 581 f.
3 C a r l  D i e d r i c  E n g e l h a r t , f. 1722, studerade i Uppsala från 1739, blev efter 

långa utrikesvistelser samt varjehanda kirurganställningar 1754 stadskirurg i G öte
borg, k. livmedikus 1762, arkiater 1789, f  1812 (se vidare S a c k l é n , 2: 2, s. 114 f.).

4 Antagligen gällde detta arkiaterns äldste son J o h a n  H e n r i c  E n g e l h a r t  (f. 1759), 
som senare blev medicine professor i Lund, k. förste livmedicus m. m. och slut
ligen hamnade som prost och kyrkoherde i Fellingsbro ( S a c k l é n , i , s . 654 ff.).

5 J o n a s  T h e o d o r  F a g r a e u s , f. 1729, efter studier i Lund, där han tagit filosofiska 
graden 1751, hade han under Linné och Sam. Aurivillius studerat medicin och 1758 
promoverats till med. d:r; året därpå tillträdde han stadsfysikustjänsten i Alingsås, 
som han innehade till sin död 1797; stod Clas Alströmer mycket nära och biträdde 
honom såväl i vården av hans hälsa som i odlandet av hans naturvetenskapliga 
intressen; utövade ett rätt omfattande förf.-skap bl. a. i den av honom i förening med 
d:r Pehr Dubb utgivna serien Samling af rön och upptäckter (jfr ovan s. 515, not 4). 
Se vidare S a c k l é n  2: 2, s. 2 ff., F. S t e n s t r ö m , En glömd Linnélärjunge i Alströmers 
stad (i Sv. Linné-sällsk:s årsskr., 15, 1932, s. 13—40).

6 D et mesta av dessa samlingar, både de Alströmerska och Fagraei, gingo förlorade 
vid en eldsvåda i okt. 1779. C l a s  A l s t r ö m e r  skrev härom till L i n n é  d . y . (enl. 
dennes meddelande i brev till B ä c k  4 nov. s. å., KVA) bl. a.: »Jag har mist mina 
bästa, mästa och dyrbaraste böcker. Fagraeus alla sina manuscripter, 30 års arbete; 
Han är otröstelig.» Jfr vidare Stockholms lärda tidningar, 1779, s. 711— 718; S t e n 

s t r ö m , anf. upps. (passim).
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gården beskådas och skildras ävenledes. Däremot har man tagit 
föga notis om de stora industriella inrättningarna, »en hop fabriquer 
som wi tilförene sedt» etc. Så fortsattes färden över Ulricehamn, 
som icke föreföll imponerande, till Jönköping, dit man anlände den 
17 augusti »klockan 12 om natten». Här göres nu det första längre 
uppehållet efter Göteborg, och staden beses grundligt nog med sina 
befästningar och militära anläggningar (artillerigård, rustkammare 
osv.), sin kyrka, sin skola, vars inrättning beskrives, sitt hovrättshus, 
där varjehanda sällsamma ting funnos att beskåda: mjölkharar, mord
verktyg, falska mynt, »Capitain Elings trollbok»1 m. m. Att man 
här haft kontakt med assessor A. M. W å h l i n 2 antydes. Man gör 
utflykter åt väster över Dunkehallar och Junabäcken till Björnabergs 
herrgård med en liten vacker trädgård. En annan dag åker man till 
Huskvarna för att besöka dess gevärsfaktori, krutkvarnar, »Saltpitter 
Siuderie» etc. Ävenså beskådades resterna av det gamla medeltids- 
fästet Rumlaborg, som spelat en icke obetydlig roll i 1300- och 1400- 
talens stridigheter. Andra utflykter gällde Göransbergs gård och en 
tur på Vättern i botaniskt syfte. Den 23 och 24 »uträttades ingenting 
mer än [att] wi sågo Hertiginnans ankomst och afresa samt huru 
Borgerskapet emottog henne» — det var den 15-åriga H e d v ig  E l is a -

1 Denna svartkonstbok har tydligen tillhört (eller i varje fall tillskrivits) den be
ryktade häxan »Kapten Elin» dvs. torparhustrun E l i n  E r ik s d o t t e r  från Mofikeryd 
i Värmland, som 1720 anklagad för Blåkullafärder m. m. jämte ett io-tal andra kvin
nor rannsakades inför Näs häradsrätt och sedermera — trots ett behjärtat ingri
pande av landshövdingen frih. C o n r a d  R i b b i n g  — inför en kommissorialrätt, 
varefter hon på sin bekännelse skall ha dömts till döden, avrättats och bränts, för
modligen 1721. Hennes person och namn ha ända in i vår tid spelat en roll i folk
föreställningarna, för vilka hon blivit en i viss mån central gestalt, på vilken mer och 
mindre hithörande sägenelement sammanförts. Något har väl härtill bidragit en folk
skrift ’Tillförlitlig berättelse om den ryktbara trollpackan Kapten Elins förmenta 
resor till Blåkulla . . . ’, som åren 1815—58 skall ha utkommit i 12 upplagor. Av 
litteraturen för övrigt må särskilt nämnas B. G a d e l i u s , T ro  och öfvertro i gångna 
tider, D. 2 (Sthm 1913), s. 278—288, och O. G j e r d m a n , Hon som var värre än den 
onde (i Saga och sed, 1941, s. 1—93; även i särtr. Upps. 1942), särsk. s. 64 ff. H en
nes trolldomsredskap (smörjehorn m. m.) omtalas och avbildas av Gadelius, D. 2, 
s. 286 ff. (jfr redan G. O. Hyltén-Cavallius, W ärend och wirdarne, D. 1, Sthm 1864, 
s. 116 f., då i Göta hovrätt, senare i Statens hist, museum). Några uppgifter om Elins 
»trollbok» föreligga ej i den anförda litteraturen. E i n n é  som 1741 besökte Jönköping 
omtalar däremot från Göta hovrätt såväl »Swart-konst Böker» som »Hexerie-Instru- 
menter», men nämner ej »Kapten Elin» (C. L i n n .̂ e i  öländska och gothländska resa . . . 
1741 Sthm—Ups. 1745), s. 330.

2 Jfr ovan s. 508, 509, 512 med not 1.
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Be t h  C h a r l o t t a , som den 7  juli detta år förmälts med sin kusin 
Hertig C a r l . N u  gick färden vidare uppefter Vättern i natursköna 
nejder, där slåttern och sädesbärgningen pågingo för fullt. Man 
nådde Gränna, därifrån man på avstånd iakttog Visingsö, och fort
satte utmed Omberg till Alvastra (»Alfvar stad»), där »wi endast 
sågo några förfallne murar». Till Omberg gjorde man en tur till häst 
för att bese den kungliga djurgården med dess hjortar m. m. Den 28 
augusti anlände man till Vadstena, där de åldriga byggnaderna veder
börligen beskådades: Krigsmanshuset med lämningarna av de gamla 
klosteranläggningarna, klosterkyrkan med gravstenar, helgonbilder, 
altartavla osv. samt slottet. Över Motala, som betecknas som »en 
stor by», och Medevi hälsobrunn, som beskrives, fortsatte man till 
Askersund, där marknad pågick och man bl. a. besåg »et litet nätt 
Apotheque och är Apothequaren tillika källare Mästare».1 Så fort
sattes färden till Örebro, varvid man på vägen beskådade »Probsten 
Stenbecks wakra inrättningar wid Blaksta der man såg mycket wakra 
plantager». Här blev det i främsta rummet slottet som tilldrog sig 
uppmärksamheten, jämte kyrkan med dess märkliga gravar bl. a. Engel- 
brekts.2 Men också här fanns ett välskött apotek tillhörande en med
lem av den kända apotekarsläkten v o n  A k e n ; det var F r a n t z  J o a 

c h i m 3, en broder till den förutnämnde J o h a n  F r e d r ik  i Göteborg 
och liksom denne en dugande man. Lindwall omtalar bl. a. hans 
vackra trädgård, som han är i färd med att utvidga till 6 tunnland och 
som har ett lusthus med laboratorium, en grotta och fiskdammar. 
Den innehåller emellertid blott få officinella växter; största delen u t
gjordes av köksväxter, »som woro ämnade til frö, emedan von Akens 
största handel är frösellgningen. Utom spannemålshandeln, Ter- 
pentins destilleringen, och olje beredningen af enebär.» På e. m. 
den 1 sept. bröt man upp från Örebro och ankom på kvällen till 
Arboga. Påföljande dag fortsattes resan österut, då man kom i be
röring med Hjälmare kanal, passerade Kungsör och Tor shälla och 
uppnådde Strängnäs, som besågs den 3 sept. Här sluta emellertid 
Lindwalls anteckningar med en beskrivning av domkyrkan. Och 
man torde kunna anta, att resenärerna dagen därpå välbehållna ham
nat i det Bäckska hemmet i huvudstaden — eller möjligen på Ryby —

1 Detta faktum gällande apotekaren C a r l  J o h a n  M ö r k  är obekant för författarne 
till Sveriges apotekarhist., Bd 3, s. 1451.

2 »>mit för altaret sades den namnkunnoge Engelbrecht liggia begrafwen»>.
3 Sveriges apotekarhist., D. 3, s. 1432 ff.
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efter sin långa men också — som här givna teckning torde ha givit 
vid handen — mycket intressanta och givande färd.

Att resan drog u t så långt på tiden hade väckt L i n n é s  livliga oro, 
såsom framgår av hans brev till Bäck av 29 aug. 1774.1 Han hade för 
sin del påyrkat en stark forcering av resan2, och när han efter Carl 
Abrahams återkomst erfar, att »han ej fulkomligt [är] blefwen restitue- 
rad» — vilket han tydligen fullt och fast räknat med — så sluter han 
därav, »att han ej dageligen rest, utan leggat öfwer esom oftast, ja  någre 
dagar».3 Det vill emellertid synas som om Lindwall avpassat restakten 
ganska väl efter sin unge följeslagares krafter — att dessa icke voro 
stora under den tidigare delen av färden framgår tydligt nog av rese
anteckningarna. I sitt brev till Linné från Köpenham n (av 9 juli) 
kan Lindwall ännu blott rapportera: »Herr Bäck har af resan funnit 
sig litet bätre och fådt mera styrka än förr.» M en något måste det väl 
ha att betyda, att det i reseanteckningarna efter denna tid överhuvud 
icke säges något om Carls hälsotillstånd, vilket väl får anses tyda på 
att den matthet och kraftlöshet, som under färdens tidigare skeden 
uppträdde ofta nog, senare kunnat hävas. Helt visst har Lindwall 
fullgjort sitt uppdrag med både samvetsgrannhet och omdöme, och 
om hans dagbok gäller härtill att den i vissa hänseenden nog erbjuder 
ett större intresse än här kunnat komma till synes.4

Det var ju  att vänta att försöket att genom luftombyte och motion 
stärka unge Carls angripna lungor skulle komma att förnyas, så snart 
möjligt blev, dvs. nästföljande sommar (1775). Redan i nov. 1774 
för Linné fram denna tanke och nämner som lämplig reskamrat en 
med. lic. G e o r g  H a l l e n b e r g 5, den han senare också rekommenderar 
till informator.6 Tanken på en sommarresa aktualiserades ytterligare,

1 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 218: »Har intet Lille Broder hemkommit redan, så är 
jag i största bestörtning» osv.

2 »Jag rådde ju  att han icke skulle ligga öfwer någon städs och lättias», påminner 
han i nyssnämnda brev.

3 L i n n é  till B äck  16 sept. s. å. (ibid. s. 219).
4 Så t. ex. har han annoterat ett och annat om seder och bruk på skilda håll — 

att han hade intresse för slika ting visar för övrigt en liten fascikel i vår samling 
(Ihre 144: 5), som till en del innehåller dylika anteckningar från hans vistelse i Fin
land på 1760-talet. (Han tog sin filosofiska grad i Åbo 1766.)

5 L in n é  till B äck  odat. men av allt att döma från nov. 1774  (Bref o. skrifv. I: 

D. s, s. 222).
6 Brev av 9 dec. s. å. (ibid., s. 226). Hallenberg (f. 1746) blev senare bergslags- 

läkare i Norberg, f  1814.
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då Carl i febr. 1775 fått »en ny anstöt af sin Heemoptysi», från vilken 
han dock tycks ha hämtat sig raskt nog.1 Linné tillstyrker i april en 
dylik färd och föreslår nu med allt eftertryck till mentor den unge 
S v e n  A n d e r s  H e d i n , om vars lämplighet han som vi sett2 tidigare 
tvekat. Han har nu fullständigt ändrat mening på denna punkt och 
finner, att just det faktum, att Hedin tidigare genom en ridtur till 
Skåne och åter kurerat sig för en hotande lungsot, gjort honom spe
ciellt lämpad till reskamrat åt Carl.3 Hedin accepterade, och färden, 
som denna gång skulle gå norrut och åtminstone i huvudsak var av
sedd att företas till häst, startade från Stockholm den 2 juni 1775. 
En resedagbok förd av Hedin föreligger i Ihre 187: 2 (76 s. 4:0), men 
dess innehåll kan här endast behandlas helt summariskt med angivande 
av huvudmomenten av resan och några bemärkansvärda episoder.

Till dessa får ju räknas ett besök hos L i n n é  på Hammarby, dit 
man anlände från Stockholm andra färddagen, som var pingstafton. 
Förklarligt nog med hänsyn till helgen dröjde man över här till an
nandagens eftermiddag, tillbringande en väsentlig del av tiden i 
Linnés Museum, där arkiatern själv demonstrerade sina skatter.4 
Efter ett dygn i Uppsala, där man bl. a. besökte akademiska trädgår
den och L i n n é  d . y . och beskådade de sevärdheter Carl ej sett vid sin 
tidigare Uppsalasejour, fortsattes färden till Gefle, där apotekaren 
L u t h 5 fungerade som ciceron. Den 10 juni nådde man, efter att 
under färden ha ägnat åtskillig uppmärksamhet åt botaniken, Söder
hamn, Abr. Bäcks födelsestad, som ju för sonen erbjöd ett särskilt

1 L i n n é  till B ä c k  28 febr., resp. 7 april 1775 (ibid. s. 229).
2 Se ovan s. 718.
3 I sitt brev av den 11 april 1775, som i sin helhet utgör en tilltalande orlovssedel 

för Hedin både ifråga om kunskaper, seder och karaktär, skriver han bl. a.: »för 4 
åhr sedan hade han sielf Hectique med hosta, blodhostning, röda kinder wid minsta 
rörelse, emaciatio [avmagring] &c. jag pålade honom att straxt rida äller crevera. 
Han red straxt till Skåne, och äfter återresan igienkom som en annor menniska, helt 
förändrad, att nu mera intet tekn synes där af, och wälsignar den stund han begynte 
rida. Han har försökt det med egit exempel; wet Diseten här wid. aldrig kan M. K. B. 
få tienligare för lilla Br. Carl» (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 230 f.).

4 L i n n é  tycks för sin del ha funnit besöket väl kortvarigt: »lille Br. Carl hade in
tet tid att dröja hos mig», skriver han 20 juni (ibid., s. 232). Anmärkningsvärt är 
att han numera också frångått den uppfattning om betydelsen av en snabb resa, 
varåt han ju  tidigare givit uttryck. N u heter det i samma brev: »jag litar på hans 
reseCamerad, att han ej forserar resan för mycket, äfter han är wand wid sådan resa.»

5 L a r s  L u t h , f. 1743, t  *803, innehavare av apoteket Lejonet i Gefle från 1772 
(A. L e v e r t i n  m. fl., Sveriges apotekarhist., Bd 3, s. 1686 f.).
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intresse. Det heter här också i resedagboken: »I den gården, i hvilken 
Hr Archiatern Bäck blifvit född voro wi äfven» — med hänsyn till 
ryssarnes härjning 1721 kan man ställa sig något undrande, om upp
giften verkligen är riktig, men då Bäck, som ju måste ha sett den, lå
tit den passera utan anmärkning, är väl detta fallet. Det nämnes vi
dare att »Fru Närberg1 gaf os middag». För övrigt roade man sig 
med att hos apotekaren S jö q u is t 2 analysera vatten ur en brunn (hälso
brunn?), som numera »knapt tycktes förtjena namn af mineral vatn». 
Så gick färden över Iggesunds bruk till Hudiksvall, där »Herr Carl 
blef af sina Cousiner väl emottagen och ganska kärligen omfamnad». 
Som ovan (s. 710, not 4) antytts, måste det här vara frågan om kusinen 
I n g a  A l f t in , född Närberg, och hennes make rådman P ete r  A l f t in . 
Tydligen ha resenärerna här omhändertagits på ett sätt, som föran
ledde dem att trots föresatser i annan riktning dröja kvar en dryg 
vecka under varjehanda förlustelser (bröllop, besök vid ett lappläger 
m. m.). Först den 18 bröt man upp, för första etappen disponerande 
rådmannens hästar, och anlände påföljande dag till Sundsvall. Kort 
efter ankomsten uppsöktes resenärerna av d:r J. S a l b e r g , som för 
övrigt något senare (1777) trädde i släktskap med familjen Bäck, då 
han äktade C h r is t in a  A l f t in , dotter i det nyssnämnda rådmans- 
huset.3 Som Carl ej befann sig fullt väl, dröjde man över till den 21, 
varjämte »wi kiöpte os här en kärra för mera beqvämlighet skull». 
Med denna, som dock egentligen tycks ha avsetts för packningen, 
har tydligen färden till Härnösand företagits. Och här, där man um
gåtts med d:r N il s  Å m a n  och bl. a. under midsommaren också gjort ett 
par besök hos biskop O. K j ö r n in g  på hans prebendegård i Säbrå, har 
man därtill beslutat att avbryta resan norrut, som ursprungligen varit 
»destinerad till Umeå i det minsta». Som skäl anföres att »Herr Carl 
ledsnade wid motion, som tycktes vara nog stark», men till beslutet 
bidrog också i hög grad »att ingen miölk stod at finna, efter man alle
städes i Norrland har sina kor vid fäboställen». Tydligen har man nu

1 Det gäller väl snarast rådman Närbergs, Bäcks svågers, maka i ett 2:a gifte, se
dan hans första hustru, Bäcks syster Margareta, avlidit redan 1747.

2 F r e d r ik  S j ö q u i s t , f. 1735, f  1790, erhöll 1763 privilegium å en apoteksinrätt- 
ning i Söderhamn (se vidare L e v e r t i n  m. fl., Sveriges apotekarhist., Bd 3, s. 1706 f.).

3 S a c k l é n s  uppgift (I, s. 821), att hon skulle ha varit »Handelsman i Sundsvall, 
Olof Alftins dotter», bör alltså rättas till att fadern var rådmannen i Hudiksvall Pe
te r Alftin. S a l b e r g  stod i en tidvis ganska livlig brevväxling med Bäck (sålunda fin
nas 33 brev från honom härrörande från åren 1775—94 i Karol. inst:s bibi. ms. 28).
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haft varjehanda planer på färder i andra riktningar1 men tvekat om 
vad man kunde våga sig på, särskilt sedan Carl efter en dagslång 
skogsfärd till häst — det var åter ett lappläger som lockade — i Säbrå 
haft hostattacker av som det förefaller rätt allvarligt slag. Man tycks 
ha nöjt sig med att efter ett besök vid Lögdö bruk resa sjövägen2 till 
den natursköna Alnön, som tedde sig »liksom en Botanisk trägård 
för den delen af Norrland wi sedt».3 Efter återkomsten till fastlandet 
besågs Sköns kyrka och de minnesmärken, till vilka de vida spridda 
och på denna tid som historiska räknade Fale Bure-sägnerna voro 
knutna, den berömda gravstenen4 m. m. Vid ankomsten till Sunds
vall 29 juni träffades Carl av en ny attack, som dock snart hävdes ge
nom d:r Salbergs och Hedins förenade ansträngningar. Efter ett par 
dagar i stillhet befanns Carl så pass återställd, att färden den 2 juli 
kunde fortsättas till Hudiksvall, som på nytt blev ett rastställe på 
längre sikt.

Här befann man sig åter i de bästa händer, och man tillbragte nu 
bortåt två veckor under allehanda nöjsamma förehavanden.5 Här
ifrån ställdes färden den 15 juli västerut till det natursköna Delsbo, 
där den vid 87 år ännu spänstige prosten K n u t  L en teu s , författare 
till ’Delsboa illustrata’, tog emot resenärerna. Här och alternerande 
på det närbelägna Charlottenberg, där lagman S v a n t e  M y r in  re- 
siderade, tillbragte man ett par dagar. När Hedin i detta samman
hang mera i förbigående nämner: »En Candidat Ödman Smol. var 
os till sällskap», så saknar denna notis icke sitt intresse, ty det är här 
frågan om S a m u e l  Ö d m a n n , som bekant sedermera vida känd både 
som naturforskare och teolog.6 Vattenanalyser anställdes på begäran

1 H edin talar om  färder »åt Å ngerm anÅ n upföre och sedan indalen utföre vidare 
till Jäm tland och Åreskutan».

2 »Wår kärra gick Landvägen åt Sundswall», noterar H ed in .
3 Bland sevärdheter som beskådades var »Platsen däräst Starkotter skall hafva 

bodt».
4 Se härom L. B y g d é n , Om ursprunget till den historiska mythen om Fale Bure 

(i Samlaren 1890), N. A h n l u n d  i Nord. fam.-bok, 3-.e uppl., Bd 7, sp. 50, osv.
5 Så omtalas utflykter, ofta till häst, till den tydligen mycket välsituerade frände- 

familjen A l f t i n s  domäner på skilda håll, besök på rådmannens från Stockholm an
lända fartyg, segel- och fisketurer, botaniseringar, besök vid hälsobrunnen med nya 
analyser osv.

6 Ö d m a n n  var väl hemmastadd i denna bygd och förtrogen med den miljö prost- 
och lagmansfämiljerna utgjorde. Under snart sagt hela sin akademiska tid hade 
han nämligen jämsides haft kondition i familjen Myrin (julen 1768—våren 1772) 
såsom informator för dottern H e d v ig  ( H e d d a )  M y r i n . (En samling pedagogiska
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både vid Charlottenberg och Knutslunda dvs. prästgården.1 Den 
fortsatta färden gick nu närmast till Ljusdal, där prosten P. O. S u n -  

d iu s  var en gammal vän till Bäck2, och vidare till Järvsö, där man bl. a. 
fick erfara åtskilligt om prosten L a r s  B a l t e r s  läkarverksamhet3; 
härefter följde man Ljusnans dalgång ned till Bollnäs. Därifrån gick 
färden åter i västlig riktning till Voxna bruk, där mycket fanns att 
beskåda. När man nu ämnade sig in i Dalarna, fick man sådana upp
lysningar om vägarnas beskaffenhet, att det befanns nödvändigt att 
kvarlämna kärran och stapla packningen på en klövjehäst. Med ritt 
över oländiga marker och bitvis genom rodd tog man sig fram till 
Dalfors bruk och därifrån över Ore och Boda kapell till Falun. Det 
var inte utan att resenärerna på sina håll blevo föremål för en något 
besvärande uppmärksamhet från befolkningens sida. I Falun trädde 
man i förbindelse bl. a. med herrarna G a h n ,  lanträntmästaren J a k o b  

J o h a n  G a h n  och hans son amiralitetsmedikus H e n r i c  G a h n .  Den

brev till henne föreligger i avskrift i UUB, handskr. G 354.) »Delsbovistelsen satte 
djupa spår i hans utveckling», framhåller också hans minnestecknare H. W ijk m a r k

i sin förtjänstfulla biografi (Samuel ödm ann, akad. avh. Lund; tr. i Upps. 1923), 
s. 39, härvid icke minst betonande umgänget med L enaeus och tillgången till hans 
välförsedda bibliotek såsom betydelsefulla faktorer. Wijkmark kan för övrigt här
vid stödja sig på de uttalanden ödm ann själv gjort i den förträffliga teckning han se
nare givit av ’Prosten Lenaeus i Delsbo och hans församling på 1700-talet’ (tryckt 
1861 tillsammans med 4:e uppl. av hans ’Hågkomster’, samt omtryckt senare). I 
Uppsala, där nationskamraterna H e d in , C . P. T h u n berg  och förmodligen även 
J o h . L in d w a ll  tillhörde Ödmanns närmaste umgänge, hade han i maj 1772 av
lagt sin kandidatexamen men — som ovan (s. 161, n. x) berörts — av ekonomiska skäl 
sett sig nödsakad att avstå från promotionen 1773. Prästvigd sistnämnda år, hade 
han antagit en anställning som huspredikant hos generallöjtnanten frih. P fe iff  
(C arl G ustaf, ej Daniel) på Lämshaga (Ingarö’ s:n, Värmdö skeppslag), men vid 
den tidpunkt, varom här är fråga, torde han ha frånträtt denna. Hans vistelse i 
Delsbo vid våra resenärers besök får väl antagligen ses i samband med det förhål
landet, att han två år senare hemförde E lisabeth  (L isa) M y r in , en äldre syster till 
hans forna discipel, som sin brud. För övrigt kan beträffande Hedin möjligen för
tjäna nämnas, att ödm ann i sina Hågkomster (s. 72 i ed. av 1911) anser denne ha 
givit anledning till socknegångens avskaffande, enligt Ödmanns uppfattning en åt
gärd av tvivelaktigt värde.

1 Resultatet blev på förra stället att H e d in  bestämt avstyrkte användningen av 
det starkt vitriolhaltiga vattnet men däremot fann det vatten förträffligt, som L e 
naeus använde i sin något sällsamma, av ödm ann skildrade vattendiet (Hågkomster 
anf. ed., s. 153 f.).

2 I Karol. inst:s bibi. ms. 26 finnas 4 brev från S u n d iu s  till Bäck.
3 Jfr ovan s. 708.

4 7  — 40360 A. Grape
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sistnämnde hade ledsagat engelske ministern1, som nu befann sig i 
staden för att bese gruvan och övriga anläggningar, varvid ett gynn
samt tillfälle också erbjöd sig för våra resenärer att få bevista de
monstrationerna. Carl tycks för sin del huvudsakligen ha hållit sig 
till anläggningarna ovan jord, men »var ock nedre ett stycke på andra 
trappan». Hedin däremot följde det stora sällskapet ned i under
jorden på den omfattande rundvandringen i gruvgångar och schakt 
och återger sina starka intryck i resedagboken. Och av den gästfrihet, 
som utövades med anledning av det höga besöket2, blevo även våra 
resenärer delaktiga.

Över Ornäs och Säter fortsatte man så resan till Hedemora, där 
Bäcks vän d:r C. M. B l o m  —  som man nästan kunnat gissa på för
hand — erbjöd »ett godt härbärge».3 Härifrån gjordes utflykter dels 
till Vikmanshyttan, dels till Stjärnsund med P o l h e m s  anläggningar 
och »inventioner» —  ägare till detta bruk var nu advokatfiskalen R e i n 
h o l d  G. R u c k e r sk ö l d , »en stark Landthushållare». Nästa etapp blev 
Avesta, dit Blom reste med och där man fick sällskap med en finlän
dare G u m m e r u s , som gjorde studier i Bergslagen. Tillsammans med 
denne reste man vidare till Sala, där Carl och Hedin voro nere ca. 
15 famnar i den s. k. gamla gruvan, under det att Gummerus »lät 
vinda sig neder i Grufvan genom Drottningschacktet». Även hyttan 
med bokhus, vaskverk m. m. beskådades. Den närbelägna Sätra 
brunn fick också mottaga ett besök, varvid Hedin — man kan säga sin 
vana trogen — gjorde en analys av vattnet; det skedde i brunnsin
tendentens, e. o. professor S a m u e l  Z ie r v o g e l s , närvaro. Samma dag 
(den 3 aug.) besöktes även Skultuna mässingsbruk och de två närmast

1 Denne var Louis d e  V is m e  ( D e v is m e ) som, f. 1720, hade efterträtt den 1773 
hemkallade Sir J o h n  G o o d r ic k e ; han »kom i stor gunst vid svenska hofvet» ( O d h n e r , 

Sveriges polit. hist, under kon. Gustaf 111 :s regering, D. 1, s. 394, n. 3), men avled i 
Stockholm redan 1776, sept. Se vidare Dictionary of nat. biography, Vol. 14 (Lond. 
1888), s. 448 f.

2 Av bergshauptman H e d e n b l a d  och räntmästare G a h n .

3 I brev av 7 aug. 1775 (i en vol. Brev till C. M. Blom, tillhörig fru D. Lamm, 
Stockholm) tackar Bäck »för så mycken godhet och välfägnad, som min Son njutit 
hos H err Doctorn under sitt wisztande i Hedemora tillika med sin resecamerade . . . 
Som en dylik höfhghet, med logement, anförande at bese orten, skänker af örter 
&c &c war aldeles owäntat för mina resande, så är jag H err Doctorn så mycket mer 
förbunden», och Bäck vill visa sin tacksamhet genom att herbergera Blom och hans 
fru, när de komma till Stockholm. —- I detta brev betecknar han sonens sjukdom som 
»malum haereditate acceptum å matre», nämner att resan företagits »efter wår käre 
Linnaei råd» m. m.
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följande dagarna tillbragte man i Västerås, där man bl. a. samman
träffade med apotekaren B o t t ig e r 1, d:r H a l l 2 samt en direktör 
Z e l ig e r  från Stockholm. Följande dag reste man till Strömsholm 
och besåg slottet och stuteriet samt fortsatte över Kvicksunds färja 
till Eskilstuna. Här undersökte Hedin en nyligen funnen mineral
källa, varefter man besökte »bruket, manufactorierne i fristaden, och 
handlade hvarjehanda af deras arbeten», samt intog aftonmåltid hos 
bergsrådet S c h r ö d e r s t ie r n a 3, fristadens upphovsman. De sista dags
resorna gingo över Mariefred och Södertälje, och den io aug. kl. 4 
»kommo wi lyckligen till Ryby».

Det får nog sägas att Hedin i det hela ådagalagt mycken omtanke 
om sin skyddsling och en god omvårdnad om hans angripna hälsa, 
även om man kan finna färden understundom väl ansträngande och 
än mer tveka om, huruvida det varit välbetänkt att utsätta patienten 
för svavelröken från Falu rostugnar och för atmosfären i Bergslagens 
anläggningar överhuvud. Linné hade varnat däremot4, men tycks 
vid Carls återkomst ha funnit hans hälsa tillfredsställande och ej 
heller ansett de attacker av blodspottning som förekommit oroande.5 
Även Bäck tycks ha varit belåten med resultatet att döma av vad han 
torde ha meddelat d:r Montin.6

1 C a r l  F r e d r i k  B ö t t i g e r ,  f. 1752, f  1819, var son till akademiapotekaren D. W. 
Bottiger i Uppsala (nämnd ovan s. 489 n. 2 och nedan D. 2, s. 332) och blev 1775 
genom gifte innehavare av apoteket Hjorten i Västerås. En son till honom var skal
den professor C. W. Böttiger. (Se vidare L e v ertin  m. fl., Sveriges apotekarhist., 
Bd 3, s. 1500 f.)

2 B ir g e r  M a r t i n  H a l l , f. 1741, f  1814, provinsialmedikus i Västmanl. län från 
U 73 ( S a c k l é n  2: 1, s. 575 ff.).

3 Om S a m u e l  S c h r ö d e r , f. 1720, f  1779, auskultant i Bergskollegium 1738, 
direktör över den finare järnförädlingen i riket 1753—71, bergsråd 1762, adlad 
S c h r ö d e r s t i e r n a  1770 osv., se J. A . A l m q u i s t , Bergskollegium och bergslagssta- 
terna 1637— 1858 (Sthm 1909; Meddel. fr. Sv. Riksarkivet, N. F.: II: 3), s. 272; 
E l g e n s t ie r n a  7, s. 57 f. — Om Schröderstiernas förbindelser med Bäck vittnar bl. a., 
att han upptas bland faddrarna för Bäcks dotter Emerentia.

4 I brev till Bäck av 5 juli 1775 — som väl dock ej blev delgivet Hedin — skrev 
han bl. a.: »Fahlun meriterar föga om sommartiden. Grufworne i Bergslagen, tycker 
mig, äro ej häller för hans constitution.» Han var ävenså tveksam beträffande fjäll- 
bestigningar och tycks mest ha varit böjd för en färd runt Bottniska viken (Bref o. 
skrifv. I: D. 5, s. 233).

5 I brev från Hammarby »1775 torsdag Augusti» skriver han: »hans hälsa, lille Br. 
Carls, har ståt på sig; den anstöt af Haemoptysi war ej betydande; jag tror hans egen 
oro (hemsiuka) giorde den» (ibid. s. 234).

6 Ty d e t  ä r  v ä l  m e d  a n l e d n i n g  a v  u n d e r r ä t t e l s e r  f r å n  h o n o m  s o m  M o n t i n  17
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Beträffande Carl Bäcks hälsotillstånd under den närmast följande 
tiden kan nämnas att Montin tydligen även i början av år 1776 har 
fått goda underrättelser från fadern.1 Härutöver ges det icke veter- 
ligt någon annan utsago än Linnés yttrande i brev till Bäck senior 
av 12 maj 1776 — för övrigt den sista rediga skrivelse det förunna
des honom att sända Bäck, innan hjärnblödningarna börjat bryta 
ned hans kroppsliga och andliga krafter. Han skriver då2: »Gud ske 
lof jag hörer att Broder Carl bärgar sig wähl och äfter hand repar 
sig.» Det låter ju gott, men det är väl tveksamt, huruvida uttalan
det får anses tyda på en stadigt fortgående förbättring, som kunde ge 
förhoppning om full hälsa, och om det icke snarare var fråga om en 
återhämtning efter en ny anstöt av sjukdomen. I varje fall har Bäck 
i sin övertygelse om resornas välgörande inverkan ansett, att detta 
medel ännu en gång borde försökas. Varför färden denna gång för
lagts till en så pass sen tidpunkt som september (med 4 dagar före 
och 4 dagar efter, alltså 28 aug.—4 okt.) är inte känt. Möjligen har 
man velat undgå sommarhettan, som under de två föregående resorna 
visat sig pressande, men annars kan det väl också ha berott på Hedin 
— numera promoverad med. doktor — som även denna gång skulle 
bli Carls ledsagare. Det är sålunda han som jämväl i detta fall fört 
den föreliggande journalen (Ihre 187: 3; 67 s. 4:0). Då emellertid de 
relationer, som i det föregående lämnats av de tidigare resorna, torde 
ha fyllt sitt syfte att bl. a. ge en närmare föreställning om huru vid 
rekreationsfärder av denna typ verkligen tillgick, om de påfrestningar 
de måste ha inneburit osv., torde ett mera kortfattat referat här vara 
tillfyllest.

»Den 28 augusti kl. 9 reste wi ifrån Ryby med egna hästar», så 
börjar Hedin dagboksanteckningarna, tilläggande att »Samtelige Herr
skapet» följde resenärerna ett stycke till vägs. Färden företogs till 
häst, och resan ställdes västerut genom Sörmland — vändpunkten tycks 
denna gång ha varit fixerad till Göteborg. Redan andra färddagen 
har man nått fram till Strängnäs-trakten, där man gästade justitie-

nov. 1775 skriver: »Att unge Herr Bäck haft förmon til hälsan af sin Norrländska 
resa gläder mig otroligen. Olycka at våre långe vintrar hindra fortsättning av sådan 
motion på många månader, utan allenast på kort väg» (Karol. inst:s bibi. ms. 36).

1 Den 6 mars 1776 tackar han från Varberg för bekommet brev och »fägnar mig 
högeligen öfver tidningen om Herr Carl Bäcks välmågo, hvars dageliga tilltagande 
jag önskar» (Karol. inst:s bibi. ms. 36).

2 Bref o. skrifv. I :D . 5, s. 237.
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kanslern L i l i e s t r å l e  på Låstads säteri1 och bl. a. beundrade hans 
ekplantering, hans stora bibliotek m. m. Härifrån fortsatte man föl
jande dag till Eskilstuna, där man övernattade hos prosten B r u h n 2 

och ånyo sammanträffade med bergsrådet S c h r ö d e r s t i e r n a ,  med 
vilken man också fick sällskap ett stycke på den fortsatta färden. Denna 
gick över Kungsör till Arboga och påföljande dag (i sept.) till Örebro. 
Här förplägades våra resenärer — i likhet med vad som skedde två 
år tidigare — av apotekaren v o n  A k e n 3 och gjorde dessutom en på
hälsning hos den åldrige assessor G e r i n g i u s 4. Snart nog hastade man 
vidare, såg Livregementet exercera vid Mosås och sammanträffade i 
Blackstad med en s. k. klok dvs. läkekunnig gumma, vilket rätt utför
ligt relaterats av Hedin. Den 3 sept. passerade man vid Bodarne Väst- 
götagränsen genom en äreport, som landshövding L a g e r b e r g 5 1 7 7 2 

låtit uppsätta för Gustaf III:s eriksgata, och anlände följande dag till 
Mariestad. Här fann man bl. a. ett lasarett, om vilket det heter att 
det »är af sten, stort och rätt väl anlagt, men hyser ingen sjukling». 
Även en närbelägen bostadsbyggnad för provinsialmedikus och lasa
rettets föreståndare omnämnes. Man uppsökte den med Bäck nära 
förbundne och i det föregående flera gånger omnämnde6 apotekaren 
S a m u e l  R u n n e b l a d ,  »som är en gammaldags alfvarsam Gubbe». 
Denne förevisade sin trägård, som innehöll »en hel hop vackra offi- 
cinalia», men dessutom även en vacker fruktodling. Ett rikt bärande 
plommonträd omnämnes särskilt, varjämte »Astracaner och päron 
af flera sorter giorde os ett härligt gästabud». Påföljande dag, då rese
närerna voro bjudna på middag hos Runneblad och »blefvo väl und
fägnade», gav möjlighet till ett närmare studium av trädgården, vilket 
föranledde varjehanda notiser av intresse i journalen. »Aftonen för

1 L il i e s t r å l e , som fått denna egendom genom sitt första gifte (med en H a c k e r ) , 

avled på Låstad 1807. Med Bäck hade han givetvis haft åtskilliga förbindelser och 
har bl. a. begåvat honom med ett på sedvanligt sätt preparerat exemplar av sitt ’Fi- 
deicommiss’ (Ihre 42).

2 L a r s  B r u h n , f. 1706, kyrkoh. i Eskilstuna 1755, kontr.-prost 1773, t  1780 
( H a g s t r ö m , Strengnäs stifts herdam., D. 3, s. 479 f.).

3 Ovan s. 732.
4 J o h a n  G u s t a f  G e r i n g i u s , f. 1704, med. d:r i Halle 1730, assessor i Collegium 

medicum 1736, provinsialmedikus i Östergötland 1737, i Nerke 1753 och (genom 
tjänstebyte) i Västerbotten 1767, dock utan ditflyttning, f  * 7 7 6  ( S a c k l é n  I, s. 97 ff.).

5 Greve A d a m  O t t o  L a g e r b e r g , f. 1726, f  1798, landshövding i Skaraborgs län 
1761—78 ( E l g e n s t i e r n a  4, s. 412 f .) .

6 Se ovan s. 488, 620.
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nötte wi i sällskap med Cicero», heter det också och ådagalägger, att 
man understundom även fann tid att ägna åt medförd studielitteratur. 
Den 6 sept. gick färden, delvis under botanisering, över Husaby kyrka
— »märkvärdig af Kong Olof Skottkonungs dop» — till Lidköping 
och följande dag över slättmarker och ljunghedar till den på herr
gårdar rika trakten av Hunneberg. Den 8 nådde man Trollhättan, 
som givetvis befanns imponerande och föranledde en del beskriv
ningar. Man begav sig så till Vänersborg, där aftonsången bevistades
— det var nämligen en söndag. Även här fanns en del att beskåda 
som den söder om staden i Karls grav pågående slussbyggnaden på 
Brinkebergskullen1, den stora myckenheten av fartyg, som transporte
rade järn från Värmlands bergslag för vidare befordran till Göteborg 
osv. Nästföljande dag reste man söderut utmed Göta älv i riktning 
mot Lilla Edet och Göteborg, och som detta var transportvägen till 
lands för Värmlandsjärnet m. m., fick man nu skåda några av de s. k. 
Edsmärrarna, beskrivna av L in n é  i hans Wästgöta-resa (1747).2 
Efter övernattning i Edet anlände man den 10 till Göteborg. Se
jouren här utsträcktes till c:a halvannan vecka. Det första besöket 
gällde A n d er s  S p a r r m a n , som alltjämt befann sig i Göteborg, sedan 
han i juli anlänt dit från sina fleråriga resor i fjärran länder.3 Han 
träffades denna gång ej hemma, men »utan för dören, där han bodde 
hölts vackt af en Lejonhud och ett par stora ofanteliga Horn, förmode- 
ligen af en Buffel, utom flera Wildiurs skin». Ett par dagar senare 
sammanträffade emellertid våra resenärer med honom vid en mid
dagsmåltid hos livmedikus E n g e l h a r d t 4 och besökte honom jämväl 
i bostaden, då han förevisade en del fåglar och insekter m. m. — det 
mesta av hans samlingar hade dock redan gått sjövägen till Stockholm. 
»Vår curieusa Naturforskare hadde mycket nytt at berätta om sina 
resor och farliga äfventyr», noterar Hedin. Gästfrihet visades de 
resande — förutom av Engelhardt — även av hovkamrer J. F. v o n

1 Det var väl här snarast fråga om de arbeten, som beslutats 1774 i enlighet med 
ett av Daniel Thunberg uppgjort förslag, se härom S. E. B r i n g , Trollhätte kanals 
hist, till 1844 (Sthm 1911; akad. avh. Lund), s. 174 f. För Brinkebergs kulles del 
tyckas arbetena vid här ifrågavarande tidpunkt ha varit i det närmaste avslutade. 
»Här sades», uppger Hedin, »öfver sommarn hafva varit 600 arbetare af ditcommen- 
derade Soldater».

2 S. 208; jfr även B r i n g , anf. arb., s. 40.
3 Jfr härom ovan s. 647—650.
4 Om denne se ovan s. 730 med not 3.
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A k e n 1, som var deras värd, av C las A l s t r ö m e r , vars hem var en sam
lingspunkt för den högre societeten, assessor M. G. S c h u l z e n 2 och 
apotekaren S asse3. Som ciceron tjänstgjorde vid flera tillfällen kyrko
herden C . J. B r a g4, en ansedd man, som spelade en framträdande roll 
inom det kyrkliga livet i staden; han hade för övrigt tidigare haft 
förbindelser med Bäck senior5. Under hans ledning besåg man 
först och främst den utmärkt vackra trädgården vid Underås6, öster 
om staden; denna hade 1746 besökts av L in n é  på hans Västgöta- 
resa7, men säkerligen sedan denna tidpunkt ytterligare påkostats 
högst betydligt av sin ägare, E r ic  N is s e n 8, en av sin tids rikaste Gö- 
teborgsköpmän. Hedin skildrar orangeriet som »tämmeligen stort» 
och uppräknar en myckenhet bemärkansvärda växter, däribl. »Mira
bilis jalappa med sin täcka bloma»9 och »Pompelmoser10 som för första 
gången hadde frukt». Härifrån for man att bese stadens barnhus, 
som vid denna tid hade plats för 36 barn11; det stod under inseende av

1 Jfr ovan s. 729 med not 2.
2 M a t t h ia s  G o t t l ie b  S c h u l z e n  (till 1771: S c h u l t z ) , f. 1727, docent i orienta

liska språk i Uppsala 1750, med. d:r 1758, stadsfysikus i Göteborg, f  1800 ( S a c k l é n  

2: 2, s. 102 f.).
3 C a s p e r  S a s s e , f. 1728, innehavare av apoteket Enhörningen i Göteborg från 

1765, assessors namn 1763, f  1797 (se L e v e r t in  m. fl., Sveriges apotekarhist. 2, s. 
1084 ff.)
. 4 Om B r a g , f. 1735, fil. d:r 1761, prästvigd 1764, kyrkoherde i Kristine församl. 

I774> t  1781, se S k a r s t e d t , Göteb. stifts herdam. (Gbg 1878—86), s. 116— 121 
(jfr även s. 41, 124, 169, 173); W. B e r g , Göteb. stift under 1700-talet (Gbg 1891— 
92), s. 74, 167 ff., 221, 250 ff.

5 Sålunda finnes ett brev från B r a g  av 5 jan. 1774 (i Karol. inst:s bibi., ms. 26), 
däri han dels erlägger sin årstribut till Samfundet pro fide & christianismo, dels be
skriver en späd sons sjukdom och död (i tandsprickning) och starkt kritiserar R o s é n s  

föreskrifter m. m.
6 Om denna trädgårdsanläggning på Underås gamla säteriegendom (nu ett villa- 

stadsområde) se bl. a. C. R. A. F r e d b e r g , Det gamla Göteborg, D. 3 (Gbg 1922—24), 
s- 433 f-

7 Han skildrar den sålunda (Wästgöta-resa, Sthm  1747, s. 143): »Nissens trä
gård låg utom staden, artigt på Holländska sättet anlagd, med grafwar, hwaruti rin
nande watten lop genom trägården, med wakra häckar af hwit Bök eller Charme . . ., 
samt med et litet orangerie.» Även svanor och små vita ankor omtalas därifrån.

8 Om denne se även H. F r ö d i n g , Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra 
dagar, D. 1 (Gbg 1911), s. 32 ff.

9 Väl Exogonium Purga Benth. (Ipomcea L.).
10 Citrus decumana Bon.
11 Om detta se F r e d b e r g , anf. arb., D. 3, s. 557 ff.
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stadsfysikus d:r G r å b er g1. Vid ett annat tillfälle visade Brag kyrkorna 
ävensom ett bibliotek, vilket tydligen måste ha varit gymnasiebiblio- 
teket, som han själv tidigare förestått. Av trädgårdar, som man yt
terligare beskådade, utgjorde en äldre dylik tillhörig de Sahlgrenska 
arvingarna en besvikelse för våra kräsna botanister — det enda märk
liga var ett lusthus, som bestod av akterstammen av en förolyckad 
dansk ostindiefarare. Större och vackrare fann man den trädgård, 
som vid egendomen Gubbero invid Olskroken anlagts av kommerse
rådet M a g n u s  L a g er str ö m  — vars namn som bekant är på ett hed
rande sätt förbundet med Ostindiska kompaniet — och som senare 
vidgats och förskönats av dåvarande ägaren, garveriidkaren J o h a n  
F r e d r ik  B a u er .2 På resenärernas många besök vid andra sevärdhe
ter — Ostindiska kompaniets magasin3 och tyghus, vidare varvet, 
sillsalterier, Grönlandsfarare för valfångst4, trankokningsanläggningar 
osv. — kunna vi här icke ingå; nämnas må dock att de fingo tillfälle 
att hos »Oeconomie Directeuren Staf5 . . . bese Hans vackra natural- 
samling».

Den 19 (18?) sept. bröt man upp från Göteborg och anlände samma 
dag till Alingsås. Plär sökte man d:r F a g r /e u s6, som dock befanns 
vara borta på en sjukresa. Det var en stor missräkning, ty Fagraeus, 
som ju hade inseendet över de Alströmerska naturaliesamlingarna, 
hade av Clas Alströmer fått befallning att av alla snäckor lämna duplet- 
terna till unge Carl, och man tycks även ha gjort sig förhoppning om 
andra förvärv. »Således förgick hela vårt hopp om det stora Alströmer- 
iska löftet», skriver Hedin. De rika samlingarna av skilda slag, som 
upptogo 4 rum, fick man visserligen tillfälle att bese rätt ingående, 
likaså biblioteket och »en samling af de utvaldaste Estamper och Char-

1 J o h a n  M a r t i n  G r å b e r g , f. 1741, med. d:r 1768, andre stadsfysikus i Göte
borg 1767, assessors namn 1783, f  1793 ( S a c k l é n  2: 2, s. 106 f.).

2 Se F r e d b e r g , anf. arb., D. 3, s. 519 ff.
3 Med något grumliga geografiska begrepp förklarar H e d i n : »Hela Peru tycktes 

vara öfverfördt till Europa och alla thes Thee och porcelains producter här sam
lade i ett Magazin».

4 Tillhörande det 1 7 7 4  startade Grönlandskompaniet (se t. ex. O d h n e r , Sveriges 
polit. historia under kon. Gustaf III:s regering, D. 1, s. 358 f.).

5 Tydligen M a r t i n  S t a a f , som med angivna titel omnämnes av G. B o d m a n  i 
Göteborgs äldre industri (Gbg 1932; Skrifter utg. till Göteborgs stads trehundra-
årsjubileum, 9), s. 302, i samband med den äldre sockerhanteringen. (S. har av allt
att döma ej tillhört den kända Norrlandssläkten.)

6 Se ovan s. 730 med noterna 5 och 6.
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tor». Men, tillägger Hedin, vi »gingo helt misnögda bort efter wi 
sågo os här skolat kunna giöra en rik samling om man allenast ägt 
löfte om Trippletter». Sedan beskådades fabriker, plantager — nu 
mestadels skördade — samt de vackra alléerna, som dock av den se
naste nattens frost voro »nästan plundrade på löf». Färden fortsattes 
i bondvagn över »idel ohyggliga Slätter och junghedar» till Skara. 
De våras värd blev här P ete r  H e r n q u is t  — Herenqvist, skriver He
din1 — som sedan 1772 här var matheseos lector. Själv tydligen mu
sikintresserad2, kunde han fägna sina gäster genom att söndagen den 
21 sept. låta uppföra en konsert på Gymnasium. Senare förde han 
dem ut till Brogården, som han innehaft som prebendehemman 
och redan då använt för den honom anbefallda undervisningen i ars 
veterinaria, men 1775 fått upplåten till en verklig anstalt i nämnda 
syfte3 — vår första veterinärskola. De påbörjade anläggningarna, 
bl. a. för en botanisk trädgård, beskådades här. För övrigt karakteri
seras hans verksamhet sålunda: »Lector Herenqvist är Ortens practi- 
cus både för Menniskor och Boskap.»

För den fortsatta resan erbjöd Hernquist en liten vagn »nu sedan 
Hösten och Kulna dagar giorde ridmotionen otjenlig och äfven farlig 
för bröstet hos min unga reseCammerad», skriver Hedin. Medan vag
nen iordningställdes, företogs en utflykt till Värnhems märkliga klos
terkyrka med dess kunga- och stormansgravar, ävensom till Höj en
torp, som numera befanns åtskilligt förfallet. Flärvid analyserades 
också vattnet i »den vidtberyktade Himmelskällan», om vilken man har 
en del att berätta. Sedan man tackat Hernquist för hans goda värd
skap, avreste man i hans vagn från Skara den 25 sept. Färden gick nu 
i rask takt — ibland med förbud som tingade hästar — över tidigare 
befarna sträckor: Mariestad (med middag hos Runneblad), Örebro 
(där man utom von Aken och Geringius råkade en handlande C l a - 
s o n , hos vilken den 29 sept. söndagsmiddagen intogs i stort sällskap), 
Arboga och Eskilstuna. Och den 2 okt. anlände man till Mariefred, 
där »wi ägde den ömma fägnaden at få helt oväntade surprinera Hr 
Archiatern Bäck med wår ankomst». Denne hade nämligen under 14 
dagar uppehållit sig på Gripsholm hos drottningen, som vistades där

1 Jfr ovan s. 678 not 6.
2 Se S a cklén  I, s. 903 f.
3 Om denna fas av H ern q u ists verksamhet se H je l t , Medicinalverket, D. 2, 

s. 585 ff.; E. S c h o u g , Öfversigt af svenska veterinärväsendets hist. (Lund 1899), 
s. 63 ff.



Carl Abr. 
Bäcks död.

7 4 6

under konungens bortovaro i Karlskrona. Som majestätet just vän
tades åter, kunde resenärerna, sedan de beskådat slottet »med all sin 
granlåt», få anträda den återstående färden i Bäcks sällskap. Och
den 4 okt. anlände man till Ryby.

Det vill synas som om Carl denna gång skulle ha befunnit sig väl 
under hela färden — i Hedins anteckningar ges det i varje fall intet 
som talar i annan riktning.1 Som ett indicium på att fadern hyst en 
viss oro skulle man kanske kunna tolka det faktum, att denna gång
brevväxlingen mellan honom och resenärerna tycks ha varit något
livligare än tillförne, men detta kan ju ha berott på andra omständig
heter. Hyste han verkligen farhågor — och både som far och som läkare 
måste han väl ha haft anledning därtill — så skulle det alltför snart 
visa sig, att dessa voro berättigade: redan den 28 nov.2, alltså ej fullt 
två månader efter hemkomsten, slöt Carl Bäck sitt unga liv — han 
var vid sin bortgång blott 16 år.3 Den tärande sjukdomen hade icke 
låtit sig hejdas av de mått och steg, som i detta syfte vidtagits, utan 
fullbordat sitt verk.4 För fadern var detta ett mäkta hårt slag, om också 
ej oväntat. När han den 2 dec. underrättar vännen L in n é  om sin 
smärtsamma förlust5, sker det bl. a. med orden: »Gud hafver . . . ve
lat uplösa mer än hälften af de banden, som hålla mig vid det jordiska». 
Linné har tydligen trots sin skröplighet efter upprepade hjärnblöd
ningar fattat vad som inträffat, men när han velat betyga sitt delta
gande, har detta i huvudsak tagit form av ett försök att återge en del 
av vad Bäck i sitt brev anfört; till slut har han dock lyckats samla 
sig till »en kort, i all sin enkelhet rörande afskedshelsning», för att 
tala med F r ie s .6 Deltagandet i sorgen över den förhoppningsfulle

1 Tvärtom finner man t. ex. under den 1 okt., alltså från den del av färden som 
gemenligen företogs i vagn, en anteckning som denna: »Hr Carl red i dag efter vädret 
var ganska vackert.»

2 Dödsdagen uppges flerstädes ha varit den 17 nov. 1776, vilket är felaktigt.
3 Född 1 aug. 1760 var han noga räknat 16 år 3 månader och 28 dagar gammal.
4 I de förut omnämnda anteckningarna i familjebibeln, skriver B äck om den sista 

sjukdomsfasen: »i Nov. faselig häfftig Blodspottning, huarefter Febris hectica ökades. 
Uphostningen stadnade d. 27 Nov.» Anteckningar om sonens sjukdom finnas även 
bland Bäcks papper i Karol. inst:s bibi., sålunda ’Historia morbi C. A. Bäck filii 
mei — initium morbi phitisici’ i ms. 31 (även ett och annat i ms. 32 (maj 1768) m. m.).

5 Av brevet finnes endast slutet i behåll, därtill i kopia (se Bref o. skrifv. I: D. 5, 
s. 238 f.).

6 Bref o. skrifv. ibid., där L in n é s  brev, som först efter hans död kom B äck till
handa, också är avtryckt.
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ynglingens bortgång var säkerligen uppriktigt och allmänt: varma 
och vackra kondoleansskrivelser kommo fadern till del från mera 
förtrogna kolleger som J o h a n  O t t o  H a g s t r ö m 1 och L a rs M o n t i n 2, 

från den forne informatorn D a n . H e n r . S ö d e r b e r g 3 och säkerligen 
många andra. De vackra omdömen, som härvid avgåvos om den 
sympatiske och lovande ynglingen, om hans håg för vetenskapen och 
hans däri redan gjorda framsteg voro helt visst en lisa för den sör
jande fadern, särskilt därför att denne visste att de voro grundade.4 
H e d i n , som var närvarande vid Carl Abrahams dödsbädd, tolkade 
sin saknad i ett patetiskt sorgekväde (’Vid Herr Carl Abraham Bäcks 
dödeliga frånfälle, den 28 novembr. 1776’), som trycktes (i 4:0, un
dertecknat S . H.) väl för utdelning vid begravningen.5

1 H a g s t r ö m  skriver från Linköping 12 dec. 1776 (Karol. inst:s bibi. ms. 36): 
»Blåtta påminnelsen af H err Archiaterns sista bref, hwarmed Herr Archiatern be
hagat hedra mig och min Collega [M. S t a p e l m o h r ] ,  upväcker hos mig de ömmaste 
rörelser mit hierta någonsin känt, ty jag finner, at H err Archiaterns saknad är lika 
tryckande för Archiatern, känbar för Lärda verlden, Fäderneslandet och Wetenska- 
peme. Jag tör icke ens nämna vår sällas kära namn, ty sola oblivia mildra H err Archia
terns bittra sorg, och det älskade namnet blomstrar til verldenes enda uti Baeckea 
frutescens, som aldrig dör, men årligen förnyas, til Skaparens ära och Lärda verldens 
heder och fägnad.»

2 M o n t i n  förklarar sig i skrivelse från Halmstad av 27 dec. 1776 (samma ms.- 
vol. 36) »af allt hjerta beklaga Herr Archiaterns m er än känbara förlust af en Son, 
som gaf så mycket hopp om sig, som hade den rara egenskapen att med lätthet winna 
allas kärlek, som redan hunnit långt efter sina år på lärdomsvägen, ock uti hwilken 
man med tiden kunde wäntat et stöd för Natural historien i wårt land».

3 S ö d e r b e r g , vilken som ovan (s. 716, not 3) nämnts befann sig i Lund för att 
avsluta sina specimina för med. doktorsgraden, skriver därifrån 5 jan. 1777 (Karol. 
inst:s bibi. ms. 26): »Herr Archiatern tillåter mig med stillatigande i det mästa förbigå 
den högst bedröfweliga händelsen på gamla året, och blott aflägga min ödmjuka tack
sägelse för Notifications brefvet: Jag får dock försäkra att den samma fästadt allt 
för djupa rötter i m itt hjerta, och åtanckan af min mistning för ofta förnyas, at jag 
nånsin kan glömma den samma, ja! jag känner redan att jag utan ömaste känslors up- 
retande, tör hända å ömse sidor, ej kan skrifva condolencen, hvarföre jag gerna lyder, 
hvad som blifvit befallt» osv. Det kan tilläggas att Söderberg starkt misstänker en 
lungsjukdom hos sig själv, och »i synnerhet alt sedan den bedröfveliga tidningen», 
tillägger han, »har jag förestält mig, att jag snart kommer efter». Redan tre år där
efter dukade han också vid 31 års ålder under för samma sjukdom som skördat hans 
unge discipel.

4 D et kan ju  erinras om vad B ä c k  själv i brev till T h u n b e r g  uttalade om sonens 
botaniska intressen (se ovan s. 645). A tt Bäck dock å andra sidan ej var blind för 
a tt hans »qvickhet och förkovran hafwa lidit af sjukdomen» framgår av hans förut
nämnda brev av 7 aug. 1775 till d:r C. M. Blom (i fru D. Lamms ägo).

5 I sina långt senare tillkomna anteckningar »Läkareporträtt» (Sv. läkaresällsk:ts
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I samlingarna på Ekebyhof finnas tvenne porträtt av Carl Abraham, 
som avmålats dels som helt liten, dels som ung (med ca. 10 års mel
lanrum).1

Efter makans bortgång fann sig Bäck föranlåten — väl särskilt 
med hänsyn till att barnen ännu voro helt små: Carl Abraham 61/2k 
år, Anne Sophie 5 och Emerentia 3x/2 år — att hålla en husförestån
darinna, och man känner namnen på flera damer, som innehaft dylik 
anställning: sålunda nämnes en Mademoiselle E d e n s t r ö m  i brev från 
Linné 1 7 7 1 2, en M:lle H e m m e n d o r f f  får hälsningar bl. a. i brev från 
D. H. Söderberg, den forne informatorn, 1 7 7 4  och 1 7 7 9 3 samt från d:r 
J. Salberg 1 7 8 0 4, och en M:lle P o l h e im  (Polhem) omtalas 1 7 8 4  i brev 
från J. Apelblad och J. O. Lillie.5 Det var väl särskilt döttrarna, A n n e  

S o p h ie  och E m e r e n t ia , som stodo under dessa damers inseende och 
vård — det är ju också antagligt att åtminstone de tidigare anställda 
samtidigt gjorde tjänst som guvernanter. — Linné har trots sitt liv
liga intresse för Carl Abraham även haft känslor till övers för hans 
systrar: han sänder hälsningar till dem — om också ej med samma re
gelbundenhet som det sker till »lille Archiatern» — och det förekom
mer även att han söker förmå Bäck att taga döttrarna med sig och gästa 
honom på Hammarby.6 Så yttrar han på tal om ett besök, som Bäck 
ställt i utsikt sommaren 1772: »De små fröknerne böra hafwa mera om- 
gänge att upmuntras på landet. Lätt dem, stackars små, som hafwa 
ingen moder, få roa sig med mine flickor öfwer den wackrasta somma
ren.»7 Och några år senare, i augusti 1 7 7 5 8, skriver han: »Min Gud, 
om jag hade fröknerne här, nog skulle de få äta kiörsbär. De smaka

arkiv) skriver han: »Gossen hade Lungsot och blodspottning och war dessutom för
klemad, icke utan genie, men för sin svaga hälsas skull oduglig till alt. Han dog vid 
18 år [felaktigt] och fadren sorgde omåtteligt.»

1 Svenska porträttarkivets Index, Bd i, s. 139. (De där gjorda dateringarna — 
omkr. 1750, resp. 1760 — måste dock framflyttas ett drygt decennium, eftersom den 
avbildade var född  1760!)

2 Se t. ex. Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 184 (jfr s. 180: Hedenström).
3 I senare fallet är det fråga om en present.
4 Karol. inst:s bibi. ms. 37, resp. ms. 28.
5 Ihre 193 (båda).
6 Så i brev av 5 juni 1772 (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 197): »Tag äntelig. i sommar

med sig till oss sine Döttrar, att de må en gång på den menlösa landsbygden hos
mig hämta luft. Lofwa mig det.»

7 Brev av 27 juni 1772 (ibid., s. 197 f.).
8 Ibid., s. 234.
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annors recentia ex arbore lecta, än afplåckade.» Att Bäck själv ägnat 
även döttrarna sin kärleksfulla omvårdnad1 behöver icke framhållas; 
han har säkerligen sörjt för att de erhållit en vårdad uppfostran2 och 
den bästa utbildning på olika områden som stod att få och som tiden 
och hans egen ställning fordrade. Tämligen jämnåriga — åldersskill
naden var icke fullt ett år — hade systrarna säkerligen under uppväxt
åren mycken glädje av varandra, men det föreliggande materialet ger 
oss knappast någon närmare inblick i hur livet i det gästfria Bäckska 
hemmet gestaltade sig3, speciellt för hans »söta flickor», som de stund
om nämnas4. Snart nog kom den tid, då dessa blevo föremål för upp
vaktning och giftermålsanbud — även med hänsyn till Bäcks goda 
ställning, icke minst i ekonomiskt avseende, räknades hans döttrar sä
kerligen som förmånliga partier.

Det blev den yngre dottern Emerentia, som först lämnade hem
met, i det att hon redan 1785 vid 21 års ålder äktade greve A x el  

F r e d r ik  O x e n s t ie r n a  och följde honom till Vasa, i vars hovrätt han 
året förut utnämnts till hovrättsråd.3 Denna utnämning hade emel

1 Anteckningar rörande Anne Sophies hälsa m. m. finnas i Karol. inst:s bibi. ms. 
32, liksom även rörande barnens ympning i maj 1768.

2 I sin familjebibel har han bl. a. antecknat: »1770 d. 6 Nov. begynte mina små 
Flickor Anna Sophia och Emerentia Bäck at läsa Bibeln.»

3 Som en liten notis från umgängeslivet må nämnas vad J. J. F e r b e r , den blivande 
Mitau-professorn, m.m., skriver i brev till Bäck 1774 (2 juni; Karol. inst:s bibi. ms. 
26), när han tackar för »den myckna ynnest mig sist i Stockholm bewistes» och till 
sina hälsningar till »Fröknarna, unge Herren och Mademoiselle» fogar följande: 
»När jag härnäst blir så lyckelig att personligen få upwagta, skall jag hafwa sådna sil
keskläden i förråd som ingen ljusstråla skall genomtränga, när man i den roliga blind
leken binder dem för ögonen.»

4 Så t. ex. skriver den förutnämnde d:r D. H. S ö d e r b e r g  1779 (25 mars) till Bäck 
följande: »Gud låte Herr Archiatern i sommar få roa sig litet på Ryby med sina 
Söta döttrar. Gud låte dem få niuta hällsan och bewara dem för alla olyckor» (förut
nämnda samling ms. 37).

5 S v e n  A. H e d i n  tror sig i sin långt senare tillkomna samling »Läkareporträtt» 
(Svenska läkaresällsk:ts arkiv) veta, att »Linné den yngre hade friat till Bäcks yngsta 
dotter, som förvillad af högmod blef Grefvinna Oxenstjerna och dog hos sin Syster, 
sedan hennes egendom var förstörd. Denna olyckeliga Dotters öde gick fadren nära 
till sinnes.» Om detta uttalande torde det få sägas att, även om det till en del är kor
rekt, så vill det synas som om Hedin här något skattat åt en hos honom icke ovanlig 
böjelse för att utbrodera saker och ting. Det är väl icke uteslutet att L i n n é  kan ha 
hyst en viss inklination för unga E m e r e n t i a , som dock var mer än 23 år yngre än 
han, men inga tecken äro veterligt kända på att det verkligen varit fråga om äktenskap 
— i varje fall umgicks Linné ända till sin död som förut i det Bäckska hemmet. Att
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lertid, som vi strax skola se, sin särskilda historia. Oxenstierna var 
född 1753  såsom son till generalmajoren greve G ö r a n  O x e n s t ie r n a  

och grevinnan S a ra  G y l l e n b o r g . Han var yngre broder till J o h a n  

G a b r ie l  O x e n s t ie r n a , skalden och riksmarskalken m. m., och hade 
liksom denne tillbragt sina uppväxtår till åtskillig del på det idylliska 
Skenäs i Södermanland. Ursprungligen hade han beträtt den militära 
banan och omsider avancerat till kapten vid Livgardet, dock utan kom
pani. Som han saknade förmögenhet — penningbekymren voro icke 
okända i föräldrahemmet1 — och ej såg sig i stånd att uppdriva medel 
till att genom ackord vinna befordran inom armén2, hade han tidigt 
börjat se sig om efter en annan levnadsbana. Sålunda vet G. J. E h r e n -  

sv ä r d  att i sin dagbok3 berätta, hurusom han hösten 1 7 7 9  stått i 
spetsen för ett konsortium, som avsåg att upprätta ett svenskt handels- 
etablissement i Guinea — alltså någonting i stil med vårt Afrikanska 
kompani vid 1600-talets mitt — och för detta ändamål påfordrat 
understöd från statens sida i form av utlåning av ett fartyg, nödigt 
manskap m. m.4 Projektet, som livligt understöddes av Oxenstiernas
Emerentias äktenskap med O x e n s t i e r n a , som ingicks två år efter Linnés död, skulle 
vara att skriva på fåfängans konto, är föga troligt, än mindre bestyrkt — mannens 
levnadsbana saknar, som här nedan visas, ingalunda sitt intresse. Tydligen har han 
varit en dålig hushållare, som nog emellanåt måst påkalla svärfaderns bistånd, men 
den ekonomiska debaclen torde ha inträffat först flera år efter Bäcks död.

1 Se härom M. L a m m , Johan Gabriel Oxenstierna (Sthm 1911), s. 85 f. och pas
sim.

2 Redan ackordet för hans fänriksbeställning vid gardet tycks enligt Johan Gabriels 
utsago ha tagit hårt på föräldrarnas ekonomiska resurser. ( L a m m , anf. arb., s. 178, 
efter J. G. O x e n s t i e r n a s  Dagboks-anteckningar åren 1769— 1771, utg. genom G. 
S t j e r n s t r ö m  (Ups. 1881; Skr. utg. af Sv. litt-sällskapet), s. 109, vilka anteckningar 
innehålla en del andra smånotiser om brodern Axel.).

3 Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, utg. af E. V. M o n t a n , D. 1 
(Sthm 1877).

4 E h r e n s v ä r d  berättar under 2 okt. 1779 (s. 343) om hur J. G. O x e n s t i e r n a , 

ehuru icke vakthavande, ständigt vistades vid hovet bl. a. för att »få afgjordt ett pro
ject för en af sine bröder, som är capitaine vid gardiet». »Detta project» — fortsät
ter han — »angår en etablissements formerande på kusten af Guinea, hvartil Oxen
stierna och dess associerade endast begära til låns af Hans Maj:t en fregatt med 300 
mans besättning, något krut, gevär och stycken, at därmed börja handla med neg- 
rerne. De hafva börjat ibland köpmännerne at skaffa sig actier til detta nya compag- 
niets inrättande. Oxenstierna och dess associerade vilja alltid blifva därstädes qvar, 
men efter slutad expedition återsända fregatten, och strax lemna sin etablissement 
til kronan Sverige. Riksrådet Carl Scheffer, intagen af alla nya projecter; understöd
jer mycket deras begäran. Liljencrantz, mera försigtig, är icke så lätt öfvertalad, 
och Hans Maj:t sjelf har ännu endast gifvit halfva löften.»
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broder Johan Gabriel, synes ha väckt ett visst intresse hos konungen1 
och riksrådet C a r l  F r e d r ik  S c h e f f e r , ävensom i köpmannakretsar, 
och det tycks en tid ha sett ut, som om konungens bifall vore att på
räkna2. Planen kom dock ej till utförande, och Oxenstierna fick se 
sig om efter nya utvägar. Han har härvid så småningom kommit att 
kasta sina blickar på domarbanan, och när 1783 majoren J. H. L o d e  

utnämnts till lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga, har Johan Gabriel 
ansett sig för broderns del böra göra framställning om en liknande 
befordran3 — man får väl antaga att Axel åtminstone vid denna tid
punkt4 börjat orientera sig inom lagfarenheten. Något bifall blev 
det icke heller denna gång, men så mycket torde i alla händelser ha 
vunnits, att konungen gjorts förtrogen med tanken på en förändrad 
levnadsbana för gardeskaptenen. Detta visade sig tydligt påföljande 
år, då en hovrättsrådsbefattning i Vasa blev ledig och konungen be
fanns betänkt på att ge denna åt greve Axel. I ett brev till dåvar. 
justitiekanslern, sedermera riksdrotsen greve C a r l  A x e l  W a c h t -  

m e is t e r , skrivet 18 maj 1784, medan konungen på sin stora resa 1783— 
84 ännu befann sig på italiensk mark5, har han utvecklat sina beve- 
kelsegrunder för den tillämnade utnämningen och begärt att få veta 
Wachtmeisters mening6. Konungen betonar här sin strävan att draga 
adelsmän »till justitiens skipande och besynnerligen af den gamla ade
len» och finner tydligen Oxenstierna, som »på en tid studerat lagfaren
heten», lämpad för den nämnda befattningen. »Jag går i god för hans 
probitet», skriver kungen. »Han kan bli en ärlig domare, han är och 
blir alla dagar en slät officer.» Och det är förenat med mindre olägen
het att ge honom en plats vid hovrättsbordet, där han blott äger en

1 Man påminner sig den expedition, som Gustaf III  senare, 1787, utsände för 
att sondera möjligheterna för en svensk koloni på Afrikas västkust och i vilken A n d e r s  

S p a r r m a n , som ovan (s. 652) nämnts, deltog.
2 E h r e n s v ä r d  uppger under den 28 okt., att J o h a n  G a b r i e l  O x e n s t i e r n a  ge

nom sitt uppehåll vid hovet och de talanger han därvid utvecklat »mäst utverkat för
troenden åt sig och tilstånd för sin bror at få företaga den projecterade resan» (s. 381).

3 Se hans brev till N. F. G y l d e n s t o l p e  av 4 sept. 1783, i utdrag meddelat av 
B. W e d b e r g , Konungens Högsta Domstol 1789— 1809 (Sthm 1922), s. 370.

4 Jfr nedan C. B o n d e s  uppgift 1784, att O. »redan i flera år» haft konungens löfte
om befordran till någon tjänst i domarvägen.

5 Konungen lämnade Venedig 15 maj och begav sig över Milano och T urin till 
Genua (jfr A d l e r b e t h , Gustaf III:s resa i  Italien . . . utg. af H. Schiick (Sthm 1902; 
Sv. memoarer o. bref, 5), s. 3).

6 Brevet är avtryckt hos W e d b e r g , anf. arb., s. 370 f.
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röst, än att låta honom presidera som lagman eller häradshövding i 
en rätt, där hans votum gemenligen bleve avgörande för domslutet. 
Även de svårigheter beröras som föreligga att till hovrätten i Vasa få 
andra personer än dem, »som genom särskilta omständigheter måste 
göra den sacrificen att vistas på ett ställe, som genom sin avlägsenhet 
och klimat är så obehagligt». Konungen undrar också, om Oxenstierna 
skall »först stå examen, därtill han tror sig vara färdig» och hur en dy
lik i så fall skall tillgå samt om han »bör göra någon annan domare
syssla, innan han får säte i hovrätten, eller om detta ej är nödigt». 
Över allt detta önskar konungen Wachtmeisters yttrande för att se
dan fatta sitt beslut osv. Vad denne svarat, om han tillstyrkt eller av
styrkt är icke känt. Däremot vet man att greve C a r l  B o n d e  — se
dermera riksråd och riksmarskalk — som sedan 1781 var hovrättens 
president, har på sensommaren 1784 gjort sitt bästa för att förmå 
konungen att avstå från denna utnämning. Han berättar i brev skri
vet från Stockholm i september till hovrättsrådet C a r l  H i s i n g 1, 

hurusom hans försök härutinnan strandat. »K. M:st stod ej att rubba 
ifrån desz redan fattade beslut att tillsätta en ledamot i hofrätten, som 
var af gammal adelig famille, hwilken framdeles skulle kunna före
träda vice prassidentskapet», skriver Bonde, som i fortsättningen bl. a. 
redogör för vad han inhämtat om Oxenstiernas person, hans stängda 
befordran som officer m. m. »För öfrigt är han en ganska beskedlig 
karl, och finnes mot desz caractére och hederliga tänkesätt ingenting 
att inwända. Som den där redan i flera år haft K. M:sts löfte om be
fordran till någon tjenst i domarewägen, har han äfwen studerat juri
diken, men aldrig ännu lagt handen därwid.» Vid Bondes första au
diens hade konungen till viss dag skjutit på saken, men när han åter
kom till Drottningholm, varskoddes han om utgången och fick be
kräftelse av konungen själv: »Denna befordran låg K. M:st så nära 
om hjärtat, att mina förebragte skäl, att K. M:sts egen tjenst skulle 
lida därpå, att hofrättsledamöterna decouragerades, om en owan le
damot antoges m. m., lämnades utan afseende.» Utnämningen hade 
då skett den 6 sept. 17842 och innebar, att Oxenstierna såsom förste

1 Tryckt i C. T r o l l e  B o n d e , Anteckningar om Bondesläkten, Riksrådet och riks
marskalken Carl Bonde, 2 (Lund 1895), s. 361 f., ävensom i utdrag dels hos W e d -  

b e r g , anf. arb., s. 371, dels hos E. T e g e n g r e n , som till åtskillig del byggt sin uppsats 
’En anmärkningsvärd hofrättsråds-utnämning’ (i Tidskr. utg. af Jurid. fören. i Fin
land, Arg. 32, 1896, s. 196—201) på detta dokument.

2 H. J. B o s t r ö m , Wasa hofrätts presidenter, ledamöter o. tjänstemän . . . (Hfors 
1915), s. 52.
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hovrättsråd erhöll säte och stämma framför de tidigare utnämnda 
råden, vilket förklarligt nog, liksom utnämningen överhuvud, näppe
ligen lär ha setts med blida ögon1. Men för konungens inställning 
blev hänsynen till börden och namnet avgörande: mannen tillhörde 
ju ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa och bar därtill samma för
namn som den store rikskanslern, vilket namn konungen enligt en 
känd anekdot2 skall ha önskat att Johan Gabriel burit.

Från familjens vistelse i Vasa torde icke mycket vara att förtälja. Där 
föddes makarnes tre första barn, en dotter3 och två söner, under åren 
1786—89. Umgängeslivet i den lilla staden tycks i de högre kretsarna 
ha varit ganska livligt: särskilt utövade den allmänt värderade presi
denten, Carl Bonde, i regeln4 en storartad gästfrihet de tider då han 
vistades på ort och ställe. Sålunda nämner han själv bl. a. i sina anteck
ningar från hösten 1786 »gref Oxenstierna och desz grefwinna» bland 
de gäster, som mycket ofta besökte honom om aftnarna, »då wi gjorde 
lecture».5 T e g e n g r e n  har för sin förutnämnda uppsats gjort en del 
undersökningar i hovrättens arkiv rörande Oxenstiernas tjänstgöring6, 
av vilka det framgår att han väl regelbundet tjänstgjort till och med 
förra delen av sommaren 1789, men sedermera i Stockholm, dit han 
begivit sig, i ett par repriser utverkat tjänstledighet. När Tegengren 
härav drar den slutsatsen, att Oxenstierna »funnit mindre behag an

1 Sålunda skriver H. G. P o r t h a n  från Åbo 24 sept. 1784 till ärkebiskop M e n -  

n a n d e r :  »Den Tidningen at en Gr. Oxenstjerna, Capit. vid Gardet skal blifva Hof- 
rättsRåd och taga lönen framför Krabbe som länge haft fullmagt på syslan, förekom 
vederbörande i Wasa svår; tvifvelsutan blir denne Herre snart Vice-President.» 
»Men», tillägger han med hänsyftning på ett fall, då vice korpralen vid livdrabanterna 
frih. A x e l  C h r .  R e u t e r h o l m  1783 erhållit adjunktion i Åbo hovrätt och påföljande 
år fått fullmakt på ett lag m an säm b ete , »hvarföre skal blott Åbo Hofrätt vara öppen 
för Militairen? Lagm. Jansson fick af Reuterholm 72,000 dl. kmt. för sin sysla» 
osv. (Bref från H e n r .  G a d r .  P o r t h a n  till samtida, utg. af E. L a g u s  (Hfors 1898; 
Skr. utg. af Sv. lit.-sällskapet i Finland, 38), s. 107 f.)

2 Det gäller uppgiften att Gustaf som kronprins skulle efter Johan Gabriels dis
putation 1767 under Ihres presidium (jfr ovan s. 139, 150) ha yttrat: »Det är skada 
att han inte heter Axel.» L a m m  (anf. arb., s. 117 n. 2) är snarast böjd att anse anek
doten apokryfisk, men det är väl frågan om icke den välvilliga behandling, som vid 
mer än ett tillfälle kom Axel till del, kan i sin mån tala för dess autenticitet. Åt den 
meningen synes W e d b e r g  luta, när han (anf. arb., s. 372) omnämner konungens 
penchant för namnet såsom medverkande till Axels placering i Högsta Domstolen.

3 Död i Vasa i späd ålder.
4 Omkring årsskiftet 1784/85 hade han den smärtsamma förlusten att här mista 

sin hustru och tre döttrar i kopporna.
5 T r o l l e  B o n d e , anf. arb., s. 375. 6 S. 199 f.

48 — 40360 A . G ra p e
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tingen i tjänstgöringen i hofrätten eller vid vistelsen i småstaden Wasa» 
så kan detta nog ha sin riktighet. Men själv tycks han i sin första an
sökan som motiv ha anfört »bevakande av flere hans välfärd rörande 
omständigheter i Sverige»1, vilket tydligen står i samband med hans 
svaga ekonomi. Som ännu ett skäl för honom att söka hålla sig kvar i 
Stockholm framstod väl tillkomsten av en ny högsta instans på rätts
skipningens område, nämligen Konungens Högsta Domstol, inrättad 
i maj 1789 för att i enlighet med Förenings- och säkerhetsakten över
taga den domsrätt, som tidigare tillkommit rådet. Till den ursprung
liga uppsättningen av ledamöter hade bl. a. Carl Bonde kallats, och 
det visar sig snart att Oxenstierna aspirerar på samma upphöjelse. 
Det första dödsfallet i ledamöternas krets inträffade den 29 dec. 1790 
och drabbade riksrådet C a r l  W il h e l m  v o n  D u b e n , den äldste i 
kretsen. Och förmodligen rätt kort tid därefter har Oxenstierna an
hållit att få komma i åtanke som hans efterträdare: i Uppsala univ.- 
bibliötek föreligger2 hans till konungen ställda supplik — odaterad 
som sig höves — »om Eder Majts Nådigste utnämnande til den plats 
i Eder Majts Högsta Domstol, som genom framledne Hans Excel
lence Grefve Dubens död nu är ledig». Även denna gång var konungen 
honom bevågen: han erhöll befattningen och, som Högsta Domstolens 
historiograf har påvisat3, konungen antedaterade med egen hand hans 
förordnande från den 26 till den 19 aug. 1791 i syfte »att låta hovrätts
rådet av den gamla greveätten intaga plats framför den ojämförligt 
mer förtjänte men nyadlade revisionssekreteraren» H e r m a n  a f  L å s t - 

b o m , som i realiteten förordnades samtidigt med Oxenstierna. Att 
Johan Gabriel medverkat till broderns upphöjelse är mer än sannolikt 
— det påstås uttryckligen av P o r t h a n , som tror sig veta, att denna 
skett, »ehuru R[iks]Drotzen [o: W a c h t m e ist e r ] ej var för honom».4

1 Jfr W e d b e r g , s . 3 7 2 . O. fick först avslag på sin ansökan men, sedan han närmare 
uppgivit sina skäl, bifölls den.

2 Handskr. X 2 8 4  k (Suppliken ifråga nämnes ej av W e d b e r g ).

3 Se W e d b e r g , s . 4 0 .

4 P o r t h a n  till assessor J. G. B e r g m a n , läkare i Abo, x sept. 179 1  (Brev från H. G. 
P o r t h a n  till samtida, D. 2 (Hfors 1 9 1 2 ; Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finland, 1 0 2 ) , 

s. 4 0 ; uttalandet står i samband med ett meddelande om att Johan Gabriel O. »gerna 
såge, det han blefve begärd') till kansler för Åbo akademi, och lyder i sin helhet: 
»Gr. O. står annors nu i stor nåd hos K:n; hvarföre han ock var i stånd at få sin Bror 
in i Högsta Rätten, ehuru R. Drotzen ej var för honom.» Förklaringen till vad som 
skett bör ses mot bakgrunden av att Porthan halvannan månad tidigare (15 juli) 
meddelat samme adressat: »Gref Oxenstierna ifr Wasa, är ej Ledamot i Högsta Rät-
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Om Oxenstiernas verksamhet i Högsta Domstolen meddelar W e d - 
b e r g 1, att han aldrig avgav något längre votum, men någon gång ytt
rade egen mildare mening i brottmål, så t. ex. i processen mot Thorild
I793-

I fråga om förordnandena för domstolens ledamöter är att märka 
att de för den första uppsättningens vidkommande i vad de gällde dess 
frälse ledamöter, som ej tillhörde rådet, ävensom för samtliga ofrälse 
utfärdades för tre år och därmed utlöpte 15 maj 1792. Och Oxen
stierna och Låstbom, som ju tillkommo senare, utnämndes »att, tills 
det för Högsta Domstolen under d. 15 maj 1789 påtrenne år utfärdade 
förordnande kommer att upphöra, under den återstående tiden vara 
ledamöter uti Kongl. Maj:ts Högsta Domstol». Förmyndarstyrelsen 
med hertig Carl i spetsen synes ha tvekat åtskilligt om huru i föreva
rande fall borde förfaras, men har omsider funnit tjänligast att, bl. a. 
med hänvisning till den pågående rannsakningen rörande kunga- 
mordet, förlänga förordnandet för samtliga på viss tid utsedda leda
möter med ett år, alltså till 15 maj 1793.2 Oxenstierna kom därmed 
att delta i handläggningen av målen mot Ankarström och de övriga i 
mordet delaktige, deras nådeansökningar m. m.; med Ankarström 
hade han en tid varit kamrat och tycks ha haft en del att säga om ho
nom3, och C. G. N o r d in  återger i sin dagbok4 under den 2 maj 1792 
ett yttrande av Armfelt, »at RiksRådet Fr. Sparre och Grefve Ax. 
Oxenstierna lofvat honom i Högsta Domstolen vara alfvarsame emot 
dem, som haft del i KonungaMordet».

När den förlängda perioden för ledamotskapet i HD utgick — den 
avkortades för övrigt till och med 30 april (i st. f. till 15 maj), — skedde 
en radikal förändring i domstolens sammansättning, i det att åtta le
damöter ej fingo sina förordnanden förlängda utan ersattes med 
nya män, därav flera valda bland Reuterholms anhängare och me
ningsfränder.5 Oxenstierna tillhörde dem som ställdes utanför: hans 
konungslige gynnare var borta, och brodern Johan Gabriel hade icke

ten, utan får lof at i höst återresa til sin station» (ibid. s. 2 8 ) .  — H ur C a r l  B o n d e , 

som väl bör ha varit den som bäst kände Oxenstiernas kvalifikationer som domare, 
ställde sig till hans upphöjelse är tyvärr icke känt — han avled den 4 aug. 1791.

1 Anf. arb., s. 372. 2 Ibid. s. 45 f.
3 Jfr ibid. s. 50, not 2.
4 Dagboksanteckningar för åren 1786— 1792 (Sthm 1868; Hist, handlingar D. 6),

s. 251 f.
5 T ill dessa torde bl. a. hovrättsrådet C a r l  H i s i n g e r  från Vasa hovrätt ha varit 

att räkna.



756

hos de nya makthavarne samma inflytelserika ställning som tidigare. 
Hertigens välvilja och bevågenhet, som han förr ägt i sällsynt grad, 
hade svalnat åtskilligt redan under 1788 års händelser, och den svär
miska vänskapskult, som länge rått mellan Jan Gabriel och R e u t e r - 
h o l m , hade från den senares sida bytts i fiendskap, då han i Oxen
stierna sett en rival om hertigens gunst.1 Ännu 1793 måste dock 
en viss hänsyn tas, och till öppen brytning ville man icke skrida — 
det blev som bekant annat påföljande år, då i A r m f e l t s  stulna korre
spondens påträffades ett oförsiktigt men dock skäligen oskyldigt 
brev från Oxenstierna, som utnyttjades mot honom av hertigen och 
hans »jarl». Men dessförinnan kunde en tydlig tendens spåras hos 
Reuterholm att, sedan han lyckats avlägsna de mest aktiva gustavia- 
nerna, Armfelt, Zibet, Ahlman, Nordin, Ruuth, Toll m. fl., söka 
stärka sin ställning genom att draga till sig de mera moderata an
hängarna av Gustaf III:s system, män som Schröderheim, Franc, 
Oxenstierna och andra.2 Det är väl som ett led i denna strävan man 
har att se det faktum, att brodern Axel, som sedan han lämnat HD er
hållit ett års ledighet från sin hovrättstjänst, hösten 1793 utnämndes 
till landshövding i Kymmenegårds län i södra Finland3 med Heinola 
som residensstad. Denna post hade först (29 aug. 1792) tilldelats 
H . af L å s t b o m , som emellertid bestämt vägrat att låta sig dit för
flyttas4 och därför först erhållit tjänstledighet samt 13 juni 1793 på 
begäran beviljats avsked. Om Oxenstiernas utnämning säger R. F. 
H o c h s c h il d  uttryckligen att den tillkom »för att därmed blidka hans 
broder riksmarskalken».5 Men Oxenstierna kom icke heller han att 
tillträda detta ämbete, och åter var det hans ekonomi som utgjorde 
hindret: det ackord, som fordrades av företrädaren och som torde ha

1 Se härom särskilt L a m m , anf. arb., s. 318 ff.
2 Jfr M. N y l u n d , G. A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792— 1796 (akad. 

avh. Upps. 1917), s. 76 f.
3 D et omfattade delar av Savolaks, Tavastland och Karelen och utgjorde gräns

trakten mot Ryssland.
4 Jfr W e d b e r g , s . 381 ff. Dock bör uppmärksammas vad P o r t h a n  14 mars 1793 

berättar i brev till sin kusin P e h r  J u s l é n  (då ännu ledamot av H D ) om L å s t b o m s  

fåfänga försök att i Heinola få hyra ett hus tillhörigt en tidigare innehavare av lands- 
hövdingeämbetet, frih. R. V. D e  G e e r  af Tervik (se härom förutnämnda edition av 
P o r t h a n s  brev till samtida, D. 2, s. 42.).

5 R u t g e r  F r e d r . H o c h s c h i l d s  Memoarer utg. af H. S c h O c k , D. 3 (Sthm 1909), 
s- 53-
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utgjort ett betydande belopp1, tycks han icke ha kunnat prestera. 
M a t h ia s  C a l o n iu s , som tillhörde den nya uppsättningen i HD, 
skriver till P o r t h a n  från Stockholm 3 jan. 17942: »Som Grefve Oxen
stierna ej kunnat få ihop penningar för att accordera med Baron 
Ramsay3 om Heinola län, så går det väl dertill att Lagman Lode får 
det Höfdingedömet.» Och Porthan svarar den 16 i samma månad:4 
»Här försäkra somke, at Lagm. Lode redan blifvit nämd til Landsh. 
i Heinola; men andre tro, at Gr. Oxenstierna ej ännu förlorat allt 
hopp om pg:e lån.» I verkligheten förhöll det sig också så, att lag
mannen och vice landshövdingen J o h a n  H er m a n  L o d e5 den 30 dec. 
1793 utnämnts till ämbetet ifråga. Oxenstierna hade alltså tidigare 
måst uppge spelet — Bäck har tydligen icke ansett sig kunna bispringa 
honom i den omfattning, som nu skulle ha krävts; måhända hade han 
tidigare erfarit, att mågen ej var någon god hushållare.6 Till Vasa 
var Oxenstierna dock tydligen ej hågad att återvända utan begärde 
sitt avsked, vilket beviljades den 24 maj 1794.7 Till detta beslut bi
drog väl måhända att befattningen som hovrättens vicepresident, 
till vilken Gustaf III ju tycktes ha designerat Oxenstierna, i juli 1792 
givits till underståthållaren P. Z. A h l m a n , en av konungens mest 
handgångne män och därför särskilt misshaglig för de nye makt
ägande. Förmodligen hade väl Oxenstiernas familj också i samband 
med eller kort efter hans egen överflyttning till Stockholm återvänt 
till Sverige: de tre yngsta barnen, två söner8 och en dotter, äro födda

1 Jag förmodar, att det är denna summa som avses, när S c h r ö d e r h e i m  i brev till 
Z ib e t  3 okt. 1793 omtalar, att Oxenstierna »får en lettre de retenue på 9 m. rdr», 
dvs. 9,000 riksdaler ( W e d b e r g , s . 372 n. 2).

2 M athias C a l o n ii bref till H e n r ik  G a briel  P o rth a n  åren 1793— 1800 (Hfors 
1902; Skr. utg. af Sv. lit.-sällsk. i Finland, 55), s. 14.

3 Det måste här väl vara frågan om O t t o  V i l h e l m  R a m s a y , som var vice lands
hövding i Kymmenegårds län sedan 1789 och av E l g e n s t ie r n a  (6, s. 1 4 5 )  uppges 
ha blivit ordinarie länschef 4 okt. 1793, vilket förefaller vanskligt a tt förlika med 
Oxenstiernas utnämning; Ramsay skall ha fått avsked 30 dec. s. å.

4 P o r t h a n s  b r e f  till C a l o n i u s ,  i, s . 5 4 .

5 Samme man som ovan omtalats såsom ett precedensfall ifråga om militärers 
övergång till domarbanan.

6 Arvskiftet efter svärfadern 1796 utvisade, att makarna under dennes livstid u t
fått åtskilligt över 10,000 rdr spec.

7 B o s t r ö m , Wasa hovrätts presidenter . . ., s. 52.
8 Dessa bröder blevo liksom de två äldre (i Vasa födda) samtliga officerare, den 

äldste A x e l  G a b r ie l  stupade 1808 i Norge, två yngre bröder deltogo i fälttågen i 
Tyskland och Norge 1813— 14; av dessa var E r i k  J o h a n  G a b r i e l , som slutligen blev
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i Sverige, därav dottern J u l ia n a  ( J u l ia ) 1 1795 på Ryby, som efter 
Bäcks död först disponerades och sedermera inlöstes av makarna. 
Den äktenskapliga lyckan torde ha grumlats av ekonomiska bekym
mer, och ehuru arvet efter Bäck väl bör ha medfört åtskillig lättnad, 
tycks förbättringen ej ha blivit varaktig. Omkring sekelskiftet torde 
situationen ha blivit ohållbar till den grad, att hemmet måst upplösas. 
Greve Axel synes ha tillbragt en väsentlig del av sin återstående lev
nad på Skenäs, som ehuru det tillhörde Gyllenborgska släkten, all
tid utgjorde en tillflyktsort för fränderna Oxenstierna — man vet 
ju vad denna gård och dess natursköna omgivningar betydde för Jo
han Gabriels diktning. Där levde ju också ännu och ända fram till 
1812 brödernas åldriga moder, som skalden skildrat med så mycken 
ömhet såsom ställets goda ande. Även godsets herre, kusinen lagman 
J a n  H e n n in g  G y l l e n b o r g , sökte sig gärna dit, då han ej togs i anspråk 
av debatterna på Riddarhuset, där han spelade en rätt framträdande 
roll, eller av sina uppdrag som riksbanks- och riksgäldsrevisor. Vad 
greve Axel beträffar så synes han åtminstone tidvis ha idkat litterära 
sysselsättningar2, men rörande arten av dessa — om författarskap eller 
översättningsarbete — och om resultaten därav ha inga undersökningar 
gjorts3. Av barnen tycks Johan Gabriel ha fått lov att ta hand om tre, 
nämligen A x e l , E r ik  och J u l ia  — för egen del hade han sonen G östa

— och M a r t in  L a m m 4 har skildrat, hurusom han, själv gunås ej hel
ler någon finansman och med hustrun konstant sjuk, får känna trycket 
av »penningbekymmer, hushållsbestyr och uppfostringsomsorger»
— »det är han, som får stå för uppköpen, sköta barnens hälsa och läsa 
franska med dem». Men ännu kunde han också med ungdomarna

kabinettskammarherre, fader till den greve A xel T . G. O xen stiern a , arkivman och 
hovman, som ovan (s. 431, 435) omtalats med anledning av sina förbindelser med 
Excellensen I hre (faderns kusin).

1 J u lian a  S o fia  G abriella  var makarnas yngsta barn, sedermera gift med hov
marskalken frih. C laes R ein h o l d  R udbeck .

2 I ett brev till W ir g in ia  C h r i s t i n a  a f  F o r s e l l e s  dat. Skenäs 15 april 1803 skri
ver han bl. a.: »J’espere avant peu par 1’envoie de Mon ouvrage pouvoir vous donner 
une faible marque de la sincere reconnoisance que je vous dois pour la prénumeration 
que vous avez eu la boné d ’en faire.» Han befinner sig då sedan en månad hos modern 
på Skenäs och kan därför ej hälsa från »ma chere Femme», men hoppas att hon mår 
väl, ehuru han ej fått några nyheter med gårdagens post. (Brevet i UUB, ms. G 70 i.)

3 Jag antar, att en del dokumenter rörande Ors och hans familjs öden under dessa 
tidsskeden kunna förefinnas i arkivet på Wärnbergs fideikommissegendom, men har 
själv ej haft tillfälle att där anställa några efterforskningar.

4 Anf. arb., s. 380 f.
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slå sig lös, när han som t. ex. 1805 fick tillbringa sommaren på sitt 
älskade Skenäs. — Grevinnan Emerentia tillbragte sina senare år hos 
sin syster och svåger, makarna Ihre på Ekebyhof, där hon avled 1818 
(4 jan.).1 Maken överlevde henne i många år; han gick först 1841 ur 
tiden vid 88 års ålder på Skenäs, som sedan 1832 ägts av hans son 
majoren G ör a n  O x e n s t ie r n a .2

För den äldre dottern Anne Sophies räkning förde Bäck 1779 (el
ler möjligen redan 1777?)3 en brevväxling med grevinnan U l r ik a  
E le o n o r a  P osse4, f. Wrangel, som begärde henne till maka åt sin son 
A r v id  E r ik  P o sse , född 1753 och utnämnd till lagman i Blekinge 
1777. Bäck har tydligen svarat undvikande, och i det välskrivna brev 
från grevinnan, som bevarats i vår samling (Ihre 193), har denna ytter
ligare utvecklat skäl för ett bifall. Detta har icke förty dock uteblivit, 
och det ges ingen som helst anledning anta, att Anne Sophie ångrat 
sitt avslag, trots att den avvisade sedermera blev en högt uppsatt man: 
president i Göta hovrätt, en av rikets herrar, serafimerriddare m. m.
År 1784 friade dåvar. majoren friherre J o h . O t t o  L i l l ie 5 till Anne 
Sophie i brev till fadern av den 2 juli (Ihre 193), men tydligen har hon 
icke reflekterat på en förbindelse med den 17 år äldre mannen, som där
till var änkling6, utan föredragit att tills vidare stanna i hemmet hos 
sin åldrige fader. Att hon senare, 1789, förenade sina öden med sin 
frände, dåvar. riddarhusfiskalen A l b r e c h t  I h r es i ett nära 40-årigt, 
lyckligt äktenskap har ovan (s. 380 ff.) omtalats.

När Bäck vid återkomsten från utlandet hösten 1745 slog sig ned i Bäcks bostad, 
Stockholm som praktiserande läkare, tycks han ha skaffat sig bostad ekonomi m- m 
på Svartmangatan i Staden mellan broarna, nämligen i det mitt emot

1 Hon begrovs i morföräldrarnas grav (den Adlerbergska) vid Järfälla kyrka, där 
även hennes föräldrar torde vila.

2 Se O. E n e r o t h , Herregårdar uti Södermanland (Sthm 1869), s. 25. (G öran  
O. avled 1841 kort för fadern.)

3 Sista siffran i här nedan nämnda brev är otydlig, men i varje fall måste nog 
årtalet 1771, uppgivet nedan D. 2, s. 342, anses uteslutet.

4 Gift med greve F r ed r ik  P osse, general, serafimerriddare, en av rikets herrar 
m. m. (E lg en stiern a  6, s. 14).

5 Om L il l ie , som var född 1745, blev major vid Bohusläns dragonreg:te 1780, 
överstelöjtnant därst. 1789, fick avsked 1792 och avled 1813, se E lg en stier n a  4, 
s. 657.

6 Sin maka F redrika  S egercrona  hade han mistat 1777 efter ett års äktenskap.
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Tyska brunn belägna huset no. 18, däri apoteket Svanen alltsedan sin 
tillkomst 1650 och fram till 1878 var inrymt.1 Om han i detta sitt 
val påverkats av traditionen om Svartmangatan såsom läkarnas speci
ella gata är väl skäligen ovisst, om också icke helt otänkbart — denna 
tradition hade djupa rötter: redan på 1460-talet hade här varit bård- 
skärarnes specifika tillhåll, och 1544 hade en man som mäster L a u r en s  
F r u c h t e n ic h t , Gustaf Vasas läkare, slagit sig ned här, där också flera 
av hans samtida kolleger varit bosatta.2 Från en senare tid kan erin
ras om att den berömde obstetrikern J o h a n  v o n  H o o r n  ( f  1724) 
ägde en fastighet vid denna gata.3 Man har till och med velat se en 
reminiscens av traditionen däri, att vår Kungl. Medicinalstyrelse från 
år 1841 ända in på 1920-talet (1923) residerade vid Svartmangatan. — 
Från nämnda bostad, som väl blev obekväm, när Bäck omsider bildat 
familj, flyttade han som nämnt4 1757 till det hus han ägde på Norr
malm, beläget i hörnet av Beridarebansgatan och Styckgjutarebrin- 
ken, no. 6 i kvarteret Gropen, motsvarande nuvar. Flamngatan 38. 
Fastigheten, ett stenhus med en tomt av rätt betydande omfattning, 
hade Bäcks svärfader, kammarherre O l o f  A d l e r b e r g , 175 i  för 27,000 
dir kmt inköpt av fru M arga reta  C e d e r st r ö m 5, änka efter superin
tendenten i Härnösands stift N il s  S t e r n e l l , och det förefaller som 
om Bäck köpt densamma av svärfadern eller hans sterbhus — Adler
berg avled i januari 1757. I 1768 års bouppteckning upptas den näm
ligen »efter eget inkjöp» till 36,000 dir kmt, som det vill synas en kraftig

1 I varje fall bodde Bäck där 1753, då L in n é  i brev till J. B. A y m en  uppger, att 
han bor »in pharmacopea Svanen (sive Cygno)» (Bref o. skrifv. II: D. 1, s. 110).

2 Se härom I. S im o n sso n  i Samf. S:t Eriks årsbok, 1915, s. 67 och 70 ff.
3 Själv bodde han dock icke i denna utan i en fastighet vid den närbelägna Kind- 

stugatan, jfr V. D ju r b er g , Läkaren Johan von Hoorn (Upps. 1942; Lychnos- 
bibliotek 4), s. 302.

4 Se ovan s. 565.
5 Fastebrev utfärdades av magistraten 11 nov. 1751 och är intaget i Stockholms 

stads registratur 1751 (s. 541—546) i Stadsarkivet. Köpet angavs däri gälla ett »å 
fri och egen grund belägit Stenhus med tilhörande tom t och uthus, brand Assecu- 
rence, samt tre på huset warande lyktor och en inmurad bryggpanna». Vad tomten 
beträffar så höll den »enligt Stads Jngenieurens Wälbde Magnus I. Forslundhs den 
14 Juni samma år [1751] utgifne Designation med therwid fogade grundritning uti 
bredden på Wästre sidan wid Beridarbansgatan Tiugusex alnar, uti bredden på Östre 
sidan wid Bryggaren Hedengrens Gård femtio fem alnar, uti längden på Södre sidan 
wid Styckgiutare gatan femtio tre alnar och uti längden på Norra sidan wid Bryggaren 
Biörks gård Siuttio twå alnar, hwilka linielängder efter Scal[a] upsatte och til figur 
bragte i arealt innehåll begripa 2443 V4 quadrat alnar.»
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värdestegring på förhållandevis kort tid. Däremot upptas den i boupp
teckningen efter Bäck 1795 till samma belopp 2,000 rdr banco, som då 
anges utgöra försäkringssumman; den försåldes emellertid i juli sist
nämnda år för 4,500 rdr (varav 3,000 i bankomynt och 1,500 i riksgälds- 
sedlar).1

Huset ifråga inrymde utom kök, lakejkammare och vind m. m. ett 
antal rum, som under Bäcks senare år användes som sal, salskammare, 
kabinett, förmak, sängkammare och bokkammare, vartill kommo gar- 
derobsutrymmen förmodligen av ansenliga dimensioner att döma av 
de mångahanda möbler och bohagsting som där förvarades.2 Möble
manget torde ha varit rikhaltigt, solitt och påkostat; huruvida några 
kostbarheter av högre ordning däri ingått torde vara vanskligt att säga 
— bouppteckningarnas värdering är, som väl ofta var fallet, rätt låg. 
När en »Pendule på Console, inlagd med messing» upptas till 20 rdr 
(360 daler kopp.m:t) och en dito lackerad till 10 rdr, så är det för
hållandevis höga belopp. Speglar i förgyllda ramar funnos både i 
kabinettet och förmaket. I förra rummet stod en möbel i grönt, be
stående av soffa klädd med damast och 12 stoppade stolar klädda med 
halvsiden. I förmaket, där möbeln tycks ha gått i gult3, fanns det 
förgyllda pelarbord, två spelbord i valnöt, ljuskrona av kristall m. m. 
För belysningen sörjdes eljest medelst lampetter och ljusarmar i glas, 
porslin och metall — i salen t. ex. 10 glaslampetter — vartill så kommo 
silverstakar o. likn. till betydligt antal. Av familjeporträtt (som ej 
åsattes några värden) upptas i 1795 års bouppteckning åtminstone 15 
fördelade på olika rum; i samlingen ingingo väl bl. a. de Adlerbergska 
familjeporträtt, som numera finnas (resp. tidigare funnits) på Ekeby- 
hof.4 Av andra porträtt omtalas sådana i olja av Erasmus Roteroda- 
mus, Theophrastus Paracelsus — dettas förekomst i Bäcks ägo sak
nar ju  icke sitt intresse — vidare av Tycho Brahe, Cartesius och Swe
denborg. Däremot är det inte fullt klart, om särskilt upptagna porträtt 
av Polhem (litet) och av Linné varit målade och icke snarare utgjorts 
av gravyrer. Samtliga nu nämnda porträtt hade sin plats i Bäcks säng

1 Köpare var ryttmästaren S a m uel  L arsson S tier n el d  (f. 1749, f  1820), som 
hade ett något äventyrligt förflutet (se E lg en stier n a  7, s. 637).

2 Enligt 1790 års mantalsförteckning (Stadsarkivet) skattade Bäck för 29 »Dubbla 
fönsterluf[ter]», vilket väl får anses tyda på stora utrymmen.

3 I nyssnämnda mantalsförteckning taxeras Bäck bl. a. också för »2ne rum med 
Siden Meubler».

4 Jfr Sv. porträttarkivets Index, Bd 1, s. 5, 330.
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kammare — bokkammarens väggar voro förmodligen helt upptagna 
av bokhyllor. I salen sutto ’3 st. Bronserade Medailloner förestäl
lande Rosenstein, Wallerius och Linné’, säkerligen exemplar av S e r 
g els  kända verk av denna typ. I 1768 års bouppteckning förekom
mer en post ’Deras Kongl. Maytrs Contrefaits’ med ett upptaget värde 
av 80 dir kmt1; dessa porträtt av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 
återkomma emellertid ej, såvitt jag kunnat finna, i 1795 års dokument, 
vilket icke torde kunna tolkas annorlunda än så, att någon av dött
rarna under mellantiden erhållit dem i samband med sitt giftermål. 
T ill äventyrs kunde det ligga nära till hands att vilja identifiera 
dem med de porträtt i stort format av kungaparet, som finnas 
på Ekebyhof2, men proveniensen för dessa är ej närmare under
sökt. Även en del andra konstverk än porträtt ha förefunnits, så
lunda i förmaket en ’stor Tafla i oljefärg, föreställande Simeon med 
barnet’, i salen likaledes en stor duk ’med en Örn’ samt små 
stilleben i olja osv. Av kopparstick (’Estamper’) i glas och ram 
funnos bl. a. 19 st. i sängkammaren och 11 i salskammaren. Detta 
sistnämnda rum innehöll utom en mängd andra möbler ett »sängställe 
med omhänge af gult lärft» och tjänstgjorde möjligen som gästrum — 
av tillfälliga besökare var som bekant L in n é  den oftast förekommande3, 
och efter hans tid mottogos ju bl. a. L in n é  d . y ., T h u n b e r g  och 
S p a r r m a n , som vi skymtat i det föregående. Bokkammaren var tyd
ligen Bäcks arbetsrum och innehöll utom skrivbord och läderstolar 
varjehanda ting: 2 stora glober, en byst av vit marmor, sälskinnskof- 
fertar, 2 små reseapotek osv. Här voro säkerligen också naturalie- 
samlingarna inklusive det stora herbariet inhysta. Vad själva boksam
lingen beträffar skall till vad som ovan anförts angående denna här 
endast suppleringsvis nämnas, att den 1768 värderades till 3,000 dir 
kmt och 1795 till 200 rdr spec, (motsvarande 3,600 dir kmt), men att

1 Detta kan ju  tyckas lågt men bör jämföras med en kort förut upptagen post 
’10 st. Portraits 6 0 .—’.

2 De omtalas i E. M a l m b e r g s  beskrivning av Ekebyhof i Sv. slott o. herresäten 
vid 1900-talets början, Ny följd, Upland (Sthm 1923), s. 88 (Adolf Fredriks porträtt 
är där avbildat, s. 86).

3 Han säger ju  själv i sina Egenhänd. anteckningar: »Hwar gång han wistades i 
Stockholm, i all sin tid, bodde han hos sin bäste och trognaste wän, Archiater Bäck; 
som hos sin köttslige Bröden) (s. 67, under år 1774). Understundom åtföljdes han av 
sin maka, och i maj 1772 voro denna och de tre ogifta döttrarna vid G ustaf III:s 
kröning Bäcks gäster under en veckas tid (jfr C. F o r sstra n d , Linné i Stockholm, 
Sthm  1915, s. 174 ff., där Linnés och hans familjs huvudstadsbesök skildras).
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den vid auktionsförsäljningen i december 1795 inbringade ett betyd
ligt högre belopp nämligen som det vill synas netto efter alla avbrän
ningar omkr. 470 rdr spec. dvs. inemot 8,500 dir kmt. Och ändå måste 
det sägas, att detta belopp i förhållande till samlingens storlek och värde 
var så lågt, att det väckte de sakkunniges förvåning.1

Att det Bäckska hemmet var i hög grad välsituerat och välförsett 
framgår ej mindre tydligt av uppgifterna om det övriga bohaget m. m. 
Sålunda var silveruppsättningen verkligt imponerande: det förgyllda 
silvret uppgick till 416 lod, det övriga till icke mindre än 1,614 lod. 
Bland pjeserna märkes främst en förgylld terrin med lock till 196 
lod, tydligen en praktpjes, vidare skålar, karotter och fat av olika for
mer och storlekar, kaffeserviser, bordstakar (6 par), ljusarmar m. m. 
och rik uppsättning av matsilver. Linneskåpet var särdeles väl för
sett med ett 50-tal dukar av damast, linnedräll m. m. upp till 6 alnars 
längd, 15 å 20 dussin serveter osv. Och uppsättningarna av tenn, 
koppar, glas och porslin m. m. voro ansenliga, liksom förrådet av säng
kläder. Fru Bäcks synnerligen välförsedda garderob är förtecknad 1768 
och torde erbjuda åtskilligt intresse för specialisten, men det får också 
sägas, att bouppteckningen 1795 oförtydbart ger vid handen, att 
arkiatern själv ägnat stor omsorg åt sin dress och varit en synnerligen 
välklädd herre.2 H e d in  förklarar också i sina en smula indiskreta 
»Läkareporträtt»: »Han var en vacker karl, altid prydligt klädd och 
speglade sig gjerna.»

Som ett ganska anmärkningsvärt faktum får man väl räkna det, att 
Bäck så sent som i oktober 1793, alltså vid 80 års ålder, varit allvarligt 
betänkt på uppföra ett nytt mindre stenhus å sin tomt. I stadens

1 H. G. P o r th a n , som såväl för akademibiblioteket i Åbo som för egen räkning 
gjorde inköp genom ombud, skriver 30 juni 1796 till M. C a lo n iu s , att på dessa auk- 
tionsinrop behöves »så mycket mindre någon vidare räkning, som de för et liderligt 
pris, til större delen, blifvit inropade, så liderligt, at jag ej begriper huru man derföre 
låtit dem bårtgå, och än mindre, at så få kännare och älskare af slike böcker i Stocklum 
funnits, at de ej högre stigit». »Men», tillägger han, »de voro ej modeböcker» (H e n r . 
G abr . P o rthans bref till M athias C a lo n iu s , i  (Hfors 1886; Skr. utg. af Sv. lit.- 
sällskapet i Finland, 1), s. 276.

2 I hans garderob ingå bl. a. en gala-dräkt och ytterligare 2 hovdräkter av siden, 
en svart dräkt av Bruxelles-kamlott med skärp, en »Swensk klädesklädning med 
sidenkappa», tydligen »svenska dräkten», och d:o »Jacka och wäst», 3 frackar (en av 
melerat kläde med väst, en grå och en brun), »6 st. diverse Sammets och siden wästar, 
2 st. Grå klädeswästar, 7 st. diverse hwita wästar, 2 st. Engelska tygs do» osv.; av 
ytterplagg märkes »1 st. Päls kappa af Camelot med gråverk».
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Byggnings- och ämbetskollegii handlingar för nämnda år (2, p. 139) 
föreligger nämligen en framställning från Bäck till sagda myndighet 
i detta syfte.1 Av den bilagda byggnadsritningen framgår att det är 
frågan ett litet nästan kvadratiskt hus i två våningar med tre fönsters 
fasad.2 Ansökningen remitterades den 22 okt. till en av rådmännerna 
och stadsarkitekten »at efter hållen besiktning med utlåtande in
komma», och den senare, C. H. K ö n ig , har med godkännande på
tecknat ritningen.3 Något försök att vidare följa ärendet har icke 
gjorts, då företaget av den halvtannat år senare gjorda bouppteck
ningen att döma ej blivit fullföljt.

Förutom stenhuset i Styckgjutarebrinken ägde Bäck, som ovan om
talats4, en tid bortåt ännu en fastighet i Stockholm, nämligen den tomt 
i kvarteret Lindbacken, där han 1760 börjat anlägga en botanisk träd
gård. Hur länge han innehade denna är icke känt, men att han be
hållit den åtminstone under större delen av 1760-talet står i varje fall 
fast. »Det är mycket troligt», förmenar C. F o r sstr a n d  i en ovan ci
terad uppsats5, »att han där hade sin sommarbostad . . . och i Floras 
värld fann rekreation i sin omfattande ansträngande praktik som en av 
Stockholms mest anlitade läkare», men något stöd för antagandet att 
Bäck verkligen bott på denna plats har författaren ifråga ej kunnat 
förebringa.

Denna lösa förmodan framstår också som så mycket mindre sanno
lik, när man vet att Bäck just vid samma tid förvärvat sin gård Ryby 
eller Riby, nuvar. Ribby6 i Västerhaninge s:n, Sotholms härad i Sö
dertörn, ett frälse-skatte-hemman om ett mantal, som han 1760 
tillhandlat sig av »Fru Cammererskan» E lsa  P o p p e l m a n , gift W in g e 7.

1 Bäck anhåller häri (7 okt.) »att Enl: närlagde ritning få upföra en ny stenhus
byggnad, Och tillika med erfordeliga rum för Materialier, [å] min uti Clara försam
ling Quarteret Gropen, i Hörnet af Bangränden under No 6 belägne Ägendom».

2 Längden var blott 14 alnar och bredden 12 alnar 12 tum.
3 Påteckningen torde böra uppfattas sålunda: »Vid denne dessein äro [iakttagne] 

alle vanlige Bygnads reglor, nödige at i aktagas vid dess värkställande.»
4 S. 619 ff. 6 I Samf. S:t Eriks årsbok 1927, s. 99.
6 I våra dagar är Ribby en by med 8 jordbruksfastigheter och ett 50-tal andra fastig

heter; där ligger också Västerhaninge folkhögskola (Svenska orter, D. III, O rtbe
skrivning L —ö , Sthm 1934, s. 989; jfr även Svenska gods o. gårdar, D. 14, U dde
valla 1940, s. 461 f.). Om här närmast förevarande Ribby No. 2 genom tiderna se 
G. W este r in , Västerhaninge och Muskö socknar (Bidrag t. Södermani. äldre kul- 
turhist., H. 9, 1897), s. 153 ff., ävensom här nedan not 7.

7 Enligt det 21  okt. 1 7 6 2  utfärdade fastebrevet, vilket föreligger i vår samling, 
avdeln. Permebrev no. 1 5 , avslöts köpet med fru E l s a  W i n g e , f. P o p p e l m a n  3 juli
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Ryby, som stannade i Bäcks ägo till hans död, blev familjens som
marställe, dit också Bäck själv gärna sökte sig hän, när det förunnades 
honom att »bortbyta en stengata för en sommargrön äng», för att tala 
med Anders Sparrman. Ävenså har Bäcks unga maka säkerligen va- 

. rit väl tillfreds med lantlivet här, så länge det förunnades henne att 
njuta därav — hon hade ju själv vuxit upp på landet. Här anlades, 
som ovan berörts1, en trädgård, i vars skötsel Bäck givetvis tog aktiv 
del2 och till vilken L in n é  d . y . bidrog med frösändningar. Här gjorde 
Carl Abraham sina första rön inom naturvetenskapen3, och hans in
formator D. H. S ö d er b er g  fann som nämnt i trakten material till en 
akademisk exercitiedisputation. I den högkonjunktur, som denna tid 
rådde för hälsokällor o. likn., tycks man också ha bestått sig med en 
sådan vid Ryby.4 Här plägade man umgänge med familjerna i 
grannskapet och på de närbelägna herresätena, med L ö w e n s 5 på 
Häringe och v o n  E c k st e d t s6 på Berga (båda i Västerhaninge), 
A r n e l l s 7 på Vändelsö och F l e m in g s 8 på Årsta (båda i Öster- 
haninge), A pe l b l a d s9 på Åkerby (Hölö) osv. Och i prostgården 
i socknen satt som församlingsherde (från 1778) den lärde och 
dugande J o h a n  M ö l l e r , som från 1785 bar professors titel, 1793

1760 (jfr nedan D. 2). Se vidare G. H el lstr ö m , Kring Ribby och familjerna Winge 
och Bäck (i Haningebygden, N r 1, Dec. 1947, s. 16—27).

1 S. 622. Om ännu bevarade relikter av trädgården se H el lstr ö m , anf. arb. s. 27.
2 Det är väl på de morgontidiga arbetena i denna trädgård som professor J oha n  

H aartman  syftar, när han 1763 gör gällande vissa tvivelsmål angående det hygie
niska i Bäcks livsförsel (se nedan s. 772 f.).

3 Anteckningar i Ihre 187: 4.
4 Jfr ovan s. 721.
5 Dvs. ryttmästaren frih. O t t o  J o h a n  L ö w e n  (f. 1749, t  1825) och hans maka 

född grevinna C r o n s t e d t  ( E lg e n s t i e r n a  5, s. 115). Brev till Bäck från Löwen 1774, 
75, 81 och 82 finnas i Karol. inst:s bibi. ms. 34. (I brev 1781 tackar L. »för de mag- 
nifique apelciner Herr Archiatern behagat sända os».)

6 Överstelöjtnanten J oha n  von  E ckstedt  (f. 1720, f  1807) och hans maka A n n a  
H elena  A r n ell  (f. 1723, + 1806), jfr E lgen stiern a  2, s. 386, ävensom nedan s. 770. 
Brev till Bäck från von Eckstedt 1787 om hustruns sjukdom i Karol. inst:s bibi. 
ms. 34, brev från fru von Eckstedt 1776 (’A : H : Arnell’) ibid. ms. 35.

7 Kanslirådet A xel A r n ell  (f. 1721, f  1777), som även under en kort tid 1772 
var riksråd; broder till fru von Eckstedt. Brev från Arnell till Bäck 1774 (1) och u. å. 
(2) ibid. ms. 35.

8 Friherrinnan S ig r id  F le m in g  af Liebelitz (f. 1698, f  1782), änka efter general
majoren frih. G öran  F l e m in g  ( f  1754), och hennes barn (E lg en stier n a  2, s. 746 f.). 
Brev från friherrinnan till Bäck från åren 1776, 80 och 81 i Karol. inst:s bibi. ms. 33.

9 Jfr ovan s. 708 f.
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blev teol. d:r och senare (1796) hamnade på biskopsstolen i Visby.1 
Och för alla dessa och många därtill var Bäck, när sjukdom stötte till, 
såsom av hans brevväxling framgår, den givne hjälparen i nöden. — 
För övrigt må nämnas, att det i närheten av sockenkyrkan och det helt 
nära därintill belägna Ryby fanns ett gravfält — välbekant för den se
nare forskningen — där A n n e  S o p h ie  B äck  i augusti 1784 lät anställa 
en del undersökningar, i vilka kungl. bibliotekarien J o h a n  B j ö r n - 
s t ie r n a  deltog; av hans hand finnes i vår samling2 en relation härom, 
försedd med ett par teckningar samt ett tillägg av Abr. Bäcks hand; se 
härom nedan D. 2, s. 290. Undersökningen beröres även i brev från 
J on as  A p e l b l a d  till Bäck av 15 sept. 1784, däri han utvecklar en del 
funderingar om de iakttagelser och fynd som gjorts.3

Av åbyggnaderna var huvudgården ett envåningshus med sal, 
förstugukammare och ytterligare två boningsrum å ömse sidor om 
salen.4 Dessutom omtalas »Byggningen ned på Gården», »Mjölkkam
maren» samt »Boden och de öfrige Uthusen». Här drevs ett jordbruk 
av viss omfattning; anteckningar från åren 1785 och 865 ge vid handen, 
att då odlades råg, korn, havre och ärter. Kreatursuppsättningen u t
gjordes 1795 av 1 tjur, 1 oxe, 7 kor, vidare av får, svin, gäss, höns, 
ankor m. m. Driften förestods närmast av vad Bäck nämner en 
oeconomus (väl en slags förman, inspektor el. dyl.); en tid hette denne 
S t a d in .6 Att innehavet av denna gård och rörelsen där utfallit till 
belåtenhet torde man kunna sluta därav, att Bäck att döma av L in n é s  
uttalanden i brev7 vid ett par tillfällen tycks ha varit betänkt på att

1 Se H ag strö m , Strengnäs stifts herdaminne, D. 3, s. 244 ff.; två brev till
Bäck från 1783 i förutnämnda saml. ms. 34. — Till kyrkan skänkte Bäck 1769 
en messkjorta (W e s t e r in , anf. arb., s. 33). 2 Ihre 182: A 13.

3 I Ihre 193. A pelblad  säger härvid bl. a. med hänsyftning på Anne Sophies 
initiativ: »Frökens curiositet gör henne heder. Hon bör ha en Skådepenning öfwer 
sig med legend Scrutatur Antiqua» — som ovan (s. 708) berörts, gick Apelblad vid 
denna tid helt upp i numismatiska spörsmål.

4 Om inredningen se H a llstr ö m , s . 25 f. 5 Ihre 182: A 14.
6 B ä c k  till H. A. G y l l e n b o r g  7 dec. 1 7 6 8  (UUB, ms. F 3 8 0 ) .  Detta namn bars 

också av komministern i Västerhaninge C a r l  G u s t a f  S t a d i n  (f. 1 7 2 5 , fil. mag. i
Greifswald 1 7 6 0 , komminister 1766, f  1 7 7 5  som utnämnd kyrkoherde därsammastä- 
des), men om denne lärer det väl icke gärna här kunna vara fråga. (Däremot avses 
denne väl i ett odaterat brev till Bäck från H e d v ig  S t a d i n  — så hette hans maka — 
som i stor oro rådfrågar Bäck med anledning av makens sjukdom; brevet i Karol. 
insf.s bibi. ms. 3 4 , jfr för övrigt H a g s t r ö m , Strengnäs stifts herdam., D. 3 , s . 2 4 3  f.)

7 D et är väl med kännedom om Bäcks funderingar i dylik riktning, som L in n é  
i brev av 27 juni 1772 (Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 198) påpekar, att säteriet Knivsbrunna
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förvärva ytterligare någon jordegendom. Men därvidlag har det dock 
stannat vid planer och hugskott. Ryby upptogs i bouppteckningen 
1768 till 15,000 dir kmt för fastigheten och 801 dir för inventarier, 
husgeråd, kreatur m. m. Egendomen har emellertid i Bäcks händer 
undergått en betydande värdestegring, väl delvis tack vare gjorda 
förbättringar m. m. Ty år 1795 upptogs den fasta egendomen till 3,000 
rdr specie och den lösa till 334 rdr. Och när Ryby kort därefter skulle 
helt övertas av makarna Oxenstierna, betingade sig makarna Ihre för 
sin hälft i fastigheten 2,500 rdr sp. och i lösegendomen 140 rdr.1

Att Bäck i unga år varit i ekonomiskt hänseende helt beroende av 
sina närmaste anhöriga och för sina skol- och universitetsstudier un- 
derstötts av modern, styvfadern rådman H. H ed e n b e r g  och morbro
dern rådman A n d er s  B ro o  har berörts i det föregående.2 För övrigt 
tyder ett och annat på att han ännu under sin utländska resa varit i 
viss mån hänvisad till moderns stöd — styvfadern Hedenberg hade dött 
1740. Vad åter angår morbrodern, till vilken L in n é  1744 förmedlade 
brev från Bäck3, så uppges det flerstädes att Bäck genom testamente 
skall ha blivit arvtagare till hans förmögenhet4 — något försök att 
verifiera och precisera denna uppgift har icke gjorts i detta samman
hang. Visst är emellertid att Bäck med tiden blev en förmögen man. 
Med all säkerhet kan det sägas att det icke var hovtjänsten som förde

i Danmarks s:n då är till salu, och lämnar en del upplysningar om egendomen. »Det 
meriterar att ses. Då är M. Br. säker om sitt capitai; osäker altid hos löntagare och 
kiöpmän. Sådan egendom fås sällan», försäkrar Linné, för vilken utsikten att kunna 
få Bäck till granne helt visst tedde sig lockande. Halvtannat år senare är tanken åter 
å bane, men Linné ställer sig då en smula skeptisk (23 nov. 1773, ibid. s. 210): »M. 
K. B. talar om att kiöpa gård. jag twiflar at det någonsin skier, ty wij blifwa med åhren 
alt mer scrupuleuse och ofta för mycket försichtige; liksom gamble ungkarlar at gifta 
sig, när det gåt öfwer wissa åhr. Det är wisserligen hög tid för K. B. Hade bort 
warit länge sedan» osv. T re dagar senare frågar Linné (ibid. s. 211): »Hwar äst ligger 
Fröswik?» och tillägger »lycka till. M. Br. giör förnuftigt att han lägger sine pgr i 
jord, som ej brinner». Det tycks ha gällt Frös(s)viks herrgård på Bogesundslandet 
vid Stora Värtan (Östra Ryds s:n).

1 Köpekontrakt av 24 juli 1797 (Ekebyhof).
2 Se ovan s. 447 f.; även systern M a r g a r e t a  N ä r b e r g  och hennes man torde ha 

hjälpt honom.
3 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 39. E tt långt brev från A n d e r s  A b r a m s o n  B r o o ,  dat. 

Söderhamn 27 aug. 1743, till Bäck som då befann sig i Paris, förtäljer åtskilligt om 
förhållandena i hembygden (sjukdomar, årsväxt m. m.) men ådagalägger också Broos 
intresse för systersonens förehavanden (Karol. inst:s bibi. ms. 152: 1, no. 72 c).

4 Så t. ex. O d h e l iu s ,  Åminnelse-tal, s. 5 not d.
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det därhän — vad Bäck tänkte om disproportionen mellan å ena si
dan den ersättning som därför utgick och å andra sidan dels de med 
chargen förbundna åliggandena, sådana dessa krävdes från högsta 
ort, dels de direkta och indirekta kostnader som därvid åsamkades ho
nom, det har uttalats i klara verba vid mer än ett tillfälle t. ex. i brev 
till hovmarskalken greve T ö r n f l y c h t  1757 och i skriftväxlingen med 
Monsieur B ed  a t  1760.1 Ej heller preses-ämbetet i Collegium medi
cum lärer kunna sägas ha i nämnvärd mån bidragit till att skapa en 
förmögenhet. Det är ju  känt att det var först med 1764 års ingång som 
»kollegium efter ett århundrades tålmodiga väntan blifvit hugnadt 
med aflöning och i detta afseende likstälts med andra rikets embets- 
verk»2 — dessförinnan voro snart sagt samtliga befattningar oavlö
nade. På kollegiets stat erhöll preses 1,000 dir smt från och med 
1764, vilket belopp 1776 evalverades till rdr 166: 32. Och när Colle
gium senare sökte bli delaktigt i den löneförhöjning, som mot 1770- 
talets slut nästan allmänt kom ämbetsmännen till del, avspisades det 
av Kungl. Maj:t 1778 på ett direkt förödmjukande sätt.3

När det är fråga om en man med Bäcks skicklighet och anseende 
som läkare, står det utom allt tvivel att det var den enskilda praktiken 
som kom att utgöra hans främsta inkomstkälla, och med ett klientel 
som hans ges det all anledning antaga, att den blivit givande. Sålunda 
anser sig Linné också redan i mars 1752 — alltså innan Bäck blivit 
preses — kunna uttala: »Min Bror har ansenlig inkomst och är en swåra 
rik man, som alla wetta.»4 Och senare blir för Linné den skillnad, som 
råder mellan honom och Bäck i levnadsställning och livsföring, ett 
tema till vilket han alltemellan återkommer och vilket ger honom an
ledning framhålla, hurusom Bäck i sin »aurea praxis» skär guld med 
täljknivar5 — han underlåter därvid ej att betona, hurusom han själv 
avstått från slikt och helt offrat sig för vetenskapen. Denna jämfö
rande synpunkt gör han starkt gällande, särskilt när det från Bäcks

1 Se ovan s. 544 ff.
2 H j e l t ,  Medicinalverket, D. 1, s. 101.
3 H j e l t ,  ib id . s. 102.
4 Bref o. skrifv. I: D. 4, s. 172.
5 Så t. ex. skildrar han i sept. 1760 det strävsamma arbete han förehaft under 

ferierna och tillägger så: »sic ego abortivam colo scientiam, dum vos auream praxin 
exercetis» (ibid. I: D. 5, s. 87). Och då han i april 1761 åter för sitt jäktade arbetsliv 
på tal, heter det bl. a.: »Ego procul a Jove, procul a fulmine potius lateo, dum T u  
aurum secas securi» (ibid. s. 91).
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sida understundom blir tal om de hinder hovtjänsten medför för hans 
övriga verksamhet.1

Slutligen är det också påtagligt att Bäcks giftermål var ägnat att 
stärka hans ekonomiska ställning, ty Anna Charlotta Adlerberg kom 
från ett förmöget hem och tillförde boet värden av skilda slag. När 
i bouppteckningen 1768 posten juveler och nipper uppgår till ett så 
pass avsevärt belopp som 8,445 dir kmt, är huvudparten hennes, låt 
vara att något tillhörde maken2, resp. tillkommit som gåvor från honom. 
De smycken och klenoder, som efter hennes eget förordnande skulle 
tillfalla hennes döttrar, ägde ett värde av 6,420 dir. Att fru Bäcks övriga 
utstyrsel likaledes varit förnämlig ges det all anledning att anta. Un
der äktenskapet med Bäck hade hon vidare efter sina föräldrar ärft 
andelar i vissa fastigheter, nämligen dels i de ovan omnämnda upp
ländska familjegodsen Säby och Jakobsberg, dels i Seglingsbergs bruk 
i Ramnäs s:n, Västmanland. Andelarna ifråga hade sålts under hennes 
livstid. Säby säteri med underlydande inköptes av riksrådet greve 
C. F. T ö r n f l y c h t 3, och av köpeskillingen belöpte 23,571 dir på fru 
Bäcks andel4. Andelarna i Jakobsberg och i Seglingsbergs bruk hade 
båda för resp. 21,000 och 100,000 dir inlösts av halvbrodern stats- 
kommissarien J ö r a n  A d l e r b e r g .5 Visserligen förelågo dessa belopp

1 Sålunda 22 dec. 1761: »Min Bror klagar öfwer att mista auream praxin på ett 
par dagar; än jag som i så många åhr lämnat den totalt för wettenskapens skull; hade 
jag anwändt 1/8 dehl af m itt arbete där på, hade kanske jag warit practicus och mått 
wähl. sed sero sapiunt phryges» (ibid. s. 100). Och 23 maj 1763: »jag är dageligen 
öfwerhopad af correspondence och gräl; då Min Broder har ducaten för hwart steg, 
har jag vacuas ampullas» (ibid. s. 112). Jfr för övrigt redan tidigare (sept. 1759, 
ibid. s. 75): »Min Br. will sielf skiära guld med tälgknifwar om hösten, då siukor gå 
i Stockholm» osv.

2 I arvskiftesdokumentet heter det sålunda: »Herr Archiatern behåller sjelf Sin 
egen Gulldosa», i bouppteckningen upptagen som »1 st. Mans Gulldosa å 58 ducater 
1,200 [dir kmt]».

3 Nämnd här ovan s. 544 med not 1; 565 med n. 1 m. m.
4 D et är möjligt att denna summa senare ökades något. Av köpeskillingen för 

godset i dess helhet 219,000 dir hade nämligen för Adlerbergska dödsboets gemen
samma utgifter undantagits 54,000 dir, för vilket belopp någon slutlikvidation ännu 
ej förelåg 1768.

5 Denne, son till O l o f  A d le r b e r g  i hans första gifte, var född 1732 , blev pro- 
tokollsekr. 1758, statskommissarie 1762 och avled 1794. — Åtskilliga förhandlingar 
och transaktioner ha tydligen föregått dessa försäljningar, men någon närmare u t
redning har här ej ansetts behövlig. Nämnas må endast att B ä c k  i brev till H e n n in g  
G y l l e n b o r g  av 5 okt. 1762 (UUB, ms. F  3 8 0 ) bl. a. berättar, »at wi lyckel. i början 
a f åhret slutit skiljachtigheterna emellan wår Nådiga fru Swärmor och osz, dermed

4 9  — 40360 A. Grape
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ännu till väsentlig del i form av reverser utställda av köparen, och Ad- 
lerbergs affärsställning var vid tiden för bouppteckningen allvarligt 
hotad1, men han blev med tiden en rik man2, varför dessa skulder 
säkerligen blevo honorerade. Trots att Bäck ju icke hade någon gifto
rätt i dessa medel, som enbart tillkommo barnen, ha de säkerligen 
medverkat till husets välstånd. Bäck överlevde sin maka i 27 år, och 
att han under denna tid väl förvaltat sina ägodelar och — väl främst tack 
vare sina inkomster på praktiken — ansenligt ökat sin förmögenhet 
framgår tydligt nog av bouppteckningen 1795. Då åtskilligt därur 
redan anförts (angående fastigheter, mobilier, bibliotek m. m.), skall 
här blott göras några erinringar rörande placeringarna. Några nya 
fastighetsköp torde, som ovan antytts, ej kommit till stånd. Huvud
delen av förmögenheten, något över 19,000 rdr, låg placerad i reverser 
och värdepapper. Bland enskilda låntagare märkas riksrådet greve 
G ör a n  G y l l e n s t ie r n a 3 —  densamme som vi i detta arbete tidigare 
skymtat bl. a. i hans egenskap av patronus för Skytteanska stiftelsen4 — 
och överstelöjtnanten J o h a n  v o n  E c k st e d t5 på Berga i Västerhaninge, 
en av grannarna till Ryby. Betydande belopp hade Bäck vidare pla-

at wi fullgiorde alla pretentioner på Hennes sida; at Swåger Gerner . . . will hafwa 
för sin lott i Bruket 122,000 d. kmt och at wi torde beqwäma osz til 108,000 d. at 
Bror Jöran finner sig icke wid kiöpet och at wi snart torde nödgas inlösa åter en Lott 
för sama pris i så widt utseende tider.» Härmed står väl i samband att enligt 1768 
års bouppteckning Bäck ytterligare inlöst en dellott i Seglingsberg (» * /3  del i en Siunde 
del») och sålt denna till J ö r a n  A d l e r b e r g  för 32,000 dir kmt.

1 Det heter nämligen om den nämnda förskrivningen å 100,000 dir, att dess »ut
fallande till mer eller mindre del ankommer på den emellan Herr Stats Commissa- 
rien och hans Borgenärer anstälde Concurs». Och en av B ä c k  den 19 april 1768 u t
färdad fullmakt för advokatfiskalen E k m a n  att bevaka hans rätt »i StatsCommissa-
rien H r Jöran Adlerbergs concourssak» föreligger i UUB Westin 805. På skuldebrevet
för Seglingsberg hade emellertid dåvar. överstelöjtnanten greve C. G. L ö w e n h i e l m , 

en halvbror till Adlerbergs maka, tecknat borgen. Vissa intressen tycks Bäck ha haft 
kvar i Seglingsberg ännu 1780, då bruket skulle säljas, att döma av det försök han 
då gjort att intressera C l a s  A l s t r ö m e r  för ett förvärv. I brev till Bäck av 9 sept. 
1780 (Karol. inst:s bibi. ms. 35) förklarar sig denne såsom ägare till det närbelägna 
Virsbo intresserad av affären, men som han ej känner Seglingsbergs värde och ej 
hinner inhämta nödiga upplysningar, så kan han »icke heller nu i en hast determinera 
Summan till hwdlken jag wid Auktionen kunde gå» osv.

2 Se härom E l g e n s t i e r n a  i , s. 26 (där dock uppgiften att han ärft [hela] Säby 
och Jakobsberg bör modifieras).

3 Revers av år 1784 å 1,000 rdr banko.
4 Jfr ovan s. 144, 177, 228, 240, 320—325, 335 f.
5 Om denne jfr ovan s. 765 med not 6.
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cerat i flera av de samtida stora handelshusen såsom det Grillska1,
Tottie och Arfwedson2, Seton & Co.3 och Wahrendorff & Co.4 samt 
hos några Stockholms-grossörer som A lex a n d er  S e t o n 5 personligen,
P e ter  K je l l b e c k 6 m. fl. Värdepapperen utgjordes av aktier i Ost
indiska kompaniet, Göteborgs diskontkontor m. m., »Riksens Stän
ders Riksgälds Contoirs» reverser och obligationer. Hela posten torde 
ha kunnat betecknas som säkra7 fordringar. Och boets samfällda be
hållning utgjorde något mer än 27,000 rdr, efter dalerräkning mot
svarande 480,000 dir kmt.

Att Abraham Bäck trots det trägna arbetsliv, som under snart sagt Bäcks hälso- 
hela hans levnad blev hans lott, och trots de allvarliga påfrestningar ŝ t'
detta mången gång måst innebära, nådde en så hög ålder som 811/2 gång. Hans
år, därtill arbetsför och verksam in i det sista, det tyder ju på en fysik ef termäle-
av en mindre vanlig styrka och sundhet. »En lätt kroppsställning, 
gladt sinnelag och föga sjuklighet» anför också hans minnestecknare 
O d h e l iu s 8 såsom för honom utmärkande ännu på ålderdomen, var
vid en reservation dock måste göras för »periodiske anfall af Gikt och 
Podagre». Anstötar av detta slag, mer och mindre allvarliga, ha tyd
ligen förekommit vid flera tillfällen, och även en del andra krämpor 
har Bäck förklarligt nog under sin långa levnad fått pröva på. Redan 
1745 under sin vistelse i Tyskland har han haft känningar av reuma
tism9, dock tydligen av övergående natur. Ett första giktanfall av all
varligare art har däremot drabbat honom i juni 1759. Sängliggande

1 »Charles och Claes Grills revers» 1785 (Rdr 1,100: —). Om firman och s l ä k t e n  

jfr C. F o r s s t r a n d , Skeppsbroadeln, 2:a uppl. (Sthm 1915), s .  135 ff.
2 1789, Rdr 3,300: — ; jfr F o r s s t r a n d , ibid. s. 64 ff.; H. R o s m a n  o . A. M u n t h e , 

Släkten Arfwedson (Sthm 1945), s. 199 ff. o. passim.
3 4 lån från åren 1793—94 å tillsammans Rdr 2,910: — ; jfr [ L i n d a h l ] ,  S v . 

millionärer, Sami. 10 (Sthm 1905), s. 232 ff.
4 1793, Rdr 2,100:—; F o r s s t r a n d , anf. arb., s .  115 ff.
5 Om d en n e  jfr  även  E l g e n s t i e r n a  7 , s. 149; revers av  1786 å R d r. 2 ,000 : —
6 F. 1740, f  1818.
7 Bland osäkra fordringar upptas några mindre lån till bönder förmodligen i 

Ryby-trakten. E tt belopp å 1,400 dir kmt, som i 1768 års bouppteckning figurerar 
som osäker fordran hos P e h r  O s b e c k , Hasslövsprosten och forskningsresanden, är 
1795 försvunnet och väl alltså dessförinnan inbetalat (jfr ovan s. 626).

8 Åminnelse-tal, s. 27.
9 B e r n a r d  d e  J u s s i e u  förhör sig i brev av 7 maj 1746 om »le Rheumatisme dont 

vous avez été tourmenté en Prusse» (Karol. inst:s bibi. ms. 61).
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sedan ett par dagar, anmäler han då den 9 juni1 till dåvar. hovmarskal
ken greve T ö r n f l y c h t , att han lider av »en swår Gichtplåga i armar 
och knän, deraf i synnerhet mina fötter jämmerl. blifwit ansatte, at jag 
ey förmår stiga utur sängen, än mindre företaga resa til Drottning
holm, som min önskan vore» — han var tydligen i tur att rycka in till 
tjänstgöring vid hovet. »Ehuru den swåraste werken i dag gifwit sig», 
fortsätter han, »så flyger den likwäl omkring i mina knän, så at jag ey 
kan wiszt säya huru långwarig den blifwer. Hoppas likwäl at kunna til 
Midsommardagen göra min tjenst» och räknar tills dess på hjälp med 
vikariat från arkiater P ete r sen s  sida. Men när fristen nalkades sitt 
slut, såg han sig den 22 juni2 nödsakad anhålla om ytterligare ett par 
veckors sjukpermission. L in n é , som han redan vid insjuknandet tycks 
ha varskott, ber honom i brev av 11 juni3 att från början ta i tu med 
sjukdomens fördrivande genom diet och medel som han känner bäst 
själv, att den icke må slå rot, då den blir svårare att bli kvitt. På vår
sidan året därpå har Bäck tydligen på nytt varit ansatt av dylika besvär
ligheter, som även denna gång särskilt gällt fotterna. Då skriver Linné 
den 22 maj 17604: »jag önskar att min K. Br. må snart blifwa restitue- 
rad ifrån sin elacka gicht; det fägnar mig att han ej är af wärsta slaget.» 
Och den 1 juli — framemot den tiden hade väl alltså sjukdomen va
rat — konstaterar han: »Så har Min Br. wärkeligen warit podagricus.»5 
Några år senare, 1763, har Bäck som det vill synas i brev till professor 
J o h a n  H a a r tm a n  i Åbo klagat över sina ögon, ty denne skriver den 
24 febr.6: »Gud bevare Herr Archiaterns ögon!» och föreslår anbringan
det av en fontanell på armen för att därmed vinna, att som han säger 
»Ögon och Tänder dermed kunna fredna». Och något längre fram på 
året finner sig Haartman föranlåten att ge uttryck åt vissa dubier, om 
Bäcks livsföring och diet verkligen stode i överensstämmelse med vad

1 RA, Börstorp-saml., Vol. 146.
2 Ibid. Han förklarar sig behöva »ännu i 14 dagar wara i Staden för den styfhet 

och ömhet, som jag är betagen af, i nästan alla leder efter min beswärliga gicktpas- 
sion. Jag hoppades förl. Söndag, när H err Archiater Peterssen giorde mig ähran och 
besökte mig, at jag nästa Söndag som är M idsommar dagen skulle få börja min up- 
wachtning på Drottningholm; och hafwer til den ändan i dag försökt at åka ut; Men 
finner huru wäl jag behöfwer än i 14 dagar stillhet, och den skiötsel, som jag ey kan 
hafwa frånwarandes. Jag nödgas hela dagen nästan wara i däfwenhet.»

3 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 67: »Tempus est obviam ire malo arthritico ne radices 
agat, difficilius dein expellendo; et hoc diaeta ac mediis, quae me melius novisti.»

4 Ibid. s. 83. 6 Ibid. s. 85.
6 Karol. inst:s bibi. ms. 160: 8 (no. 6 a).
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som kunde anses hälsosamt för en person med hans anlag för reuma
tism och gikt. Då hans uttalanden påtagligen grunda sig på vad Bäck 
själv meddelat om sina levnadsvanor m. m. — sålunda bl. a. om det 
trädgårdsarbete han plägade bedriva om morgnarna, förmodligen på 
Ryby — torde de förtjäna anföras: »Om jag understådt mig», skriver 
Haartman 16 maj 17631, »at tala på Herr Archiaterns Diaet2, mins jag 
ej, dock om jag törs säja min mening derutinan, så är det ej utan, 
at icke et och anat torde behöfwa granskning; bör en Rheumaticus 
strax efter Sömnen, då kroppen transpirerar änu, afbryta den safha med 
gående uti en töknig Trägård? måtte [0: måste] intet Ögona blifwa 
Flusziga under det Hufwudet med kroppen lutas framåt hela timen 
för något ogräs skull? drifs intet wätskorna up åt hufwudet ifrån fot
terna för mycket, när man med tuna Tofflor och än tunnare Strumpor 
uppehåller sig länge i en öfwer natten afkylder daggig jord?» Det 
verkar ju nästan som om en av Bäck lämnad skildring av det enligt 
hans mening sunda liv han fört skulle här ha satts under debatt. Om 
dieten (i inskränkt mening) har Haartman ävenså ett och annat att 
säga3 och tillägger så vidare: »Tager Herr Archiatern ej för stark motion 
ibland, och Swettig blottar sig för hastigt uti kalla Stenrumen? borde 
ock intet någon Blodrening nyttias om wårarna?» Till sist följer en 
ursäkt för »at Ägget har welat lära Hönan wärpa», dock med erinran 
om att »Herr Archiateren har gifwit mig sielf anledning, och jag har 
deraf fådt tilfälle at agera criticus, i mål, som efter min klena kropp 
at döma äro af mycken betydelse». Även senare återkommer han till 
Bäcks personliga hälsovård, så t. ex. i brev av 22 sept. 17694, då han 
utförligt ordar om vikten av att använda iglar och koppning emot den 
Plethora (blodöverfyllnad), som han antar att Bäck ådragit sig. I 
vad mån Bäck kan ha låtit påverka sig av Haartmans råd är icke be
kant, men möjligen bör i detta sammanhang erinras om att han i 8 
år överlevde denne sin 12 år yngre kollega. — En mer tillfällig casus 
ligger väl bakom Linnés yttrande i brev från februari 17685: »Gud 
hielpe M. K. Br. till hälsan, jag hoppas det har ingen nöd, sedan bol-

1 Nyss anf. ms.-vol.
2 Detta ord hade som bekant på denna tid  en långt vidare betydelse än nu.
3 Sålunda: »bör intet Rheumatici & Arthritici undwika Skinkan? kanske ock flere 

andra rätter? Skulle intet Watn med en råstad Brödskifwa til dryck under målti
derna wara tienligare än dricka, och kalt W atn ell. kalt Thee bettre än det warma som 
endast slappar och upretar Fluszar?»

4 Ihre 193. 5 Bref o. skrifv. I: D. 5, s. 157.
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den är utslagen; M. Br. blifwer nu friskare än förut.» — År 1775 
(28 febr.)1 ger Linné, som vid denna tid för egen del allt oftare plägar 
föra sin förestående bortgång på tal, uttryck åt allvarliga bekymmer 
för den yngre vännens hälsa: »Dett giör mig hiertelig ondt, att M. 
Kiäraste Br. begynner blifwa siuklig. Naturen borde wetta att M. K. 
Br. har än inga ålderdoms åhr och lefwat all sin tid beskedeligt och 
moderat, jag hoppas därför att M. K. Br. winner processen; Gud 
giöre M. K. Brs dagar många, hwarföre är oedema pedum?» Det 
sista visar, jämte ett uttalande av d:r J. O. H a g s t r ö m , som i brev av 
10 april s. å.2 beklagar Bäcks »podagriske plågor», att det åter var fot
terna som voro angripna. Det förefaller också som om Bäcks hälsa 
jämväl under sommaren detta år skulle ha lämnat en del övrigt att 
önska.3 — Mindre tillfredsställande ur hälsosynpunkt tycks även året 
1779 ha varit. Så mycket har det kanske icke haft att betyda, när 
vår ofta omtalade d:r D. H. S ö d e r b e r g , som då blivit fristadsläkare i 
Eskilstuna, i brev av 25 mars4 talar om »Herr Archiaterns egen och 
kröken Emerentias opasslighet, och önskar god restitution». Men på 
sommaren samma år tycks det ha varit fråga om en allvarligare attack, 
därtill ganska långvarig att döma av L in n é  d . y :s uttalande i brev av 
30 juli5: »Jag vardt surprenerad at höra af Prof. Iiageman som för 
några dagar sedan kom från Stockholm med den bedröfveliga nyheten 
at min IIr karbroder på landet hela sommaren legadt illa siuk ock ännu 
det vore» — Linné har emellertid själv nu genom brev från Bäck kun
nat »bli försäkrad om Dess fullkomliga restitution», men finner sig 
föranlåten att tillägga ett varningens ord: »Gud gifve M in H r Farbror 
nu ville spara och akta sig mera än tillförene skedt.» Och den med fa
miljen nära lierade S v en  A. H e d in , som i Bäck vunnit en värdefull 
handledare och gynnare6, strängade sin lyra till ett ’Ode under Archia- 
tern och Riddaren Bäcks siukdom på Ryby uti Julii 1779’7, däri han 
besvär Hälsans Gud att tillse, att Bäck skonas och tillfrisknar. Även

1 Ibid. s. 228. 2 Karol. instrs bibi. ms. 26.
3 Så beklagar d:r L. M o n t i n  i brev från Halmstad av 17 nov. 1775 (ibid. ms. 36),

att Bäcks »hälsa varit svag i sommar».
4 Ibid. ms. 37.
5 K. Vet.-akad:s bibliotek.
6 Han användes av Bäck särskilt under i77°_talets senare år för att vårda pa

tienter på de stora adelsgodsen i Södermanland som Tyresö ( S c h e f f e r ) ,  Vändelsö 
( A r n e l l ) ,  Årsta ( F l e m i n g ) ,  Häringe ( L ö w e n ) ,  och rapporter och bulletiner från 
honom till Bäck föreligga bl. a. i Ihre 193 och Karol. inst:s bibi. ms. 36.

7 Egenhändigt ms., 3 s. 4:0, i Ihre 38.
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från. senare år hör man förklarligt nog talas om en del krämpor ochlikn., 
sålunda från åren 17801, 1783—85s och 17903, och sällsamt skulle det 
väl annars vara, när det gäller så höga åldersgrader. Något ligger det 
väl också i vad O d h e l iu s4 framhåller, nämligen att mistningen av  ma
kan 1767 och av Carl Abraham 1776 »utgjorde tvänne hårda förluster, 
som började försvaga des starka kroppsbyggnad».

Här givna registrering av vad det nyttjade materialet haft att för
mäla rörande rubbningar ifråga om Bäcks hälsa skulle man till äventyrs 
kunna frestas tolka därhän, att den skulle motsäga uppgiften om hans 
goda fysik. Det får dock sägas, att en sådan slutsats vore förhastad 
och felaktig, ity att man därvid uppenbarligen förbisåge dels att de 
anförda sjukdomsfallen ju dock äro att se mot bakgrunden av ett säll
synt långt liv, dels att de nära nog genomgående varit utslag av en och 
samma tidigt nog uppträdande disposition, detta trots att det gällt 
en just genom sin verksamhet för mångahanda faror särskilt utsatt 
person. Man behöver ju blott tänka på den befattning Bäck måst 
taga med smittkopps- och rödsotspatienter osv. för att förstå, att han 
säkerligen till åtskillig del hade sin motståndskraftiga fysik att tacka 
för att han själv tydligen förskonades från allt vad farsoter hette. 
Det kan ytterligare vara skäl att peka på det faktum, att det av brev 
från d:r S a lber g  i Härnösand 1791 framgår, att Bäck då trots sin

1 L i n n é  d . y . beklagar i okt. 1780, att Bäck åter varit sjuk, men tillägger: >>Gud 
ske lof, at det gådt så snart öfver!» (KVA, s. 76r).

2 Sålunda efterspörjer d:r C. M. B l o m  i Hedemora 23 nov. 1783 Bäcks hälsa med 
anledning av att han själv meddelat, att han efter ett besök i Uppsala under somma
ren blivit störd av giktkänningar och magbesvär (Karol. inst:s bibi. ms. 26). Den 13 
dec. 1784 skriver d:r H a g s t r ö m  i Linköping, att det gör honom »hierteligen ondt, at 
H err Archiatern är opasslig denna årstid. lag hoppas, at snart få höra H err Archia- 
terns hällsa vara återstäld, hvilket skulle oändeligen fägna mig» (ibid. ms. 36). Och 
25 april 1785 (ibid.) skriver samme man med anledning av ett brev från Bäck av 5 
april, att han gläder sig åt »at H err Archiatern kan resa ut i staden» m. m.

3 1790 skriver den, som förut omtalats, med Bäck befryndade d:r J o h . S a l b e r g , 

som sedan 1783 satt som gymnasielektor i Härnösand, 27 mars: »Sjukligheten bekla
gar jag mycket. Gud gifve de sednare omständigheterne ej voro betydel. men alla 
kulor råka ej i fält och alla Svindel åkommor betyda just ej brådöd, förlåt at jag i 
Krigiska tider brukar så militariska liknelser» (Karol. inst:s bibi. ms. 28). Och 21 
juni s. å. skriver han: »Så fägnesamt det altid är at upbryta Välborne H err Archia- 
terns Bref skedde det dock sednast med någon oro öfver den elaka Podagern. D et 
enda dervid som fägnade var at denna fienden håller sig i yttersta Landsändarna och 
Konungens Archiater bör följa Konungens exempel at drifva sin fiende aldeles öfver 
gränsen» (ibid.)

4 Anf. arb. s. 26.
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framskridna ålder kunde glädja sig åt en förbättrad hälsa1. Det var så
ledes helt visst på goda grunder som H e d in  i det 1793 publicerade häf
tet av sina Vetenskaps-handlingar2 skattade Bäck »i den lyckliga ålder 
han lefver, dubbelt lycklig at icke tryckas af ålderdomens vanliga bräck
ligheter» och som O d h e l iu s  om honom yttrat, att han »hedrat Läkare
konsten uti egen kropps härdighet och sinnes munterhet, intil sista 
ögonblicken»3.

Nämnde minnestecknare upplyser oss också om vad som till sist 
bröt Bäcks krafter, »då vi som minst det förmodade».4 Han talar om 
den stränga vintern 1794—95 och om de skördar den genom lungin
flammationer gjorde särskilt bland äldre personer och jämväl inom lä
karkåren. En av dem, som föllo offer för sjukdomen ifråga, var asses
sorn i Collegium medicum d:r I sac S v e n s s o n , och då Bäck den 7 mars 
1795 bevistade hans begravning, ådrog han sig sannolikt »under det 
då hastigt upkomna skarpa urväder» en förkylning. Med full kraft 
utbröt sjukdomen först efter ett par dagar, men »aftonen inföll hastigt 
efter en så lång dag», och 5 dygns sjukdom var tillfyllest för att den
15 mars utsläcka hans liv. Om hans sista stunder berättar Odhelius: 
»Han föresåg sin död med frimodighet; talte om sina angelägenheter, 
om sina barn, om sina vänner, med redighet, ömhet och känsla; och han 
uphörde at, ibland oss, lefva, likasom hade han börjat en ljuf sömn.»

I Collegii medici protokoll från sammanträde påföljande dag den
16 mars 1795 läses bl. a. följande5: »Collegium emottog i dag, icke 
utan mycken saknad, den högst beklageliga underrättelse, att Praeses, 
Archiatern och Hennes Kongl. Maysts Änke Drottningens LifMedi- 
cus, Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden, samt Ledamoten af 
Kongl. Swenska Wetenskaps Academien m. m. Högädle Doctor, 
Herr Abraham Bäck, efter en ifrån aftonen den iode till eftermidda
gen den i5de uti innewarande Martii månad, fortfarande Sjukdom af- 
Pneumonie, hade uti Sitt 82s Ålders År af somnat, hwarigenom Dess, 
alt ifrån den i4de Ianuarii 1753, här i Collegio såsom Praeses, innehafde 
Säte och Stämma blifwit ledigt. Sedan han förut den [12 Mars 1741]6 
blifwit Membrum Collegii och den 14 December 1745 ärhållit Nådig 
Fullmagt att wara Assessor i detta Collegio.» Sedan k. livmedikus 
S a l o m o n  därefter anmält, att han på särskild tillsägelse av H. Exc.

1 Brev av 8 juli 1791 (Karol. inst:s bibi. ms. 28).
2 Vetenskaps-handlingar för läkare o. fältskärer, T . 1: H. 2 (Sthm 1793), s. 82.
3 Anf. arb. s. 3. * Ibid. s. 27 ff. 5 Prot. § 2.
u Tom rum  lämnat i protokollet.
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Riksmarskalken greve P osse muntligen underrättat Konungen om 
Bäcks frånfälle, så uppsattes och expedierades omedelbart en skri
velse till Hertigen-Regenten om dödsfallet, »hwilken öpna skrifwelse 
Collegium anmodade vice Prases Herr Kongl. Lif Medicus von 
Heidenstam, att till Hans Kongl. Höghet i Underdånighet öfwer- 
lämna, samt att therefter hos Hennes Kongl. Mayst Änke Drottningen 
Notificera å Collegii wägnar Herr Archiater Bäcks död». Ifrågavarande 
paragraf innehåller emellertid vidare följande: »Wid detta tillfälle 
ärhindrade Herr Assessor Hedin, att då Herr Archiatern Bäck i Lifs- 
tiden öfwerlämnade till Collegium Acta N atura Curiosorum gaf Herr 
Archiatern tillika försäkran att desz Portrait skulle till Collegium 
öfwerlämnas och äfwen löfte om en skänk af Herr Archiaterns Böcker 
till Collegii Bibliotheque.1 I anledning häraf updrog Collegium Herr 
Assessoren Hedin att i Sterbhuset påminna om desz Löftens full
görande äfwen som, att försäkra Släcktingarne, det Collegii Herrar 
Ledamöter, i fall så skulle åstundas wille biträda med nedsättningen 
af Archiaterns Lik i desz hwilorum.»

Jordfästningen ägde rum i Klara kyrka den 19 mars. Någon skild
ring av denna sorgehögtid är dock tyvärr ej känd. Officiant var väl 
snarast församlingsherden, teol. d:r A r n o l d  A s p l u n d , en ansedd 
prästman, »lärd man och utmärkt predikant», vice preses i huvudsta
dens konsistorium. Av begravningsräkningen2 framgår att prestaver

1 Utfästelsen angående porträttet gjorde Bäck vid Collegii session den 18 okt. 
1792, vilket tillfälle skildrats härovan s. 483; det är väl också antagligt att den infriats 
av de efterlevande. Varpå Hedin grundar sitt påstående, att Bäck också utlovat »en 
skänk af Herr Archiaterns Böcker» är däremot icke känt, liksom ej heller vilken om 
fattning denna föräring i så fall varit avsedd att få; att den skulle ha gällt biblioteket 
i dess helhet är av flera skäl föga sannolikt. Acta Academiae Naturae Curiosorum 
skänkte Bäck 1790, och har han då utlovat någon ytterligare gåva, så avsågs väl där
med hans stora donation 1792 (se härom närmare ovan s. 591 med not 7).

2 Kyrkoarkivet (i Stockholms stads arkiv), Vol. L 1 a: 2 (Klara kyrkas räkning för 
1795), kvittens no. 102 (äldre numrering no. 98):

G raf öpningen (överstruket)
Bår Kläde Samets & Klädes 6  —

Klockorna En Ringning 32
Likwagnen 2 ne gång[er] 3 —
Beklädning i Grafwen 2 —

Lister 5 st. 20

Under-Klädet 16

Prestafwen 2ne 32
Liket i Kyrkans Graf, Ståndspenningar 1 —

R dr 1 4 4  —
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enligt tidens sed förekommit; vilka de tvenne fungerande varit känner 
man ej, men en bör väl rimligtvis ha varit vice preses i Collegium me
dicum, konungens förste livmedicus d:r E r n s t  J. v o n  H e id e n s t a m 1, 
som den 26 mars utnämndes till Bäcks efterträdare i preses-ämbetet. 
En slutsats av större vikt torde man vara berättigad att dra av räk
ningens uppgifter, att det för Bäcks stoft debiterats ståndpenningar i 
kyrkans grav2 och att likvagnen använts två gånger — det måste väl be
tyda att Bäck jordats å annan ort och då säkerligen i Järfälla, där 
hustrun vilade. Någon full dokumentarisk bekräftelse på denna sak 
har dock åtminstone hitintills ej stått att finna.

Det eftermäle, som kom Bäck till del i det ämbetsverk han så länge 
tillhört och med sådan heder förestått, Collegium medicum, har re
dan anförts. I den på denna tid ännu i många hänseenden outveck
lade dagspressen söker man förgäves någon nekrolog över Bäck eller 
ens en notis om hans frånfälle. Dock finner man att omkring en må
nad efter dödsfallet har i Dagligt Allehanda för den 13 april (1795: 
no. 82) införts ett sorgekväde ’Vid Archiatern och Riddaren Abrah. 
Bäcks död’, präglat av varm vänskap och uppriktig saknad. Det 
är undertecknat L., och författaren är med all säkerhet J. W. L i l ie - 
s t r å l e , som även tidigare ägnat Bäck frukter av sin poetiska alstring.3 
Den vackraste minnesgärden ägnades honom, såsom ovan redan be
rörts4, av Vetenskapsakademien, där dödsfallet anmäldes vid närmast 
följande sammankomst, den 8 april, då Odhelius åtog sig att paren- 
tera. Om den minneshögtid, som därmed beslöts och som avhölls 
den 16 december 1795, må till supplering av tidigare meddelanden an
föras vad akademiens dagbok under sagda datum därom har att för
mäla: »Enligt kallelse genom trykta anslagssedlar var K. Academien 
i dag samlad uti stora Salen för at afhöra det Åminnelse Tal, som öfver 
Academiens framledne Ledamot K. Colleg. Med. Praeses K. Archia
tern och Ridd. af K. Nordst. Orden Dr Abraham Bäck af Hr. Assesso
ren Odhelius hölls offenteligen; och hvartil utom Slägten äfven K. 
Colleg. Med. Ledamöter voro bjudne, hvilka ock jämte et talrikt an
tal åhörare därvid infunno sig; och slutade Academien med denna

1 Nämnd härovan. Om honom se S a c k l é n  i , s . 49 f.
2 Jfr även att posten gravöppning överstrukits.
3 Se nedan Del 2, s. 38 och 41.
4 Se ovan s. 687 (det där uppgivna årtalet för parentationen, 1797, är felaktigt och 

bör rättas till dec. s. å. dvs. 1795).
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Sorge-Act, sine Sessioner för detta År.» När Odhelii minnestal på
följande år utkom av trycket, åtföljdes det dels av den ovan omtalade 
dikten av Liliestråle, dels av ytterligare ett kväde ’Til Fru Ihre, född 
Bäck, vid des Faders död’, alltså ställt till Anne Sophie. Denna dikt 
är icke signerad, och författaren är icke känd — för min del skulle jag 
dock hålla före, att man i första hand torde ha skäl att gissa på H e d in .

Att Vetenskapsakademien ytterligare hugfäste Bäcks minne genom 
en skådepenning har omtalats ovan.1 Men därjämte bör erinras om 
att akademien i våra dagar (1931) återupplivat Bäcks hågkomst dels 
genom den av professor A l fr ed  P e t t e r ss o n  författade teckningen av 
hans levnad och verksamhet2, dels genom en ny minnespenning.

Att till sist här söka ge en mera ingående teckning av Bäcks person- Några person- 

lighet torde knappast kunna anses behövligt. Att han var en dugande 1,5(1 hos 
ämbetsman och en skicklig läkare är ju ett välbekant faktum och torde 
väl också få anses till fullo bestyrkt av den framställning, som här gi
vits av hans levnad och verksamhet. Det kan väl också sägas att jäm
väl hans personliga egenskaper i viss mån där kommit till synes med 
icke alltför oklara konturer. Den administrativa förmåga han utveck
lade i sin nitiska och samvetsgranna utövning av presesämbetet i 
Collegium medicum, står utom allt tvivel. Och ägde han icke alltid 
åtminstone på äldre dagar den fasta hand, som ledningen av denna 
samling av stridiga och stridbara viljor väl understundom hade krävt, 
så hade han å andra sidan, som redan antytts, värdefulla tillgångar i 
sin koncilianta läggning och sin besinningsfulla klokhet, som i hög 
grad lände samarbetet till båtnad. Att han åter ifråga om det praktiska 
utövandet av läkaryrket kommit på sin rätta plats i livet synes oveder
sägligt, detta trots att det ju fanns en tid, då han själv skulle ha före
dragit en akademisk lärostol, och trots att det även senare gavs mer än 
en, som beklagade att hans gåvor ej kommo den medicinska vetenska
pen, liksom undervisningen och läkarutbildningen till godo.3 För

1 Se ovan s. 687 f.
2 Jfr ovan s. 446 och passim.
3 D et gällde t. ex. om gamle Linköpingsbiskopen A n d r e a s  R h y z e l i u s  m. fl., som 

närm ast med anledning av Bäcks minnesteckning över Hasselquist kommit att uttala 
sig i saken. J. O. H a g s t r ö m  berättar härom i brev av 18 mars 1759 (Karol. inst:s 
bibi. ms. 159: 6, no. 271 g): »Nu har jag den äran, at sanfärdigt berätta, det Patres 
enhälligt tykt mycket wäll om Hassellqvists parentation; alla stämma de in deruti, att 
H err Archiatern borde nyttjas wid en Academie, helre än i Kongl. Collegio Medico, 
wår Aminthors egne ord måste jag anföra: Bäcken har mer än Professors studier,
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medicinskt författarskap stod han ju som vi sett ingalunda främmande, 
men givetvis skulle detta under andra betingelser ha fått en helt an
nan omfattning än som nu var möjligt. För läkarnes utbildning var 
han ju också indirekt verksam på mer än ett sätt, men att det ävenså 
var långt ifrån ovanligt att han ingrep direkt med råd och handledning 
— liksom för övrigt också med ekonomiskt understöd — framgår av 
vad den eljest rätt ordknappe O d h e l iu s 1 härom har att meddela. Han 
förtäljer, hurusom Bäck »emottog . . . med synbart nöje och bered
villighet, alla vettgirige ynglingars besök, som begärte af honom an
visning och råd til sina studiers fortsättande. Han var sannerligen på 
sit rätta ställe, när han fick upmuntra och råda en ung Läkare, som 
förtrodde sig til hans kunskap och erfarenhet, och man har flera exem
pel at han tilbudit penning-förskott åt ynglingar, synnerligen om de 
studerade Natural-Historien, hvilken han mycket älskade; ja, han fat
tade gemenligen til dem en vänskap, som han oafbrutet bibehöll, och 
vid alla tilfällen ådagalade.» Här följer emellertid en reservation från 
minnestalarens sida: »om den [välviljan och vänskapen] altid träffade 
de värdigaste, eller de skickligaste, hörer ej til mit föremål at under
söka.» Om den skäligen tydliga kritik som ligger häri verkligen haft 
fog för sig och i så fall vilka de personer varit, som oförtjänt skulle ha 
kommit i åtnjutande av Bäcks välvilja och vänskap, torde numera 
vara vanskligt att fastställa. Säkerligen har Bäck bistått mer än en av 
landsortsläkarne, så t. ex. den högt förtjänte J. O. H a g s t r ö m 2, på 
vilken ju dock icke någon skugga kan falla. Ej heller kan det vara fråga

och det är synd, at han icke skrifwer böcker, och än större skada, at han sitter in ob
scuro Collegio, han kunde hedra den yppersta Academie, och nu har bara de siuka 
gagn af honom, sade han.» »Sit venia verbis Senioris Octogenarii», säger Hagström, 
som också för sin del artigt tillägger: »Min ödmiukaste bön är, at H err Archiatern 
täks hedra Kongl. Collegium Medicum i långliga tider med sin närwaro och gällande 
praesidio.» — Sv. H e d i n  framställer Bäck (i sina »Läkareporträtt») som »en mycket 
lärd man, mera passande för en Academisk syssla än, till äfventyrs, för ett flyktigt 
Hof, där Hans gudsfruktan begabbades». Han nämner också, att han »trifdes bäst 
hemma med sina böcker».

1 Anf. arb., s. 20 f.
2 Han skriver 21 juni 1759 om sin allmänna ställning och yttrar härvid bl. a.: 

»An mera, jag är utan gäld, då jag undantager min skuld hos H err Archiater Bäck och 
H err Archiatern och Riddaren Linnaeus, hvilket är det ändaste som syssellsätter mig 
med bekymmersam eftertanka, huru jag skall kunna visa något ärkänsamhets teken 
här i verlden» (Karol. inst:s bibi. ms. 159: 6, no. 271 k). Här är det väl snarast fråga 
om ideel skuld, men måhända grundar sig denna på det reella understöd, som näm- 
nes i ett långt senare brev, nämligen av 27 sept. 1779 (ibid. ms. 36), där det heter:
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om de unga medici, som gjorde tjänst såsom informatorer för Carl 
Abraham och vilka Bäck tydligen sökt hjälpa fram på olika sätt, alltså 
om doktorerna D . H. S ö d e r b e r g , J o h . L in d w a l l  och S. A. H e d in . 
Med än mindre skäl skulle här kunna åsyftas Linnés emissarier till 
främmande länder, män som I I a s s e l q u is t , L ö f l in g , T h u n b e r g  m. fl., 
och väl ej heller K / e h l e r , ehuru denne ej kan sättas lika högt som de 
förutnämnda. Och skulle Odhelius ha haft den beklagansvärde D a n ie l  
R o l a n d e r  i tankarna — vilket väl ej är helt uteslutet — så förelågo 
ju  för hans del helt säregna förhållanden, vartill också kommer, att 
han ej var medicinare. Som sagt: non liqvet. Samtiden har väl varit 
närmare initierad i de förhållanden det här rör sig om, än vad den 
skriftliga kvarlåtenskapen nu ger oss möjlighet att bedöma. Utom 
diskussion står emellertid Bäcks hjälpsamhet, som även betygas av 
H e d in : »Bäck gjorde mycket godt af egna medel för at hjelpa yngre 
Läkare och andra vetenskapsidkare.»1 Och i annat sammanhang2 fram
håller Hedin 1793, att Bäck »har sett hela den nu lefvande generationen 
af Svenske Läkare, någre alt för få undantagne, bildas, och sjelf bi
dragit til fleres upkomst och befordran».

Bäcks omfattande praktik som läkare, vilken ju för ingen del var 
inskränkt enbart till de högre samhällskretsarna, förde honom med 
all säkerhet i kontakt med mycken fattigdom och nöd och med olika 
former av mänskligt elände, som påkallade bistånd ej blott av fackman- 
nen-läkaren utan även av den varmhjärtade människovännen, i vars 
väsen godhet och hjälpsamhet i hög grad voro konstitutiva inslag. 
Och åtskilligt tyder på att Bäck tidigt nog fått namn om sig att utöva 
en välgörenhet av mindre vanlig omfattning. Redan 1755 talar Fru 
N o r d e n f l y c h t  i den bröllopsdikt, varmed hon då uppvaktade Bäck 
och hans brud3, om

Et hierta som knapt like har 

och fortsätter

Med hielprik hand, med bistånd, råd och möda,
Ej blott för lyckans folck det plägar ömhet te;

»Visserligen hielper jag de fattige siuke, ty jag har sielf varit fattig och Siuk, och då 
ofta understödd af H err Archiatern med kläder, pengar, ock lifs-uppehälle vid H err 
Archiaterns egit glada bord.»

1 Läkareporträtt.
2 I den korta ’Biographie’, varmed han i sina Vetenskaps-handlingar för läkare 

o. fältskärer, T . i: H. 2, s. 81 f., beledsagar Bäcks porträtt (i Fr. Akrels kopparstick).
3 Jfr ovan s. 712.
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Men för de armas jämmer blöda,
Dem födan, jämte hälsan gie.

Även ett vittnesbörd från en åtskilligt senare tid kan möjligen för
tjäna anföras. Från sin resa i Danmark och Tyskland 1781—82 har 
H e d in  bl. a. skrivit ett brev, dat. Schleswig 1 febr. 1782, vilket publi
cerats i Vecko-skrift f. läkare o. naturforskare, Bd 3 (1782), s. 7—16. 
Häri berättar han en del om den danska k. livmedikus, konferens
rådet J. C . J. v o n  B er g er , varvid det bl. a. heter: »Sjelf är Han dage- 
ligen sysselsatt med Practique, och är, som vår Archiater Bäck, de 
fattigas tillflyckt i nöden.» Och även om det mesta av denna hjälp
verksamhet utövats i det tysta, torde Bäcks korrespondens nog kunna 
ge belägg för fall, då det vädjats till hans goda hjärta. Ett enda dy
likt fall, tillfälligt antecknat, må här omnämnas. När den ovan om
talade med. d:r N il s  G iss l e r 1, lektor och provinsialmedikus i Härnö
sand, 1771 avlidit vid 56 års ålder, efterlämnade han maka och 4 barn 
(av ursprungligen 16!) »uti ringa vilkor», och omsorgen om familjen 
tycks ha helt fallit på en måg i huset C a r l  S t r id s b e r g 2, som inne
haft en skolinrättning i Stockholm. Ännu år 1789 befinnes denne ha 
att draga försorg om två svägerskor, av vilka den ena därtill är sjuk, 
men detta har blivit honom en alltför dryg börda, sedan han, som han 
i brev till Bäck av 18 nov. nämnda år3 berättar, »vid slutet af näst- 
ledne Sommare nödgades upgifva min Skolinrättning och på helt an
nat sätt inrätta min hushållning»4. När han nu vädjar till Bäck om 
hjälp för den ena, den sjuka svägerskans del, påminner han sig »med 
vördnad och ärkänsla, med hvad ädelmod Herr Archiatern för några 
år sedan täcktes meddela hennes olycklige Bror en hjelp, som tillika 
gaf til känna, at det ömar Herr Archiatern om Sal Dr Gisslers Barn», 
osv. Man torde kunna ta för avgjort, att ej heller denna nya vädjan

1 Se ovan s. 508 f.
2 Denne, f. 1755, rektorsson från Härnösand, hade efter magistergrad i Greifs- 

wald (1778) verkat som lärare i huvudstaden 1779— 1789 (jfr texten), blev senare 
en bemärkt man som lärare för kronprins G ustaf Adolf 1790—95 (från 1792 med 
kungl. bibliotekaries titel), lektor i historia m. m. i Härnösand 1796, i teologi 1800, 
förste teologie lektor med Stigsjö som prebende 1805, prost o. teol. d:r 1809, f  1819 
( B ib e r g , Härnösands stifts herdam., D. 2 (H:sand 1876), s. 34; O. N o r b e r g , Her- 
nösands k. gymnasium (Sthm 1896), s. 88).

3 Karol. inst:s bibi. ms. 26.
4 S. v a r  v i d  d e n n a  t i d  m ö j l i g e n  ä n k l in g ,  m e n  t r ä d d e  s e n a r e  i  n y t t  g i f t e  m e d  

M a r ia  K a t a r in a  F e l l d i n  ( S v . s l ä k t k a l e n d e r n  1 9 1 3  m .  f l. å r g å n g a r ) .
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förklingat ohörd. Säkerligen var Bäck alltså i sin fulla rätt, när han i 
sin svenska självbiografi om sig själv uttalade: »Then fattiga sjuka har 
ej gått ohulpen ifrån honom, och hans största hugnad hafwer warit 
at frälsa en torftig sjuk ifrån nöd och elände.»

Till sin livsåskådning var Bäck alltifrån ungdomen och livet igenom 
djupt religiös — vi erinra oss, att han kom till Uppsala i avsikt att, i 
likhet med sin vän från uppväxtåren S v e n  B^e l t e r , förbereda sig 
för den prästerliga banan.1 Och trots att han särskilt under sin lång
variga vistelse i Paris väl ej kunnat undgå att komma i kontakt med de 
tankar, som då rörde sig i tiden — upplysningens gryningsskede — 
har detta tydligen icke påverkat hans uppfattning.2 Helt oberörd 
lämnade det honom också vad man i detta avseende tyckte och tänkte 
om honom i hovkretsarna, där den världsliga för att icke säga lätt
färdiga tonen och andan särskilt under Gustaf III:s senare tid stämde 
föga överens med hans läggning.3 Han har för övrigt själv avgivit ett 
kraftigt vittnesbörd om sin åskådning och dess fasta grund, när han 
mot slutet av sin nyssnämnda självbiografi bl. a. uttalat: »Gudsfruchtan 
hafver varit honom om hjertat ifrån spädaste åhren, och goda exem
pel af gudfruchtig Mor och Anhöriga hafva lagt der uti så god grund 
at intet i den så kallade stora verlden hafver kommit honom at wika 
på någon afväg.» Förutom släktanteckningarna i hans familjebibel
— varur ett och annat redan anförts — bära andra annotationer 
vittnesbörd om hans bibelstudium, och hans boksamling innehöll 
åtskilliga teologiska verk, uppbyggelseskrifter o . likn. H e d i n , som ju 
stod honom nära under hans senare år, från 1775 och framåt, har 
meddelat några drag av den gammaldags religiositet, som känneteck
nade honom och hans hus: »Han söng alla Söndagar måltidspsalmer 
och var en flitig kyrkgångare. Om eftermiddagarne lät Han alla hög
tidsdagar läsa postillan för sig, men — tillägger Hedin något maliciöst
— sof merendels under Läsningen.»4 I varje fall står det fast att hans

1 Förberedelserna började redan tidigare: i sin svenska självbiografi talar han om 
»de vanliga öfningarna i Gefle gymnasio så med disputerande, som orerande och pre
dikande».

2 Hans bibehållna intresse för teologi kom till uttryck bl. a. däri, att han enligt 
sin egen utsago under vistelsen i Halle hörde föreläsningar av teologie professor 
C h r i s t i a n  B e n e d i c t  M ic h a e l is  (latinska självbiografien).

3 D et ges nog anledning antaga, att t. ex. Bäcks aktiva deltagande i den verksam
het, som utvecklades av Societas pro fide et christianismo, på sina håll betraktades 
m ed ovilja och hån.

4 Läkareporträtt.
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åskådning bar frukt i ett ädelt livsverk, helt ställt i människokärlekens 
tjänst och till brädden fyllt av goda gärningar.

Bäck hade ett förnämligt och tilltalande yttre, och det kan sägas att 
Hedins uppfattning att han var »en vacker karl» ej jävas av de beva
rade porträtten. Främst bland dessa står en utsökt bild i pastell, u t
förd av mästaren inom denna konstart G u sta f L u n d b e r g  17631, 
alltså vid en tidpunkt, då Bäck 56-årig ännu stod i sin fulla manna
kraft. Otvivelaktigt ha porträtten också en del att säga om Bäcks per
sonlighet, och för min del är jag icke obenägen att underskriva den 
tolkning E r ik  M u l l e r 2 däråt givit: »Pannans vackra välvning talar 
om intelligens, ansiktets hela uttryck röjer ädel humanitet förenad med 
en viss vekhet, över hela gestalten vilar ett drag av personlig förnäm
het och harmoni.»

Ihre-samlingen Det återstår oss nu endast att ägna någon uppmärksamhet åt de
i senaste tid. senaste skedena av Ihre-samlingens historia.

Att samlingen i Excellensen friherre A. E. I h r es  tid i varje fall till 
sin huvudpart till en början förvarats på Venngarn synes ju framgå av 
vad Ihre 1853 i ett ovan (s. 426) citerat brev meddelat B e r n h a r d  v o n  
B e sk o w  om att han under en sejour på »Drottning Disas åldriga 
näste» — varifrån han just återvänt till Ekebyhof — »börjat att der låta 
hopsamla den spridda återstoden af min farfars handskrift af Glossa
rium jemte andra anteckningar i Nordisk språkforskning» osv. Men 
åtminstone alltifrån 1869, då Ihre frånträdde Venngarns-arrendet3, 
måste handskriftssamlingen i dess helhet — alltså vad som återstod 
av de äldre samlingarna efter Ihres då gjorda donationer — ha varit 
överflyttad till Ekebyhof. Och det förefaller antagligt att denna för
flyttning skett åtskilligt tidigare — ett indicium härpå utgör väl det 
faktum, att de Gyllenborgska papperen, som 1863 omhändertogos av 
Ihre, tydligen aldrig förvarats på Venngarn utan förts till Ekebyhof,

1 Porträttet ifråga, som tidigare tillhört samlingarna på Ekebyhof, äges numera 
av Docenten med. d:r B e n g t  I h r e , Stockholm (dottersons sonsonson till Bäck). 
På detta original återgå de mer och mindre fritt utförda kopior i olja, som tillhöra 
Karolinska institutet och K. Medicinalstyrelsen, den sistnämnda väl identisk med 
den Bäck 1792 lovat Collegium medicum (se ovan s. 483), ävensom F r . A k r e l s  för
modligen på beställning av H e d i n  utförda kopparstick.

2 Sv. Linné-sällskapets årsskr., Årg. 4, 1921, s. 80.
3 Jfr nedan D. 2, s. 266.
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där de också 1865 studerades av A n d e r s  F r y x e l l .1 Huruvida de äldre 
samlingarna under Excellensen Ihres tid2 varit föremål för någon upp
märksamhet från forskningens sida är icke känt; dock förefaller det 
föga troligt att så skulle ha varit fallet, eftersom ej, såvitt man kunnat 
skönja, något härom avspeglat sig i Ihres korrespondens. Excellensen 
gick ur tiden 1877 (9 aug.), och Ekebyhof med inventarier, samlingar 
m. m. övergick genom arv till hans brorsons, kaptenen A l b r e c h t  G . E. 
I h r e s ,  barn, sedermera ryttmästaren B e n g t  J o h a n  A l b r e c h t  I h r e  

(född 1867) och hans tre systrar. Under barnens uppväxttid stod 
Ekebyhof närmast under inseende av deras moder, fru A u g u s t a  O t t i -  

l i a n a  I h r e ,  f. K n o r r i n g  (f. 1841, f  1922), änka sedan 1871. Omkring 
år 1880 förekom ett forskarbesök på Ekebyhof, då — som ovan redan 
nämnts3 — en yngre språkforskare från Uppsala G u s t a f  S t j e r n s t r ö m 4 

bereddes tillfälle att åtminstone partiellt taga del av Johan Ihres språk
vetenskapliga kvarlåtenskap och samlingar. Stjernström, som 1880 
avlagt fil. kand.-examen och samma år antagits till e. o. amanuens vid 
Uppsala universitets bibliotek, utvecklade under 1880-talets tidigare 
år en ganska livlig verksamhet både som bibliograf5 och som utgi
vare av äldre skrifter rörande svenska språket m. m., arbeten av Eri- 
cus Aurivillius, Samuel Columbus6 m. fl. I samband härmed hade 
han också upplagt varjehanda, av åtskilligt att döma ganska vittgående 
planer på en behandling av Johan Ihres liv och gärning, särskilt sedan 
han vid Ekebyhofs-besöket dels fått tillfälle att på ort och ställe ta del 
av varjehanda dokumenter, dels också torde ha fått medgivande att ur

1 Se ovan s. 435. Jfr även den därsammastädes (s. 435 f.) omtalade expedition, 
som C. G. S t y f f e  1868 på eget beråd och utan resultat företog till Ekebyhof.

2 Om cn del förfrågningar 0. dyl. under hans faders, kanslirådet A l b r e c h t  I h r e s , 

itid se ovan s. 391.
3 Se ovan s. 108 med not. 2—3.
4 C a r l  G u s t a f  S t j e r n s t r ö m , f. 1852, student av Södermanland-Närkes nation 

1873, nationens bibliotekarie 1877—79, Uppsala studentkårs bibliotekarie 1878 och 
utgav i denna egenskap ’Förteckning öfver Studentkårens i Upsala boksamling 1880’ 
((Visby 1881); se vidare texten.

5 Det kan förtjäna nämnas, att det är S t j e r n s t r ö m  som utarbetat de första år
gångarna av den litteraturhistoriska bibliografi, som alltsedan 1881 ingår i Samlaren, 
Hiksom också den bibliografi för nordisk språkvetenskap, som från samma tid  publice- 
iras i Arkiv för nord. filologi.

6 För sin edition av Svensk ordeskötsel — föga tillfredsställande, som B. H e s s e l -  

;m a n  påvisat — hade han tillgång till den handskrift av detta arbete, som nu utgör 
■vol. Ihre 85. Denna var då fullständig, men saknar numera första lägget. Se härom 
nedan, D. 2, s. 93.

5 0 - 4 0 3 6 0  A .  G r a p e .
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samlingarna låna med sig åtskilliga nummer till Uppsala. Hans i 
Nordisk tidskrift för 1880 publicerade uppsats ’Johan Ihre. Utkast 
till en lefnadsteckning’, för vilken han bl. a. kunnat utnyttja Ihres 
självbiografiska anteckningar, har sålunda tydligen varit avsedd att 
följas av en efter större mått lagd biografisk skildring. Att han speci
ellt ämnat företa undersökningar rörande Ihres arbeten och samlingar 
till studiet av våra dialekter framgår av vad som härom redan an
förts ovan (s. 108). Härav kom emellertid intet till utförande: 
den vetenskapliga livaktighet Stjernström obestridligen utvecklat 
under några år avtrubbades snart nog, och de väsentliga orsakerna 
torde ha varit dels en något vacklande hälsa, dels det ekonomiska obe
stånd, vari han 1884 råkat bl. a. på grund av sina stora bibliofila in
tressen.1 Från bibliotekstjänsten åtnjöt han under flera år tjänstledig
het och erhöll avsked i januari 1888. Från denna tid tycks han i åt
minstone ett par repriser ha vistats utrikes (1888—92 som det före
faller bl. a. i Amerika2; 1900—03 i Österrike, Schweiz, Frankrike och 
England); dessemellan och från 1903 synes han mestadels ha uppehål
lit sig i Stockholm och där verkat som publicist och skriftställare, 
varvid han åtminstone tidvis torde ha fört en ganska prekär tillvaro. 
Han avled här 1933. Under dessa senare tidsskeden sysslade han med 
en del ekonomiska och sociala spörsmål men framför allt med ämnen 
som friluftsliv och idrott3, naturläkekonst4, vegetarism m. m. Sina 
filologiska intressen hade han tydligen tidigare fullständigt avvecklat, 
och 1909 överlät han, såsom redan omtalats, på Kungl. Bibliote
ket vad han innehade av språkvetenskapliga samlingar från äldre tid, 
varav det allra mesta torde ha härrört från Ekebyhof; det utgjordes 
av Ihres eget interfolierade och med egenhändiga anteckningar för
sedda handexemplar av Swenskt dialect lexicon (nu Ihre 102) samt 
varjehanda lösa ordlistor m. m. Se härom närmare framställningen 
ovan s. 108, där det också omtalats, hurusom Uppsala universitets 
bibliotek några år senare (1915) fick övertaga så gott som allt av de

1 Hans stora boksamling såldes å auktion i Stockholm i april 1884 för hans kon
kursmassas räkning efter tryckt katalog upptagande 7,300 n:r (varav dock c:a 700 
undantogos från försäljningen). Jfr C a r l a n d e r , S v . bibi. o. ex-libris, 4: 1, s. 366.

2 Så uppger J. L a g e r h o l m , Södermanland-Närkes nation (Sthm 1933), s. 515.
3 Han var bl. a. ivrigt verksam inom Förbundet för fysisk fostran som sekreterare 

och redaktör för förbundets tidskrift under några år. Han redigerade vidare idrotts
böckerna ’Sommarboken’ och ’Vinterboken’ (1910) m. m.

4 Han stod tydligen i nära förbindelse med de kända hälsoanstalterna i Weisser 
Hirsch vid Dresden, vilka han vid flera tillfällen besökte.
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Ihreska manuskripten för att återförena dem med den samling, ur 
vilken de omkr. 35 år tidigare avsöndrats.1

Efter Stjernströms nämnda besök gingo många år förbi, innan från 
språkforskningens sida Ekebyhof och dess manuskriptsamling på 
nytt blevo föremål för intresse. Sommaren 1907 fann sig emellertid 
dåvar. docenten i Lund d:r H ja l m a r  L in d r o t h , senare professor vid 
Göteborgs högskola ( f  1947), föranlåten att i samband med forsk
ningar rörande Johannes Bureus och hans uppgifter om svenska språ
ket förfråga sig hos Ekebyhofs ägare, ryttmästaren J o h a n  A. I h r e 2, 
huruvida i samlingen möjligen förefunnes något Bureusmanuskript av 
nämnda natur. Lindroth inbjöds att på Ekebyhof själv utföra erfor
derliga undersökningar, och hans efterforskningar belönades med det 
lyckliga fyndet av 31 blad anteckningar av Burei hand, huvudsakligen 
gällande just iakttagelser rörande svenska språket. Dessa brottstycks- 
artade men mycket viktiga grammatikaliska anteckningar ha publice
rats och bearbetats av Lindroth under beteckningen ’De Ihreska frag
menten’ i hans arbete 5J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fa
der’ (Lund 1911— 12; Samlingar utg. af Sv. fornskrift-sällskapet, [42]).3

1 När år 1935 (23 jan.) en del papper, böcker m . m. ur S t j e r n s t r ö m s  kvarlåten- 
skap försåldes på Stockholms stads bokauktionskammare (katalog no. 1164, 1213), 
bevakade Universitetsbiblioteket sina intressen och inköpte vad där fanns av språk- 
vetenskapliga handskrifter. Häribiand anträffades dock intet som kunde antas här
röra ur Ihre-samlingen; så gott som allt utgjordes av föreläsnings- och studieanteck
ningar från S:s Uppsala-tid. En del papper härrörande från den bl. a. från 1700- 
talets rättstavningsfejder kände E r i k  E k h o l m  (f. 1716, f  1784), den mångfrestande 
publicisten, till professionen bokauktionsnotarie, ansågs böra sammanföras med 
bibliotekets Nordinska samling, vars språkvetenskapliga avdelning på sin tid  ordnats 
äV Stjernström; detsamma gällde om ett lägg av C o l u m b i  Ordeskötsel, som icke utgör 
det i Ihre-handskriften saknade, utan tillhör en för övrigt ej känd 1700-tals kopia. 
Återstoden införlivades med bibliotekets allmänna samling Språkvetenskap (R-sam- 
lingen). Av visst intresse är att det kan konstateras, att Stjernström förberett en u t
gåva av J .  T o f t é n s  Grammatica antiquae linguae rusticae in Gothlandia, det enda 
manuskript som Kungl. Biblioteket behållit av sitt förvärv från Stjernström 1909 
(nuvar. sign. N 47); S:s förarbeten för publiceringen föreligga nu i ms. R 656 d i 
UUB.

2 I h r e  (då ännu löjtnant) var sedan 1894, då han utlöst sina medarvingar, bliven 
ensam ägare till godset.

3 Jfr ovan s. 84. Om ett antal senare påträffade blad av blandat innehåll men san
nolikt tillhörande samma anteckningsbok se L i n d r o t h , anf. arb., s. 2 1 , not 1; dessa 
blad (21  st.) överlämnades till Kungl. Biblioteket 1 9 1 5  vid den då träffade överens
kommelsen rörande UUB:s övertagande av de av KB från Stjernström förvärvade
Ihreska dialektmanuskripten (jfr ovan).
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Våren 1908 gjorde här föreliggande arbetes författare hos Ihreska 
handskrifternas ägare en framställning av vida större räckvidd än den 
nyssberörda, nämligen en anhållan att få ta ingående kännedom om 
Johan Ihres handskriftliga kvarlåtenskap i dess helhet. På skilda vä
gar — genom användning av Ihre-Glossariet, genom kännedomen om 
Ihres befattning med Codex Argenteus m. m. — hade mitt intresse 
väckts för den store språkforskarens person och verk, och antagligen 
hade jag väl frapperats av det förhållandet, att åt detta kapitel av 
svensk lärdomshistoria ej från forskningens sida ägnats ett mera in
gående studium, än som ditintills faktiskt skett.1 Även m in  hänvän
delse mötte stor välvilja och älskvärt intresse, men mitt beramade 
forskningsbesök måste, bl. a. på grund av ägarens resa till Finland, 
uppskjutas till ett kommande år.

Det är emellertid att märka att hos samlingens ägare redan tidigare 
den tanken uppstått att, bl. a. med hänsyn till eldfaran och till önsk
värdheten av att få samlingen ordnad, överlämna densamma såsom 
deposition till någon offentlig institution och dymedelst också göra 
den mera tillgänglig för forskningen. Denna sak torde ha diskuterats 
redan vid Lindroths första besök 1907, då Kungl. Biblioteket närmast 
synes ha varit påtänkt — detta sammanhängde därmed, att Bureus- 
manuskriptet då som nämnt stod i förgrunden och ansågs böra fö
ras till den institution, som ägde huvudparten av Burei handskrift
liga kvarlåtenskap. Lindroth tycks möjligen också ha ansett sig be
myndigad att preliminärt inleda underhandlingar med nämnda biblio
teks ledning. Något avgörande träffades emellertid icke i detta sam
manhang. Och när Lindroth först ett par år senare, i augusti 1909, 
åter besökte Ekebyhof, bl. a. för att på nytt dryfta denna fråga, för
klarade sig ryttmästare Ihre visserligen alltjämt beredd att deponera 
Bureus-manuskriptet i Kungl. Biblioteket2, men ifråga om den övriga 
samlingen befanns han efter nya överväganden ha kommit på andra 
tankar och vore med hänsyn till att Johan Ihre under mer än 40 år 
varit knuten till Uppsala universitet såsom professor och där utfört 
sitt vetenskapliga livsverk, numera besluten att överlämna den egent
liga samlingen till nämnda universitets bibliotek. Då Lindroth erbjöd

1 Senare ha ju  tillkommit de bidrag A n n e r s t e d t  lämnat till ämnet i sitt monu
mentala verk Upsala universitets historia, D. 3: 1—2 (Upps. 1913— 14), vilka ju  dock 
självfallet ej utgöra någon sammanhängande framställning.

2 Så skedde också nämnda år, och handskriften bär nu KB: s signum N 47 a. 
Om densamma jfr ovan s. 84, ävensom i Del 2, s. 650, Tillägg till detta ställe.
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sig att även i detta fall tjäna som mellanhand, blev det från honom som 
meddelande ingick till biblioteksledningen om ryttmästare Ihres in
tentioner. Dåvar. vice bibliotekarien d:r A ksel  A n d e r s s o n , som vid 
tidpunkten ifråga fungerade som t. f. universitetsbibliotekarie, satte 
sig omedelbart i förbindelse med Ihre och infann sig för närmare 
överläggning å avtalad dag i början av september 1909 å Ekebyhof, 
därvid åtföljd av dåvar. e. o. biblioteksamanuensen fil. kand. A n d e r s  
G r a pe  såsom designerad att, därest en deposition komme till stånd, 
i första hand omhändertaga manuskriptsamlingen ifråga. Ryttmästare 
Ihre bekräftade sin önskan att som deposition överlämna de äldre 
handskrifter som funnos i hans ägo, dock med undantag dels för ett 
fåtal nummer av speciellt affektionsvärde (Johan Ihres stambok o. 
likn.), dels för Excellensen Ihres brevväxling m. m. — för överlämnan
det av denna senare samling ansågs tiden då ännu icke mogen.1 De 
till deposition bestämda manuskripten och arkivalierna inpackades 
omedelbart och överfördes till Uppsala.

Påfallande var att samlingen så gott som hel och hållen bestod av 
lösa papper i lägg och blad, delvis sammanförda i buntar inbundna 
eller häftade volymer voro ytterligt få.2 Vid samlingens behandling 
blev uppgiften givetvis i första hand den att förmedelst en icke allt
för flyktig genomgång söka erhålla en överblick över innehållet. Denna 
preliminära orientering gav vid handen, att samlingen på intet vis 
kunde sägas äga en enhetlig karaktär utan tvärtom företedde en påfal
lande mängd inslag av högst skiftande natur, tydligen komna från olika 
håll och representerande en mångfald skilda ämnesområden. Att denna 
omständighet sedermera visat sig ägnad att försvåra ordnings- och 
katalogiseringsarbetet och göra detta mera krävande torde icke behöva 
understrykas. Själva uppordnandet av den omfattande samlingen in
leddes förklarligt nog med en grovsortering, systematisk men givet
vis med hänsyn samtidigt tagen till yttre kriterier (format, stilar etc.). 
Först därpå kunde en mera ingående fingranskning företas, då brott
stycken, fasciklar och lösa blad så småningom ordnade sig till voly
mer, i lyckligaste fall fullständiga, eller sammanfördes i samlings- 
kapslar. Att ett arbete av detta slag är både krävande och framför allt 
tidsödande torde en och var möjligen kunna föreställa sig — en exakt

1 Jfr vidare nedan.
2 Häribiand märktes J o h a n  I h r e s  Dagbok från resor i Sverige och Tyskland 

1729— 31 (Ihre 184, se nedan D. 2, s. 294).
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uppfattning om vad det härvidlag realiter gäller vinner dock blott 
den, som själv handlagt en dylik uppgift av verklig omfattning.

Det resultat, som under de första årens preliminära ordningsarbete 
medhanns, blev icke så stort.1 Men givetvis gav det möjlighet att 
konstatera — om icke till fullo, ty därför skulle ännu krävas många 
ingående specialundersökningar, så dock till viss grad — vilken märk
lig och värdefull samling som här förelåg och nu kunde komma forsk
ningen till godo. Där fanns ju betydande delar av J o h a n  I h r es  hand
skriftliga kvarlåtenskap, sålunda bl. a. i praktiskt taget komplett skick 
originalmanuskriptet till hans berömda Glossarium suiogothicum 
(nu Ihre 88, 89)2, jämte därtill hörande förarbeten, bl. a. det inter
folierade exemplar av H a q v in  S pe g e l s  Glossarium (1712), som inne
håller den första upprinnelsen (nu Ihre 87), vidare Ihres dialektmate
rial, både äldre och yngre än Swenskt dialect lexicon, med bl. a. den 
liggare i vilken han och hans amanuenser successive införde de bidrag 
som inflöto (Ihre 99). Ytterligare märktes mängder av andra språk
vetenskapliga anteckningar av Ihres hand, föreläsningar och kolle
gier i skilda ämnen (latin, historia, statskunskap m. m.), biografiska 
handlingar, en återstod av den in- och utländska korrespondensen osv. 
Där mötte man också, vilket man ju egentligen kunde vänta, varje
handa arbeten av äldre språkvetenskapliga författare som C o l u m b u s , 
L a g e r l ö f , S p e g e l , S w e d b e r g  m. fl.3, ävensom papper av E r ik  
B e n z e l iu s  d . y ., som man visste att Ihre fått mottaga från Vetenskaps
akademien.4 En överraskning innebar härvidlag anträffandet av de 
sällsamma samlingar, som så småningom kunde fastställas utgöra 
huvudparten av riksrådet friherre B e n g t  S k y t t e s  etymologiska verk, 
vilket avsåg att sprida »sol över de förnämsta språken under solen».5
Detsamma kan sägas om den stora samling av originalmanuskript,
som härrör från en annan äldre språkman, nämligen den kände forsk
ningsresanden J o h a n  G a b r ie l  S p a r w e n f e l d t , vilka dock ej i nämn
värd mån äro av språkvetenskaplig natur utan utgöra alster av Spar- 
wenfeldts arbete som översättare, en verksamhet, om vars verkliga om

1 Skälen härtill ha delvis antytts i Förordet.
2 Se ovan s. 60 ff., nedan D. 2, s. 94— 100.
3 Se ovan s. 84 ff.
4 Se ovan s. 91 ff. och nedan D. 2, s. 45 f., 69 ff., 93 f. och 112 ff. (Ihre 48, 75, 

86 och 96).
0 Titeln var avsedd att bli: Sol praecipuarum linguarum subsolarium (Ihre 47), 

se ovan s. 84 f. (med där åberopade uppsats ’Riksråd — språkforskare’ etc.) och ne
dan D. 2, s. 43 ff. (jfr även ibid., s. 293 f.).
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fattning man tidigare varit okunnig och även uttalat tvivelsmål.1 
Bemärkansvärt är också att man bland Ihres samtida och medarbe
tare mötte ett hittills för forskningen helt obekant namn, nämligen 
hovsekreteraren B ir g e r  J o h a n  B r a u n e r , vars visserligen diffusa 
men rikhaltiga anteckningar av bl. a. stilistisk och dialektologisk natur 
obestridligt erbjuda intresse.2 Till namnet känd kan visserligen den 
unge, begåvade docenten A xel  A d r ia n  E e n  sägas ha varit, men hans 
vetenskapliga produktion i filosofi, naturrätt m. m., fallande inom ra
men för Skytteanska professuren, har återfunnits först i vår samling 
(Ihre 1573). Om vid samlingens uppordnande intresset förklarligt nog 
kom att i första hand samla sig kring Ihre-släktens största namn och 
kretsen kring honom, så förbisågs därvid dock för ingen del att i 
mångfalden av andra ingredienser funnos först och främst hand
skrifter och dokumenter härrörande från andra generationer av släkten 
Ihre, både äldre och yngre. I förra fallet företräddes ju Johans fader, 
teologie professorn och domprosten T h o m a s  I h r e , av både studiean
teckningar, föreläsningar och predikningar m. m. Och om de mera 
personliga dokumenterna rörande Johan Ihres ättlingar befunnos vara 
relativt få — en del hade ju stannat pa Ekebyhof sa hade dock t. ex. 
de två närmaste generationernas innehav av Venngarns-arrendet 
tillfört samlingen ett mäktigt arkivmaterial till detta gods historia 
under omkr. två och ett halvt århundrade (Ihre 177— 179).4 Delvis 
på denna väg men väsentligen genom A l b r e c h t  I h r es förvärv 1790 
av Ekebyhof torde vidare den myckenhet av företrädesvis Flemingska 
papper, som nu utgör volymerna Ihre 203—206°, ha kommit att in
förlivas med vår släktsamling. Om man sa ytterligare nämner mmdre 
inskott av bl. a. Braunerska, Gernerska och Rudbeckska papper och 
vidare konstaterar, att trots Excellensen Ihres stora donation 1849 
till Karolinska institutet6 betydande mängder av A b r a h a m  B äcks 
manuskripter, brev' m. m. dock kommit att stanna på Ekebyhof, till

1 Se ovan s. 343—349 och nedan D. 2, s. 14, 16—20, 22 f., 201, 210 213, 230 
234 (Ihre 9, 12— 15, 18—20; 135=2, 144— *46, 160— 163).

2 Jfr ovan s. 83, nedan D. 2, s. 109 ff., 130 f., 132 f. I senare tid och med stöd
av härifrån lämnade meddelanden har B r a u n e r  omtalats a v  lektor G. B e r g m a n  1

uppsatsen ’En rotvälsk källa från 1700-talet’ i Nysvenska studier, 1941, s. 93— 104.
3 Och möjligen Ihre 158. Se ovan s. 55 ff-, 166 samt nedan D. 2, s. 227 ff.
* Se ovan s. 389 ff., 393 f. och nedan D. 2, s. 264—282.
5 Jfr ovan s. 394—400 och D. 2, s. 380— 415.
6 Se ovan s. 423 f. (ävensom Förordet).
7 Däribland t. ex. den stora svit av brev från N il s  R o s é n  v o n  R o s e n s t e in  till
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dess att nu skildrade deposition kom till stånd, ävensom att detsamma 
ehuru i mindre omfattning gäller om de Gyllenborgska papper, som 
gingo genom Excellensens händer på vägen från Ulvhäll till Uppsala 
universitetsbibliotek ja da torde vad nu anförts möjligen få anses 
åtminstone i någon mån bestyrka vad ovan yttrats för att karakterisera 
det mångskiftande innehållet i 1909 års deposition.1

Det bör emellertid papekas att de första årens uppordningsarbete 
icke blott gav anledning till positiva iakttagelser rörande samlingens 
innehåll — det skänkte därjämte en inblick tillräckligt ingående för 
att föranleda reflexioner, huruvida depositionen ifråga verkligen kunde 
utgöra släktsamlingen i dess helhet. Mycket hade den ju  visat sig 
innehålla, som man ej kunnat vänta sig att finna där, men å andra si
dan saknades ett och annat, som, för den händelse samlingen ej un
dergått andra decimeringar än genom Excellensens donationer, rim
ligtvis borde där förefinnas. Det gällde handskrifter, som Johan Ihre 
själv uppgivit sig äga eller som i litteraturen omtalats såsom honom 
tillhöriga; därtill gavs det ju ett och annat, till vars existens man tyckte 
sig kunna sluta på andra grunder. Så t. ex. hade man väl påträffat 
varjehanda manuskript härrörande från O l o f  R u d b ec k  d . y .2, men 
icke hans Glossarium Laponicum, om vilket Ihre dock själv yttrat, 
att det utgjorde »en formelig Lappsk Ordbok, hvilken jag såsom ett 
vedermäle af thenna mannens outrötteliga flit förvarar och beundrar».3 
Ävenså saknade man, för att nämna ett exempel från litteraturen, den 
handskrift av J ö n  M a g n u sso n s  Grammatica islandica, som U n o  
v o n  T r o il  i ett till Ihre ställt brev av år 1774, ingående i Troils be
kanta Bref rörande en resa til Island (Ups. 1777)» betecknat såsom

Bäck, som i utdrag och referat publicerats av professor O. T . H u l t  under titeln ’La 
correspondance du D r Nils Rosen von Rosenstein’ i Acta medica scandinavica, Vol. 
75 (Sthm 1935» Opus professori Israel Holmgren dedicatum), s. 479—491.

Om någon axplockning bland enstaka märkligare manuskript kan ju  i  detta 
sammanhang icke gärna bli frågan. Endast helt i förbigående vill jag erinra om att 
samlingen a\ D a n . Z .  H a l l m a n s  brev till L i n n é  (säkerligen med proveniens från 
Bäck) anträffades i behaglig tid för att kunna omhändertas av professor T h . M. 
F r ie s  för publicering i  Afd. I: D .  6 (Sthm 1912) av Bref o. skrifvelser af och till C a r l  

v o n  L i n n é  (jfr ovan s. 694 ff. och nedan D. 2, s. 349 f.). E tt speciellt intresse väckte 
vidare fyndet av den uppteckning av ’Lapparnes Björn wisa’ m. m., som likaledes 
1912 publicerades av professor K. B. W i k l u n d  och vars härkomst det senare (1920) 
lyckats mig att leda tillbaka till kyrkoherden P. H o l m b e r g e r  (se nedan D. 2, s. 136 {.). 
Osv.

Så t. ex. Ihre 1, 51, 109: i, 197 A, 199 (Rudbeck: c—d) etc., jfr ovan s. 89 f.
3 Se nedan D. 2, s. 136.
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»M. 5. som Herr Cancellie Rådet och Riddaren äger».1 Med kännedom 
om att Johan Ihres intresse för studiet av våra dialekter tog sig uttryck 
även efter utgivandet av Swenskt dialect lexicon (17 6 6 ), borde man 
nästan a priori kunnat sluta till förekomsten av en samlingsvolym, i 
vilken han sammanfört nya bidrag m. m., och då snarast räkna med 
ett interfolierat exemplar av verket såsom nyttjat i dylikt syfte, och 
det visar sig därtill, att en sådan volym verkligen omtalats av O. 
S u n d e l  i hans inträdestal i Vitterhetsakademien 1821, tryckt i akade
miens Handlingar, D. 12 (Sthm 182 6 ).2 Men i den deponerade sam
lingen ingick den ej. Dessa exempel skulle kunna utökas.

Det fanns sålunda anledning förmoda, att man vid en närmare 
undersökning av det rätt omfångsrika biblioteket på Ekebyhof skulle 
bland dess tryckta böcker kunna uppdaga handskrivna ting, som sna
rast hörde samman med manuskriptsamlingen.3 Och till en fullstän
dig genomgång av boksamlingen blev så mycket snarare anledning, 
som bibliotekarien Andersson (överbibliotekarie 1911) å Universitets
bibliotekets vägnar förbundit sig att ombesörja en genomgående om
ordning och katalogisering av denna boksamling, som till följd av re
parationsarbeten m. m. råkat i lägervall. Detta arbete igångsattes 
1911 för att sedermera fortgå i etapper under en följd av år.4 Det 
visade sig redan nyssnämnda år att den hysta förmodan ej var helt 
ogrundad, ty på bibliotekets hyllor påträffades verkligen en och an
nan manuskriptvolym, däribland vår samlings enda medeltidshand- 
skrift5, ett par samlingsband härrörande från Thomas Ihres och hans 
äldre broder Johannes’6 akademiska studier, några interfolierade och 
med anteckningar försedda volymer ur Bäcks bibliotek7 m. m. Men

1 Se ovan s. 79 och nedan D. 2, s. 88 f.
3 Se härom närmare nedan D. 2, s. 134.
3 Redan vid besöket 1909 påträffades ett exemplar av S t i e r n h i e l m s  Ulfilas-edi- 

tion (Sthm 1671), försett med anteckningar av O l o f  R u d b e c k  d . ä . och J o h a n  

I h r e , vilket på den grund omedelbart fick föras till depositionen.
4 Det innebar en fullständig omrangering av boksamlingen till systematisk upp

ställning, dock med undantag för en huvudsakligen från T h o m a s  I h r e  och till nå
gon del från J o h a n  härrörande och enhetligt bunden samling, det s. k. Pergaments
biblioteket. En katalog å över 3,000 cards utarbetades. Då katalogisatorn för detta 
arbete endast kunde avse en del av sin årliga semester, slutfördes det först 1918.

5 Numera Ihre 8.
6 Om denne, f. 1657, f 1685 som utnämnd kyrkoherde i Rångedala (Vgl.), se 

ovan s. 10— 13.
7 Däribland ett exemplar a v  den av B ä c k  och B e r n a r d  d e  J u s s ie u  ombesörjda 

Pariserupplagan 1744 av L in n é s  Systema (nu Ihre 236, jfr nedan D. 2, s. 458 f.),
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dessa resultat motsvarade på intet vis vad man väntat, och det var 
med en viss besvikelse man närmade sig slutförandet av biblioteksin- 
venteringen. Ett par slutna underskåp var snart det enda som åter
stod ogranskat, men när ett av dessa öppnades, befanns det nästan full
proppat enbart med inbundna volymer av olika storlekar, från folian- 
ter till duodeser, i band av alla de slag, mestadels rätt enkla: i perga
ment, skinn (ett enda i chagrin), papp, ja även helt enkelt insydda i 
omslag av gråpapper o. likn. Den första volym som framtogs var en 
handskrift från omkr. 1700 av J ea n  B o d in s  märkliga och omtvistade 
verk Colloqvium Heptaplomeres1 (nu Ihre io)2, den nästföljande var 
eget nog just den yngre R u d bec k s  lappska glossarium — det verkade 
ju lovande och väckte förhoppningar, att allt vad här förvarades skulle 
utgöras av handskrifter. Detta visade sig också vara fallet: det var åt
skilligt över ett hundratal volymer, som man här kunde framdraga 
— vilket förklarligt nog ej skedde utan en viss spänning och med något 
av en rätt så njutningsrik upptäckarglädje. Och detta intryck minska
des ju icke därav, att situationen närmast föreföll att vara den, att 
dessa i bandform befintliga handskrifter, i motsats mot de i lösa lägg 
och handlingar föreliggande partierna, befunnits med fördel kunna för
varas i biblioteket och vid något tillfälle inlagts — man kunde nästan 
säga instuvats — i nämnda skåp, kanske snarast vid överförandet från 
Venngarn, när så detta må ha skett. Det kunde då också med allt 
fog antas, att dessa handskrifter sedermera kommit att bli liggande här 
fullständigt orörda igenom årtionden. Och såvitt man kunnat finna, 
torde ej heller någonting senare ha framkommit, som motsäger ett 
dylikt antagande.

Naturligtvis får man icke föreställa sig, att allt i denna återfunna 
samling skulle vara av hög kvalitet; där fanns nog ett och annat av 
måttligt värde: ordförteckningar, mera elementära studieanteckningar 
o. likn., ävensom historiska avskriftsvolymer av den typ man ofta

vidare exemplar av de fyra under Bäcks medverkan tillkomna utgåvorna av Pharma - 
copoea svecica (1775, 79, 84 och 90), därav den första med anteckningar som delvis 
visat sig viktiga såsom återgivande meddelanden från C a r l  W i l h e l m  S c h e e l e .

1 Se härom närmare ovan s. 349 ff.; härvid är dock att märka att under det att
jag där uttalat en förmodan om att denna handskrift tillförts vår samling under Jo
han Ihres tid, så har jag senare konstaterat att den tillhört Abr. Bäck, som förmodligen 
förvärvat den på bokauktionen efter Samuel Triewald 1747 (katalogen, tryckt Hol- 
miae 1746, s. 359, no. 11 bland Manuscripta in folio); härom vidare nedan D. 2, 
s. 663, Tillägg till D. 1, s. 349 ff.

2 Se nedan D. 2, s. 14 f.
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möter i samlingar av något nämnvärt omfång. Men som helhet be
traktat var det här otvivelaktigt fråga om ett tillskott till vår samling av 
synnerligt värde. Att här företa någon omfattande uppräkning kan 
ju icke komma ifråga, men några få påpekanden torde dock få anses 
vara på sin plats. Åtskilliga volymer av skilda slag voro ägnade att 
ytterligare belysa såväl Thomas som Johan Ihres verksamhet, så t. ex. 
en liten volym, i vilken det viktigaste av bådas latinska diktning samlats 
(Ihre 40)1, vidare Thomas’ märkliga musikaliesamling delvis i tabulatur 
(Ihre 281—286) m. m. Flera nummer berörde våra universitet, så 
t. ex. ett från ärkebiskop M a t t h ia s  S t e u c h iu s  (Thomas Ihres svär
fader) härrörande samlingsband (Ihre 164), som bl. a., såsom lek
torn d:r C . M . S c h y b e r g so n  påvisat, innehåller en av biskop J o h a n 
n es  E la i T erserus (i sin tur Steuchii svärfar) gjord bearbetning av 
Uppsala universitets konstitutioner av år 1655 i syfte att möjliggöra 
deras aptering för Åbo universitet.2 Vidare kan man ju peka på ett 
alster av det som bekant i vårt land under det senare 1600-talet blomst
rande intresset för den isländska sagolitteraturen — för övrigt ej det 
enda spåret därav i vår samling — nämligen en handskrift av forn- 
forskaren J a h a n  A x e h iä l m  (Ihre y$)3, vars verksamhet på detta om
råde knappast blivit i allo riktigt uppfattad ens av dess senaste skild
rare.4 Ytterligare kunna nämnas L ars N eo g a rd s  präktiga och ej 
minst av språkforskningen högt skattade Gotlandsbeskrivning ’Gau- 
tau-Minning’, som här föreligger i censurerat tryckmanuskript (Ihre 
181)5, vidare de resejournaler (Ihre 186), som 1745—46 fördes av 
C h r is t o p h e r  T ä r n s t r ö m , den förste av Linnés »apostlar» till främ
mande länder och jämväl den förste martyren; de gälla hans resa till 
Kina och vistelse på Pulo Condor, där han avled i december 1746.6 
Omsider påträffades också J ö n  M a g n u sso n s  saknade Grammatica 
islandica. Att detsamma ej blev fallet med Ihres supplerade hand
exemplar av dialektlexikonet7 fick ju senare sin förklaring, då man blev 
underkunnig om Stjernströms lånetransaktion m. m.

Flera av de enskilda samlingarna fingo större och mindre tillskott;

1 Jfr om denna bl. a. ovan s. 391, not 1 (utlåning till S a m u e l  Ä l f  1785).
2 Se härom ovan s. 20 och nedan D. 2, s. 235 f.
3 Se nedan D. 2, s. 85 f. 4 Jfr ovan s. 75 f.
5 Se nedan D. 2, s. 283 f.
6 Se ovan s. 679 och nedan D. 2, s. 300 ff.
7 Detta hade förmodligen förvarats med den obundna delen av samlingarna eller 

kanske snarare i biblioteket.
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det gäller bl. a. om den Sparwenfeldtska1, den Gyllenborgska och fram
för allt den Bäckska; tillskottets omfattning för denna sistnämnda2 
är nämligen så betydande, att det med hänsyn till den förut omtalade 
donationen till Karolinska institutet kan ge anledning till en undran, 
om det nu funna handskriftspartiet till äventyrs mycket tidigt kan ha 
råkat i förgätenhet hos själve Excellensen.

Det ligger i sakens natur att den deposition, som skedde nu 1911 
och gällde en samling i sin helhet föreliggande i volymer, icke ur 
ordningssynpunkt skulle medföra närmelsevis samma svårigheter, 
som den 1909 emottagna, delvis skäligen kaotiska samlingen. Å andra 
sidan är det självfallet att ka t alogi s e r i ngs  uppgiften svällde ut högst 
avsevärt och erbjöd många nya problem, vilkas lösning krävde forsk
ningar delvis inom helt nya ämnesområden. Jag har härom givit några 
antydningar redan i mitt Förord.

Smärre suppleringar av samlingen, föranledda av nya fynd på Eke- 
byhof, ha förekommit vid flera tillfällen så t. ex. 1915 en del papper 
av huvudsakligen språkvetenskapligt och vittert innehåll, 1916 en 
del biografica och topografica osv., men på dessa tillskott finnes det 
ingen anledning att här närmare ingå. Detsamma gäller om den stora 
och viktiga depositionen av år 1943 omfattande Excellensen Ihres 
korrespondens m. m.; den är omtalad här ovan s. 415 men är, som där 
påpekats, för övrigt ej föremål för behandling i här föreliggande arbete.

Vad som däremot åtgjorts inom universitetsbiblioteket åt den ge
nom de tidigare depositionerna bildade samlingen har i viss mån be
rörts redan i Förordet. Utom den katalogisering, som däråt ägnats 
och varav resultatet föreligger i Del 2 av föreliggande arbete, samt 
bortsett från de forskningar rörande samlingens tillblivelse och öden, 
som jämte studier över dess innehåll nedlagts i Del 1, kan det kort och

1 H it bör man nämligen räkna den kopia av A d a m  B o h o r i c ’s ytterst sällsynta 
arbete ’Arcticae horulae succisivae de latino carniolano literatura . . .’ (Witebergae 
1584), som nu föreligger i Ihre 108 och har sitt egentliga intresse däri, att avskriften 
ombesörjts för S p a r w e n f e l d t s  räkning av ingen mindre än L e i b n i z  och under den
nes inseende utförts av ungraren M a t t h ia s  Z a b a n i  1698—99. Kopieringsföretaget 
och därmed sammanhängande spörsmål beröras flerfaldiga gånger i korresponden
sen mellan Leibniz och Sparwenfeldt. Jfr härom nedan D. 2, s. 138 ff. (Som Jo
han Ihre tydligen förvärvat volymen ifråga på bokauktionen efter domprosten Gabr. 
Matthesius, borde detta ha nämnts ovan s. 344, slutet av noten, i samband med ett 
annat vid detta tillfälle gjort förvärv.)

2 Här gäller det handskrifter i medicin och naturvetenskap, en del förvärvade 
på Bäcks utländska resa, andra härrörande från hans omfattande läkarpraktik m .m .
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gott sägas att samlingen undergått en biblioteksmässig behandling 
enligt vedertagna principer.

Under namn av Ihreska handskriftssamlingen är den sammanhål
len såsom ett helt för sig — detta enligt depositors önskan och för öv
rigt att betrakta som en självfallen sak, när det gäller en deponerad 
släktsamling. Såsom av katalogen framgår, är den ordnad och upp
ställd systematiskt1 samt signerad Ihre i—2872. Samtliga befintliga 
band ha bibehållits och där så påfordrats reparerats. Där äldre band 
(t. ex. av papp) befunnits alltför skröpliga, har ombindning skett, 
dock med bevarande av det äldre bandet innanför det nya. Obundna 
och nybildade volymer ha inbundits. Härvid ha halvband i chagrin 
(eller för enklare ting dubbelklot) av enhetlig och av depositor godkänd 
typ kommit till användning. Undantag ifråga om nämnda bandtyper 
utgöra dels Ihres Glossarium, som bundits i helband av vitt perga
ment, dels ett fåtal volymer av särskilt intresse, som försetts med 
halvband av samma material. Alla nya band ha på frampärmens utsida 
försetts med namnet IHRE i guldtryck. Brottstycken och lösa hand
lingar, som ej lämpat sig för inbindning, ha sammanförts i samlings- 
kapslar av inom biblioteket nyttjad typ.

Samlingens användning är underkastad de bestämmelser, som nor
malt gälla beträffande övriga i biblioteket befintliga handskrifter.

1 En i detalj genomförd rangering enligt proveniensen för de olika ingredienserna 
visade sig av flera skäl olämplig och för övrigt näppeligen genomförbar med hänsyn 
till de många ovissa moment som förelågo. Framställningen i Del i torde i viss mån 
få anses utgöra en ersättning härvidlag. En del hithörande spörsmål äro för övrigt 
närmare berörda i Förordet.

2 Härtill kommer en liten samling av pergamentsurkunder signerade Permebrev
1— 20.


