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1.

K. M aj:ts b ref om anskaffande af kadaver för dissek
tionerna, Stockholm d. 24 januari 1777.

Gustaf med Guds nåde etc.

W år synnerliga ynnest och nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig. 
Troman, W år och R ikets R åd, H err Grefwe, Acad. Canceller etc. U ti under
dånig skrifwelse af d. 18 i denne m ånad förmålen I, det medicinska faculteten 
wid W år academie i U psala hos Eder anm ält, a t t  ehuruwäl igenom flere Kongl. 
förordnanden blifw it stadgadt, d e t böra till anatom iens och chirurgiens lä
rande och tilhväxt arrestanter och tiggare sam t döda och oäkta barn, och de 
som aflida på  hospitalet och u ti Nosocomio Academico, öfwerlemnas till U p
sala anatom ie sal, skall dock anatom iske föreläsningarne, i brist af tillräcke- 
lig t antal slike subjecter, icke på s ä t t  som wederbordt hittills kunnat till ung
domens behöriga n y tta  och förkofran idkas. I  anseende hw artill I  underdå
nigst anhållen om W år nådiga befallning så wäl till W åre Befallningsliafwan- 
de i  Stockholms, U psala och W esteråhs höfdingedömen, som consistorierne 
uppå de tw änne sidstnäm nde ställen, de förre a t t  alfwarligen tillhålla krono- 
betj eningen u ti de dem anförtrodde län, a t t  uppå prästerskapets i orten an- 
gifwande till anatom ie salen i U psala ofördröjeligen lå ta  upsända alla hospi- 
tals-lik, arrestanter, döde tiggare, de som för begångne b ro tt blifw it hängde 
eller sig sjelfwa förgordt, oäkta döda barn  i från  1j 2 till 8 års ålder, och så- 
dane hw ilka af fattighusen n ju tit underhåll och icke lem nat efter sig nödig 
begrafningshjelp, sam t de sednare eller consistorierne a t t  gifwa prästerska
p e t i stiften tillkänna, d e t W år nådiga wilje är, a t t  de härutinnan lemna kro- 
nobetjeningen tidig uplysning, på det alle innom sju mils district omkring 
Upsala, hw arunder denne W år residence stad  likwäl ej inbegripes, i förberör
de m åtto  med döden afledne personer igenom deras åtgärd  och föranstaltan
de till anatomie salen i U psala warda fortskaffade uppå de tider af året, då 
anatom iske föreläsningar kunna idkas, nemligen ifrån October månads bör
jan  till April m ånads slut. N u som W i i nåder godtfunnit a t t  bifalla, det alla 
förenämnde afledne personer måge tillfalla anatom ie salen i Upsala, undan- 
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tagandes hospitalslik och deras som af fattighusen n ju ta  underhåll sam t 
oäkta barn, och derom W åre nådige skrifwelser afgå låte till ofwannämnde 
landshöfdingar och consistorier, på  sä tt I  föreslagit; så gifwe W i Eder sådant 
härm ed till sw ar och wederbörandes efterrättelse i nåder tillkänna. Hwar- 
med W i befalle Eder Gud Allsmägtig synnerligen nådeligen. Stockholms 
S lott d. 24 Januarii 1777.

Gustaf.
Joh . v. Heland.

(O rig inal i K ons. Arkiv.)

2 .

K onsistoriet till Justitiekanslern  om de för universitetet 
smädliga artik larna  i D agligt Allehanda, Upsala d. 10 m ars 
1777.

Til herr justitii» cancelleren och riddaren Liljestråle angå
ende en skrift kallad en Borgersman ifrån Upsala.

H err justitiie cancelleren täcktes gunstigast lå ta  sig föredragas, huru- 
ledes u ti det i Stockholm utkom m ande så kallade Dagligt Allehanda n:o 18 
för innewarande å r en okänd författare, under nam n af en Borgersman ifrån 
Upsala, infört e t bref, u ti hw ilket Consistorium Acad, anser sig w ara på det 
ömaste angripit.

Den beskyller rector a t  hafwa bem ött m agistraten med förakt, a t w arit 
nödsakadt anhålla om hägn och beskydd em ot de tiltagsenheter, som åter nu 
göras em ot stadens privilegier och rättigheter, a t den af [o: å] Steinertske egen
domen lagde sequester blifw it af academiske sysslomannen bruten, och hwar- 
igenom liksom wil yppas den tanka, som hade sådant af rector eller Consisto
rium  Acad, dem blifw it updragit, af hw ilket a lt  widare göres den slutsats, a t 
lagen wåldswerkas, folks säkerhet och privilegier sköflas, konungens högsta 
m an i orten föraktas, och en hel m agistrat f r itt  försmädas, hwarefter kom
mer denna angifwares påstående om straff, som projecteras det samma, som 
öfwerst Gyllensvan undergått, och som, då  curatorerne i concoursen icke med 
egendomens försäljande befa tta t sig som äm betsm än u tan  som samtelige cre- 
ditorernes ombud, icke synes kunna w ara stäld emot någon annan än  rectur 
och Consistorium Acad. Sluteligen angifwes åtskillige ohyggelige b ro tt, som 
här i U psala skola föröfwas, hwilka alla, då  olägenheterna endast drabba bor-
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gerskapet, synas wilja skrifwas på den kär studerande ungdomens räkning 
sam t tillika innebär den förewitelsen, som skulle Consistorium Academicum, 
hw ars äm bete det tilbör a t  hämm a oskick och oordningar ibland ungdomen, 
icke därw id lägga den hand som wederbör, u tan  med sådana oseder se igenom 
fingren.

H w ad nu först angår det förakt, hwarmed rector skal hafwa bem ött 
m agistraten, så är förloppet dermed korteligen följande. Sedan curatorer i 
Steinertska concoursen lagligen blifwit walde, och de om egendomens försäl
jande på  d e t s ä t t  föranstaltat, a t academiens auctionator derom blifwit an 
modad, sam t denne u tlyst auction på lösa egendomen til den 28 sidstledne 
Nov., så ankom den 20 i sam ma m ånad e t bref til rector ifrån stadsmagi- 
s tra ten  m ed begäran, det m åtte  academie auctionskammaren, såsom endast 
ägande r ä t t  a t t  försälja böcker, förbjudas a t sig med auctionen befatta. Den
na  begäran föredrog rector, som, då  frågan om hela auctionsrättigheten i ge
m en blifw it inblandad, icke tiltrodde sig a t ensam afgöra d e tta  mål, Lörda
gen derpå eller den 23, och följakteligen så snart som någonsin ske kunde, i 
Consistorio Academico, som härwid erinrade sig, huru  slike frågor flere gånger 
förewarit, dels hos konungens befallningskafvande i länet, då  academiens 
auctionskam m are w arit klagande, dels hos rectorsäm betet eller Consistorium 
Acad., då  stadsauctionskam m aren tro d t sig wara lidande, men altid  ansets 
som en privat sak bägge auctions kam rar ne emellan angående provisionen af 
den försålde egendomen, den de blifw it förwiste a t  wid domstolen utföra. 
Och så i anledning häraf, som i synnerhet af kongl. M ay:ts nådiga stadga 
d. 26 Aug. 1773, hwarest i 10 §., 1. mom. domaren uttryckeligen förbjudes 
a t befatta  sig mod de mål, som röra hushållningen och förvaltningen af 
gäldenärs bo, fann Consistorium Acad, det hwarken tilhöra sig eller rectors
äm betet a t  sig öfwer så beskaffadt m ål [yttra], u tan  borde stadsmagistra- 
tens anm älte begäran med de lagligen tilförordnade curatorerne communi- 
ceras. F jerde dagen derefter sent om aftonen eller den 27 i sam ma m å
nad ankom herr öfwerståthållarens och commendeurens högwälborne baron 
Rudbecks skrifwelse, likaledes med begäran, de t m åtte  i  anledning af lofl. 
m agistratens anförde klagomål öfwer den u tlyste auctionen academiens 
auctionator förbjudas a t  med auctionens förrättande sig befatta. Då tiden 
ej wille tillå ta  a t  genast beswara denna herr baron och öfwerståthållarens 
skrifwelse, steg rector sjelf up til wälbemälte herre och gaf honom munte- 
ligen wid handen de skäl, som hindrade så wäl Consistorium Acad, som 
rectors äm betet a t wid detta  mål lemna den begärda handräckning, och ut- 
fäste sig tillika på herr barons och öfwerståthållarens begäran a t med omstän- 
deligare swar skrifteligen inkomma. I  anledning hwaraf så häröfwer, som på 
en herr barons och öfwerståthållarens ytterligare skrifwelse af d. 30 i  samma 
m ånad, jem te e t derwid fogadt stadsfiscalens memorial innehållande klago
mål öfwer någon olaglighet, som curatorerne wid då redan fulländad auction
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skola begått, ocli hwaröfwer herr baron och öfwerståthållaren äfwen begärde 
rectors y ttrande, afgick rectors utförliga swar af den 9 December, hw arutinnan 
äfwen infördes de skäl, som föranlåta rector och Consistorium a t icke bewil- 
ja  det af lofl. m agistraten begärde förbud emot auetionen.

Då förloppet med denna sak ä r sådant som Consistorium Acad, d e t nu 
i ödm iukhet upgifwit, så hemställer Consistorium Acad, til herr justitie  cancel- 
lerens gunstiga ompröfvande, om icke, då  hwarcken rector eller Consistorium 
Acad, möjeligen kunde döm a curatorerne i S teinertska concoursen ifrån den 
i kungl. stadgan af d. 26 Aug. 1773 dem tillagde r ä t t  a t  f r i t t  disponera, boets 
egendom, u tan  a t  åtm instone först höra dem deröfwer, och enär äfwen hela 
m ålet genast i början af m agistraten sjelf til herr baron och öfwerståthållaren 
blef hänskutit, hwilken ärliöll behörigt swar och det med den skyndsam het, 
a t  då  tiden ej tillä t göra det* skrifteligen skedde det ändå munteligen, den t i l 
lå te lse  a t  rector bem ött m agistraten med förakt är ohemul och aldeles oför- 
tjen t.

H w ad dernäst beträffar de så kallade academiske sysslomännens eller 
curatorernes upförande wid auetionens förrättande, så ä r  det, så länge dom a
ren  wid de tta  m ål icke lagt handen, owist, huruw ida de felat eller ej, och så 
m ycket obilligare ä r  d e t derföre wilja beskylla en hel societet och derom n y ttja  
u ttryck , som icke anna t kunna än lem na den m isstanka, som skulle sådant 
sked t åtm instone med rectors och Consistorii Academici goda minne, om icke 
på dess befallning, och i anledning hwaraf göres en målning af wåldswerkan 
och flere de grofwaste b ro tt, sam t änteligen upgifwes e t derem ot swarande 
straff, då  likwäl tw ert om kunde wara anledning a t  fråga, huru U psala stads 
m agistrat eller några dess ledam öter kunnat befatta  sig med en egendom, 
som ostridigt hörde under academiens jurisdiction, och hwilket de erkänt, 
då  de först sjelfwe och sedan genom herr öfwerståthållaren landshöfdingen 
och commendeuren baron Rudbeck begärt, det wille rector hindra den utlyste 
auetionen, i hwilket mål den lofl. m agistraten å  dess egen auctions kammares 
och stadens cassas wägnar, hwilken provisionen til godo kommer, således icke 
war anna t än part, som bord t rä tta  sig efter d e t m eddelta utslaget, eller den 
derå t ej nögdts igenom beswär å  wederbörlig o rt derutinnan söka ändring, 
hwarigenom icke något w arit förloradt, emedan hela frågan endast angick 
auetionsprovision för den försålde egendomen.

Sluteligen hwad angår den delen af de tta  bref, som egenteligen synes 
wara s tä llt emot den studerande ungdomen, så emedan det är obilligt a t be
skylla en hel corps för några oordningar, som någon gång fast m ycket sällan, 
i jemförelse em ot förra tider och andra orter sam t de studerandes antal, af 
någre få kunnat begås, och Consistorium Acad, a ltid  wid slika m ål lagt så alf- 
warsam hand, a t  dess utslager aldrig blifw it skärpte men ofta både af acade
miens herrar cancellerer och kongl. hofrätten mildrade, ty  lärer herr justitias
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cancelleren täckas gunstigt finna, det denna upgift ä r  både i anseende til ung
domen och Consistorium Acad, ganska förgripelig.

Sedermera har å ter en författare under nam n af Borgersmanna wän u ti 
n :ris 51, 52. upgifwit åtskillige wåldsamheter, hwilka här i U psala u taf de s tu 
rande skola blifwit föröfwade, sam t derjem te y ttra t den tanka, a t  academien 
är i e t betydeligt aftagande, hw ilket skal härleda sig derifrån, [att] smaken 
hos någrom mera faller sig för a t  regera och döma än educera och föreläsa m.m.

D å de i d e tta  blad den studerande ungdomen tillagde b ro tt til största 
delen äro Consistorio Academico okunnige, men angeläget wara wil, a t  slike 
wåldswerkare blifwa behörigen straffade, hwilket icke kan ske u tan  a t  angif- 
welsen ledes i bewis, och de tta  å ter åligger angifwaren, som här är ingen annan 
än  denna okända författaren, hwilken i fall angifwelsen är falsk bör derföre 
stånda den studerande ungdomen til answar, hwilkas r ä t t  Consistorium A- 
cad. såsom warande i föräldrars och förmyndares ställe för de här studerande 
barn och ynglingar är skyldig a t bewaka och iakttaga; Då äfwen den Consi
storii Academici ledam öter tillagde beskyllning, a t  af regeringslystnad efter
sä tta  sina hufwudsakeliga göromål, tydeligen innebär e t angifwande och en 
förebråelse, som skulle de på d e t straffbaraste s ä t t  w anwårda och missbruka 
de dem anförtrodde äm beten, äfwensom de inrättn ingar och de t sä tt, som 
höga öfwerheten til academiens styrelse och d e t med densam ma påsyftade 
ändam åls winnande widtagit, på e t straffbart sä tt smädas derigenom, a t  den 
Consistorium Acad, förundte jurisdiction beskrifwes såsom medförande ska- 
deliga fölgder, och academiens rectorer kallas police-mästare, som twänne 
gånger om åre t ombytas, så gör Consistorium Acad, sig i ödm iukhet försäk- 
rad t, det lärer herr justitia; cancelleren täckas uplyst finna, a t  denne auctorn 
g jort sig skyldig til d e t i  3 §. i  kongl. M ay:ts nådiga tryckfrihetsförordning af 
d. 26 april 1774 näm nde bro tt, a t  hafwa skrifwit d e t skymfeligt är om med
borgare, den studerande ungdomen, i fall han angifwelserna icke g itte r bewisa, 
sam t i det som rörer rector och professorerne utgifw it en sm ädeskrift om ri
kets äm betsm än, för hwilket a lt  Consistorium Acad, önskar a t  auctorn lagli
gen m å tiltalas och straffas.

D å höga öfwerheten i herr justi tim cancellerens händer nedlagt wården 
öfwer lagarne och deras skipning i landet sam t i följe deraf lem nat herr justi- 
tise cancelleren rä t t  a t  efterse, huru Consistorium Acad, förw altar dess do
m are äm bete, hwilket nu  i synnerhet blifwit angripit, så har Consistorium 
Acad, å  ena sidan tro d t sig böra göra herr justitice cancelleren redo för dessa 
sina göromål, men då d e t å andra sidan ä r domares rä ttighet lika med andra 
medborgares a t  icke blifwa smädade, enär de icke felat, så gör Consistorium 
Acad, sig i ödm jukhet derom försäkradt, de t lärer herr justitias cancelleren i 
anledning af 4. § i högst åberopade kongl. tryckfrihets förordning, som up- 
drager herr justitias cancelleren inseende öfwer denna förordnings efterlef- 
wande sam t a t befordra den derem ot bryter til laga näpst, genom sin gällan
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de ämbetes å tgärd  täckas sä tta  Consistorium Acad, i tilstånd a t  för sådane 
grofwa tilm älen få författaren lagligen [tilltalad] och straffad, til hwilken än 
da  Consistorium Acad, i ödm jukhet anhåller, det wille herr justitias eancel- 
leren tilliålla utgifwaren af Dagligt Allehanda a t  upgifwa, hwilken fö rfatta t 
eller lå tit trycka de i m era nämnde tidningar N :o 18, 51. och 52. införde smäde- 
skrifter. Fram liärde etc.

H err justitias cancellerens 
U psala d. 10 M artii 1777.

Dur asus.
Rector.

»Allmän underskrift».
Gust. Flygare.

(Kons. arkiv, a fgångna brof.)

3 .

K onsistoriet till Upsala M agistrat rörande beskyllnin
garna m ot ungdomen, Upsala d. 21 m ars 1777.

Til m agistraten i Upsala.

M agistratens tw änne skrifwelser, den ena af d. 12 sidstledne M artii och 
en annan sine dato , har Consistorium Acad, undfått.

Jem te  d e t förra behagar m agistraten öfvversända det protocoll, som blif- 
w it hållit, då  stadens borgerskap hörts öfwer de u ti dagbladet Dagligt A lle
handa N:o 18 för innewarande å r af en anonyme införde angifwelser em ot de 
studerande. Consistorium har med nöje deraf inhäm tat, huruledes de fläste 
af borgerskapet förklarat, a t  de icke hade det ringaste a t klaga öfwer de s tu 
derandes upförande i senare tider såsom i allm änhet sedigt och ärbart, men 
som deremot någre af borgerskapet y ttra t, a t  förberörde i Dagligt Allehanda 
införde berättelse icke wore så aldeles ogrundadt, til bestyrkande hwaraf de 
upgifwit åtskillige oordentligheter, hwilka här i staden skola passera, så em e
dan Consistorii Academici ändam ål med borgerskapets begärda hörande i före
näm nde ämne warit, a t  blifwa sa tt i  tils tånd  a t t  skaffa rättelse på de så i D ag
ligt Allehanda som nu af desse borgersmän gjorde angifwelser, men sådant 
icke kan ske, u tan  a t angifwaren upgiften i bewis leder, ty  finner Consistori
um  sig föranlåtet wänligen begära a t  undfå underrättelse, hwilka af det lofl. 
borgerskapet de i protocollet af d. 26 Februarii intagne angifwelser fram bragt.
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Beträffande dernäst det sednare brefwet, hvvaruti m agistraten begärt, det 
wille Consistorium Acad, lå ta  sam m ankalla den här studerande ungdomen 
a t  undersöka och efterfråga, huruw ida någon af dem fö rfa ttad t eller lå t i t  anslå 
2:ne i  berörde bref intagne in tim ationer, hwarigenom de studerande d. 16 
sidstledne M artii blifwit sammankallade, som förmenes til någon wåldsamhets 
utöfwande, och huruw ida någon af dem kan äga anledning och skäl a t  klaga 
öfwer politie borgm ästaren Yckenbergs upförande eller hwad de eljest em ot 
honom kunna hafwa a t  påm inna, och af hw ilket a lt m agistraten begärt få del, 
så emedan ingen anledning gifves dertil, a t någon af de studerande fö rfatta t 
eller lå tit anslå berörde intim ationer, i synnerhet som det ä r  allm änt bekant, 
huruledes de studerande u tfäst en belöning för den som kan up täcka uphofs- 
m annen til d e tta  anslag, de studerande icke eller lära wara de, som hafw a a t 
y ttra  sig öfwer politie borgm ästaren Yckenbergs upförande eller deröfwer lem- 
na honom betyg, ty  har Consistorium af bägge dessa om ständigheter icke kun
n a t finna anledning til ungdomens sam mankallande för a t ibland dem efter
fråga det, hwarföre de skäligen icke kunna misstänkas, eller sådant hw aruti 
deras u tlå tande wore af ingen ny tta .

Upsala d. 21 M artii 1777.
Durams.
Rector.

Bergström.

(K onststorii A rkiv. “A fgångna b re f  1777 — 1782“ sid. 48.)

4 .

Torbern Bergman till W argentin  om det anbud lian 
m ottag it a t t  fly tta  till Berlin, Upsala d. 11 april 1777.

Min Herre!

D et ä r  visserligen icke anbudets stora vil kor, som egenteligen arbetar 
på  a t t  skilja mig från fäderneslandet, u tan  på ena sidan frucktan a t snart 
hemm a blifwa onyttig, och på den andra hopp a t i blidare clim at vinna någon 
förbätring på hälsan. Vissa precautioner, som jag redan vid Ju ltiden  börja
de taga i ackt, hafva i å r  gjordt m ina vanliga vårkräm por drägeliga, och om 
jag så lindrigt slipper til den term inus peremtorius, som jag förelagt mig sjelf, 
ser jag nog förut hvad det värkar vid decision, ehuru möjligt vara kan, a t huad 
i år hu lp it blifver nästkom m ande kraftlöst. Im edlertid om jag blifver quar,



så vil jag för ingen del ny tja  d e t såsom någon krok a t d raga til mig större för
måner. Jag  vet a t mången sk ra tta r å t  en så enfaldig delicatesse, men som 
det i min tanka  vore otilbörligt a t  u tan  trängande nödvändighet öfvergifva 
fäderneslandet, så vore det likaledes lång t nedan m itt tänksätt a t n y tja  när
varande tilfälle på  dylikt sä tt. A t finna en i förslag varande flyttning oroa 
ifrån konungen til och med en del af mina ovänner, d e t biter lång t mer på mig 
än  de stö rsta  vilkor, och gör decision för mig högst suår och bekymmersam. 
Gud hjelpe mig a t taga d e t bästa beslutet! Jag  fick d e tta  anbudet i fjol vid 
denna tiden  och ju s t under e tt  suårt anfall af mina plågor, som varade nästan 
e tt  halft år, under hvilket jag nästan  ingen ting af värde kunde företaga. Jag  
hade tilräcklig tid  a t grubla derpå, och hoppet a t  i lindrigare clim at vinna 
någon förbätring gjorde då en m ot mina plågor suarande liflig impression, 
som a lt sedan följt mig. Im edlertid  har denna frästelse redan orsakat mig så 
m ycket bryderi, a t  jag flere gånger önskat a t  den aldrig kommit. H uru  man 
gör, undgås aldrig tadel. Än ä r m an otacksam  m ot fädernesland; än  ny tjar 
man anbudet a t  skaffa sig förmåner, och så vidare. Men min vanliga tröst 
har a ltid  varit:

Conscia mens recti fam ae mendacia ridet.
E huru  d e t går har jag  äran  a t  med fullkomligaste högacktning fram 

härda till grafven
Min Herres ödmjuke tjenare 
U psala d. 11 Apr. 1777.

T. Bergman.

(O rig inal i  K. Y et. Akad. bibliotek. W argentins brefväxling.)

5 .

Teol. professor E . K inm arks berättelse till konsistoriet 
om förloppet af clet hetsiga uppträdet mellan e. o. professor 
Palm berg och professor Christiernin, då den senare d. 5 
april ventilerade s itt  specimen för en ledig teologisk pro
fessur, Upsala d. 5 maj 1777.

Å eder magnificences och amplissimi Consistorii Academici befalning 
har jag äran läm na berättelse om förloppet af disputations acten d. 5 sidst- 
ledne April, då herr professor Christiernin förswarade dissertationem theo
logicam de operationibus Spiritus Sancti supernatural ibus in  reconciliatione 
hominis peccatoris cum Deo.
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E n och annan omständighet har undfallit mig, men, så m ycket jag kan 
ärinra mig, tilgick som följer:

Lectorn wid Gefle gymnasium herr magister Lars Hallencreutz war ordi
narius opponens. A lt gick då ordenteligen til, och hedrade sig så prases med 
tydeliga swar, som opponens med wackra argum enter.

Sedan ordinarius opponens slu tat, stiger herr professor Palm berg fram  
a t opponera, och dertil inviterades med anständiga ord, hw arpå herr profes
sor Palm berg med all beskedlighet swarade och i anledning af orden u ti dis
putationem  Melius sane est e t infinita sapientia dignius, m ala ad optimos et 
gloriosissimos fines dirigere m ultaque bona ab iis elicere, qvam eadem violen
ter impedire & mox eradicare», formerade qvaastion: »An Deo convenientius 
fuerit perm ittere malum, qvam illud prohibere, qvia v id it gloriam suam m a
gis illustrari in  m undo peccatis obnoxio qvam  integro»? Praeses swarade med 
all anständighet på de argum enter som anfördes, men herr Palm berg begynte 
wisa nog häftighet a t  förfäkta sin mening: »Qvod m undus in prim a sua inno
centia recens conditus fuerit m ulto p ras tan tio r nostro e t millies perfectior, 
tam  respectu ipsius Dei quam rerum  creatarum ». Hwarföre jag befarade 
oskick å  ena eller andra sidan och trodde, d e t jag såsom decanus borde stiga 
fram  sådan t a t  h indra. H wad jag frugtade hände ock. Ty då herr professor 
Palm berg instantierade: »Observo per to tam  hanc §. m ulta minus apposite 
dicta, plurim as locutiones ac placet? incommodas, immo citationes partim  
superfluas, partim  incongruas, u t  non probent probanda»: tyckte herr pro
fessor Christiernin sig ske för när och u tb rast ofta i stickande ord til exempel, 
då  herr professor Palm berg sade: »dictum Dan. IV :to, 33. 34. non probat, 
qvod era t probandum »; swarade herr professor Christiernin: »Si non tib i pro
bat, tam en intelligentibus.» H äraf yppades discours, an opponens esset intel
ligens. Då herr professor Palm berg å ter instantierade: »minus recte citasti 
dictum  Luc: V I:, 47, nam  verba Salvatoris non alio tendunt, qvam  u t osten
deret fidem peccatricis declaratam  per caritatem  m ulto esse p rastan tio rem  
qvam pharisseorum, qvi nulla vel exigua caritatis opera praestiterunt», be
gynte herr professor Christiernin s i tt  swar på swänska: Phariséerne woro så- 
dane som herr professorn. Och om jag  minnes rä tt , uprepade han orden sä
gande: D u ä r pharisée.

H err professor Palm berg tyckte, a t de tta  swar rörde hans heder och be
klagade sig först för auditores och sedan för mig såsom decanus. H err pro
fessor Christiernin klagade likaledes öfwer ofog em ot sig. U ti dessa om stän
digheter war jag nödsakad tilta la  dem  båda med dessa orden: »Celeberrimi 
domini professores observetis, rogo, vices loqvendi e t abstineatis a scomma- 
tibus. Tu celeberrime domine prases respondeas ad  singula m om enta in argu
mento jam  in medium prolato», men herr professor Palm berg lemnade ej tid  
til swar u tan
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Begaf sig til n y tt argum ent emot §. 11, pag. 5, wid hwilkets proponerande 
och beswarande alt gick, så wid a  jag kan påm inna mig, ordentligen til.

H warefter herr professor Palmberg fram stälte argum ent em ot orden i 
§. 111, p. 8 : »Etsi justificatio sit actus forensis in  judicio Dei de homine in 
Christum credente, fit tam en simul in  homine fideli apprehensive e t sensi
tive.» H err professorn w ar så häftig  a t  ogilla orden: »»justificatio fit appre
hensive e t sensitive», a t han icke kunde tå la  swar eller läm na tid  dertil. Hwar- 
före jag fann mig nödsakad a t  å ter påm inna honom, d e t han  borde observe
ra  vices loqvendi, och då  d e t icke skedde, m åste jag  im ponera honom silen
tium . Dock som herr professoren begärde veniam ulterius proponendi argu
m enta, fick han tils tånd  dertil, addito monito u t  decenter suas ageret partes.

Sist jäm förde herr professor Palmberg orden pag. 20: »Paulus per g ra
tiam  primo excitatus deinde ad informationem Ananias recipiendam ablega
tus est, Act. IX : 6. . . Qvare haec Divina excitatio seu evigilatio illum inatio
nem a verbo prascedere videtur» etc. med de som stå  pag. 41: »ideoque sanio
res aliam gratiam  e t efficacem operationem Spiritus Sancti ad verbi divini 
intelligentiam , gustum  e t amorem, expetendam e t accipiendam docuerunt, 
Joh . X IV : 16. 26». E x hisce locis collatis ita  argum entabatur: Celeberrimus 
dominus praeses d istingvit Spiritum  Sanctum  a verbo, qvasi ille anteceden- 
te r se haberet in  excitanda gratia d istincta  a verbo, eoque recedere videtur 
ab orthodoxa Theologorum sententia, qvi in  salutis negotio operationem tr i
buunt verbo, tanqvam  unico Spiritus Sancti organo. H err professor Chris- 
tiernin sade då  i början af s i tt  swar på  det fram stälta argum ent: »Man skall 
in te t kasta  perlor för swin»: Om m an får sluta af det, hos menniskan utwer-
tes synes, til hennes tankar, så uptog herr professor Palm berg orden såsom 
nära  rörande sin person. Hwarföre han, som lilförene w ar nog hetsig, blef af 
de studerandes åtlöje liksom slagen och continuerade sedan icke länge, u tan  
slöt med e tt  wackert ta l til herr prases, som ock derpå swarade; jag wet icke 
anna t än, a t  de t skedde med anständighet.

Sedan opponerade 2:ne u taf auditores och sidst secundus opponens or
dinarius, då  a lt å  den ena och andra sidan til hela auditorii nöje skickeligen 
tilgick, och utdrogs med disputationsacten til kl. 2 e. m.

Under det herr professor Christiernin och herr professor Palm berg sins 
emellan disputerade, war ofta qvsestion de orthodoxia doctrinas de qva dis
pu tabatu r, derföre finner jag min skyldighet wara a t äfwen derom med några 
ord y ttra  mina tankar: nemligen: Qvaestion de mundo optimo hörer icke til 
articulos fundam entales, u tan  af somlige doctoribus ecclesias Lut her anas ja- 
kas och af andre nekas, dock torde hända a t  någre skriftenes språk icke äro 
r ä t t  ny ttjade  til det bewis, hw artil auctor dem anfört.

Angående qvasstion: an  justificatio fiat apprehensive e t sensitive, hade 
herr professor Palm berg rä tt , och hans argum ent kunna ej nekas, men i min 
tan k a  hade han ej anledning a t förkasta herr professor Christiernins mening
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såsom heterodox, u tan  hade bordt höra dess swar, hwilken förmodeligen för
k la ra t sine ord på  d e t sä tt, som salig doctor Hulsem an de auxiliis gratiae dis
sert, l:m o  cap., §. X IV , pag. 23, 24, som af honom citeras, och andre theolo
gi, som tag it vocabulum justificationis in  latiori significatu, (Cfr. Apol. Aug. 
Conf.) det gjort, i hwilken mening orden äro sanne, ehuru theologi orthodoxi 
nu  enhälligt komma deruti öfwerens, a t man post m otas controversias bör 
afhålla  sig från slika talesätt.

Sidst hwad qvacstion, som war emellan herr professor Christiernin och 
herr professor Palmberg, angår: an excitatus sensus e t voluntas ad  Deum re
deundi sit a  Spiritu Sancto sine verbo? måste en hw ar medgifwa, a t sententia 
affirm ans longe recedat ab orthodoxa Theologorum sententia, qvi omnem 
in  salutis negotio operationem tribuun t verbo, tanqvam  unico ejus organo, 
hwilket herr professor Palm berg ock med flere skäl af den Heliga Skrift, L ib
ris symbolicis sam t consensu theologorum bewiste, dock hade herr professorn 
bord t lemna herr prases tid  a t tydeligen sig derwid förklara, hwilken synes 
äfwen w ara af sam ma mening, då han pag. 41 med tydeliga ord säger: »Absit 
u t  verbi Divini doctrinam  aspernem ur a u t ejus insitam  vim ulla ratione ne
gemus, dum  necessitatem gratias p ra  venientis, p raparan tis  e t conservantis 
ad  naturalem  in subjecto recipiente ineptitudinem  e t infirm itatem  successive 
rem ovendam copiose adstruere studuim us.» Jag  m åste likwäl bekänna, a t 
herr p rases brukade u ti sina swar på de argum ent, som herr professor Palm 
berg anförde, e tt  och anna t ta lesätt, som förekom mig anstöteliget. Önske- 
ligit hade warit, om herr opponens läm nat honom tid  och tilfälle a t tydeligen 
förklara sin mening. Til äfwentyrs hade denna dispute stadnat i logomachie. 

U psala d. 5 Maii 1777.
Eric Kinmark.

Enligheten med originalet intygar
Anders Lundström.

(Kopia i Ivons. A rkiv : Acta 1777.)

6 .

Jurid iska fakultetens protokoll rörande examina och 
stipendier, Upsala d. 16 juni 1777.

År 1777 den 16 Jun ii kl. 4 eftermiddagen i juridiska faculte- 
ten, närw arande decanus, professoren doctor Solander, och pro-
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fessorerne doctor Risell och Berch. —  W id protocollet notarien 
Lundström.

§• I -

Justerades protocollet för den 4:de i denna månad.

§• 2 .

Företog sig faculteten å nyo det, i anledning af amplissimi Consistorii 
Academici under den 28:de Januarii 1774 meddelte protocolls utdrag, under 
den 4:de i denna m ånad i faculteten förehafde ärende, rörande så wäl publi- 
que examina här wid kongl. academien som de kongl. stipendiernes bä ttre  
in rä ttande  m. m., hwaröfwer facultetens u tlåtande äskas, då professoren 
Berch ingaf dess skrifteligen författade tanka  så lydande:

D å jag nu till följe af amplissimi Consistorii Academici extractum  pro- 
tocolli af den 28:de Januarii 1774, som till den juridiske facultetens u tlåtande 
blifwit rem itterat, skall y ttra  mig så wäl angående de academiske examina 
som ock om de kongl. stipendiernes bä ttre  anwändande, så kan jag för min 
del icke anna t än, hwad först inform ationswärket angår, conformera mig med 
de herrar Consistorii ledamöter, som under öfwerläggningen den 13:de Octobr. 
1768 u ti th e tta  ämne funnit de academiske constitutionerne innehålla nästan 
a lt, hw ad som till underwisningswerkets d rift och n y tta  sam t ungdomens 
tillhållande till goda seder erfordras kan, i fall denne academiske lag med no
gaste omsorg till alla sine delar följes:

B eträffande å ter för d e t andra de utwägar, som skulle kunna widtagas 
till de kongl. stipendiernes b ä ttre  anwändande och tillräckelighet för inne- 
hafwarena, så är jag till alla delar instäm m ande med deras tanka, som hålla 
före, a t inrättn ingen af e tt  com m unitet wore den som närm ast uppfyllde det 
påsyftade ändam ål, och d e t så m ycket säkrare som de hinder, hw ilka fordom 
kunnat sägas ligga denna goda in rättn ing  u ti wägen, i anseende till sedelmyn
te t  och deraf följande obeständige w ahru wärden, nu mera igenom m yntrea
lisation al deles äro u tu r wägen röijde.

Professoren doctor Risell inlemnade s i tt  y ttrande skrifteligen förfat- 
ta d t så lydande:

Sedan hans Excellence illustrissimus cancellarius, likm ätigt e tt  deröf- 
wer mig tillstä ld t u tdrag  af amplissimi Consistorii Academici protocoil, under 
den 13:de Jun ii 1774 höggunstigt täck ts förordna, det bör jag  i den juridiska 
faculteten äga säte och stäm m a, så o fta någon af facultetens ledam öter fin
ner m itt biträde nödigt, och faculteten på sådan grund behagat med mig com- 
m unicera e t t  u tdrag  af Consistorii Academici protocoll under den 28:de J a 
nuarii 1774, hw aruti faculteten anm odas a t  meddela Consistorium Acade
micum sine tankar, angående så wäl de academiske examina som äfwen de 
kongl. stipendiernes bä ttre  anwändande, emedan högbemälte hans Excellence
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den 20:de October 1773 u ti Consistorio Academico sjelf närw arande täckts 
höggunstigast anbefalla Consistorium Academicum a t  s itt betänkande öfwer 
båda dessa ämnen afgifva; Så för a t å  ena sidan åtlyda  högbemälte hans E x 
cellences förordnande och å  den andra, så godt jag kan uppfylla consultissi
m a  facultatis juridicas för mig betygade förtroende, får jag den äran  a t med
dela någre reflexioner, hw ilka jag påm inner mig hafwa redan under min tjen- 
ste tid  flere gånger förekommit mig i anseende till förenämnde hw art och e tt 
på  s i tt  s ä t t  betydande ärender.

Beträffande således det förra eller de academiske examina, så äro ibland 
desse de så kallade exam ina rigorosa eller candidatexam ina u ti facultate phi
losophica och exam ina publica u ti Consistorio Academico med dem, som wid 
rikets civile tjenstegrenar äm na söka befordran, de 2:ne slags examina, hwil
ka i synnerhet antingen hedra eller wanhedra academien, a lt efter som de 
ynglingar, hw ilka med wederbörandes approbation passerat desse förhören, 
sedermera finnas äga den kunskap hwarom wittnesbörd dem blifw it med- 
delte.

Men aldenstund de förstnäm nde exam ina sam t den n y tta  eller skada, 
de sam ma medföra för literaturen och rikets tjenst, egenteligen ankomma 
på den philosophiske facultetens besörjande och answar, jag ock utom  dess 
af Consistorii Academici protocoll under den 20:de October 1773 haft tillfälle 
a t inhäm ta, huruledes hans Excellence illustrissimus Cancellarius då  när
w arande sjelf behagat u tm ärka det wäsenteliga felet, hwarmed sä tte t a t  an 
ställa desse examina ännu är behäftadt, och hwilket derföre lios lians Excel
lence lem nat d e t twifwelsmål, huruw ida de som wilja antaga magister-graden 
kunna möijeligen i något blifwa solide, så ehuruwäl herrar professorer i all
m änhet wid det tillfället, som protocollet lyder, endast beklagat, a t  med exa
m ina till collegierne aldrig w unnits den af lagstiftaren påsyftade werkan, men 
dock derföre icke bör twiflas, det lärer ju  Consistorium Academicum lå ta  
denna hans Excellences erinran wäcka hos sig om tankan a t förekomma, d e t 
m åtte  icke allm änheten få anledning a t  i anseende till de förstnäm nde exa
m ina föra sam ma klagan, blifwer det endast angående de sednare eller de uti 
höga kongl. förordningarne af den 10:de Martii 1749 och den 9:de M artii 1750 
i nåder anbefallde förhören med dem, som wid rättegångs-werken sam t kongl. 
M ay:ts och riksens collegier tänka söka befordran, som mig nu åligger a t lem- 
na  m itt y ttrande.

Så lite t som jag å ena sidan kan för min del widgå, a t med desse exa
m ina aldrig wunnits den af höga lagstiftaren påsyftade werkan, emedan jag 
då torde nödgas tillstå, a t  de mångfalldiga w ittnesbörder om god, m ycket 
god ja  ock beröm lig insigt u ti de till hwars och ens ändam ål hörande lärdoms 
stycken, hwarmed tid  efter annan flere studerande blifwit af Consistorium 
Academicum ifrån academien affärdade, blifwit på  sanningens bekostnad med- 
delte, äfwen så lite t wågar jag å den andra påstå, a t de derföre i allmänhet
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w arit m era nytlige än skadelige för rikets tjenst, academiens heder och de 
examinerades egen framtid.

A t de icke så woro under den tiden, då författningarne till äfwentyrs 
icke altid  sam m anstäm de till det sto ra  ändam ålets befordrande, och då anci- 
ennité m era än  skickelighet kunde decidera både om tjensten och tjenstem an- 
nens öde, war för mig åtm instone så m ycket mindre underligt, som efter min 
öfwertygelse, af den erfarenhet jag i de tta  äm ne hade under min tjenstetid , 
det i alla tidehwarf torde få anses som e tt lyckskott, a t  genom denna in rä tt
ning något dugeligt ämne till någondera af de civile tjenste werken beredes 
wid academien, åtm instone så länge nation i allm änhet och den till kronans 
tjen st destinerade ungdomen i synnerhet icke hysa sam ma acktning för s tu 
dier och öfwertygelse om n y ttan  och nödwändigheten af en grundelig kun
skap, som längre tillbaka äfwen u ti d e tta  seculo gjorde båda så u tm ärk t heder.

Ty när jag besinner å  ena sidan, a t  de flästa studerande, hwilka äro äm 
nade a t  antingen wid rättegångs-werken eller andre d e t civile tjenste-werkets 
grenar söka befordran, först komma till academien m ed knappa wilkor och 
med den ännu knappare kunskap, som de hemma fåd t af en föga skickeligare 
inform ator: a t  dem af föräldrarne blifw it an ty d t fordersam mast anm äla sig 
till examen publicum eller ock disputera antingen på  e t t  s ä tt eller annat: a t 
de till den ändan, så ofta andra occupationer det tillå ta , afhöra wisse profes
sorers föreläsningar och deraf, dels genom egne dels ock andras så kallade anno- 
tationer, form era sig en stundom  b ä ttre  stundom  sämre sam manhängande 
utanläxa, m ed den de wid allm änna förhöret bä ttre  eller sämre sig behjelpa: 
a t  hela denna cursus studiorum  afgöres ofta på en eller tw å, mera sällan på 
3 högst fyra terminer: a t  ynglingen således hördt kan hända 1/ i  del men icke 
fa tta d t i/8 del af hwad han bord t höra och lära, i synnerhet som pluraliteten 
går ifrån academien, innan den ännu rätteligen kan sägas tänka  om eller uti 
wetenskaperne: a t  han med denna klena m atsäck blifwer på e tt  eller annat 
s ä t t  förpassad ifrån academien, men likafullt till ausculterande på något ställe 
antagen: N är jag ock å  den andra besinner, det kunna wederbörande herrar 
professorer, om de ock woro aldrig så nitiske och sam wetsgranna i sine skyll- 
digheters fullgörande, aldrig hjelpa desse om ständigheter eller längre qwar- 
hålla en yngling wid academien, än  föräldrar och anhörige så för godt finna, 
u tan  a t  b lo ttstä lla  sig för det skymfeliga tillmäle, a t  de derm ed b lo tt syfta på 
egen winning af de så kallade collegii penningarne: N är säger jag d e tta  a lt i 
öfwerwägande tages, och jag tillika icke ser någon möijelighet, huru  förenämn
de omständigheter genom någre ytterligare författningar skulle kunna huf- 
wudsakeligen rä tta s  och bättras, kan  jag aldrig få annan öfwertygelse, än den 
jag tillförene haft, a t nemligen oftanäm nde examina b lo tt tillskynda weder
börande herrar professorer en oftast frucktlös möda och icke sällan widriga 
omdömen, sam t a t således ny ttigast wore, det examinations och pröfnings 
rättigheten  hel och hållen öfwerlemnades till de kongl. collegierne sjelfwe.
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Skulle då hända, a t  oskickelige äm nen till auscultanter antogos, kunde 
sådan t icke skrifwas på academiens och professorernes räkning. Blefwo åter, 
som jag  snarare bör supponera, sådanne ynglingar, som för b ittida  och omogne 
g å t t  ifrån academien, till ausculterande icke adm itterade u tan  i det stället till 
academ ien å te r förwiste, skulle ofelbart b lo tt e t t  eller anna t sådan t exempel 
blifwa tillräckeligt a t  icke allenast w arna ungdomen ifrån e t t  dylikt förhas
tande, u tan  ock i och med detsam m a å te r försätta kongl. academien i sam ma 
lyckliga belägenhet a t med dugeliga ämnens beredande till rikets tjenst kunna 
både hedra sig och gagna de t allmänna, som den war, förr än oftanäm nde exa
m ina publica inrättades, och då i allm änhet ungdomen w ar m era bekymrad, 
huru  lärd  än huru  tid ig t den m åtte  komma i kronans tjenst.

H wad angår d e t sednare äm net, hwaröfwer hans Excellence täckts in 
fordra Consistorii Academici utlåtande, nemligen om de kongl. stipendiernes 
b ä ttre  anwändande, så ehuruwäl hans kongl. M aij:t såsom denna dess aca
demies då warande höga canceller under den 13:de October 17G8 till Consis
torii Academici protocoll nådigast täcktes förklara, hwad hans kongl. M aij:ts 
nådigste intention wore med thesse medel i fram tiden, likwäl och som owist 
torde wara, huru snart de flere swårigheter, hwilka därwid finnas ännu möta, 
kunna till äfwentyrs blifwa u tu r wägen röijde, så wore wisserligen a t  önska, 
det m åtte  em edlertid m ed hans kongl. M ay:ts allernådigste tillstånd någon 
sådan interim s författning widtagas, hwarigenom dessa stipendii-medel, hwil
ka, som hans kongl. M ay:t under nyssnämnde dato  täcktes sjelf i nåder an 
m ärka, genom tidernas förändring blifw it för den studerande ungdomen e tt 
otillräckeligt och beswärligt understöd, kunde någorlunda tjena till det af 
höga insticktaren med dem påsyftade ändamål.

D etta  kunde dock efter min oförgripeliga tanka icke skje, åtm instone 
s å  länge waruprisen så som nu sig förhåller, så fram t icke hw arje stipendiat 
finge för hwarje år n ju ta  omkring sexton riksdaler eller 300 daler kopparm ynt. 
Och ehuru således hände, a t desse stipendiaters antal något förminskades emot 
hwad d e t efter första inrättningen borde wara, m innes dock derm ed det, a t 
åtm instone någre blefwo då belåtne med de kongl. stipendierne, i stä lle t för 
a t t  ingen nu  så är.

Jag  tw iflar ock utom  dess, det skulle genom en sådan förbättring  an ta le t 
af de kongl. stipendiaterne särdeles förminskas emot hwad det nu  är och snart 
i 30 år warit, sedan under samma tid  hw arje å r  så ansenligen af sam ma fond 
m edtagits å t de så kallade notarii facultatum  och professorum amanuenser.

H w ad n y ttig t med desse amanuenser blifwit u trä tta d t under nyssnämn
de tid , och hwilka de egregia opera äro, wid hwilkas utarbetande de samma 
blifw it nyttjade, dem kjänner jag icke ej heller hö rd t näm nas utom  det förträf- 
träffeliga herr cancellierådet och riddaren Ihres Glossarium swio-gothicum. 
Men det k jänner jag, a t  med desse notarier och amanuenser icke h ittills blif
w it så hushållat, som höga lagstiftaren d e t befallt.
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T y då  kongl. academiske constitutionerne u ti 17:de cap., 6 membr., 4 
§. förmår; a t t  12 studiosi, nemligen 4 theologise, 1 juris, 1 medicinae och 4 phi
losophiae, sådane som först i hwarje facultets och sedan i Consistorii Acade
mici omdöme äro de bäste befundne, skola i trenne å r hw ardera få n ju ta  dub
belt kongl. stipendium  i öfwersta classen, sam t a t af desse en i hwarje facul- 
te t  skall föra protocollet och i öfrigt troligen fullgöra de flere en notarii skyl
digheter, kan jag deraf icke draga den mening, som hade höga lagstiftaren 
härwid haft afseendet på  faculteternes notaria ter såsom ordentelige och med 
ordentelig lön in rä ttade  sysslor, u tan  fas t m era och egenteligen derpå, huru 
desse näm nde tolf studerande m åtte  till sine studiers desto lyckeligare och 
skyndesammare fortsättande n ju ta  af de kongl. stipendii medlen e tt  tillräc- 
keligare understöd, än eljest af den fonden både då och nu kunde och kan de 
studerande i allm änhet tilldelas, sam t a t  desse, under de t en del af dem be- 
tjente faculteterne, de öfrige å ter wisse professorer wid desses till tryckning 
utgifwande lärde arbeten, m åtte  äga en både för dem sjelfwe och publicum 
ny ttig  öfning.

U ti denna min oförgripeliga mening tro r jag  ock mig så mycket mindre 
fela, som icke allenast det näm nde understödet u ti högst åberopade lagens 
rum  kallas stipendium, u tan  ock uttryckeligen derom stadgas, a t  de t skall 
tilldelas studiosis, sam t a t ingen får n ju ta  det längre än  i 3:ne år, och detta  
u tan  twifwel af den grund endels, a t det icke är någon lön u tan  b lo tt e t t  s ti
pendium, hw ilket innehafwaren, om [han], när han d e t först erhölt, w ar re 
dan in ter pares probatissimus, som kongl. constitutionerne fordra, skäligen 
förmodats kunna efter try  års förlopp um bära, endels ock på  th e t oftare to rf
tiga och lika skickelige studerande m åtte  kunna successive deraf blifwa del- 
aktige än eljest möijeligen kunnat skje, i fall det w arit äm nat till något en 
ständig syssla åtföljande salarium.

Men som icke dess mindre under de 30 åren, som i de theologiska och 
philosophiska faculteterne sam t stundom  i den juridiske sådane amanuenser 
n ju tit såsom notarier underhåll, icke allenast dertill merendels blifwit u tsed
de m agistrar, u tan  ock saken tag its på den foten, a t  den som komm it till e tt 
sådant no taria t derwid förblifwit opåtald, till dess han få tt  någon ordinarie 
syssla och ibland i flere år längre, hwarigenom händt, a t desse dubbla kongl. 
stipendier som desse notarier uppburit icke allenast räck t för en hw ar af dem 
dubbelt, och deröfwer, längre än  kongl. constitutionerne tillåta, u tan  ock så 
oförm ärkt ik läd t sig anseende af ordentelige löner, dem faculteterne efter be
hag bortgifwit: T y önskar jag för min del, det m åtte  en sådan i sednare tider 
tagen praxis nu återw ända, och det så m ycket mera, som icke allenast, enligt 
hwad höga kongl. reglem entet af den 8:de Jun ii 1699 23 §. i bokstafwen lyder, 
de kongl. stipendierne wid första förordningen äro anslagne till deras under
håll af den studerande ungdomen, som för deras studier skull wid academien 
sig uppehålla, och hans kongl. May:t derföre icke will tillåta, a t sådane stipen
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dier distraheras eller utdelas till andre än  de, som äro NB. studenter och da- 
geligen wistas i U psala där a t idka sine studier, u tan  ock faculteternes pro- 
tocoller så lite t sysselsätta, a t de af decanis sjelfwe wigligen kunna författas, 
u tan  a t till en så betydelig summa, som sedan 1748 men aldrig tillförene skedt, 
dertill behöfwes m edtaga den stipendii fond, som endast till fattige studen
ters underhåll allernådigst blifwit anslagen.

H w ad dernäst beträffar, a t  i  högst åberopade kongl. constitutionernes 
capitel tillätes de professorer, hwilka, som orden där lyda, hafwa något för- 
träffeligt werk, egregium opus, under utarbetande, a t  få till hjelp n y ttja  de öf- 
rige där näm nde stipendiater, så ehuru icke nekas, a t i  förra seculo, då flere 
sådane arbeten  från academien utkom m o, och då  så wäl professorerne sjelf
we som äfwen wetenskaperne i allm änhet woro i en helt annan belägenhet än 
nu, sådan t kunde wara både nödigt och ny ttig t, likwäl och då  jag tillika be
sinnar:

1:0 A t merendels alla wetenskaper sedan den tiden blifw it så upparbe
tade och utwidgade, a t  den professor torde kunna med fog sägas göra fullt 
skjäl för sig, som förstår och hinner r ä t t  bibringa sina lärjungar, inom den 
tiden en hw ar af dem nu  anwänder wid academien, d e t förnäm sta af hwad i 
de till hans profession hörande lärdomsdelar af andra blifwit uppfunnit och 
skrifwit.

2:o A t i anseende till de i sednare tider m ultiplicerade consistorielle 
gjöromålen, de facultative sam mankomsterne, de så kallade m unera ambula- 
torife, nationernes och andre inspectioner m. m. en professor är så sysselsatt, 
a t  om  han med den flit som wederbör skjöter sin egenteliga syssla, för honom 
blifwer föga möijeligt redigera sine arbeten i det skick och ordning, a t de för 
en upplyst allm änhets ögon skulle kunna i trycket framläggas, så fram t han 
icke antingen w arit i  många år professor eller ock em ot wanligheten tidigt 
hunnit få en profession, till hwilken både hans naturliga lynne så wäl som an- 
wände arbetsam het w arit redan från yngre åren m äst lämpade.

3:o A t en professor, som will och för öfrigt har tillfälle a t skrifwa nytti- 
ge böcker, a ltid  finner flera utw ägar till b iträde och lindring i kostnaden, så 
wid renskrifningen som äfwen wid tryckningen, u tan  a t  med någon am anuen
sis dertill gravera stipendiifonden: till e tt  öfwertygande bewis hw arpå jag kan 
åberopa mig archiatern och riddaren Carl von Linnés mångfaldiga både honom 
sjelf och hela academien hedrande tryckte arbeten, till hwilka han dock icke 
ens begärdt en sådan amanuensis.

4:o A t som i d e t förr åberopade den academiske lagens rum  in te t finnes 
u ts takat, huru  lång tid  hwarje professor som sig dertill anmäler må af en slik 
amanuensis få sig betjena: icke eller om den honom bör bewiljas, så snart han 
b lo tt säger sig w ilja af trycket utgifwa något arbete, u tan  a t  kunna uppte ma- 
nuscrip tet färdigt, icke eller om en och sam ma professor må på sam ma tid  få 
antaga flere; Så skulle kunna hända, a t  om en professor behöfde eller funne
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sin räkning w id a t i tio , tolf eller flere å r  draga u t  med det anm älte arbetets 
utgifwande från trycket, han, under faveur af lagens stillatigande i den de
len, dock wille påstå  a t  under all den tiden  likafullt få behålla sig tillhanda 
en om icke tw änne sådane handtlangare, i  hwilken händelse dess colleger skulle 
komma i den ledsamma belägenhet, a t  antingen lå ta  opåtalt passera e t t  dy
lik t påtageligt missbruk, eller ock för gjorda billiga påminnelser deremot 
ådraga sig hans obilliga missnöije.

D å nu, säger jag, a lt sådant af mig wederbörligen öfwerwägas, kan jag 
för min del icke anna t finna, än  a t  äfwen desse amanuenses äro nu  m era al- 
deles umbärlige, och a t  således äfwen den ansenliga del af stipendiis regiis, 
hwilka desse annars årligen skulle än  ytterligare på s ä t t  som h ittills skedt ab 
sorbera, blefwe till stipendiernes upphjelpande b ä ttre  sam t med höga instick- 
tarens wisa afsigt och med allm änhetens önskan mera enligt anwände, om de 
enligt prim itive inrättningen återfölle till medellöse studenters hjelp och un
derstöd.

Decanus professoren doctor Solander förenade sig till alla delar med den 
af professoren Risell y ttrade  mening.

Och som wid denna öfwerläggning pluraliteten blifw it wid den af p ro
fessoren Risell y ttrade  tanka, så resolverades, d e t kommer den sam m a såsom 
facultetens beslut, jem te hwad professoren Berch särskildt y ttrad t, a t  genom 
utdrag af protocollet till amplissimum Consistorium Academicum öfwerlemnas.

(Ur ju rid isk a  fak u lte ten s originalprotokoll.)

7.

Kanslern till K. M aj:t om förloppet vid sam m anstöt
ningen mellan C hristiernin och Palm berg, då den förre d. 
5 april speciminerade för teologisk professur, Stockholm d. 
23 aug. 1777 (med bilaga).

Storm ägtigste Allernådigste Konung!

Anm ält hos Kongl. M ay:t på Gripsholms slott d. 9 
September 1777 och lades ad acta.

Eder Kongl. M aij:t har behagat lå ta  gifwa mig tillkänna dess nådiga 
willja, det jag inkomme med underdånig berättelse om sam m anhanget af en 
disputations act, där professorerne Christjernin och Palm berg skulle hafwa 
förfallit i en owänlig och oanständig ordwäxling. Denna Eder Kongl. M aij:ts
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befallning lia  jag så m ycket skyndesammare åtlyda  kunnat, som jag, m itt 
äm betes skylldighet likm ätigt, längesedan inhäm ta t derom all nödig under
rättelse.

Upprinnelsen af denna händelse är den, a t t  d å  för någon tid  sedan pro
fessoren Palm berg p res idera t för en af honom författad  theologisk disputa
tion, har Christiernin på  honom opponerat och därunder i synnerhet angri
p it  något såsom stridande em ot orthodoxien: och då denne senare, för a t t  blif- 
wa uppförd å förslag till den ledige theologiae professionen, likaledes borde 
efter constitutionernes innehåll p residera för en egen theologisk afliandling 
och däru ti infört sam ma sats, som han u ti  sin opposition emot Palmberg 
hade tillförene y rkat, ansåg Palm berg det såsom em ot sig besynnerligen rick- 
ta d t  och trodde sig fördenskull ej kunna undgå a t t  å  nyo förfäckta sin me
ning, såsom efter hans tanke enligare med den H. Skrift; ty  äm net angeck sä t
te t  af den Helige Andes m edwärkan wid en syndares omwändelse, eller r ä t 
ta re  sagt bestod i m etaphysiska distinctioner, hwaraf efter min tanka  den ena 
eller andra kan u tan  fara för saligheten antagas. D etta  war således anled
ningen till d e tta  deras disputerande, som började med a lt saktm od och-an
ständighet, men småningom blef upphettad t, emedan ingendera wille wara 
ansedd såsom heterodoxe, då den ena in te t gaf den andra  tid  a t t  u tfö ra  sin 
mening, u tan  föllo hw arannan ständigt i talet, så a t t  facultetens decanus, som 
war närw arande, flere gånger fann sig föranlåten till påminnelser, a t t  med 
foglighet höra hw arannan och ta la  hw ar i sin ordning; men inga owänliga eller 
oanständiga ordasätt, in te t personelt eller något utom  gräntsorne af disserta
tions äm net, m indre något som kunde få nam n af in jurier har därw id förefal
lit. Ändteligen hafwa de dock alla båda sak tad t sin eld, och den wanliga com- 
plim enten har, såsom i början, äfwenså wid slutet, w arit anständig och i wän- 
liga o rdasätt författad: icke eller har dem emellan tillförene någon owänskap 
blifw it förspord.

Sådant ä r  i sanning förloppet af denna sak, och Eder Kongl. M aij:t torde 
däraf i nåder finna, a t t  den in te t förtjenar de förhateliga färgor, hwarmed 
den, kan hända af w idrigt sinnade, welat afmålas, u tan  fastm ehr torde kunna 
få  nam n af en swaghet och en öfwerdrifwen ’lärdoms ifwer, i sådana tillfällen 
ej owanlig, em ot hwilken ingen laga actus kunde äga rum . Men ehuru här
med m å wara, det jag  bör i underdånighet Eder Kongl. M:ts nådiga bepröf- 
w ande underställa, så skulle de tyckas, oförgripeligen sagt, hafwa få t t  s i tt  för
seende redan d y r t um gälla medelst d e t bref, som jag lå tit, enligt Eder Kongl. 
M:ts befallning och efter dess föreskrift, till academiens rector häröfwer af- 
gå, då  jag  ännu w ar i begrepp a t t  om sam m anhanget inhäm ta tillräckelig upp
lysning, hw ilket synes u tm ärka en onåd, och hwaraf här en afskrift i under
dånighet bifogas.

M itt cantzlers äm bete har olyckeligen trä ffa t en tid , då denne Eder 
Kongl. M :ts academie ä r  blefwen e t t  målil för oförtjente tillm älen, då  hwar
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och en, och den okunnige allram äst, tro r sig kunna döma om dess gjöromåhl, 
då  med begärlighet uppsökes och n y ttja s  a lt hw ad som med en wrång uttyd- 
ning kan hos medborgare betaga det förtroende, som dess lärares n it och upp
förande i sanning tillkommer, och hw arpå uppfostringswärkets framgång 
sam t inrättningens bestånd till så betydande del bero. En omständighet, 
som ej anna t kan än jäm wäl för mig ansenligen betunga e tt  äm bete, som u t
om dess har sina beswär, det jag på  Eder Kongl. M aij:ts befallning af b lo tt 
underdånig lydnad em ottagit, och som endast af en mild tanka om academi- 
ens ledam öter och e t t  nådigt förtroende till deras cantzler kan lättas. F ram 
härdar med all undersåtelig n it och trohet, Storm ägtigste Allernådigste K o
nung, Eder Kongl. M aij:ts

allerunderdånigste och tropliktigste tjenare och undersåte 
C. Rudenschöld.

Stockholm d. 23 Aug. 1777.

(Original i  R iksark ivet, K an s le r  och K onsistorium  till K. M aj:t.)

Bilaga.

K anslern till rek to r professor S. Durseus om samma 
sak, Stockholm d. 28 april 1777.

Till Rector Magnificus i Upsala, professor Sam. Durseus, dat. d. 
28 April 1777.

Sedan jag skrifw it närgående, har jag under e t t  företräde hos Hans 
Kongl. M aij:t f å t t  en befallning, den jag hade önskat kunna undwika. Hans 
M aij:t w ar olyckligt wis underrättad  om den scene, som i brefwet omnämnes, 
och förklarade deröfwer d e t högsta missnöje. E fter den idée H ans M aij:t der- 
om fa ttad t, ansågs det som en uppenbar scandale och för rikets ungdom en 
förargelse, så a t t  ock H ans M aij:t w arit sinnad, a t t  lå ta  till mig en skriftelig 
föreställning deröfwer afgå, den jag dock hoppas hafwa förm ått afböja; men 
hwad som in te t stå r i min m agt a t t  förtiga, de t är, a t t  om de bägge stridande 
blifwa på  förslag till den ledige professionen uppförde, d e t wisserligen blir för- 
kastadt, eller ock a t t  Consistorium har a t t  förw änta sig hwad förmodeligen 
tillförene alldrig händt, nemligen a t t  H ans M aij:t näm ner någon utom  de fö- 
reslagne, emedan H ans M aij:t finner a t t  lärdom allena ej är tillräckelig a t t  
derpå förtjena e tt  rum , u tan  a t t  ock seder och sinnelag böra komma med i 
räkningen, så fram t ungdomen skall hafwa den uppbyggelse som wederbör.

(Kopia, b ilagd  föregående bref.)
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8 .

U r konsistoriets protokoll om universitetets förlust på 
Nosocomii och lasaretts-in rättn ingens sammanslagning, Up- 
sala d. 3 januari 1778.

1778 d. 3 Januarii kl. 11 f. m. Consistorium 
Academicum.

7. §•
U pplästes professoren Sidréns afgifne u tlåtande öfwer lazaretts in rä tt

ningen här i Upsala, i  anledning hw araf resolverades, a t, jäm te d e t Consisto
rium  Academicum till deras excellencer, herrar seraphimer-riddare, som till 
öfwerstyrslen af hospitalerne i riket förordnade äro, till följe af deras Excel
len ce s  höggunstige befallning af den 25 sidstledne November öfwersänder 
räkningarne för U psala läns och associerade församlingars af Stockholms 
och V ästm anlands läner influtne lazarettsmedel för den tid  af nio 2/ 3 dels 
år, som förflutet, sedan d e tta  lazarett m ed kongl. academiens Nosocomium, 
till underdånigt följe af kongl. brefwet den 6 October 1767, blifw it för- 
enadt, till November m ånad sidstledne år 1777, skulle tillika  i  all ödm jukhet 
anm ärkas, huruledes deraf finnes, a t academiens Nosocomium på denna tid  upp
b u rit af länet och associerade soknar 1,286 rd r 33 sk :r 8 r :s t eller 23,160 d a 
ler 20 öre kopparm ynt men derem ot utgifw it och påkostat de sjuke 3,086 rdr. 
32 sk :r 3 r :s t  eller 55,560 daler, 3 öre kopparm ynt, ehuru m edicamenter icke 
blifw it beräknade högre på hw ar säng än  200 daler kopparm ynt årligen, hwil- 
ket lärer wara det minsta, som dertill kan uppgå, äfwen som 819 daler sam 
m a m ynt på hw ar säng för spisning, wärma, ljus och tw ä tt, tillsam m an 1,019 
daler, då  derem ot en sjuksäng i kongl. lazarette t i Stockholm kostar årligen, 
sedan arfwodet för betjeningen är afdraget, wid pass 1,339 daler a lt  koppar
m ynt, hw araf synes, a t  då  academiens Nosocomium för länets räkning årli
gen hållet fem och en half sjuksäng öfwer hufwud för 2,396 daler kopparm ynt, 
en god del af de till Nosocomium anslagne medel blifw it anwände till länets 
sjuke. Och ehuruwäl desse medel blifw it wäl anwände, då  de tje n t till fa t
tige sjukas hjelp och räddning, likwäl då  academiens Nosocomium är in rä t
ta t, och medel till dess underhållande blifw it anslagne för de studerandes un
der wisning i praxi medica, så kan det icke annat w ara än  onereust för denne 
in rättn ing a t hålla e tt  lika s to rt an tal sjuksängar under ferierne som under 
lectionsterminerne, och a t  antaga på  en och sam m a tid  2 å  3 sjuke af enahanda 
sjukdom ar, af hwilka ofta en del äro för e tt  lazarett, och än  m era för e t t  till
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de studerandes underwisning in rä tta t Nosocomium, mindre tjenlige, såsom 
gamla bensår, en del å te r behäftade m ed oboteliga sjukdom ar och änteligen 
en del så swage, a t de kort efter det de i lazarettet inkom mit, med döden aflidit.

Af denna erfarenhet inhäm tade Consistorium Academicum med bekym 
mer, a t egenteliga ändam ålet af Nosocomii inrättn ing, de studerandes hand- 
ledande i medicinens utöfning, ehuru academiens kostnad derwid w arit större 
den förflutne tiden, m indre wunnits, än om wederbörande äg t frihet a t  efter 
om ständigheterne göra wahl af sjuke och a t  öka sjuksängarnes an tal under 
lectionstiderne sam t deremellan minska dem.

Till ändrings winnande i desse swårigheter trodde Consistorium Aca
demicum sig böra n y tt ja  d e tta  tillfälle, a t  inför deras excellencer uppgifwa 
beskaffenheten af denna in rättn ing  och tillika i all ödm jukhet hemställa, om 
icke deras Excellencer skulle täckas tillåta, antingen a t  länets lazarett hädan
efter blefwe skiljt ifrån academiens Nosocomium, eller ock i fall föreningen 
skulle continuera, det sjuksängarnes an tal för länet blefwe inskränkt till 2:ne 
sängar, hwarmed förmodas, det länet skulle blifwa skadeslöst, så wida dess 
lazarettsmedel, sedan de associerade församlingar derifrån blifwit skilde, knapt 
stiger till, m en wäl under 2,000 d:r kopparm ynt om året, och länet icke är 
g raverat med rummens, sängarnes och betjeningens underhållande, derest 
icke deras excellencer skulle höggunstigast finna utw äg a t af andre medel så 
understödja denna inrättn ing, a t  den u tan  academiens så kjännbara grava- 
tion, som h ittills skedt, kan i sam ma ställning som den nu äger underhållas 
och fortsättas.

(E fter konsisto riets originalprotokoll.)

9 .

Kanslern till K. M aj:t om beliofvet af löneförhöjning 
vid universitetet, Stockholm d. 6 m ars 1778.

Inför Eder Kongl. M aj:t utbeder jag mig den nåden a t t  i underdånig
he t få andraga e t t  ährende, som Consistorium Academicum i U psala hos mig 
anm ält rörande den m istning, hw aruti academie s ta ten  därstedes sig nu  be
finner i anseende till den del af dem anslagne löhner, som i daliler kopp:m t 
u tgår, och hw ilken i de nu  tjenstgiörandes hand wärkeligen ä r och hädanefter 
äfwen skulle blifwa dubbelt ringare än den war i deras företrädares tid , innan 
wäxelcoursen började stiga.
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A tt inför Eder Kongl. M aj:t i underdånighet något närm are kunna åd a 
galägga den förlust såwäl academiens professorer som flere tjenstem än uti 
deras eljest i sig sjelfwe knappe och ringa löhner härigenom m åst widkännas; 
får jag endast i underdånighet näm na, a t t  de förstnäm de eller professorerne 
för närw arande icke å tn ju ta  s to rt m ehr än  1/ i dehl af hw ad dem wid första 
inrättningen blifw it tillagdt; ty  när academien ålir 1621 d. 7 Ju lii af högstsalig 
Konung G ustaf Adolph ärhöll den forme, som den nu  äger, anslogs hwarje p ro
fessor en sum m a af inem ot 500 dahler s:rm t öfwer hufwudet, som efter den 
tidens wärde ansågs swarande em ot 444 tunnor spannem ål. I  de t skick för- 
blefwo ock lölmerne de följande åhren, till dess de, i anseende till den ändring 
m yntet undergått, äfwen sedermera m åste förändras, såsom åhren 1648 och 
1655, då  de sattes på 700:de daler s:rm t, så a t t  sum m an af dahlertalet ökades 
i den mohn, som m yntet ifrån  åh r 1624 blifw it försäm rat; och woro desse 700:de 
dahler s:rm t swarande em ot 1400: de då  gängse m arkstycken eller Caroliner. 
Men följande tiders omskiften med flere om ständigheter medförde sedan snart 
den ändring, a t t  ehuru sta ten  af åh r 1699 u tsa tte  professorernes löhner lika 
som förr till 700:de daler s:rm t, woro desse likwäl något m ehr än  till 1/ 3 dehl 
mindre än de 700:de daler, som professorerne åh r 1648 och därom kring å tn jö 
to, dock ännu swarande em ot 311 tunnor spannemåhl.

D enna penningelöhn blef sedermera genom alla wahrors tilltagande dyr
het, kopparm yntets försämrande, men i synnerhet m yntvalvationen åhr 1715 
i den mohn förminskad och till professorernes underhåll otillräckelig, a t t  H ans 
Kongl. M aj:t högstsalig Konung Eredrich tid  efter annan fann för godt, a t t  
af academiens inkom ster i nåder tillägga så wäl professorerne som den öfrige 
sta ten  någon ärsättn ing  för deras genom desse förändringar iråkade lidande. 
Således anslogs professionerne åh r 1731 femtijo tunnor spanm ål in natura, 
och å te r 1748 under glorwyrdigst i åminnelse H ans Kongl. M aj:ts Konung 
A dolph Fredrichs höga Cantzleriat och uppå dess allernådigste bemedlande 
andra 50 tunnor, em ot så stor afräkning af deras penninge löhner, som swa- 
rade em ot spannem åhlens kronowärdie och för 100:de tunnor utgiör 675 da
ler k :rm t, så a t t  hwarje professors löhn då  bestod af 100:de tunnor spanne
måhl sam t 1425 daler k :rm t i  penningar.

Desse 1425 dahler fingo professorerne sedermehra a lt intill åhren 1757 
och 1758 oförändrade å tn ju ta ; men wid coursens då  begyndte stigande, me
rendels till 72 ibland till 108 m ark, förlorade äfwen denna sum m a oftast hälf
ten  och ibland mehr af dess wärde, till dess den genom m yntets stigande till 
18 daler riksdahlern blifw it för all tid  reducerad till hälften mindre, än den 
war 1749 och de följande åhren, innan coursen uppjagades; hwaraf följer, a t t  
hw ar och en af de professorer, som i senare tider w arit tjenstgiörande, på 20 
åhrs tid  n ju tit per medium 30,000:de dahler k :rm t mindre än deras före
trädare.
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E n sådan mistning och afsaknad u ti deras löhner ådagalägges än  tyd li
gare därigenom, a t t  då  academiens fonds ännu ä r densamma, som wid första 
inrättn ing , u tan  a t t  hafwa blifw it w idare ökad än  med 200:de tunnors rän ta , 
hwilken innom  de senare 10 åhren tillkom m it, d e t likvväl befinnes, a t t  den i 
förra tider icke w arit tillräckelig till d å  warande sta ts  aflöning, u tan  utw isa 
tw ärtom  academiens räkningar, d e t professorerne åh r ifrån  åhr haft fordrin
gar å  sine löhner sam t ofta w arit nödsakade, a t t  om ärsättn ing wända sig till 
regieringen, så är därem ot sam m a fonds nu för tiden icke allenast tillräckelig 
till den gam la statens aflöning, u tan  ock till en m ehr än till hälften i senare 
tider ökad sta t, och d e t så, a t t  academiens serarium ändock därutöfw er kunnat 
giöra någre besparingar sam t äfwen bestrida flere kostsamme byggnader, till 
hwilka enligt academiens handlingar medel i förra tider af cronan anslogos. 
U taf a lt  d e tta  lärer ingen annan fölgd kunna dragas än  den, a t t  d å  inkoms- 
terne altid  w arit de samma, hafwa utgifterne, som till d e t hufwudsakeligaste 
bestå i sta tens aflönande, nödwändigt blifw it i lika m ohn minskade, som nya 
in rättn ingar skjedt, byggnader blifwit bestridde sam t capitaler besparde, 
hwarigenom academiske w ärket wäl i allm enhet blifwit fö rbättrad t, men uppå 
deras bekostnad och med förlust för dem, som under den tiden därwid w arit 
tjänstgörande.

Eder Kongl. M aj:ts städse betygade höga nåd och huldesta försorg om 
denna dess academie gifwer mig den glada underdåniga förhoppning, d e t wär- 
des Eder Kongl. M aj:t, som allaredan i nåder fö rb ä ttra t deras af cronans pen- 
ninge löhntagares belägenhet, hwilka igenom en hög wäxelcours h ittills w arit 
lidande, äfwen i lika m åtto  sträcka dess höga Kongl. nåd och omwårdnad till 
U psala academie och allernådigst tillåta, a t t  professorerne udd berörde aca
demie hädanefter af Kongl. academiens medel måge sig till godo få beräkna 
ofwannämde penningelölin af e tt  tusende fyra  hundrade tjugufem  dahler 
k :rm t i riksdahler å nio dahler k :rm t riksdahlern, sam t den öfrige betjeningen 
därstedes af enahanda grund n ju ta  sam ma förmohn. D et ringa underhåll, 
hwaraf desse wid Kongl. academien i U psala tjenstgiörande w arit i å tn ju 
tande, har äfwen u tan  twifwel förordsakat, a t t  de med döden afgångne pro
fessorer, ganska få undantagne, som genom andre u tw ägar komm it i bä ttre  
omständigheter, mehrendehls efterläm nadt enkor och barn  i det fa ttigaste  och 
mest ömande tillstånd. Och a t t  sträcka denna jemförelse än widare, wågar 
jag i underdånighet försäkra, a t t  oack tad t den spannem åhl denna s ta t sedan 
åh r 1748 å tn ju tit, gifwas få lectorater i riket, som icke medföra b ä ttre  utkom st 
än  en profession wid U psala academie, hwaraf Eder Kongl. M a:j:t äfwen al
lernådigst lärer finna, a t t  fölgderna icke kunna blifwa andre, än  a t t  de, som 
nu äro tjenstgiörande wid oftanäm de academie, få så m ycket mindre anled
ning a t t  hugna sig däröfwer, a t t  de m ed möda och kostnad hunnit förwärf- 
wa sig insigt och skickelighet a t t  där tjena  Eder Kongl. M aj:t, som de icke lika
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med andre embetsmän äga det fägnande liopp, a t t  kunna befordras till andre 
med tillräckeligare u tkom st och ofta både med mindre möda och answ ar för
knippade sysslor, sam t a t t  få skickelige ämnen lära i sådan belägenhet willja 
u tw älja den academ iska wägen, enär tillräckeligare u tkom st med mindre 
både snille och insigt på  anna t s ä t t  kunna winnas.

Och ehuruwäl den fonds, hwilken Konung G ustaf Adolph anslagit till 
Upsala academies widmagthållande, blifwit, på  sä tt här ofwan i underdånig
het förmäles, igenom minskning å  professorernes och den öfrige betjeningens 
löhner tillräckelig till en i senare tider ökad sta ts  underhåll; så hafw a acade- 
miens tillgångar thym edelst likwäl i så m åtto  blifwit förminskade, a t t  för när- 
warande föga utw äg wore för räntecam m aren till den nådiga författning, som 
nu i underdånighet sökes, så fram t ej åtskillige gynnande omständigheter, 
som för närw arande yp p a t sig, beredt tillgångar därtill. Således tillflyter 
Kongl. academiens räntecam m are lika som en ny  fonds, icke allenast tillräcke
lig till denna förhöjnings bestridande, u tan  äfwen ock något li te t öfw erskott / 
meddelande, l:m o därigenom, a t t  wisse academiens penninge rän tor, enligt 
Eder Kongl. M aj:ts allernådigste förordnande af d. 6 December 1776 hädan
efter utgiöras efter 9 daler riksdahlern, 2:o a t t  academiens bönder nu  mehra, 
sedan en för de tta  till räntepersedlarnes ärläggande upprä ttad  taxa  till ända 
lupit, i lika belägenhet med den öfriga delen af rikets allmoge utg jöra dem 
efter lähnets markegång, och ändteligen 3:o så wäl igenom öfw erskottet af 
1645 tunnor spannem åhls försäljande utöfwer 36 daler k :rm t tunnan, som 
3:ne parm ar höös indragning, hwilka hofstallm ästaren R euterstam  under sin 
tjenstetid  wid academien af Eder Kongl. M aj:ts nåd personelt å tn ju tit.

H ärjem te utbeder jag mig äfwen den nåden a t t  i underdånighet få wid 
handen gifwa, a t t  de på  hosföljande underdåniga förslag u ti credit upptagne 
penninge påster icke för någon del gå inn u ti de summor, hwilka i sam råd 
med derr Öfwerhofintendenten etc. baron Adelcrantz åhrligen till den nya  bib- 
liotheques byggnaden komma a t t  anwändas. Icke eller begripas därunder 
de besparingar, som igenom deras afgång, hwilka nu  å tn ju ta  löhner på  extra 
sta t, men efter hand, då  de till academiens räntecam m are återfalla, i bety- 
delig mohn öka dess tillgångar.

Sedan Eder Kongl. M aj:t i  nåder behagat anbefalla mig wården om 
denna dess academie, har jag  ej u tan  ömhet kunnat förm ärka den bekymm er
sam ma belägenhet, hw aruti den w arit stadd, under de t academiens lärare med 
berömlig n it och omsorg sökt uppfylla deras skylldigheter: och då  jag i un 
derdånighet tro r mig ej böra tw ifla om Eder Kongl. M aj:ts nådiga bifall till 
det, hwarom här i underdånighet anhålles, så blir ock en hugnad för mig a t t  
lefwa den tid , då jag  kan se dem med gladare sinnen bestrida sine answarige 
äm beten; som jag ock lika med dem skall med all undersåtelig ärkänsla wör- 
da  den nåd dem såm edelst wederfares.
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Fram härdar med all undersåtelig n it och trohet, Storm ägtigste Aller- 
nådigste Konung E der Kongl. M aj:ts

allerunderdånigste och tropligtigste tjenare och undersåte 
C. Rudenscliöld.

Stockholm d. G M artii 1778.
J . E. Noréen.

(Kopia i Kons. Arkiv.)

10.

K. Maj:ts resolution, a t t  universitetet äger genom sin 
auktionskam m are försälja all slags egendom tillhörig  per
soner under dess jurisdiktion, Stockholm d. 10 m ars 1778.

Kongl. M ay:ts nådiga resolution angående den emellan 
Consistorium Academicum och m agistraten i U psala upkomne 
tw ist om rättigheten  till förauctionerande af all slags egendom, 
dem tillhörig, som lyda under academiens jurisdiction. Gif- 
wen Stockholms slott d . 10 M artii 1778.

U ti underdånig skrifwelse af d. 19:de Decemb. 1776 har öfwerståthålla- 
ren och landshöfdingen sam t commendeuren med stora  korset af kongl. M ay:ts 
swärdsorden baron Rudbeck förm ält, huruledes icke allenast fö ru t åtskillige 
gångor fråga om ofwanberörde auctions rä ttig h e t upkom m it emellan de i Up
sala warande academiens och stadens auctionskam rar, då  den förra påståd t 
sig i stöd  af academiske privilegierne äga en oinskränkt r ä t t  a tt , jäm te  böc
ker och hwad eljest till bibliotheque hörer, förauctionera all annan egendom, 
så snart den tillhörer academiske personer, oansedt sam ma egendom till cre- 
ditorers förnöjande blifwit afstådd, men den sednare derem ot förm ent det 
till följe af åberopade kongl. resolutioner tillkom m a sig allena, a t t  bortauc- 
tionera all slags lös och fast egendom i staden, ehwad den tillhörer academi
ske personer eller andra stadens inwånare, u tan  ock a t t  den således förr de tta  
härom  upkomne tw ist emellan Consistorium Academicum och m agistraten 
ånyo yppat sig, enär afledne bokhandlaren Steinerts till dess creditorer af- 
stådde egendom skolat på auction försäljas, i anseende hw artill bem älte öf- 
w erståthållare och landshöfdinge tro d t sig böra d e tta  kongl. M ay:ts egen nå
diga pröfning ocli decision underställa.
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Kongl. M ay:t har d e tta  mål, sedan så wäl herr riksrådet och academia; 
cantzleren sam t riddaren och commendeuren af dess orden, gref Rudenschiöld, 
som kongl. M aj:ts och riksens cantzlie- och commercecollegier uppå befall
ning deras underdånige u tlåtanden deröfwer afgifwit, u ti behörigt öfwerwä- 
gande hos sig komma lå tit. Och alldenstund det finnes, a t t  academien i Up- 
sala i stöd  af dess privilegier ifrån första fundationstiden äg t egen jurisdiction 
sam t doms- och executionsrättighet med häfd och w ahna på  auctionsrätt, 
innan någon stad  i r ik e t auctionswärk anlagt, och lång t förr än de af Upsala 
s tad  åberopade kongl. resolutioner för städerne i gemen utkom m it, och af 
hwilka ingen annan mening eller fölgd kan dragas än  den, a t t  sedan Stock
holms stad , i likhet med liwad U psala academie föru t gjort, in rä tta t sin ad- 
resse- och auctionskam mare, så ägde de öfrige rike ts städer tillstånd a t t  föll- 
ja  dennas exempel i  den mohn, som deras wilkor sådant medgåfwe, och a t t  
följakteligen U psala s tad  kunde, när om ständigheterne så wille tillå ta , an 
lägga egit särskildt auctionswärk; m en sidstnäm de s tad  icke företedt någon 
kongl. resolution eller annan giällande författning, som tillägger dess auc
tionskam m are någon exclusiv rä ttighe t eller h indrar academien a t t  lå ta  wid 
dess auctionskam m are försälja all slags egendom, dem tillhörig, som lyda un
der academiens jurisdiction: Fördenskull och emedan auctionsrättigheten så
som en m indre icke kan eller bör skilljas ifrån en större, nemligen doms- och 
executionsrätten, hwilken academien, såsom förrberördt är, ifrån långliga ti
der äg t och ännu fullkomligen utöfwar, T y pröfwar kongl. M ay:t Upsala stad 
icke hafw a äg t sldäl till s i tt  härutinnan gjorde påstående, u tan  a t t  academien 
m å hädanefter som hittills på  dess egen auctionskam m are lå ta  upropa och 
försällja icke allenast böcker och hwad elljest till bibliotheque hörer, u tan  
ock all annan egendom, dem tillhörig, som under academiens jurisdiction lyda. 
H wilket wederbörande till underdånig efterrättelse länder. D atum  u t supra.

Gustaf.
Joh . v. Heland.

(Original i K ons. Arkiv.)

11.

K. M aj:ts bref om lönernas förhöjning och eventuel 
indragning af några professurer, Stockholm d. 13 m ars 1778.

Gustaf m ed Guds nåde etc.

W år synnerliga ynnest och nådiga benägenhet med Gud Alsmäktig. 
Trom an, H err Grefwe, W år och R ikets Råd, Academia; Cantzler etc. U taf



28

Eder underdåniga skrifwelse dat. den 0 i denna m ånad hafwa W i inhäm tat de 
skäl och omständigheter, hwilka föranlåtit Eder a t i underdånighet tilstyr- 
ka, det professorerne wid W år academie u ti U psala måge, til någon fö rbä tt
ring i deras willkohr, få efter 9 dahler kopp:m t på en riksdaler specie be
räkna de 1425 daler d ito  m ynt af deras lön, som i penningar utgå, och a t  den 
öfriga betjeningen äfwen m å n ju ta  enahanda förbättring  i sine löner; heldst 
academien til en sådan löne förbättring  skall hafwa egen tilgång, dels u ti wisse 
academien förlänte penninge räntor, som nu mera efter e tt  fö rbä ttrad t räkne- 
wärde utgöras, dels ock genom andre af Eder upräknade nya inkom ster för 
academiens cassa, hwilket a lt Wi tag it u ti nådigt öfwerwägande; och wele i 
anledning häraf, sam t til ytterligare wedermäle af den nådiga ynnest, hwar- 
med Wi d e tta  lärosäte städse om fatte, så väl som til upm untran  för dem, som 
derwid äro tjenstgörande, a t  deras skyldigheter med all n it och sorgfällighet 
än  w idare fullgöra, härigenom ti l  åfwanberörde E dert underdåniga tilstyr- 
kande hafw a läm nat W årt nådiga bifall, så a t  professorerne wid merbemälte 
academie, hwilka hafwa sine löner på  academiens sta t, ifrån de tta  års början 
och fram gent måge sig til godo få beräkna förenämde penninge löner af e tt 
tusend fyra hundrade tjugufem  daler koppar:m t i riksdaler efter tre  daler silf- 
ver:m t eller nio daler koppar:m t riksdalern, sam t den öfrige betjeningen der- 
städcs af enahanda grund n ju ta  sam ma förmon; dock a t  hela denna lönetill- 
ökning, på s ä t t  I  i underdånighet föreslagit och hem stält, m å af academiens 
egna fonder u tgå; så a t  den icke för någon del nu  eller framdeles m å gravera 
cronans cassa eller förordsaka rubbning i de tillgångar, som til academiens 
byggnader eller andra behof kunna erfordras. I  öfrigt och som W i härw id 
tillika  Oss i nåder ärindrat, huruledes i sednare tider åtskillige professioner 
och andre tjen ste r wid academien i U psala tilkom m it, sam t a t  professioner 
p å  den gamla sta ten  kunna wara upförde, hwilka u tan  skada för wettenska- 
perne och academien kunna indragas eller ock med andre professioner före
nas, sam t academiens cassa således m ed tiden komma u ti någon bättre  belä
genhet, så är W år nådiga wilje, a t I  wid hwarje tim ande vacance, och innan 
underdånigt förslag ti l den ledige tjensten upsättes, densam ma hos Oss i un 
derdånighet anmälen til nådig pröfning, om och liuruwida någon indragning 
deraf, eller förening med någon annan profession, kan w ara lämpelig och för 
academien nyttig . Hwarm ed W i befalle Eder Gud Alsmägtig synnerligen 
nådeligen. Stockholms S lott den 13 M artii 1778.

Gustaf.
J .  Liljencrantz.

(Original i Kons. Arkiv.)
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12.

Kanslern till K. M aj:t om universitetets skogshygge, 
Stockholm d. 17 sept. 1778.

Stormägtigste Allernådigste Konung!

R . C. d. 12 Febr. 1779. Ulricsdals Slott d. 22 Apr. d:o res. ut 
in  prot. Exp. genom swar til H . Riksrådet grefwe Rudenskjöld.

Sedan arrendatorerne af regale bränneriet i  Upsala, till undvikande af 
concurrence med academien därstädes och de under densam ma sorterande 
personer wid nödig weds uphandlande för bränneriets behof, sökt understöd
ja  den förm enta ansökning, hwarmed Consistorium Academicum hos Eder 
Kongl. M aj:t skolat inkommit, a t t  så wäl till academiske husens förnödenhet 
som academite sta tens enskildta behof få häm ta wed af academiens skogar: 
och Eder Kongl. M aj:t i nåder behagat gifwa mig del däraf sam t infordra Con
sistorii Academici till mig härom insände betänkande, jem te m itt eget u n 
derdåniga y ttrande; Så behagade Eder Kongl. M aj:t af följande inhäm ta, hwad 
emellan mig och Consistorium Academicum i d e tta  ämne förefallit.

I  underdånighet bifogade handlingar utwisa, a t t  Consistorium Acade
micum redan i sidstledne Februarii m ånad hos mig anm äldte sin åstundan 
a t t  ifrån academiens hemmans skogar få häm ta  wed; men som därw id sak
nades de uplysningar mig syntes af nöden, innan jag i e tt  så granlaga m ål bor
de wåga a t t  i  underdånighet anhålla om Eder Kongl. M aj:ts nådiga bifall, så 
anmodade jag Consistorium a t t  till mig inkom ma m ed utförlig berättelse så 
wäl om beskaffenheten af academiens hemmans skogar, som methoden, hwar- 
efter fällningen med deras bestånd skulle kunna wärkställas.

Till följe däraf m eddelte Consistorium Academicum m ig dess ytterligare 
u tlå tande, hw arutinnan anföres, a t t  academien, efter de å dess hemm an för
fa ttade  geometriska chartors upgift, på närm are afstånd ifrån U psala äger 
60 hela hemman, tillsam m ans försedde med 9597 tunneland skog, hwilka 
efter Consistorii tanka  på det sä tte t kunde fördelas, a t t  30 tunneland årligen 
afhugges, hwarigenom 150 år skulle upgå, innan fällning på  sam m a ställe tarf- 
wades, och således de stö rsta  storw irks trä d  innom denna tid  hinna återwäxa. 
I  öfrigt föreslår Consistorium åtskilligt, som så wäl wid utsyningen som fäll
ningen i ackttagas borde, sam t hem ställer sluteligen, om icke hw arje famn 
wed, som för academie statens behof skulle huggas, kunde till academiens rän- 
tekam m are betalas med 6 ä 8 schillingar, då den som komme a t t  n y ttja  weden 
sjelf skulle bestå huggnings och forlön.

U ti d e tta  Consistorii y ttrande fann jag äfwen mycken ofullkomlighet, 
både i anseende till sä tte t, hwarigenom skogarnes beskaffenhet blifw it utrönte, 
sam t huruwida det årliga hygget med deras bestånd för fram tiden kunde fin
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nas sam m anstäm m ande, som ock till förekommande af alla missbruk fram 
deles och en ödande skogarnes m edfart, hälst jag i den förra omständigheten 
trodde m era afseende böra hafwas uppå locala belägenheten och jordmåner- 
nas särskildta a r t  och w äxtlighet, än  [på] kan hända uråldriga chartor, hwilka i 
den m ån förlora s i tt  wärde, som tiden förändrar de å  dem affattade och be- 
skrefne ägor, och dessutom wanligen ej utw isa anna t än areala innehållet.

I  sådan t afseende anmodade jag  Consistorium Academicum a t t  igenom 
deputerade lå ta  besicktiga de skogrikaste academie hemmanen, sam t a t t  i 
proportion af hw ad de kunde tå la , så wäl för de publique och ämbetshusen, 
som för den öfrige academie staten, till huggning upgifwa en wiss andel af 
wed, som aldrig finge öfwerskridas, och det efter nogaste utsyning, med en 
efter jordm ånen passad af delning till återw äxt.

Om eller i hwad m ån Consistorium Academicum en sådan af mig nödig 
funnen undersökning w ärkstält, därom ä r ännu ingen berättelse till mig in
kommen.

H w ad nu  sjelfwa liufwudfrågan angår, nemligen liuruwida academie 
sta ten  m å kunna efterlåtas a t t  åtm instone i någon m ån få till s itt behof n y ttja  
academiens skogar; så skulle jag för m in underdåniga del anse billigt och med 
sakens na tu r öfwerensstämmande, a t t  enär de donerade hemm anen under 
frälse r ä t t  äges, academien jämwäl tillärkändes e tt  skjäligt nyttjande af hwad 
en sådan hemm anens n a tu r åtföljer, och således äfwen af skogarne, hä ls t som 
af handlingarne synes, a t t  sådan t aldrig  w arit förbudit.

Likwäl hafwa skogarne så lite t till academiens eget behof blifwit anwän- 
de, a t t  ock de publique husen, såsom consistorium, faculteter och laborato
rier med flere, w arit i anseende till denna förnödenhets anskaffande ränte- 
camm aren till last: men icke dess mindre hafwa ej skogarne blifw it skonte, 
u tan  fastm er genom försum m ad eller otillräckelig wård, medelst ständig 
åw ärkan af hemmans boerne sam t oloflig försälgning, ansenligen lidit, så a t t  
owist är, hwilka eller i hwad m ån de nu kunna tå la  det i fråga warande hygget; 
och således blifwer en förutgående undersökning efter m in  underdåniga tanka 
oundgängeligen nödig.

Men ehuru billig en sådan tillåtelse m å synas, så lärer ej nekas kunna, 
a t t  den om ej i närwarande, åtm instone i fram tiden kan ledas till missbruk 
och skogens förödande, sam t följackteligen de kraftigaste m ått, som därem ot 
uptänkas kunna, blifwa högst nödige. Således, i fall Eder Kongl. M aj:t i nå
der skulle täckas hugna academie sta ten  m ed d e tta  nådiga tillstånd, kan jag 
ej i underdånighet tillsty rka annan m ethode än  den, a t t  nu  först, ju  förr dess 
hällre, de skogar, hwilka Consistorium förm ält w ara geometrice aftagne, sam t 
till d e tta  behof såsom tjenlige och tillräckelige föreslagne, måge i anseende 
till deras nuwarande tillstånd  blifwa noga undersökte sam t jordmånens bör
dighet u trönd  och bew ittnad. Men som d e tta  kunde på  längre tid  ankomma, 
så skulle efter min underdåniga tanka  in te t hinder möta, a t t  ju  i sam m a m ån,
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då  den befunnits sådant tåla, geometrice indelas efter Consistorii Academici 
förslag i 100 eller 150 delar, a lt efter som återw äxten synes fordra, då likwäl 
berg och moras böra u r räkningen uteslutas, sam t hemmanens beliof till tim 
mer och stängsel i  ackttagas och således en 100:de eller 150:del tillå tas a t t  
årligen fällas, hwarom för hwarje å r  en tillförlåtelig berättelse borde insän
das, som E der Kongl. M aj:ts nådiga ompröfwande m å underställas. Och då 
framdeles fastställas kan, huru m ycket till academiens behof med skogarnes 
bestånd m å kunna fällas, synes de t då  fas tstä ld te  quantum  böra förblifwa 
ewärdeligt och alldrig få  öfwerskridas u tan  förlust af rättigheten.

I  öfrigt hwad wid e tt  sådan t hygge wanligen i ackttagas bör, såsom a t t  
den afhuggne delen stänges och fredas m. m ., det lärer h ä r ej behöfwa någon 
ärinran.

Den af Consistorio Academico föreslagne afgiften till räntecam m aren af 
6 till 8 skillingar för hw arje fam n wed, som på  academiens skogar hugges, efter 
liwilket pris famnen, sedan arfwodet för huggningen och förslen äfwen blif- 
w it beräknade, skulle komm a a t t  kosta wid pass 40 schilling eller 15 daler k:rm t, 
får jag till Eder Kongl. M aj:ts bepröfwande i underdånighet hemställa.

D et tillkommer mig in te t a t t  döma, huruw ida de t m å w ara med billig
heten  enligt, a t t  cronobrännerie directionen lå ter på  torgen upköpa den wed, 
som till stadens förnödenhet och efter landets tillgång inkommer; m en det 
kan m ed säkerhet afses, a t t  genom tillåtelsen af de t begärte hygget dyrheten, 
som bränneriet allena åstadkom m it, ej kan  åtm instone på  lång tid  i den män 
aftaga, a t t  clen medellösa studerande ungdomen, som m äst förtjenar a t t  
ömas, däraf har någon lindring. F astm er synes den ej hafwa anna t wal, än  a tt  
antingen genom köld förstöra hälsan eller ock afhålla sig ifrån academien. 
D et wore altså önskeligt, a t t  cronobrännerie directionen liällre wore betänkt 
på  andre utwägar, hw artill den siöledes ifrån  de kring Mälaren belägne orter 
har så god lägenhet.

A lt d e tta  underkastar jag E der Kongl. M :ts nådiga bepröfwande och 
fram härdar m ed all undersåtelig wördnad, n it och trohet,

Storm ägtigste Allernådigste Konung 
Eder Kongl. M aj:ts 

allerunderdånigste och tropliktigste 
tjenare och undersåte

C. Rudenschöld.
Stockholm d. 17 Septem ber 1778.

Johan  E r. Noréen.

(Original i Kiksarkivet. Kansler och Konsistorium till K. Maj:t.)
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13.

Kanslern till filosofiska fakulteten om missbruk af do
centbefattningen. Stockholm d. 8 april 1779.

W älborne, Högärewyrdige, Ädle och Höglärde H errar, Decane 
och Professorer.

Facultetens y ttrande af d. 31 sidstledne, i anledning af m agistrarne Sven 
W immermarks, J .  D. Drissels och M. Stagnelii ansökningar a t t  blifwa antagne 
till docenter, har jag noga öfverw ägat. Därwid har mig i synnerhet förekom
m it den osed, hwaraf jag med missnöje sedt flere prof, och som nu giör bristen 
af docenter, nemligen a t t  denna distinction allenast blifwit sökt, för a t t  utom 
academ ien v in n a  anseende och a t t  n y ttja  nam net till annan befordran, u tan  
a t t  närvarande bekym ra sig om utöfningen, och det till äfwentyrs u tan  Con
sistorii Academici eller faculteternes lof och minne.

H v a d  u tv ä g a r  em ot e tt  sådant m issbruk för fram tiden m å v a ra  tjen- 
lige a t t  v id taga , det läm nar jag till facultetens omtanke och öfvervägande. 
I  sådan om ständighet ser jag m agistrarne Geringius och Ekelund nu för t i 
den v a ra , och genom s itt v istande ifrån Academien v ä l hafv a  fö rtjen t a tt  
se deras rum  af andre upfyllas; men om de såsom jag förmodar värkeligen 
äro i v ä n ta n  och hopp om befordran, så skulle e tt  sådant förfarande i n ä rv a 
rande kunna skada deras lycka; således synas de ännu  böra bibehållas, till 
dess m an antingen förnimm er dem v a ra  befordrade, eller ock en ny  catalogus 
pra?lectionum kommer a t t  utfärdas, då, ifall de sig till quarblifwande ej infinna, 
m agistrarne Drissel och Stagnelius kunna u tan  betänklighet förordnas a t t  up- 
fylla antalet. Em edlertid ser jag ingen ting hindra, a t t  ju  magister Wimmer- 
mark, såsom in  casu af värkelig  ledighet genom lectoren Hedins befordran, 
m å förordnas till docens i astronomia theoretica. Skulle faculteten likväl 
finna, a t t  saknaden, genom magister Norbergs frånvaro , i litte ra tu ra  grceca 
v ore  för ungdomen betydelig, så synes magister Stagnelius kunna för d e t när
varande förordnas till dennes vicarius, till dess han framdeles kan ärhålla det 
honom nu äm nade rum m et. Förblifwer med vänskap  och tillgifvenhet H err 
Decani och Philosophiska Facultetens tjenstskyldigste tjenare

C. Rudenschöld.
Stockholm d. 8:de April 1779.

Johan E r. Noréen.

(Original i Kons. Arkiv.)
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14.

K. M aj;ts bref om universitetets skogshygge, U lriksdal 
d. 22 april 1779.

G ustaf med Guds nåde etc. . .

W år synnerliga ynnest e tc . . .  tro  man, herr grefwe, w år och riksens råd, 
academ iae canceller etc. . . W i hafwe lå tit oss föredragas eder underdåniga 
skrifwelse af den 17 septem ber förledit år, hw arutinnan I  till följe af w år nå
diga befallning af den 29 nästförutgående Ju lii i underdånighet insänden Con
sistorii Academici i  U psala betänkande rörande den upkomne fråga, huru- 
wida, till undw ikande af concurrence med regale bränneriet i U psala u ti wed- 
liandeln sam t wedprisets stegring, academien m å undfå rä ttighet a t t  under 
wissa w ilkor få begagna sig af de under dess hem m an hörande skogar, så wäl 
till academiens egne som de därunder hörande personers enskildte behofwer, 
hw arjäm te I  äfwen bifogat Consistorii Academici u tlåtande öfwer desse sko
gars indelning u ti wissa årliga hyggen effter en system atisk ordning, med un 
derdånig hem ställan, om icke, då  academien efter de å dess hemm an förfat
tade geometriska char to r på  närm are afstånd ifrån U psala äger 00 hela hem
man, försedde tillsam mans med 9,597 tunneland skog, de sam ma på  d e t sä t
te t  kunde få fördelas, a t t  30 tunneland årligen afhugges, liwarigenom 150 år 
skulle upgå, innan fällning på sam ma ställe tarfwades, och således de största 
storw irksträn innan den tiden hinna upw äxa m. m. Hwilket wi u ti öfwer- 
wägande tag it och wele, i anledning af hwad I  härw id i underdånighet anfört, 
i nåder liafwa bifallit ofwanberörde för academien i Upsala begärdte tillstånd 
a t t  få  n y tt ja  academiae hemmanens skogar, då därw id iakttages den föreslag
ne hushållningen af deras indelning u ti wissa årshyggen till 100 eller 150 delar, 
a llt efter som återväxten  fordrar, och hwarmed genast m å få skridas till werk- 
ställighet i anledning af nu warande chartor öfwer academiae hemmanen, 
u tan  a t t  den af eder föreslagne undersökningen om skogarnes belägenhet och 
nu  warande tillstånd behöfwer föregå, hwilket ofelbart skulle fordra mycken 
tids omgång.

Dock finne wi, det wid den skeende indelningen noga bör iakttagas hem 
manens behof af tim m er och gärdsel, a t t  de ej komma u ti förlägenhet däraf, 
sam t a t t  det afhuggna skiftet inhägnas och fredas, tills wäxten återigen nå
gorlunda för sig kommit. Och widkommande utdelningen af den wed, som 
academiae hemm anen på sådant sä tt årligen kunna aflåta, så böra academiens 
egna förnödenheter till de publique husen däraf först besörjas, hwarefter och 
sedan de i  werkelig tjen st warande professorer jäm te den tjenstgörande be- 
tjeningen e t t  efter deras behof afpassadt quantum  blifwit tilldeldt, hwilket 
likwäl icke få r öfwerstiga 25 fam nar för hwardera af professorerne tillika med

TJps. Univ. H ist. Bih. V. 3
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bibliothecarien och räntem ästaren, sam t för den öfrige betjeningen i propor
tion  däreffter; Så bör hw ad sedermera öfrigt blifwer komma de studerande 
till godo och dem emellan fördelas efter nationernas sty rka  och talrikhet, 
hw ilka ej mindre än  professorerne och den öfrige academiae sta ten  äger a t t  
till academiens räntkam m are erlägga den af Consistorio Academico föreslag- 
ne afgiften af 8 skilling för hw arje fam n wed de således erhålla, oberäknadt 
hwad forlön och huggning kan komma a t t  kosta. H w ilket a llt eder härm ed 
till sw ar i  nåder tillkännagifwes, och hafwen I  a t t  Consistorium Academicum 
i U psala härom  till efterrättelse och behörig w erkställighet förständiga. Hwar- 
med wi befalle eder Gud allsm äktig synnerligen nådeligen.

Ulricsdahls slo tt den 22 April 1779.
Gustaf.

J .  Liljencrantz.

(O riginal i K ons. Arkiv.)

15.

Konsistoriets protokoll vid Kanslerns besök, Upsala d. 
7 och 11 juni 1779.

1779 den 7:de Jun ii klockan 10 förmiddagen Consistorium 
Academicum, närw arande kongl. academiens canceller hans 
Excellence herr riksrådet e tc . . . grefwe Carl Rudenschöld, Kongl. 
academiens procanceller, herr ärchiebiskopen doctor Carl Fred- 
ric Mennander, R ector professoren Sleincour, Professorerne 
domprosten dr. H ydrén, D octor K inm ark, D octor H ydrén, So- 
lander, Berch, Sidrén, M urraij, v. Linné, Cancellierådet och 
ridd. Ihre, Georgii, Aurivillius, Dureeus, Bibliothecarien Fron- 
din, Melanderhjelm, Floderus, Bergman, Christiernin, Svede- 
lius, Mallet, R äntm ästaren  W esterdahl, Secreteraren Flygare.

1- §•

Sedan hans Excellence in tagit dess rum , förklarade rector dess och Con
sistorii Academici glädje deröfwer, a t Försynen behagat uppehålla hans E x 
cellence wid den hälsa och de krafter, a t academien å ter fåd t hugna sig af hans 
Excellences höga närwaro, hw arjem te rector betygade hela academiens wörd- 
nadsfullaste erkänsla öfwer den höga ynnest, hwarmed hans Excellence altid
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behagat om fatta  de tta  lärosätet, men i synnerhet derföre a t hans Excellence 
närw arande nu å te r behagade deltaga i Consistorii Academici öfwerläggnin- 
gar. H w arem ot hans Excellence betygade sin fägnad deröfwer, a t academi- 
en, sedan den af hans Excellence sidst besöktes, w arit i  det w älstånd, a t den 
ej ta rfw at hans Excellences härw aro, hw ilket, jem te hans Excellences ålder 
som ej tillä t tä ta  resor, hans Excellence förm älte w ara ordsaken, hwarföre 
hans Excellence tro d t sig kunna undgå a t  så ofta, som academiske constitu- 
tionerne och hans Excellences egen böijelse elljest fordrat, besöka academien.

2 . §.

H ans Excellence behagade gifwa Consistorium Academicum wid han
den, de t hans Excellence hos hans kongl. M ay:t i underdånighet tillstyrkt, 
det m åtte  bägge här wid kongl. academien genom herr biskoppen doctor Hes- 
selgrens befordran och professoren Ekermans erhållne afsked ledige blefne 
professioner bibehållas, såsom hwad hans Excellence både tro d t kongl. acade- 
miens heder i anseende till främ m ande länders omdömen fordra och tjena 
wetenskapernes idkare till upm untran , och hwad i synnei'het eloqventife p ro
fession anginge, hade hans Excellence wäl med kongl. M ay:ts nådige tillstånd 
updragit kongl. academien a t t  dertill u p rä tta  förslag, men hans Excellence 
hade anledning a t t  tro , d e t någon ändring derutinnan wore a t förwänta. A lt
så kunde Consistorium Academicum tills w idare lå ta  med förslaget hafwa an 
stånd.

3. §.
H ans Excellence sade sig ey kunna undgå a t t  gifwa kongl. academien 

tillkänna, d e t både hos riksens ständer wid sidstledne riksdag och jemwäl 
hos hans kongl. M ay:t e t försök wore g jo rt till in rättande af en ny profession, 
liwars göromål skulle blifwa a t bereda och utse inform ator för p riva ta , hwil- 
ka således hade derom a t wända sig till en sådan professor, men som hans E x 
cellence tillika förnummit, a t t  d e tta  w ar en fölgd af den förra ordningen, då 
tjenster skulle tillskapas för personernes skull, så hade hans Excellence eij und
gå kunnat a t  i underdånighet gifwa hans kongl. M ay:t det wid handen och 
tillika förklara, d e t kongl. academiens cassa ej medgofwe någon ny profes
sions lönande, hwarigenom således hans Excellence förmodar, det denna fråga 
wore förfallen.

4- §•

Behagade hans Excellence lå ta  sig föredragas de ifrån  samtelige faculte- 
terne inkom ne utlå tanden  öfwer de denne academie anslagne kongl. stipen
diers anwändande, så a t  d e t med desse stipendier påsyftade ändam ål bä ttre  
än  h ittills skedt m å kunna winnas. Sedan desse u tlå tanden  blifw it upläste 
och hans excellence [om] åtskillige till äm net hörande om ständigheter, som i de 
inkom ne utlå tanden  fan ts wara mindre u tred t, täk ts  inhäm ta wederbörande
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professorers m unteliga y ttranden , behagade lians Excellence förklara, det 
hans Excellence wäl funne det faculteterne woro ense i åtskillige om ständig
heter, såsom a t t  de i  kongl. stipendierne liittils wanliga classer borde uphöra, 
om tiden till stipendiers å tn ju tande m. m., men då likformighet i  det liufwud- 
sakeligaste nemligen stipendiernes storlek ännu saknades, hw ilket hans E x
cellence likvväl ansåg nödigt a t iak ttaga, om m ålet hans kongl. M ay:t i under
dånighet skulle kunna föredragas, så öfwerlemnade hans Excellence till Con
sistorium  Academicum a t  jem ka denna skiljaktighet, då lians Excellence hög- 
gunstigast förklarade sig will ja, enär e t t  enhälligt af faculteterne bifallet pro
ject lians Excellence tillsändes, det till hans kongl. M ay:ts nådigste stadfästelse 
i  underdånighet anmäla.

5. §.

Täcktes hans Excellence till medicinska facultetens åtgärd  öfwerlemna 
en u taf botanices dem onstrat oren doctor Thunberg hos hans Excellence in- 
gifwen skrift, hwarmedelst han anhåller a t  w arda försedd m ed instruction, 
hw arefter han dess syssla fö rrä tta  bör.

6 . §.

På hans Excellences höggunstiga efterfrågan, om någre flere ärender nu 
wore inkomne, som kunde tarfw a hans Excellences åtgärd , anm älte rector, 
d e t professoren Christiernin nu m era erbudit sig a t köpa d e t så kallade Julin- 
schöldske huset em ot den af hans kongl. M ay:t u ti nådigste skrifwelse af d. 
[28] Ju lii sidstledne å r u tstakade köpesumma 04,941 daler 20 öre kopparm ynt 
eller 3,607 rd :r  41 sk. 8 rs t., men som protocollet deröfwer ännu eij wore juste
ra t , altså förklarade hans Excellence förw änta kongl. academiens skrifteliga 
y ttrande, men önskade se denne saken bragt till slut.

1779 den 11 Jun ii klockan 11 föremiddagen Consistorium 
Academicum.

Inkom mo kongl. academiens canceller hans Excellence riksrådet m. m. 
grefwe Carl Rudenschöld,

Ärchiebiskoppen och procancelleren herr doctor M cnnander sam t pro- 
fessorerne domprosten doctor H ydrén och doctor Amnell.

8 . §.

Behagade hans Excellence förständiga, d e t hans Excellence på  derom 
skedd ansökning funnit skäligt lem na professoren Solander ledighet från con- 
sistorierne, så ofta han  d e t åstundar.
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9. §.

U tsattes rectorats om bytet till nästkom m ande torsdag den 17:de i denna 
m ånad.

10. §.

H ans Excellence taktes förständiga, det herr öfwerintendenten m. m. 
baron A delcrantz wore ankommen till staden för a t t  u tse p la ts  till den nya 
bibliotheqves byggnaden, i hwilket afseende hans Excellence jem te herr öfwer
intendenten behagat taga i ögnasigte de flere till denne byggnad föreslag- 
ne platser, om hwilka herr öfwerintendenten, som nu inkom, på  hans Excel
lences anm odan lem nade den efterrättelse, a t af de föreslagne platser icke 
mer än  twenne funnits förtjena upm ärksam ket, nemligen den ifrån Styrbis- 
kopp ned till gatan, som går förbi landshöfdingestallet till Fjerdingstullen, 
och den på sidan om Bond kyrkan ifrån alléen nedtill Bondkyrko sokns fattig- 
stufwa, och som af dessa platser den första ligger nog afsides ifrån  alla de öf- 
rige academiens hus, så hade hans Excellence och herr öfwerintendenten lem- 
n a t den sednare företräde. H err öfwerintendenten förmälte, d e t wore wäl 
byggnaden å de tta  ställe förenad med den olägenheten, a t t  platsen tillhörde 
Bondkyrko församlingen, som derå äfwen u p sa tt sin fattigstufw a, och a tt  
den m ycket sluttade, men då Consistorium Academicum förmodade sig kun
na med församlingen om sjelfwa platsen öfwerenskomma, i synnerhet om aca- 
demien åtoge sig a t  fly tta  stufwan å  annat ställe, äfwensom markens s lu tt
ning kan hjelpas dels igenom afgräfning dels ock genom en hög stenfot å  nedre 
ändan, så fants denne således utsedde p la ts till bibliotheqves byggnaden wara 
den tjenligaste. H w ilket hans Excellence höggunstigast försäkrade sig wilja 
hos hans kongl. May: t  till nådigste stadfästelse i underdånighet anmäla. 
Em edlertid hade Consistorium Academicum a t  under afwagtning af ritning 
till byggnaden draga försorg om stens och andra byggnings ämnens anskaf
fande.

(E fte r K onisstoriets originalprotokoll.)
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16.

K. M aj:ts b ref om indragning af två  professurer, en i 
teologi och en i eloquentia, L ägret vid Ladugårdsgärde d. 
12 jun i 1779.

G ustaf med Guds nåde etc.

W år synnerliga ynnest etc., Troman, W år och R ikets R åd, herr Gref- 
\ve, Academiae Canceller etc. Som W i altid  med nådigt wälbehag in se tt den 
öma och outtrö tteliga n it, hwarmed I  wården d e t Eder uppdragne angelägne 
Cancellers em betet w id W år academie i Upsala; så hafwe Wi ock up tag it så
som härflytande af sam m a ltiälla de underdåniga föreställningar, I  tro d t Eder 
böra giöra till bibehållande af de bägge nu  ledige professionerne, och finna 
jemwäl, a t t  I  det ei undgå kunnat, men som W i ag ta t en besparing u ti acade- 
miens nu  warande s ta t nödig; så hafwe W i i nåder för godt funnit a t t  dem bå
da  för det närwarande indraga. W i följe dock gerna härw id den anledning 
I  gifwit Oss i händelse af en sådan författning, den W i förm ärke Eder hafwa 
förmodat: och förordna således härm ed på  sä tt som följer.

H w ad först den theologiska professionen angår, så emedan I  förmälen, 
d e t professor Floderus, i fall den blifw it bibehållen, hade därtill blifw it sökan
de, och W i nogsam t äro underrättade om hans förtjenster, wele W i hafwa 
honom tillagt det sam ma profession härtills w idhäftade gam la U psala pas
to rat, hälst W år nådiga wilja är, det sam ma pastorat så hädanefter som här
tills m å blifwa en academiens tillhörighet.

B eträffande å ter eloquentiae professionen, emedan I  förmälen, a tt, i fall 
efter Eder önskan och hopp e tt  förslag dertill hade få tt  uprättas, de som der- 
på hade erhållit rum  skulle förmodeligen hafwa w arit professoren Boudiie, 
adjuncten Hageman och vicebibliothecarien Lindblom; a ltså  och på  d e t de 
ändock m åtte  hafwa e t t  wedermäle af W år nåd, då professionen icke nu kom
mer a t t  förgifwas u tan  a t t  framdeles förenas med någon annan i sam m a fa- 
cultet, så wele W i efter Eder underdåniga begäran tillå ta  Consistorium Aca
demicum a t t  utse medel och utwägar, huru Boudrie m å kunna hugnas, och 
ä r äfwen W år nådiga wilja, a t t  i händelse af hans frånfälle hans encka m å niu- 
te  de förmoner ordinarie professorers enckor tillkomma, dock med d e t u ttryc- 
keliga förbehåld a t t  sådant ei m å lända andra till praejudicat. F ör adjunc
ten  H agem an och vicebibliothecarien Lindblom hafwe Wi i nåder u tfä rd a t 
professors fullmagter, sam t tillika gifwit den förstnäm de nådig försäkran om 
den först ledige profession in facultate philosophica, hw artill han som sökan
de sig anmäler: kommandes de båda a t t  tills widare, jem te de förmoner dess 
innehafwande syslor nu  tillhöra eller tillfalla kunna, a t t  å tn iu ta  hw ar sin hälft 
af den lön biskopen D octor Hesselgren wid theologiska professionen på aca-
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demiens s ta t uppburit. W i befalle Eder Gud Alsmägtig synnerligen nåde- 
ligen. Lägret wid Ladugårdsgiärdet d. 12 Jun ii 1779.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i K ons. Arkiv.)

17.

K anslersbref om den tilläm nade nya biblioteksbyggna- 
den, Stockholm d. 17 jun i 1779.

Magnifice H err Rector.

E der Magnificence ä r bekant, a t t  H ans Kongl. M aj:t wid s i tt  korta wis- 
tande i U psala tog i ögnasigte den plats, som af Öfwerhofintendenten etc. herr 
B aron Adlercrantz då fans wara den enda a t t  tillgå till bibliothequets bygg
nad; men a t t  H ans M aj:t funnit den sam ma otjenlig och i stä lle t gifwit före
träde å t  den, som ä r på andra sidan under slottsbacken. Eder Magnificence 
torde ock wara bekant, a t t  herr m ajoren och riddaren H ierta  då tillböd å sin 
swärmoders, fru ärkebiskopinnan Troils, wägnar hennes hus med all dess te r
rain, eller ock trägården allena: men a t t  H ans M aj:t welat upskuta däröfwer 
all decision. Sedermera har majoren H ierta  jämwäl liitkom m it, försedd med 
charta af stället och i stånd a t t  gifwa andra uplysningar, som därwid kunde 
ärfordras. W i hafwa däröfwer haft sam m anträde hos herr Öfwerhofinten
denten baron A dlercrantz, hwarefter jag först och han  sedan haft tillfälle a t t  
inhäm ta H ans Kongl. M aj:ts nådiga intention, och däraf ä r  nu  resultatet, 
som jag har den äran  a t t  gifwa Eder Magnificence och Consistorium Acade
micum tillkänna.

H w ad den platsen angår, som H ans Kongl. M aj:t synts gifwa företräde, 
så w ar därw id så mycket a t t  påm inna, a t t  H ans M aj:t u tan  swårighet beha
gade begifwa sig därifrån, a t t  således walet allena återstod emellan de twen- 
ne andre, nemligen den bakom Bondekyrkan, och den tillbudne trägården. 
W id de tta  senare project m ötte en penninge utgift, som herr m ajoren H ierta 
u tsa tte  till 5,000:de p låtar, men begaf sig till 4,500, hw ilket ock w ar den en
da  swårighet; ty  a lt  annat som här wore för w idlöftigt a t t  anföra, fanns wara 
b ättre  passande. Men då därem ot öfwerwägades den kostnad, som d e t andra 
stället skulle medföra, nemligen l:m o sex alnars högre stenfot för s lu tt
ningens skull å  ena endan, och den beklädd med quadersten. 2:o Backens
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rödning. 3:o H ospitalets flyttning. 4:o Bondeförsamlingens förnöjande, 
den m an ej kunde u ts ä ttja ; Så fanns i kostnaden föga eller ingen åtskillnad. 
Alla dessa considerationer hafwa blifw it H ans Kongl. M aj:t föredragne, och 
H ans M aj:t h a r behagat decidera för trägården, nemligen så, a t t  fru  ärkebis- 
kopinnan öfwerlåter till Kongl. academien en terrain  af e tt  hundrade tre ttio  
alnar i längd och sextio i bredd: och de t för en sum m a af fyra tusende plåtar. 
T y mer kan ej därföre bjudas, och om fru  ärkebiskopinnan ä r därm ed till
freds, så öfwerlämnas nu m era till Consistorium Academicum a t t  d e tta  ären
de m ed henne afhandla, m ed de willkor i anseende till tillträdestiden, betal
nings terminerne, och hwad m era, som därm ed kan w ara a t t  i ackttaga. Eör- 
blifwer E der Magnificences tjenstskyldigste tjenare

C. Rudenschöld.
Stockholm d. 17 Jun ii 1779.

Johan E r. Noréen.

(Original i K ons. Arkiv.)

18.

K anslersbref om boställsvåningarna, Stockholm d. 8 
juli 1779.

Högärewyrdige, W älborne, Ädle och Höglärde H errar, Rector 
Magnifice, Doctor er och Professorer.

De tid  efter annan hållne protocoller, som Consistorium Academicum 
behagat m itt skjärskådande underställa, angående den hos Consistorium up- 
komna fråga, huru w ida de af academie sta ten  som hafwa äm betshus måge 
wara förbundne a t t  dem widmagthålla, har jag noga öfwerwägat och härwid 
ej funnit annan principe äga rum , än  den som grundar sig på deras första in
rä ttn ing  eller sedermera gjorde författningar, nemligen så, a t t  de hus, som 
blifwit professionerne eller äm beten inrymde u tan  något w idhäftadt onus af 
widmagthållande eller reparationer, kunna ej heller hädanefter blifwa ansed
de af annan natur, eller deras innehafware blifwa answarige för annan brist
fällighet, än hwad som genom deras eller domestiquers förwållande upkom- 
mit: af denna beskaffenhet anser jag Obser va torium  och Laboratorium  Chy- 
micum.

H w ad d e t Botaniska huset angår, så finner jag ingen ändring kunnat 
hafwa rum  i d e t som år 1715 och sedermera å r  1744 blifw it stadgadt, i förmå-
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go hw araf dess inneliafvvare, sedan huset blifwit behörigen i stånd sa tt, enligt 
Consistorii Academici y ttrade  mening blifwer answarig för alla bristfällighe- 
ter, som icke upkom m a af ålder, wådeliga händelser och e tt  lagligit bruk.

Likaledes finner jag stadgadt, hwad Theatrum  oeconomico mechani
cum angår, a t t  nemligen dess w idmagthållande på innehafwarens answ ar och 
bekostnad allena ankommer, då  därem ot hyran för de rum  han ej bebor kom
mer huset till godo.

Beträffande Exercitie husen, ser jag jämwäl tydeligen w ara förordnadt 
å r  1721, huru därm ed bör förhållas, till följe hwaraf dansm ästaren, fäcktmäs- 
taren  och fransyska språkm ästaren äro för w idm agthållandet af deras inne- 
hafwande rum  answarige, sedan de blifw it i stånd  sa tte  och dem tillsynte.

H w ad sidst angår Nosocomium, så har jag särskild t y ttra d t m in tanka 
om dess beboende af nuwarande medicinae practices professoren h :r Doctor 
Sidrén: hwarwid jag  ej ser a t t  honom m ed billighet några andra  reparationer 
kunna åläggas, än  de som innantill i de rum  han bebor kunna förefalla.

Förblifwer med all wänskap och tillgifwenhet H err Rectoris Magnifici 
och Consistorii Academici tjenstskyldigste tjenare

C. Rudenschöld.
Stockholm d. 8 Ju lii 1779.

Johan  Er. Noréen. ,

(Original i K ons. Arkiv.)

19.

K. Maj:ts b ref om sammanslagning af professurerna i 
eloquentia och poesis, Gripsholm d. 4 okt. 1779.

Gustaf m ed Guds nåde etc. . .

W år synnerliga ynnest etc. . ., tro  man, herr grefwe w årt och rikets råd , 
academite canceller etc. . . U ppå eder underdåniga skrifwelse af den 29 Sep- 
tem br. sistledne, angående den igenom professoren Ekerm ans ärhållne af- 
sked ledig blefne eloqventite professionen, länder eder härmed till nådigt swar, 
det vi i nåder bifalle, a t t  efter edert förslag sam ma beställning med poeseos 
professionen m å förenas, och den som dem således tillika bestrider undfå 
nam n af bägge, hwarföre wi ock med wälbehag ansedt, d e t I  till tidens win- 
nande redan förordnat poeseos professoren m agister Svedelius a t t  sk jö ta beg-
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ge desse underwisningsdelar. Befallande wi eder Gud alsmägtig synnerligen 
nådeligen.

Gripsholms slo tt d. 4 Octobr. 1779.
Gustaf.

E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)

20.

K. M aj:ts b re f om ny uppdelning af de kungliga sti
pendierna, Stockholm d. 18 januari 1780.

Gustaf med Guds nå de etc.

W år synnerliga ynnest etc., Troman, W år ocli R ikets R åd, H err Grefwe 
och Academie Cantzler etc.

W i hafwe i nåder lå t i t  Oss föredragas Eder underdåniga skrifwelse af d. 
5: te  i  denna månad, hwarmed I  anm ält nödwändigheten af en förändring eller 
ny  in rä ttn ing  med de Kongl. stipendierne wid U psala academie, som är läm p
ligare efter de studerandes aftagande an tal sam t det wärde m ynte t nu  för tiden 
eger. Derwid hafwen I  i underdånighet föreslagit:

l:o  A tt sedan de af stipendii medlen utgående serskilde afgifter till vice 
bibliothecarien, amm anuensen wid bibliotheker, musici och praefectus nu- 
m ophylacii, tillsam mans utgörande 104 R :d r 16 schl:r [afdragits], den å ter
stående sum m an 856 R :d r 32 schhr specie m å på d e t s ä t t  anwändas, a t t  hwar 
stipendiat undfår 15 R :d r specie årligen.

2:o A tt stipendiaternas an ta l m å blifwa 56, hwaraf, efter den förru t 
faculteterne im ellan i  a k t tagne proportion, 22 komm a a t t  tillhöra den theo- 
logiska, 6 den juridiska, 6 den medicinska och 22 den philosophiska. Men 
som på  denna beräkningsgrund blifwer e tt  öfwerskott, hwaraf tillkomm er 
den theologiska faculteten 6 R :d r 26 schhr, den juridiska och medicinska 
hw ardera 1 R :d r 38 schhr, sam t den philosophiska 6 R :d r 26 schhr, så före
slås, om icke dessa medel måge såsom en belöning tilldelas dem af stipendia- 
terne, som i hw ar facu ltet utses a t t  föra protocollet.

3:o A tt tiden till stipendii å tn ju tande m å u tsä ttas  till 4 år; de stipen
diater dock derifrån undantagne, som antagas till faculteternes notarier, 
emedan de i anna t fall skulle komm a a t t  skiljas wid de dem anförtrodde gö- 
rem ål, enär de hunn it u ti dem förwärfwa sig någon färdighet, sam t a t t  facul-
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teterne m å tillåtas efter förefallande om ständigheter på e tt  eller tu  år få  för
länga å tn ju tan d e t af desse stipendier för flitige och skicklige stipendiater.

4:0 A tt stipendii rum en för de lappske studerande m åtte  u tsä ttas  till 
4, nämligen 2:ne u ti den theologiska och 2:ne i  philosophiska faculteten: Och 
böra desse, som under gamla inrättn ingen n ju tit dubbla stipendier, åtnöjas 
m ed e t t  rum  på  fyra år, så fram t ej skäl tHl prolongation förekomma.

Sidst hemställen I, a t t  derest föreberörde underdånige förslag af Oss i 
nåder bifalles, d e t äfwen nådigst m åtte  förordnas: l:o  a t t  snille, fattigdom  
och sedigt uppförande böra hos wederbörande blifwa de enda bewekande 
skäl w id stipendiers utdelning, sam t 2:o a t t  ingen deraf m å blifwa delaktig, 
förr än  han hunn it till den ålder, a t t  u trönas kan, det stipendium  icke onyt
tig t eller till oskickligt ämne anw ändt blifwer, hw artill m indst 15 eller 16 års 
ålder i underdånighet föreslås.

D etta  a llt liafwa W i tag it u ti behörigt öfwerwägande, och för godt fun
n it a t t  lå ta  den således föreslagna nya inrättn ingen med Kungl. stipendierne 
på prof i werket ställas u ti 4 års tid , hw arefter W i i anledning af de årens för- 
farenliet wele ytterligare derom då  för fram tiden stadga: Börande i det, som 
rö re r prolongation af stipendium  för någon skicklig stipendiat, i a k t tagas, a t t  
enär skäl till prolongation sig förete, sådant u taf Academie Cantzleren hos 
Oss i underdånighet anmäles, och W årt nådige y ttrande deröfwer afwaktas. 
H w ilket Eder härm ed till nådigt sw ar och behörig efterrättelse tillkännagif- 
wes. Och W i befalle Eder Gud Allsmägtig synnerligen nådeligen. Stock
holms S lo tt d. 18 Januarii 1780.

Gustaf.
Joh. v. Heland.

(Original i Kons. Arkiv.)

21.

Professor J . Lostbom till Kanslern om s itt  ekonomiska 
betryck, Upsala cl. 25 januari 1780.

Högwälborne herr grefwe, Sweriges rikes råd , academi can- 
cellair, etc. Nådige Herre.

W id min ankom st till U psala ifrån Gran undfick jag Eder Excellences 
höggunstiga skrifwelse. Jag  ärkänner m ed diupaste wördnad de ärindringar 
E der Excellence på e t t  så öm t s ä t t  täk ts  göra öfwer m ina underdån ödmjuka
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påminnelser wid consistorii y ttrande om husrummen. Men så lite t det w arit 
m in  tanke a t t  härm edelst förtörna Eder Excellence eller förklena consisto
rium , så nögd ä r jag, om E der Excellence dem inneholler och tillå ter mig få 
dem åter, i  synnerhet om consistorii y ttrande, som jag mig förestält, icke in
går directe till H ans Kongl. M ayestät; ty  till m itt förswar och upplysning u ti 
hwad consistorium anfördt woro desse påminnelser under nog bekym m er
sam m a stunder af mig författade; d å  wäl kunnat hända under min oro, a t t  
u tlåtelserna ej woro wederbörligen a fm ätta  till e t t  så högt ställe. J a g  ä r ock 
så olyckelig, a t t  jag ej äger concept deraf för a t t  dem kunna widare öfwerwä- 
ga. Men det will jag draga mig till minnes, a t t  u ti allm änhet ä r  ingen ting 
osannfärdigt infördt, hwad m itt öde wid Borgströmska professionen widkom- 
mer, icke heller om d e t som angick de andre practiske professioner. H wilket, 
om E der Excellence befaller, jag med bew ittnade afskrifter u taf nogon owäl- 
dig ytterligare skall wisa. Men hällre, än a t t  en injurie process skulle uppwäc- 
wäckas emellan consistorium, professor Berch och mig, lider jag allt, u ti den 
förtröstan a t t  Eder Excellence inför H ans Kongl. M ayestät med nogot mildare 
term er u ttyder min underdåniga ansökning, än som consistorium giordt, 
ehuru jag  ej lärer blifva så lyckelig a t t  u ti hufwudsaken af Eder Excellence 
få  nogot tillstyrkande. Öfwer Eder Excellences y ttrande  i denna sak lärer 
icke anstå  mig göra nogra underdåniga påminnelser, u tan  allenast bönfalla 
om Kongl. M ayestäts nåd i anseende till d e t lidande mig öfwergådt genom det, 
a t t  3180 daler k :rm t ä r  genom adjuncten Ekm an dragne från professionen 
till adjuncturen, och a t t  i d e t hänseende nogon personel förmon medelst fria 
husrum  mig m åtte  förunnas, så wäl som andra  lärare wid academien, hwil- 
ka saknadt tillräckelig lön, fåd t n iu ta  full lön eller nogon annan derem ot swa- 
rande förmon. H w arutinnan u ti diupaste ödm jukhet u tbeder mig Eder E x 
cellences höggunstiga förord. D et torde wäl synas a t t  jag borde wara nögd, 
sedan H ans Kongl. M ayestät i nåder tilldelt mig pastorat, men 20 års tjen st 
som professor och professions upprätthollande har fö rsa tt mig u ti sådana wil- 
kor, a t t  jag med academ iska lönen och inem ot 100000 dalers arf ej kan betala 
min skuld på  flere år. Och om då  pasto ra te t för derwid giord tjen st blir uppe
hälle för mig, är jag glad; ty  m in tid  lärer ej blifwa så lång, hw artill 20 års 
bekymm er för dagligt uppehälle jäm te  flere olyckor och förföljelser nog bi
dragit, hälst m itt sinne ä r sensibelt och icke hårdt.

Eör Eder Excellence som min höga förm an kan jag  ej heller förtiga, a t t  
jag  1761 till då  warande professor Berch blef in tald  a t t  lem na sedel på 10000 
daler k :m t för e t t  u td rag  af de äm nen som höra till landthushollningen af oe- 
conomiska böcker, som ligger u ti dess handskrift hos mig, och som jag  nästan  
ingen n y tta  haft u taf; men blef executive hotad  m ed pengars betalande, och 
m åste dem betala med dryg procent 1762. Då jag  nu  härem ot sam t sal. p ro
fessor Berchs skrifteliga löfte, a t t  få alla modeller till landthushollningen hö
rande under min disposition sam t hälften af modell pengarna, ser så mycken
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ow ilja hos dess son, a t t  han icke ens will lå ta  mig få  hyra rum men, då  förrå
der menskligheten sig hos mig, och torde ej wara så alldeles underligt, om 
jag  öm m ar wid både consistorii och dess förfarande em ot mig u ti nuwaran- 
de fråga. Med djupaste wördnad fram härdar till dödsstunden a t t  wara 

Eder höggrefliga Excellences underdånödm jukaste tjenare 
Johan  Lostbom.

U psala d. 25 Jan . 1780.

(O riginal i R iksarkivet, K anslersäm b. handlingar.)

2 2 .

K onsistoriets protokoll om rek to r professor Christier- 
nins angrepp på Bibliotekarien B. Frondin, Upsala d. 26 
febr. 1780.

U tdrag af Consistorii Academici i Upsala prococoll, hållit den 
26 Februarii 1780.

S. I). I  anledning af Consistorii Academici begäran den 19 i denna m å
nad enligt den dagens protocoll, det wille herr rector magnificus skrifteligen 
fö rfa tta  dess då anförde anm ärkningar, så wid bibliotheks räkningarne, som 
den öfrige bibliotheks förwaltningen, upläste lierr rector och till protocollet 
aflemnade följande:

Min embetes p lickt och den ågångne embetes eden fordrar, a t  jag med 
y tte rs ta  n ijt och sorgfällighet skall bemöda mig a t handhafwa och til werkstäl- 
lighet bringa alla Kongl. M aij:ts bud och befallningar, lagar, stadgar och för
fattn ingar, som angå wår academ iska societet och bidraga til academiens 
wälfärd, anseende och ny tta . Jag  bör ock på det nogaste efterse, om något 
i en eller annan m åtto  derem ot förelöper och practiceras, sam t all oordning 
och olaga praxis med Amplissimi Consistorii sam råd, och i wigtigare ärender 
genom högwördigste herr Ärkebiskopens och Academie Procancellerens med- 
werkan, söka m ed aldra första ändra, b ä ttra  och afskaffa. Jag  w et wäl, a t t  
alle mine w ärda herrar Colleger med rä t ta  fordra af mig största egard och ackt- 
ning, sam t a t  en eller annan derföre torde misstycka och illa uptaga, när han 
a f mig warder om sina skyldigheter påm int: men som jag icke nu ta la r å  mi
na egna, u tan  på Konungens och lagens wägnar, och derhos besinnar, a t den, 
som lam t och wårdslöst efterkom mer sin ed, skall för Guds namns missbruk 
icke blifwa ostraffad; så får jag icke genom frucktan för en eller fleres h a t
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och owilja lå ta  afskräcka mig ifrån  nogaste i ackttagande af mina embets
plickter. Jag  m åste a ltid  m era fruckta Gud än människjor: och om wi icke
sjelfwiljande wike ifrån Guds bud, så är H erren med oss, och då kunna wan- 
mägtige människjor så m ycket m indre något em ot oss u trä tta , som wi med
Guds k raft förm å träd a  sjelfwa Satan under w åra fötter.

D å jag i anledning af Kongl. Academiska constitutionerne trodde mig 
wara skyldig och berättigad a t  til Amplissimum Consistorium Academicum 
infordra bibliotheks räkningen wid sam ma tid , och på  sam ma gång som jag 
påm inte om aflem nandet af räntem ästarens räkning, blef min påminnelse af 
herr bibliothecarien Frondin  med misshag uptagen, och jag bem ött med e tt 
sådan t öfwerlagdt dictam en, som wid justeringen anfördes til protocollet. 
D etta  war för mig så mycket m er ow äntadt, som jag såg flera närwarande, 
hwilka wiste, a t  åtskilliga af de föregående årens bibliotheks räkningar ej förr 
än efter min gjorda påminnelse blifw it til deras gillande upwiste och under- 
skrifne.

E m edlertid  som herr bibliothecarien undandragit sig a t  något swara 
på m in  enskilta wälm enta föreställning, u tan  begärt, a t  de mål, liw aruti jag 
ändring sökt, skulle Amplissimi Consistorii Academici ompröfwande under
ställas, så är jag  föranlåten a t  begära och infordra herr bibliothecariens be
nägna förklaring i följande omständigheter: nemligen:

l:o  Om icke herr bibliothecarien wil återtaga sam ma praxis, som alt 
ifrån 1750 af honom och dess w ärda företrädare w arit i ackttagen in til för 12 
ä  13 år sedan, a t  årliga bibliotheks räkningen upwises för den, som werkeligen 
ä r R ector den tiden, då  räkningen til underskrift framwises. Den som aflagt 
rec to ra te t ä r  icke sedan medrector, och d e t wore lika orimligt a t  dickta twän- 
ne rectorer på  en gång, som a t  om tala 2:ne ordförande i e tt  collegio. E fter 
Kongl. constitutionerna anses det lika nödigt a t  årligen upwisa bibliothekets 
räkning, som a t  räntem ästarens årsräkning skall wid föreskrifwen tid  wara 
färdig, och då  de wid sam m a tid  böra företes, så synes hw ar förnuftig män- 
niskja kunna finna, a t  de för en och sam ma rector, som den dagen ä r ordfö
rande i consistorio, böra framwisas. Och då räntem ästarens räkningar kun
na  wara lika så rik tiga och påliteliga, som bibliothecariens, finner jag  in te t 
skäl, hwarföre bibliotheks räkningen skulle undangömmas consistorii aca- 
demici ögon, tw ärt em ot hwad i bibliothecariens ed blifw it i constitutionerna 
intagit, och hwarföre bibliothecariens räkning icke får intagas i academiens 
hufwudbok, och tillika med den sam ma undergå liöglofl. Kongl. camm ar rev i
sionens granskning, då  likwäl sådant i  Kongl. M aij:ts s ta t för U psala acade- 
mie den 8 Jun ii 1699 tyckes wara uttryckeligen anbefallt. Den ta l-rika och 
wäl lönta bibliotheks betjeningen torde wäl hinna med a t  skrifwa tw å exem
plar af en räkning på 7 a  8 blad, och derigenom hade m an tillgång på  säker 
underrättelse, i fall bibliothekets räkenskapsbok skulle af wådelig händelse 
til äfwentyrs kunna i bibliothecariens gömor förloras.
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2:o Frågas, hwarföre herr bibliothecarien de 10 sidsta  åren infört den 
nya praxis, a t  icke underskrifwa sin räkning sam t a t  de sidsta åren u teslu ta 
dag och m ånad för hw arje inkom st och utgift. Denna method synes icke kun
na kom m it af glöm ska eller wårdslöshet, u tan  m åste ofelbart blifw it antagen 
i någon klok afsigt.

3:o D å Kongl. Brefwet af den 2 Ju lii 1692 uttryckeligen bjuder, a t  alla 
de, som träd a  i den academ iska societeten och kunna af academiens bibliothek 
sig betjena, skola ti l dess formerande något w ist w id sysslans tilträdande bi
draga, så täckes herr bibliothecarien förklara orsakerna, hwarföre han ej in 
fordrat denna afgift af alla, u tan  endast af några, men lem nat den obetalt af 
en del professorer och adjuncti, af alla räntm ästare , secreterare, ombudsmän, 
språkm ästare, bibliothecarier och vice bibliothecarier, wissa doctores juris 
och medicinse m. m.?

4:o Hemställes til widare bepröfwande, om det icke wore för bibliothe- 
ket säkrast, a t alla de, som böra erlägga denna afgift, w arda genast efter sin 
befordran derom påm inte och s trax t i års-räkningen debiterade, sam t balan- 
cerade de följande åren, ti l dess de betalt, emedan m an nu med största  m ö
da  m åste påm inna sig dem, som in te t til bibliotheket erlagt.

5:o Likaledes underställes, om icke rectores för b ä ttre  rik tighet skull 
böra, enligt 6 . §. i Kongl. resolution d. 2 April 1694, wid hw arje tw å m åna
ders förlopp insä ttja  de insamlade bibliotheks-medlen i aerario ti l Consisto
rii Academici disposition och utassignerande för bibliothekets tilw äx t och 
förkofring.

6 :o W idare synes bibliothekets r ä t ta  behållningar icke kunna årligen 
utrönas, om icke alla bibliothekets obetalte afgifter och inkom ster, som å r
ligen böra inflyta, w arda i räkningen s trax t uptagne och balancerade, ti l dess 
de äro inbetalte.

7:o D et torde ock w ara bäst och säkrast, a t  årligen debitera och ba- 
lancera afgiften för auctions-kam m aren af å t ta  riksdaler, sexton skillingar 
specie. Och lärer herr bibliothecarien u tan  twifwel haft sina goda och ny ttiga 
skäl, hwarföre denna bibliothekets rä ttighet enligt Kongl. förordningar ej 
blifw it på fem ton års tid  i räkningen synlig eller infordrad, änskönt tilfälle 
til dess erhållande w arit, när böcker å t  bibliotheket blifw it flera gångor köpte 
på bok-auctionerne härstädes.

8 :o D et kan synas wara en brist i bibliotheks-räkningen, a t  deraf icke 
kan skönjas, huru  m ånga exemplar af Palm quists Algebra, Yerelii Stridsskrift 
em ot Scheffer och Celsii H istoria Bibliotheca; m ed flere som ännu äro oför
sålde och böra förwaras, som en bibliothekets uptecknade egendom.

9:o D å alla tryckte exemplar, som årligen aflemnas ifrån inrikes tryc
kerier, ansenligen kunna bidraga til bibliothekets förkofring, så torde m ån
gen anse det för en märkelig försummelse, a t  ingen förteckning eller under
rättelse finnes i  räkningen på det, som i så m åtto  blifw it på  bibliothekets wäg-
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nar em ottagit. Den praxis, som herr bibliothecarien an tag it eller bibehållit 
a t  lå ta  stö rsta  delen af exemplaren ligga 10 a  12  å r  obundna och ohäftade, bi
drager wäl dertil a t  göra roullancen med bibliotheks cassan betydligare, men 
skrifterne och exemplaren blifwa em edlertid liggande onyttiga och obruk
bara  för den academ iska societeten, tw ärt em ot deras ändam ål, som ä r bib- 
liothekets ordenteliga tilw äxt och förkofring. D et synes icke böra ankom 
m a på någons enskilta wälbehag a t  förwara och i ordning bringa en del, men 
förkasta eller w räka d e t öfriga i  obundna packor. A lt borde efter sin särskil
ta  beskaffenhet genast häftas eller bindas, registreras och til allm änt n y ttjan 
de i catalogen införas sam t på hyllorne i brukbart stånd wara til hands. För 
m in del tycker jag d e t w ara föga hederligt och förswarligt, a t den dyra Stiern- 
m anska samlingen af förordningar ej finnes årligen fortsatt, sam t a t  en främ 
mande ej kan på  w årt bibliothek finna någon ordning och samling af det, som 
ifrån  academiens eget tryckerie alla åren utkom mit.

10:o Anhåller jag a t  få w eta orsaken, hwarföre u tländska exemplar, 
som för tre  och fyra, ja  för tio  å r  sedan s tå  i  räkningen inköpte, ännu  icke blif- 
w it lemnade til bibliotheket och i catalogen införde til allm änt bruk.

l l :o  D et synes göra någon confusion i räkningen, a t  bokbindarens räk 
ning afskrifwes, och sam m a bok således tw änne gångor ofta under olika t i t 
la r upföres. Sedan alla u t- och inrikes exemplar blifw it en gång utförde, synes 
d e t göra tilfyllest a t in taga sum man af bokbindarens räkning, hälst specifi- 
cationen förwaras ibland verificationerne.

12:o Ib land verificationerne saknas protocolls u tdrag  på  de böcker, 
som efter Consistorii Academici sam råd och beslut blifw it inköpte, och på  de 
resor som Consistorium sam tyckt skulle i bibliothekets ärender få göras. Äf- 
wen wore d e t icke otjenligt, om specification på post-porto och skrif-mate- 
rialier bilades ibland verificationerna, sedan herr bibliothecarien i några af 
de sednare åren g å tt ifrån sin egen och alla sina företrädares praxis, a t speci
ficera dem i sjelfwa räkningen. De stiga nu emellan fy ra  ä  fem riksdaler å r
ligen, och m an finner verificationer för de m insta summor, äfwen för m ateria- 
lier eller papper, som til catalogen blifw it utgifwit.

13:o Bibliothekets catalog önskade jag få renare skrifwen och ej så 
p lu ttrad  och hoplappad som den nu är.

14:o Önskade jag få w eta grunden til den praxis, som nu brukas, a t  bib
liotheket endast lemnas öppet fyra tim ar i weckan, då  likwäl constituti oner - 
ne synas u tsä tta  sex, eller tre  hwarje gång. Likaledes u tbeder jag  mig un
derrättelse, om vice bibliothecarier och amanuenser ej böra til tjenstgöring 
wara tilstädes i det öpnade bibliotheks-rumm et, och huru  wida de få wara 
b o rta  u tan  rectors wetskap.

15:o W id anställd  cassa-inventering den 8  i denna m ånad befants bib
liothekets behållning wara 539 riksdaler specie, oberäknat utestående ford
ringar, liwarpå ingen förteckning funnits; men jag  wet icke egenteliga or
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saken, hwarföre herr bibliothecarien efter sina företrädares efterdöm en aldrig 
fö rrän ta t något af bibliothekets medel, änskönt cassan i flere å r  w arit ansen
lig och full säkerhet hos låntagare utbudits?

N är herr bibliothecariens behageliga förklaring här öfwer inkommit, 
to rde jag  få tillägga hw ad jag  nu icke hunn it utföra. D å bibliotheket får flere 
uplagor af sam m a bok, kunde några säljas ti l fond för inhäftningskostnaden.

H äröfw er resolverades, d e t skulle herr bibliothecarien Frondin på dess 
begäran af d e tta  herr Rectors andragande, så  w idt det honom rörer, genom 
utdrag af d e tta  protocoll undfå del, för a t  med u tlå tande deröfwer inkomma.

Å r och dag som skrifw it står.
E x  protocollo 

G ustaf Flygare.

(U psala un iversite ts bib lio tek: B ib lio tekets ark iv : A 9. I  kons. p ro to 
kollsvolym  saknas d e tta  protokoll.)

23 .

R ektor professor Christiernins varningsbref till Biblio
tekarien  B. Frondin, Upsala d. 3 m ars 1780.

Ädle och Höglärde H err Magister och Bibliothecarie.

Sedan jag  wid efterfrågan befunnit, a t  icke allenast en ansenlig myc
kenhet af swenska böcker, ta l, tidningar och skrifter, som til följe af Kongl. 
M aj:ts nådiga förordnande för 10 ä  12 och flera å r  tilbaka blifw it ifrån inri
kes tryckerier til w årt academiska bibliotheks årliga förökande hitlemnade, 
u tan  ock alla Kongl. M aj:ts stadgar och förordningar sam t alla ta l, som ifrån 
början blifwit hållne för Kongl. wetenskaps och w itterhets Academierne, 
skola ligga obrukbare i  obundna packor, u tan  behöriga förtekningar på  hwad 
som årligen ankom m it, så är jag  å  embetes wägnar föranlåten a t  härigenom 
wänligen anm oda herr Bibliothecarien, a t  genom wederbörande vice biblio- 
thecarier och amanuenser genast så föranstalta, a t  de ifrån  inrikes tryckeri- 
erne aflefwererade exemplar w arda til härw arande bokbindare efter orden- 
teliga förteckningar u tan  drögsmål öfwerlemnade, a t efter deras serskilta be
skaffenhet inbindas eller sam m anhäftas på sådant sä tt, som med deras bruk- 
barhet och bibliothekets goda ordning bäst instäm mer, på det de, ordente- 
ligen registrerade, m åtte  i  den uprä ttade  cataloguen til allm änt nyttjande 
med aldraförsta kunna införas.

Ups. Univ. H ist. B ih. Y. 4
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Lärandes herr Bibliothecarien noga tilse, a t inga programmer, dispu- 
ta tioner eller andra skrifter läggas widare på  sida ohäftade, u tan  Consistorii 
Academici pröfning och inhäm tade godtfinnande. H ärjäm te u tbeder mig 
benägen underrättelse, när någon tjenstgörande ä r af laga förfall hindrad a t 
wara tilstädes i d e t öppnade bibliotheket.

Förblifwer Ädle och Höglärde H err Magisterns och Bibliothecariens 
hörsamste tjänare 

P. N. Christiernin.
Kongl. Acad. n. w. rector.

U psala Acad. Cancellie d. 3 M artii 1780.
Carl Bergström.

Til herr bibliothecarien Berge Frondin.

(Original i U psala  un iversite ts b ib lio tek : B iblio tekets ark iv : A. 9.)

24 .

B ibliotekarien B .F rond ins svar å Christiernins angrepp, 
Upsala d. 6 maj 1780.

Till Protocol let.

I  anledning af Magnifici H err Rectors den 26 Februarii sidstledne i Con
sistorio Academico uppgifna, mig och m itt äm bete rörande anm ärkningar, 
af hwilka jag begärt och den 7 M artii nästföljande erhållit del, får jag nu, med 
all tillbörlig aktning för det äm bete hans Magnificence bekläder, men tillika 
med den r ä t t  och frihet till eget försvar, som lag och billighet medgifver, 
lemna till protocollet följande m itt u tlåtande.

Sedan jag  wid det mig nådigst anförtrodda verk öfver tretio  års tid  tjän t, 
u tan  m insta påminnelse om någon min ämbetes skyldighet eller ringaste an 
märkning vid min förvaltning, behagade aldraförst Kongl. Academiens nu 
varande rector, herr professor Christiernin, i consistorio academico den 29 
sistledne Januarii oförmo[d]ligen påm inna mig om m ina bibliotheks-räknin- 
gar, med tillagd föreställning om den förbindelse dertill, som min äm betes
ed innehåller, och som u r constitutionerna af hans Magnificence uplästes. En 
så sträng offentelig påminnelse, hvartill endast försumm ad pligt och förgä
tenhet af ed plägar gifva anledning, kunde ej anna t än  förekomma mig så 
mycket m era besynnerlig, som till berörde räkenskaper i constitutionerna lem- 
nade tid  ännu icke war u te , och hans Magnificence ej heller fö ru t behagat af
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mig göra sig underrättad , huruw ida denna min skyldighet var uppfyld eller 
icke, hvilket dock syntes mig hafva v a rit i  sin ordning. T y ehuru academi- 
ens herrar rectorer enligt constitutionerna äga rä t t  a t t  officii sui admonera 
så väl bibliothecarien som andra academiens äm bets-m än, lärer det dock i en 
förnuftig, anständig och bland a llt hederligt folk erkänd mening böra förstås, 
på lika sä tt som sam m a constitutioner uttryckeligen förut näm na, när de för
må, a t t  Rector a  Consistorio m ajori graviter adm onebitur, nemligen, si offi
cium neglexerit. Och tv iflar jag icke, a t t  så väl hvar och en af consistorii 
academici herrar ledam öter, som hans Magnificence sjelf, ehuru äfven alfvar- 
sam förm aning underkastad, skulle m ed skäligt misshag ansett en u tan  så
dan anledning sig gjord föreställning om sina skyldigheter och ämbets-ed 
Jag  var således föranlåten a t t  vid  justeringen till protocollet anmäla, a t t  jag 
så nu som altid  förut sjelfkräfd fullgjordt min skyldighet: a t t  m ina räkningar 
redan voro färdige och efter jäm nförande med sina verificationer riktige be- 
fundne: a t t  så väl hans Magnificence som hvar och en af consistorii acade
mici ledam öter ägde öpet tillfälle a t t  derom gjöra sig öfvertygade: och a t t  
[jag] således icke behöft en till gamla redeliga och oförsumliga ämbets-män, 
helst colleguer, så ovanlig föreställning och allram inst fö rtjän t erinran om min 
ämbetes-ed.

Fölgden af d e tta  m itt y ttrande blef, a t t  hans Magnificence, ledd till när
m are eftertanka, lä t v id sam ma justering ur protocollet u ttag a  förenämde 
sin påminnelse jäm te m itt svar och tillika förklarade, a t t  den sam ma härrört 
endast af äm betes-pligt, som hans Magnificence t r o t t  sig åligga, men icke af 
någon min efterlåtenhet eller försummelse. Sedermera har dock hans Mag
nificence af e tt  å  nyo förändradt beslu t å ter velat lå ta  densam ma insättas i 
protocollet igen: en sak, livarmed jag väl vid d e tta  tillfälle för egen del äfven 
ä r nögd, så v ida m itt svar tillika bevaras, men lemnar till consistorii acade
mici ompröfvande, huruvida det vid e tt  redan justerad t protocoll för efter- 
dömen skull bör äga rum.

A tt likväl de tta  m itt oskyldiga dictam en v arit hans Magnificence mind
re behageligt, har jag  anledning a t t  tro , dels emedan hans Magnificence, då 
jag i e tt  följande consistorio ville genast svara till dess mig gjorda tillvitelser, 
vägrade mig, jag vet icke af hvad befarad olägenhet, a t t  något till proto
collet anföra, en rä ttighet, som mig likväl lagligen tillhörer, sam t begärde a t t  
jag  icke m åtte  blifva någon dik tator, e t t  nam n och e tt  välde, som till mig i 
ordets vanliga mening på in te t s ä t t  u tan  orimmelighet kunde lämpas, dels 
deraf a t t  hans Magnificences ifver em ot mig u tb rast u ti e t t  aldeles orgundadt 
angifvande, nemligen a t t  jag utom  en enda gång varit frånvarande vid de från 
denna läse-terminens början skedda bibliotheks öpningar, en beskyllning, 
den jag nödgades till protocollet förklara, som den ock verkeligen var, med 
sanningen alldeles icke enlig, och den hans Magnificence sedermera funnit sig 
befogad till a t t  så förändra och u ttyda, a t t  han  icke blifw it min närwaro i bib-
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liotlieket varse, hvilken dock åskillige andre närvarande personer kunna be
v ittna.

F öru tan  d e t jag redan näm t och under Amplissimi Consistorii egna 
ögon skedt, har äfven efter ofvannäm de m itt dictam en hans Magnificences syn
nerligen u tm ärk ta  n it vid m ina ämbetesgjöromål v isat sig på flera Consistorio 
Academico mindre bekanta sä tt. Mina föru t gillade och godkända biblio- 
theksräkningar afhäm tades ofördrögeligen till n y  pröfning; bibliotheks-cas- 
sans inventering blef s trax t derpå oförmodeligen anbefald och u tan  m insta 
uppehåll å  min sida genast verkstäld: hvarvid den erfordrade behållnings- 
sum m an af hans Magnificence noga öfverräknad, befans till fullo vara i cas- 
san  inne, d e t herr academiee secreteraren, som tillika war närwarande, kan 
intyga. Som lians Magnificence icke behagat dessa om ständigheter i consis
torio anm äla, har jag tro tt  mig böra näm na derom, såsom e tt mig g ifvit till
fälle a t t  visa, de t jag  v arit Amplissimi Consistorii Academici och alla de före
gående herrar rectores förtroende värdig, af hvilka ingen förut funnit en sådan 
inventering nödig.

N är således v id  den anställda inventeringen in te t tillfälle till anm ärk
ning kunde finnas, h a r hans Magnificence behagat, jag vet icke med hvad rä tt , 
gifva s i t t  äm bete en ovanlig retroactif värksam het och sträcka densamma 
äfven till de föregående herrar rectores gjöromål. Mina redan gillade biblio- 
theks räkningar för flera å r  tillbakars hafva undergått hans Magnificences 
nogaste revision: äm nen till observationer hafva blifvit sökte i dem, i biblio- 
theket, i catalogerna, i särskilta förhör af bibliotheks amanuenserna, med 
mera. Och ehuru sådan t a llt oak tad t, äfven så lite t vid mina räkningar som 
öfriga förwaltning, något verkeligt fel eller efterlåtenhet af någon mig åliggan
de skyldighet lärer af o väldiga domare befinnas; hafva dock af d e tta  hans 
Magnificences sorgfälliga bemödande ofvannämde anm ärkningar uppkom m it, 
hvilka jag nu skall söka besvara med den möjeliga korthet, som m inst m å be
svära consistorii academici tolamod, m inst spilla dess till värdigare göromål 
angelägna tid.

Jag  förbigår således hans Magnificences utförliga inledning eller pre
dikan om s i tt  äm betes stora skyldigheter, om sin rectors-ed, om den sig ålig
gande y tte rs ta  n it a t t  verkställa Kongl. M ajestäts befallningar, a t t  rä t ta  or- 
ordningar, oak tad t en och annans förväntade misstycke, d e t hans Magnifi
cence icke u tan  skäl sig föreställt, vidare om sin ta lan  på lagens och konun
gens vägnar, om sin gudsfruktan, m ed m era, hvaribland äfven den orena an
dan få t t  rum , hvars ohyggeliga nam n i consistorio academico och i dess proto- 
coller förr än af nu  varande herr rector näppeligen lärer vara  anfördt. Jag  
lem nar a llt d e tta  i s i t t  behöriga värde och anm ärker dervid allenast, a t t  e tt  
verkeligen godt uppsåt och ren t n it icke bevisas genom eget betygande och 
heliga försäkringar om sig sjelf, hvilke ofta blifvit föreburne a t t  betäcka en
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hemlig ovilja, så a t t  dylika föregifvanden icke böra ligga billighet, sanning 
och rä ttv isa  i  vägen.

A tt nu  komma närm are till sjelfva anm ärkningarne, bör jag först erinra, 
a t t  alla mina till och med för sidstledne å r 1779 uppgifne bibliotheks räknin
gar äro på  e t t  af consistorio academico i alla tider vedertagit och godkändt 
sä tt, u tan  m insta anm ärkning dervid, redan förut alldeles gillade, och a t t  jag 
således för dem icke [är] nu  varande herr rector eller någon annan till vidare 
ansvar förbunden; som jag ej heller v e t huruvida de föregående herrar rec- 
torer för s itt göromål dervid anse sig vara hans Magnificence någon redo skyl
dige, en sak som mig icke rörer. N är m ina räkningar blifvit af vederbörande 
äm bets-m än behörigen öfversedde, med sina afläm nade verificationer jäm n
förde och till alla delar riktige befundne, sam t bevis derå genom academise 
contoirets och herrar rectorum  erkända underskrifter mig lem nat, då  ä r  min 
skyldighet i den delen fullbordad, då  ä r  jag enligt all laglig praxis decharge- 
rad  och från ytterligare ansvar fri. I  annor händelse skulle af en orolig ande 
äm betsm än, som redan g jort för sig behörig redo, kunna sysselsättas u tan  
återvändo m ed obevista tillmälen och ogrundade observationer, lxvilka kun
de förorsaka onödiga och ovärdiga skriftväxlingar, sam t leda till processer 
och rättegångar, hvaru ti åtm instone jag  haft så liten eller alls ingen öfning och 
erfarenhet, som hug och böjelse der till.

J a g  kunde således m ed allt skäl lem na de hans Magnificences anm ärk
ningar, som angå m ina förra räkningar alldeles obesvarade, men vill dock till 
närm are upplysning för denna gången, och med förbehåll a t t  deraf icke bevis 
ledes till en sådan af mig erkänd skyldighet, y tt ra  mig särskildt öfver hvar 
och en af de anförde puncter, i sam m a ordning som de af hans Magnificence 
blifvit angifne.

l:o  Som sjelfva rectors-äm betet, i hvad hand d e t varit eller vara må, all
tid  ä r  det samma, och livar och en af consistorii academici herrar ledamöter, 
som det innehaft eller innehafver, böra anses lika trovärdiga, så lärer d e t ock 
vara  lika gilltigt, antingen bibliotheks räkningarna underskrifvas af den som 
v a rit rector d e t å re t, för hvilket räkningen ä r gjord, eller af dess efterträdare 
när räkningen ingifves. Således har alldeles opåta lt stundom  den förre stun 
dom den sednare pröfvat och underteknat berörde räkningar, icke allenast 
i m in u tan  ock i m ina företrädares tid : och finnas bibliotheks räkningarna, 
till exempel för åren 1735, 1737, 1738, 1739, 1740 m ed flere följande, af sam 
m a årens rectorer underskrifna, ehuru de icke förr än under följande rectora- 
ter, stundom  flere år efteråt, blifvit inlemnade. Sådant har skedt af samma 
grund, som andra  ärendcr och expeditioner, hörande till e tt  förbigånget rec- 
to ra t, icke dess mindre underskrifvas af då  varande herr rector, fastän  han 
redan föru t äm betet nedlagt. F ör mig ä r d e t eljest alldeles lika, hvilkendera 
af herrar rectorerne underskrifvet bibliotheks räkningarna, ehuru med sakens 
beskaffenhet enligast synes a t t  det sker af sam ma års rector, för hvilket räk 
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ningen göres, såsom den, hvilken om  ärender under dess styrsel, äfven bib- 
liotheket rörande, har närm aste kunskap.

A tt mina räkningar, som hans Magnificence behagat föregifva, blifvit 
för consistorio academico undangömde, ä r  en så m ycket m era illvillig och 
ogrundad beskyllning, som jag flere gångor i Amplissimo Consistorio förkla
ra t, det hvar och en af dess herrar ledam öter äger öpet tillfälle a t t  se dem, icke 
allenast när de först afgifvas, u tan  ock altid  dessutan, enär dem behagar. 
Men i consistorio academico och till samtelige dess ledamöters sam fälldta
ompröfvande, hvilket ej heller derstädes lägligen [tör] kunna ske, hafva bib-
liotheks räkningarna aldrig blifvit inläm nade af någon ibland alla mina före
trädare, livilka om de enligt hans Magnificences tanka derigenom skulle an 
ses hafva b ru tit sin ed skulle och en Norrm an, en Benzelius och flere de vär
daste m än som menedare ligga i  sina grafvar, med hvilket ovärdiga tillmäle 
lians Magnificence sjelf torde hafva betänkande och [o: a tt]  befläcka deras 
mull. På consistorii academici vägnar och med dess fulla förtroende hafwa 
merberörde räkningar, sedan de i  sednare tider äfven undergått academias 
contoirets revision, altid  blifvit af herrar rectores öfversedde och gillade, på 
hvilka såsom ordförande ankom m it a t t  föredraga dem i consistorio, om de så 
nödigt pröfvas eller sådan t åstundats.

De bibliotheks-medel, för hvilka bibliothecarien i 1699 års s ta t säges gjö- 
ra  räkning i academia; boken, äro endast de i sam ma s ta t bibliotheket anslag
na 200 daler silfvermynt, en summa, mindre än ofta en enda boks verde. För 
denna så lilla summa, hvilken i herr räntm ästarens räkningar ingår, har mig 
veterligen aldrig någon särskild räkning af bibliothecarierna blifvit gjord eller 
till K am m ar revisionen, livars granskning dervid ej heller synes äga rum , in 
sänd, u tan  hafva dessa medel tillika med den öfriga bibliotheks-uppbörden 
tillsam mans och på e t t  ställe i de vanliga bibliotheks-räkningar blifvit intagne.

D å bans Magnificence näm ner den talrika och väl lönta bibliotheks be
tjäningen, lärer hans Magnificence förgätit, a t t  u tom  vice bibliothecarien Fi- 
lenius och professor Lindblom, hvilken efter flera års lönlösa tjä n s t nu  först 
begynner vid bibliotheket n ju ta  den ringa amanuensis lönen, den öfriga be
tjäningen alldeles saknar någon den m insta lön. D et lilla arfvode af 720 daler 
kopparm ynt, som för särskildt arbete vid  Palm sköldiana emellan tvänne ny
ligen b lifv it deladt, lärer ej heller tjän a  afund.

A tt lem na tvänne exemplar af sina räkningar ä r  bibliothecarien icke för
bunden, hvarföre d e t ej heller någonsin förut skedt. Dock om Amplissimo 
Consistorio så behagar, vill jag  det gjerna gjöra; men som skyldighet kan det 
af ingen annan än  högsta lagstiftaren åläggas.

2:o D å ingen m ed sundt förnuft kan tv ifla om, a t t  de räkningar äro mi
na, som under min förvaltning af ingen annan kunna göras, som af mig afgif
vas och erkännas, och framför hvilka en generel tite l visar, a t t  de af mig äro 
författade, synes det vara lika m ycket om m itt nam n s tå r under dem eller
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icke. Äfven så lite t angeläget tyckes d e t vara  a t t  i räkningarna tillsä tta  hvar- 
je dag, när till exempel några böcker eller deras band blifvit betalte, då sådant 
af verificationerna lä t t  kan ses. D et kan icke undfalla consistorio academico, 
med bvad begär fel b lifv it sökte, när så  obetydande ämnen till anm ärknin
gar nyttjas.

3:o Jag  känner ingen lag, som förbinder bibliothecarien a t t  u tkräfva 
och indrifva de af gifter, som vid befordringar vid academien eller eljest böra 
till bibliotheket erläggas. Sådant synes beqvämligast och med säkraste vär
kan kunna och böra ske vid Ivongl. academiae contoiret, hvarest academiska 
personers andre publike afgifter uptagas och betalas, helst derstädes afskrif- 
te r  af alla nya fullm agter inlemnas, för hvilka afgiften till bibliotheket kunde 
vid aflöningen afdragas och sedan bibliothekets cassa tillställas. Jag  liar dock 
efterhand påm int vederbörande om denna afgift, hvilken ock af en sto r del 
blifvit betald, som af räkningarna ses. Men vid påminnelser följer icke all
tid  genast betalning: den ä r icke alla s trax t läglig, som ock före m in tid  många 
u ti flera å r  dermed drögt. H varföre och som ingen viss tid  är föreskrifven, 
ej heller någon exsecutif skyldighet bibliothecarien dervid ålagd, har [jag] 
t r o t t  mig oskyldigt kunna följa m itt sinnelag, det flere erfarit, a t t  icke genom 
strängaste m edfart besvära hederligt folk, när ändam ålet på  lindrigare sä tt 
kan erhållas. M itt tankesä tt häru tinnan  torde väl vara vida skild t ifrån hans 
Magnificences, men lärer likväl af människovänner icke ogillas.

4:o A tt reddere rationes accepti e t expensi, hvilket efter constitutioner- 
na  bibliothecarien åligger, m enar jag på  svenska vara  detsam m a som a t t  gjöra 
räkning för uppburna och utgifna medel. Så har m an ock i alla tider fö rstå tt 
denna skyldigheten. Derföre hafva obetaldta afgifter af ingen bibliothecarie 
någonsin b lifv it i  räkningarna införde.

5:o Den af hans Magnificence anförde Kongl. resolutionen af d. 2 April 
1694, angående de af herrar rectorer uppburne bibliotheks medels insättande 
i jerario, är längesedan ändrad genom e t t  sednare Kongl. M ajestäts förordnan
de af den 10 M artii 1749, hvaru tinnan  herrar rectorer till lefvererande af de 
insam lade bibliotheks-medel lemnas 2  månaders tid  efter aflagdt rectorat, 
och tillika uttryckeligen förmäles, a t t  berörde medel skola till bibliothecarien 
och bibliothekets cassa lefvereras. Denna ändring har så m ycket mindre 
kunnat vara hans Magnificence obekant, som han sjelf nyligen lå tit högst be- 
m äldte sednare Kongl. förordnande i consistorio uppläsas. Sådant oak tad t 
har hans Magnificence, förmodeligen a t t  u tm ärka  någon osäkerhet i min 
hand, icke allenast till Amplissimum consistorium hem ställt, a t t  dessa medel 
skulle enligt den äldre och upphäfna Kongl. resolutionen i aerario insättas, u tan  
ock, förr än consistorium academicum sig deröfver u tlå tit, tv ä r t em ot sednare 
förordningar in sa tt dessa medel i serario, ehuru amplissimum Consistorium Aca
demicum lärer finna, a t t  hans Magnificence inom tvänne m ånader efter slu
te t  rectorat bör dem till mig lefverera.
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6 :o Till denna punk t svaras på  lika sä tt och sam m a grund som föru t vid 
den fjerde.

7:o H vad  denna anm ärkning vidkommer, åberopar jag mig hvad  redan 
vid den tred je  blifvit anfördt, och lägger allenast dertill, a t t  academiens auc- 
tionist, d e t han sjelf m åste erkänna, blifvit m ånga gånger af mig alfvarsam t 
påm int om den afgift han till bibliotheket bör betala, men alltid  svarat, det 
han vore sinnad a t t  till Amplissimum Consistorium inkomma m ed de skäl, 
i  anseende hvartill han i berörde afgift hoppas vinna någon minskning. För 
böcker, som vid auctionen blifvit till bibliotheket inköpte, har jag icke kun
n a t innehålla betalningen, emedan den tillhört, icke auctionisten, u tan  bok- 
ägarne, och efter auctionslagarna icke få t t  uppskjutas. Af drögsmålet med 
berörde afgifts erläggande har ej heller något äfventyr för bibliotheket v arit 
a t t  befara, emedan auctionatorn v id  syslans tillträdande s tä llt för sig en af 
consistorio academico godkänd borgen, och så m ycket säkrare som hans Mag
nificence sjelf äfven deruti ingått.

8 :0  Af de i denna anm ärkning näm da böcker och skrifter har bibliotheket 
få tt  till skänks e tt  an ta l exemplar, a t t  af deras försäljande n ju ta  inkomsten. 
D enna inkom st af de efter hand redan försålda exemplaren ä r i bibliotheks- 
räkningarna, efter som den in flu tit, behörigen upptagen. De ännu oförsålda, 
såsom hvarken af bibliotheks-medlen betald ta  eller till dess inkom st fö ry tt
rade, hafva derföre i räkningarna, livaruti endast influ tna och utg ifna medel 
upptagas, icke blifvit eller bordt blifva införde, men förvaras som vederbör 
till dess flera köpare sig anmäla.

9:o F ör sam m a orsaks skull hafva ej heller de böcker och skrifter, som 
tid  efter annan ifrån  tryckerierna lefvereras, af mine företrädare någonsin blif
v it i  räkningarna uptagna. K nap t lärer således någon utom  hans Magnifi
cence kunna såsom försummelse anse, a t t  vid  mina räkningar icke skedt, hvad 
af ingen annan förut ä r  gjordt, aldrig af någon bibliothec arie fo rdrad t eller 
honom ålagdt, och som till räkningars vanliga innehåll icke hörer. Af berör
de böcker hafva en sto r del efter hand blifvit bundne och i catalogerna inför
de, i synnerhet större verk. Men a t t  af en så ansenlig m ängd s tra x t lå ta  in
binda alla sm å piecer och skrifter, af hvilke månge ensam t icke äro värde hvad 
bandet skulle kosta, wore a t t  illa hushålla för bibliotheket. Sådane tyckas 
böra ligga obundne, till dess flere af sam m a slag och lika äm nen kunna i e tt  
band sam m anfattas. H äftningen föru t blir en förlorad kostnad när de sedan 
skola bindas. U tan  särdeles förlust för vetenskaperna och litteratu ren  sy
nes ock till exempel Jungfru  W args kokbok, K loka gubben och gumman, med 
flere dylika, som hans Magnificence behagat efterfråga, någon tid  kunna vara 
obundna, helst som academiens bokbindare icke ens hinner, så snart som ve
derborde, inbinda en myckenhet andra lång t angelägnare verck, på hvilka 
m an hos dem o fta  m åste vänta. Men de oinbundna exemplaren af swenska 
skrifter äro likväl icke förkastade eller vräkte, som hans Magnificence u tan
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sanning föregifvit. De hafva tvärtom  blifvit i vissa classer och. under sina 
t i t la r  efter innehållet ordenteligen sammanlagde, och förtekning på största 
delen författad , den jag  ock lem nat till herr rector, m en hans Magnificence 
behagat alldeles förtiga.

A tt så väl af sednare förordningar som andra inrikes tryck ta  skrifter åt- 
skillige här saknas, kommer deraf, a t t  de ifrån Riks-archivo, till hvilket de 
först skola insändas, och hvarest de o fta i flera å r  hvila, innan hela samlingen 
för hvarje år ifrån  alla tryckerierna hinner d it inkom ma och till flera ställen 
reparteras, icke blifvit till v å rt bibliothek lefvererade eller complette aflem- 
nade, hvarom  både amplissimum consistorium hos höglofl. Kongl. Cancellie 
collegium flere gånger erinran  gjordt, och jag hos archivi secreteraren ofta på
m int. Sedan vår academie i secreteraren Gahm nu  få tt  en ganska pålitelig 
man, som närvarande derom besörjer, har m an all anledning a t t  v ä n ta  både 
en fullkomlig lefwerering och så skyndesam som m öjeligt blifver.

10:o H vilka böcker herr rector menar, som länge sedan i räkningarne 
men icke i  catalogerna blifvit införde, v e t jag icke, emedan hans Magnificence 
ännu icke behagat näm na dem. Men flera orsaker äro vållande, a t t  en del 
böcker icke förr än  lång t efter sedan de blifvit inköpte kunna i catalogerna 
införas. Stundom  hitkom m a utifrån  förskrefna werck defecte, på  hvilkas 
com plettering m an länge m åste vänta. O fta händer, a t t  bokbindaren, när 
han på  en gång em ottager många, sto ra  och volumineusa verk, icke hinner 
på  lång t tid  få  alla ifrån  sig färdige. Jag  brukar ock, sedan böckerna komm it 
till mig, och förr än  de i bibliotheket uppsändas, behålla dem någon tid , dels 
a tt ,  som jag  bör, närm are känna deras beskaffenhet och innehåll, dels a t t  ef
terse, huruvida de blifvit r ä t t  bundne, taflor på  sina behöriga ställen r ä t t  in 
satte, m ed mera, hvarvid jag ej sällan  funnit vara feladt och m åst återsända 
dem till behörig rättelse. A llt d e tta  fordrar tid  och orsakar stundom  drögs- 
mål med införandet i  catalogerna. Ib land  m åste d e t ock för sträng köld skull 
i bibliotheket uppskjutas. Constitutionerna säga allenast, a t t  Bibliotheca- 
rius, officio renuntiaturus, perfectos catalogos successori tradet.

l l :o  N är bibliothekets u tg ifter både för böckernas exemplar och äfven 
deras band b lifv it hvar för sig under särskildte ti tla r  specificerade, som i 
m ina likasom i mina företrädares räkningar a ltid  h it in tils för större noghets 
skull skedt, kan d e t icke för något redligt begrep förorsaka den m insta con
fusion. I  böckernas titla r  på  dessa bägge ställen är ingen annan olikhet än 
a t t  de i bokbindare räkningarne finnas understundom  kortare upptagne. Men 
emedan en sådan specification uppå hwad hw ar boks band kosta t kan synas 
vara  en onödig accuratesse, så förenar jag m ed hans Magnificences tanka, a t t  
sum m an allenast af hvarje sådan räkning hädanefter i bibliothekets räk 
ningar utföres.

12:o A tt förutan  qvittencerna på  utgifna bibliotheksmedel äfven u tdrag  
af consistorii protocoller om de böcker, som till inköp för bibliotheket blifvit
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anm älde, skulle ibland verificationerna biläggas, har hvarken af mig eller 
m ina företrädare fö ru t blifvit fordradt. Vi liafva som redelige m än tillförene 
a lltid  äg t och fö rtjän t herrar rectorum  och consistorii academici förtroende, 
hvilket jag  ock, om icke hos hans Magnificence, likwäl hos amplissimum con
sistorium  hoppas, likasom under hela min förbigångna långvariga tjänstetid , 
ännu  äga och till m itt s lu t bevara.

Mina uppförda resor äro, som äfven af räkningarna ses, gjorda i nödiga 
bibliotheks ärender, de kafva v arit icke allenast vederbörande herrar recto- 
rer, u tan  ock hans Excellence academiens höga canceller bekanta. Skjuts 
och dag-tractam enter äro förordningar likm ätig t uppförde.

H ans Magnificence har äfven nedstigit ända till a t t  fordra specification 
och verificationer på skrifm aterialier och postpenningar för hvvart bref i bib- 
liotheks-mål. Sådant låter sig icke med full säkerhet gjöra, ej heller u tan  
mycken onödig vidlöftighet, i synnerhet sedan, med bibliothekets under min 
tid  ökade inkom st, bok-köp och följakteligen både den ut- och [inländske] cor- 
respondencen blifvit märkeligen större än  tillförene, några runstyckens u t
gifter uppföra [i] en m ed all noghet sam m andragen summa, livilken icke lä 
rer kunna m isstänkas, helst som hon för hela å re t högst föga öfverstigit 4 riks
daler, men merendels g å tt derunder. H varföre ej heller em ot denna m etho
de m insta anm ärkning vid m ina behörigen öfversedde och gillade räkningar 
någonsin tillförene blifvit gjord.

13:o A tt Cataloguer, som äro i ständigt bruk, slitas och icke a ltid  kun
na  vara  nitide, såsom ock, a t t  nya böckers titla r, när de på  sina behöriga stä l
len i den bundna cataloguen icke få rum , m åste på  vidfogade särskilta pap
per införas, lärer ingen annan  än  hans Magnificence kunna klandra. I  min tid  
hafva alla cataloguerne redan en gång blifvit helt och hållet omskrifne, och 
dessutan är ock e tt  å  nyo renskrifv it och ännu obrukadt exemplar af de sam
m a till en stor del i flera volum er redan färdigt, men fullbordan deraf vid e tt  
så s to r t bibliotliek fordrar ännu någon tid.

14:o C onstitutionerna förmäla väl, a t t  bibliotheket tw änne dagar i wec- 
kan ifrån klockan 1 till 4 bör vara  öpet. Men förändring i  lefnadssättet, i col- 
legie-timar och m at-stunder ifrån  den t id  constitutionerna för mer än  100 år 
sedan gjordes, har lång t för m in tid  förorsakat, a t t  bibliotheket vanligen icke 
öpnats förr än  vid klockan 2, emedan ingen academisk person vid bibliothe- 
kets-öpningar föru t uppkom m a, d e t hans Magnificence väl vet och från sin 
ungdom känt, som han mig sjelf nyligen berättade, ehuru han d e t nu  icke ve
la t ihogkomma. Om bibliotheket, serdeles under de m örkare års tider, nu 
slutas klockan 4, ersättes en tim as brist öfverflödigt derigenom, a t t  biblio
theks betjäningen, utom  de allm äna öpningarna, alla dagar i  veckan både för- 
och efterm iddagar gå academiska personer m ed bibliotheks böcker, stun 
dom flere tim ar tillhanda när sådant åstundas, hvarom  flere consistorii aca
demici herrar ledam öter äfven kunna v ittna.



59

N är någon tjänstgjörande vid bibliotlieket af laga förfall va rit borta, 
har ännu  aldrig  någon rector förr än  nu varande hans Magnificence begärt, 
a t t  sådan t hos honom skulle anmälas. Ingen lag bjuder detta. D å någon af 
underbetjäningen i min tid  hos academiens höga canceller anhållit om längre 
permission, har hans Excellence sjelf derom täck ts förut tillfråga och under
rä t ta  mig allena, d e t jag af flera dess nådiga bref kan visa. D et ankommer 
på  bibliothecarien a t t  tillse och besörja, a t t  nödigt b iträde och erfordrad be
tjän ing  i bibliotlieket, så v id  de allm änna öpningarna som eljest, icke saknas. 
Sådant har ej heller någonsin felats. Constitutionerna säga: ad  hane operam 
conceditur Bibliothecario unus Amanuensis. De sedermera tillkomm a [o: mna] 
flera vid bibliotlieket tjänstgjörandes sysla är af lika beskaffenhet och rela
tion  till bibliothecarien. Om en professors amanuensis ä r  frånvarande, sker 
d e t endast med professors vetskap och tillstånd.

15:o Bibliotheks-medlens förräntande ä r icke befalldt, icke bibliothe
carien ålagdt, och har ej heller, som hans Magnificence u tan  grund föregifvit, 
af m ina företrädare skedt. D et är förundransvärdt, a t t  hans Magnificence 
kunnat anföra deras efterdöme, då  likwäl i alla tiders bibliotheks-räkningar 
in te t enda exempel uppå någon af dess u tlån ta  medel influten rän ta  befinnes. 
E n gammal revers om talas väl, utgifven af framledne general-fält tygm ästa
ren  Cronberg på  270 daler kopparm ynt, men hvaraf bibliotheket icke allenast 
ingen rän ta  n ju tit, u tan  ock förlorat nästan  hela capitalet, och efter många 
års w äntan för detsam m a endast å te r få tt 38 daler 20 öre kopparm ynt, som 
af 1742 års räkning ses. Af ven en revers af framledne professor E lvius på  41 
daler 16 öre, för livilka likaledes ingen rän ta  ä r  upptagen. Dessa äro de en
da. Bibliotheks-medlen böra enligt författningarna vara  i bibliothecariens 
hand. D et ä r  hans äm betes rä ttighet, hvilken icke kan honom fråntagas, så 
länge han d e t icke förverkat. Till det besvär, den bevakning, det ansvar och 
äfventyr, som helst i vår tid  åtföljer utlåningar, ä r  han icke förbunden. D et 
kunde lä t t  hända, a t t  de vid nödiga bchof icke genast kunde återfås. Medel 
till böckers inköp anslagna böra a ltid  ligga i beredskap a t t  till sådant ända
m ål användas, då dyra och angelägna verck äfven oväntade ihogkomma och 
s trax  behöfva köpas, som flera gånger skedt. De för bibliotheket redan för- 
skrefna och snart h itvän tade m ånga och dyra böcker medtaga hela dess nu  i 
cassan varande behållning.

U tom  de ofvannäm de och nu besvarade anm ärkningar har hans Mag
nificence den 22 April sidstledne i consistorio academico upgifvit en u r mina 
bibliotheksräkningar utdragen förtekning på åtskilliga hos assessor Gjörvell 
för bibliotheket inköpta böcker, dem hans Magnificence berä ttar hafva annor
städes för lindrigare pris kunnat erhållas. Jag  behöfde icke svara något här
till. H vad jag fö ru t med full r ä t t  erinrat, nemligen a t t  jag för m ina redan 
vederbörligen öfversedda och till alla delar godkända räkningar icke är till 
vidare ansvar förbunden, äger härvid  så mycket m era rum , som hans Magni-
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ficence eljest skulle för alla under liela ruin några och tjugu  års tjenstetid  in
köpta böcker nu  efteråt med lika skäl kunna fordra redo, hvartill jag  nu mera 
icke ä r skyldig eller har tid  a t t  förlora derpå. U tan  förbindelse till någon för
klaring vill jag likväl i allm änhet näm na, a t t  de af hans Magnificence anför
da  differencer i bok-priserna äro ännu obevista uppgifter. Men om de ock 
skullo äga någon grund, vet dock hvar och en som känner bokhandel, huru 
ofta flere om ständigheter göra enahanda böckers priser olika. E n och sam ma 
bok kostar ej sällan den ena tiden  m era, den andra mindre. Olika editioner, 
som jag icke vet om hans Magnificence vid sin uppgift alltid  iak ttag it, gjöra 
en märkelig skilnad i priset. E n bokhandlare, angelägen om skyndesam af- 
sättning, lem nar gerna bä ttre  än  vanligt pris, stundom  under böckernas värde. 
Likaledes kan den, som på  en gång hos en främ m ande förläggare eller bokfö
rare  hand la t e t s to rt partie  böcker eller kunnat em ot egna förlager by ta  dem 
till sig och således sjelf i  anseende dertill f å t t  b ä ttre  köp, sälja  dem för 
mindre betalning än en annan i olika belägenhet. E n sto r bokhandlare i Hag, 
van Daalon benämd, sålde för några år sedan till vida lägre än  de t allm änna 
priset vissa sto ra  och kostbara verk, som då  af honom å t  v å rt bibliothek köp
tes, till exempel H oubigants Hebreiska Bibel 100 Florener, som på  flera stä l
len i H olland och i sjelfva F rankrike kostade inem ot 100 procent mera. Andra 
derem ot voro hos honom långt dyrare. Assessor Gjörvell har för 2 riksdaler 
32 skilling till b ibliotheket lefvererat Heynes nya och ypperliga edition af 
Virgilius, som hos academiens nyligen förordnade bokhandlare Svederus, ef
ter dess egen i consistorio academico af hans Magnificence företedde uppgift, 
kostar 4 riksdaler 32 skilling. Af Metastasios Poem er kostar hos den förre 
hvar tom e 16 skillingar, hos den sednare alldeles dubbelt. Canerini Berg- 
werkskiinde lem nar herr G jörvell för 6 riksdaler 32 skil. F ö r sam ma verck 
har Svederus uppgifvit priset till 14 riksdaler, och således öfver 100 procent 
högre. Cours d ’E tudes pour le prince de Parm e har hos Svederus gällt 10 
riksdaler, men lemnas af herr Gjörvell för 6 riksdaler 32 skilling. Af dessa 
exempel, som med mångfaldiga flera, både af utländska och våra egne bok
handlare kunde ökas, ser m an nogsam t den märkeliga [skilnad] i  sam m a böc
kers priser, som af besynnerliga orsaker uppkommer. N är en sto r reqvisition 
af en myckenhet böcker, som för bibliotheket vanligen sker, hos en bokhand
lare på en gång gjöres, kan m an icke hos alla in- och utländska bc kförare ef
terfråga eller a ltid  u tan  handel få veta livad hvar bok på  särski d ta  ställen 
kostar. Om m an af en utländsk bokhandlare directe förskrifver e t t  partie 
böcker, m åste väl hans räkning betalas, sedan böckerna äro af honom  lefve- 
rerade, ehuru några deribland skulle hos någon annan kunnat fås för bä ttre  
köp. D å jag således hos assessor Gjörvell, som på  consistorii acadcmici egen 
underdåniga föreställning af H ans Kongl. M ajestät vår nu  varande allernå- 
digste Konung, då academiens nådigste Canceller, u nd få tt rä ttig h e t a t t  till 
bibliotheket lefverera erfordrade böcker, och som med utländska verk förser
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äfven H ans Kongl. M ajestäts eget bibliothek, reqvirerat för academiska bib- 
liotheket e t t  an tal böcker, liar jag efter skedd lefverering icke kunnat undgå 
a t t  betala dem till de uppförda priser, dem han ock vanligen verificerat med 
sina u tländska bokhandlares originale räkningar. H an  har ock lem nat åt- 
skillige af m ånga bestående verk, i  n j'a  band väl inbundna, som vida öka p ri
sen öfver b lo tta  exemplaren. A lt de tta  lärer vid den skedda anmärkningen 
undfallit hans Magnificences eftertanka.

De låga och m örka tillmälen, som hans Magnificences nödiga försiktig
het icke d ris ta t tydeligen u tsä tta , men synes u tan  antan[?] ansvar velat insi
nuera under vissa utlåtelser, såsom i 2:dra puncten  af någon m in kloka afgift, 
i den 7:de af goda och nyttiga skäl, i den 9:de a f roulancen med bibliotheks cassan, 
anser jag icke något svar af mig värdige. Jag  tro tsa r den dristigaste och m äst 
oförsynta sm ädeande a t t  stiga fram, om han vågar uppenbart säga och gitter 
med någon grund af sanning visa, a t t  jag af bibliotheks-medlens förvaltning 
dragit den aldram insta enskildta n y tta . F lera tillfällen och deribland äfven 
[den] af hans Magnificence så hastigt anbefaldta och s trax t derefter verkställd- 
ta  inventeringen hafva visat, a t t  den öfver bibliothekets gjorda u tg ifter erford
rade behållningen varit i  cassan behörigen inne.

Af hvad jag nu  med r ä t t  och sanning anfört, lärer beskaffenheten och 
grunden af hans Magnificences anm ärkningar vara  tillräkeligen å daga lagd. 
Jag  öfverlem nar nu  a lt  de tta  till Amplissimi Consistorii Academici upplysta 
och rä t tv is a  ompröfvande och anhåller tillika vördsam m ast om dess y ttra n 
de så väl här öfver som öfver m itt redan den 7:de April sidstledne ingifna me
morial, angående den u tan  consistorii kunskap och bifall mig af herr rector 
egenvilligt förelagda tid  och vite, a t t  med m itt nu  inlemnade u tlåtande in
komma: sam t huru  hans Magnificences sällsamma uppförande em ot mig så 
deru tinnan  som i dess öfriga mig rörande ämbetes utöfning bör anses; hvar- 
efter jag i sin ordning får taga de steg, hvartill jag  vidare kan finna mig befo
gad. D et ankomm er äfven uppå Amplissimi Consistorii academici pröfning, 
h u ruv ida  hans Magnificence vid så beskaffade om ständigheter kan tillåtas 
a t t  u ti de förenämda mål vara i consistorio ordförande eller i öfverläggnin- 
garna derom deltagande, livilket jag i ödm jukhet underställer.

B. Frondin.
Upsala d. 6 Maj 1780.

(O riginal i U psala un iversite ts b ib lio tek : B iblio tekets a rk iv : A. 9, m ed 
å teckn ing : “U pl. i Cons. Acad. d. 6 M aji 1780.“ D et saknas i Kons. protokoll.)
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25 .

Okänd professors y ttrande i striden mellan Cliristiernin 
och Frondin [Upsala 6 maj 1780].

Som jag vid protocollernas justering af den [26] Feb. [1780] m ot min för
m odan finner, a t t  en utlåtelse, som under discourserne undfallit mig rörande 
hans Magnificences i  consistorio m ot herr bibliothecarien Frondin gorde an 
m ärkningar, i  protocollet blifvit uptagen, och därstädes skall quarblifva; så 
nödgas jag äfven på sam ma ställe t införa rä tta  sam m anhanget och anledning 
dertill.

H ans Magnificence begynte sin discourss i  äm net med något ovanligt, 
med rectors edens upläsande, hvilken vist tre  fjerndelar af herrar ledam öter 
så till bokstafven som till utöfningen känna, och för den öfriga delen icke heller 
kan vara  obekant, som näppeligen någon professor försumm ar a t t  läsa aca- 
demiska constitutionerna. Med edens upläsande tycktes mig derföre, a t t  emot 
alla de herrar consistoriales, som föru t så beröm värdt förestådt rectors äm 
betet, en hemlig påminnelse insinuerades, som hade de behöft flere gånger 
höra sin ed upläsas, hvilket icke kunde annat än  förefalla mig ganska hård t. 
D et som ock härvid i synnerhet oroade mig, och u tu r åtbörderna jäm väl kunde 
slutas, var en billig fruktan, a t m indre glada äm nen efter denna prtelude skulle 
föredragas.

T alet dirigerades snart härpå till herr bibliothecarien Frondin, och då 
han med all möjelig och en förundransw ärd saktm odighet förswarade sig m ot 
anklagnings-punkterne, behagade hans Magnificence jenast falla honom i ta 
le t och u tbe  sig a t t  slippa någon ny  D ictator. Jag  kan tänka, a t  därm ed m en
tes dictering ad protocollum, och a t ingen allusion hades på ordets r ä t ta  be
märkelse. Som jag å ter icke viste, a t  rector kunde ha rä ttighe t a t  hindra nå
gon ledam ot a t dictera ad  protocollum, så föreföll [det] mig äfven ganska hårdt.

E n dispute föreföll sedan om orden accepta och expensa, hvilken jag  för 
min ringa del aldrig hade tro d t kunna existera, fastän  hans Magnificence var 
af en annan tanka om ordens rä t ta  bemärkelse; m en blef efteråt så mycket 
m era häpen, när hans Magnificence, som upläste e t stycke u tu r reglem entet 
som var skrifv it på  svenska, tillika täcktes lära Amplissimum Consistorium, 
a t  detsam m a vore svenska och icke latin, icke a ltså  så lä t t  susceptibelt af nå
gon vridning eller stridande explication. H uru  ock nu  meningen varit, så kan 
jag icke anna t finna, än a t  dylika anmärkningar, om de ock i h e ttan  sägas, 
äro hårda, ja  till och med kunna få den stempel på sig, som vore Amplissimum 
Consistorium därvid m anquerat.

H err bibliothecarien feck e t s ta rk t tillta l för det, a t  han icke u ttag it af 
bokauctionisten dess afgift till bibliotheket; hvarpå jenast up  vistes af honom
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hans Magnificences egen cautions sedel. D et tycktes altså vara hård t a t  blif- 
va  till ta lt för en slags försummelse, hvilken igenom hans Magnificences egna 
cautions sedel till alla delar, som mig tyckes, förekommer bibliotheks cassans 
förlust.

Men d e t som aldram äst upw äkte min bestörtning och som nödgade mig 
a t  n y tt ja  den anteknade expressionen, var beskyllningen, a t  herr bibliotheca- 
rien som oftast försumm ade a t  infinna sig på  bibliothequet vid dess publica 
öpnande, och äfven denna term in endast en enda gång v arit derstädes, då 
dock, när m an rådgorde med allmenakan, han bord t vara tre  gånger uppe. 
Och som herr bibliothecarien nödgades färm t neka till denna beskyllningen, 
som icke dess mindre med häftighet uprepades, så kunde det icke an n a t vara 
än högst ömmande för hvar och en ledam ot a t bevista sådana bedröfveliga 
discourser, som hvarken uphjelpa vettenskaperne, eller befordra på något sä tt 
academiens båtnad.

Desse och de åfvannäm de sam talen voro de som föranlåta mig, då  jag 
eljest icke gerna talar utom  min ordning i Consistorio, a t  denna gången med 
få ord yppa min oro öfver e tt  så ovanligt förfarande,.

(U psala u n iversite ts b ib lio tek , B ibliotekets a rk iv : A 9. K opia, tro ligen  
af F rond ins b a n d ; saknas liksom  föregående h and lingar i konsistorieproto- 
kollen.)

26 .

Professor F r. M allet till Kanslern om biblioteksbygg- 
naden, Upsala d. 6 m ars 1781.

Högvälborne herr grefve, Kongl. M aj:ts och rikets råd, U p
sala academies canceller etc.:

Eder Excellences nådiga skrifvelse, angående H ans Kongl. M aj:ts för 
herr professoren von Linné i nåder beviljade permission sam t dem onstratorns 
doctor Tunbergs v icariat under dess frånvaro, har jag  i dag m ed posten be
kommet och skall med d e t första vederbörande om innehåldet kundgöra.

U ti tilförene ödm jukaste skrifvelse har jag näm dt min om tanka för den 
tillärnade bibliotheks byggnaden, och äfven ålagdt herr räntm ästaren  Vester- 
dahl a t t  hos E der Excellence afgifva full reda om hvad till densamma h ittils 
kunnadt anstaltas och vidgöras: men såsom jag vid dess hem kom st erfaret, 
a t t  herr Öfver-intendenten Adlercrants hyser tvifvelaktiga tankar om con-
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sistorii värksam liet dervid, så har jag u taf räkningar, som jag  för denna saks 
skuld i  synnerhet genomgådt, tro d t mig till Eder Exellence böra upgifva så 
väl den förledet å r  gjorda kostnad för sam m a byggnad, som de ansta lter hvilka 
redan äro i gång och den besparing som academien i å r  kan och ernar dertil 
använda.

U nder förledet å r  har dels till återstoden på  köpeskillingen för Troilska 
tom ten, dels till stensprängning och spirors sam t bjelkars uphuggning blif- 
vet u tb e ta lt 1002 R :dr, hvartill komma alla kör-dags värken, som v id  stäm- 
morne skola afräknas, och hvaruppå fogdarnes räkningar ej förr än  i m id
som m ar inkomma.

B jelkar och sågstockar äro, utom  de redan samlade, i å r  fälde utöfwer 
200 och blifwa n u  efter hand dageligen in- och framförde. D essutan 400 af 
500 tim m er till ham m arband och underslag, hvilket an tal torde vara  tillräc- 
keligt. Jag  behöfver ej näm na academiens sto ra  förråd  af m urtegel som årli
gen ökas.

Academiens besparing, som förledet år var till en summa 1223 It:d r, ä r  
i år ökadt m ed 1326 R :d r och således nu  tilhopa 2549 R :dr, hvarm ed consis
torium  är sinnadt a t t  gripa an denna betydande byggnad så fort ske kan. 
Eder Excellence torde häraf nådigt inhäm ta, a t t  consistorium under de acade
m ien genom floden förledet å r  öfvergångne olyckor in te t underlåtet af den 
omsorg och nit, hvarm ed d e tta  verket möjeligen kunnadt befrämjas; ty  som 
vi u ti innevarande år äfven m åste erhålla efter förslag 1500 ä  1600 R :drs bespa- 
sparing, så förhoppas jag a t t  m ed så godt förråd af v id  pass 4000 R dr en lyc- 
kelig början kan blifva gjord.

Eder Exellence täckes härjäm te nåd-gunstigt inse, på  hvad  skäl cch 
grund  jag  vågadt anföra, a t t  de varande ex tra  löner skola, om de icke efter 
hand få indragas, blifva e t t  m ägtig t hinder a t t  fullfölja en så kostsam bygg
nad. Em edlertid gläder det mig a t t  jäm te consistorii förenade n its förkla
rande kunna till Eder Exellence up te  ofvannäm da medels tillgång till arbetets 
begynnande.

Med djupaste vördnad fram härdar
Eders Exellences 

aldraödm jukaste tjenare 
F . Mallet.

Ups. d. 6 Mars 1781.

(Original i Riksarkivet. Kanslersämbetets handlingar.)
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27 .

Kanslern till K. Maj:t, med förslag, a t t  lönerna ej 
skola bindas vid viss plats, utan gå i tu r  efter utnämnings- 
ålder, Stockholm d. 17 april 1781.

Storm ägtigste Allernådigste Konung.

Anmält hos Kongl. M ay:t på Ulricsdahls slott d. 15 M aji 
1781 och resolv. som i  prot.

Expedierat.1

Eder Kongl. M aj:t täcktes i nåder lå ta  sig föredragas, huru em ot hwad 
-wid andre R ikets sta ter i ackttages den besynnerliga methode blifw it wid Up- 
sala academie införd, dock så wida mig w etterligt ä r  u tan  något ailm ent för
ordnande, a t t  nemligen då  någon professor efter långlig tjenst ärhållit nådigt 
afskjed med åtn ju tande af hela lönen, till dess han antingen med döden af- 
ginge, eller en så kallad emeriti-lön honom tillfölle, efterträdaren m åst afbida 
endera af dessa händelser och ofta i många år å tnö ja  sig med sin förra lön eller 
ock med ingen, om han förut w arit lönlös, hwaraf jäm wäl i denna stund  ex
empel äro för handen, då därem ot under sam ma tid  en yngre, som genom hwad 
m an kallar en vacance blifwit befordrad, genast tillträd t den ledig blefne lö
nen. Härigenom har jäm wäl händt, a t t  Eder Kongl. M aj:t o ftast blifw it be- 
swärad med ansökningar om extra löner, hwilket academiens s ta t nu  mindre 
än  någonsin tillförene skulle kunna tå la , då  en kostsam bibliotheques bygg
nad är företagen, hwaraf tillgångarne ej få rubbas eller tillgripas, och staten  
så noga uträknad, a t t  wid m insta sädens wanpris de tjenstgjörande liafwa 
a t t  befara en mindskning i deras löner, emedan de en gång för alla blifw it till 
academiens egne inkom ster anwiste och ingen ärsättn ing  hafwa i sådan hän
delse a t t  af cronans s ta t  hoppas.

P å  det nu academien ifrån dessa olägenheter m åtte blifwa befriad, och 
a t t  komma i likhet med både de andre academierne och rikets collegier, har 
Consistorium Academicum updragit mig, a t t  hos Eder Kongl. M aj:t i under
dånighet anhålla, det m åtte  hädanefter, u tan  åtskillnad af dödsfall, afskjed 
eller flyttning, den ledig wordne lönen altid  få  tilldelas den lönlösa professor, 
som efter fullmagtens datum  är därtill närm ast, så m ycket mer som emellan 
professorernes löner i spanm ål och penningar ä r  ej den ringaste åtskillnad; 
men prajbende pastorater och hemm an allena af den beskaffenhet, a t t  de äro 
särskildte professioner af ålder tillärkände och få därifrån  ej afsöndras.

Under de tta  nya förordnande skulle jämwäl bibliothecarien komma 
a t t  begripas, såsom lika till heder och förmoner med professorer ne, men rän-

1 K. M aj:t afslog fram ställn ingen .

Ups. Univ. H ist. B ih . V. 5
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tem ästaren, ehuru ägande d e t samma, har man tro d t därifrån böra undan
tagas såsom förestående e t t  äm bete, hwilket in te t u tan  äfw entyr synes kunna 
läm nas lönlöst.

H w ad å ter de professioner angår, som med Kongl. stadfästelse blifw it 
af p rivate in rä ttade  och ej äro på  academiens s ta t upförde, såsom Skyttianska, 
Kalsenianska, Borgströmianska sam t Lidenske bibliothecarien, så äro de af 
annan beskaffenhet och hafw a härw id ej kunnat komm a i fråga.

Sådan är, Allernådigste Konung, den förbättrade ordning, som Con
sistorium Academicum anm odat mig a t t  för academien i underdånighet be
gära, och jag så m ycket mindre kunnat undgå a t t  Eder Kongl. Maj.-ts behjer- 
tande underställa, som härm ed ej anna t påsyftas än en jäm nare utöfning af 
rä ttw isa  och d e t som i alla rikets collegier ä r  öfligt, jag ej heller under min 
förwaltnings tid  kunnat u tan  ömhet se förtjente män, oacktadt tim ande ledig- 
digheter, länge tjena med ringa eller ock ingen lön.

Wi lefwa således å båda sidor i den underdåniga tillförsikt, det wärdes 
Eder Kongl. M aj:t i nåder förklara, a t t  ehwad ledigheter af professioner på 
academiens s ta t sam t den därå äfwen upförde bibliothecarie syssla hädanef
ter tim a m åtte, d e t ware sig genom dödsfall, afskjed eller flyttning, bör lö
nen tilldelas den i ordning och efter fullmagtens datum  äldste warande lön- 
löse professoren, då likwäl praebende pastorater och hemm an böra åtfölja hw ar 
sin särskildta profession, såsom d e t af ålder warit.

Under afw aktan af nådigt beslut fram härdar med all undersåtelig wörd- 
nad, n it och trohet

Stormägtigste Allernådigste Konung 
Eder Kongl. M aj:ts 

allerunderdånigste och tropliktigste tjenare och undersåte 
C. Rudenschöld.

Johan E r. Noréen.
Stockholm d. 17 April 1781.

(Original i R iksarkivet. K ansler och K onsistorium  till K. Maj:t.)

28 .

Kanslern grefve C. Rudenscliölds beskrifning af Upsala 
universitet, u tarbetad  för kejsarinnan K atarinas räkning  
(September 1781).

Description de 1’académie royale d ’Upsal, demandée de la p a rt de 1’Im- 
pératrice de Russie, dressée par le Chancellier de l’académie lui méme, le séna-
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teur comte de Rudenschöld e t remise au m inistre de Russie, le comte Mussin 
Puskin, le 20 september 1781.

L ’Academie royale d ’Upsal, dont la prem iere institu tion  est due ä 1’ad- 
m inistrateur du royaum e Sten S ture 1’ancien, l’an 1476, å 1’im itation de Puni- 
versité de Paris, alors en grande réputation  e t fort frequentée, resto it dans 
Penfance pendant des troubles des régnes suivants, jusqu’a celui de Gustave 
I, qui y  avoit méme fa it ses études, ou elle commenda å prendre forme, mais 
c’est principalement ä  G ustave Adolphe, qu’elle do it son lustre e t sa consis- 
tance, par les donations, qu’il lui fit de son patrim oine en fonds de terres. La 
reine Christine la favorisoit de méme, e t en p rit un soin particulier; mais ce 
qu’on nomme les Constitutions de Pacadémie, qui devoient lui servir de régle 
e t constater ses im munités e t prérogatives, da ten t du régne de Charles Gustave, 
de Pannée 1655, aux quelles cependant des ordonnances postérieures e t 1’usage 
on t apporté des changements e t des additions eonsidérables, que la différence
des tem s e t des circonstances on t pu  exiger.

A considérer ainsi Pacadémie dans son é ta t d ’aujourd’dui, le premier ob- 
je t, qui se présente å observer, c’est Pordre des Professeurs, chargés de Pin- 
struc tion  de la jeunesse. Ils sont rangés en 4 classes, appellées Facultés, sui- 
v an t les différentes branches de littérature: celles de Théologie, de Ju rispru
dence, de Médicine e t de Philosophic. La prem iere est actuellem ent composée 
de 4 Théologiens, dont le Doyen ou le premier est en méme tem ps curé né de 
Péglise cathédrale, les quels partagen t entre eux les différentes parties, que 
l’on comprend sous le nom générique de théologie, y  comprises Phistoire ecc- 
lésiastique e t les langues appellées saintes. Les Jurisconsultes sont 2, dont 
Pun enseigne le d ro it rom ain e t explique le code des loix de la patrie: Pautre
la  jurisprudence oeconomique e t le commerce. Les professeurs de Médicine
sont au nombre de 3, don t un enseigne la médicine proprem ent dite, ta n t de 
théorie que practique, jo int å Pintendence du Nosocomium ou Phopital de 
Pacademie: un autre Panatom ie e t la chirurgie: le troisiéme la m atiére médi- 
cale e t la diéte en hiver, e t en été la botanique. Les professeurs de Philoso- 
phie sont actuellem ent 12, dont 10 d’institu tion  royale, professants Phistoire, 
les langues dites orientales, le grec, la  m athém atique proprem ent dite, 1’astro- 
nomie, la chymie, la physique, la métaphysique, la morale, Péloquence latine 
e t la poésie, jointes ensemble. Les deux professions d ’institu tion  privée, mais 
d ’au to rité  royale, enseignent Pune la politique e t Péloquence, Pautre Poeco- 
nomie rurale.

L’obligation de toutes ces différentes professions est d ’enseigner, hors 
les tem s de vacance, qui sont 3 mois d’été e t 6 semaines d’hiver, chacun pub- 
liquement 4 heures entiéres dans la semaine, å des jours réglés, independem- 
m ent de ce qu’on appelle Colleges ou inform ation privée, qu’il leur est pennis 
de se faire payer, suivant un  usage re<?u e t modique. A certains tems de Pannée 
les Facultés conviennent séparement, afin de régler, quelle partie de science
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chaque membre professera dans le cours de 1’année, sur quoi un catalogue est 
promulgué pour la connoissance de la jeunesse, e t il leur est enjoint ä chacun 
d ’achever, s’il se peut, son cours de prélection ou de science dans 1’année. Si 
une place vient ä  vaquer, tou t le corps des professeurs, ou le Consistoire, en- 
voyt ä  1’examen du  chancelier de l’académie une présentation de trois sujets, 
que celui ci présente ensuite au choix du  roi. Pour é tre  présentable chaque 
candidat doit avoir préalablem ent, par un acte de D isputation public, prouvé 
son habilité dans la science en question. Le sujet ainsi noramé par le roi e t 
m uni de son brevet ne peu t entrer en charge, ä  moins d ’avoir prété le serment 
accoutumé, e t å  son installation publique tenu un discours en latin  sur un 
point de littérature, relatif ä  la profession qui lui est conférée. Au reste toutes 
les prélections doivent se faire en latin, dont sont seulement exceptées cer- 
taines professions moins compatibles avec cette ordonnance.

O utre ces informateurs publiques, constitués du  roi, il y a pour chacune 
des 4 facultés d ’autres sous le nom d ’Adjoints, Adjuncti Facultatum, actuelle- 
m ent au nombre de 16, que le Chancellier a  le d ro it de constituer aprés une 
présentation préalable du  consistoire, qu’il n ’est cependant pas rigouresement 
obligé de suivre. Ces adjoints ont les privileges de ten ir des Colleges, chacun 
dans sa science, et rem plir en chaire la place du professeur en cas de maladie 
ou d ’absence. Leur devoir est au reste d ’adopter ceux des nouveaux venus, 
qui ne sont pas encore assez avancés pour profiter des legons publiques. Les 
deux adjoints de théologie sont de l’ordre sacré.

Une troisiéme sorte d ’informateurs sont ceux, qu’on appelle Docentes, 
pour différentes branches de science, lesquels n’ont que la  permission d’enseig- 
ner pom- m eriter ainsi de pervenir å  des degrés supérieurs. Au reste ces der- 
niers, aussi bien que les précédants, sont, avan t de se présenter en qualité de 
candidat, sujets k  1’obligation le mcme que les professeurs, de défendre en 
chaire une dissertation, dont ils sont auteurs.

O utre ces informations en fait de littérature, il y  a pour 1’instruction de 
la  jeunesse un  Manege, une Salle d’armes, une de Danse, deux M aitres de lan
gue, l’un pour le Franpois, Fautre pom  l’Allemand, un D essinateur e t un 
m aitre de Musique. E n outre Facadémie a son Inprim erie particuliére, un Li- 
braire e t un  Encan sous ses ordres.

L a jeunesse académique est composé de nobles e t d’issus des trois autres 
ordres du royaume. Les uns e t les autres sont tenus en arrivan t k  se présen
ter au  Reoteur de Facadémie pour étre inscrits dans le catalogue, afin d ’etre 
citoyens académiques e t en jouir des immunités. Ceux des derniers, qui d ’or- 
dinaire viennent d ’écoles supériemes provinciales, ne sont repus a moins d ’etre 
munis de témoignage favorables de m oralité e t de  progres. E nsuite de quoi 
ils sont adressés au doyen ou Decanus de la faculté de Philosophic, qui exa
mine les d its témoignages e t leurs degrés de savoir, e t s’ils sont admissibles, 
lem  fa it préter le serment. S’il ne les trouve point en é ta t d ’entendre les le-
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«jons publiques, il les confie ä  quelq’un des adjoints, pour en prendre soin, s'ils 
sont sans conducteur particulier. Ils sont, exceptée la  Noblesse, qui fa it corps 
ä  part, partagés en différentes Nations, du nom de la province d’ou ils viennent 
e t dans lesquelles ils se font aggréger en arrivant. Chacune de ces nations a 
un Inspecteur a  son choix du corps des professeurs, qui a  1’oeil sur les moeurs 
e t les études des individus, les assemble de temps å autre, pour s’exercer sous 
sa direction, so it par un  discours en latin, sur un  sujet proposé, soit par des 
théses ä défendre ou å  combattre. — O utre cette arrangem ent chaque nation 
a  son Curateur e t ses Anciens, chargés de m aintenir 1’ordre e t diriger les études 
des Novices.

Au commencement de chaque semestre ils doivent, ta n t nobles que d’aut- 
res, se faire inscrire chez les professeurs, desquels ils veulent étre auditeurs, 
dont le catalogue est, ä  la fin du semestre, envoyé au Chancelier, accompagné 
de témoignages de leur diligence e t de lem-s progrés. Parvenus ä  certain åge, 
ils doivent se décider sur leur genre de vie fu tur e t déclarer au Recteur 1’objet 
de leurs études, afin qu’on soit en é ta t de suivre lem s progrés. A leur départ 
de 1’académie pour entrer dans les employs civils, soit de judicature ou autres, 
ils doivent subir un examen de leurs connoissances dans les hum anités e t dans 
le genre d ’érudition, qui avo it fait leur objet, e t se faire munir lä dessus, aussi 
bien que de leur conduite, d ’un certificat par écrit, sans lequel ils ne sont, sui- 
v an t les ordonnances, re(jus dans aucun des Colleges du royaume.

Les privileges de la jeunesse académique sont specifiés dans les Consti
tutions, dont les principaux sont: de n ’etre justificiables qu’au tribunal de I’a- 
cadémie: ne pouvoir étre, que sous 1’autorité du  tribunal académique, sujets 
å  prise de corps dans la distance de 6 lieues de la ville, ä  moins d ’avoir été at- 
trapés sur le fa it dans des cas de crime ou qui interessent la sureté publique: 
e t enfin d ’étre affrancliis de toute im position publique quelconque. Des quels 
priviléges un é tud ian t perd la jouissance, s’il a  été deux années entiéres ab
sent, sans 1’aveu du consistoire académique. II fau t dire encore, qu’on les fai- 
soit anciennem ent passer par un rude N oviciat de 6 semaines, autorisé mcme 
par les constitutions, appellé Penalismus, qui finissait par un  acte nommé 
Deposition, contraire ä  la décence e t méme ä  1’hum anité par ses abus, reste 
de 1’ancienne barbarie, qu’on a sagement aboli dans le siécle présent.

L’académie a sa Jurisdiction particuliére, e t elle est gouvernée par un 
consistoire ou Senatus Academicus, composé de tous les professeurs des qua- 
tre  facultés. II est divisé, en ta n t que tribunal, en grand e t p e tit consistoire, 
don t le dernier juge des cas de moindre conséquence e t dans des litiges pécu- 
niaires, jusqu’a la concurrence de certaine somme fixée: on en appelle au grand, 
qui s’assemble un  jour de la semaine e t d ’avantage, si les affaires le requiérent. 
Toutes les affaires de nature quelconque, relatives å 1’académie ou ä ses ci- 
toyens, sont de son ressort, soit criminelles, civiles, de discipline ou d ’oecono- 
mie, avec le pouvoir d ’infliger des peines selon la nature de délit, soit amende,
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prison ou exit hors des limites de 1’académie, k perpetuité ou limité, sauf ä en 
donner p a rt au chancelier de 1’académie, å  qui d ’ailleurs le plaignant a la li- 
berté d ’en appeller, les cas de certaine nature  grave exceptés, dont la connois- 
sance appartient au roi. Mais pour ce qui est de l’emploi des finances, le con- 
sistoire n ’en peut faire aucun d ’extraord inaire  sans 1’aveu du Chancelier, a 
la  décision de qui do it é tre  rap p o rté  de méme tou te  au tre  affaire de con- 
séquence. Toutes les déliberations au  reste  s ’y  décident su ivan t la plura- 
lité  des voix.

Le Recteur, Rector academicus, préside au grand consistoire, e t au  petit 
le Pro-recteur, qui est celui qui l’avo it précedé dans la fonction, lequel préside 
de méme au grand dans l’absence du premier. La fonction du  recteur est am- 
bulatoire. II est de six mois choisi, sous les auspices du chancelier de 1’aca- 
démie, en suivant l’ordre des facultés, å  commencer par celle de Théologm, 
e t ainsi de suite, en observant toujours 1’anciennité. Pour étre eligible, il fau t 
avoir 2 années occupé la place de professeur. L ’obligation du recteur est de 
prendre garde, afin que to u t se passe ä la gloire du Trés-H aut, ou bien du roy- 
aume e t ä celui de 1’académie: de m aintenir l’ordre e t d ’avoir l’oeil sur la fa<;on, 
dont chacune des personnes appartenantes k  1’académie rem plit sa tåche: de 
juger les affaires de moindre im portance e t de renvoyer les autres å  consis
toire: d’accorder les différends, qui peuvent survenir entre les membres, e t de 
soum ettre au Chancelier ceux, qu’il n’a  pu concilier: de  faire exécuter les sen
tences émanées du consistoire e t de faire prom tem ent payer les amendes 
échues: e t enfin d ’avoir soin du payem ent régulier des salaires. II est gardien 
d ’une de clefs des archives, de la trésorerie e t de la prison. II dispose en par- 
ticulier d ’une certaine somme pour les besoins publics, qui peuvent survenir. 
II est dispensé des prélections publiques du ran t 1’exercise de son rectorat. II 
ne lui est pas permis de s’absenter plus de h u it jours, ni plus de 15 pendant les 
vacances, e t en ces cas il est substitué par le pro-recteur. La personne du rec
teur est censée sacrée e t inviolable, avec tous les droits e t prerogatives, qui 
s’ensuivent. Son installation se fait d’ordinaire dans 1’église cathédrale avec 
solennité e t un  cérémoniel préscrit dans les constitutions: et avan t le serm ent 
accoutumé il prononce un  discours sur quelque point de litté ra tu re  ä  son choix.

Apres le recteur est le Decanus de chaque faeulté chargé d ’une partie 
de l’adm inistration. Sa fonction est am bulatoire comme celle du  recteur et 
pour le méme tems. II préside dans la  faeulté avec pouvoir d ’en convoquer 
les membres å un  jour de la semaine fixé, ou aussi souvent que les affaires du 
ressort de la faeulté le dem andent. Sa fonction est de veiller particuliérem ent 
aux progrés de la littérature, relativem ent aux professions de la faeulté, e t d ’a
voir a tten tion  k  la conduite de ses collégues, aussi bien qu’a  celle des étudiants, 
dont il doit suivre e t diriger les études: de rapporter au  consistoire ce qui exige 
sa participation ou son autorité: d’examiner les disputations avan t qu’elles
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soient rendues publiques, d ’y  apposer son approbation ou im probation, e t d ’as- 
sister å  l’acte public, afin de m aintenir d ’ordre e t la décence.

De personnes préposées ä  1’académie la premiere est le Chancelier, que 
le consistoire a  le d roit de choisir dans le corps des Sénateurs du  royaume, avec 
1’agrém ent e t la confirmation du roi. Sa fonction, qu’il exerce sans aucun 
salaire, est de veiller å  la conservation de Pacadémie et de ses privileges e t de 
to u t ce qui peu t avoir rapport å  son bienétre, dont il est 1’avocat auprés du roi: 
de la visiter du tems en tem s selon le besoin, afin de voir de prés jusqu’ou les 
uns e t les autres rem plissent leur devoir, corriger des prévarications, des nég- 
ligences ou des abus, s’il en existe: d ’autoriser la distribution dés honneurs 
académiques: de proposer au roi les candidats pour les places vacantes e t lui 
présenter des mémoires sur les affaires, qui appartiennent ä  sa décision: d ’avoir 
particulierem ent 1’oeil sur le m aniem ent des finances de Pacadémie, sur la 
bibliothéque e t sur les édifices publics: de corriger, mitiger ou casser, selon 
les occurrences, les sentences émanées du consistoire e t de juger en dernier 
ressort des cas qui viennent å lui par voye d ’appellation: e t dans les cas de dif
ficile discussion s’associer deux des évéques les plus å portée e t deux membres 
du parlem ent: e t enfin de juger les différends survenus entre les membres du 
consistoire, qui n’ont pu  étre accordés par le recteur, et de réduire les réfrac- 
taires å 1’obéissance. II a  au reste pour 1’assister un sécrétaire, gagé de 1’aca- 
démie.

La seconde personne est le Pro-chancelier, fonction adhérante ä Parché- 
véché, dont le devoir est d ’assister le recteur ou le consistoire dans les occa
sions, ou  son concours est nécessaire: de porter ses attentions sur la fapon, 
don t chacun occupe sa fonction, et d ’avertir le chancelier des abus e t des pré
varications, s’il s’en apperqoit, e t enfin de le représenter dans les occasions 
oil il en est requis.

II est d it plus haut, que le roi G ustave Adolphe avoit doté Pacadémie 
de son patrim oine en fonds de terre. Toutes ces terres é tan t par leur nature 
seigneuriales, Pacadémie les posséde e t en jouit sous les mémes titres e t avec 
les mémes priviléges, que la noblesse du royaum e des siennes. L’académie 
en a  la régie independante de la couronne, qui s’en est defendue to u t emploi 
å  son usage: mais en revanche Pacadémie n’a  aucune indem nisation ä  espérer 
de sa part, si par des non-valeurs accidentelles elle se trouve constituée en 
perte; Pacadémie en perijoit le rapport, qui doit to u t entrer dans la trésorerie 
de Pacadémie. C’est lå, le fonds principal, qui fournit ä  tous les besoins et fraix 
de  Pacadémie, en particulier aux salaires des individus, qui sont en droit d’y 
participer, lesquels salaires sont distribués par semestre, partie en argent comp- 
tan t, partie  en grains in  natura ou evalvés en argent.

La trésorerie est regie d ’un Trésorier, qui est égal en to u t sens aux pro- 
fesseurs e t jou it du  d ro it des séances dans le consistoire, quand il s’ag it des 
affaires de son départem ent. II a  Pintendence sur toutes les possessions de
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Pacadémie, conjointem ent avec deux membres du corps des professeurs, sous 
le titre  d 'Inspectores cerarii, qui sont relevés de deux ans en deux ans, lesquels 
dressent en commun leurs avis au consistoire, toutes les fois qu’ils en sont re- 
quis. II n ’est perrais au trésorier de garder dans sa maison au delå d ’une 
certaine somme fixée. Le trésorier est assisté d’un Camérier, qui est tenu de 
rendre compte au consistoire tous les ans de 1’é ta t des finances, lequel a sous 
ses ordres deux commis. II doit enfin, conjointem ent avec les inspecteurs, 
avoir une atten tion  particuliére å faire fructifier les capitaux de Pacadémie 
e t d ’en re tire r les in térets échus.

O utre les salaires des professeurs il y a d’assignée å chacun d’eux une 
Métairie å  campagne, adhérente ä la profession, de la quelle m étairie il dis
pose, et qui peut lui servir de recréation å ses vacances, jointe å quelque por
tion  de terre å  labourer du  territoire appartenan t au domaine de Pacadémie.

II ne fau t poin t oublier ici un établissem ent en faveur des Professeurs 
Em érites ou par leur åge reduits å en demander leur démission. II y a  un fonds 
destiné pour deux dans ce cas, dont le produit est égal å  celui des professeurs, 
e t dont ils jouissent leur vie durant. De méme il y a certaine quantité  de grains 
destinée en guise de pension pour les veuves des professeurs décedés.

Avec ces établissements il y  a encore, sous le nom de Stipendia, des fon- 
dations pour le soulagement des étudiants mal partagés de la fortune, des- 
quelles il y a de deux sortes: 1’une qu’a fourni la couronne, e t Pautre fondée 
par des legs de particuliers, sous le nom de Stipendia Magnatum, en fonds de 
terre ou en argent com ptant. II y a de la prem iere sorte de quoi pensionner 
45 sujets, pour 4 années chacun, dont la distribution appartien t au consistoire 
en observant tro is conditions préscrites: que le su jet a it pour le moins a tte in t 
la 15:me année, qu’il fasse espérer du génie, e t qu’il soit dans le besoin; mais 
s'il est question d’en prolonger pour quelque terns la jouissance, le roi s’en est 
reservé la décision. • Les stipendia de fondation privée sont actuellem ent au 
nombre d ’environ 301 pour plus ou moins de sujets e t d ’années chacun sui- 
v an t la disposition des fondateurs, qui s’en est communement reservé ä  lui 
méme ou å  sa postérité la nomination. Les uns e t les autres sont tenus å fré- 
quenter Pacadémie sous peine d’étre effacés. Ceux de la couronne subissent 
un examen å la fin de chaque semestre, e t les autres sont sous la direction spé- 
cielle de quelconque des professeurs en qualité d’inspecteur.

L’académie e tan t fournie d’une ample Bibliothéque, ouverte deux jours 
de la semaine pour 1’usage de la jeunesse e t d ’autres, acquise, partie  par les 
dons des rois, partie  par ceux de particuliers a un gardien sous le nom de Bib- 
liothécaire en tou t égal, comme le trésorier, aux professeurs e t jouissant comme 
lui du  droit de séance au consistoire, dans les déliberations qui regardent la

1 I  b rädden  h a r  annan  hand  (tro ligen  från  1810) tillag t: “I ls  son t ac tuellem en t 
au nom bre de 70.“
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bibliothéque. 11 a  sous ses ordres un Sous-Bibliothécaire et un Amanuense, å 
la garde de qui est en méme tems confié un  Cabinet de Medailles, ä la 
charge de tenir des prélections sur cet objet. II y a  annuellement une somme 
destinée pour 1’achat de livres nouveaux å  la disposition du  bibliothécaire, 
d o n t il est obligé de rendre compte au consistoire; mais å  to u t autre égard le 
bibliothécaire e t ses subalternes relévent spéciellement du Chancelier.

II a été d it ci dessus, que le Chancelier a  le droit d’autoriser les honneurs 
académiques. 11 y  en a  de deux sortes: de Docteur e t de Maitre éa a rts  ou 
Magistri Philosophice. La promotion de ces derniers est permise tous les trois 
ans, e t afin de n’en point avilir la sorte de dignité, en les trop  m ultipliant, le 
nombre en est fixé å, 50. Pour y parvenir il fau t avoir une fois défendu en 
cliaire une dissertation, qu’on nomme Pro Exercitio, sous la présidence de quel- 
qu’un soit professeur ou autre gradué; mais pour cette prem iére fois il est in- 
différent, que lui ou celui qui préside en soit 1’auteur.

Ensuite ils passent prem iérement par un examen léger, ou Ton ne fait 
que sonder les leurs progres, e t si on les trouve assez avancés pour pouvoir 
passer outre, ils sont admis å ce qu’on appelle Examen rigorosum, aprés lequel, 
s’ils en sortent å  leur avantage, on leur dicte le serment, e t ils on t la permis
sion de disputer, ce qu’on appelle pro Gradu, ou défendre une dissertation, 
dont iis sont auteurs, sous la présidence d ’un professeur. Les degrés de Doc
teu r sont: de Théologie, de Jurisprudence e t de Médicine. Les uns e t les autres 
ne s ’acquiérent, qu’apres un examen e t un acte public de disputation. II y 
a  pour chacun un Promotor, fonction qui fa it le tou r des membres des facultés, 
en suivant 1’anciennité. T out le préalable é tan t fait, on en demande la per
mission au Chancelier, qui la donne verbalement, s’il est présent, ou se fait 
représenter pour cet effet par le sous-chancelier ou par le recteur; aprés quoi 
su it 1’acte, dont le cérémonial est reglé par les Constitutions. Pour ce qui est 
cependant en particulier du  degré des docteurs de Théologie, il y a  deux fasons 
de Fobtenir: 1’une de se le procurer soi méme en satisfaisant ä  tou t ce que les 
ordonnances d ictent å cet égard: l’autre n ’a  lieu que dans les occasions solem- 
nelles, comme celle de courronnement, nativité etc. A ces derniers le roi 
nomme du  clergé du royaum e ceux, qu’il veut bien en gratifier, e t en donne 
ses ordres au chancelier, qui ensuite au nom de sa m ajesté constitue 1’arché- 
véque par un discours en latin , s’il est présent, ou absent par une lettre.

O utre les personnes nommées ci dessus pour 1’instruction de la jeunesse 
il y a différents offices couchés sur 1’é ta t de 1’académie, qui sont: un Observa- 
teur d ’astronomie, un Sécrétaire de 1’académie, qui a  sous ses ordres des sub
alternes, et un homme versé dans les loix pour les litiges, qui peuvent exister 
devan t différents tribunaux.

L ’académie a de plus une garde å elle, distincte de celle de la ville, pour 
la sureté de ses maisons e t le m aintien de la tranquillité pendant les nuits, ou
tre  des hommes nommés Cursores, servants pour les messages e t qui m archent
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ä la té te  des processions en hab it de cérimonie, portan t chacun un sceptre d’ar- 
gent å la main, signe du gouvernem ent académique.

Reste å parler des båtim ents publics e t autres établissements au profit 
des sciences, qui sont:

l:o  Auditorium Gustavianum, nommé de son fondateur le roi Gustave 
Adolpbe, ou il y  a de plus un grand Théatre d’Anatomie, mais d ’un usage diffi
cile, ce qui oblige d’en employer au tre  p a rt un moindre e t la Bibliothéque, 
mais desavantageusem ent placée, ce qui a  fa it naitre  la nécessité de constru- 
ire pour cet effet un édifice séparé aux frais de l’academie, auquel on est ac- 
tuellem ent occupé. II y  a  eu de fondation deux auditoires; mais l’un nommé 
axiditorium Carolinum, du  nom de Charles IX , vient d ’étre rasé å  cause de ve- 
tusté.

2:do. Maison pour les séances des deux Consistoires aussi bien que pour 
celles des Facultés, laquelle renferme aussi la  Chancellerie et la Trésorerie, oil 
est de plus l’autre Théatre d ’Anatomie avec to u t ce qui do it 1’accompagner.

3:o. U n Observatoire avec to u t son appareil e t un  logement pour 1’obser- 
vateur, mais, il faut l’avouer point placé avantageusem ent; aussi on a  1’idée 
d ’en construire un qui le soit mieux.

4:o. U n H öpital ou Nosocomium k  l’usage de 1’académie, ou est de méme 
l’auditoire du professeui' e t un  Cabinet de Prasparata Anatomica.

5:o Theatrum Chemicum avec un appartem ent e t un auditoire pour le 
professeur e t un Laboratoire bien ordonné e t fourni de to u t ce que la science 
exige, avec une collection appartenante au  Régne Mineral.

6:to. Theatrum Oeconomicum å  l’usage des deux professeurs d’oecono- 
mie en commun, ou chacun des deux professeurs a un auditoire séparé, de 
méme que son domicile. On y  voit pour l’instruction de la jeunesse un Cabi
net, peut étre unique, de toutes les m atiéres des trois régnes de la nature, qui 
servent ä  l’industrie, dans toutes leurs gradations depuis la m atiére premiére 
jusqu’a  leur degré de perfection; e t enfin

7:mo. U n Jard in  Botanique, dont l’arrangem ent, l’ordonnance e t 1’é ta t 
de perfection, oil il se trouve, sont dus au célébre professeur de Linné, avec 
une maison a ttenan te  au  jardin, habitée par le professeur, la quelle renferme 
des Cabinets rares en fa it d ’histoire naturelle.

(U psala Univ. B ibliotek, U. 81: b ;  tro ligen  d e t exem plar, som  R udensehöld 
d. 25 febr. 1782 sände till konsistoriet.)
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29 .

Kanslern till Konsistorium, a tt  äfven lian ej finner 
rubbning i examens-bestämmelserna nödig, men a tt  blifvande 
medici böra aflägga la tin sk t stilprof, Stockholm d. 1 oktober 
1781 .

Högärewyrdige, wälborne, ädle och höglärde herrar, rector 
magnifice, doctorer och professorer.

Consistorii Academici till mig insände betänkande af den 6 Maj i förledit 
å r  öfwer den upkomne fråga, huruw ida de wanliga examina kunde behöfwa 
någon ändring, har jag för någre weckor sedan ärhållit och welat afbida, det 
Consistorium Academicum åter wore sam ladt, a t t  däröfwer afgifwa mina ta n 
kar. De i faculteterne häröfwer hållne rådplägningar har jag med nöje ge
nom gått och där funnit äm net med all granlagenhet skärskådat. Jag  har 
däraf sedt de fleste herrar ledam öter wara däru ti öfwerensstämmande, a t t  
examina, såsom de dels äro i constitutionerne föreskrefne dels genom senare 
författn ingar och bruk införde och nu utöfwas, icke allenast hafvva sin goda 
ny tta , u tan  ock ej skulle u tan  äfw entyr kunna tåla någon wäsendtelig änd 
ring, mindre a t t  till någon del afskaffas. Då jag  trodde mig böra upgifwa 
Consistorio Academico denna fråga till öfwerläggning, w ar jag, det jag gärna 
tillstår, ofullkomligen kunnig om sä tte t, huru med dessa examina förhålles, 
och blef därtill föranlåten af en eller annan omständighet eller del däraf, som 
mig antingen såsom umbärlig eller mindre passande förekom. Men om ock så 
wore, finner jag  nogsam t å  andra sidan, a t t  då inga menskliga författningar 
äro ifrån ofullkomligheter frikallade, kunna äfwen förändringar, som under 
nam n af förbättring  anställas, w ara felacktigheter underkastade, dem man 
ej u tan  under utöfningen blifwer warse, hw artill kommer det band som oss 
ä r  genom constitutionerne ålagdt, hwilka ej kunna u tan  högre åtgärd  rubbas. 
Jag  medgifwer ock, a t t  de jäm wäl i denna delen innehålla a lt, hwad nödigt 
wara kan och länder till studiernes befordran, då de noga u tan  wäld och utan  
otidig öm het handhafwes, och där bewis eller approbation hafwa rum , inga 
andra meddelas än sådane, som äro i strängaste m åtton  med sanningen en
liga, emedan i anna t fall både wederbörande blifwa förde bakom ljuset, och 
efter om ständigheterne antingen äm beten eller w ettenskaper lida.

Jag  är altså med Consistorio Academico ense, a t t  examina, såsom de 
nu hållas och däruti jäm wäl begrepne de, som anställas med dem hwilka äm 
na sig u ti civila w ärk till rikets tjenst, måge förblifwa orubbade, med den en
da tilläggning, som Consistorium Academicum jäm wäl, i anledning af medi
cinska facultetens ärinran, tillstyrkt, a t t  nemligen medicime studiosi, innan 
de adm itteras till examen i philosophiska faculteten, måge äfwen aflägga i
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latinska språket e t t  specimen någorlunda enligt med det som magister äm 
nen äro underkastade. Och det så m ycket mer, som wi lefwa u ti en tid , då 
det språket så märkeligen börjar wanwårdas, och all omsorg behöfwes a t t  fö
rekom m a dess to ta la  förfall. Jag  tillstår jämwäl, a t t  det w arit mig ow äntadt 
a t t  se, d e t de härtills w arit därifrån frikallade, hälst en supponerad lärdom 

, jämwäl bör inbegripa kunskap i de till dess ärhållande nödiga hjelpredor. För- 
blifwer med mycken wänskap och tillgifwenhet

H err rectoris magnifici och Consistorii Academici 
tjenstskyldigste tjenare

C. Rudenschöld.
Stockholm d. Is ta  October 1781.

Johan E r. Noréen.

(O riginal i Kons. Arkiv.)

30 .

F r. M allet till Kanslern med några upplysningar i an
ledning af den senares Beskrifning öfver universitetet, Up- 
sala d. 26 okt. 1781.

Högvälborne herr grefve, Kongl. M aj:ts och Svea rikes råd, 
Upsala academies canceller etc.

Med djupaste vördnad erkänner jag Eder Exellences nåd u ti medde
landet af den fullständiga beskrifning öfver denna academien, som E der Exel- 
lence sjelf fö rfa ttad t, och u tbeder mig Eder Exellences nådiga tilstånd a t t  i 
anledning af innehållet till Eder Exellence i d jupaste ödm jukhet underställa 
några omständigheter, som närm are uplysa academiens beskaffenhet.

De publike lectioner hållas om våren ifrå d. 28 Jan . till d. 23 Junii, eller 
u ti 20 veckor och derutöfver, men genom påsk- och pingst-ferier afgå 4 vec
kor, och gå lectionernes an tal till 60 vid pass eller derutöfver. De kunde blif- 
va  66, men uppå upropsdagar m åste consistorium hållas; på diebus profestis 
blifver ej publik lection, och vid publika exam ina upskjutas de äfven. Höste 
term in ä r också allenast 11 lf 2 vecka, och lectionernes antal stiger vanligen 
till och utöfver 40; den börjar uppå d. 1 Oct. och slu tar d. 20 December. Det 
synes mig, a t t  någon, som velat förringa professorers förtjenster, m åst angif- 
va för Eder Exellence, a t t  höst term in är allenast 6 veckor. D et inträffar 
allenast för tiden af de p rivata collegier som då hållas, och ej pläga börjas förr 
än studerande hunnit samlas, sam t hvilka slutas när ungdomen plägar begyn-
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na bortresa; de räcka dock oftare uti 7 veckor. P å  sam ma s ä t t kan jag räkna 
tiden för p rivata lectionerna om våren till 3 månader, eller omkring 13 a  14 
veckor, för lika skäl och ordsaker. N är en professor hållet vid pass hundrade 
allm änna föreläsningar och 70 a  80 privata, eller kanske 150 till 200 privata, 
såsom mig hän d t genom de flere collegier jag haft p rivatim  och privatissime, 
så  tro r jag a t t  han kan ega godt sam vete för sin löns uptagande. Men utom 
dessa måste professores vara tillreds för consistorier, majus e t minus, för facul- 
te ts  arbeten, för enskildta conferencer till studiernas rä ttande  hos auditores, 
exam inandi och andra lärgiriga ynglingar: så a t t  här för allas ögon ä r uppen
bart, a t t  professorernes term ins arbeten äro u ti Upsala de trälaktigaste, som 
för några rikets em betsm än kunna gifvas. Jag  kunde härtill lägga mycket, 
om icke Eder Exellence redan hade full kundskap derom.

U ti constitutionernes 9: de capitel befalles, a t t  de studerande, som hit- 
komma u tan  någon tillsyn, skola sä ttjas under någon professors inspection: 
denna lag ä r värkstäld i anseende till ofrälse ynglingar genom nationernas in
rättn ing, och borde adelsmän ibland dem ingå, när de, såsom fordom likwäl 
skedt, vid sin härvaro icke ställas under professorers inspection. D et ä r  e tt  
skadeligt sjelfsvåld, a t t  de under frihets-tiden fåd t lof undandraga sig all in
spection; det ä r  begynnelsen icke allenast till seders förfall ibland dem utan  
ock till vetenskapers vanhäfd: ty  genom det a t t  adelen fåd t skilja sig ifrån 
ofrälse och tillvälla sig e tt  företräde, ökas de tta  högmod a lt mer och mer, och 
genom d e t a t t  födsel sättes framför kundskap, försummas arbete hos ädlin
gar, men vetenskaper tv ina under s itt föragt tills de ändteligen dö ut. Man 
har väl proponeradt, a t t  adelen skulle sä ttjas under inspection, men lagens 
genie har blifvet förglömd, och då en adlad professor ville här göra sig sjelf 
hög med inspection öfver N atio  Nobilium, visade förfarenheten, a t t  sjelfswåld 
aldrig  hämm as, när lag icke ä r u ti r ä t t  helgd. N atio  Nobilium begyntes och 
uphörde på  en gång: inrättningen ansågs med afvund både af lärare och lär
jungar. Till a t t  hindra sådant tvång har m an begyndt ridiculera nationernas 
in rä ttn ing  och a t t  lägga u t  såsom professorers snålhet de brukeliga honorariers 
m ottagande: förmånen u ta f nationer känner E der Exellence, men näppeli
gen professors besvär dervid. E n inspector ä r  en värkelig fader och rådgifvare 
för sin nations ledam öter, han kallar dem efter deras behof till sig; de n ju ta  
hans p rivata  lectioner gratis, äfven sina disputationers genomseende och på
följande praesidium u tan  vedergällning. Om denna sed icke ä r allmän, så 
kan jag upräkna flera som den beständigt i a k t taget. Månge professorer haf- 
va  ibland med föda underhållet dem som varet u ti arm od och förhulpet dem 
till bröd. H var skulle sådane uslingar taget vägen, om de h a ft ingen tilflygt 
hos nationens inspector? Icke sällan m åste inspector förekomma ynglingen 
som ä r villrådig, blygsam och fruktande. Sannerligen är det e tt  missfoster 
ibland goda seder, a t t  förtydning lägges uppå lärares och ynglingars inbördes 
förtroende och erkäntsla.
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Angående prom otioner är en allm än tanka, a t t  doctorer äro af m era 
värde än philosophiae m agistrar. Dessas större an tal har födt af sig samma 
fördom. Constitutionerne kalla dem doctores philosophise och skilja dem icke 
från andra doctorer, u tan  efter faculteterne. Facultas superior är ej förnä
mare ej heller af mera förtjenst än inferior. Ib land philosophise m agistrar 
torde m an finna lärdom allm ännare än hos m edicin* doctorer (och juris som 
nu kom m it u tu r bruk i Sverge.) D et är besynnerligt, a t t  den satsen ä r rå 
dande, a t t  an ta le t på m agistrar kan blifva för sto rt. E n philosophi* m agister 
måste undergå flera examina, och vid hvardera göra försvarliga prof, om han 
skall sapproberas. M agistrar utgöra de skickeligaste inform atorer u ti enskyld- 
ta  hus; m an klagar öfver b ris t på  informatorer, och man påstår a t t  m agistrars 
promoverande ä r för ta lrik t. Jag  har g jort en ringa observation, a t t  ifrån år 
1765 hafva  vetenskaper hos oss af taget, och ifrå sam ma tid  våra magister pro
motioner begynt aldram äst förtalas och vanhedras. År 1767 förböds a t t  ma- 
gistrarnes antal vid de treåriga prom otioner i U psala skulle öfverstiga 50, men 
i Lund, hvarest de studerande äro til an ta le t en tredje del m ot Upsala, fixe
rades num ern till 40, äfven till 30 u ti Åbo, som har en knapp fjerdedel stude
rande m ot Upsala. H ans K. M aj:t var då  canceller i Upsala, men Exellen- 
cerne gr[efve] Lövenhjelm och b[aron] Hermelin i L und och i Åbo. E n vid 
candidat examen här im proberad student blef å re t derpå distingverad med 
främ sta rum m et vid promotion i Lund. Vi liafva ej lof a t t  prom overa så 
många, som hinna göra sig dertill värdige; u ti Åbo saknas värdiga subjecter, 
och där så väl såsom u ti Lund äro de creerade m agistrar allmänneligen till 
åren yngre, till kundskaper mindre förkofrade. Jag  begriper icke, a t t  m an 
är fri från barbari, d å  m an vågar yrka, a t t  magistrarnes större an tal kan blifva 
skadeligt. H uru  månge präster behöfva a t t  de genomgådt dessa öfningar? 
H uru m ånga embetsm än skulle icke varit skickeligare, om de varet förbundne 
a t t  blifva m agistrar innan de sökte befordran? De skulle åtm instone döma 
sundare om lärdom och vetenskaper, om de på sådant s ä t t  fåd t inhäm ta deras 
grunder, och våra  allm änna papper skulle ej innehålla latinska språkets för
dömelse u taf dem som icke lä rd t det.

E der Exellence har u ti medecinska faculteten uprest sig e t t  prägtig t 
m onum ent genom den sednaste befallningen, a t t  blifvande doctorer m åtte  
aflägga tjenlig t prof af sin insigt i latinen: men jag vill ej förtiga a t t  jag fruk
ta r , d e t denna lag kan en gång u tu r a k t låtas, när Eder Exellences cancellariat 
uphördt, och professor M urray återvänd t a t t  vara en gällande lärare; så fram t 
Eder Exellence icke skulle täckas skaffa konglig stadfästelse deruppå.

E n  lika god och jag vågar påstå  nyttigare författning skulle varda, om 
Eder Exellence befaldte, a t t  ingen skulle hafva lof a t t  disputera eller undergå 
publik examen, som ej förvärfvat sig nödig insigt u ti räknekonsten, propor- 
tions-läran och den elementariska geometrien. U ti England träffar m an in 
gen, som haft litteraire education, u tan  a t t  finna sådan och större kundskap.
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Jag  inhäm tade a t t  äfven handtvärkare allmänneligen voro försedde med dessa 
insigter. Jag  har haft sto r möda a t t  förm å våra candidandi till a t t  gifva skäl 
för sig u ti dessa stycker, och jag m åste dageligen sträfva derhän. Jag  behöf- 
ver ej påm inna, a t t  alla embetsm än hafva dessa kundskaper angelägna, och 
a t t  de likväl mycket hos dem saknas. V år m ilitaire torde gifva mig flera v itt
nesbörder, än jag u tan  harm  kan tå la . Jag  har med löje fåd t ofta bemöta 
dom -capitlets klagande öfver oredighet u ti probst-tabeller och kyrko-räk- 
ningar, ty  därstädes hafver m athem atisk insigt flera resor blifvet missgyn
nad. Jag  önskade, a t t  schol-gossar och gymnasister voro förbundna till vissa 
delar u ti ofvannäm da stycken, innan de fingo lof a t t  fly tta  till hög-scholar. 
U ti philosophiska facultetens protocoll, som till E der Exellence afgådt rö
rande candidat examen, och som medfölgt consistorii y ttrande om examina 
i gemen, har jag anfördt en del af närw arande tankar, men jag  har försum
m at a t t  hos Eder Exellence specielt derom vidare yrka. Orsaken har dertill 
varet, a t t  m itt beifrande icke torde härstädes undgått den vrånga uttydning, 
a t t  jag intenderade m in egen fördel genom någon vinst u taf collegier för ung
domen till de upräknade kundskapers inhäm tande: jag befarar -ej u tan  skäl 
a t t  m an u tty d t m in afsigt till en beskattning uppå ungdomen genom handel 
af vittnesbörder. U ti hela min vandel vet jag icke, a t t  egennyttig afsigt kan 
mig tilvitas, men flere m otgångar hafva g jort mig ledse till a t t  våga förtal och 
vrånghet af ovänner, jag har derföre b lo tt stadnadt vid e tt  simpelt Dixi.

Innan  jag slu tar de tta  långa bref vill jag förklara m in intention u ti det 
u tdrag  af våra lagar, som jag, i stä lle t för beskrifning eller berättelse om in
rättn ingarna, haft den nåden öfversända till Eder Exellences öfverseende. 
D å jag ville formera mig e t t  grundeligt begrep om denna academien, tykte 
jag mig böra taga  d e t u tu r constitutionerne och sednare författningar, eme
dan jag trodde, a t t  m an borde upgifva e t t  helt m önster af hela v å rt acade- 
miska värk med sina flera detailler, som äro nödvändiga till dess bibehållan
de. U taf Eder Exellences beskrifning tycker jag mig hafva m isstaget mig 
om ministerns intention, emedan m itt u tdrag  ej kunde anna t tjena än 
till m aterialier af en sådan beskrifning, som Eder Exellence behagadt sjelf 
författa. Eder Exellence täckes vara  försäkrad, a t t  ingen afskrift deraf här 
tagets då  jag nu har äran densamma återsända. E n särdeles n y tta  deraf rä k 
nar jag för mig, om Eder Exellence täckes nådigt uptaga de välm enta y ttran 
den, som den gifvet mig anledning och påminnelse a t t  till Eder Exellence uti 
djupaste ödm jukhet andraga.

Med djupaste vördnad fram härdar 
Eder Exellences 

aldraödm jukaste tjenare 
Fredric Mallet.

Ups. d. 26 Oct. 1781.

(Original i Riksarkivet, Kanslersämbetets handlingar.)
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31.

F r. M allet till kanslern om an ta le t af promovendi, 
Upsala d. 26 april 1782.

Högvälborne herr grefve, Kongl. M aj:ts och Svea rikes råd, 
Upsala academie canceller, etc.

E der Exellence har täckts nådig t em ottaga mina förr afläm nada tankar 
rörande magister gradens erhållande här vid academ ien och derm edelst födt 
de t hopp, livarm ed jag u ti d jupaste ödm jukhet utbeder Eder Exellences nå
diga tils tånd  a t t  få berä tta  om utsigten för instundande promotion. Till can
d idat examen hafva sig anm äldt 08 personer, utom  dem som voro öfrige sedan 
förra promotion, och hafva desamme efter bepröfvande funnets värdige ge
nom de gjorda framsteg. Så a t t  nu gifvas vid pass 75 candidater, af hvilka 
sju ttijo  söka graden, men de få  öfrige hafva icke begärdt denna promotion 
innom  den förelagda tiden.

U ti denna belägenhet lärer Eder Exellence inse så väl professorum be
kymmer öfver deras exclusion, som till e t t  så betydande antal ej skulle få pro
moveras, som de sökandes oro och förestående missnöje, hvilket ej kunnadt 
förekommas, då faculteten icke hafver m agt a t t  afslå deras begäran som söka 
examen. H varföre jag hos Eder Exellence i d jupaste ödm jukhet vågar u n 
derställa, om icke de sökandes åstundan kunde med någon billighet ske vil- 
farighet vid denna promotion, då ifrån år 1764 promovendorum numerus icke 
varet utöfver 50 hvart 3:dje år. Candidaterne hafva redan u tsed t depute
rade a t t  i d jupaste ödm jukhet upvagta  Eder Exellence med underdånig böne
sk rift till H ans Kongl. M aj:t om en så hög nåds vinnande, och ehuruväl jag 
ofta sedt de u tm ärk taste  prof af Eder Exellences öm het mot den academiska 
ungdomen, så kan jag  icke afhålla mig a t t  i d jupaste ödm jukhet utbedja E- 
der Exellences nåd em ot dessa ynglingar, som icke u tan  Eder Exellences til
stånd  och bemedlande hafva lof a t t  nalkas Kongl. M aj:ts höga thron med en 
så oskyldig begäran, som rä ttv is igenom deras bemödande a t t  förvärfva sig 
kundskap och skickelighet till a t t  värdigt en gång förestå Kongl. M aj:ts tjenst. 
Jag  hafver under m itt inseende eller inspection Vestmanlands och D ala na
tion, som utgör en så s to r mängd som hela den närvarande ungdomen vid Åbo 
academi: denna nation  hafver 12 examinerade sedan sidsta prom otion eller 
uppå 3 år, af hvilka 4 eller 5 m åste gå af denna gången, men i Åbo få 30 pro
moveras. De skulle jäm te sina medbröder räk n a  sig för de olyckeligaste un- 
dersåtare, om de icke vinna Eder Exellences nådiga bifall a t t  bönfalla om 
Kongl. M aj:ts nåd u ti det ärende, som de anse rö ra  sin välfärd och heder, och 
jag  beklagar min och deras olycka, om jag  häruti förlorar skäl a t t  upm untra 
deras och de yngres flit och hug till arbete.
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Jag  vill ogärna förutse den period, då jag skall nödsakas afråda skicke- 
liga ynglingar a t t  söka magister graden och a t t  arbeta  med dertill nödiga profs 
af läggande; eller då  jag m åste bedja dem a t t  öfvergifva de tta  lärosäte till a tt  
vinna en fö rtjen t heder annorstädes. E t t  så förderfveligt öde är likväl nära 
för handen, om nu 25 eller m inst 20 m åste excluderas och tillika anse sig van- 
ärade, sam t få en tillkomm ande tröst a t t  år 1785 excludera andra 25, då öfver- 
sko tte t säkert kan blifva 50 och förbjuda all idoghet vid U psala academi uti 
trenne å r till å r  1788. Jag  kan aldrig inse skadan u taf e t t  större an tal m a
gistrar, u tan  önskade a t t  alla studerande gjorde sig dertill värdige, och jag 
känner ingen utländsk academie, hvarest hinder lägges för magister gradens 
vinnande: jag kan intyga, a t t  det ä r  m agister promotion, som ännu bibehål
ler de m athem atiska vetenskapers idkande u ti v å rt land, och som med sin 
inskränkning förtager fleras upm untrande. I  gemen synes mig ungdomens 
sedighet både förtjena och behöfva denna upm untran  och belöning, och min 
öm het för deras bästa, hvilka hafva s i tt  förtroende till mig, förbinder mig 
a t t  a lt  d e tta  Eder Excellences nådiga ompröfvande underställa. F ram 
h ärdar m ed d jupaste vördnad

Eder Excellences 
aldraödm jukaste tjenare

F. Mallet.
Up. d. 26 Apr. 1782.

(Original i R iksarkivet, K anslersäm bete ts handlingar.)

32 .

K. M aj:t afslår begäran om ökande af antale t promo
vendi, Gripsholm d. 24 maj 1782.

G ustaf med Guds nåde etc.

W år synnerliga ynnest etc. Troman, H err Grefwe, W år och R ikets Råd 
Academie Canceller etc. Hos Oss hafw a philosophise candidaterne Johan 
Christopher H u lt och Johan  Wilhelm Huss, å  egne och 68 philosophise can
d id a te s  wägnar i Upsala, i underdånighet anhållit, a t  de 20 af dem, som öf- 
werskrida d e t til hwarje magister-promotion faststäld ta antal af 50, måge äf- 
wen få antaga graden och, u tan  afseende på samma författnings innehåll, sam- 
teliga blifwa wid slu tet af innewarande wårtermin til m agistrar promoverade. 
Til denna underdåniga ansökning kunna W i så mycket mindre läm na W årt 

Ups. Univ. Ilis t. B ih. V. 6
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nådiga bifall och samtycke, som W i icke allenast såsom U psala academies 
höga Canceller år 1767 afs ty rk t en dylik begäran om tilökning u ti de promo- 
verandes antal, u tan  ock sedermera i nåder afslagit förnyade ansökningar i 
sam ma ämne, a ltid  på  den grund a t  m issbruket af academiska heders-titlar 
och belöningar bereder deras eget fö rak t och mindre wärde, och förlora såle
des deras ändam ål, som ä r a t wärcka täflan och upm untran  ibland den stu 
derande ungdomen. W år nådige wilje är, a t  hwad 1767 års bref härutinnan 
stadgar altid  förblifwer i sin fulla werkan; hwarom I  hafwen ofwannämnde 
sökande och samtelige wederbörande ti l efterrättelse behörigen a t förstän
diga. Och W i befalle Eder Gud Alsmägtig synnerligen nådeligen. Gripsholms 
S lott d. 24 Maji 1782.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i K ons. Arkiv.)

33 .

Professor Daniel M elanderhjelms uppsats rörande Up
sala universitet. [1783.]

B e r ä t t e l s e
o c h

T a n k a r  o m  A c a d e m i e n  i U p s a l a .
Cap. 1.

Om vetenskapernes fördelning vid denna Academien.
§ 1. Vetenskapernes allm ännaste fördelning vid U psala Academie ä r 

efter fyra särskilte Faculteter. Den Theologiska Faculteten har få tt  d e t främ 
sta  rum et, förmodeligen för äm nets värdighet skull, men icke derföre a t t  
det theologiska studium  fordrar m era genie, arbete och lärdom än andra ve
tenskaper, hvilcket i anseende til åtskilliga af dem torde vara  tv ä r t om. Der- 
efter ä r  den Jurid iska Faculteten i  andra rum et. E fter den lär konsten a t t  
genom juridiska inventioner försvara vår egendom em ot dem, som äfven ge
nom juridiska grej) söka vinna den sam ma ifrån oss, och tv ä r t om, så lärer 
väl d e tta  hedersrumm et derföre hafva tillfallit den samma. D eruppå kom
mer den Medicinska Faculteten, som lär konsten a t t  rädda  menniskjors lif. 
D et synes likväl hafva skett den Medicinska Faculteten någon oförrätt, då 
den Jurid iska har få tt företrädet, ty  lifvet är mer än egendomen. Men d e tta
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lärer väl liafva komm it af medicinska konstens ovisshet, hvilcken skrädda
ren Thun i s itt testam ente til stipendier Vid U psala academie skrifver sig haf- 
va  erfarit, och för hvilken ovisshet han i sam ma testam ente utesluter alla me
dici ifrån de tta  stipendii åtn jutande. Den Jurid iska ä r likväl ofta icke sto rt 
vissare, då utgången äfven så snart kan bero på domarens godtycko, som på 
lagen. Den Philosophiska Faculteten är den sista på  denna rangordningen. 
E n  class, hvaru ti m änniskjan läres a t t  upbruka s i tt  förnuft, a t t  n y ttja  det 
til vijshets erhållande i a lt  det, som rörer dels själen och lifvet af en rä t t  so- 
cieté, dels det som på mångfaldigt sä tt kan gagna den samma, har f å t t  det 
sista rum met.

U ti alla consistoriella acter, såsom säten u ti Consistorium, Academis- 
ka processioner och underskrifter, följes denna ordningen. U tom  dessa till
fällen är åldern i tjensten den som u ts takar företrädet professorerne emellan. 
Men som inga mål af dem, hvilcka i Consistorium förekomma, äro af den a r
ten, a t t  de fordra Facultative u tlåtanden, och vid voteringar allas röster gälla 
lika och ihopräknas viritim , af hvad beskaffenhet som de föredragne sakerne 
hälst vara må, så tyckes väl åldern i tjensten  professorerna emellan u tan  af- 
seende på  faculteter vara den naturligaste a t t  u ts taka  deras ordning äfven i 
consistoriella acter.

§ 2. U ti den Theologiska Faculteten äro nu fyra professioner. U ti en 
af dessa skall Theologia positiva e t controversa föreläsas. Tvänne äro con- 
sacrerade å t  de så kallade heliga språken, nämligen en å t H aebraiskan och 
en å t  Graikiskan. Den fjärde är den Kalsenianska professionen, och skall dess 
innehafvare genom metaphysican bevisa, a t t  en Gud ä r til, och för öfrigit 
för studenterne ta la  på  e t t  concist s ä tt om de tta  högsta väsendets egenskaper. 
För några år sedan voro inalles fem professioner i denna faculteten, men år 
1779 blef en profession, som äfven var u ti den H aebraiska Exegesis, indra
gen efter n u  varande Biskop Hesselgren i Hernösand, så a t t  den tiden voro 
2:ne theologiska professioner för Haebraiska Bibeln skull i den Theologiska 
Faculteten. De 2:ne theologiae professorerne, som då  voro för H aebraiska 
Bibeln och språket skull, hade dessutom en medhjelpare i den Philosophiska 
Faculteten, som ock skulle lära  studenterne d e t samma, och kallas Lingvarum 
Orientalium professor, hvilkens profession ännu är bibehållen. Denne p lä
gar dock gärna och endast läsa Haebraiska Bibeln både publice och privatim , 
fastän tite ln  af profession synes innebära de orientaliska språken i allmänhet. 
T ry  professioner voro då vid Upsala Academie, och 2: ne äro ännu inrättade 
och bibehållne, för d e tta  döda språk skull, hvaruppå allenast en enda bok, 
nämligen det gam la testam entet, är skrifven, och är denna boken icke heller 
så särdeles stor och vidlyftig. E n sådan m ultiplication af språkprofessioner 
i e tt  och sam m a ämne ä r en rest efter litteraturens tils tånd  i 15:de seculum, 
då den började uplifvas på  n y tt efter de t förut varande barbariet, men då 
den tillika var i sin späda barndom. Man hade då icke någon kunskap om
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vetenskaperne och förstod icke ens de språken, hvaruppå de voro afhandlade. 
Man borde altså först lära  sig språken och i synnerhet dem, uppå hvilcka B i
beln var författad , ocli all lärdom sattes då så godt som derutinnan. Af den
na grunden borde m an altså studera Haebraiska, Copliska, Syriska, A rabi
ska, Graekiska, enfin alla döda språk som ingen talade. Jem te språken var 
också Scholastiska Philosophien en betydlig del af den tidens lärdom. Den 
som excellerade u ti a t t  kunna m ånga språk och a t t  philosophera så, a t t  hvar
ken han sielf eller andra de t förstodo, hölls då för lärdast. D et är icke längre 
sedan än  i början af de tta  seculum, som Doctor Norrm an hölls för den lärdaste 
m an i Sverige, för det han kunde hålla orationer på  siu särskilte, men alle döda 
och obrukeliga språk. Derföre då academier in rättades under denna tidens 
rådande och nästan intil 1730 ta le t varande smaken, så skulle h vart och e tt 
af de så kallade lärda språken, Haebraiskan, Graekiskan och Latinen, hafva 
livar sina tv å  ä  try  professioner, om det skulle vara väl, så a t t  vid Upsala 
academie för några få år sedan voro in  alles å tta  professioner för dessa try  
språken skull, af hvilcka, sedan äfven en profession i latinska elocancen nu 
också ä r  indragen, allenast sex äro öfrige, men för hvilckas skull 3:ne pro
fessioner, nämligen en för hvardera af dem, vore tillräckelige.

D å m an vil gå litet tilbakars til 15:de och 16:de seculum, under hvilka 
tidevarf, och äfven senare, denna språk m anien som m äst grasserade, finner 
man, huru desse lärde tilskapade en ny  slags litte ra tu r som kallas pliilologie, 
hvilcken sedermera med mycken omsorg af det H aebraiska och Graekiska språ
kens idkare blifvit bibehållen och cultiverad. E n denna tidens lärd  hade då 
med y tte rs ta  flit läst igenom H aebraiska bibeln och den Graekiska med alla 
rabbiner och auctorer som funnos; men sedan han läst alla dessa, var då  för 
hans industrie icke m era öfrigt. H an började då på a t t  jäm nföra dessa auc
torer med hvarannan och sam ma ord på olika ställen, så väl i sam ma böcker 
som särskilta, och truga explicationer af dessa orden på e t t  ställe af de sam 
ma på e tt  anna t ställe, der d e tta  ordet kanske likväl stå r i en annan mening. 
Sådant kallas Philologie. E n mängd com m cntarier öfver bibeln och philo- 
logiska böcker hafva på  d e t sä tte t tid  efter annan utkom m it, och utgiöra a l
tid  det m ästa i stora gam la bibliotheker. Den som kan taga u t e tt  ord ur H ae
braiska eller Graekiska Bibeln, och anföra hundrade särskilte meningar om 
det ordets betydelse, och uppå livar mening citera gamla rabbiner och andra 
auctorer, räknas för en sto r philolog, men den som kan på  sam ma ord anföra 
150 olika meningar, anses för a t t  vara 50 procent större philolog än den förra, 
och m åste den gifva ta p t för den senare, fastän  ingendera kan decidera saken. 
D et är ynkligt, a t t  e t t  sådant charlatanerie få tt  så lång tid  continuera och 
vara til, och under denna tite ln  af philologie liar m an v e la t försvara så väl de 
2:ne Haebraiska som den ena Graekiska professionerna i Theologiska Eacul- 
teten. Om ändteligen den ena af de 2: ne Haebraiska professionerne i denna 
faculteten skulle bibehållas, såsom också nu  värkeligen ä r skedt med den and
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ras indragning, så är det öfverflödigt, så länge som det tillika är en Haebraisk 
profession i den Philosophiska Faculteten. Någon ytterligare lim itation ännu 
skulle dock kunna vara skälig, hvarom  m era i det följande. D et som ä r sagt 
om de H aebraiska professionerna i den Theologiska Faculteten kan äfven läm 
pas til den Graekiska professionen i sam ma facultet, hvilcken mycket väl 
skulle kunna förenas med den nu quarvarande H aebraiska Theologiska pro
fessionen, och d e t så m ycket mera, som det i den philosophiska faculteten 
dessutom ä r en Graekisk profession. P å  sådan t s ä t t  vore tilräckeligt om i 
den Theologiska Faculteten voro allenast 3:ne professioner, den Kalsenian- 
ska inberäknad, hvilken med s itt bibehållande i denna faculteten likväl skulle 
til en del kunna omstöpas, då den någon gång blifver vacant.

§. 3. U ti den Jurid iska Faculteten äro efter första inrättningen 2:ne 
professioner. Den ena var i början u ti Ju re  Romano, den andra u ti Ju re  P a 
trio. Dessa båda ju ra  blefvo 1738 förenade u ti en profession, då i stället för 
den andra en Jurid isk  profession u ti Oeconomia Publica blef in rättad . Dessa 
2:ne professionerne bibehållas ännu. E t t  tidevarf var äfven en Ju ris  P rac ti
ces profession, hvilken sedan blifvit indragen. D et torde vara nyttigare för 
de studerande i juridiquen, om denna oeconomiska profession blefve förenad 
med den Borgströmianska Profession i den philosophiska faculteten, och skulle 
denna professorn derigenom ändå icke få  för tung börda. I  stä lle t för den oe
conomiska professionen i den juridiska faculteten kunde då juris practici pro
fessionen å te r upplifvas, som jag förmodar til de studerandes bä ttre  nytta . 
D et synes också billigt, a t t  dessa vid Upsala academie in rä ttade  privatorum  
professioner, hvilka ändå på vissa sä tt äro academien til charge, skulle lä tta  
d e tta  värcket, hvilket med nog många läroembeten är belastat. E t t  tidevarf 
var också en annan profession nämligen i Ju re  Publico hörande til denna fa
culteten. Denna uphörde med den 19 Aug. 1772. Men den då afskedade juris 
publici professoren Risell har a lt sedan dragit och drager ännu i k raft af Hans 
M aij:ts nåd full professors lön. N u och för det närvarande äro återigen 3:ne 
professorer i denna faculteten, sedan professoren Hernberg förledet å r  erhöll 
H ans Maijrts nådiga fullm agt a t t  vara juris professor med säte i Consistorium 
och Facultet. Denna tilökningen var ganska ny ttig  i anseende dertil, a t t  pro
fessoren Solander ä r  m ycket gammal och af sig kommen, så a t t  han långt för 
de tta  med m ycket skäl både kunnat och bordt i underdånighet anhålla om nå
dig t afsked, hvartil han  likväl icke velat foga sig.

§. 4. U ti den Medicinska Faculteten tyckes nu varande in rättn ing af 
3:ne professioner, nämligen en Medicinae, en Botanices e t H istoriae N aturalis 
och en Anatomiae profession vara tilräckelig, hvarcken öfverflödig eller för 
ringa. Af dessa 3:ne professionerne har Anatomiae profession tilkom m it i 
senare tider, för allenast å t ta  år sedan; förut var anatom ien förenad med me
dicinae profession. Til Anatomiae professions aflöning är juris publici pro- 
fessionslönen anslagen, då den efter professoren Risell hinner blifva ledig,
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emedlertid n ju ter Anatomiae professorn lön af academiens medel på  extra 
sta t. E ljest ä r  också juris publici professionslönen, som ä r anslagen til Ana
tom iae profession, en ny  och på  extra s ta t in rä ttad  lön, men igenom dennas 
vacance kommer likväl academien a t t  indraga en hel lön af dessa nya tilkom- 
ne lönerne.

§. 5'. U ti den Philosophiska Faculteten synes den värdsliga vijsheten 
vara synnerligen väl bevarad genom e tt antal af tolf professioner, och d e t ännu 
mera för några å r  sedan, inan en profession i den latinska elocancen blef in
dragen. Af dessa voro då 3:ne consacrerade å t  det latinska språket, den S kyt
tianska, Eloquentiae L atinae och Poeseos professionerne. Med m ycket goda 
skäl blef den m edlersta af dessa 3:ne som nyss sades indragen, och tyckes för 
d e tta  språket skull vara  nog tilräckeligt med 2:ne professioner, sedan eloquen
tiae prosae professionen blef förenad med den u ti eloquentia ligata. D et skulle 
likväl ännu kunna sä ttas i fråga, då den Skyttianska professionen bibehålles, 
om någon vidare profession u ti den latinska elocancen kunde behöfvas. D et 
latinska språket ä r  väl nödvändigt i det hänseende, a t t  det tj  enar ti l veten
skapernas comm unication emellan de lärde u ti de uplystare Europeiske na- 
tionerne, som icke med nog färdighet kunna skrifva hvarandras språk, och 
derföre så mycket mer nödvändigt, som de eljest borde upofra för mycken tid 
för a t t  så väl lära andre moderne språk, a t t  de arbeten, som på dem utkom 
m a af andre än infödde, icke skulle kunna livad stylen och språkets genie an 
gick skiljas från de arbeten, hvilcka lärde på  sam ma språk men som vore de
ras modersmål kunde utgifva. E n sådan skilnad skulle giöra lection af de böc
ker, som icke på modersmålet af de moderne språken voro författade, desagre- 
able och äfven derigenom decreditera sielfva dessa arbeten. D et bör näm 
ligen och det af denna grunden vara e tt  enda och det sam ma tillika e tt  dödt 
språk, som skall vara  lingva eruditorum  vernacula, och synes d e t latinska 
språket dertill vara det lämpeligaste. Men til d e tta  ändam ål ä r  icke nödigt 
a t t  kunna im itera Cicero eller Livius, som lefde för 1800 å r sedan. D ertil ford
ras icke mera, än a t t  kunna skrifva la tin  gram atice r ä t t  och tydligt. Denna 
portion af latinska språket bör kunna til m ästa delen inhäm tas vid gymnasi- 
erne. H ärm ed vil jag likväl icke bestrida, de t ju  lecturen af de gamle latinske 
auctorerne ä r nyttig , vacker och i m ånga hänseenden instructiv . Men annat 
ä r  a t t  kunna m ed färdighet läsa och förstå en auctor, och annat a t t  kunna 
skrifva språket äfven så väl som han. Då det förra kan vara angelägit, så be- 
höfves icke det senare. Skulle en ad junctur med lite t bä ttre  lön än  de ändra 
för dessa ändam ål blifva in rä ttad , så torde det tillika med den Skyttianska 
professionen vara  tilräckeligt, enär latinska poesien blefve med denna adjunc- 
tu ren  förenad.

A tt absolvera det som hörer til språken förekomma altså den H aebraiska 
och Graekiska professionerne i den Philosophiska Faculteten. Af det som 
förut ä r  skrifvit om dessa språk i anledning af den theologiska faculteten, kan
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m an slu ta til dessa 2:ne professioner, och a t t  de äfven skulle kunna förenas 
i en profession, såsom d e t är i L und och Åbo, och har icke någon förlust på 
dessa språken försports vid dessa båda academierna. F ö r Turkiskan skull 
lönar så m ycket mindre a t t  hålla en profession i de österländska språken, som 
icke m era än  en person i riket beliöfves som kan Turkiska, och denne lärer det 
språket bäst genom en resa til orienten, emedan han icke annorledes af en pro
fessor, som icke sjelf kan ta la  det språket, kan lära det än med tilhjelp af lexica, 
då denne vid förefallande tilfällen af sändebud från de orterne icke kan tala 
med dem på  annat sä tt, än a t t  begära skrifteligen af dem det de säga, för a t t  
deruppå läm na skrifteliga svar.

Vid U psala academie äro också 2:ne professioner u ti Philosophien ta 
gen i sin egentliga bemärkelse. Den ena ä r u ti Philosophia Theoretica, som 
innebegriper Logican och Metaphysican. Den andra är u ti Philosophia Prac- 
tica, hvartil räknas Moralen och Politiquen. Philosophiae theoreticae profes
sor lärer som logicus, a t t  den argum entation är oriktig, som supponerar det 
som skall bevisas, a t t  m an icke får taga in  m era i  conclusion än i premisserne, 
med flera dylika pueriliteter, hvilcka icke kunna undfalla en förnuftig män- 
niskja, fastän  hon eij läst någon artificiel logica, hvilcken endast på  e tt  me- 
chaniskt s ä t t  lä r a t t  undersöka raisonnementers riktighet, och dertil upgif- 
ver figurer och reglor, lika som förnuftet vid deras granskande icke borde 
brukas. D et vore s lä tt beställt med mänskligheten, om inga andra skulle rai- 
sonnera r ä t t  och ju s t än  de som läst sådane logicor. T värt om m åste e tt  eljest 
godt begrep förvillas derigenom, a t t  det blir invefvat i alla dessa logiska reg- 
lorne, hvilcka logici föreställa b lo tt för a t t  få  tilskapa en science af det, som 
människjan af naturen genom upodling känner, och denna upodlingen består 
icke u ti a t t  lära dessa logicas, u tan  u ti användandet och upbrukandet af egen 
tankegofva i sam fund med andra förnuftiga människjor. H äru taf m åtte det 
besynnerliga phenomenet härröra, som jag  ofta har observerat, a t t  jag sällan 
få tt  höra någon, som ex professo studera t logican, raisonnera r ä t t  v id  före
fallande ämnen. Sådane, hvilcka lä r t sig på  de tta  mechaniska sä tte t och u tan  
en im m ediat application af sunda förnuftet a t t  raisonnera, kunna icke genast 
h itta  på, u ti hvilckendera logiska figuren de skola igensöka det förevarande 
äm net, och då man u ti e tt  sam tal bör y ttra  sina tankar, tillåter icke gjärna 
tiden a t t  först consultera den artificielle logican, och y ttra  sig sedan. Skulle 
någon habitude u ti slutkonsten genom lecture kunna vinnas, så äro efter min 
tancka de m athem atiska elementer ne dertil tjenlige, emedan de inplanta på 
e t t  oförm ärkt sä tt en vana, a t t  icke åtnöijas u tan  vederbörlig examen med 
de t som proponeras, och a t t  icke antaga anna t än det som ä r r ä t t  och sant. 
Af de tta  föregående får likväl icke den fölgden dragas, a t t  alla människjor 
derföre kunna raisonnera just, men allenast den, a t t  den som har e t t  så svagt 
begrep, a t t  han icke af usus vinner den gofvan, och a t t  den som ä r så slarfag-
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tig och la t, a t t  han icke orckar täncka, icke heller nånsin vinner denna för
mögenheten genom lecturen af artificielle logicor.

Samma Professor lä r som metaphysicus, a t t  jag icke är en annan, a t t  
en triangel icke är en cirkel, a t t  in te t är som icke har sin orsak, med m era dy
likt. H an lär också dem, som derm ed vilja taga bort sin tid , a t t  disputera 
m ot och med om ideis innatis, om själens säte den ena gången i hiärnan den 
andra på  något anna t ställe, om sä tte t hvarm ed själ och kropp förenas, u tan  
a t t  i dessa och andra dylika ämnen ändå komma til någon visshet. Meta- 
physican vil också tilvälla sig den hedern a t t  bevisa Guds existance, och a t t  
kunna disputera om de tta  H ögsta Väsendets egenskaper, hvarföre den äfven 
påstår sin nödvändighet i theologien. Men jag  beklagar den, som härutinnan 
behöfver fly til en så svag hjelpreda som m etaphysican; han blifver snart varse 
huru lite t den öfvertygar. Man finner icke heller, a t t  Christus, då han sände 
u t  sina apostlar a t t  om vända liedningarne, förut lärde dem någon metaphy- 
sica. H an gaf dem befallning a t t  predika evangelium men icke metaphysican. 
D et ä r  besynnerligt, a t t  en class af Berlinska Vetenskaps Academien ä r con- 
sacrerad å t  Philosophia Speculativa. Men Leibnits var en af denna V eten
skaps Academiens första tilskapare, och M aupertuis, som under denna konun
gens tid  var lika som reform ateur af denna academien, hade värckeligen nå
gon metaphysisk sm itta. Jag  m åste eljest vidgå, a t t  åtskilliga philosophiska 
af handlingar, som äro införde i Berlinska Academiens memoirer, förtjena a t t  
läsas, och kunna anses såsom m ästerstycken, men icke det i anseende til någon 
i dem framlysande metaphysica, u tan  för det sunda förnuft och bindande 
skrifsätt, hvarm ed de äro  författade. Den logiska och m etaphysiska pro
fessionen kunde således värckeligen, och det u tan  all afsaknad för litteraturen, 
indragas, hvilcket så m ycket häldre kunde lå ta  sig giöra, som, i den händelsen 
m an skulle läm na något rum  å t  den prejugéen, a t t  m etaphysican i theologien 
kunde vara af någon influance, det sam ma til öfverflöd vinnes genom den 
K alsenianska professions inrättningen.

Den senare af de 2:ne näm nde philosophiae professorerne, nämligen 
Etices och Politices professorn, lär såsom Ethicus, a t t  m an bör sträfva efter 
dygden och undfly lasten, han lär som Politicus, a t t  högsta m agten i en mo- 
narkisk regering är hos en, i  en aristocratisk  hos några, och i en pöbelregering 
hos alla. E n  r ä t t  moral inplantas icke gärna genom scientifiske methoder, 
och hvad Politiken angår, så ä r  den en branche af Skyttianske professionen. 
Denna Ethices och Politices profession kunde altså äfven umbäras, men en 
medelväg vore a t t  förena den sam ma med m etaphysiska professionen, så a t t  
en professor blefve i Philosophia Theoretica och Practica, i conformité med 
det som ä r vid de öfrige academierne i riket. Men denne borde förbjudas a t t  
disputera om ideis innatis, om sedes animae, om commercium animae e t cor
poris, med flere sådane onyttiga ämnen.
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Den Borgströmianske professionen är en privat inrättning, och lönen til 
den sam ma knapp och otilräckelig, i anseende hvartil denna professionen va
r i t  academiens egen fond på  åtskilligt s ä t t  til tunga. Sjelfva inrättningen af 
en profession u ti oeconomia privata e t rurali, eller om åkerkjörning, dikning, 
giödning och mjölkning etc. synes icke heller vara särdeles academisk.

Vid den H istoriska och den Chemiska professionerne äro egenteligen ic
ke några anm ärkningar a t t  gjöra, det ju  de m å förblifva efter den inrättning 
som är. Den senare af dessa 2:ne ä r  en å r 1749 tillkommen profession och 
har sin lön af academiens medel på  extra stat.

De M athem atiska professionerne äro 3:ne, Astronomiae, Geometriae et 
Analyseos, och Physices, under hvilcken sistnäm nde begripes så väl physica 
experimentalis som m athem atica. Denne Physiska professionen ä r också en 
ny  in rättn ing af år 1749, som n juter lön af academiens medel på  ex tra  sta t. 
I  anseende til hvarderas a f  desse 3:ne professionerne, och de vetenskaperne 
som i dem innehållas, etendue, som ä r sådan a t t  hvar och en sysselsätter sin 
man, ehuru dem emellan är den förbindelse, a t t  den som ä r skicklig til bestri
dande af den ena u taf dessa professionerne äfven eger fullkomlig capacité til 
förvaltandet af de andre 2: ne, så tyckes ingen inskränkning eller förening af 
de sam ma kunna ega rum . Innan den Physiska blef en särskilt profession, 
så var den likväl fö ru t förenad med Geometriae profession. I  anledning af 
de nu näm nde m athem atiska professionerne önskar jag allenast, a t t  publi
cum ville lite t m era begagna sig af dessa vetenskaperne och af de lumierer, 
som derutinan ifrån academierne kunna meddelas.1

§. 6. V id academiens Bibliothek består den ordinaire betjeningen af 
en Bibliothecarius, en Vice Bibliothecarius, och en Amanuensis. Bibliothe- 
cariisyslan är väl vid e tt  så sto rt bibliothek, som vid denna academien, der 
så  många professioner skola med nödige böcker förses, en angelägen tjenst, 
som nog sysselsätter sin egen man, om hon värdigt skall bestridas. H on ford
ra r värckeligen en v idsträckt och grundelig kunskap, icke allenast a t t  väl 
känna sjelfva bibliotheket, som består af omkring 60 ä  70,000 volumer, utan  
ock flera andra, dels redan utgifne, dels i vår tid  til e tt  så sto rt an tal i alla lär
doms och vitterhetsdelar utkom mande nya värk och böcker, deras beskaf
fenhet, editioner och flera omständigheter, för a t t  kunna döma om deras rä tta  
värde och med behörigt val inkjöpa de bästa och nödvändigaste. Til den 
ändan m åste bibliothecarien med egen urskillning läsa och jäm nföra så väl 
flera lärda journaler som ock til en stor del sjelfve böckerne i boklådorne, 
sam t underhålla brefväxling så väl med lärde m än som bokhandlare. Den 
hjelp han kan hafva af vice bibliothecarien och en amanuensis med upvakt- 
ningar på  bibliotheket, då  det under terminerne skall vara öppet, och äfven 
deremellan, med böckers införande i catalogen, och sielfve catalogernes för-

1 M. h a r  h ä r  en vidlyftig  n o t om  m atem atikens betydelse fö r officersu tb ild 
ningen, som  ja g  an se tt m ig kunna saklöst förbigå.



90

färdigande, med mera, synes icke heller vara för mycken, så a t t  ingen anled
ning torde blifva til någon inskränkning af denne ordinaire betjeningen.

§. 7. Vid academiens Cameralvark består betjeningen af en Räntem äs- 
tare, en Camererare och en Bokhållare. Om desse 2:ne senare skall i det föl
jande närm are talas. H vad  R äntem ästaretjensten angår, så tyckes väl den 
nu mera och i det skick, hvari denna syslan nu ä r sa tt, vara en af de m äst um- 
bärlige vid academien. H ans giöromål ä r  endast a t t  i inspectorum aerarii öf- 
vervaro upbära academiens inkom ster af fogdarne, in sä tta  medlen i rän tkam 
maren, efter hand  och behofvet taga u t  dem igen, derm ed betala de assig
na tioner, som til statens aflöningar och academiens öfriga u tg ifter ställas 
uppå honom, och öfver a lt d e tta  hålla bok ock räkning. För så ringa möda 
och arbete har räntem ästaren lika lön med professorerne, och ändå derutöf- 
ver e t t  öfverskått af 50 Riksd. specie, i anseende til dess besvär och bevakan
de och renoverande af academiens inteckningar för giorda utlåningar. Aca- 
demiebokhållaretjensten ä r en ny inrättn ing, giord 1758, och de den samma 
åliggande giöromålen äro hvarken trägna eller vidlyftiga, och det så m ycket 
mindre, som Academie Camereraren, hvilken förut hette  bokhållare, inan bok- 
hållaretjenstens in rättn ing bestred ensam det samma, som desse 2:ne nu giö- 
ra. Med någon förbättring  på lön skulle Academiebokhållaren således kunna 
m ycket väl tillika bestrida R äntem ästaretjensten, och dessa 2:ne sysslorna 
derföre med hvarannan förenas, när denne senare en gång blifver ledig.

§. 7. I  anledning af det som nu är anfört skulle, räntem ästarelönen inbe
räknad, utom  de redan indragne en Theologie professors och en Eloquentiae 
professors löner, hvilka likväl ännu icke kom m it academiens räntekam m are 
til godo, fyra hela professorslöner kunna tillika med sjelfva tjensternes före
ning med andra sysslor indragas, så fort som vacanser exsistera. Dessa lö- 
nerne kunna sedermera på sä tt, som i d e t följande närm are skall förklaras, 
användas til vetenskapernes bä ttre  flor och tilväx t än hitintils v arit vanligt 
vid Upsala academie.

§. 8. Af de mindre tjensterne vid Academien förekomma.
l:o  Tvänne A djuncturer u ti den Theologiska Faculteten, hvilcka va

r i t  ifrån längre tider tilbakars, och hvilcka utom  adjunctslönerne, som äro 
större än andra adjunctslöner, äfven r ä t t  goda praebendepastorater äro an- 
slagne. Dessa adjuncterne hafva på d e t sä tte t bä ttre  vilckor än de profes
sorerne, som icke hafva praebendepastorater, men gjöra derem ot m ycket li
te t gagn. De skola väl hålla private föreläsningar, men hafva sällan någre 
auditores. Den ena af dessa skulle m ycket väl kunna indragas, men i fall 
ännu en profession i den Theologiska Faculteten enligt det, som i d e t föregå
ende ä r sagt, utom  den föru t eliminerade skulle indragas, och tillika en af 
dessa adjuncturerne, så kunde torde hända för mycken upm ärksam het hos 
de andelige upväckas. Men om jäm te denna theologiska professionens in
dragning, då casus exsisterar, det skulle åläggas dessa theologiae adjuncter-
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ne lite t m era arbete för sina vackra löner, så vore dertil m ycket skäl. Det 
kunde ske på  det sä tte t, a t t  de skulle med hvarannan alternera u ti föreläsnin
gar, så väl publice som privatim , och tillika bestrida andra embetsgöromål, 
som höra til den då til indragning blifvande theologiska professionen.

2:0 Tvänne A djuncturer i Jurid iska Faculteten, den ena u ti Ju re  Sve- 
cano, den andra u ti oeconomia publica. Af ålder har allenast den förra af dessa 
varit. Den senare in rättades år 1758. D et skulle tyckas vara nog tilräcke- 
lig t med en ad junctur i denna faculteten nu som förr. Men så kunde adjunc- 
tu ren  i oeconomia publica blifva förenad med adjuncturen u ti oeconomia pri
vata  och rurali.

3:0 Trenne A djuncter u ti Medicinska Faculteten, en u ti Medicinen, en 
u ti Botaniken som kallas D em onstrator, och en i Anatomien under namn af 
Prosector. Af ålder var allenast en ad junctur i  Medicinska Faculteten. De
m onstrators och Prosectorssyslorne hafva i sednare tider på 1740 och 1750 
ta le t blifvit inrättade. D et tyckes vara för m ycket med 3:ne adjuncter i en 
facultet, der som allenast äro 3:ne professorer. Å tm instone kunde Prosec- 
torstjensten vid förefallande ledighet indragas. Jag  tro r också, a t t  nu  varan
de Anatomiae professorn Murraij derm ed skulle vara nöjd. De bättre  för sig 
komne utaf hans elever skulle vid dissectioner kunna giöra honom samma 
assistance som Prosectorn och tillika hafva den n y ttan  deraf, a t t  de sjelfve 
finge lägga handen dervid.

4:o Sju Adjuncter u ti den Philosophiska Faculteten, Astronomiae Ob- 
servatorn  inberäknad, hvilcken har något större lön än de andre, och hvilc- 
kens lön i proportion af dess förtjenst och capacité plägar ökas til jäm nlik
he t ibland med professorslön. Nu varande Observatorn, Professor Prosperin, 
har nu  börjat n ju ta  en sådan lön til godo. De andre adjuncturerne äro så in- 
delte, a t  en adjunct är i de M athematiske vetenskaperne, hvilcken således är 
gemensam til de 3:ne m athem atiska professionerne. E n adjunct ä r  sedan uti 
Philosophia theoretica och practica, der uppå en ad junct u ti Hum aniora, hvar- 
til räknas Latin, Poesie och Historie, derefter en adjunct u ti H aebraiskan 
och Graekiskan; så en Chemiae adjunct, sedan adjunctus Borgstroemianus, 
som ä r u ti oeconomia privata e t rurali. F yra af dessa adjuncturerne äro af 
ålder. I  senare tider på  1740 och 1750 äro tilkomne Astronomiae Observator, 
Chemiae Adjuncten, och Borgströmianske Adjuncten, hvilcken äfven som 
professor Borgströmianus lönas af e tt  til dessa båda tjensternes aflönande af 
framledne bergsrådet Borgström donerat capital och af det sam mas ränta. 
I  anseende til de projecterade, och äfven redan värkställde med Eloquentiae 
profession, indragningarne af professioner i Philosophiska Faculteten, så vore 
väl skäl a t t  bibehålla alla dessa adjuncturerne. D å academiens råd  det nå
gon gång kunde tillåta, vore mycken god anledning a t t  öka adjuncternes 
an ta l i denna faculteten med ännu en m athem atisk adjunctur. Observator 
ä r  sysselsatt med observationer och deras calculer, a t t  han icke bör påräknas
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hvad någon hjelp i information angår. Men som det är adjuncternes skyldig
het a t t  vicariera för professorerne i samma vetenskaper, då  desse äro sjuka 
eller af andre laglige förfall hindrade, så skulle en enda adjunct å t 3:ne profes
sioner, såsom nu är, icke kunna m edhinna a t t  bestrida sådane vicariater, om 
det hände a t t  2: ne M athem atum  professorer det på  en tid  kunde behöfva. 
Dessutom är det i anseende til de få tjenster i v årt land, som äro för de mathe- 
m atiska vetenskaperne inrättade, m ycket liten prospect om befordran för 
dem, som voro eljest hugade a t t  med alfvare studera de samma, livilcket ock
så är orsaken dertil, a t t  de äro ganska få som u tvälja  dessa vetenskaperne til 
sina hufvudstudier. Tilökningen af en sysla til, med någorlunda god adjuncts- 
lön, i m athem atiquen skulle altså äfven skaffa en tilökning på elever i dessa 
sciencerne.

5:o Academiens cancellie, hvartil höra en Secretaire, en N otarius och 
en Cancellist. Senare tjensterne nya inrättningar, å r  1758 först tilskapade. 
Af ålder har d e t allenast v arit en Secretaire, som i consistorierne förde proto- 
collet, och med tilhjelp af en amanuensis, som sörgde för renskrifningen, kun
de han äfven så väl nu som då m edhinna a lt livad som hörer så til protocoller 
som til correspondance, livilcket inalles årligen icke utgiör mera än 150 ä  160 
ark. Å tm instone skulle Notariesyslan således återigen kunna försvinna. In 
gen sysla vid academien är eljest och för det närvarande, som kåstar acade- 
mien så mycket som Secretairssyslan. Den nu afskedade Ju ris  Publici profes
soren Risell var Academie Secretaire, när han år 1761 vid riksdagen blef Juris 
Publici Professor. Denna tjensten fick han med behållning af secretairslönen 
och tilökning til full professorslön af academiens medel. Honom successerade 
nu  varande Extraord. Professoren Boudrie, och det med sådant vilkor a t t  han 
skulle blifva secretaire med notarie lönen. Men inom kort tid  derefter utver
kade Boudrie, a t t  han fick full secretairslön af academiens medel. År 1773 
blef Boudrie Extraordinaire Professor med behållning [af] secretairslönen, 
då  dess successor, nu varande secretaire Flygare, som förut var notarie, skulle 
tjena enligt sin fullm agt med notarielönen. Genom H ans M ayst:s nåd er- 
höllt för några å r  sedan denne secretairen också full lön af academiens medel. 
För det närvarande utgifver således academiens räntekam m are 3:ne hela se- 
cretairslöner.

6:o Academiens Contoir, till livilcket höra utom R äntem ästaren, som 
förut är om talad, academiae camereraren och academiae bokhållaren, af hvile 
ka den senares sysla inrättades å r  1758. D et är förut om talat, huruledes rän- 
tem ästaretjensten skulle kunna förenas med academie-bokhållaresyslan.

7:o Academie Ombudsmanssyslan. Denna ä r äfven en ny  tjen s t til 
bevakande af alla academiens rättegångar, 1747 för första gången in rättad . 
F ör den tiden var d e t academie räntem ästarns skyldighet a t t  bevaka alla 
academiens processer och vid domstolarne utföra de samma, i anseende hvar
til academiens constitutioner innehålla, a t t  denne skall vara legum Svethi-
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carum  peritus. På det sä tte t kunde väl räntem ästaren någorlunda giöra r ä t t  
för sin lön. Denne Ombudsmans tjensten ä r eljest för academien mycket 
kåstsam . Dess lön ä r 200 riksdaler, hvarförutom  han liar en riksdaler om 
dagen och skjuts för 3:ne hästar så ofta han reser i academiens ärender och 
processer, så a t t  denne tjensten kåstar väl academien 6 ä  700 riksdaler årligen. 
P rivate  i v å rt land gifvas, som hafva större och flera fastigheter, men jag vet 
ingen som håller en särskildt betjent för processer skull, åtm instone icke med 
den kostnad som academien. N u varande ombudsman Duse är en beskedlig 
man, och jag har inga spår dertil, a t han m issbrukar tjensten til sin egen vin
ning. Men eljest äro de anförda vilkoren til denna tjensten  af den arten, a tt  
det ä r  ombudsmans interesse a t  multiplicera academiens rättegångar äfven 
om saker, som äro af ringa värde, och hvilcket kåstnaden som användes til 
deras utförande ofta nog kan öfverskrida. Jag  har a ltid  varit af den tankan, 
a t t  academien vid tillfällen af rättegångar rörande dess egendomar häldre 
borde ingå med sine contraparter skäliga förlikningar än a t t  gå til rä tta , då 
sakens rä ttv isa  på academiens sida icke varit dess m era updagad, men jag 
har merendels härutinnan haft consistorie p luralitet em ot mig af den grunden, 
a t t  m an icke hade rä ttig h e t a t t  förlika bort något af e tt  publikt värk. Jag  har 
icke m ycket a t t  invända em ot de tta  m ot mig brukade skälet, men experiancen 
har likväl ofta visat, a t t  academien förlorat mer för mindre, i synnerhet då 
den uppå processerne använde kåstnaden inberäknas. Em edlertid tro r jag 
a t t  af de tta  som är anfört likväl är tämmeligen å  daga lagdt, a t t  denna tjen
sten kan missbrukas til academiens ansenliga kåstnad och ombudsmannens 
derm ed förenade vinning. D et voro derföre m ycket väl, a t t  denna tjensten vid 
förefallande vacance blefve värkeligen indragen, och rättegångsväsendet sa tt 
på  samma fo t som förut, eller ock a t t  academien, då  när processer icke kunde 
undvikas, hade som andra någon beskedlig fullm ägtig som utförde dem, men 
vid hvilcken academien icke vidare vore bunden än  efter behag, då  d e t också 
icke kunde s tå  i dens godtfinnande a t t  öka processerne. D et värsta  är, hvad 
denna syslan nu för tiden angår, a t t  hon kommit i accord. H on kåstar nu 
varande ombudsmannen 1000 riksdaler. U tan a t t  få igen sin summa kan han 
icke söka sig ifrån denna tjensten. Men det vore i min tanka förmånligare 
för academien a t t  gifva honom vid tilfälle, då  han ville söka annan befordran, 
igen sin accordsumma och blifva af med hela syslan, och det så m ycket mera, 
som academiens rättegångar, då  man icke vill med flit tilskapa ämnen för pro
cesser, väl böra efter hand minskas i proportion som dess hemman blifva af- 
m ätte  och lagde i storskifte, hvarm ed redan ä r långt avancerat.

Vid några af de i  de tta  föregående om talade nya och i dessa senare t i 
der tilkom na tjensterna förtjenar den anmärkningen a t t  giöras, det private 
afsigter lagdt första grundvalen til deras etablerande, och hafva dessa haft 
u tvägar a t t  planera anstalterne i consistorium, der första förslagerne til nya 
in rättn ingar skulle gifvas; och sedermera skaffa sig andra recommendatio-
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ner. H istorien deraf kan bä ttre  munteligen upgifvas än  skrifteligen förfat
tas. Em edlertid hafva dessa nya syslorna m edtagit en ansenlig del af" Aca- 
demiens tilgångar.

Cap. 2.

Om informationssättet vid Upsala Academie.

§. 9. Vid denna academien föreställas vetenskaper och studier dels i 
allm änna dels i p rivate föreläsningar, och kan m an om dessa informationsme- 
thoderne re la tiv t ti l åhörarena i allm änhet säga: capiat qui vult e t potest. 
Dessa inform ationssätt äro också i Europa äfven så gamla som academiers 
inrättningar. D å efter litteraturens tiltagande restitu tion  i 15:de, 16:de äfven 
17:de seculum, och efter boktryckarekonstens nyliga upfinnande, böcker i 
alla vetenskaper dels icke funnos, dels voro mycket rara  och tillika af en ringa 
halt, var ingen annan och bä ttre  u tväg a t t  fo rtp lan ta  kunskaper, än  a t t  de, 
som då vid de nyligen etablerade academierne blefvo professorer, och altså 
haft någon u tväg a t t  efter den tidens a r t blifva instruerade, skulle vara lika
som lefvande böcker för de studerande. Den af sig förvärfvade kunskap skulle 
de då  munteligen commnunicera med studenterne, hvilcka icke hade tilgång 
på böcker. D etta  m åste altså ske genom föreläsningar, så väl publice som 
privatim . Studenterne annoterade då så godt de kunde det som lästes, och 
deras bibliotheker bestodo nästan endast i dessa efter föreläsningarne skrefne 
collegier, hvilka merendels tillika voro felagtiga. Denna epoken räckte m yc
ket länge i synnerhet i Sverige, der införsel af böcker utifrån nu först på 40 
ä 50 å r bö rja t vinna någorlunda burskap. Jag  minnes mycket väl u ti min 
första ungdom stid vid Upsala academie, huru studenterne utom  sådane col
legier, hvilcka de äfven copierade af hvarannan, och hvilcka vid hvar och en 
sådan ny  uplaga blefvo mer och mer felagtigt afskrefne, hade inga andra böc
ker, än en eller tv å  latinska auctorer, nya testam entet på graekiska, något 
gammal compendium i theologien, och en och annan gram atiea. U ti veten- 
skaperne tänckte m an icke ens uppå a t t  veta annat, än  d e t som af sådane col
legier kunde inhäm tas. Den tidens lärdom hos studenterne bestod också säl
lan i annat än theologie och de så kallade lärda språken, hvarutinan de 
kunde hafva några få  subsidier af böcker. D et ä r  icke heller möijligt a t t  ge
nom b lo tta  åhörandet af föreläsningar blifva grundeligen lärd. De som der- 
til aspirera måste sjelfva skaffa sig böcker och i dem med mycken flit och 
sorgfällighet studera. Föreläsningar kunna i så m åtto  vara gagnelige, a t t  de 
igenom dem ernana anvisningar på  böcker, och ibland uplösningar på  det som 
i de sam ma kan vara m örckt och för e tt  i början af vetenskaperne varande snille 
mindre begripligt. U tan  a t t  professorn likväl åtm instone i vissa vetenskaper 
använder någon särdeles möda a t t  giöra föreläsningarna gagneliga, så är det 
äfven så oförväntat, a t t  någon af dem skall hafva värckelig n y tta , som det är
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a tt  förmoda, det en skall kunna lära sig spela på  e t t  instrum ent derigenom, 
a t t  han ser och hör en m ästare spela på detsamma. Jag  har a ltid  b rukat den 
methoden, då jag i mina föreläsningar haft svårare äm nen a t t  föreställa, a tt  
jag först sa tt upp e t t  lite t schema skrifteligen til hvar lection, sedan in rä tta t 
lection derefter, och läm nat de tta  schem at efter slu tad  lection til auditores, 
då de af den färska explication, som jag deröfver under lection gifvit, kunnat 
för sig sjelfve arbeta sig fram  i äm net. Jag  har också sedermera lå t it dem 
läm na til mig det skrifteliga, som de sjelfve i anledning deraf hafva u tfö rt i 
dem onstrationer och calculer, och rä t ta t  de t å t  dem. — D enna methoden har 
v a rit så godt som den enda, a t t  med sådane slags föreläsningar kunna giöra 
n y tta , ty  figurers uppritande och calculers utförande, til hvilcket a lt en au 
d ito r bör fästa mycken attention , hindra honom a t t  så med tanckarne kunna 
åtfölja, som behöfves för a t t  annotera.

§. 10. Den vanan, a t t  med någon särdeles frekance bivista professorernes 
föreläsningar, har hos de studerande också dessa tider nog aftagit. D et är 
sant, a t t  myckenheten af studerande vid Upsala academie nu  ä r nog mindre 
än  i förra tider. I  min första ungdom voro här omkring 1500 studenter, då 
deras an tal nu  är allenast omkring 500, men auditorierne äro nu emot förra 
tider nog mindre frequenterade än i denna proportion. H äraf får likväl icke 
den fölgden dragas, hvarcken a t t  professorerne med mindre agtsam het sk jö ta 
sina föreläsningar, eller a t t  studenterne äro mindre måne om a t t  instrueras 
n u  än förr. A tt giöra dem på  båda sidor den justice som de värckeligen för- 
tjena, bör jag med all upriktighet intyga, a t t  i allm änhet böra denna tidens 
professorer på  in te t sä tt anses vara sämre än de som v a rit förr. Äfven som 
vid denna academien då  v a rit fram för andra för sin lärdom lysande män, så 
har det ock i senare tider varit och continuerat a t t  vara på  samma sä tt, och 
denna tidens medelm åttighet är aldeles svarande em ot den som v arit i  förra 
tider. H vad studenterne angår, så äro de med visshet för d e t närvarande 
både snälla och flitiga, och förvärfva sig nästan i yngre å r  i åtskilligt grunde- 
ligare insigter än  som i förra tider vid mognare ålder.

Förnäm sta orsaken härtil skall rä ttn u  upgifvas, men en medelorsak är 
den smaken, som nu har mer och mer tiltagit, a t t  hvar och en studerande app
licerar sig mästadels til e tt  v ist liufvudstudium , men d e t likväl så a t t  de icke 
i andre slags studier äro aldeles främmande. Härigenom m åste de således i 
det studium , som de u tva lt til s itt förnäm sta ändamål, giöra märkeligare fram 
steg än i förra tider, då m odet var a t t  läsa a lt med lika flit. Den smaken a tt  
vara universaliter doctus, hvilcket ä r  d e t sam ma som a t t  kunna in te t med be
sked, var så inrotad  vid denna academien, a t t  då en profession inom Philoso- 
phiska Faculteten blef ledig, vara i hvad den helst ville, alla adjuncter och 
docenter voro strax  färdige a t t  söka den samma. År 1740 sökte framlidne 
Doctor W allerius den då nyss inrättade Jurid iska oeconomiska profession, som 
Berch då fick. År 1745 sökte sam ma Wallerius Astronomiae profession, som
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Strömer fick. Samma m an sökte sedan och fick m ethaphysiska profession. 
D eruppå blef han präst och dog Theologiae professor. Flera dylika exempel 
kunna citeras. N u för tiden ä r d e tta  ändrat, och sällan bjuder någon til a t t  
söka anna t inom academien än i d e t som varit dess hufvudstudium  eller der- 
med har nära  gemenskap.

Men den rä t ta  orsaken, dels dertil a t t  professorernes föreläsningar nu 
äro mindre frequenterade än förr, dels dertil a t t  de studerande til en god del 
nu  i yngre å r  avancera vackert, ä r  den smaken, hvilcken tidernas nu  mera än 
förr gynnande om ständigheter derutinnan hafva tilskapat, a t t  böcker i alla 
vetenskaper nu äro a t t  tilgå, nämligen a t t  i dessa med egen flit häldre sjelfve 
studera, än  a t t  endast afhöra professorernes föreläsningar. Då m an nu kom
mer til en studen t som några år varit v id  academien, finner m an hos honom 
en med goda böcker tämmeligen väl fournerad bokhylla i synnerhet i det äm 
net, som han hufvudsakligen profiterar, då  m an i förra tider hos sådane icke 
fan t annat bokförråd än det som i det föregående ä r sagt. Jag  måste bekän
na, a t t  jag v arit ibland de förste, som vände igen a t t  afhöra professorers före
läsningar, då jag var i mina första studentår. Jag  minnes m ycket väl, huru 
jag giorde den reflexion, a t t  jag borde anse den tim an, som jag skulle använ
da a t t  i sällskap med en myckenhet auditores afhöra en professors föreläsning, 
såsom förlorad em ot det gagn, jag kunde giöra mig deraf a t t  i min enslighet i 
min kammare studera i en bok under sam ma tim a. I  stället för a t t  läm pa 
min atten tion  under föreläsningen till det, som professorn då hade i sin o rd
ning a t t  föreställa, hvilcket ibland kunde vara öfver min sphére ibland under 
den samma, fick jag på  det näm nde sä tte t välja en bok a t t  deruti studera, 
som var efter mina föru t gjorde framsteg afpassad, och tillika upspänna min 
egen atten tion  til begripandet af det, som under en sådan lecture kunde fö
rekomma. Denna experiancen hafva u tan  tvifvel flera med mig giort och 
giöra ännu, och igenom den classen af studerande, som på  sådant sä tt til e tt  
större antal i proportion af hela mängden af dem nu  än förr studerar, bör man 
anse, a t t  minskningen i frekvensen vid de publika föreläsningarne nu har up- 
kommit.

I  England är de tta  studersätte t nog allm änt vedertagit vid academierne, 
och allm änna föreläsningar m ycket minskade. Professores Saviliani, Phlu- 
miani äro icke förbundne a t t  hålla flera än  12 å 15 sådane om året. De äro 
på  de tta  sä tte t lika som depositairer af de m athem atiska vetenskaperne, och 
såsom lefvande lexica för alla dem, som vid de Academierne vilja applicera 
sig til sam ma vetenskaper.

I  Tyskland ä r inform ationssättet genom föreläsningar, egentligen lik
väl private, bibehållet i hela sin vidd. Allmänna föreläsningar hållas der gan
ska litet. Vid flera Tyska academier hållas icke ens några allm änna prélectio- 
ner. De tyska studenterne resa ifrån den ena academien til en annan. K unna 
gå i siu å å tta  collegier om dagen, annotera för alla, och tro  sig på e tt  eller annat
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år genom denna methoden hafva absolverat sin cours flera vetenskaper ige
nom, då likväl hela deras således förvärfvade erudition ligger begrafven u ti en 
hoper sammanrafsade och illa skrefne collegier. N är inhäm tandet af en grun- 
delig lärdom i en enda vetenskap fordrar flera års trägna arbete och flit, så 
kan m an lä t t  döma om den lärdomens a rt, som på sådan t s ä t t  förvärfvas. 
Professorernes vid de Tyska academierne egna interesse fordrar också, a t t  
bibehålla studenterne vid e tt  sådant lynne, ty  de få sina collegier efter accord 
väl betalte, och ju  flera professorn hinner om dagen recitera, om han är lyck
lig nog a t t  vinna studenternes tycke, hvilcket likväl icke altid  faller på  den 
lärdaste, ju  större ä r  dess vinst. De små in til hvarannan i Tyska riket gränt- 
sande särskilte sta ter och academier favorisera äfven d e tta  informationssät- 
te t i det afseendet, a t t  det har börjat gå in  i de Tyska furstarnes politique och 
interesse, a t t  få sådane professorer vid sina academier, hvilcka äro kände, 
o fta nog mindre för en solid lärdom, än insinuante och nöijsame gofvor a t t  
låcka studenterne ifrån en angränsande men i en annan s ta t varande acade- 
mie, hvarigenom fursten får så m ånga flera, hvilcka för contante päningar 
inom sin s ta t lefva och quarlem na dem vid bårtresan. Jag  har af trovärdige 
resande, som v arit i Goettingen, H alle och vid andra tyska academier, hört 
afm ålas professorernes, äfven deras, som förvärfvat sig m ycket nam n om sig, 
föreläsningar såsom af m ycket ringa värde, men upspädde med gj'cklerier och 
historier, hvilcka efter tyska geniet behaga och låcka studenterne. D etta 
inform ationssättet genom föreläsningar ä r  gam m alt i Tyskland, och förmo- 
deligen dertil orsaken, a t t  så få i d e tta  eljest så tä t t  bebodda och peuplerade 
landet, så väl i förra som närvarande tider i synnerhet, kunna räknas inföd
da, men tillika grundeligen lärde män. D et lilla depeuplerade Sverige, som 
icke hyser en tijondedel så m ycket invånare som Tyskland, torde nu kunna 
praestera äfven så  många solida lärde m än som Tyskland. Jag  känner alla, 
som nu för tiden i E uropa förtjena namn af lärde män i de m athcm atiske sci- 
encerne, men jag  känner ingen Tysk på den sidan. Euler far och son i Peters
burg äro Sveitsare, De la  Grange i Berlin Italienare, Bernoulli i Berlin Sveit- 
sare, K aestner i Goettingen Sveitsare. P a te r H elt i W yen ä r Tysk, och vär- 
keligen snäll i Astronomia practica, men ä r icke särdeles Mathematicus.

D et Tyska inform ationssättet vid academierne har ibland velat tagas 
til exempel för våra  Svänska academier, derföre har jag i de tta  föregående 
velat deruppå giöra en beskrifning, som jag v e t vara med sakens rä tta  be
skaffenhet öfverensstämmande. För dem, som icke dess närm are vilja exa
m inera arten  af hela den tilställningen, så låter det ganska flitigt, a t t  profes- 
sorerne läsa 5 ä  6 tim ar om dagen, men värckan deraf är a t t  de få sina colle
gier väl betalte, men åhörarena deraf lite t eller in te t reet gagn.

§. 11. Af det som nu ä r anfört synes m an böra draga den fölgden, a t t  
professorer vid academier äro mindre nödiga personer, enär deras föreläsnin
gar, hvilka m an i allm änhet har tro tt  skulle af deras åhörare tilskapa lärda
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män, och det i sam ma m åhn som de m ultiplicerades, på  förenämnde s ä t t skulle 
finnas mindre gagnande. Men det gifves e tt  annat inform ationssätt, mer im
mediate tjenande til ändam ålet af academiers inrättning, och med full säker
het bä ttre  bidragande till production af grundeligen lärde män, än  föreläs
ningar, ehuru de t ä r  ännu i allm änhet så godt som okänt eller m indre veder - 
tagit. D et har dock i vissa vetenskaper här i U psala börjat vinna burskap. 
D etta  s ä tte t består deruti, a t t  professorerne i  hvarje science af de studerande 
vid academien utsöka och lika som adoptera de ämnen, som äro skicklige och 
vilja u tvälja  den vetenskapen eller det studium  til s i tt  ändamål. Dessa böra 
då hänvisas til adjuncter och docenter i de lärdomsdelarne vid academien, 
a t t  af dem blifva anförde i principerne deraf, och bör professorn a ltid  hafva e tt  
vakande öga på  sin adjunct och docens, a t t  han fullgiör sin skyldighet. Sedan 
denne incipienten på  sådant s ä t t  har inhäm ta t grunderne, så kommer 
han tilbakars til professorn, som då underrättar honom, hvilcken bok han i 
s itt då varande tilstånd bör läsa, och läm nar honom til sig då f r itt  tilträde 
a t t  fråga och begära explication af det, som han icke förstår. Dermed fortfares 
ifrån en bok til en annan svårare och mer complicerade äm nen i den sciencen 
innehållande bok, och det så länge till dess denna discipeln blifver i tilstånd, 
a t t  med v e tt och jugem ent sjelf läsa det, som kommer i ordningen til dess vi
dare fullkomnande. Denne informationsmethoden pröfvar m äst på  profes
sorns capacité, emedan han a ltid  bör vara skyldig a t t  giöra den frågande sa
tisfaction, hvilcket, då discipeln å r  ifrån år mer och mer avancerar, icke för 
alla torde vara så lägligt.

P å  d e t nu beskrefne sä tte t studerade jag m athem atique, och salig Stats- 
secretairen K lingenstierna var den, hos hvilken jag hade f r itt  tilträde  a t t  be
gära uplysningar om det, som jag  icke sjelf kunde utreda, och gick jag aldrig 
ifrån honom obesvarad. Denna methoden ä r u tan  tvifvel för de studerande 
den nyttigaste, ty  de skola då  genom egit arbete skaffa sig erudition, hvilc
ken, då  de under egen lecture måste upspänna sin tankcgofva, och således i 
yngre år skärpa s itt förstånd, blifver den solidaste och lägger grunden til den 
gofvan a t t  sjelf uppfinna och arbeta på  sciencernes tilväx t, hvilcket så myc
ket m indre blifver dens lo tt, som täncker genom andras lärdom  och arbete 
blifva lärd, som en sådan aldrig kommer öfver superficielle kunskaper. H är
igenom ä r likväl min tancka icke den, a t t  föreläsningar vid en academie skola 
aldeles uphöra. D erutaf a t t  de icke fullgiöra de ändamål, som m an i anled
ning af en gammal préjugée vän tar af dem, följer icke a t t  de äro onyttiga. In 
formation genom föreläsningar ä r  altid  bä ttre  än ingen, och som det är svårt 
a t t  hafva någon annan controll på  professorernes n ij t  och flit a t t  fortplanta 
sina vetenskaper på de studerande genom den andra och i d e tta  nu  beskrefne 
informationsmethoden, än  deras egen heder och kärlek för sine vetenskaper 
och deras utbredande, så tjenar likväl skyldigheten a t t  hålla föreläsningar 
a t t  förm å professorerne til åtm instone någon flit och arbete för sina löner,
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hvarvid egenkärleken bör föranlåta dem a t t  med någorlunda besked bestri
da föreläsningarne, til a t t  undvika åtlöije och mindre agtning af sine mera 
för sig komne åhörare. E t t  ungefär lika skäl til föreläsningars hållande kan 
äfven tagas af de studerande sjelfve. De tjena likväl a t t  hålla dem i en slags 
beständig aga och haleine. S tudenter som äro osynlige i föreläsningarne och 
för öfrigit af inga professorer kännas såsom de, hvilcka med flit studera i nå
gon viss vetenskap och n y ttja  deras undervisningar privatim , blifva snart 
kände såsom försumliga och lata, och af de andre studerande ansedde såsom 
u tskott, värde nesa och föragt.

U tom  d e t a t t  föreläsningar kunna i upmärksame åhörare instillera hvar- 
jehanda kunskaper, så tjena de äfven a t t  upväcka de studerandes attention  
i mer eller mindre m åhn för den ena eller den andra vetenskapen, hvilcken de 
kunna komma a t t  höra sig föreläsas, a lt  efter som deras genie, hug och appli
cation kunna vara  vände för den ena sciencen m era och för en annan m in d re . 

Derigenom få de studerande tilfälle a t t  sjelfve pröfva sin egen böijelse, och 
derefter determ inera sig och sina studier. D et sam ma tjenar äfven profes- 
sorerne a t t  ibland sine åhörare up täcka de m äst tjenlige snillen a t t  cultivera 
sine sciencer. D etta  visar sig mycket väl under föreläsningarne. Genom fli
tig t åhörande och upm ärksam het, hvilcket icke kan undfalla professorns a t
tention, rö ija  åhörare sin hug och böijelse för den vetenskapen, hvilcken de 
höra sig föreläsas, och professorn kan icke m anquera a t t  urskilja sådane. Om 
professorn då  ä r  m åhn om sin vetenskap, så tager han sig s tra s  dessa närm are 
an, läm nar dem tilträde a t t  fråga om det de icke förstå, lånar och gifver dem 
anvisning på böcker, uppm untrar dem a t t  fortfara, recommenderar och un- 
derhjelper dem. P å  sådant s ä t t  har jag under min nu  snart tjugusexåriga 
professorstid upspanat, fram låckat, underhjelpt och tilskapat m äst alla dem, 
som under hela denna tiden applicerat sig til de m athem atiska vetenskaperne. 
Jag  m åste bekänna, a t t  denna bördan låg så godt som på mig ensam, a lt in 
ti l dess professor Mallet blef professor, som sedermera har troget delat denna 
mödan med mig, och med berömlig n ijt och sorgfällighet vårdat desse veten
skaperne. I  alla  practiska sciencer äro också föreläsningar än m era oum bär
liga, såsom i Experim entalphysique, Anatomie, Chemie, Botanique, u ti hvilc
ka manoeuvren af experimenter med deras förklaringar sam t oculaire demon
strationer äro nödvändige och af professorerne böra föreställas. Men til alla 
dessa ändamålen behöfves icke en sådan mängd i synnerhet af publika före
läsningar, hvarm ed professorerne vid de svänska academierna framför alla 
professorer utom lands äro belastade.

D å man för öfrigit och i allm änhet vil giöra jämnförelser emellan det i 
d e tta  föregående beskrefne inform ationssättet och det som sker genom före
läsningar, så finner m an l:o , A tt enär af en föreläsning m ycket lite t fastnar 
til auditorns gagn, så kan och förstår han a lt det, som han genom egen lecture, 
med sådan t b iträde af professorerne i de vetenskaperne som är beskrifvit,
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igenomgår. 2:o A tt enär en a tte n t åhörare u ti en föreläsning änteligen får 
explication på  e t t  svårare ämne, så blifver han igenom egen lecture så godt 
som tvungen a t t  upöfva sin egen tankegofva och inventionsförmögenhet med 
u tredandet af sam ma ämne, inan han går til professorn för a t t  fråga derom, 
hvilcket han blyges vid, förr än han väl och med all flit grundat på saken. 3:o 
A tt enär alla auditores icke kunna vara  lika långt för sig komne, och det så 
ledes händer a t t  en föreläsning öfvergår någras begrep, och borde återigen 
för dem som äro längre avancerade vara annorlunda (hvarigenom dessa se
nare uppehållas, då  de förra deraf icke hafva någon n y tta ) så blifva alla. då 
de hänvisas til sina böcker och hafva tilträde  til professorn i den vetenskapen 
u ti d e t de icke förstå, i en jem n ordning informerade. D et ä r  icke u tan , a t t  
professorns möda genom d e tta  inform ationssättet blir större än genom före
läsningar, emedan han då  a ltid  bör vara  accessibel för sine disciplar och kom
mer a t t  af dem kanske nog mera sysselsättas, än då  han på sine vissa tim ar 
hafver a t t  hålla sina prem editerade föreläsningar, vid hvilcka för en m an af 
capacité i sin science icke någon särdeles större m öda än sjelfva reciterandet 
kan anses a t t  vara, men så vinnes likväl hufvudändam ålet, som är de stude
randes säkra förkofran, m ycket bättre. D et svåraste vid denna informations- 
m ethoden ä r controllen och säkerheten derom, a t t  professorerne drefne af 
kärlek för sina vetenskaper och studier äro m åhne om a t t  på d e t sä tte t com- 
municera sin kunskap, och a t t  derutinnan producera skickliga och lärda män. 
Men det vinnes genom uppm untringar och en sådan tilställning, a t t  den pro
fessorn, som drifves af n ijt för sin science och arbetar på dess tilväxt, blif
ver med bä ttre  lön och förmåner distingverad, än  den som giör sin tjen st som 
e tt opus operatum, livarom i följande capitel något mera skall omröras.

§. 12. Vid U psala academic, äfven så väl som vid academierne i Lund 
och Åbo, fortsättas icke föreläsningarne hela å re t öfver. å lan  hafver livarje 
å r  tvänne ferier. Den ena begynner vid m idsåm m ar och varar til den l:s ta  
October; den andra börjas den 21 December och räcker til den 28 Januarii. 
D et har v arit m ycket om talat, huruw ida sådane ferier borde vara  vid våra 
Svänska academier, hvarvid de Tyska academierne, der inga ferier äro, haf
va tagits til exempel. Men då m an inser r ä t ta  beskaffenheten af de våra så 
kallade ferier, så torde dessa Tyska efterdömen tämmeligen försvinna til sin 
application vid d e tta  tilfället. V åra ferier hafva endast afseende l:o  på pub
lika föreläsningar; 2:o på  stipendiater så väl regii som magnatum . I  d e t förra 
afseendet uphöra de allm änna föreläsningarne under de omnämnde loftider- 
ne; men då  allm änna föreläsningar vid Tyska academierne, såsom i föregåen
de ä r anm ärkt, äro årligen m ycket färre än  vid de Svänska, ehuru de vid våra 
academ ier hållas under påstående terminer, så kunna icke de Tyska acade
mierne, hvad myckenheten af allm änna föreläsningar angår, tagas til något 
prejudicat emot våra. Så väl til studiers upm untran, som til underhjelp för 
dem, hvilcka vilja applicera sig til de sam ma och äro i v å rt land merendels al
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tid  fattiga, u tan  a t t  hafva så godt som något understöd af sig sjelfva, så  äro 
vid U psala academie i synnerhet e tt  vackert an tal stipendier för medellösa 
studerande donerade. En del af dessa stipendier hafva tilkom m it genom 
konglig donation och kallas regia. De andra hänledas ifrån privatorum  dona
tioner och kallas m agnatum , derföre a t t  d e t voro rikets m agnater som giorde 
en början med sådane lofvärda testam enten och inrättn ingar. H äraf hafva 
vij vid denna academien stipendiarii Gyllenhjelmiani, Helmfeldiani, W rcdiani, 
Baneriani, Bjelkiani, Falkenbergiani, etc. Sedermera hafva andre välm å
ende m än ihugkom m it academien med dylika testam enten, hvaraf man hafver 
stipendiarii Stiegleriani, Possiethiani, Thuniani, K åhreani, Nesseliani, Gröri- 
valliani, Ahllöfviani, W ictoriniani, etc., hvilcka sam fält med de förra nu 
med e tt  ord kallas M agnatum stipendiarii. Dessa m agnatum  stipendier äro 
väl i allm änhet större än regia, men alla äro otilräckeliga til stipendiater- 
nes underhåll ens under påstående terminer, och än mindre tilräckeliga til 
deras subsistance hela åre t öfver vid academierne.

D et andra afseendet med ferierne sades vara på  stipendiaterne i så m åt
to, a t t  alla dessa nu näm nde stipendiater, så väl regii som m agnatum , äro ge
nom författning förbundne a t t  vara här vid academien under terminerne, så 
fram t de vilja  behålla och n ju ta  sina stipendier til godo, men hafva deremot 
lof a t t  vara  härifrån under de omnämnde ferierne och lika väl behålla sina 
stipendier. Sådane stipendiater lära icke vara vid de Tyska academierne, 
och a ltså  icke någon förbindelse uppå e t t  vist an tal studenter vid de samma, 
a t t  någon viss tid  årligen uppehålla sig vid  academien. Då dessa stipendi- 
erne, som föru t är omnäm nt, äro otilräckelige til sine innelmfvares underhåll 
här under påstående terminer, så vore det m ycket ömande a t t  förbinda dem 
för dessa stipendier skull hela åren öfver, så länge deras stipendier räcka, vara 
h ä r närvarande, och det så mycket m era som stipendiater efter sjelfva sti
pendiernas in rättn ing böra vara fattige, men qvicka, flitiga och snälla stude
rande. E n sådan förbindelse skulle snart blifva af den värckan, a t t  ingen v i
dare ville hafva dessa stipendierne. Denna författningen, som förbinder sti
pendiaterne a t t  under terminerne vara  vid academien, förbjuder dessutom 
hvarcken dem eller andra a t t  tillika vistas vid academien emellan terminerne 
eller under ferierne, och a t t  lika väl begagna sig af professorernes information 
på sam ma sä tt, som det sker vid de Tyska academierne, genom accord om pri
vate collegier för en viss stipulerad betalning. D et ä r  väl sant, a t t  professo- 
rerne sjelfva n y ttja  en del af dessa ferierne, egenteligen dem om såmmarn, 
a t t  sk jö ta sin hälsa genom brunnsdrickning och motion, hvilcket i v å rt hårda 
climat, sedan man inem ot hela nijo m ånader varit inom sin kamm are och s itt 
auditorium  innestängd, kan vara för mången af största nödvändighet til hel
sans och lifvets conservation, men så kunna fyra å fem veckor härtil vara ti l
räckeliga, och skulle professorerne vid våra academier under det öfriga af dessa 
ferierne, lika gerna som de Tyska professorerne, vilja hålla sådane collegier
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med sam m a vilckor af accord och god betalning som de, och det så mycket 
mera, som en sådan förtjenst och understöd u ti de knappa löner, hvarm ed 
professorerne vid U psala academie i synnerhet tjena, för flera af dem kunde 
til deras utkom st vara  m ycket angelägen. D et ä r  derföre hvarken professo- 
rernes eller författningarnes skull, a t t  icke informationsverket fortsättes vid 
de Svänska academierne på  lika s ä t t  som vid de Tyska. Icke dess mindre och 
det oag tat som nu ä r anfört, resa studenterne vanligen och i en sådan allm än
het ifrån academien, så snart i synnerhet såmmarferierne infalla, a t t  knapt 
någon m era ä r  här quar, än  några få soin hafva conditioner här i staden. R ä t
ta  orsaken härtil och til nödvändigheten af de giorde författningarne, genom 
hvilka allm änna föreläsningarne under de förut om talte ferierne skola uphöra, 
och stipendiaterne få qu ittera  Academien, ligger egenteligen dels och förnäm 
ligast i den nog allm änna fattigdom en i vårt land, dels i svänska hushållningens 
art, livilket i följande § närm are skall förklaras.

§. 13. Då man undantager den här vid academien studerande noblessen 
för de orsaker skull, som sedan skola nämnas, så kan m an dela in  hela den öfriga 
mängden af studerande, hvilckas to talité  kan giöra som föru t ä r  anm ärckt om
kring 500, u ti 3: ne classer. Den första består af dem, som äro til de å r  komne, 
a t t  de vistas vid academien på sin egen hand, och hafva studier antingen i den 
ena eller andra lärdomsgrenen til sine föremål. Denna classen utgiör de flästa. 
T il den andra classen kan m an räkna dem, som derutinnan äro lika med de 
förra, a t t  de också äro här på  sin egen hand, men hafva egenteligen sådane 
studier til föremål, som fordras a t t  i Collegierne blifva emplojerade. Dessas 
antal ä r  icke särdeles sto rt. Den 3:je classen utgiöres af sm å unga studenter, 
som äro vid academien under inform atorers vård. Dessa äro nu  för tiden icke 
särdeles många, sedan rikets noblesse til m ästa delen har å te rvänd t a t t  sända 
sina barn  til academien.

Den första af de 3: ne näm nda classerne består mästadelen af sådane, 
livilcka ifrån  scliolor och gymnasier hafva komm it upp till academien. och 
äro desse i allm änhet u tfattige. Deras så godt som enda utväg til subsistance, 
sedan de på  några få  m ånader hafva fö rtä rt det lilla de kunnat hafva med sig 
hemifrån, ä r  a t t  antingen resa hem igen för a t t  skaffa sig ny  provision, a tt  
kunna uppehålla sig här en annan termin, och a t t  på d e t sä tte t alternera, eller 
ock a t t  erhålla någon condition på  landet, vara der e tt  å r  eller tu , til dess de 
af sin lön, som för den allm änna fattigdom en skull i  v å rt land a ltid  ä r  myc
ket ringa, kunnat spara ihop så mycket, som kan vara  någorlunda tilräckeli- 
g it til deras uppehälle här en eller 2: ne term iner på  n y tt, sedermera fara u t  på 
sin condition igen för a t t  skaffa sig e tt  lite t n y tt förråd, och så alternatim , til 
dess de ändteligen hinna så lång t med sina academiska göromål, som någor
lunda svarar em ot deras afsigter. Om m an skulle antaga, a t t  desse behöfde 
conditionera på landet i 2:ne år för a t t  kunna uppehålla sig vid academien i 
andra  2:ne år, så kommer det för dem på  e tt  u t, om de äro på sina conditioner
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lika lång tid  för a t t  kunna vara  här lika lång tid , men så a t t  deras vistande 
vid Academien delas in på  terminer. De hafva också m era n y tta  deraf, a t t  
de få dessa fyra  åren vara oftare men kårtare  tider här, ty  genom egen flit och 
lecture under sin frånvaro på en kårtare tid  avancera de m era på den grund, 
de under en term ins vistande här få tt  lägga, när de så m ycket förr få komma 
tilbakars a t t  lägga en ny grund, proportionerad efter deras under frånvaron 
giorda framsteg, och då få undervisning och explicationer af professorerne öf- 
ver det, som under denna frånvaron och egna lecturen kunnat förekomma 
dem svårare och m örkt, än derigenom a t t  dessa alternationstiderne skulle 
vara längre. För dem återigen af dessa, hvilcka tid ta ls behöfva fara til sina 
hem vister för a t t  skaffa sig en ny m atsäck och lite t päningar a t t  derm ed kun
na uppehålla sig vid academien några månader på  n y tt, och så ömsom, säger 
det sig a ltså  sjelf, a t t  de icke kunna och hafva råd  a t t  vara beständigt vid 
academien å r u t  och å r in.

Af dessa förenämnde äro också några, hvilcka hafva academiska con
ditioner eller sådane, a t t  de få sine disciplar med sig til academien. D et är 
a ltid  m ycket p ru t emellan föräldrar och informatorer, inan dessa kunna få 
sina disciplar med sig til academien. Så länge disciplarne äro unga a lt intil 
12 å  13 års ålder, äfven något derutöfver, så kunna de icke hafva någon an
nan och im m ediat n y tta  deraf a t t  de äro vid Academien, än  1:0  den, a t t  til 
academiska conditioner erhållas a ltid  bättre, stadigare och m era för sig kom
ne informatorer, än då när conditionerne icke äro academiska, hvilcket i det 
följande blir närm are tilfälle a t t  förklara, hvarigenom disciplarne således sko
la under sådanes liandledande m ycket bä ttre  soigneras, och 2 :do den, a t t  d i
sciplarne sjelfve, — skilde från sina föräldrars hus och med d e t sam ma ifråo 
den frihet och sjelfsvåld, som e t t  nu  mera än i förra tider in rita t mode tillåter 
barn  under föräldrars ögon, ifrån alla de hinder som på  mångfaldigt sä tt hema 
hos föräldrar förekomma, ifrån d e t äfven denna tiden m era än förr vanli
ga spectaclet, a t t  se sina inform atorer af föräldrarne föragtas och sä ttas näs
ta n  i sam ma ordning som andra domestiker, hvarigenom all agtning hos d i
sciplarne för sine inform atorer skall försvinna, —  kunna af beskedlige infor
m atorer föranlåtas, a t t  med långt större idoghet och flit använda dessa den 
säkraste grundvalen til insigter och framdeles lycka läggande ungdomsåren. 
Föräldrarne återigen, som dels icke inse alla dessa omständigheterne, dels 
icke vilja vidkännas dem och bry sin eftertanka med deras kännande, tro och 
tänka  altid , a t t  det endast ä r  för informatorernes skull, men icke i afseende på sina 
barns egen förmån, som de vid den åldern sända dem til academien, och skulle 
derföre så m ycket mindre giöra det, om det komme an  uppå a t t  hålla barn 
och inform atorer der hela åren öfver. E när til d e tta  lägges den svänska 
nog allm änna medellösheten och hushållningens art, a t t  tid tals sam la ihop 
dels li te t förråd på m a t dels lite t päningar, a t t  derm ed kunna underhålla barn 
och inform atorer några månader vid  academien, och a t t  få eller rä tta re  sagt
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nästan inga af dem, som nu för tiden hålla barn och inform atorer vid acade- 
mien, äro, som hafva råd  a t t  giöra d e t på annat sä tt, så vore continuation af 
föreläsningarne år u t  och år in, så väl i anseende til dessa, som i anseende til 
de förra om talte och hörande til denna sam ma classen, af ingen annan fölgd, 
än  a t t  auditorierne under sam m a tider, som ferierne äro etablerade, skulle 
lika fu llt s tå  tom a. A lt de t sam ma som nu är sagt om dem, som höra til den 
första classen, läm pas i anledning af det som nyss ä r  skrifvit om föräldrar, in
form atorer och barn äfven på  3:die classen, som sades bestå af unga studen
ter, som under inform atorers vård  äro vid academien.

Til a lt d e tta  kan också den anmärkningen läggas i allmänhet, a t t  fa ttig 
domen i v å rt land i synnerhet låder vid dem som applicera sig til studier och 
ärna  genom dem söka sin u tkom st och befordran med tiden. De som hafva 
af sig sjelfva någon förmögenhet gå icke gerna den vägen, u tan  välja meren
dels andra slags lefnadssätt, och ibland dessa har ignorance principen nu bör
ja t  så taga  öfverhand, a t t  de icke tro  sig behöfva sacrifiera någon tid  på s tu 
dier och insigters förvärfvande genom de samma, då de icke hafva den litte- 
raire vägen såsom e t t  im m ediat föremål til sin befordran.

E n  del studerande, som ärna  söka sin befordran genom den civile vägen 
och hafva collegierne til föremål, äro också här vid academien, och sades ut- 
giöra den andra classen. Dessa hafva vanligen lite t mera råd  och lägenhet 
a t t  kunna subsistera af sig sjelfve, än  de h itin tils beskrefne af första classen. 
Dessas antal är icke sto rt, och om eij höga författningar ålade dem a t t  praes- 
te ra  examen här vid academien, och om sina framsteg i de studier, som äro 
i dessa författningar föreskrefne, upte bevis för de collegier der de ärna  blifva 
emplojerade, så vore jag  nog försäkrad, a t t  inga sådane skulle vidare denna 
tiden infinna sig vid academien. Men så dröija de icke quar här, u tan  fulkom
na med snaraste sin dessein och omsorg, som icke gå u t  på  kunskapernes 
ökande, u tan  skilsmässa härifrån ju  förr ju  häldre. E n  del af dessa hafva ännu 
informatorer, då  de aflägga de erforderliga academiska specimina, hvarvid de 
äro fullkomligen nögde, då  deras ringa kunskaper icke röija sig med e t t  im 
probatur i examen, til hvilckets undvikande de häldre använda alla andra 
inventioner, än a t t  förtjena approbation. De öfrige som hafva släppt infor
m atorer och dröija änteligen en högst tv å  term iner derefter, inan de söka exa
men eller disputera pro felici ab itu  härifrån, äro icke s to rt bä ttre  än de förra 
avancerade. För de nu om talade skull, som ärna söka sin befordran genom 
den civile och collegii vägen, vore väl derföre så m ycket mindre nödigt a t t  
fo rtsä tta  de publika föreläsningarne årligen och beständigt, som ferierne i an 
seende til dem borde vara ännu längre, på [det] de m åtte  under de samma få 
bättre  mogna åtm instone til år och ålder, inan de komma härifrån  och pré- 
sentera sig såsom skicklige a t t  träd a  in i rikets tjenster. Dessutom äro de pro
fessorer ganska få, hvilckas föreläsningar desse tro  sig hafva af nöden, allra- 
m inst ftequentera de föreläsningarne i de exacte vetenskaperne. U tom  alt
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det som nu är anfört, är också v å rt depeuplerade land orsaken dertil, a t t  til- 
lopet af studerande vid de Svänska academierne icke allenast är mindre, u tan  
ock mindre omskifteligt, så väl i anseende ti l studier som i anseende til ända
mål med de sam m a, än  vid de Tyska academierne. A lt går här efter sin van
liga train , och beskaffenheten af de studerande reduceras altid  til någondera 
af de 3:ne näm nde classerne, om hvilcka således a lt det gäller, som i de tta  före
gående ä r omskrifvit. Deremot och då m an vill förblifva vid jäm nförandet 
med de Tyska academierne, så är vid de sam ma e tt större och continuerligen 
omskiftande tillopp af studerande, hvilcka söka på  sä tt som vid clem är van
ligt professorernes collegier, lika hvad årstid  d e t hälst vara må, och det så 
m ycket mera, som de studerande vid de academierne lefva för kontan ta  pänin- 
gar, u tan  a tt , såsom vid våra  academier m ycket ä r  brukligt, hafva egen om 
hösten ihopsamlad kåst med sig.

U ti classification af studerande vid de Svänska academierne gick jag 
förbi noblessen. Den sam m a kan också nu m era icke anses utgiöra någon class 
studerande, åtm instone vid Upsala academie. I  min ungdom då jag först bör
jade vara vid denna academien, vid pass 42 ä  43 å r sedan, var här en mycken
het studerande noblesse. De ibland dem, som voro så unga a t t  de behöfde 
informatorer, hade dertil gamla stadiga män, merendels m agistrar, hvilcka 
deras föräldrar med mycken sorgfälligliet utsökte. Dessutom voro desse in- 
form atorerne med sine disciplar merendels a ltid  ställde under någon professors 
enskilta inseende. E fter den tidens a r t studerade dessa ynglingar värckeligen 
flitig t nog och giorde ibland vackra framsteg. D et var nästan aldrig någon 
disputationsact, a t t  icke några adelsmän voro framme och opponerade. Ehuru 
det ibland icke kunde vara  s to rt värd t med det de hade a t t  säga, så u tm ärkte 
de [sig] likväl derigenom, a t t  de åtm instone tyckte de t vara hederligt a t t  kunna 
något och a t t  å  daga lägga det för publiken, hvilcket också satte  en täflan 
emellan dem. D å solenne acter voro, samlades altid  noblessen och intog med 
högtidlighet sine bänckar i auditorium. D enna sedvanan a t t  på  nu  beskrefne 
s ä t t  vistas vid academien har tid  efter annan så aftagit ibland rikets unga 
noblesse, a t t  m an för d e t närvarande högst här kan räkna 15 ä 20 studerande 
adelsmän, ibland hvilcka större delen ändå icke ä r här för studier skull, u tan  
förnäm ligast för a t t  lä ra  rida  och fäkta. De öfriga studerande adelsmän äro 
några få fa ttiga ynglingar, som komma h it för a t t  n ju ta  några för adeln in rä t
tade stipendier, såsom de Helmfeldska, Gyllenhielmska, Fal ken bergska. Nu 
mera ser m an också så  godt som aldrig til de få adelsmän, som här äro, hvarc- 
ken i föreläsningar eller i academien vid solenniteter och disputationer, vid 
hvilcka tillfällen de icke vidare lå ta  höra af sig. D et vil synas som ignorance- 
principen är m ycket på  vägen a t t  taga öfverhanden ibland de unga i det s tån 
det, och a t t  man, i stä lle t för d e t a t t  d ’A lam bert i sin Essai sur la societé des 
gens de lettres e t des grands säger om franska adeln i Louis X IV  tid , Vignorance 
cessa d'etre Vapanage clieri de la noblesse, kan säga om vår unga och nu upväx-
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ande svänska adel, Vignorance a commence d'etre Vapanage cheri de la jeune no
blesse suedoise. M ilitairen ä r vår unga adels förnäm sta föremål för närvaran
de tid , och ingen del deraf är, hvilckens rä tta  grunder icke böra häm tas af 
m athem atiquens application i mer eller mindre m åhn, men under snart 26 års 
tid , som jag n u  har bestrid t en m atliem atisk profession vid denna academi- 
en, har jag för m ilitairen skull icke h a ft mera än  en enda cliscipel. Den sam 
m a har sedermera med tilhjelp af sine insigter m ycket hedrat sig och följagte- 
ligen mig, som gifvit honom de första principerne.

§. 14. Af a lt det som i föregående § ä r  om rört, lä r a ltså  nog ljusligen 
finnas, a t t  e t t  beständigt föreläsningarnes continuerande hela åren öfver vid 
de Svänska academierne icke kan förenas med nationens dels fattigdom  dels 
hushållningsart, såsom ock a t t  det vore mindre gagnande. D etta  har också 
förra tiders erfärendet nogsamt bevisat. F ör å r  1756 voro såmmarferierne vid 
academierne i rike t allenast 2:ne månader, nämligen Julius och Augustus. Lec- 
tionerne och term in börjades då med September månad. Men hela denna m å
naden, a lt  in  til Michaelistid var förbi, ankommo inga studerande, så a t t  au- 
ditorierne stodo tom a, och professorerne nödgades merendels gå u tu r dem, 
u tan  a t t  hafva läst, då de på  sina u tsa tte  tim ar til den ändan der infunno sig. 
I  anledning af de tta  många tiders phenomene beslöts år 1756, a t t  höstterm ins 
början skulle upskjutas til den första October, såsom den vid hvilcken så väl 
de, hvilcka hafva någon u tväg a t t  på  egen hand vistas vid academien, som 
de, hvilcka med inform atorer m åste d itsända sina barn, hafva haft u tvägar 
a t t  af sommarens om hösten insamlade producter skaffa ihop lite t förråd til 
deras subsistance vid academien.

D et har också velat påstås, a t t  fyra publika föreläsningar af professo
rerne i hvarje vecka är för lite t, och som det äro i dem sex så kallade sökne- 
dagar, professorerne också borde läsa publice hvar dag af dessa. H ärom  skall 
likväl mera egenteligen i följande § afhandlas. Men enär til dessa föreläsnin- 
garne läggas de enskilte eller den private information, och den omsorgen som 
hvar och en professor åligger a t t  gå de studerande tilhanda, dels såsom Inspec
tores N ationum , dels såsom de, hvilcka i anseende til vetenskapen hafva någon 
närm are gemenskap med de och de studerande, och a t t  bispringa dem med 
råd , undervisning, disputationer, examina, och m ånga flera omständigheter, 
hvilcka icke så noga kunna u tsä ttas, och hvilcket a lt vid de utländska acade
mierne tages på  en helt annan och mindre emellan lärare och disciplar före
nad fot, men hvilcket likväl ä r  orsaken til den värckeligen förmånligare n y tta  
och gagn, som de Svänska studerande vid våra  academier kunna giöra sig, så 
blir för den professor, som med flit och sam vete vil sk jö ta sin profession, ingen 
tid  öfrig, hvarcken til recreation och hälsans skjötande, eller til arbete i ve
tenskapen a t t  dermed öka sina egna kunskaper. Då m an bunden vid trägna 
giöromål, som icke tillå ta  uppehåll, nödgas under e tt  h å rd t clim at förnöta 
nijo m ånader dels i auditorier dels i sina studerkam rar, så torde 3:ne såm-



107

m arm ånaders ferier för professorerne icke vara  för m ycket. N ästan alla öf- 
riga rike ts embetsmän, i collegierne i synnerhet, n ju ta  dylika vacancer, dock 
med den skilnaden, a t t  när de med sina tjensters bestridande sällan oftare 
sysselsättas, än  då de äro förbundne a t t  bivista sessionerne, och altså hafva 
mycken tid  öfrig, så är en flitig och om de studerandes bästa öm professor un
der påstående term iner u ti e t t  så godt som beständigt arbete. Skulle icke 
såm m arferierna hafva varit, och jag således icke haft tilfälle a t t  sk jö ta min häl
sa, och a t t  arbeta i min science, så hade jag efter all apparance nu  icke varit 
til, och af de arbeten, hvilcka jag  tid  efter annan har utgifvit, och til livilckas 
förfärdigande dessa ferierna tillika med dem om Juhlen varit min förnäm sta 
tid , hade knap t något kunnat utkomma.

§. 15. Under påstående term iner äro, som nyss sades, professoremes 
publika föreläsningar fyra i hvarje vecka. U tom det som i föregående § är 
anfört, äfven utom  det, som i början af de tta  capitel är skrifvet om allmänna 
föreläsningars mindre lämpelighet til grundeliga studiers inplantande, förtjena 
äfven 2 :ne andra om ständigheter härvid a t t  iakttagas, l:o  huruvida e tt  större 
antal allm änna föreläsningar kunna vara nyttiga, och 2 :o huruvida de med 
öfriga akademiska och äfven nödvändiga giöromål kunna förenas. H vad det 
första angår måste jag  väl bekänna, det jag  icke med lika precision torde kun
na y ttra  mig om alla föreläsningar, som om dem hvilcka hållas i de matlie- 
m atiska vetenskaperne. Andra än de, som i dessa sciencerne söka någon när
mare kunskap, afhöra sällan m athem atum  professorum föreläsningar. Och 
som vid academien i dessa vetenskapernes särskilte af delningar äro 3: ne pro
fessorer, såsom i l :s ta  capitlet ä r  beskrifvit, och den bästa  m ethoden til dessa 
vetenskapernes lärande är, sedan någon kunskap i mathesi pura förut ä r  för- 
värfvad, a t t  sam fält studera i dessa 3:ne brancherne, så hafva också m athe
m atum  studiosi 3 :ne professorers föreläsningar a t t  bivista. Men med dessa 
vetenskaperna ä r så beskaffat, a t t  den som icke, tillika dermed a t t  han afhör 
föreläsningarne, sjelf med flit studerar i sam ma vetenskaper, icke af dem har 
något gagn. Vissa ämnen under föreläsningarne förekomma äfven af den 
arten , a t t  professorn icke u tan  för mycken depance af tid  kan gå igenom hela 
detaillerne deraf, såsom u ti vidlyftiga calculer. Skulle en professor i dessa 
vetenskaperne gå igenom under föreläsningarne alle sådane slags analytiska 
u träkningar som förekomma, så skulle hela dess professorstid knapt räcka til 
a t t  fullborda en enda cours. D et är derföre nog af, a t t  han i föreläsningen u t
stakar den vägen, som auditores vid sådane tilfällen hafva a t t  följa. Deraf 
följer, d e t de böra för sig sjelfve på  färsk giärning, och under det de hafva det 
förelästa i friska både tankar och minne, gå igenom a lt det som hörde til den 
för sig reciterade lectionen, inan de med n y tta  kunna dagen efter afhöra en ny 
föreläsning. E n enda professors prélectioner i dessa äm nen kunna på sådant 
sä tt sysselsätta auditores, a t t  de icke medhinna något mera, och ännu mindre 
skulle de således med fullt gagn kunna afhöra flera, då det förekomme a t t  af-
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handla svårare ämnen. De behöfva således mycket väl de 2:ne i veckan öfrige 
dagarne, på  hvilcka föreläsningar icke hållas, för a t t  på de sam m a rum inera 
på a lt det som de rä tta  föreläsningsdagarne är för dem föreställt, a t t  bringa 
det i ordning til sin ny tta , och a t t  på det sä tte t hinna följa med professorn, 
och giöra sig skicklige til a t t  den följande veckan återigen giöra sig samma 
gagn af det som i föreläsningarne förekommer. I  sam m a m åhn som prélec- 
tionerne i dessa vetenskaperne skulle multipliceras, så borde de också i an 
seende til d e tta  nu anförde blifva mindre och mindre nyttiga. Jag  tro r a t t  
d e tta  sam ma kan äfven til någon del läm pas til andra professioner och lär- 
domsgrenar, och kan svårligen inbilla mig, det någon föreläsning vid en aca
demic skall vara så enfaldig och lite t lärd, så fram t icke det skulle angå trä- 
ståckar, giödning, plöijning etc., a t t  icke en upm ärksam  åhörare skulle af den 
få tilfällen til egen lecture och nyttige lucubrationer för sig sjelf.

H vad den senare om ständigheten angår, så lära icke heller de öfriga aca- 
demiska giöromålen, hvilcka til inform ationsvärkets skjötande äro lika nöd
vändiga som publika föreläsningar, tillå ta  a t t  flera än fyra dagar i hvarje vec
ka til dem användas. Flera slags examina, så väl med dem som i hvarje facul- 
te t hafva och söka stipendier, som med dem hvilcka söka m agnatstipendier, 
och hvilcka i Consistorium bårtgifvas, äfven med dem hvilcka söka doctors 
och magistergraderne, med dem som skola gå til collegierne; sedermera facul- 
teternas sam m anträden och öfverläggningar om de specimina som giöras af 
studenterne, såsom ock disputationer, hvilcka då  de tagas på den sidan som 
de böra och förtjena äro bidragande icke allenast til vetenskapernas tilväxt 
u tan  och de studerandes förkofran, och giöra emellan dem sjelfva en {emu
lation, som upeldar deras snillen och gagnar; uptaga så alla ons- och lördagar 
under påstående term iner, a t t  de til alla dessa öfningarne nästan äro otilräc- 
kelige, och m åste under vårtiderna dertil som oftast användas sjelfve påsk och 
pingestveckorne. U ti d e tta  hänseende kunna icke heller consistorierne, til 
hvilckas hållande lördagarne eljest äro anslagne, anses såsom bårttagande 
någon tid , hvilcken genom föreläsningar til de studerandes gagn bä ttre  kun
de användas, ty  sällan äro några consistorier, u tan  a t t  icke examina hållas 
eller disputationer ventileras tillika.

§. 16. Jag  näm nde Consistorier. Ibland annat, som vil läggas den nu 
varande academiska inrättningen til last, äro dessa consistorier och deras efter 
allmänhetens omdöme onödiga multiplication, hvarigenom clen påstår, a t t  en 
hufvudsaklig del af den tid, som b ä ttre  kunde användas til ungdomens infor
m ation, bårttages. E fter academiens constitutioner äro lördagarne anslagne 
til dessa consistorielle sessionerna, och då m an i de tta  föregående har sedt, 
a t t  fyra dagar i veckan kunna vara tilräckelige til föreläsningars hållande med 
e tt värckeligt gagn för den studerande ungdomen, så förfaller väl derigenom 
i allm änhet det anförda besväret em ot Consistorierne. D et kunde likväl med 
bättre  skäl sägas, a t t  Consistorierne bårttaga  den tid, som professorerne sjelf-
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ve m ycket väl kunde behöfva, a t t  för egen räkning arbeta i sine vetenskaper, 
sedan de hafva användt de andra dagarna i veckan til ungdomens inform a
tion, disputationers ventilerande, examina, tilsyn på studenter som äro deras 
inspiciendi i anseende til inspectioner öfver nationer, med mera. A tt påstå 
d e t professorn skall använda all sin tid  endast på ungdomens information, är 
en orimlighet, som skulle förbjuda professorn a t t  någonsin komma öfver den 
grad af kunskaper, som lian hafver då när han först träder in  i e tt  sådant in- 
form ationsok, och betaga honom all möijlighet a t t  arbeta på  sin vetenskaps 
til växt. Men icke dess mindre m åste Consistorier hållas, och d e t således icke 
m ed förlust af ungdomens information, u tan  i det stället med depance af den 
tid , som professorerne kunde använda til sin egen förkofran mer och mer. 
Em edlertid  hållas likväl icke dessa Consistorierne så tid t och ofta som det vil 
pretenderas. F lera lördagsförmiddagar kunna gå förbi under påstående te r
miner, u tan  a t t  några Consistorier äro. Sedan academiens oeconomie dessa 
senare tider har blifvit s a tt på en annan och redigare fot, dels med tijondesätt- 
ningar och vissa afrader, dels med academiehemmans geometriska aftaganden, 
hvaraf större delen redan ä r färdigt, och hvarigenom deliberationer om rä tte 
gångar i anseende til dessa academiens fastigheter skola efter hand  försvinna, 
dels ock med alla oeconomiska måls utredande föru t u ti inspectura aerarii och 
academ iecontoiret, inan de i consistorium föredragas, så äro consistorii råd 
plägningar i alla hushållningsmål värckeligen både få och ringa, och skulle, 
om de kunde delas in på vissa sessioner om året, icke uptaga öfver en sex å sju 
lördagsförmiddagar. De öfriga consistorii giöromålen angå förnämligast den 
academ iska disciplinen, granskandet af deras examina och prof som söka 
m agnatstipendier, såsom ock af deras prof hvilcka söka a t t  gå ifrån acade- 
mien til collegierne, stipendiers bårtgifvande, uptagandet af de studerandes 
hvarjehanda ansökningar och deras afgiörande, förslagers upsättande til le
diga tjenster, med mera dylikt. I  anseende til a lt d e tta  ä r  väl icke något skäl 
a t t  ta la  på  consistoriernes myckenhet, och a t t  de bårttaga  tiden för inform a
tion.

Men tidernas a rt ä r  sådan, a t t  vissa äm nen skola vara e t t  mål för all
m änheten och dess tadel, och de tta  har nu en tid  bo rtå t varit Upsala acade
mies lo tt. De som antingen icke vilja gifva sig tid  a t t  undersöka rä t ta  be
skaffenheten af denna academiska sam m ansättningen, eller dertil icke hafva 
nog insigter, men äro ändå benägna a t t  tad la  den samma, värkställa denna sin 
afvighet em ot academien och professorerne en gros med det tilm älet, a t t  pro
fessorerne hafva stora löner och giöra ingenting. H vad  löner och utkom st 
vidkom mer, så har experiancen så godt som altid  visat, a t t  de professorer, 
som icke h a ft annan fond och hjelp til sin subsistance än allenast lön, hafva 
vid dödsstunden läm nat hustrur och barn i fattigdom  och elände, hvilcka me
rendels m åste cedera hus, kläder och föda å t  creditorer. H vad  å ter deras giö- 
rom ål angår, så har en om sin vetenskap öm professor öfverflödigt arbete,
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hvilcket i d e tta  föregående nogsam t är bevisat. A tt inom professorsclassen 
äfven så väl som inom andra sta te r de kunna gifvas, hvilcka med indolance 
sk jö ta sine vetenskaper och syslor, kan icke bestridas. Dertil kunna ock vara 
åtskilliga orsaker, hvilcka i det följande cap itle t närm are skola beskrifvas, 
men genom e tt sådant generelt tilm äle sker likväl andra oförrätt.

§. 17. Under d e t jag  beskrifver de mindre gynnande tilm älen som giö- 
ras academien och professorerne, bör jag icke förbigå a t t  om tala, det acade- 
miens vanrykte nu  m era komm it til den högd, a t t  de förnämare i vårt land 
icke vidare sända sina barn til academien, hvilcken i deras tankar och genom 
en upfa ttad  prejugée icke ä r annat än e t t  öfningsställe för laster och odygd. 
De ringare ibland adeln hafva så m ycket häldre fölgt dessas exempel, som 
deras råd  och lägenhet a t t  giöra den kostnaden på  sina barn a t t  sända dem 
til academien, v arit knappare och kanske mindre tilräckelig, och vid sådane 
tilfällen är det lika som en slags satisfaction a t t  tro  sig hafva skäl til a t t  skylla 
det, m an af annan grund har svårt a t t  värkställa, uppå andra och främ m an
de orsaker. Af d e tta  a lt  härrörer den förut om talade mer och mer aftagande 
frekancen af noblesse vid U psala academic. Om m an skulle kunna citera 
några exempel af ynglingar u ta f den förnäm are adeln, hvilcka under sina 
vistanden vid academien b rustit u t  i  laster, så torde genom en närm are un
dersökning finnas, a t t  felet häldre legat förborgat u ti e tt  ifrån första ungdo
men m isslyckat educationssätt, och a t t  de t således icke bör skyllas på  aca
demien. Man prétenderar a t t  ynglingar, —  som ifrån späda barndom en äro 
upfödde i all uptänkelig sjelfrådighet, u ti hvilcka föragt för studier, kunskaper 
och inform atorer blifvit så väl igenom exempel som discourser inp lan tat, u ti 
hvilcka tankar om sin födsel göra alt, hos hvilcka d e t kommit an på  dem sjelf- 
ve, om de velat göra något godt eller icke, och om hvilcka det hetat, a t t  man 
icke bör tvinga barn  men lem na dem deras frihet, — skola blifva beskedlige, 
kunnige och snälle, så snart de få se Academien, som 1 de ditskickas u tan  til- 
syn af förståndige och skicklige män, som de hafva rä ttighet och i sjelfva ver
ket utöfva den rättigheten , a t t  svara professorer, som påm inna dem om det 
som ä r n y ttig t och anständigt, a t t  d e t icke angår professorn. Jag  känner så
dane exempel genom egen erfarenhet. De återigen, som d it komma med in
form atorer, blifva icke heller bä ttre , när upfostran i föräldrarnes hus varit 
den samma, som de nyss beskrifnas, och då til inform atorer unge och oförfarne 
studenter antagas, som kunna erhållas för bä ttre  köp, eller ock, informato- 
rerne m å vara  huru de kunna, de sam ma få af disciplarnes föräldrar instrue- 
tioner, som lägga hyende under den redan i barndom en inrotade nachlässig- 
heten. Dessa exempel af ynglingar, hvilcka af nu  om talte orsaker under sin 
academiska tid  blifva lastfulle och sjelfsvåldige, skräm a andra, — som väl 
hålla före, a t t  en alfvarsam upfostran bör gifvas barn, och a t t  den ä r endast 
tjenlig a t t  tilskapa gagnelige medborgare i samhället, men äro icke nog om

1 Detta och följande “som“ motsvarar vårt “ehuru11.
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tänksam m e a t t  hänleda de om talte exempel ifrån sin r ä t ta  källa, —  a t t  på 
sam ma s ä t t som de förra afhålla sina barn  ifrån Academien, och a t t  med dem 
göra e tt  för a t t  skylla dessa elaka effecter på  den samma.

Under d e t a t t  barn ännu äro unga och i sina föräldrars hus, der näsvis
h e t och annan oart ofta kallas qvickhet, och der all tillåten frihet a t t  göra hvad 
de vilja  under den titeln , a t t  m an icke genom tvång bör qväfva deras snille, 
lägger grund til libertinage och en oöfvervinnerlig lä ttja , blifver m an ännu icke 
varse dessa nödvändiga fölgderne af en sådan upfostran. De sändas då til 
academien vid 14 ä  15 års ålder, som äro ju s t de åren, u ti hvilka det i  spädare 
åldern inplantade, men a lt ditintils oförmärkte och med hederstitlar af qvick
h e t och vivacité bem antlade ogräset skall spricka u t, och visa sig först spädt 
och ringa, men efter någon tids förlopp, vid hvilcken de skola lem na acade
mien, och då tro  sig vara  tjenlige a t t  korrt derefter emplojeras u ti H ans Maj:ts 
tjenst, [stå] u ti sin fulla frodighet och växt. Jag  har öfvertygelse om denna 
målningens sannfärdighet och kunde deruppå citera flera exempel, men hvar 
en förnuftig, som vil gå lite t längre med sin eftertanka, än b lo tt deraf a t t  så- 
dane ynglingar vid s itt afskedstagande från academien äro oduglige och last- 
fulle skylla sådant på  academien, lärer u tan  tvifvel finna, huru lite t den sam ma 
och professorerne dertil äro vållande.

Jag  medgifver a t t  ibland lärare vid academien sådane kunna finnas, 
hvilcka med lam het skiöta sina syslor och icke så til alla delar upfylla sina 
skyldigheter, men dessa bristfälligheter hafva ingen rapport til de i d e tta  före
gående beskrifne och academien påbördade felagtigheter, u tan  kunna hjelpas 
och rä tta s  i sådan m åhn, a t t  åtm instone pluraliteten af lärare vid den sam 
m a skola blifva kände för lärdom och n ijt i  sine vetenskaper och syslor, men 
desse nu  beskrifne ynglingar skola icke dess mindre vara sig like, så länge up
fostran i föräldrarnes hus blifver den samma. Deremot vil jag fullkomligen 
vara ansvarig, a t t  de, hvilcka sända sina barn  til academien, skola efter några 
års förlopp få dem tilbakars igen beskedlige, snälle och flitige, och altså tjen 
lige a t t  framdeles blifva i rikets tjenst emplojerade, allenast med följande 3:ne 
vilkor; l:o  A tt de icke i barndomen bortskämm as, men upfödas med alfvar- 
sam het och räddhoga för lasten; 2:o A tt förståndige, kunnige och til mogna år 
sjelfve komne m än väljas och blifva deras inform atorer och handledare, 3:o 
A tt dessa få full m yndighet, u tan  afseende på födsel och blodet, men efter egit 
ve tt och samvete, a t t  s ty ra  och vägleda sina disciplar. I  den händelsen å ter
igen, a t t  desse ynglingar skulle hitskickas i den ålder, a t t  de både borde och 
kunde vara u tan  enskilte informatorer, så skola de helt vist här profitera både 
i lärdom och vett, allenast de, med bibehållandet af det första vilkoret, ställas 
med lika myndighet, som i d e t 3:die vilkoret är näm nt, under någon profes
sors eller adjuncts närm are inseende.

Vid det jag afhandlar detta, kan jag icke undgå a t t  anm ärka äfven det 
misstag, som de föräldrar begå, hvilcka med bibehållande af den nu beskrifne
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indolancen vid education söka få sina barn i de spädare åren vid m ilitairen 
engagerade. D et är icke i sig sjelf skadligt, a t t  ynglingar i dessa år blifva ini
tierade i s itt tilärnade vitae genus. D et kan tvärtom  vara nyttig t, a t t  de i tid  
dertil applicera sig, men m an bör derunder icke glömma bort, a t t  de lika fullt 
äro barn och böra med tilbörlig alfvarsam het hållas til dygd, idoghet och flit, 
som bör af dem med tiden tilskapa duglige och i H ans M aj:ts tjenst nyt- 
tige officerare. Jag  frugtar likväl före, åtm instone tyckas apparancerne vara 
sådane, a t t  m ånga af det ståndet äro intagne af den fördomen, a t t  det militai- 
riska väsendet åtm instone icke fordrar sådane insigter och grunder, hvilka 
genom en alfvarsam mare application til studier böra förvärfvas. D å de unga 
telningarne af dem, som äro äldre och intagne af den nu nämnde prejugéen, 
få  efter hand insupa den sam ma och tillika se exempel af en fri och otvungen 
lefnad, under hvilken de ofta nog torde tillika  få höra studier, kunskaper och 
insigter m ästras som e tt ony ttig t gräl, och den förut beskrifne föräldrarnes in- 
dolance vid education derjem te tilkommer, så kunna dessa så förenade orsa- 
kerne så m ycket m era bidraga til inplantandet af libertinage, vedervilja til 
flit och studier, sam t hug til syslolöshet, hvilken altid  ä r  säkraste vägledarn 
til laster, som desse späda ynglingar redan tycka sig vara af någon betydlig
het och så godt som til sin egen conduite lemnade, då de få bära titla r  och mi- 
litarisk uniform. Jag  befarar, a t t  flera exempel deruppå kunna citeras, a t t  så 
tilgå tt som nu är beskrifvit. Jag  vil likväl icke upgifva denna målningen så
som i allm änhet inträffande. Goda natursgofvor och til dygd och flit böijda 
snillen kunna ibland tränga sig igenom dessa förskantsningarne, men jag frug
ta r  likväl, a t t  sådane exempel kunna vara m ycket sällsynte.

De i d e tta  föregående anförde skälen til ynglingars derangem enter un
der sin U psala tid  äro väl de m äst hufvudsakliga. Men en annan tilfällig or
sak, som m ycket har bidragit a t t  detournera den här varande noblessen ifrån 
flit och studier, är väl stallinrättningen, hvilcken omkring år 1740 etablerades 
här vid academien. Jag  minnes m ycket väl i  m in ungdom, huru den drog h it 
flera unga officerare vid cavallerie regementerne, hvilckas enda giöra här var 
a t t  profitera af den samma. Desse, hvilcka redan hafva abandonnerat all 
tanka om academ iska studier och kunskaper, och ibland hvilka funnos äfven 
åtskillige, som voro i  s i tt  öfriga upförande nog dereglerade, gofvo den här då 
varande och egenteligen för studier skull liitskickade öfriga noblessen icke 
allenast lysande exempel af en önskelig och för ungdom så behagelig frihet 
och ledighet, u tan  ock under en mer tiltagande bekantskap med den samma 
mindre fördelagtiga tankar om studier och informatorer. Jag  kommer ännu 
väl ihug a t t  så tilgick, och viste den tiden äfven exempel deruppå, a t t  desse 
hjeltarne hotade informatorerne för de andre unge ädlingarne med hvarje- 
handa obehagliga manoeuvrer, då de ville hålla sina disciplar til flit och be
skedlighet och draga dem ifrån sådane förförande sällskaper och exempel. De 
återigen af den här studerande adeln, som voro äldre och icke hade inform a
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torer, blefvo än  lä tta re  dragne ifrån flit och e tt  stadigt upförande. Denna 
sm ittan  bredde sig sedan snart nog v id t omkring och var i sanning af mycken 
värckan til den här varande unga adelns bårtskäm m ande. Sedermera och 
under d e t frekancen af studerande adel vid denna academien ännu  var nog 
ansenlig, blef igenom denna stallinrättningens införande här manegen d e t huf- 
vudsakeligaste, som noblessen skulle lära under s itt academiska vistande. 
K unde något anna t godt läras tillika, så var det åtm instone icke illa, hvar och 
icke så kom dermed icke så noga. D et var likasom en epidemie bland nob
lessen a t t  rida  på  stallet, a t t  altid gå i denna ridhabiten  med ridspö i handen, 
a t t  anatom isera hästar, och a t t  bivista gamla stallm ästar Levens föreläsnin
gar, dels i sjelfva ridkonsten, dels om hästsjukdom ar och curer, med hvilket 
a lt  de så  sysselsattes, a t t  ingen tid  var öfrig til studiers och insigters förvärf- 
vande. Nu för tiden och då ingen särdeles nobless är där, så kan det icke vara 
så  äfventyrlig t m ed stallinrättningens bibehållande, ty  de öfriga studerande 
liafva hvarken råd  eller hug a t t  häruppå använda sina päningar och sin tid , 
men i fall den epoken någon gång återkommer, a t t  en större mängd nobless 
skulle på  n y tt  sig liär infinna, så vore väl efter min tanke nyttigast, a t t  stall- 
inrättningen flyttades härifrån til något anna t beqväm ligt ställe, på det a t t  
den studerande noblessen m åtte  kunna använda sin academiska tid , som är 
kanske den enda som den erhåller för all sin öfriga tid  a t t  deruppå förvärfva 
kunskaper, på  e tt  mer academ iskt sä tt.

§. 18. Sedan det u ti föregående omtalade academiens iråkade vanryckte 
förorsakat, a t t  adeln icke vidare sänder sina barn til academien, har den vid
tag it 2 :ne andra  u tvägar til deras instruerande, af hvilcka den förra är mera 
kåstsam , men icke derföre mera gagnelig, och den senare med visshet mindre 
gagnande, än a t t  på s ä t t  och vilkor, som i förra § äro beskrefne, skicka sina 
barn til academien. Den förra utvägen ä r a t t  sända dem [till] utländska ocade- 
mier och orter, antingen i eller utom  sällskap af enskilte informatorer. Den 
senare ä r  a t t  hafva dem hema i sina hus och der för dem hälla informatorer. 
A tt sända sina barn  utrikes för a t t  studera, ä r  en res t af den något för medlet 
af förra seculum i Sverige begynte och sedan nog bibehållne vanan. Veten- 
skaperne voro vid den tiden i vårt land u ti e t t  m ycket s lä tt tils tånd , och man 
kan nästan  icke räkna epoken, på  hvilken åtm instone vissa af dem började 
egalera d e t som var utom lands, längre tilbakars än  til 1730 talet. De förnäm 
ste  fam illerne i riket, hvilcka då mycket allm änt ansågo sina barns instruction 
i grundeliga studier, såsom d e t yppersta af a lt d e t som dem kunde tildelas, 
hade då ingen annan u tväg til v innandet af de tta  ändam ålet, än a t t  söka den 
sam m a utom  riket, hvilcket de värkställde på det sä tte t, a t t  de utsökte gamle 
stad ige för kunskap och heder kände m än a t t  vara  sina barns följeslagare och 
handledare på dessa utländska resor, hvilcka bestodo mera u ti a t t  längre tider 
vistas på  sådane ställen, der lärdom och insigter kunde förvärfvas, än  a t t  fär
das ifrån den ena orten til en annan. Den tanken a t t  grundeliga kunskaper,

Up s. Univ. Hist. Bih. Y. 8
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hvilcka icke annorlunda kunna förvärfvas än genom studier och flit, kunde 
gagna, och voro de enda medel, hvarigenom stora män borde beredas och til- 
skapas, var då så godt som ny, och hade derföre den likheten med a lt annat 
som ä r n y tt, a t t  den fullfölgdes med så m ycket större n ijt och if ver. D et var 
igenom studier, arbete och flit, som den tidens Svänska Senat med så m ycket 
skäl förtjen te  a t t  kallas la meiUeure Ecole de VEurope dans les ajfaires politi- 
ques (Mem. de Christine par d ’Alembert). D et var på  sam ma sä tt med mili- 
tairen. V åra stora generaler, som den tiden satte  genom sina segrar hela E u 
ropa i bäfvan, hade icke få t t  dessa sina talanger genom omedelbara inspira
tioner u tan  genom studier och flit a t t  under sina resor lära  tactiken och artil- 
lerievetenskapen, som redan den tiden genom Galilaei upfinningar började 
hänledas ifrån m athem atiska grunder. Denna för d e t tidevarfvet nya ta n 
kan om rä t ta  vägen til ä ra  och nam n har väl på en tid  af omkring 150 å r hun
n it blifva gammal, och med det sam m a gammalmodig. Idéen a t t  våra unga 
ädlingar skola giöra resor i  andra länder ä r  ännu öfrig, men om m an skall dö
m a af effecterne, så synes ändam ålet dermed liafva undergått täm m elig för
ändring. Denna tankan om utländska resors nödvändighet för a t t  blifva 
instruerad bredde sig än längre u t än  bland adeln och blef både allm än och 
varagtig. Derifrån härleda sig åtskilliga resestipendiers inrättn ingar vid Up- 
sala academie både för frälse och ofrälse, hvilka nu  m ed bä ttre  n y tta  skulle 
användas a t t  fö rbättra  hemrummen i sam ma stipendier. Sedan nämligen 
ingen slags litterature  och inga vetenskaper äro, livarutinan vid Upsala aca
demie, och jag förmodar a t t  tils tåndet är enahanda vid de öfriga rikets aca- 
deinier, icke skulle kunna erhållas äfven så grundelig undervisning, som vid 
någon utländsk academie, så skulle alla sådane u tländska resor, hvilka an 
ställas för vetenskaper och studier skull, både kunna och böra uphöra. E t t  
sådant vetenskapernes tilstånd  i v å rt land erkännes af utlänningarna sjelfva, 
men icke dess mindre reser en del af vår ungdom utom  riket, åtm instone un
der den pretexten a t t  blifva instruerade. Med d e t sam ma de således i sjelfva 
värket söka a t t  giöra utlänningen dementie u ti sina billiga och grundade ta n 
kar om våra  Svänska lärde, så utskäm m a de tillika s i t t  fädernesland.

Den andra om talte utvägen, som sades vara den a t t  hålla sina barn he
m a hos sig med inform atorer, vidtages merendels af den adeln, som dels icke 
hafver nog förmögenhet dels mindre hug a t t  sända dem utom  rike t för s tu 
dier skull. Men ifrån denna utvägen til barns instruction äro 2:ne olägen
heter så godt som aldeles oskiljagtige, och hvilcka sam fält bidraga ti l deras 
särdeles nackdel. Inform atorer skola sökas af de vid academien studerande, 
antingen de då  äro mer eller mindre för sig komne. Andre medel til deras er
hållande gifvas icke. Men hvad desse angår så ä r  a t t  ihugkomma, det deras 
ändam ål med studier icke är a t t  blifva informatorer, u tan  deremot a t t  sjelfve 
vinna skicklighet til a t t  förstå de syslor och kall, hvilcka de hafva til föremål 
a t t  derigenom med tiden kunna subsistera och blifva etablerade. Deraf här
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rörer den första olägenheten som är den, a t t  inform atorer väl kunna erhållas, 
men sällan sådane, hvilcka äro hem a och väl för sig komne u ti a t t  informera 
i det som ä r disciplarnes föremål, i synnerhet vid den tiden då desse skola 
egenteligen applicera sig til d e t samma. Til a t t  närm are explicera de tta  vil jag 
taga m ilitairen til exempel. E huru  de som äro en place icke lå ta  förm ärka så 
särdeles öfvertygelse om de m athem atiske vetenskapernes nödvändighet i 
m ilitairen, så äro likväl ännu en del föräldrar som hafva en confus idée a t t  så 
skall vara. D å de derföre söka inform atorer för sina barn, bifogas merendels 
det vilkoret, a t t  inform atorn skall vara hema i m athem atiken. Jag  har af 
denna grunden ofta blifvit anm odad a t t  skaffa inform atorer, som för den orsa
ken skull skola hafva denna egenskapen. Men då studerande icke genom de 
vetenskaperne ärna söka sin befordran och framdeles lycka, så kan m an icke 
heller begära, a t t  de skola på e t t  sådant sä tt arbeta sig upp i de samma, a t t  dc 
icke allenast kunde lära  sina disciplar någorlunda sjelfva principerna af de 
sciencerne, u tan  ock instruera dem i d e t som deraf hör egenteligen til den och 
den föresatta branchen af militairen, hvartil fordras än mera kunskaper, och 
a lt d e tta  endast och b lo tt för den orsaken skull a t t  fara u t  på landet, vistas 
der och för en ringa lön läsa för disciplar. Jag  har derföre flera gånger afsagt 
mig sådane informators-conditioner, men så hafva de ändå haft u tvägar a t t  
erhålla några unga och okunniga studenter, som em ottagit desse conditioner. 
D å derföre sådane inform atorer komma u t til sina disciplar, så skola de van
vårdas i det hvaru tinan  de likväl m äst borde instrueras, derutinan blifva okun
nige och derigenom öka an ta le t af de föru t varande äfven så lite t kunnige. En 
del föräldrar kunna icke sjelfve m ärcka och u tröna sina barns förlust härvid, 
men lefva i god tro  a t t  de blifva m ycket väl instruerade, så snart de hafva en 
inform ator. De föräldrar återigen, som blifva varse dessa brister eller af andre 
derom blifva underrättade, förafskeda snart och det med missnöije dessa in
form atorer, skrifva til academien och få andre icke bä ttre  än de förra, för a t t  
återigen inom en liten  tid  släppa dem, och så vidare. D et samma kan äfven 
läm pas til andre vetenskaper och föremål med barn  och deras instructioner 
deruti.

Härigenom skall academien återigen blifva e tt  ämne för tadel; ty  ehuru 
obilligt d e t är a t t  prétendera, det academier skola vara för a t t  tilskapa skick
lige inform atorer efter hvar och ens fantasie och behofver, och a t t  studerande 
med åsidosättande af sin egen framdeles välfärd skola fara omkring i rikets 
provincer och informera ynglingar, så läggas likväl dessa brister academien 
til last, och af de m äst oförståndige med den tilläggning, a t t  academier äro så 
mycket m er onyttiga ställen, som m an derifrån icke ens kan få en duglig in
formator. Academier äro likväl derföre inrättade, a t t  de som vilja begagna 
sig af en grundlig information, i hvad slags litterature  det hälst vara må, skola 
der och in  loco erhålla den samma, och då behöfvas inga andre och särskilte 
egenskaper af private inform atorer för ynglingar, som äro så långt för sig kom
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ne, a t t  de skola applicera sig til vissa föremål, än a t t  de endast äro stadige och 
beskedlige män, som kunna hålla sina disciplar ti l flit och anständighet, infor
m era dem i de t som de sjelfva kunna, och hvilcket äfven kan behöfvas, men 
för öfrigit och då, när deras egna kunskaper a t t  komma något längre med sina 
disciplar i  d e t som är deras egentliga föremål brista, addressera dem til de vid 
academien varande lärare, först til docenter och adjuncter, och sluteligen til 
professorerne sjelfve, sam t under a lt d e tta  hafva tilsyn och hålla noga hand 
deröfver, a t t  disciplarne med flit n y ttja  dessa undervisningar, och för öfrigt 
under e tt  skickligt upförande använda sin academiska tid. Om derföre dessa 
förut om talte föräldrar, i stället för a t t  bedragas i s itt hopp derom, a t t  deras 
barn  skola tilbörligen instrueras af inform atorer hema i sina hus, vilja sända 
dem med så qualificerade inform atorer som nyss sades til academien, och hvilc- 
ka slags och så beskaffade inform atorer m an altid  em ot billiga löner kan och 
vil åtaga sig a t t  skaffa, så skola de få sina barn  väl anförde, allenast desse in- 
formatorerne få  sådane instructioner, som innehållas i 3:die vilkoret af de 3:ne 
i föregående § anförde.

Den andra och til disciplars nachdel bidragande olägenheten, som här
rörer af informatorers hållande för dem hem a i föräldrars hus, hänledes af så
dane informatorers merendels a ltid  sämre qualification än deras, som kunna 
erhållas til academ iska conditioner. De studerande, som tillika äro ämnen 
a t t  blifva informatorer, kunna delas in  i 3: ne classer. Den första består af 
sådane, hvilcka redan hafva absolverat sina academiska studier, som m an 
säger om dem, hvilcka undergådt promotionen och a ltså  äro Philosphie Ma
gistrar. Desse äro merendels komne til mogna och stadiga åldersår, hafva 
redan haft tilfällen a t t  skaffa sig h  varjehanda slags experiancer och innehafva 
tillika goda insigter i åtskilliga lärdomsgrenar, om icke så tilräckeliga i andra 
än  dem som äro deras föremål, dock någon slags sm ak och kunskap i princi- 
perne af de andre, och kunna altså i dessa gå sina disciplar til handa, och se
dan addressera dem på rä tta  ställen a t t  vinna m era fullkomlighet. Af denna 
classen erhåller m an a ltså  de bäste informatorerna. Men sedan desse blifvit 
M agistrar, hafva de til föremål antingen a t t  quarblifva vid academien och 
der söka sin ytterligare befordran, eller ock a t t  resa derifrån til sina s tift och 
hemorter, för a t t  der söka a t t  emplojeras eller på anna t sä tt förese sin fram tid. 
De förra af dessa em ottaga icke andra conditioner än dem som äro academ i
ska, ocli de senates vuer, som äro a t t  på  e t t  eller anna t sä tt m eritera til vidare 
befordran, äro helt andra än  a t t  informera barn på  landet. Af dessa senare 
kunna likväl ibland erhållas inform atorer för dem som bo i Stockholm, då de 
hafva speculationer e tt  efter fulländade academ iska studier der vinna någon 
god utsigt för sin fram tid.

Den andra classen utg jöra de, hvilcka äfven någorlunda hunn it mogna 
så til å r  som til studier, men äro tillika och derföre stadde u ti sin academiska 
corns medelst profs afläggande genom disputationer och examina, hvartil de
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gemenligen behöfva 3 a  4 år, ocli skaffa sig då  några u tvägar a t t  kunna någor
lunda jäm t under denna tiden bivista academien, då terminerno infalla. Se
dan dessa hunnet så långt, a t t  de kunna börja denna academiska touren, kun
na  icke heller af deras class erhållas inform atorer med vilkor a t t  vara  ifrån 
academien och på  landet informera disciplar. U tom  d e t a t t  desse äro yngre 
och m indre ännu för sig komne än de som räknades til första classen, så up- 
tages väl ock m ycket af deras tid  til egna studier, men så kunna likväl af denna 
classen erhållas både skickelige och pålitelige informatorer, hvilcka skola 
hålla sina disciplar både til flit och beskedlighet, m ed de t vilkoret a t t  de kunna 
få dem til academien och der addressera dem i d e t som behöfves til rä t ta  och 
kunnige läromästare. I  annan händelse och med anna t vilkor kan således af 
denna classen icke erhållas informatorer.

Den 3:die classen består af unga nyligen ifrån gymnasier och scholor 
upkomne studenter, hvilka äro omogna både i  kunskaper och seder. Desse 
studenter, hvilka tillika merendels äro fattiga, äro vid upkom sten til acade
mien gärna a ltid  färdige a t t  em ottaga conditioner på  landet, vara  der tu  å 
trij år, til dess de hunn it sam la lite t förråd a t t  dermed kunna på  n y tt  komma 
in  til academien och a t t  der läsa för sig sjelfve och disciplarne så godt de kunna. 
Af denna unga och rå a  studenteclasse erhållas de informatorerne, öfver hvilc
ka våra landtherrskaper så m ycket grondera, och för hvilkas skull de u tdö
ma academier såsom icke ens duglige til a t t  skaffa dem inform atorer för sina 
barn. Desse slags inform atorer kunna också fås för bä ttre  kjöp, hvaruppå äf- 
ven m ycket räknas. Som desse unga studenter jäm te bristande kunskaper 
icke heller äro så särdeles för sig komne i seder och den så kallade usage du 
monde, så misshaga de äfven för den orsaken skull sina patronager, blifva af 
dem föragtade och ringa hållne sam t reducerade til jäm nlikhet med den öf- 
riga betjeningen, hvarigenom desse skola blifva ännu  oskickligare a t t  kunna 
u trä tta  något godt med sina disciplar, som på  sådant s ä t t  skola tillika för sine 
inform atorer förlora all agtning. D å desse ynglingar, som således icke hafva 
se tt academien och aldrig kännt andre lärde än sine unga både i lärdom och 
lefverne olärde informatorer, växa til och a ltså  sjelfve kunna in tet, men blifva 
kanske icke dess mindre på  något s ä t t  emplojerade, så skola de u tg jöra en 
mängd försvarare af ignorancen och föragtare af studier och värckeligen lärde, 
åberopandes sig sjelfve och sina inform atorer til bevis.

§. 19. Inan  jag lyk tar d e tta  capitel, återstår a t t  näm na något om de 
ofrälse studerande, hvilcka nu för tiden utg jöra så godt som hela den corp- 
sen, som för studier skull bivistar academien, om deras lynne, upförande, flit 
och academiska öfningar. H vad dessas upförande i seder och lefverne angår, 
så ä r  det m ycket än d ra t ifrån det som var i förra tider, då slagsmål, hvarje- 
handa oväsenden och flitige källargångar icke voro ovanlige. D et är nu myc
ket sällan m an får höra af dylika excesser, och kunna ibland u tan  sådane ex
empel åtskilliga år förbigå. Då några oväsenden nu för tiden  hända, har man
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merendels a ltid  få tt  röna, då studenter derutinnan varit inveklade, a t t  de 
v arit unge och nyligen ifrån gymnasierne til academien upkomne. Sedan 
desse unge studenter få tt  vara här tv å  å try  term iner och af de äldres i natio- 
nerne exempel lära sig bä ttre  vett, så kan m an tämmeligen lita  på deras be
skedliga upförande. D etta  vitsord bör m an i allm änhet läm na dem, ty  ibland 
en mängd sam lad ungdom på  e tt  ställe kan icke annars vara, än a t t  några 
ostyriga och lastvärdige skola finnas, men dessa afhållas bä ttre  nu än  förr a t t  
u tb ry ta  i laster och öfverdåd, blifva snarare äfven noterade, då  inspector na
tionis i sam råd med de äldre i nation  söker utvägar, a t t  genom förmaningar 
och derm ed tjenliga och förknippade medel a t t  föra sådane på  en r ä t t  och an 
ständig väg, och om de t icke vil lyckas, a t t  skilja dessa ogräs ifrån nation och 
med det sam ma ifrån academien. Man liar den liufvudsakliga n y ttan  af na
tioners in rättn ing och deraf, a t t  professorer äro inspectores nationum  och 
a ltså  närm are kunna känna alla dem som höra til nation, a t t  en säkrare con- 
troll, ordning och skick kan hållas p å  de studerande, til hvilcket ändamåls 
bä ttre  vinnande nu  än i förra tider hafva b idragit så väl den mindre frekancen 
af studenter för det närvarande, som sjelfva svänska nations lynne, i så m åtto  
a t t  den blifvit mer och mer i  allm änhet policerad och afvänd ifrån dess förra 
m artialiska humeur. Flera gånger har också h än d t vid tilfällen af oväsenden, 
a t t  studenterne o rä tt derföre hafva blifvit beskyllte, och a t t  m an vid anstäl- 
de undersökningar funnit, det gesäller och andre utom  academiska societeten 
varande personer dem hafva förorsakat på  studenternes räkning. Något länge 
har d e t velat hänga med dem a t t  infinna sig maskerade på bröllop och andra 
sam quäm, der dants är, men i stället a t t  i min ungdom hela 200  masker kun
de vid sådane tilfällen inställa sig, då  det sällan aflopp u tan  slagsmål och tu 
m ult, så har de tta  an ta le t m inskats til några få eller ofta aldeles inga, och när 
några sådane til e t antal af fem eller sex infinna sig, så äro de allenast som
åskådare och skicka sig med all höflighet.

H vad  återigen studenterne i  anseende til deras studier beträffar, så bör 
jag läm na dem i sam ma allmänhet, som förut är ta la t om deras seder och up
förande, det vitsord, a t t  de värkeligen förtjena beröm för flit och vettgirighet. 
U tom  den orsaken, som förut ä r  anförd til deras bä ttre  förkofran i yngre år 
än  i förra tider, så har den nu  vidtagne ändringen i sjelfva studerm ethoden, 
a t t  m an m era liter på förståndet och tankarne än m innet, dertil m ycket b i
dragit. I  anseende til deras framsteg ä r väl mycken olikhet i så m ått, a t t  
somlige af naturen och lyckan mer gynnade gå längre och giöra större pro- 
gresser än  andre, och det så a t t  de studerande i de tta  hänseendet kunna delas 
in i åtskilliga classer. A tt alla skulle blifva fullkomlige och grundeligen lär
de m än, är äfven så ony ttig t som omöijligt. Men i proportion af deras härva
rande an tal denna tiden , finner m an i alla slags vetenskaper och studier flera 
ämnen upamm as, a t t  med tiden kunna för sin lärdom blifva lysande m än än 
för 50 ä  60 å r sedan, då frekansen här vid academien var m ycket större, ehuru
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de academiska agremangerne icke läm na dem några särdeles m otiver a t t  u t
välja d e t academiska lefnadssättet til sin lyckas föremål, i anseende hvartil 
desse gärna söka andre u tvägar til sin befordran.

I  anseende til sine längre eller kårtare vistanden vid academien kunna 
de studerande delas in  i 2 :ne classer; den ena af dem består af sådane, hvilcka 
giöra sig längre tid  a t t  mogna vid academien, och äro de som söka erhålla Ma
gistergraden. Til denna sam ma classen kunna äfven de räknas, som uppe
hålla sig der för Prom otion skull i Medicinska Paculteten, hvilka likväl äro 
mycket färre til antalet. Til den andra classen räknas alla de, som mycket 
förr skynda sig derifrån. U tom  dem som ärna sig til collegierne och höra til 
denna classen, om hvilcka förut ä r  näm nt, så inbegripas under denna de som 
äro här e t t  eller annat år, til dess de kunnat förvärfva några kunskaper tje- 
nande til sina ändam ål, u tan  a t t  söka magistergraden. Sådane äro de, som 
efter något vistande v id  academien resa hem til sina stift, blifva der adjuncter 
å t  kyrkoherdar och capelianer och sedermera sjelfva capellaner, andra af desse 
u tvälja  återigen andra lefnadssätt, och blifva landtm ätare, landsfiscaler, råd- 
männer i sm åstäderne, landtjägare, underofficerare vid regimenterne etc. 
De om hvilka jag i d e tta  föregående har ta la t, såsom med idoghet och flit an 
vändande sin academiska tid , höra alla til den förra classen af dessa nu näm n
de. De som inbegripas under den senare kunna icke af professorerne, hvad 
deras framsteg i studierne angår, så egentligen kännas, emedan de icke afläg- 
ga några specimina med disputationer och examina, förutan då  de til äfven- 
ty rs  söka stipendier.

Til Magister Promotions erhållande skola följande specimina enligt aca- 
demiens constitutioner afläggas: l:o  Exam en i Theologien, 2:o Exam en i Oe
conomia publica, 3:o E tt  exercitium stili latini, som af philosophiska faculte- 
ten  censureras, 4:o D isputation pro exercitio, 5:o Gradualskrifning eller e tt  
n y tt exercitium  stili latini, hvilcket äfven som det förra skrifves loco publi
co, under facultetens Decani och en annan professors öfvervaro; de tta  scrip
tum  kallas pro gradu och censureras likaledes af philosophiska faculteten, 
6:0  Exam en Philosophicum eller den så kallade Candidatexamen, hvilcken 
sker af alla philosophiska facultetens ledam öter i öfvervaro af hvarannan, då 
professorerne efter slu tad  examen, som påstår i trenne tim ar, håller facultet 
och til dess protocoll säger s itt v idetur om den examinerade. D etta  y ttrande 
ä r treggehanda. Om den examinerade har för en eller flera professorer i 
denna examen visat särdeles goda och grundeliga insigter, så erhåller han af 
de sam ma i protocollet laudation; har han  visat goda och försvarliga insigter 
för några professorer, så får han af dem approbation; om han finnes svagare än 
a t t  han kan få approbation, men d e t icke ändå är skäl a t t  im probera honom, 
så meddelas allenast admission; och om han är ännu svagare, så tillägges 
honom aegre adm ittitu r eller im probatur. Sedan faculteten enligt dessa 
epitheta rådlagt, huruvida han m åtte  blifva adm itterad  til candidaturen eller
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icke, så inkallas han  och får om han adm itteras aflägga candidatseden; men 
om han  im proberas, så underrättas han af Decanus om sina svaga kunska
per, och a t t  han är im proberad, då  han icke heller får aflägga eden. Den som 
på  e t t  nu  beskrifvit. s ä tt har blifvit en välbeställd Candidat skall l:o  D isputera 
pro gradu philosophico och 2:o hålla i auditorium  u ti Decani och tvenne 
professorers öfvervaro 2:ne praelectioner publice, hvilcka kallas praelectiones 
praecursoriae, a t t  igenom dem då ådagalägga, det han är värdig a t t  vara phi- 
losophie doctor och a t t  för andra hålla lectioner. D eruppå blifver han ändte- 
ligen på  den til prom otion u tsa tta  dagen af den professor, som då i pliilo- 
sophiska faculteten är i ordningen, promoverad til Philosophiae Magister.

D et har v arit m ycket om talat, huruvida de som blifva philosophiae m a
gistrar borde undergå så m ånga examina, i synnerhet af alla tolf professorerne 
i den philosophiska faculteten, hvaraf vil dragas den slutsatsen, a t t  dessa, 
som skola bereda sig a t t  svara så m ånga nöijagtigt, icke u ti något m åtte  vara 
särdeles för sig komne, och a t t  altså i a lt allenast liafva en superficiei kun
skap, u tan  [att] vara i någon vetenskap r ä t t  m ästare och en värdig magister 
derutinan. D et vil äfven sägas, a t t  2:ne disputationer äro för mycket, och a t t  
det kan v ara  nog af m ed den senare disputation pro gradu.

A tt först något näm na om alla dessa examina, och ibland dem om den 
förstnäm nde som är Theologiae examen, så kan m an icke hafva s to rt a t t  p å
m inna em ot den samma, emedan han allenast sträcker sig til a t t  undersöka, 
om de som vilja i philosophien promoveras äro r ä t t  hema i sin Christendom 
och religion, allenast med den tilläggningen, a t t  frågor och svar ske på latin 
i denna examen, hvaru tinan  de som ärna blifva philosophiae m agistrar böra 
ändå vara hema. H vad Oeconomiae publicae examen angår, m åste jag väl 
bekänna, a t t  jag icke så egenteligen kan inse, hvad en philosophiae magister 
kan behöfva såsom sådan a t t  känna författningar om cameralvärcket, om 
rikets handel, om bergväsendet med m era, som hör härtil. Jag  tror a t t  de 
skulle kunna dispenseras ifrån denna examen och ändå vara lika goda och 
nyttiga m agistrar. Om de under det öfriga af sin lefnads lopp skulle någon 
gång behöfva några underrättelser af a lt de tta , så kunna de erhålla dem vid 
h v a rt och e tt  särskilt tilfälle af behof ganska lä tt. H vad examen för tolf phi- 
losophie professorer angår, så tyckes d e t väl vid första å tankan derpå vara 
nog m ycket. Skulle enligt det, som i l :s ta  capitlet ä r  upgifvit, några indrag
ningar af professioner i philosophiska faculteten komma a t t  ske, så blifver väl 
derigenom de examinerandes an tal färre. Äfven som d e t för öfrigit ä r  m ycket 
skäl a t t  klandra den studerm ethoden, a t t  löpa igenom alla vetenskaper och 
studier m ed lika flit, u tan  a t t  applicera sig til något v is t studium  par prefe- 
rance och u ti de t giöra särdeles märkeliga framsteg, hvarigenom såsom också 
fö ru t ä r  anm ärk t en som på sådan t sä tt studerat kan räknas a t t  duga til ingen 
ting, äfven så drifves denna principen a t t  attachera sig til e tt  slags studium
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för långt, då d e t skulle påstås, a t t  den som det giör lian kan i a lt anna t få vara 
okunnig.

D et vore för vidlyftigt a t t  vid de tta  tilfället gå in i hela den detaillen, 
hvarigenom kan ådagaläggas, a t t  en, som vil förtjena a t t  kallas savant, icke 
bör, jäm te det a t t  han än skulle excellera u ti e tt  v ist studium , vara ignorant 
i e t t  annat. U tom den förbindelsen som är emellan alla litteraturens grenar, 
af den arten, a t t  andra brancher deraf, hvilcka icke synas så im m ediatem ent 
förenade med e t t  visst hufvudstudium , likväl vid  m ånga tilfällen gifva en, som 
aspirerar a t t  excellera u ti en vetenskap, anledningar a t t  äfven i den samma 
söka och komma til än  större fulkomlighet, så yppa sig också under den all
m änna lefnaden m ånga och continuerliga sådane tilfälligheter för en savant, 
som egenteligen profiterar en viss science, i synnerhet då när han blir emplo- 
jerad u ti någon tjenst, ehuru den tjensten hufvudsakeligen har rapport til 
denna hans science, a t t  d e t för honom är icke allenast prydeligt u tan  äfven 
n y ttig t och oumgängeligt, a t t  tillika innehafva andra kunskaper. Men här- 
til fordras icke, a t t  denne äfven i dessa ifrån  dess hufvudstudium  skilde litte 
raturens delar skall excellera. D et ä r  tilräckeligt, a t t  han derutinan förvärf- 
var sig sådane principer, hvilka i förefallande händelser kunna vägleda honom. 
D å tiden användes rä t t ,  så ä r  den också tilräckelig til en sådan sine studiers 
inrättn ing, a t t  man kan hinna till täm melig fullkom lighet i vissa lärdoms- 
grenar, u tan  a t t  vara  ignorant i  e t t  annat. Vettgirigheten uti e t t  ac tiv t snille 
tillå ter icke heller det, a t t  blifva inom en enda vetenskaps gräntsor lika som 
arresterat. D et är efter dessa maximer och på e tt  sådant sä tt, som professo- 
rerne i philosophiska faculteten in rä tta  Candidatexamina. D å en exami
nandus förekommer, som ä r känd för synnerligen goda insigter i  vissa lärdoms- 
delar, så examineras han af Professorerne i de sam ma med full rigeur, och då 
han af desse förtjenar och vinner fullkomlig approbation eller laudation, så 
äro de öfrige Professorerne aldeles nögde, då  de vid sam ma examen finna denne 
vara  någorlunda för sig kommen i sine vetenskapers principer, och anse då 
denne i grund af den laudation, han erhållit af de andre Professorerne, a t t  vara  
en snäll och beröm värd candidat. Sedan efter Borgströmianska eller oeco
nomiae ruralis professions inrättn ingen den professorn äfven skall examinera 
philosophic candidater, så har man likväl velat lite t p ru ta  angående promo
tions erhållande m ed de examinandi, som u ti examen icke få t t  någon annan 
laudation än för dess kunskaper u ti åkrars dikning, giödning, stängning etc. 
U tom  denna och den chemiska professionen, är philosophiska faculteten delt 
likasom i fyra classer, den M athem atiska som utgiöres af 3:ne professorer, den 
Philosophiska egentligen så kallade som består af 2:ne, Språkclassen nämligen 
Haebraiskan och Grekiskan, och Vitterlietsclassen, hvartil räknas Latin, 
Poesien och Historien. Skyttianus Professor hörer som eloquens til denna 
classen och som moralium e t politices professor til den andra classen.
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E fter dessa classerne anser m an dem som examineras, huruvida de i den 
ena eller andra af dem hafva giort sådane framsteg, a t t  de förtjena af professo- 
rerne i de sam m a en särdeles god approbation. E n fölgd af den förut nämnde 
vettgirigheten hos någorlunda qvicka genier ä r  det, som jag a ltid  har obser
verat, och hvilcket philosophiska facultetens examensprotocoller ifrån längre 
t id  tilbakars a lt in til denna tiden u tan  undantag bestyrcka, a t t  de exami
nandi, hvilka för professorerne i någondera af de nämnde classerne hafva u ti 
Candidatexam en å  daga lagdt särdeles vackra fram steg och derigenom er
hållit deras goda approbation och laudation, äfven för de öfrige professorerne 
i faculteten altid hafva nog allm änt giordt tämmeligen vackert skäl för sig, 
och det tillika så, a t t  de i sam ma proportion, som de u ti sina hufvudstudier 
hafva hunnet til högre och högre grad af perfection, äfven för de andre profes
sorerne v arit snällare och snällare. Deremot u tvisa dessa åberopade protocol- 
lerne tillika det, a t t  de som icke profiterat några vissa hufvudstudier, och u ti 
ingen class af de näm nde kunnat vinna någon särdeles god approbation, äfven 
för alla andra professorerne g iordt en svag examen, och slätare än  de förut 
näm nda i de lärdomsgrenar, som icke v arit deras hufvudstudier. Sådane trö 
gare genier kunna aldrig i något komma utöfver en viss slags medelm åttig
het, antingen m an i examen skulle äska besked af dem i flera eller färre lär- 
domsdelar, och vore d e t a t t  lika som gynna deras tröghet eller ock kanske 
lä ttja , om examen philosophicum skulle retrancheras inom några trängre 
gräntsor. H ärtil bör jag också lägga om dessa sistnämnde, a t t  de icke heller 
blifva til promotion adm itterade, så fram t de icke i något slags studium  vid 
examen kunna giöra någorlunda nö ijäk tig t besked för sig.

De öfriga om talade academiska profven, hvilcka böra afläggas til Magis
tergradens erhållande kunna väl ock hafva sina goda skäl. Genom det första 
exercitium stili latin i skall den promotion sökande bevisa sin skicklighet a t t  
kunna skrifva icke allenast latin r ä t t  och u tan  fel, u tan  ock på  det språket 
med sam m anhang och tankar e tt  raisonnement om de t honom af faculteten 
läm nade äm net, u taf hvilckets författande och pröfning faculteten då dömer, 
huruvida han kan innehafva erforderlig capacité a t t  sjelf ihopskrifva sin dis
pu tation  pro exercitio, inan han dertil adm ittcras. Genom den andra eller 
gradualskrifningen, som sker sedan han d isputerat l :s ta  gången, skall han 
visa sina framsteg sedan det af honom förut aflagde specimen stili och ådaga
lägga, d e t han nu är sjelf mogen a t t  sam manskrifva och försvara sin senare 
d isputation, som kallas pro gradu philosophico och ventileras publice, så a tt  
alla auditores efter behag få opponera, igenom hvilcket prof han således skall 
bevisa, det han nu är värd  a t t  förklaras m ästare i de philosophiska vetenska- 
pernes grenar som han til föremål u tvalt. I  anledning af de tta  som nu näm n
des om gradualdisputation finnes äfven, a t t  den förra disputation, hvilken 
skall ventileras, inan gradualskrifningen och candidatexamen praesteras, är 
exercitii loco, igenom hvilcken den promotion sökande skall aflägga publice
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s i t t  första prof och bevis dertil, a t t  han kunnat utföra e tt  ämne skrifteligen, 
det sam m a försvara och i så m åtto  ådagalägga, a t t  han giordt en lofvärd bör
jan  til den öfriga och ännu återstående touren a t t  erhålla magistergraden. 
Med denna första d isputation kunde väl den ändringen giöras til de studeran
des lindring i kåstnaden, och profvet ändå vara lika både godt och gällande, 
a t t  den förvandlades u ti handskrefne theser, hvarutaf några exemplar skulle 
kunna utgifvas, och det så m ycket mera, som auditorium  icke inviteras a t t  
opponera på dessa disputationerne pro exercitio. D etta  förslaget har förut 
varit om talat, men studenterne liafva lå tit förm ärka större böijelse a t bibe
hålla den gamla vanan, och a t t  äfvenledes på trycket utgifva denna första 
disputation. E huru  fattiga de i allm änhet äro, så spara de ihop hvad de kun
na til a t t  bestrida denna kåstnaden, livilcken icke heller, då disputationerne 
äro kårta  til omkring 2:ne ark , är så särdeles stor.

Om disputationer kan m an för öfrigt i allm änhet fälla det omdöme, a t t  
de i åtskilliga hänseenden kunna vara  nyttiga. Derigenom vänjes en stude
rande först a t t  skrifteligen afhandla e tt  uppgifvet ämne, och a t t  lära känna 
den touren och ordningen, som derutinan bör följas medelst undersökandet 
af det som föru t kan vara utgifvit i rapport til det sam ma och sina egna ta n 
kars utförande til dess närm are afhandling, och sedan a t t  inför en allm änhet 
uptaga och besvara de inkast, som giöras emot hans d isputation af opponen- 
terne, hvilcket icke ä r annat än a t t  med justesse raisonnera öfver e t t  förekom
mande ämne, med atten tion  afhöra hvad andra derom säga, fa tta  dervicl deras 
tankar och sedan säga derom sina egna, hvilcket a lt gifver experiance och ti l
lika en slags hardiesse a t t  loco publico y ttra  sin mening, som u ti en m änniskjas 
vandel och lifstid så ofta behöfvas. Denna experiancen vinnes väl icke genom 
den enda erfarenheten m an kan hafva af en disputations ventilation, men det 
ä r  a t t  märcka, a t t  studenterne ju s t för dessa disputationsacternes skull genom 
collegia disputatoria länge och väl förut vanligen öfva sig, inan de drista  trä 
da  upp i cathedern och respondera för sine disputationer, hvilket de eljest och 
u tan  denna nödvändigheten icke giorde, och vinna altså derigenom denna 
habituden. U tom de tta  äro disputationerne af den värkan, a t t  de sä tta  en 
täflan emellan studenterne, som upeldar deras flit och snillen. Man måste 
ock läm na disputationer det vitsord, a t t  de tjena til vetenskapernes tilväx t 
och litteraturens befordran, när professorer ne, under hvilkas présidium de u t
komma, vid dem lägga en med flit coopererande hand. Vissa detacherade 
äm nen utredas då i de samma, så väl til sin litteraire historia, som til sin rä tta  
a r t  och beskaffenhet. De tjena äfven a t t  afhandla vidlyftigare m aterier ge
nom disputationernes deröfver delande i flera, hvilka tractationer eljest icke 
kunde utkom m a under det usla skick, hvari så väl bokhandeln som trycke- 
rierne äro i v å rt land, der ingen förläggare kan fås til annat än det, hvaraf han 
kan försälja hela uplagan inom högst en månad. P å  d e t sä tte t har jag afhand- 
la t åtskilliga ämnen u ti vissa sviter af disputationer. Andra professorer hafva
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också ibland giort på sam ma sä tt. Man kan icke neka, det m ånga disputatio- 
ner u tkom m it ocli torde ännu få se dagsljuset, hvilka äro af m ycket ringa vär
de, men de tta  är en abusus, som icke bör bårttaga usus. Jag  bör likväl intyga, 
a t t  d e tta  missbruk nu  ä r  mycket mindre, än det var här vid academien för en 
tid  af 40 år sedan och fram gent under en epoque af 20 ä  25 år. Af de speci
mina, som erfordras til magister graden, nämndes äfven lectiones praecurso
riae. Desse äro de m inst hufvudsaklige och kunde såsom e tt opus operatum  
vara  bårta , i synnerhet som d e t är svårt a t t  controllera, om den läsande can- 
didaten  til dem sjelf ä r  auctor. Men då alla öfriga och nu  om talade profven 
bibehållas, som en studerande bör aflägga för a t t  blifva magister, så kunna 
väl desse för ceremonien skull få vara med i ordningen.

Jag  har i d e tta  föregående endast uppehållit mig vid magistergraden, 
såsom den m äst frequenterade vid denna och våra  öfriga inrikes academier. 
Som vår religion lyckligt vis stå r på goda och säkra fötter, och våra theologi 
således icke behöfva hvässa sina svärd emot svärmerier och kätterier, hvilka 
gärna nu för tiden af sig sjelfva gå u t  och försvinna, så bör m an icke heller 
missunna dem a t t  lefva i lugn och frid under sina fikonaträd och a t t  hvila uppå 
de lagrar, som förra tiders Theologiae Doctorer genom så m ånga folianter å t 
desse sine efterträdare hafva förvärfvat. D et vore altså obilligt a t t  préten- 
dera, de t desse nu m era skulle med buller och gny träd a  up i den theologiska 
cathedern, och genom andre specimina ådaga lägga sin skicklighet och m anna
mod a t t  träd a  i spitsen em ot fiender, der inga äro, och derigenom förvärfva 
theologiae doctorshatten. Theologiska Doctoral Prom otioner firas derföre 
nu för tiden icke oftare än vid m ycket högtidliga tilfällen, då ha tten  och vär
digheten erhållas af konglig nåd. De specimina, som constitutionerne ålägga 
för a t t  vinna denna promotion, hafva altså nu komm it u tu r bruk och behöfva 
derföre icke vid d e tta  tilfället någon granskning. E t t  li te t k å rt tidevarf var 
också, på hvilket Ju ris  Doctorer tilskapades vid U psala academic. Den första 
Jurid iska Doctoral prom otion firades h ä r 1752, och den andra, som förmode- 
ligen tillika var den sista, höllts om jag  r ä t t  minnes år 1763. K unde m an der- 
om vara försäkrad, a t t  en consummerad lärdom i juridiken lände til lagens och 
rä ttv isans hägn, så vore skada, a t t  dessa juridiska prom otioner så snart up- 
hörde, men i denna ovissheten torde deras ändalykt icke vara  a t t  beklaga. 
U ti Medicinska faculteten hållas Doctoralpromotioner tämmeligen ordinairt 
h vart 4:de eller 5:te år, då  8 å 9 doctorer vanligen promoveras. De i consti
tutionerne föreskrefne specimina, hvilka äro nästan  de sam ma och i samma 
ordning, som de hvilka fordras til magistergraden, förutan  a t t  i stället för gra- 
dualskrifningen i Philosophiska faculteten ä r examen theoreticum  i den Me
dicinska, äskas och fullgiöres med all noghet i denna faculteten af dem, som 
vilja blifva medicinae Doctorer. Man kan icke annat än tillägga dessa speci
mina sam ma n y tta  och angelägenhet, som förut äro anm ärkte i anseende til 
de för magistergraden nödiga profven. De samme, å t hvilka en människja
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vid påkomm ande sjukdom ar nödgas förtro s itt lif, kunna icke heller för m yc
k e t examineras och pröfvas.

Magister Promotionerne, i synnerhet vid U psala academie, hafva nu 
på  en tid  af omkring 40 å r v arit mycken anm ärkning underkastade. Man har 
p å s tå tt a t t  en hop ynkliga disputationer af dessa magisterämnen utkom m it, 
och a t t  m agistrarne sjelfve hafva i  sam ma proportion varit til större delen 
svage och eländige i sine kunskaper, och på  in te t s ä t t  värde denna titeln  af 
magister, som likväl borde u tm ärka en distingverad lärdom  och derföre län
da  innehafvarn deraf til förtjenst. Jag  bör icke neka sanningen deraf, a tt  
m ånga på  de tta  sä tte t qualificerade disputationer utkom m it, och m agistrar 
blifvit, och a t t  professorer kunde gifvas, som för den vinsten skull de hafva af 
présidier för disputationer lockade och tubbade omogna ynglingar up  med sig 
i cathedern, och tilhjelpte sedan a t t  af dem  skapa candidater, fram draga dem 
til nya présidier pro gradu och sedan til promotion. Jag  vil nu icke mera näm 
na någon, som härutinnan och på de tta  sä tte t m äst af alla öfverskridit nästan 
anständighetsgräntsorne och a ltså  bidragit största delen til d e tta  Academi- 
ens iråkade vanrykte. H an kunde också i denna manoeuvren hafva en eller 
högst annan medhjelpare inom philosophiska faculteten, hvilka med honom 
voro sam tida, ehuru de icke utöfvade dessa tillställningarne på  långt när i den 
grad  som han, u tan  giorde det m era fin t och med m era synbar delicatesse.

D etta  m issbruket börjades egenteligen til den prom otion, som var år 
1743, då 118 m agistrar promoverades, och continuerade a lt  til och m ed 17G4, 
under hvilken tid , förutan vid prom otionen åren 1746 och 1749, voro til hvarje 
promotion 90 til 100, m inst 80 candidater. År 1764 blefvo 114 m agistrar pro
moverade. I  anledning af det öfverflödet på m agistrar 1743 utkom  äfven en 
konglig författning, som fixerade num ern af promoverade vid U psala acade
mie til allenast 50 h vart 3:die år, men til alla följande promotionerne, förutan 
vid den å r 1746 och om jag r ä t t  minnes äfven den å r 1749, då allenast 50 fingo 
undergå promotion, hade candidaterne u tvägar a t t  erhålla nådig dispance 
ifrån  denna författningen, så a t t  alla de, som voro färdige och hade fullgiort 
sina specimina inom den til prom otion u tsa tte  tiden, fingo blifva magistrar. 
Sedan den tiden och vid alla efter å r  1764 hållne prom otioner har 50 numern 
blifvit noga observerad, förutan a t t  tv å  ä  tr ij kunnat ibland genom kongl. nåd 
blifva surnumerairer. Sökande til promotion hafva icke heller i den mycken
het v arit nu  på en tid  af 12 ä  15 år, sedan det fö ru t om talade m issbruket med 
omognas fram dragande dertil a lt mer och mer uphört, ty  jag  bör giöra alla 
m ina nu varande embetsbröder i philosophiska faculteten den justice, a t t  de 
h var och en med full agtsam het vårda sina embeten i denna delen, så a t t  de 
häldre afhålla än  locka dem, som ännu icke hunnet til mogenhet i å r  och stu 
dier, a t t  d isputera och söka promotion. Derigenom har också händt, a t t  de 
som nu  på en tid  af 15 å  20 år hafva sökt promotion til an ta le t så ansenligen 
m inskats, a t t  det sällan varit flera än 8 å  9 utöfver 50 numern; förutan vid
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den prom otion, som hölls sistledit år, då candidaternes antal steg til 68 inalles. 
D erutaf a t t  några vid hvarje  promotion af de fyra föregående, i anseende til 
den föreskrifne num ern af 50, blifvit excluderade och til nästa  promotion up- 
skutne, steg candidaternes antal v id  denna sista prom otion så m ycket öfver 50.

Philosophiska Faculteten  har flera gånger varit i mycken omtanka, huru 
den, då flera begära prom otion än  som är tillå tit, skulle på lempeligaste sä tt 
göra exclusion af dessa surnumerairer. Candidatexamen och de i den beviste 
framstegen ä r det egenteliga profvet, hvaraf skickligheten a t t  blifva en vär
dig m agister bör inhäm tas. Man trodde derföre den utvägen, hvilken också 
verkställdes til e t t  par prom otioner, vara den bästa, a t t  sedan 50 voro exa
m inerade och approberade a t t  blifva m agistrar, icke tillå ta  någon m era a tt  
blifva examinerad, förr än den då näst följande prom otion var förbi. D etta 
skedde å r 1746, äfven å r 1749, om jag r ä t t  minnes. Men olägenheterne af 
denna m ethoden viste sig snart på d e t sä tt, a t t  faculteten blef öfverlupen af 
deras brådska som ville blifva m agistrar, ty  alla skyndade sig a t t  komma inom 
50 numern. Deraf hände icke allenast, a t t  de mindre tänk te  på a t t  mogna och 
förkofra sig än m era genom e t t  längre dröijsm ål med examens begärande, än 
a t t  skynda, u tan  ock a t t  mången snäll candidatus, men som icke hade tilfälle 
och förmögenhet a t t  vara närvarande, under det a t t  50 numern avancerade 
och completterades, m åste för dem, som redan voro examinerade men sämre, 
vika undan och vän ta  til nästa  promotion. Af dessa orsaker ändrade facul
teten denna method på de t sä tt, a t t  den nu tillå ter alla dem, som genom de 
föregående specimina och deras approbation vunnit rä ttighet a t t  begära can
didatexam en, a t t  undergå den samma, och af deras då hållne examen sam t 
protocollet deröfver pröfvat des värdighet a t t  få blifva magister eller icke. I 
förra händelsen tillätes honom a t t  aflägga candidatseden, då han har förvärf- 
va t denna rättigheten, och i senare händelsen förständigas honom af Decanus 
inför faculteten, d e t hans fram steg äro så svaga, a t t  han icke kan vän ta  pro
motion. Sedan på  nu beskrifne sä tt e t t  v ist antal til en förestående prom o
tion är exam inerat och värdigt funnit a t t  erhålla den samma, m åste då fa
culteten skrida til exclusion af så många som deraf öfverskrida 50 talet, hvil- 
ket sker sålunda, a t t  samteliges examensprotocoller blifva med hvarannan 
jemnförde, efter hvilkas intyg 50 de bästa uttagas såsom de, hvilka få  undergå 
denna nästa  promotion, då de öfrige uteslutas, men likväl så, a t t  de då hafva 
en preferabel rä ttighet a t t  promoveras den 3:ne år derefter infallande pro
motion, hvarigenom de altså blifva häldre differerade än  excluderade.

Då d e t lider til denna exclusionsdagen, ä r  ibland hela candidathopen 
en allmän bestörtning, emedan m ycket få äro, som kunna med visshet vara 
säkra om sina rum  til promotion. Jag  har o fta haft compassion med dem. 
Sedan denna y tte rs ta  domen då är förbi, och de excluderade då få veta s itt 
öde, så anse de sig hafva förlorat en betydlig del af sin tim liga välfärd och tro 
sig icke vara  nog soulagerade med den apparancen de hafva, a t t  3 år derefter
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ändteligen vinna sin önskan, emedan de anse denna exclusion ändå som en 
fläck för sin öfriga lifstid, hvilken vid befordringar skall lända dem til nach- 
del. De beklaga då s i tt  öde, som u tv a ld t a t t  dröija vid academien och mogna 
i år och kunskaper häldre, än  a t t  några år fö ru t resa derifrån til sina stift, der 
de redan kunnat vara capelianer äfven kyrkoherdar. Sedan det fö ru t beskrifne 
m issbruket har verkeligen uphört, och inga andra vinna facultetens bifall och 
approbation a t t  blifva m agistrar än de som det förtjena, hvarigenom också 
nu har händt, a t t  surnumerairernes an tal öfver 50 ä r mycket ringa em ot det, 
som var den tiden då num ern af promovendi inskränktes til 50, synes väl tilli
ka orsaken til den lagen hafva til någon del försvunnit.

D å någon grund til författningen, som u ts takar an ta le t af magistrar, 
hvilka vid de 3:ne inrikes Academierne h v a rt tredje år få promoveras, skulle 
tagas af de studerandes antal vid dessa 3:ne academier, synes efter de up- 
gifter, som jag om d e t samma kunnat erhålla, proportionen icke vara så al- 
deles r ä t t  träffad. Samma författning, som u tstakar num ern för U psala aca- 
demie til 50, u tsä tter den sam ma för Lund til 40 och för Åbo til 30. Då de s tu 
derandes an tal v id  U psala academie stiger vanligen denna tiden til 500, så 
skola vid Lund sällan vara 250 högst 300 studenter, och vid Åbo Academie 
icke öfver 150 högst 200. N är vid Lunds academie således tillåtas hvart tredje 
å r  40 a t t  blifva m agistrar, så skulle efter en sådan proportion 66 magistrar 
löpa på U psala academie a t t  h vart tredje å r  promoveras, och då  an ta le t af 
promovendi i Åbo i proportion af den der studerande ungdomens antal skulle 
tagas til grund, så blifver det emot U psala academie svarande an ta le t af Ma
gistrar än stöiTe. Deremot och om 50 numern skulle antagas, såsom svaran
de emot de studerandes antal af 500 vid U psala academie, skulle af denna 
grunden allenast 25 eller 30 vid Lunds academie, och vid Åbo endast 15 eller 
20 hvart tredje å r  få promoveras. E n  to talité  af m agistrar, bestående hvart 
tredje å r  på  de tta  sä tt af inalles 100, torde vara  tilräckligt och i sig sjelf icke så 
onyttig t, a t t  exclusioner göras vid hvarje academie af surnum erairer, emedan 
en starkare emulation, större arbetsam het och flit imellan studerande i sjelf- 
va verket häldre bör uppväckas igenom den faran de kunna löpa a t t  blifva 
excluderade, enär de tillika kunna derom vara försäkrade, a t t  faculteterne 
vid exclusionsacterne icke visa någon mannamån. Derigenom a t t  numern 
v id  Lunds och Åbo academier af promovendi hvart tredje å r  skulle i den nu 
beskrifne proportionen komma a t t  minskas, så blefve äfven der exclusioner på 
sam ma s ä t t  som vid Upsala nödvändige, hvilket vid ingendera af dessa aca
demier någon gång lärer hafva händt. Derigenom skulle d e t heller icke gå så 
lä tt, som nu vanligen sker, a t t  v id  dessa academier blifva promoverad, då 
m an ve t a t t  nu för tiden flera unga och omogna m agistrar i synnerhet vid den 
förra blifva creerade, hvilket icke gärna kan härröra af annat, än a t t  den vid 
dessa academier tillåtne num ern af promovendi i  anseende til de studerandes 
frekance vid de samma torde vara för sto r tiltagen. D etta  och den omtalade
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lä tthe ten  a t t  blifva prom overad vid academierne i L und och Åbo, i synner
h e t den förra, synes äfven följa och intygas af de t som icke sällan händt, a t t  
åtskillige, som m isströstat a t t  v id  U psala academie kunna vinna promotion, 
hafva tag it sin tilflygt ti l L und och der blifvit m agistrar. F ör några å r  sedan 
hände, a t t  en, som skref pro gradu i philosophiska faculteten i U psala, men 
livilckens scriptum  af faculteten blef im proberat, reste til L und och blef der 
icke allenast magister u tan  äfven prim us vid den derefter giorda m agister
prom otion.

Cap. 3.

Om Academi ens fond, oeconomi e, professor ernes och den öfriga academiska
betjeningens löner.

§. 20. Academiens i Upsala fond består, dels af Gustavianska egna arf- 
vegods, dels af några kronoherbergen i Helsingland och Vestm anland, hvilka 
Högstsalig konung G ustav Adolph til academiens förnyade in rättn ing  å r 1624 
skänkt och testam enterat med den tilläggning, a t t  dessa gods och deras rän 
to r icke skulle någon tid  få dragas ifrån academien, eller annorlunda dispo
neras än  efter testam entets lydelse. Sedermera och i D rottning Christinas 
tid  erhöll academien några kronoherbergen i Upland, hvilcka icke tilkommo 
såsom någon ny  donation, u tan  i u tb y te  dels af åtskillige föru t af konung Gus
tav  Adolph donerade hemman, dels af sådane hemman, hvilcka väl också voro 
donerade och i donationsbrefvet nämnde, men hvaraf academien icke har 
kom m it i besittning, men då  enligt tes tam entet requirerade. Dessa gods och 
räntor, hvaribland äfven U psala och några andra quarnar tillika m ed m an
talspänningar af alla åboer på  Academiens hemm an innebegripas, äro enligt 
omförmälte K. G ustav Adolphs testam ente under academiens eller consistorii 
academici disposition, med den tillagde författning u ti academiens reglemen
te, a t t  d e t åligger consistorium academ icum a t t  bringa academiens inkom ster 
til det högsta som möjligen ske kan, och för öfrigt så hushålla m ed dessa til 
dess underhåll anslagne hemm an och räntor, a t t  afkom sten til dess behofver 
ä r  tilräckelig, emedan Kongl. M aij:t i  händelse af b rist den sam m a icke på 
något s ä t t  e rsätta  vil, äfven som Kongl. M aij:t förklarar, de t han icke något 
af det, som academien således anslagit är, någonsin afhända skall, försäkran
des H ans M aij:t derjemte, a t t  den besparing, som academien erhålla kan, skall 
användas til dess eget och professorernes bästa och förkofran.

§ .2 1 . Då spanm ål evalueras till e tt  emot närvarande tider svarande 
pris, kan denna omförmälte fonden k a s ta  af sig omkring 22,000 riksdaler å r
ligen, af hvilka academiens hela s ta t skall lönas, och dess öfriga nödvändiga 
u tg ifter dels m ed nybyggnader och reparationer dels med andre ex traord i
naire expenser skola bestridas. H vad  professorernes och den öfriga betje
ningens löner angår, så hafva de ifrån första inrättningen til innevarande tid
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undergått åtskilliga förvandlingar. Då academien år 1624 af konung Gus
ta v  Adolph sattes u ti e tt  förnyat skick och föresågs med den fond som den 
ännu  eger, anslogs hvarje professor til underhåll vid pass 500 daler silf:mt, 
hvilcket efter den tidens värde på  m ynt och spannem ål ansågs vara  svaran
de em ot 444 tunnor spannemål. Sådane förblefvo ock lönerne de följande 
åren, til dess de i anseende til den ändring m yntet undergådt blefvo föränd
rade, såsom år 1648 och år 1655, då de sattes på  700 daler silf:m t, så a t t  sum 
m an af dalerta let ökades i den m åhn som m yntet ifrån år 1624 blifvit försäm 
ra t, och voro desse 700 daler silf:m t svarande em ot 1400 då gängse markstye- 
ken eller caroliner. Följande tiders omskiften med flera om ständigheter med
förde sedan den ändring, a t t  ehuru sta ten  af år 1699 u tsa tte  Professorernes 
löner lika som förr til 700 daler silf:mt, voro likväl desse något mera än en 
tredjedel mindre än  de 700 daler silf:mt, som de å r 1648 och derom kring åt- 
njöto; dock svarade de ännu em ot 311 tunnor spannemål, då de u träknas efter 
den tidens spannemålsvärde. Man har u ti de tta  jäm nfört den anslagne pän- 
ningelönen med spannem åls kronovärdiet, som v arit i dessa omnämnde för- 
flutne tiderne, derföre a t t  professorslönerne v arit ansedde såsom i pänningar 
uträknade em ot spannem ålsvärde, i anseende hvartil också i senare tider, då 
professorerne började tid  efter annan få något spannem ål i natura , så myc
ket af kronovärdiet, som svarade em ot d e t hvilcket då in  natu ra  utgick, skulle 
räknas af pänningelönen, så a t t  den blef i sam ma proportion förminskad, hvil- 
k e t a lt s trax  nedanföre skall närm are förklaras. I  anseende til e tt  sådant 
slags fundam ent til professorernes löner i Upsala gaf ock konung Carl X I, då 
academien i Lund inrättades, professorerne derstädes i lön 300 tunnor span
nemål in  natura, jäm te  praebende hemm an som skola rän ta  til hela 40 tunnor 
säd, jäm te  ängar vid staden, på det, som orden lyda u ti instiftningen af denna 
Lunds academien, Professorerne vid den samma måtte sättas i  någorlunda jäm n
goda vilkor med dem i  Upsala.

Den pänningelönen, som å r 1699 af 700 daler silf:m t anslogs professorer
ne såsom föru t ä r  b erä tta t, blef sedermera genom tidernes förändrade skick, 
alla varors tiltagande dyrhet, kopparm yntets försämrande och i synnerhet 
genom m yntvalvation  år 1715 i den m åhn försämrade och til professorernes 
underhåll otilräckelig, a t t  rikets fram farne konungar tid  efter annan funnit 
nödvändigt a t t  efter hand til någon del lå ta  af academ iens inkom ster tillägga 
professorerne och den öfriga sta ten  någon förbättring  uppå deras genom dessa 
förändringar försämrade löner. Således tillädes professorerne å r 1723 fem- 
tyo tunnor spannem ål, em ot så stor afräkning uppå deras pänningelön som 
svarade em ot spannemålens kronovärdie, och som för 100 tunno r1 utgiör 675 
daler kpp:m t, så a t t  hvarje  professorslön då utgiorde årligen 100 tunnor säd 
och 1425 daler kpp:m t i pänningar, hvarjem te alla öfriga professorerne, utom

1 Obs. a t t  1723 m edgåfvos b lo tt 40 tu n n o r in n a tu ra , och a t t  s tegringen  till 
100 tu n n o r  skedde fö rs t 1748.

Ups. Univ. Hist. B ih. V. 9
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dem i Theologiska Faculteten hvilcka hafva praebende pastorater, hafva prae
bende liemman som kunna per medium gifva årligen i rän ta  å t  sine innehaf- 
vare omkring 18 ä  20 tunnor spannemål. Sådan var professorernes lön, intil 
dess H ans M aijtst täcktes år 1778 i nåder förordna, a t t  de omförmälte 1425 
daler kpp:m t, hvilka utgiorde pännigelönen, skulle godtgiöras professorerne 
i riksdaler, hvarje riksdaler beräknad til 9 daler kpp:m t, i anseende hvartil 
professorernes nu för tiden värckeligen varande lön består af 100 tunnor span
nemål, 158 riksd:r 16 skill, specie sam t praebende hemman. Så m ycket som 
158 riksd:r 16 skill, nu äro mindre än  200 tunnor spannem ål i värde, hvilcket 
då spannemålen skulle räknas til 2:ne riksd:r tunnan per medium råg och korn, 
stiger til 400 riksd:r, och skillnaden deremellan och 158 riksd:r 16 skill, til 241 
riksd:r 32 skill., så m ycket är också ännu professorernes i Upsala löner sämre 
än deras i Lund, och d e t u tan  afseende på desse senares större praebendehem- 
man, ehuru de i  anledning af omförmälte konung Carl X I:s  in rättn ing skulle 
anses såsom någorlunda så väl lönte som professorerne i Upsala.

Den som jäm nförer förenämnde lön af 100 tunnor spannemål och 158 
riksd:r, hvilken u träknad  i pänningar å 2 riksd:r tunnan  giör 358 riksd :r och 
kan tillika med praebendehem m ansräntan skattas inalles til 400 riksd:r årli
gen, m ed tidernas a r t och dyrhet sam t med den hufvudsakeliga om ständig
heten, a t t  en professor utom  sin lön icke kan hafva någon annan förtjenst af 
värde (ty  hvad den angår, som kan härröra af collegier och présidier för när
varande tid, skall rä ttn u  omtalas huru ringa den är), lärer a ltså  finna, huru 
lite t tilräckelig den sam ma nu är, och a t t  det som föru t ä r  sagt skall hända, 
nämligen a t t  professorernes enkor och barn merendels altid  quarlemnas i a r
mod och fattigdom. Jag  har u ti upgiften af professorernes löner gåd t förbi 
a t t  näm na, det de utom  det redan upräknade också skola hafva sex tunne
land åker här vid staden, nämligen 3:ne hvarje årväg, tillika med en liten 
täppa under nam n af humlegård, som kan vara nästan e tt  halft tunneland. 
H vad åkern angår, så hafva enkorne rä ttighet a t t  behålla den efter sina män, 
i anseende hvartil som ock dertil, a t t  genom nya tilkomne professioner den 
donerade åkern icke är tilräckelig å t  alla, det drager ofta m ycket länge u t, 
inan m an kan komma i tour a t t  få dessa 3:ne tunneland åker årligen. Jag  
var professor i nijo år, inan åkertouren kom til mig, och professor Mallet har 
nu på  l l : t e  å re t v arit professor, u tan  a t t  ännu hafva denna embetsåkern. 
Humlegårdarne äro anslagne hvar och en til sin vissa profession, men som en
korna också hafva rä ttighe t a t t  behålla halfva humlegården efter sine männer, 
så lönar det ännu mindre mödan a t t  i uprepandet af det, som utgiör en profes- 
sorslön, uppå dem hafva något afseende. Desse humlegårdarne fingo profes
sorerne i u tby te  för m ycket mera förmånliga ängstegar belägna på Kungs
ängen vid Upsala stad.

D å m an jäm nförer Upsala nu varande professors s ta t och dess belönin
gar med det, som den hade i slu te t af förra och början af de tta  seculum, så
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kan man en gros finna hvad värkan m yntvalvationerne i riket haft på  den 
sam m a och tillika dess lidande i dessa senare tiderne em ot det, som var desti
nera t e fte r K . G ustav Adolphs inrättning. Ty då academiens fond är den 
sam ma ännu, som den var efter denna första inrättningen, på det sä tte t a t t  
inga nya  gods och rän to r sedan år 1624 a lt in til nu blifvit academien anslag - 
ne, men denna fonden, enligt de t som academiens räkningar utvisa, vid slu
te t af förra seculum icke var tilräckelig til den då varande m ycket mindre s ta 
tens aflöning, hvarigenom professorerne den tiden å r ifrån år hade fordringar 
på  sine löner, och sam m a fond til denna tiden så har kunnat ökas, a t t  den, 
efter nu varande reglementen och författningar om löners utgående af Acade
miens medel, räcker icke allenast til sam m a sta ts  som då var, u tan  ock til näs
tan  mer än hälften i senare tider med löner och pensioner tilökad sta ts  aflönan- 
de, som ock til kostsamm a byggnader, til hvilckas bestridande academiens 
handlingar u tv isa  a t t  medel i förra tider af kronan anslogos, så kan deraf in 
gen annan fölgd ledas, än a t t  de besparingar, hvilka genom m yntets försäm
rande tid  efter annan blifvit giorde och gåd t in i Academiens räntekam m are, 
för a t t  derm ed tilsk ju ta  en ny  fond til bestridandet af dessa nya utgifterne, 
skedt på  de efter gamla staten  varande professorernes depance. A tt lite t n ä r
mare förklara de tta  raisonnem anget vil jag taga sista vexelcourstiden til ex
empel. Ju  mer och mer under denna tiden kopparm yntet u ti bankens kop- 
parm yntssedlar försämrades, ju  mera m åste också redbara varors pris i dal er - 
ta le t af d e tta  försämrade m yntet stiga. Derigenom fick academien sine span- 
nem ålsräntor, hvilka utgiöra dess hufvudsakeligaste revenue, högt betalte. 
Under denna tiden kunde de år vara, a t t  säden gällde ti l 70 ä 80 daler kpp:m t 
tunnan, ehuru det ändå icke var missväxt. P å  sådan t sä tt fick academiens 
räntekam m are in ansenliga summor i daler kpp:m t, ehuru de hade m ist ofta 
mer än halfva s itt r ä t ta  värde. Men som professorernes pänningelön icke til 
dem af räntekam m aren betaltes efter cours, u tan  de i det stället fingo sine 
1425 daler kpp:m t i de tta  dalertalet, så blef räntekam m aren derigenom på 
hvar och en af dem livarje å r  rik tad  til mer än dubbelt, emedan coursen m er
endels a ltid  stod öfver 72 m ark, och kunde altså giöra besparingar och efter 
hand under den tiden sam la nya fonder. Under denna courstiden förlorade 
jag på  det nu beskrefne sä tte t inalles omkring 1400 riksdaler på min lön. 
Andre förlorade mera, andre mindre, efter som de under den tiden v a rit längre 
eller kårtare  tid  tjenstgiörande. Samma värkan hafva alla förutvarande 
m yntförvandlingar som förorsakat dess försämrande medfört til professorer
nes löners förminskning, men tillika til academiska fondens ökande, i anseen
de hvartil nya tjenster kunnat in rättas. Professorerne i Upsala äro icke de 
enda som af courstiden och m yntets ändringar voro lidande i sine löner. Alle 
andre rikets embetsmän med pänningelön hafva få tt  vidkännas sam ma öden. 
Men jag har velat anföra detta , för a t t  förklara på hvad sä tt academien 
kom m it i belägenhet, a t t  tid  efter annan kunna utaf sine egne medel bestrida
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en m ycket tilökad  s ta t tillika med många flera dryga och kännbara kost
nader.

N u m era och sedan vårt m yn t b lifv it s a tt på en stadig fot, och sädens 
tillika med öfriga varors priser derefter komm it a t t  någorlunda regleras, så 
äro icke heller af sådane orsaker, som nu äro beskrefne, några vidare bespa
rin g a r a t t  förmoda. Em ellertid har academien deraf, a t t  den kunnat fournera 
alla i nåder ålagde nya löner och andra utgifter, til livilken välmåga hon har 
kom m it på förenämnde sä tt, vunn it d e t nam n och ryk te  om sig, a t t  hon är 
r ik  och förmögen sam t har stora capitaler förräntade. H itin tils har det nå
gorlunda kunnat bära sig med inkom ster och utgifter, men efter de u träkn in 
gar, som nyligen blifvit giorde uppå academiens debet och credit årligen, ef
te r  e tt  ändå icke lågt tag it medelpris på spannemål, s tå  dess financer för det 
närvarande värkeligen på  den foten, a t t  hon som knappast kan årligen på- 
kåsta  den nya Bibliotheksbyggnaden 12 högst 1300 riksdaler, om lönerna ti l
lika skola u tgå  och dess öfriga nödvändiga utgifter bestridas, och d e t ändå 
på d e t sä tte t, a t t  man med andra nödiga byggnader och reparationer får in 
nehålla d e t m ästa som möijligt är. D et kan väl vara, a t t  academien vissa år, 
d å  spannem ålen säljes til högre pris, skulle kunna hafva u tvägar til någon 
större depance, men som sädespriserne nu, då  m yntet ä r  reglerat, icke gärna 
i  andra fall kunna stiga något märckeligt utöfver det medelpris, hvarefter fö
renäm nde uträkning ä r giord, än då m issväxtår inträffa, vid hvilka tilfällen 
Academiens rän to r icke til fullo utgå, u tan  blifva såsom rester hos Academie 
bönderne innestående a t t  afbetala i  ymnigare år, så inflyta då  nästan  mindre 
contante pänningar än  u ti å r  af någorlunda god väx t, men derem ot äro aca
demiens u tg ifter med löner och anna t a ltid  sådane, a t t  de skola alla å r  lika 
väl u tgå. Om derföre något m era det ena åre t infly ter än  som hinner åtgå, 
så behöfves d e t e t t  annat å r  för a t t  då  kunna bestrida alla utgifterne. Med 
någorlunda god hushållning kan väl d e tta  värcket ännu bära sig och full- 
giöra alla de utgifter som äro ålagde, men m an har nu likväl m ycket nära 
approcherat til den pointen, a t t  d e t ä r, som m an plägar säga, u r  hand och 
i mun.

D et nämndes i det föregående, a t t  allm änheten a ltid  ansedt Upsala 
academie a t t  vara m ycket rik  och förmögen. Som jag för någon tid  sedan fick 
upplysning, hvarifrån den i synnerhet har tag it denna tankan, så vil jag  äfven 
med e t t  ord derom näm na. Alla de summor, som af p rivate äro testam en
terade til stipendier för medellösa studerande, äro til största delen lämnade 
under consistorii academici disposition och utgiöra inalles något öfver 100,000 
riksdaler specie i lånebanco capitaler, livaruppå consistorium academicum 
årligen i banken u ttager interessen och disponerar å t  stipendiaterne. De som 
icke veta beskaffenheten af dessa capitalerne, men komm it a t t  känna, det 
consistorium disponerar om så sto ra  summor på  banken, hafva tro tt  a t t  de 
voro academien tilhörige och af dess fond såsom besparingar tilkomne.
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§. 22. I  föregående §. näm nde jag  collegier och présidier. Dessa närin 
gar vid academien äro m ycket lite t båtande, och m inst i de m athem atiska 
vetenskaperne. Man erkänner dessa sciencernes gagn och värde, men v e t icke 
u tan  på e tt  confust sä tt, hvartil de egenteligen skulle kunna nyttjas. U ti m itt 
ta l som jag föiiedit år höll i Vetenskaps Academien har jag näm nt, jäm te utfö
randet af deras nödvändighet i krigskonsten, äfven de öfrigo tilfällen, hvar- 
vid insigter i dessa vetenskaperne äro oumbärlige. Men det sam ma som jag 
har anm ärk t u ti den föregående 13 §, a t t  under hela min D ocenttid vid denna 
Academien icke mera än en enda begärt min inform ation för m ilitairen skull, 
kan jag äfven anm ärka hvad a lt  det öfriga angår, hvaru tinan  m athem atiska 
grunder behöfvas til dess rä tta  och ny ttiga application u ti e tt  samhälle, näm 
ligen a t t  jag icke ens haft någon som i dessa afseenden har begärt a t t  af mig 
instrueras. Dessa vetenskapernes nödvändighet i all slags mechanik erkän
nes, men här i rike t finnes ändock icke mer än kanske en enda mechanicus 
eller byggmästare, som af dessa grunder förstår sin metié, näml. Öfversten 
och R iddaren af Chapman. Jag  kan icke ännu  u tan  ledsnad ihugkom m a de 
flera tunnor gull, som genom okunnige byggmästare äro bårtkastade och för
lorade vid Trollhaette slussvärcksbyggnad. Jag  hade år 1755 sjelf tilfälle a t t  
känna hela den tilställningen af grund, då  jag  af då  varande T rollhaette sluss
värks byggnads direction var der på stället i  några månader, för a t t  giöra 
en m athem atisk och mechanisk beskrifning öfver den slussvärksbyggnaden. 
M echaniska byggmästare i v å rt land kunna gifvas, hvilcka icke hafva någon 
så godt som den m insta grundelig m athem atisk theorie, men som icke dess 
m indre hafva förvärfvat sig både nam n och beröm. Deras lycka är, a t t  de 
icke v a rit u tställde för eftersyn af kunnige granskare, som fölgt dem jäm t på 
spåren. Man skulle kanske då hafva funnit äfven så stora summor, som förut 
ä r  anm ärk t i anseende til Trollhaette slussvärksbyggnad, vara u ti okunnig
he t och frugtlösa försök, som v arit entam erade em ot all theoretisk principe, 
bortkastade. Men då inga sådane controlleurer varit, så ä r  a ltid  u tvägar a t t  
i en evig glömska bårtgiöm a sådane misslyckade försök, och det så m ycket 
m era, som sådane endast practiska mechanici sjelfve icke kunna förstå, känna 
och estim era sina felsteg. De enda af dem, som af m athem atiska grunder 
böra känna den p rak tik  de hafva til föremål, och som vid academien söka nå
gon inform ation, äro några få som ärna  genom bergsvetenskapen söka sin be
fordran, och hvilka för markscheideriet skull lära sig några principer i geo
m etrien. Men dessa skulle icke m era än alla andra derm ed befatta  sig, om 
icke författningarne ålade dem, som ärna engagera sig i Bergscollegium, a t t  
af geometriae professorn examineras.

Deras antal, hvilka för vetenskapen skull addressera sig til m athema- 
tum  professorerne, reduceras derföre til 10 högst 12, af hvilka m an altså skulle 
genom private collegier, ä  1 riksdaler hvardera i term in, årligen hafva en för- 
tjen s t af 20 riksdaler. Dessa äro egenteligen de, hvilcka vij kunna kalla våra
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elever, och liar antalet af dem m äst a ltid  hållit sig vid 8, 10, å  12 i sänder. Då 
några gåd t bort, hafva andre komm it i stället, hvilka af gout och par préfe- 
rance hafva u tv a lt m athem atiken ti l s i tt  hufvudstudium , och hafva til före
mål a t t  i dessa vetenskaperne blifva emplojerade antingen vid academien eller 
ock vid gymnasierne i riket, vid hvilka samtelige altid  är en lector i m athe
m atiken vid hvarje. Desse äro också merendels a ltid  fattige, och skulle myc
ket lite t löna mödan a t t  af dem lå ta  på  s ä t t  som nyss nämndes betala sig för 
inform ation. U tom  dess hafva professor Mallet och jag  til en god del veder
tagi t  med dessa d e t inform ationssätt som förut ä r  beskrifvit.

I dessa sciencerne kunna inga andre företaga sig a t t  disputera, än de 
som u tv a lt dem til sina hufvudstudier, och ehuru så är, så kunna de ändå icke 
skrifva disputationerne sjelfve på det sä tte t, a tt  man som praeses vil lå ta  tryc
ka s i tt  nam n på dem. Dertil fordras m era mognad i sciencen, än  m an hos 
dem ännu och under det de äro i sin cours stadde får vänta. Jag  bör likväl 
giöra de flästa af dessa våra näm nde elever den justice, a t t  de inan  de dispu
te ra t, i synnerhet pro gradu, varit så för sig komne i sciencen, a t t  de sjelfve 
någorlunda skulle kunnat tagit sig fram  med disputationens författande, i 
anseende hvartil det kanske hos mig varit för mycken delicatesse, då jag sjelf 
skrifvit alla de disputationer som under m itt praesidium utkom m it. Jag  har 
varit nögd med, a t t  respondenterne väl fö rstå tt disputationerne och kunnat 
försvara dem, hvilcket har fordrat a t t  i sjelfva vetenskapen förut vara väl 
grundad. P å  sådant s ä t t  hafva under m itt praesidium utkom m it omkring 
40 disputationer, men jag kan tillika i sanning betyga, det jag för praesidier 
och collegier under hela min professorstid icke har inalles haft 200 riksdaler. 
S törre delen af dessa hafva v a rit fattiga, och då  jag icke haft sådane disputa- 
tionsäm nen a t t  gifva dem, som jag sjelf velat giöra allmänna, eller ock varit 
sviter af förut begynte m aterier, så har jag så mycket mindre kunnat af dem 
taga praesidiipänningar. I  de andre professionerne ä r väl e t t  större an tal 
colleganter a t t  förmoda, men icke ändå så, a t t  den vinsten blir betydande, 
som på d e tta  sä tte t erhålles af en studerande corps, som i allm änhet ä r  fattig. 
N u mera och sedan botaniken och naturhistorien  tämmeligen börjat komma 
u r m odet, så tro r jag nästan, a t t  Theologiae Professorerne kunna af alla hafva 
den m ästa vinsten af collegier, emedan alla prästgesäller öfver hela stiftet, 
hvilcka årligen utgiöra en vacker skara, m åste frequentera deras p rivata  col
legier och icke vid termins slut, då det lider til prästexam en, vara tom händte.

§. 23. Den knappa och emot tidernas a rt icke svarande utkom sten som 
åtföljer den academiska vägen ä r också orsak dertil, a t t  m an så svårligen kan 
obligera quicka och arbetsam e genier a t t  u tvälja  den academiska lefnaden. 
D et ä r  nästan  icke något pastorat i riket så ringa, a t t  d e t icke bå ta r mera än 
en profession i Upsala, och åtskilliga gymnasier äro, der lectorerne hafva b ä tt
re vil kor, h varförutan dessa syslor erhållas långt förr än en profession med 
lön och äro förknippade tillika med mycket mindre både arbete och ansvar.
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Å andra sidan visar sig den civile tjenstevägen väl i början icke så särdeles 
lönande, men presenterar likväl en prospect a t t  genom avancemanger kunna 
fö rbättra  sina vilkor så länge man lefver, och a t t  utom  sin tjen st på hvarje
handa s ä t t söka sin förkofran. Dessa långt mer fördelagtiga utsigter, än a t t  
quarblifva vid academien och först vid fyratijo års ålder, äfven derutöfver, 
erhålla en otilräckelig professorslön, vid hvilken man som en lifstidsfånge ä r 
bunden, u tan  a lt hopp a t t  derifrån kunna avancera och fö rbättra  sina vilkor, 
locka de quickare genierne härifrån. Dermed har nu kommit så vida, a t t  jag 
med täm m elig upriktighet bör bekänna, det mycket få af nu varande adjunc- 
te r och docenter, hvilcka likväl vid förefallande ledigheter skola remplacera 
afgående professorer, äro som läm na d e t hoppet om sig, a t t  med tiden vid 
Academien blifva lysande och hedra den samma. D et har icke sällan händt 
mig, då jag velat upm untra  quicka ynglingar, som varit fallne för mina scien- 
cer, a t t  här quarblifva och u tvälja  den academiska vägen, a t  mig blifvit sva
ra t , d e t de på anna t sä tt trodde sig kunna giöra både tidigare och bä ttre  lycka.

Af denna nu omförmälte grunden bör deras antal, som excellera i sine 
vetenskaper, vara m inst vid Upsala academie, hvilckens professorer äro knap
past lönte af alla professorer i v å rt land, något lite t större i Åbo, der profes- 
sorernes vilkor äro bättre , och stö rst i Lund, der 300 tunnor spannem ål och 
ansenliga praebendehem man med andra förmåner bör anses vara en i vårt 
land betydande och läckande lön. D et har väl velat sägas, a t t  säden i Skåne 
icke säljes til så högt pris som här på  orten, men sedan handelsrörelsen alla 
provincer i rike t emellan blifvit i b ä ttre  skick ställd, och transporten  sjövä
gen ifrån  Skåne dels til Stockholm dels til Götheborg kåstar mindre, än a t t  
för forlöner landvägen transportera spanm ål ifrån U pland til bärgslagen, så 
har skånska såden m äst kunnat säljas til lika pris som Uplandssäden, hvilcket 
äfven experiancen nu på en tid  af omkring 20 år har intygat. Ehuru i anled
ning af d e t nu  anförda Upsala academie borde m äst ursäktas, om den icke 
kunde fram visa så många namnkunnige m än som Åbo och Lund, i synner
het denna sistnämnde, så har det likväl v arit h itintils nästan tvärtom . Vid 
L und har m an i senare tider icke hört talas om någon m era än N ehrm an och 
Lagerbring. I  m athem atiken har icke ifrån Lunds Academies första instick- 
telse v arit någon som förtjenar a t t  nämnas. För de t tilkommande torde lik
väl denna scenen hvad  U psala academie vidkommer blifva nog förvandlad, 
sedan den studerande ungdomen blifvit nog uplyst, a t t  se mera på s itt eget 
bästa  än  förr och a t t  raisonnera på  det anförda sä tte t derom.

E n annan orsak dertil, hvarföre så få professorer i  v å rt land komma til 
någon särdeles celebrité, och hvilken ä r gemensam med alla trij academier- 
ne i riket, är a t t  alla professorerne vid en och sam ma academie äro lika lönte. 
Den enda driffjädern a t t  genom arbete och flit i sin science vinna några större 
fram steg och a t t  i så m åtto  hedra s itt fädernesland och academien, u ti en så
dan tilställning med lika löner å t alla, är am bition och lystnaden efter e t t  ce
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lebert nam n, livilken, då den icke tillika ä r  förenad med interesse och hopp 
a t t  för större möda och e t t  torde hända af naturen  förlänat lyckligare genie 
blifva bä ttre  belönat än  andre i dessa hänseenden mindre förtjente, icke faller 
på många. Den vanliga touren vid våra academier är nu den, a t t  den, som i 
någon viss lärdomsgren har genom specimina å  daga lagt någorlunda skick
lighet, afbidar en sådan vacance som han kan söka. Om han då  blir lycklig 
nog a t t  vinna succession, så ser han med d e t sam ma s i tt  öde deciderat för hela 
sin lifstid och sin lo tt och utkom st egalerad med alla de öfrige professorernes 
löner, antingen han då  vidare arbetar til sin och sciencens förkofran eller icke, 
allenast han så bestrider sin tjenst, a t t  han för försummelse kan undvika til- 
tal, hvartil för den, som förut giort sig någorlunda hema i sin vetenskap, icke 
fordras mycken industrie. N aturligtvis bör då med de tta  hans avancem ent 
til en profession, och hvarm ed all om tanka om vidare befordran och lycka 
skall uphöra, äfven hans indolance begynnas. Dertil finner han en dubbel or
sak, men deraf ingen förlust. Dess arbete i sciencen blir mindre, och e tt  m ind
re arbete ä r  altid  mindre mödosamt, dessutom och med det sam ma blir dess 
tid  tilräckeligare a t t  med industrie sk jö ta sina domestika affairer och sin 
hushållning; men vid löningsterminerne får denna lika m ycket som de hvil- 
ka giöra tv ä r t om. Den svänska phlegman är tillika sådan, hvaruppå jag  äf
ven ve t exempel, a t t  professorer kunna gifvas, hvilka icke giöra mera än  nöd
vändigheten fordrar, men kunna tillika i sina sinnen med e tt slags mocquerie 
roa sig å t  dem, som gå derutöfver och arbeta på vetenskapens tilväx t, då  de 
med dessa ändå äro lika låttade.

D å rä t ta  mensuren, hvarefter en professors giöromål skola afm ätas, på 
d e t han skall hållas för en lärd och s i t t  fädernesland hedrande m an, icke ge
nom författningar och ordonnancer kan utstakas, ty  den gamla canon, a t t  
»Musa non vult cogi», ä r  u tan  a lt undantag, och enär genom erhållandet af 
en profession all upm untran  a t t  genom ytterligare arbetsam het och flit giöra 
sig fö rtjen t til vidare avancem ent och befordran försvinner, så blifver ingen 
annan utväg öfrig, än a t t  genom upm untringar inom sjelfva professors-cirkeln 
och genom e tt n y tt arrangem ent och ändring i löningssättet här vid acade- 
mien upväcka den sam ma u tu r sin dvala, och de t på  sådant s ä t t  a t t  vissa be
sparingar skulle kunna af academiens årliga inkom ster giöras och til d e tta  
behofvet indelas, hvartil likväl indragningar af öfverflödiga och mindre nö
diga syslor här vid värcket u ti academiens nu varande nog m ycket charge- 
rade belägenhet är den enda utvägen. Sedan en sådan fond började på a t t  
växa, så behöfdes icke mera, än a t t  H ans M aij:st i nåder declarerade, a t t  de 
professorer, hvilka i sine vetenskaper visa någon u tm ärk t flit och derföre gior- 
de sig kände både utom  och inom riket, skola utom  sine löner af denna fon
den blifva hugnade med pensioner, proportionerade efter vetenskapernes a rt 
och den deruti ådagalagdc fliten. Interesset blir då förenat med ambition, 
och den vanhedern a t t  dö b å rt u tan  a t t  erhålla en sådan förmån, och med det
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sam ma få den stämpeln uppå sig, a t t  hafva v arit en mediocre och usel pro
fessor, hvilken stämpel a ltid  blir m era eclatant, då en förlust honom åtföljer, 
än när han ä r lika belönt med arbetsam het och flit, skall u tan  tvifvel upväc-
ka många u tu r sin indolance. Dessa förmånligare utsigterne, a t t  p å  sådant
sä tt genom möda och flit vid det academiska vitae genus kunna giöra en b ä ttre  
lycka och vinna en fördelagtigare utkom st, skall också locka flera quicka och 
lyckliga genier a t t  här quarblifva, än h itin till kunnat ske. Dessa maximerne 
til upm untran  äro vidtagne vid flera utländska universiteter, äfven vid å t
skilliga academies des sciences.

Fram ledne A rchiatern och R iddaren Linné har v arit den enda vid denna 
academien, som kunnat i dess närvarande skick förena heder och nam n med 
s i tt  egit interesse, och vid sin Profession blifva en någorlunda välmående man. 
D ertil voro 2:ne orsaker, hvilka icke kunna träffa in på någon annan, icke ens 
på honom sjelf på  ny tt, i fall han  andra gången kunde komma til Upsala. 
Den första var, a t t  Botaniken för hans tid  i Europa var i m ycket och sådant 
lägervall, a t t  han nästan  med äfven så godt skäl kunde anses vara icke mindre 
den första Botanices och H istoriae N aturalis scriptor, än  den stö rsta  i denna 
slags lärdomsgrenen; den andra är, a t t  d e tta  studium  ä r roande och lämpeligt 
efter allas begrep. I  anledning af den första orsaken kunde han présentera 
botaniken och historia naturalis såsom e t t  n y tt och nästan  okänt värk, och 
m an giör sig vanligen gexma den mödan a t t  springa efter det som är n y tt  och 
obekant. U tan  a t t  denna orsaken likväl kunnat förenas med den senare, så 
hade den icke giort m ånga proselyter. Newtons gravitationslag var också e tt 
n y tt, som ingen för honom kände, men ganska få fikade efter a t t  af den ny
heten blifva rä t ta  kännare. Men a t t  i Sverige få se en ros från Cap, en am a
ryllis från Asien, m arkatto r och orm ar från Africa och papegoior från Ame
rica, räknades för undervärk, som ingen annan än Linné kunde upvisa. A lt 
d e tta  voro så låckande motiver för en m ängd studerande ungdom här vid aca
demien, a t t  något initiera sig i denna slags naturkunnigheten, i synnerhet 
som i anledning af den andra u taf de om talte orsakerne principia botanica äro 
lä tta  och begripliga ting, til hvilkas fa ttande utom  e t t  allm änt m änskligt be
grep icke fordras m era än ögon och microscop. Deraf hände i hans första pro
fessorsår, a t t  nästan ingen studerande fan ts här vid academien, som icke bi- 
vistade hans collegier och botaniska excursioner. Man tyckte a t t  man för sin 
ro skull kunde spändera en tim a om dagen och, då  våren kom, en eller annan 
dag i veckan på  sådane excursioner. Dessutom var han begofvad med e tt 
m ycket upm untrande och deciderande s ä t t  a t t  föreställa och viste a t t  utsm yc
ka de tta  i sig sjelft roande studium  med andra diverterande inventioner, så 
a t t  deraf blef en dubbel ro. D et formerades en armée af botanici. H an sjelf 
var general; compagnier afdeltes, capitainer och fänrikar tilsattes. E t t  ex- 
cercitie-reglemente tilskapades, efter hvilket man sväfvade öfver alla härom 
kring liggande ängar och fält. Uniformen var en liten trö ija och busaroner.
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Vapnen, insecthofvar och knappnålar. Tropheerne, blom ster k rantsar och 
fjärillar, med dessa knappnålarne i ha ttarne  upfästade. Alt de tta  drog myc
kenheten af studenter och im porterade honom vackert, ty  en specie ducat 
för e t t  sådan t collegium och excursioner var ordinaire taxan, och när 4 å 500 
hvarje term in contribuerade detta, så borde deraf blifva en vacker behållning. 
D etta  varade de 15 å 18 första åren af hans professorstid. Derefter försvann ny
heten af saken, compagnierne blefvo glesare, excursionerne uphörde efter 
hand, och auditorernes an tal reducerades til vanligheten inom den medicin
ska faculteten.

Under sam ma tid  var också framledne Statssecretairen K lingenstierna 
professor här vid academien, och u tan  all tvifvel så sto r m an i sin science, som 
Archiater Linné i sin. Men under det a t t  Linné blef mer och mer välmående, 
så blef K lingenstierna under sin professorstid h ä r mer och mer fa ttig  och hade 
med sin famille värkeligen råk a t i misere, om han icke hade få tt  årligen 3600 
daler kpp:m t, som den tiden svarade emot 400 riksdaler, af artillerie experi
mentmedlen under tite l a t t  han skulle skrifva i theorien af artillerie veten
skapen, och dessutom jäm te sin lön rän tan  af 2:ne academiehemman. Med 
all sin sto ra  savoir i m athem atiken hade han i sina föreläsningar vanligen 10 
å 12 auditorer; och i d e t som var svårare och högre i dessa vetenskaperne voro 
professor Mallet och jag den tiden nästan  hans enda disciplar. E t t  eller högst 
anna t exempel skulle väl ännu kunna citeras uppå förvärfvad välm åga under 
professorstiden, med hvilka likväl am bition och hedern så mycket mindre 
varit förenade, som m issbruk med omogna ynglingars tubbande a t t  disputera 
under ens praesidium, tillika med andra inventioner a t t  af de studerande kun
na profitera, lagt grunden til denna välmågan. Men denna epoken är nu lyck
ligtvis förbi vid vår academie.

§. 24. Jag  har någon anledning a t t  tro, det H an Maijrts höga dessein 
med indragandet af den ena theologiska och eloquentiae professionerne var, 
a t t  af dessa båda lönerne formera en fond til början med sådane pensioners 
in rättn ing för namnkunnige och i sine vetenskaper lysande män, som i förra 
§ äro omtalade. Men vid theologiska professionens och lönens indragning 
hade en gammal och förtjen t ad junct som heter Hagm an a t t  anföra den kla
gan, a t t  vägen til ytterligare befordran genom denna indragningen blefve 
igenstängd, emedan nu varande graecae lingvae professoren Floderus ansågs 
a t t  vara  den närm aste a t t  få theologiska professionen, och H agm an återigen 
i touren närm ast a t t  succedera Floderus. A tt soulagera båda dessa täcktes 
Hans M aij:t i nåder tillägga Floderus d e t lediga theologie professors prébende- 
pastoratet, och Hagman halfva den lediga theologiska lönen tillika med pro
fessors titel. Genom eloquentiae professions indragning trodde nu varande 
Skyttianske professorn Lindblom sig hafva orsak til en dylik klagan, som nyss 
ä r  näm nd om Hagman. Jem te  survivance på Skyttianske professionen efter 
sedermera framledne cancellie rådet Ihre, blef altså den andra hälften af theo-
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logiska lönen anslagen i nåder å t  Lindblom, som också fick professors titel. 
Sedan Lindblom genom Ihres dödsfall blef Skyttianus professor, och altså 
fick rä ttighet til den professorslönen, så snart F ru  Ihres nådår voro til ända 
lupne, så skulle då denna halfva theologiska lönen kunnat återfalla til aca- 
demien och giöra en början til desse förenämnde pensioners inrättn ing, men 
H ans M aij:t täcktes i nåder disponera den sam ma å t  botanices Demonstra- 
torn Thunberg såsom tilökning på  dess adjunctslön, hvarjem te Thunberg äf- 
ven fick professorstitel. Som liknelserna så väl för H agm an som för T hun
berg a t t  blifva befordrade til andra löner ännu äro långt bårta , så är äfven 
apparancen til någon sådan slutelig ledighet af denna theologiska lönen, a t t  
den skulle kunna disponeras til fond för omförmälte pensioner, långt aflägse.

Lönen til den andra indragne eller eloquentiae profession ä r också nu 
genom professor Ekermans dödsfall ledig, och skulle altså kunna giöra en bör- 
jag  til den om talade pensionsfonden. Men jag tviflar ändå, a t t  någon så
dan disposition äfven vid d e tta  tilfället kommer til värkställighet. U nderdå
niga ansökningar om denna lönen af ännu lönlöse tjenstgiörande här vid värc- 
ket lära  visserligen giöras, och den som är aldeles lönlös tycker sig väl också 
hafva faveurn på  sin sida. I  sådant fall skulle likväl avanceras e tt  steg när
mare til denna efter m itt begrep för ofvananförde orsaker skull m ycket a n 
gelägna pensionsinrättningen, om denna efter Ekerm an ledige lönen blefve 
i nåder anslagen a t t  utgiöra den 3:die emeriti professorslönen här vid acade- 
mien.

Sådane äro 2:ne förut och år 1757 inrättade. Enligt höga författningar 
tillåtes gamla professorer, som tje n t länge och väl, men hos sig sakna vigeur och 
förmåga a t t  ännu längre med tilbörlig d rift skjöta sina syslor, a t t  med behåll
ning af lön för sin öfriga lifstid  få  taga afsked ifrån sina professioner. Deras 
efterträdare borde a ltså  tjena u tan  lön, så länge desse afskedade professo- 
rerne lefde. Til sådane lönlöse tjenstgiörande professorers hjelp och under
stöd, då de vanligen äro fattige och hafva förut [haft] antingen adjuncts eller 
annan mindre eller också aldeles ingen lön, blef vo 2: ne hela professorslöner 
under nam n af em eritorum  förenämnde å r in rä ttade  på academiens fond. 
E när då någon professor erhåller nådig t afsked, så får han också den först 
ledigblifvande emeritilönen, och den tjenstgiörande efterträdaren tilfaller den 
ordinaire lönen. Denna inrättningen af emeritorum löner var väl så myc
ket mer angelägen, som utom  det, a t t  ingenting kan vara tyngre och mera 
modfällande än a t  arbeta  u tan  lön, sådane lönlöse tjenstgiörande professorer 
för sin subsistance skull nödgas vidtaga andra utvägar, såsom med privat 
conditionerande eller pensionairers antagande, hvilket skall taga b å rt den 
tiden, som de kunde och borde använda så väl uppå sin egen ytterligare för- 
kofran i vetenskapen, som uppå sjelfva tjenstens skjötande med vederbörlig 
n ijt. Men de tta  oagtadt, och ehuru desse 2:ne lönerne varit til omnämnde 
behof a ltid  uptagne, så har ändå experiancen visat, a t t  åtm instone ändå en
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professor m åst vidkännas den ledsamma belägenheten a t t  tjena u tan  lön, i 
anledning hvaraf accessionen af den 3:die emeritilön til de 2:ne förut varan 
de skulle icke allenast kunna någorlunda bota denna bristfälligheten, u tan 
ock bana vägen til pensionsinrättningen och deras på sådant sä tt löners tilök- 
ning, som genom arbete och flit upodlat sine vetenskaper och blifvit inom och 
utom  rik e t namnkunnige män, i så m åtto  a t t  inga lönlösa professorer vidare, 
under p retex t af en lönlös tjenstgiörning, kunde begära lön och understöd 
af de sedermera blifvande tilgångar til form erandet af denna pensionsfonden, 
livarigenom den sam m a således skulle änteligen kunna komm a til någon värc- 
kelighet. Igenom denna Ekerm anska lönens förvandlande u ti en sådan 3:die 
emeritilön skulle a ltså  nu varande H istoriarum  professoren F a n t komma til 
lön, sedan han då  inem ot 3:ne å r  tjen a t så godt som u tan  all slags lön.

Genom H ans M aij:ts nåd har jag kom m it til å tn ju tande af en sådan slags 
pension eller tilökning på min lön, som i de tta  föregående är proponerad, hvar- 
igenom jag blifvit s a t t  i tils tånd  a t t  någorlunda nu mera subsistera, sedan 
jag vid en ringa lönande science och profession och fulla sex års lönlösa tjens- 
tetid , ifrån d e t jag blef adjunct och lön mig änteligen tilföll, har fö rtä rt m äst 
a lt det lilla jag kunde hafva genom arf efter föräldrar och svärföräldrar. Den
na min lönetilökning är 250 riksdaler årligen, så a t t  jag  nu kan räkna min lön 
til väl m ä tt 650 riksdaler, kanske också något derutöfver, emedan spannm å
len likväl gärna plägar gälla något utöfver 2 riksdaler tunnan. Med denna 
tilökningen på  min lön kan och bör jag  vara nögd för min öfriga lifstid, i a n 
seende hvartil det icke är i något afseende på  mig sjelf, som jag  har i detta  
föregående föreslagit sådane pensioner såsom belöningar för å daga lagd flit 
i sciencen och upm untringar a t t  dermed fortfara. Men det är u ta f full öfver- 
tygelse om d e tta  medlet, såsom d e t enda liufvudsakeliga bidragande til ve- 
tenskapernes flor och lärda mäns producerande i vårt land, som jag har före
slagit det samma, och skulle gärna önska, d e t andre förtjente m än af sådane 
pensioner äfven kunde blifva delagtiga, då  academiens tilgångar de t tillåta.

Af de äldre nu varande professorer, som kunnat giordt sig värdige en 
dylik kongl. nåd, i fall mig vore tillå tlig t a t t  derom y ttra  några tankar, présen- 
te ta  sig professorerne M allet och Bergman. Ehuru Bergman inom consisto
rium  och facultet är för Mallet, så ä r  Mallet här vid värket mycket äldre tjenst- 
giörande än Bergman och var Astronomiae observator redan å r 1757, då  Berg
man ännu icke var magister. Sedermera och år 1761 blef Mallet Observator 
Regius och fick professors tite l och värdighet, då Bergman sam ma å r blef ad
junct. M allet är också til ålders år nog äldre än Bergman. Af de yngre inom 
de tta  värket torde väl också en och annan efter hand söka til a t t  med tiden 
m eritera en sådan nådig ihugkomst, i synnerhet om H ans M aij:t täcktes i n å
der declarera, det H ans M aij:ts höga dessein vore a t t  etablera sådane tilök- 
ningar på  lön för dem som dertil giorde sig förtjente, så snart academiens til-
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gångar det ville tillåta, hvilcket höga löfte visserligen skulle skynda på de yng
re a t t  visa sig mer och mer.

§. 25. I  fall sådane pensioners eller lönetilökningars som nu äro om ta
lade in rättn ingar skulle i nåder påtänkas och af H ans M aij:t etableras, så å ter
s tå r  a t t  upgifva något lämpeligt förslag til dessa arrangem enter. Om mig 
kunde tillå tas a t t  härom  y ttra  några m ina tankar, så kunna de reduceras til 
följande. Yid academien och uppå dess egen s ta t äro för det närvarande inal
les 18 professioner, nämligen 3:ne i Theologiska, 2:ne i Juridiska, 3:ne i Medi
cinska och 10 i Philosophiska Faculteterne, då jag för det tilkom m ande räk 
nar professorerne Solander och Hernberg utgiöra allenast en, och professo
rerna Sleincour och Boethius äfven utgiöra en. U tom  desse äro 3:ne profes
sioner efter privatorum  testam enten, den Skyttianska, Kalsenianska ocli Borg- 
ström ianska, hvilcke för de orsaker skull, som sedan skola nämnas, icke torde 
komma a t t  anses såsom deltagande i löners tilökning eller pensioner af aca- 
clemiens medel. Om utaf de näm nde 18 professioner enligt d e t fö ru t anförde 
sådane indragningar eller föreningar af professioner skulle ske, a t t  i philoso
phiska faculteten icke flera än å tta  uppå academiens s ta t blefve bibehållne, 
hvilcka då  med den Skyttianska och Borgströmianska utgiorde inalles 10 til 
denna faculteten hörande professioner, så vore uppå academiens s ta t  inalles 
sexton professioner öfrige.

Af dessa 16 kan m an väl s trax  anse de 3:ne theologiska som exclude- 
rade ifrån pensioner, dels i anseende dertil a t t  de äro förenade med mycket 
goda praebende pastorater, hvarigenom de kunna i jämnförelse med de öfri
ge professionerne anses gifva sine innehafvare så godt som dubbel lön, dels 
också derföre, a t t  då dessa pensioner skulle vara  såsom belöningar för en u t 
m ärk t och sällsynt lärdom och såsom upm untringar a t t  än vidare fortfara i sin 
vetenskaps upodling, m an i dessa senare tider har vänd t igen a t t  höra talas 
om stora theologer, livilka också synas vara m era umbärliga i ecclesia p lan tata  
än  plantanda, i  anseende hvartil de, som efter hand kunna blifva theologie pro
fessorer, synas så godt som  af sig sjelfve hafva afsagt sig all competance til 
dessa pensioner. De öfriga tre tton  professionerne voro då  de, hvilkas inne
hafvare kunde komma til åtn ju tande af dessa pensioner. Men som livar och 
en professor icke förr än efter 10, 12, ä  15 års tjenstetid  kunde anses a t t  hafva 
v isat sin värdighet til pensions åtn ju tande, hvarförutan, ehuru en sådan in
rä ttn in g  vore etablerad, professorer väl kunde blifva, som under sin tjenste
tid  ändå icke förvärfvade sig någon tite l och r ä t t  dertil, så behöfvas icke hel
ler så m ånga pensioner, som professionerne äro. Sex eller sju pensioner skul
le synas vara  tilräckelige för dessa 13 professionerne, och vore det m ycket 
hedrande för academien a t t  af 13 professorer a ltid  sju på en gång skulle finnas 
värdige sådane slags extraordinaire belöningar, hvarförutan de, som på samma 
tid  voro u tan  pension och yngre, hade hopp a t t  vid de äldres bårtgång suc- 
eedera til pension, då  de dertil giorde sig förtjente. E huru  u taf dem, hvilka
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alla kunna vara värdige a t t  erhålla pensioner, några torde finnas mer förtjen- 
te , så tro r jag til ytterligare jalousies undvikande, a t t  d e t likväl vore bäst, 
om alla pensionerne blifva lika stora. Ä ndam ålet som ä r a t t  sam m anbinda 
de 3:ne m otiverne til nam nkunnige mäns producerande vid academien, näm 
ligen hedern eller ambition, interesset och aemulation, blir ändå vunnet.

Skulle pensionernes an tal blifva inalles sju, och hvarje pension u tsa t
tes til 250 riksdaler, kvilket likväl icke gofve professorerne i U psala med pen
sion s to rt m era än de i L und hafva i ordinair lön, så blefve hela pensionssum- 
m an 1750 riksdaler, hvartil altså fem indragne professorslöner kunde vara 
väl tilräckelige. Om allenast sex pensioner skulle in rättas, hvilcket äfven i 
anseende til det som ä r anfört kunde vara tilräckeligt, så  vore fyra indragne 
professioner dertil nästan tilräckelige, och i fall så m ånga indragningar skulle 
giöras, som i d e t föregående äro proponerade, så blefvo utöfver den projecte- 
rade pensionsfonden e t t  tämmeligen vackert öfverskott, hvilket med åtskil- 
lige andra gratificationers uphörande efter hand skulle kunna utgiöra en fond, 
dels til d e tta  academ iska värckets sättande i d e t stånd, a t t  det af sine bespa
ringar kunde hafva förråder til angelägna behofver som kunna förefalla, dels 
ock til dess vidare lustre genom andra nyttiga och vetenskaperna gagnande 
och prydande inrättn ingar. P å  de tta  sä tte t kunde af Upsala academie efter 
hand tilskapas så väl e tt  lysande som af sin egen fond tilräckeligen underhål
le t universitet, hvilcket jäm te inform ationsvärkets bestridande äfven skulle 
ikläda sig skick af en värkelig academie des sciences.

Ifrån  deltagande i dessa pensioner removerade jag de 3:ne privatorum , 
Skyttianska, K alsenianska och Borgströmianska professionerne. Som dessa 
professionerne icke äro på academiens s ta t, så synas de icke heller hafva nå
got särdeles skäl a t t  competera til pensioner af academiens medel. Skyttia- 
nus har dessutom förut i anledning af Skyttianske testam entet större lön än 
en på academiens s ta t varande professor, fastän  denne tillika skulle erhålla 
pension af 250 riksdaler; Skyttianus bör derföre altid  hvad heller som ä r exel- 
lera. Kalsenianus Professor ä r  tillika theolog, och om dessa ä r  förut talat. 
H vad Borgströmianus professor angår, så har jag svårt vid a t t  imaginera mig, 
a t t  åkerbruksvetenskapen i sin theori, hvilken likväl professorn bör afhandla, 
ä r  susceptible af något s to rt och excellent. S tora åkerbrukare kunna väl gif- 
vas, men det ä r  för den i värcket ställde praktiska kunskapen derutinan, som 
de lära erhålla den epitheten. Om derföre professor Borgström ianus, i s tä l
le t för a t t  vilja afhandla d e t som hör honom til efter inrättningen på e tt  acade- 
dem iskt sä tt, ville blifva en praktisk  åkerbrukare, så kunde han också blifva 
derutinan stor, men då  tillika sjelf så laga, a t t  jorden och åkern tildelte ho
nom pension utom  sin lön.

§. 26. U tom  de i det föregående omförmälte hinder uti vetenskapernes 
tiltagande flor vid Upsala academie, och hvarem ot jag tro r a t t  nu beskrefne 
boten ä r den enda, så m öter äfven en annan olägenhet, hvilken också på s itt
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s ä t t h indrar vetenskapernes tilväx t och namnkunnige mäns production. Den
na består i den senfärdighet, hvarm ed avancem enter i allm änhet ske v id  aca- 
demier. Professorstj enst ä r  den högsta grad af befordran, hvartil man vid 
en academie kan komma. Ifrån  academien gifvas icke några andra avance
menter, än a t t  en theologiae professor h v a rt 20:de år kan blifva biskop. D et 
är besynnerligt, a t t  en professor skall anses oskickelig a t t  kunna bekläda nå
gon annan tjen st och a ltså  vara utom  all tou r til befordran, b lo tt derföre a t t  
han ä r professor och supponeras vara  en lärd man. F lera professioner vid 
academien äro likväl af den arten, a t t  de hafva närm are gemenskap med de 
och de civile embeten. L itterature  är tillika  så beskaffad, a t t  den städar be- 
grepet och skiljer ifrån d e t sam ma de confuse ideerne, hvilka icke hjelpas af 
godt upsåt a t t  giöra sin tjen st väl, men äro merendels r ä t ta  orsakerne til fel
steg och m isstag i embetens förvaltning, hvarjem te den sam ma på e tt  oför- 
m ärkt sä tt meddelar den gofvan a t t  äfven i andra och utom  litteraturen  va
rande mål jugera rä t t .  E när då professorer vid academierne innehafva pro
fessioner i de vetenskaper, af hvilkas elementer de rä tta  grunderne til civile 
embeten böra hänledas, så skulle väl de vara så m ycket skickligare til dessa 
embetens bestridande, om de dertil emplojerades. Men härm ed m å vara huru 
d e t kan, så lärer d e t väl hädanefter blifva på sam ma s ä t t som altid  hitintils 
har skedt, a t t  den som en gång väl blifvit professor också för hela sin öfriga 
lifstid har sin lycka giord. H äru taf händer, a t t  de hvilka giöra sig skickliga, 
a t t  vid academien succedera til professioner, komma merendels ganska länge 
a t t  vänta, inan de erhålla denna lifstidstjensten. D et ä r  mycket ra rt, a t t  nå
gon vid 40 års ålder kan komma til professorslön. De, som derföre så  länge 
skola vänta, blifva huglöse och modfälte. Dessutom äro de merendels fattige 
och hafva under denna expectancen ingen annan utväg til sin subsistance, 
än  a t t  vara private inform atorer och conditionera, hvarigenom de altså skola 
u tnö ta  sin tid  och förmåga med ynglingars jäm na informerande, hvilcket äf
ven läm nar e t t  m indre utrym m e a t t  uparbeta sig i sin vetenskap. Exempel 
kunna citeras på dem, hvilcka, om de 12 å  15 å r förut blifvit professorer, sko
la t med heder och distinction upfylt sina ställen, men sedermera under en trög 
lycka gåd t af sig.

I  synnerhet concurrera flera omständigheter a t t  giöra utsigterne m ör
ka och tr is ta  för dem, som ex professo applicera sig til de m athem atiska ve- 
tenskaperne, i tanka  a t t  blifva vid academien befordrade. D et ä r  med dem 
som studera m athem atique på  sam m a sä tt, som nyss sades om professorer i 
allm änhet. Äfven som dessa anses oskicklige a t t  blifva något anna t än pro
fessorer, äfven så dömes en ex professo m athem aticus oskicklig til a lt annat. 
D et ä r  ingen af de öfrige professorerne i philosophiska faculteten, som icke 
ä r färdig a t t  blifva p räs t och söka theologie professioner med sine prébende 
pastorater, då de blifva ledige, hvarigenom likväl någon öppning genom andra 
medel än döden kan blifva för dem, som giort sig skicklige a t t  succedera i de
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öfriga til philosophiska faculteten hörande lärdomsdelar. På sådant sä tt äro 
nu  fyra  präster inom philosophiska faculteten. Men ingenting skulle anses 
orimligare, än  a t t  matheseos professorer skulle gå denna prästvägen. U taf 
en b lo tt préjugée dömas de således ifrån  de feta theologiska prebende pasto- 
raterne, och de, som efter dem vänta befordran, a t t  så mycket längre u thärda 
s i tt  öde. U tom  de tta  ä r  m athem atiken e tt  d rygt och kåstsam t studium , som 
fordrar en lång tids application, inan m an derutinan kan giöra något särde
les lysande framsteg. Böcker i dessa vetenskaperne äro också m ycket dyrare 
än  i alla andra lärdomsgrenar. F ör det som 10 å  12 goda m atliem atiska böc
ker kåsta, kan m an få e t t  ypperligt bibliothek äfven å t  en theologiae Doctor, 
som skall fylla alla fyra väggarne i hans bokkammare. Dessa omständigheterne, 
livilka för närvarande tid  äro ändå mer synbare och gällande, än de voro vid 
academiens reformerande af K . G ustav Adolph och sedermera af K . Carl X ., 
voro väl orsaken dertil, a t t  matheseos professorerne större lön och b ä ttre  vil- 
kor blefvo tildelte än de öfrige philosophiae professorerne vid denna näm nde 
reformation. D etta  ä r  sedermera ändrat, och äro matheseos professorerne 
sam fält med alla de öfriga lika lönte.

E n sådan trög befordran vid academien och den långvatiga expectancen 
vid docenturer och adjuncturer, inan m an ändteligen kan hinna til en profes
sion med lön, skall bidraga til a t t  skräm a quickare genier ifrån den academis- 
ka carrieren och giöra dem, som ändteligen resolvera sig a t t  u tvälja  denna 
vägen, på slu tet och efter en lång vän tan  trö tte , försagde, indolente, oduglige. 
D et ä r  svårt a t t  h itta  på  någon hufvudsaklig bo t för denna bristfälligheten, 
så  fram t icke den epoken skulle återkom m a, på hvilken professorer kunde 
anses värdige och skicklige a t t  ifrån academien avancera til bä ttre  och fördel- 
agtigaro tjenster. N ågot läkemedel ligger väl också i d e t som förut ä r  om- 
förm ält om upm untran igenom pensioner, hvilka skola locka lyckliga snillen 
och sådane, som af sig sjelfve hafva någon mera förmögenhet och utväg til 
uppehälle vid academien, a t t  der quarblifva och i större m åhn u tvälja  den 
academ iska lefnaden. I  synnerhet skulle dertil bidraga, om academiens för
mögenhet ville tillåta, a t t  äfven in rä tta  en särskildt pensionsfond ä  100 eller 
150 riksdaler stycket för subalternclassen af lärare vid academien, så a t t  ad- 
juncter och docenter, livilcka distingverade sig, af sådane ex tra  löner eller 
pensioner kunde blifva delagtige. E n  sådan upm untrande prospect skulle 
visserligen quarhålla vid academien de quickare snillen, hvilka således hade 
någorlunda u tväg til subsistance under sin väntningstid, och icke tillå ta  dem 
a t t  öfverlämna sig til indolance. Desse skola också då efter hand utm önstra 
och oförm ärkt bårtjaga från academien de m edelmottiga och trögare genierne, 
hvilcka i den brist som v a rit på  de förra dock hafva trän g t och tränga sig fram 
a t t  först blifva docenter och adjuncter och sedan professorer. P å  sådan t sä tt 
skall a lt komm a i sin ordning; quicka och m untra  snillen blifva quar vid aca
demien, och de andre tardioris minervae, hvilcka eljest äfven tän k t på den
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acadcm iska vägen, rem itteras til d e t hvartil de äro af naturen danade, såsom 
a t t  blifva capelianer, äfven kyrkoherdar, herregårdsfogdar, länsmän, trum 
petare etc.

Denne omförmälte olägenheten kan också til en del hjelpas derigenom, 
a t t  professorerne icke för länge förbindas a t t  tjena, inan de med behållning 
af lön kunde få nådigt afsked. Då en professor börjar blifva decrepit, fast
än  han icke vore så utgam m al, så gagnar han eij mera. Om han icke då sjelf 
erinrar sig a t t  söka en sådan benefice, så kunde han derom påminnas. På det 
s ä tte t skulle åtm instone tv å  och kanske try  vacancer vid XJpsala academic 
ofördröijeligen kunna erhållas, och skicklige m än komma a t t  succedera. H är
igenom kunde väl flera professorer komm a a t t  tjena u tan  de til tjensterne 
hörande lönerne, än nu vanligen sker. Men utom  d e t a t t  d e tta  för tilkom- 
mande tid  blir til någon del hulpet, om Ekcrm anske Jönen nu skulle blifva den 
3: die em eriti professorslönen, så hafva också de, som på sådant sä tt tidigare 
och förr än  de eljest hunnet dertil blifva Professorer, fastän  de, som andre i 
förra tider giort u tan  a t t  ändå klaga sig, skulle vän ta  någon tid  på lön, en up- 
m untrande prospect i så m åtto , a t t  de genom en säker assignation på lön, då 
den blir ledig, se sin fram tid conserverad. Skulle likaledes en pensionsfond 
på sä tt som nyss är näm nt, kunna in rä ttas för skicklige och snälle ämnen, som 
på den sidan hafva docum enterat sig och ännu  äro adjuncter och docenter, 
och desse naturligtvis då komme i närm aste å tanka a t t  blifva befordrade til 
ledige professioner u tan  lön, så vore de ändå icke u tan  a lt  understöd vid desse 
professionerne och kunde a ltså  med så m ycket större patiance afbida tiden, 
til dess lön i sin ordning dem kunde tilfalla. U tom a lt de tta  och om, i stället 
för d e t a t t  professorslönerne nu och af e t t  besynnerligt öde kom m it a t t  åtföl
ja  sjelfva tjensterne, hvarigenom händer en äldre professor a t t  länge nog tjena 
u tan  lön, då en yngre kan få lön vid syslans tilträde, de sam ma blefvo am bu
la t oire och komme således a t t  tilfalla lönlöse professorer efter åldern i tjens- 
ten, hvarigenom äfven skulle erhållas en likhet med d e t som sker vid andra 
värk, äfven om jag icke bedrager mig med de öfrige inrikes Academierne, så 
skulle vid en corps af så många ledamöter, som den academiska, en u tan  lön 
tilkom m ande professor efter probabilitetsreglor icke länge befinna sig i den be
lägenheten a t t  tjena u tan  lön.

§. 27. A tt äfven näm na några ord om underbetjeningens löner vid Up- 
sala academie, förekomma först Secreterare och Camererare tjensterne, hvil- 
ka äro lika lönte och hafva hvardera 100 riksdaler och 70 tunnor spanm ål jäm 
te  praebende hemman, dock så a t t  kronovärdiet för 70 tunnor säd, som ut- 
giör 18 skill, tunnan, drages af pänningelönen, på sam ma sä tt som professo- 
rernes pänningelön minskas med kronovärdiet för 100 tunnor spannemål, så
som föru t är sagt. Derefter komma Theologiae Adjuncterne, hvilka hafva 
hvardera 44 riksdaler 21 skill. 4 r. och 65 tunnor spannemål, tillika med goda 
praebende pastorater, dock så a t t  kronovärdiet för dessa 65 tunnor spanmål
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räknas af deras pänningelön. A djuncterne i Medicinska och Ju rid iska  Facul- 
teterne äro lika lönte, och hafva hvardera 38 riksdaler 42 skill. 8 r. i pänning- 
lön sam t 65 tunnor spanmål, med sam m a vilkor af afdragning för kronovär- 
diet uppå dessa 65 tunnor. Ib land A djuncterne i Medicinska Faculteten  in- 
nebegripas, såsom ock föru t är om näm nt, D em onstrator och Prosector. Phi- 
losophiska Facultetens Adjuncter äro m inst lönte, och hafva i pänningelön 
allenast 33 riksdaler 16 skill, sam t 65 tunnor spannem ål lika med de öfrige 
adjuncterne, dock med sam ma vilkor hvad kronovärdiet uppå denna spanne- 
målen angår, som förut ä r  sagt. I  proportion af adjuncternes m ycket ringa 
åliggande skyldigheter, hvilka icke äro andre än  a t t  för betalning informera 
dem, som an lita  dem om sådane collegier, synas de vara bättre  lönte än pro- 
fessorerne. Men så kunna väl åtskilliga skäl vara til dessas någorlunda goda 
lönande och bibehållande åtm instone vid de löner som de innehafva. D å pro- 
fessorerne äro antingen sjuke, eller erhålla i anseende til förekommande för
fall permissioner på längre eller kårtare tider, så är det adjuncternes i sam ma 
vetenskaper skyldighet, a t t  u tan  någon annan vedergällning än  deras lön be
strida desse professionerne. Jag  var adjunctus ordinarius i m athem atiquen, 
men touren til lön för mig var ännu långt bårta. Jag  bestred icke dess min
dre Astronomiae profession i 3%  å r som vicarius u tan  all vedergällning. Dess
utom och då adjuncterne änteligen erhålla befordran til lönlösa professioner 
och få behålla adjunctslönerne, til dess touren af professorslön dem kan til- 
falla, så kunna de likväl derigenom hafva någon hjelp til s itt understöd.

Den enda skäliga ändring u ti Adjunctslönerne här vid Academien skulle 
synas vara  den, a t t  alla de öfrigas pänningelön egalerades med den, som The
ologiae Adjuncterne hafva. Skilnaden är väl icke stor men irraisonable. Präs- 
terne hålla sig gerna framme för a t t  erhålla det m ästa. Derföre i förra tider, 
då de likväl seglade för bä ttre  vind än  nu, och när några in rättn ingar skulle 
giöras, voro de altid  de främste. På sådant sä tt skulle Theologiae Professo- 
rerne vid Academiens restitu tion  i förra seculum ändteligen hafva prebende 
pastorater, och Theologiae A djuncterne icke allenast större lön än de andre, 
u tan  också prebendepastorater tillika.

Af den öfriga underbetjeningen å terstå  allenast Ombudsmannen, N o
tarien, Cancellisten och Bokhållaren. Om Ombudsmannens lön och vilkor 
ä r  ta la t i 8:de §, 7:de moment. Notariens lön består äfven som ombudsm an
nens allenast i pänningar u tan  någon anslagen spanmål, och är 133 riksdaler 
16 skill. Med denna lönen är Bokhållarns lön lika stor. Cancellistens lön ä r 
likaledes allenast pänningar och stiger til 100 riksdaler. Desse 3:ne sistnäm n
des löner äro tämmeligen proportionerade efter deras arbete, och hafva de af 
denna grunden icke a t t  klaga öfver sm å löner.

I  anledning af Prébendepastorater, som nyss nämndes, och hvilka på 
andra ställen i denna afhandlingen äfven äro om talade, kan jag  icke undgå a t t  
anm ärka, de t desse utvägarne til bä ttre  underhåll för professorer icke kunna
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så särdeles väl förenas med de pligter, som en professor ä r  skyldig sin profes- 
sorstjenst och sin science. Dessa curae sacerdotales, ehuru de förnämligast 
gå u t  uppå a t t  sk jö ta prästebohlen och sam la in  sina öfriga rättigheter af pas
toraten, skola dock bårttaga den tid , som borde användas på professions skjö- 
tande med d rift och uppå vetenskapen sam t dess til växt. Om det skall vara 
någorlunda väl, och de icke skola förlora församlingens kärlek och förtroende 
och derigenom äfven brista i sina rä ttigheter och pastoralier, så m åste sådane 
prebende professorer vissa tider resa u t  til sina prébendepastorater, vara der, 
predika ibland, åtm instone vid större högtider, dricka öhl, röka tobak och 
spela bräde m ed sm åherrskaperne i församlingen, fägna bönderne då de kom
m a med tijonden, skrifva up den sam ma i sina längder, resa på  bröllop, etc. 
etc. etc., hvilket a lt  icke går u t på professions och vetenskapens cultiverande. 
D et hjelper icke m ed theologiae professorerne, hvilka äro lika som nati pas
tores ecclesiarum rusticarum  tillika, och m å hafva sina prebende pastorater, 
em edan m an nu  m era icke vän tar några sto ra  theologer. Men denna prében- 
de-pastoratsjukan har för närvarande tid  m ycket velat inrota sig i  den philo- 
sophiska faculteten, der nu  äro fyra präster, af hvilka 3:ne redan hafva pré
bendepastorater, och den fjärde ä r  stundeligen färdig a t t  em ottaga e t t  sådant. 
Af de 3:ne som hafva ä r Borgströmianus en och har altså tilfälle a t t  utöfva 
sin erudition u ti  prästbohlets häfd och bruk. Matheseos professorerne hafva 
altid , åtm instone vid U psala academie, ansetts såsom utom  all fråga, då det 
kunde komma an på prébendepastorat. De skulle likväl torde hända med äf
ven så sto r uppbyggelse kunna sk jö ta  så väl församlingarne som prästeboh
len, som de andre. I  England är m ycket brukligt, a t t  professorer hafva pré
bendepastorater, men u tan  all skyldighet a t t  dervid hafva någon annan be
fa ttn ing  än endast den a t t  underhålla vicarier som skjöta församlingarne, 
och a t t  sjelfva uptaga lönen som ä r reglerad. De store astronom erna Halley, 
Elam stead, Bradley, m ed många andra professorer hafva haft och hafva så
dane prébende pastorater, och dylika skulle äfven med samma vilkor kunna 
innehafvas af matheseos professorerne i Upsala u tan  professionernes och ve
tenskapens skada.

(Original, eh u ru  ej a f  M elanderhjelm  u n dertecknad t, i R iksarkivet, Acade
m ica: S trödda hand lingar. E tt  k o rta re  koncep tu tkast, äfven d e tta  a f M elan- 
derh je lm s hand , finns i U psala Univ. B ibliotek, F : 466. — Ja g  h a r  ti llå tit mig 
a t t  uppd e la  M:s ovanligt långa stycken i sm ärre , fö r a t t  lä tta  öfverskådlig- 
heten.)
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34 .

I n k o m s t -  o c h  U tg i f t - f ö r s l a g  u p p g jo r d t  a f  a k a d e m ik a m 
r e r n ,  U p s a la  d . 24  a p r i l  1783.

Generelt förslag på Kongl. Academiens i U psala inkom ster och utgifter 
å r  1783.

Debet
Inkom ster

Rdr. sch. runst.
1781 års utestående rester i fögderierne
För ordinarie | [7,810 18 2I-

I s t a t e n .................................................. <
exercitie j  [ 201 10 3 / 2

Rester efter afgångne f o g d a r ..............................  5,897 2 11 13,908 31 8l/ 2

1782 års rän tor i fögderierne
Ordinarie sta ten  ...............................................  19,259 31 3
Exercitie d ito    619 25 31/ ,
Julinschöldska g o d s e t   4 1 1 1 6  9
Ulfva och Ekeby q v a r n r ä n t o r   560 --------
Upsala qvarn   1,223 20 9 1/,,

Interesse medel ...................................................  1,174 44 11
W ed c o n t o .............................................................. 8 0 ----------
Diverse inkomster, bestående i åkerafrad, hum-

melgårdsafgift, hyror och sm ärre arrenden . 77 16 — 23,406 10 l l 2/ 3

Summa 37,314 42 8x/ a

Credit
U tgifter

Statens aflöning 1783 vårterm in .............................................................8,450
» h ö s t te r m in ...............................................

Exercitie statens ti lö k n in g ....................................................................  469 25 31/ ,
Kongl. Majts. Stipendiater ............................................................
H . Professorum Enkor, 220 t:r  spanm ål a  21/ a R dr  5 1 3 1 6  —
Fru  Canc. R åd. I h r e .............................................................................
Aflöningar för fogdar, upbördskarlar och r ä t t a r e ..........................
E xtraord . afkortningar i fögder..............................................................
Således har academien af 1782 års inkom ster e t öfw erskott til 

extraordinarie expenser, academiens byggnader och repara
tioner ....................................................................................................... 3,732 6 7l/ 0

B r a n d s t a te n ..............................................................................................

23,406 10 11*/,

8,450 — V.
8,450 — %

469 25 3 y 2
1,000 — —

513 16
200 — ■
221 40 4
300 —  -

3,732 6 7 l/o
69 18 8
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Saklo, som så vida 1781 års återstående rester ock 1782 års rän tor 
til fullo inflyta, skulle blifva en b e h å lln in g .................................... 13,908 31 8V2

Summ a 37,314 42 8%
Ups. Acad. Contoir d. 24 April 83.

Jac. Schedvin.

(Original. U ps. univers. b ib i., U. 95.)

35 .

Kanslern grefve Creutz svar på universitetets kallelse, 
Drottningholm  cl. 18 aug. 1783.

Drottningholm  d. 18 Augusti 1783.

Högwördigste herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler, så 
ock Högärewördige, W älborne, Ädle och Höglärde herrar, Rec
to r Magnifice, Doctorer och Professorer.

D et ä r  med den fullkommeligaste erkänsla och den största tacksam 
het, som jag em ottagit det smickrande wedermähle herr Ärkebiskopen ocli 
Consistorium Academicum läm nat mig af deras förtroende, då de behagat 
u tvälja  mig till Kongl. academiens Cantzler.

Den pligt som d e tta  kall ålägger mig blifwer för mig så m ycket kärare, 
den ömma omsorg d e t fordrar, så m ycket ärofullare, som jag får förena m itt 
n it  för wettenskapers förkofring och Swea ungdoms upfostran med de widt- 
frägdade mäns d rift, hwilka igenom deras snille och ljus hedrat U psala läro
säte, gifvit en ny giants å t  swenske folket sam t åd rag it det sam ma hela den 
lärda wärIdens aktning.

Kongl. M aj:t har igenom dess höga beskydd och dess enskilte nådige 
omwårdnad läm nat å t  Kongl. academien den dyrbaraste upm untran. Dess 
uplyste ögnekast, som up täck t och belönat snillen och förtjenster hvarest de 
funnits, hafva derjem te gifvit dem e tt lif och en wärksamhet, hwilka ut- 
v idgadt menskliga förnuftets gräntzor; frugtsam m a uptäck ter hafva likasom 
ström m at ifrån norden; de m äst uplyste nationer an taga dem med begärlig
h e t och använda dem med tacksam  omsorg till mensklighetens nytta .

D et ä r  med en besynnerlig förnöyelse som jag kan hafva den äran  a t t  
underrä tta  herr Ärkebiskopen och Consistorium Academicum, a t t  Kongl.
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M aj:t icke allenast fo rtfar a t t  läm na Kongl. Academien dess höga beskydd, 
u tan  äfven med en faderlig omsorg är om tänkt a t t  bereda den sam ma e tt än 
nu  m era lysande öde. H err Ärkebiskopen och Consistorium Academicum 
lära med e tt förenadt n it bidraga till desse höga afsigters upfyllande. W i böra 
sk a tta  oss lyckelige a t t  lefva i  en tide-punct, då alla uplyste nationer u tp lå
n a t de sidsta spåren af den scholastiske philosophien; då  m an hunn it öfver- 
ändakasta de sistém er och willobyggnader, som hvar ken äro naturens eller 
sanningens värk, u tan  endast inbillningens foster; då  de dimmor blifwit för
skingrade och de band brutne, livilka tillbakahållit snillets fa r t och bundit 
dess wingar; då änteligen sanningen wågar visa sig med den k larhet och den 
enkla drägt, som utgör dess yppersta prydnad, och med hvilken lion lä tta s t 
segrar uppå öfvertygelsen.

Med fullkommeligaste högagtning och tillgifvenhet har jag den äran  a t t  
fram härda, H err Ärkebiskopens och Procantzlerens sam t Consistorii Acade
mici liörsamste tjenare

G. Creutz.

(Original i Kons. Arkiv.)

36 .

Konsistoriet till Kanslern, med anhållan om förbud för 
kom ediant-truppers vistelse i staden, åtm instone under läse- 
term inerna, Upsala d. 6 sept. 1783.

Til hans Excellence Illustrissim us Cancellarius angående co- 
moediers upförande här i staden.

E der Excellence täcktes höggunstigast inhäm ta af bifogade kongl. M aj:ts 
bref af d . 23 Januarii 1759, liuru i anledning af de skadeliga fölgder för den 
studerande ungdomen, som comoedianters vistande i U psala medförde, kongl. 
M aj:t i nåder förbjudit, a t  derefter inga comoedier eller andra skådespel hvar- 
ken under eller emellan terminerne skulle här i U psala få hållas, doch blef d e t
ta  höga förordnande åre t derefter genom äfwen i afskrift bilagde kongl. bref 
så vida ändradt, a t den svenske comoedieti’ouppen skulle vara tillå te t a t vid 
m arknadstider och prom otioner få upföra svenska skådespel, och til följe här- 
af har understundom  vid desse tilfällen icke allenast denne trouppe u tan  ock 
lindansare och taskspelare med flere härstädes upfört skådespel. Men som 
de icke länge i sender uppehållit sig här, hafva fölgderne för den studerande
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ungdomen icke varit så mycket märkelige. Men redan i Distingsmarknaden 
innewarande å r ankom h it til staden den så kallade Seuerlingska trouppen, 
försedd med kongl. M aj:ts nådigste tilstånd a t  äfven under terminen, fast 
icke under de tim ar föreläsningarne höllos, få här i  U psala upföra skådespel. 
D etta  nådiga tils tånd  n y ttjad e  ock trouppen hela sistledne vårterm in, så a t 
den merendels agerade 3:ne gångor i veckan. Men som Consistorium Acad, 
med bekymmer af desse skådespel sedt den verkan, a t icke allenast en ej rin 
ga del af den studerande ungdomen intagne af desse nöjen å  dem upoffrat den 
tid , som enligt ändam ålet af deras vistande vid academien bord t användas 
antingen til lectionernes af hörande eller egen läsning, u tan  ock a t de stude
rande på  e t för dem mindre gagneligt sä tt användt de medel, hvilka af deras 
föräldrar och anhörige blifvit dem til e t långt angelägnare ändamåls vinnan
de lemnade, hvarigenom händt, a t de lem nat d e t nödvändiga såsom spisning 
och hushyra obetaldt, och flere studerande sedan P ingst blifvit sökte för gäld 
än fö ru t på  m ånga tilhopatagne år. A ltså kan Consistorium Acad, icke und
gå a t  i all ödm jukhet underställa eder Excellences höggunstiga bepröfwan- 
de, om icke eder Excellence skulle täckas till hans kongl. M ay:ts nådigste öfver- 
vägande anm äla d e tta  för vetenskaperne, för kongl. academiens heder, för 
de studerandes tid  och seder sam t deras föräldrars förmögenhet så angelägna 
ärende, sam t u tvärka den nådiga författning, a t åtm instone under läsetiderne 
inga skådespel h ä r i staden finge upföras. Fram härde med d jup vördnad etc.

Eder Excellences 
U psala d. G Sept. 1783.

M urray
Rector.

Solander. Hernberg. Sidrén. Aurivillius. Durseus. Melanderhjelm.
Sleincour. Bergman. Svedelius. Mallet. Eant.

Flygare.

(Kons. Arkiv, Afgångne bref.)
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37 .

Kanslern till K onsistoriet med föreskrift om livad före- 
läsningsredogörelserna böra innehålla, Stockholm d. 25 mars 
1784.

Högärewyrdige, W älborne, Ädle och Höglärde H errar, Rec
to r Magnifice, Doetorer och Professorer.

D et har w arit mig mycket fägnesam t, a t t  af förtekningarne öfwer de 
studerande, som sidstledne höstterm in afhört herrar professorernes och ad- 
juncternes föreläsningar, inhäm ta, d e t lust och om tanka hos ungdomen i all- 
m enhet icke saknats a t t  winna förkofran i nyttige kundskaper, och a t t  Kongl. 
academiens wärdige herrar lärare under en ostörd utöfning af sina äm beten 
få t t  upfylla de dyra och ömma pligter dem därw id åligga.

Flere af herrar professorerne hafwa u ti dessa förtekningar icke m eddelt 
sina åhörare något w ittnesbörd: andre endast i allm änna o rdasätt betygat, 
a t t  de studerande som afhört föreläsningarne w isat läregirighet: någre u tm ärk t 
wisse ynglingar såsom m äst berömwärde; och herr professoren Doctor Am- 
nell har afskiljt dem i särskildta classer efter olika kunskaper och den åhåga 
en hw ar ådagalagt, därom bem älte herr D octor och Professor jämwäl af lä-m - 
na t dess intyg.

Jag  bör icke draga i twifwelsmål, a t t  ju  herrar professorerne, enligt deras 
äm betes pligt, låta sig wara om h je r ta t a t t  noga utforska de ynglingars fram 
steg, som gagna sig af deras underwisning. U tom denna kännedom skulle 
föreläsningarne icke kunna så in rättas, a t t  de medförde all den n y tta  för åhö- 
rarne, som eljest ofelbart borde åstadkomm as, tjenlig upm untran för den snäl
le och flitige förswinna, och den försummelige eller m indre omtänksam me 
ynglingen, öfwerlämnad till en maklig sysslolöshet, opåta lt få förspilla en dyr
bar tid  och förtära  det förråd, som till hans underhåll, ofta med mycken mö
da, blifw it sam lat; en efterlåtenhet stridande em ot academiske författningen, 
och hwilken med skjäl skulle läggas dem till last, som äga a t t  w årda ungdo
mens upfostran.

Igenom ofta anstäldte uprop med åhörarne och exam ina öfwer det som 
blifwit dem föreläst winnes säkrast nödig kundskap om hwars och ens flit 
och skicklighet, och den tid, som därigenom minskas för lectionerne, blir icke 
förlorad, u tan  på det m äst gagnande s ä t t anwänd.

Men då denna utw äg ny ttjas a t t  wäcka lust och om tanka hos ungdomen, 
böra andre medel därw id icke eller förbigås: och af den anledning förteknin
garne läm nat mig har jag  ansedt tjenlig t till ändam ålets winnande, a t t  an 
moda samtelige herrar professorerne, d e t de, jem te en noga antekning öfwer 
den flit och framsteg deras åhörare wid föreläsningarne ådagalägga, och hwil-
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ken för hw arje term in mig meddelas, esomoftast wille gjöra den studerande 
ungdomen underrättade, det ej allenast wid stipendiers och flere academiske 
förmoners utdelande, afseende förnämligast kommer a t t  hafwas uppå den 
■åhåga, som blifw it anw änd wid föreläsningars och andre lärdomsöfningars 
bewistande, u tan  ock a t t  u ti de förtekningar, hw ilka till wederbörande äm- 
betsställen insändas öfwer studerande som afhört allm änna föreläsningarne, 
hädanefter ofelbart kommer a t t  anm ärkas, hwad flit och framsteg en hw ar 
af dem ådagalagt, sam t a t t  de följakteligen redan under s i tt  w istande wid aca- 
demien äga tillfällen a t t  för fram tiden bereda sig den w araktiga lycka, som 
säkrast winnes genom dygd och kundskaper.

D å wi u ti a lt, som rörer Kongl. academiens heder och den studerande 
ungdomens wäl, äga e t t  gemensamt föremål, anser jag d e t wara enligt med 
Consistorii Academici herrar ledamöters åstundan, a t t  under e tt  förtroligt 
sam råd få inhäm ta mina tankar i de ämnen, som angå den allm änna under - 
wisningen. Och som jag så öfwer dessa som andre förefallande mål med sär
deles nöje meddelar Consistorio Academico m itt utlåtande, så förw äntar jag 
ock, a t t  Consistorium fogar den anstalt, a t t  förtekningar öfwer hwad som blif
w it afhandlat i föreläsningarne, på  sä tt förr brukeligt warit, m ånateligen till 
mig insändes.

Förblifw er med all wänskap herr Rectoris Magnifici och Consistorii Aca
demici

hörsamste tjenare 
G. Creutz.

Stockholm d. 25 M artii 1784.
Johan  Eric Noréen.

(Original i K ons. Arkiv.)

38 .

Professor J . F. N eik ter till Kanslern om biblioteket och 
om planen på föreläsningar i v itterhet, för hvilka han upp
gör e tt program , TJpsala cl. 26 oktober 1784. (Med bilaga.)

Högwälborne H err Grefwe, Kongl. M ay:ts och R ikets R åd, 
Cancellie president, Upsala Academie canceller, riddare och 
commendeur af Kongl. M ay:ts Orden 

Nådige Herre.
E huru  jag känner Eder Excellences uplysta n it för literaturen och be- 

w ågenhet för bibliotheket i synnerhet, bör doch den wördnad, som jag är skyl
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dig de mänga och wigtiga wärf, som ensamme kunna uptaga Eder Excellences 
w idsträk ta  om tanka, föranlåta mig a t icke beswära Eders Excellence med 
ansökningar och projecter; men e t skyldigt n it för e t wärk, som genom Eders 
Excellences nådiga bewågenhet blifwit mig anförtrodt, har drifw it mig a t 
wåga e t försök, som jag wisserligen haft betänkande a t  anställa, så fram t jag 
icke wore förwissad, a t  Eders Excellence lika så uplyst beskyddar wettenska- 
perne, som Eders Excellence grundeligen känner dem. D et wore eljest myc
ket beqwämligare för mig a t  lå ta  sakerne sagta fram skrida i sin gamla u ts ta 
kade och slitne bahn, och lefwa min tid  u tan  oro och de mortificationer, som 
ofta trä ffa  en misstagen wälmening.

Den första punct jag  således tager mig den friheten a t  insinuera är en 
ansökning för bibliothekets cassa. Jag  har icke funnet der något anna t än  skuld 
til serarium. E n ressource har yp p a t sig, som genom Eders Excellences för
sorg kunde retablera berörde cassa. E fter professor v. Linné ä r e t he lt års 
löhn ledig, som lärer bestiga sig til omkring 200 Rdr. och tilfaller academiens 
serarium. Jag  vil tro, a t serarium kan um bära denna summa likaså wäl, som 
bibliotheket beliöfwer henne; Eders Excellence täcktes således befalla, a t  den 
m å komma bibliotheket til godo. Eders Excellence känner sjelf bäst, an tin 
gen Eders Excellence behagar im mediate afgöra denna ansökning eller också 
rem ittera  den samma ti l consistorium, i hwilket sednare af seende jag derom 
afskickat e t ordenteligt memorial til herr Kongl. Secreteraren Noréen, hwil- 
ken förmodeligen med d e t första presenterar det för Eders Excellence.

W idare får jag efter Eders Excellences eget gifna nådiga tilstånd nämna 
den sak, hwarom jag hade den äran  a t tala med Eders Excellence, då  jag i 
Stockholm fick göra m in upwacktning; nemligen om de publike föreläsningar 
i historia literaria. D et förslaget, a t  bibliothecarien bör läsa publice, har för
u t w arit en tam eradt af deras Excellencer grefwe Ehrenpreuz och grefwe Höp- 
ken, då  de woro academiens cancellerer; men bibliothecarierne liafwa altid  
undandraget sig d e tta  göromål, emedan ingen ting nämnes derom hwarken 
i deras instruction eller academiens constitutioner. Fram ledne lifmedicus 
Auriwillius förklarade sig omsider nöyd a t  läsa, em ot wilkor af någon fö rbä tt
ring på  löhnen. H an anförde som skäl å  sin sida, a t  en bibliothecarie, som 
wil göra sin skyldighet, har utom  dess en mera mödosam och trägen sysla än 
en professor; och trodde lian, a t  d e t wore obilligt a t  ålägga honom twänne 
professorers göromål, då  han icke en gång fick å tn ju ta  de förmåner, som en 
enda af dem innehafwer, såsom rättigheten  a t i sin tou r blifwa rector, deca
nus, prom otor och inspector serarii, wid hwilka munera några sportler åtfölja. 
Saken afstadnade aldeles, när Auriwillius kort derefter gick ifrån bibliothe
ket. Min tanke ä r icke a t  anhålla om någon särskilt löhn, hwarken af Kronan 
eller Acaclemien, men så fram t jag med något upsåteligt fel icke gort mig för
tjä n t af Eders Excellences onåd, wågar jag på det högsta anhålla, a t  Eders 
Excellence täcktes förskona mig från  d e t straffet a t läsa u tan  åhörare; e t miss
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öde som icke allenast m åsle träffa mig, u tan  äfwen en lärare som ägde wida 
m era talen t, om lian ock kunde förena Newtons förstånd med Scaligrars digra 
beläsenhet och Voltaires esprit, så fram t han icke äger den rättigheten  a t exa
m inera studenterne i faculteten och sedan appuyera dem i deras angelägenhe
te r  i consistorium; eller d e t som wil säga det samma, liafwa säte och stäm 
m a i bem älte facu lte t och consistorium. D et är beklageligt men sant, a t  s tu 
denterne icke läsa af tycke för w ettenskapen eller något begrep om dess ny tta , 
u tan  endast af någon u ts ig t på en närstående belöning och af twång.

Om Eders Excellence behagar tro, a t jag kunde göra någon n y tta  med 
publike föreläsningar, borde jag räkna för en lycka a t efter min ringa förm å
ga söka a t upfylla e t så hedrande förtroende, som har e t så n y ttig t ändamål. 
Eders Excellence tager icke onådigt opp, a t jag nämner, d e t ethundrade riks
daler ä r  a lt hwad jag möyeligen kan årligen winna, i fal Eders Excellence täk- 
tes bifalla m in ansökning a t få i min tour wara rector, decanus, prom otor och 
inspector ferarii, en sum m a som torde icke w ara något retande u tb y te  för det 
lugn, som jag upofrar och den tid  som jag förmodeligen kunde anw ända til 
nyttigare göromål, om icke för allm änheten åtm instone för mig sjelf. Jag  
ä r således ganska nöyd och wördar Eders Excellences nåd lika mycket, an 
tingen jag med de anförde wilkor af rä ttighe t til de så kallade munera am bu
latoria skal läsa; eller om jag bör inskränka mig innoin de göromål, som hit- 
tils åtfölgt bibliothecariesyslan, lyckelig om m it bemödande a t  derwid någor
lunda upfylla mina pligter icke gör mig aldeles owärdig Eders Excellences 
nådiga bifall.

Jag  torde också med Eders Excellences nådiga tilstånd  få näm na några 
ord om beskaffenheten af m ina föreläsningar, ifal de komma til wärkställig- 
liet. Jag  kan icke undgå a t beswära Eders Excellence med widlyftighet. 
H istoria literaria är en lärdomsgren, som bibliothecarius Lidenianus ä r  skyl
dig til följe af testators förordnande a t läsa publice. Således brister det icke 
på en skiekelig lärare i den saken. E n  concurrence emellan tw å, som läste 
sam ma sak, skulle m era skada än gagna. D essutan m åste jag bekjänna min 
oförmögenhet a t  så läsa historia literaria, a t  någon n y tta  deraf wore a t hop
pas. Jag  tiltro r mig kn ap t a t  känna böckerne i tre  å  fyra lärdomsgrenar; i de 
flästa andra nödgas jag widgå min ignorance; och möyeligtwis är icke jag den 
ende, som ä r i en sådan olyckelig belägenhet. Skulle jag  å ter endast hålla 
mig wid det i skolarne antagne begrep om historia literaria, a t  u treda de gam 
la philosophiska secters systemer, kan jag icke inse hwad förm ån studenterne 
skulle häm ta  deraf. E fter m in tanke hade de flästa af dessa system er bordt 
begrafwas m ed deras upfinnare. E t  års lectioner woro knapt tilräckelige a t 
debrouillera en enda af dessa förbistrade lärobygnader, och ungdommen, som 
måste afhöra det, skulle nödgas a t  för e t liderligt pris sälja deras dyrbara tid. 
D et lärer wara hw ar professors sk3,ldighet a t  namngifwa för sina åhörare de
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bästa  författare som skrifw it öfwer hw art ämne; en sak, som de flästa af dem 
icke eller lära glömma.

H istorien af w itterheten och dess grundreglor (1’Histoire e t la Theorie 
des belles lettres) ä r  e t ämne, hw aruti ungdommen wärkeligen saknar under- 
wisning. Eloquentite e t poeseos professoren h a r tilräckelig sysla med latinska 
språket och kan således icke befatta  sig med den nyare literaturen. Skulle 
Eders Excellence agréera de tta  project, skulle jag försöka a t  läsa öfwer be- 
m älte lärdomsgren.

Jag  skulle räkna för e t sto rt prof af Eders Excellences ynnest, i fal Eders 
Excellence behagade befalla herr Kongl. secreteraren Noréen a t  underrätta  
mig, hwad som jag  liar a t  taga til min efterrättelse, så i det som rörer bibliothe- 
theket, som i d e t som rörer mig enskilt. Blifwer jag befaldt a t  läsa, så wore 
d e t en wärkelig förmån a t  i tid  få w ara betänkt derpå.

Med djupaste wördnad fram härdar 
Eders Excellences 

underdånödm jukaste tjänare 
Jac . F . N eikter.

U psala d. 26 Oct: 1784.
Apostill. Jag  h a r taget mig den friheten a t medskicka en kort resumé af min 

ansökning, hwars utgång lärer til alla delar endast bero af Eders 
Excellences nåd.

(Original i R iksarkivet. K anslersäm bete ts handlingar.)

Bilaga.

Pro Memoria.
l:o  Bör bibliothecarien wid d e t Kongliga bibliotlieket i U psala a ltid  

tillika w ara professor i den nyare w itterheten och wid hwarje bibliotheksöp- 
ning hålla allm änna föreläsningar i bemälte lärdomsgren. H an  bör derwid 
underrä tta  sina åhörare om de öden, som w itterheten undergått, om de folck- 
slags särskilta sm ak, som haft någon tein ture deraf, och ordsaken til denna 
olikhet, om de reglor, som böra iagtagas wid e t w itterhets arbetes fö rfa ttan 
de; nemligen sådane reglor, som äro grundade i menniskjans och äm nets na
tu r, men icke i granskares capricer. Änteligen bör han göra ungdommen be
kan t med sådane författare, som på  deras språk redan anses för classiska auc
torer, och derwid i synnerhet ihåg komma de nu lefwande språken, om hwil- 
kas w itterhet ungdommen h ittils icke haft tilfälle a t  inhäm ta någon under
rättelse. Och som w itterhet bä ttre  läres genom exempel än  genom reglor, så 
tilhör honom a t  i synnerhet gifwa sina åhörare anwisning på sådane förfat
tare och witterhetsstycken, som af dem kunna tagas til mönster och eftersyn.

2:o Bör han äfwen göra sina åhörare bekanta med de gamlas konstyr
ken, m onum enter och sedwänjor, åtm instone så wida de kunna tjäna  a t uply-



sa deras poeter, och således wid sina tilfällen gifwa dem någon teinture af his
torien om konsterne. Med e t ord lära dem antiquiteterne, så wida deras kän
nedom kan influera på w itterheten. D et kan wäl icke w äntas, a t en biblio- 
thecarie i U psala skal wara någon fulkomlig connoisseur af konsterne; men 
så torde det af honom böra w äntas så mycken insigt deruti, a t han skulle kun
na  gifwa ungdommen någon smak för berörde sak och til äfwentyrs uptäcka 
något genie, som framdeles kunde göra denna literature  til s it hufwudyrke.

3:0 Deremot har bibliothecarien sä te  och stäm m a i consistorium och 
facultet sam t rä ttighet a t  i sin tou r bekläda alla de m unera am bulatoria, som 
de öfrige ledam öter nu i bemälte facultet och consistorium liwar i sin ordning 
pläga bekläda.

(Original a f  N eikters hand, b ilag d t fö regående bref.)

39 .

Kanslern till K onsistoriet om föreläsningarna sam t re
dogörelserna för dessa, Stockholm d. 1 november 1784.

Högwördigste H err Doctor, Ärke Biskop och Procanceller, 
sam t Högärewördige, W älborne, Ädle och Höglärde H errar 
Rector Magnifice, D octorer och Professorer.

Med mycken tacknäm lighet har jag em otagit och med särdeles nöje ge- 
nom gåt de mig tilsände berättelser, öfwer hwad i de offentelige föreläsningar - 
ne blifwit afhandladt, så wäl som herrar professorernes ingifne lister uppå de 
studerande, hwilka bew istat föreläsningarne, med bifogade y ttranden  öfwer 
den flit och framsteg, åhörarne derwid ådagalagt.

W id de ämnen, som blifwit förestälte, finner jag  så m ycket mindre an 
ledning til någon anmärkning, som jag är öfwertygad, a t en hw ar af herrar pro- 
fessoreme i möjeligaste m åtto  sökt in rä tta  föreläsningarne efter åhörarnes 
begrep och insigter, som altid  böra förnäm ligast anses och igenom ofta werk- 
s tä lte  förhör säk rast blifwa utrönte.

Men om ungdomen skal kunna draga all den n y tta  af s i tt  w istande wid 
academien, som med skäl kan w äntas och winnas, så  bör tiden sorgfälligt wår- 
das, och in te t tillfälle förbigås, då  allmän och enskild underwisning kan be
främjas.

I  sådant afseende har jag, efter berättelsernas föranledande, funnit mig 
böra meddela Kongl. academiens herrar lärare någre råd  och erinringar, hwar-
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af herr D octorn och Ä rke Biskopen sam t Consistorium Academicum beha
gar göra d e t bruk, som m itt wälm enta upsåt påsyftar.

A t föreläsningarne få upliöra 14= dagar wid påsk och pingesthelgerne, 
«är wäl bev iljad t u ti Kongl. författningen af d. 29 Aug. 1749, och deraf lärer 
herrar professorerne h äm ta t anledning, a t  ifrån den 3 til den 19 April sam t 
ifrån den 22 Maji til den 7 Ju n i innewarande år inställa all offentelig under - 
wisning. Dock som desse loftider blifw it förundte endast til följe af den u ti 
högstberörde nådiga förordnande gifne befallning, a t  allm änna föreläsnin
garne borde taga sin början m ed den l:s te  September, men de tta  stadgande 
sedermera igenom Kongl. brefwet af den 23 Septem ber 1766 finnes w ara änd- 
rad t, och början af läse terminen fram fly ttad  och u tsa tt til d. l : s ta  October, 
i förmodan a t academiens lärare i anseende til denna prolongerade ledighet, 
någon annan tid  på å re t e rsä tta  de läsetimar, som af Septem ber m ånad för- 
sw unnit; så lärer herr Doctorn och Ärkebiskopen sam t Consistorium Acade
micum finna, det Kongl. academiens lärare, ej m indre enligt sidstnäm nde 
Kongl. förordnande, än  deras egen öma pligt a t  sorgfälligt befordra ungdo
mens förkofran i ny ttiga kunskaper, ofelbart äro förbundne a t afstå med påsk- 
och pingeslofwet, sam t äfvven dessa tider, uppå alla wanliga läsedagar då guds- 
tjenst icke hålles, fo rtsä tta  sina föreläsning.ar. H warw id brist på  åhörare så 
m ycket m indre synes, mer än  eljest, w ara a t  befrukta, som allenast få  af de 
studerande kunna äga så n ä r wäg til sina hemorter, a t  de lära  anse mödan 
w ärd t a t begifwa sig d it under desse helger; hw ilket ock, om det fö ru t w arit 
öfligt, likwäl nu m era måste uphöra, då de studerande, wid en i oafbruten 
ordning fo rtsa tt underwisning, af s i t t  qwarblifwande wid academien se sig 
kunna häm ta någon nytta.

H errar theologia; professorerne äro wisserligen öfwerhopade med så 
m ånga trägna äm bets sysslor utom  den academ iska underwisningen, a t  det 
kunde synas öm t a t i någon m åtto  wilja inskränka den ledighet som de deri- 
från n ju ta ; men då den sam ma icke bör sökas med de studerandes saknad af 
nödig handledning, som ofelbart inträffar, enär på  sä tt förledne Jun ii m å
nad skedt föreläsningarne inställas för examina med präster och scholaspiltar; 
så har jag  ej kunnat undgå anm oda herr Doctorn och Ärkebiskopen, som med 
mig delar en gemensam omsorg i hwad som rörer Kongl. Academiens wäl och 
med uprig tig t n it det sam m a befrämjar, a t  efter görligheten så indela de syss
lor, som tilhöra Dom capitlet, a t  academiska föreläsningarne för stiftets an 
gelägenheter ej blifwa eftersatte. Som bäst torde förekommas, om onsd«agar 
och lördagar jem te de ifrån academiske skyldigheter på läsedagarne ledige 
stunder här til anwändas; hwarmed jag förmodar a t herrar theologias professo
rerne lära  instämma.

Med all tacknäm lighet anser jag den möda, som de fläste herrar profes
sorerne haft ospard, a t t  meddela mig utförlige berättelser, om hwad som hwar- 
je läsedag blifw it ungdomen förebragt. Sådan war afsigten med min anm: -
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dan u ti d e tta  ämne, hwilken min skrifwelse til Consistorium Academicum af 
25 sidstl. M artii innehåller. Och om en eller annan af herrar professorerne 
deraf ej h äm ta t en mening, som til fullo instäm t med m itt syftemål, så to r
de jag likwäl nu  m era få göra mig förwissad, a t herrar professorerne, närm are 
underrättade om min åstundan, lä ra  anse för e t nöje a t  sam fält bidraga til 
uppfyllande deraf.

Någre af herrar professorerne hafwa anm ält, det de hållit enskildta fö
reläsningar, sam t tillika gifwit mig wid handen de äm nen som blifwit af hand
lade, jem te förteckning på  åhörarne som derwid sig infunnit.

Jag  bör ej föreställa mig, a t  en uteblefwen underrättelse betecknar en 
eftersatt skyldighet, som academiske constitutionerne å lag t en hw ar professor 
och ad junct a t  upfylla. Likwäl om den sam ma em ot förmodan h ittils  af nå
gon blifw it underlåten, bör sådan t hädanefter ej ske, u tan  författningen til 
ofelbar utöfning befordras. Och införw äntar jag wid hw arje term ins förlopp 
lister uppå de studerande, som bew istat dessa föreläsningar, jem te en kort un
derrättelse om hw ad som blifw it förestäldt.

Den underwisning, som de wid Kongl. academien tjenstgörande exerci- 
tie- och språkm ästare meddela, ä r  af mycken nödwändighet och bör altså 
ej eller sakna behörig tilsyn och upm untran. Til befrämjande hw araf jag sko
la t anm oda Consistorium Academicum, som öfwer dessa tjenstem än äger när
m aste inseende, a t t  ej allenast derwid hafwa sin omsorg ospard, u tan  ock fo
ga anstalt, d e t hwarje term in förteckningar blifwa insände uppå dem, som 
n y ttja t deras underwisning, så wäl g ratis som em ot betalning, med tillika b i
fogat y ttrande  af Kongl. academiens herrar Rectorer, huru  en hw ar fullgjort 
sin ämbetspligt.

E n eller annan af herrar professorerne har y ttra t, a t  åhörarnes framsteg 
icke med nog tilförlåtelig wisshet kunnat utrönas wid de anställte examina 
öfwer föreläsningarne, emedan de fläste af blygsam het och fruk tan  för misstag 
ej w elat beswara de frågor, som blifw it fram ställte.

E huru  d e t kan wara troligt, a t ungdomen, owan a t  tala på e t offenteligt 
ställe, finnes försynt a t  wid de allm änna förhören yppa sina kunskaper, bör 
w ärkställigheten af denna ny ttiga å tgärd  dock icke tillbakahållas af de swå- 
righeter som derwid i början kunna m öta, emedan dessa i sam ma m ån m åste 
uphöra, som en beqwämlig täflan a t ådagalägga sina förwärfwade insigter hos 
ungdomen tilwäxer. Och om sådant snarast bör förmodas i en talrikare sam
ling, så kunna jemwäl de herrar professorer, hwilkas lärosalar blifwa m äst be
sökte, göra sig de gladaste hopp a t t  af s i tt  osparda bemödande wid den all
m änna underwisningen få häm ta den angenäm aste belöning.

Jag  har mig ej bekant, huruw ida d e t i allm änhet ä r  w edertagit af herrar 
professorerne, som underwisa u ti de lärda språken, a t lå ta  de studerande sjelf- 
wa wid föreläsningarne explicera den auctor, som i de tta  af seende blifwit ut- 
wald. Men a t  sådan t skulle medföra mycken förm ån och wara e t band på
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ungdomen til dess förkofran, det ä r  i m itt sinne ostridigt, hälst en om sin he
der sorgfällig yngling icke oberedd inställer sig wid föreläsningarne, då  han 
ä r i owisshet, om han til äfwentyrs blifwer anm odad a t  fö rrä tta  explicationen; 
hwarigenom de framsteg ungdomen g jo rt både säk rast kunna utrönas, och 
desse tillika w inna en ny ttig  w ana a t  f r itt  och otw unget y ttra  sig.

W idare finner jag ej för denna gången a t i dessa äm nen ärinra, u tan  will 
allenast p å  det ömaste hafwa ålagt herrar Rectores Magnifici och Decani F a
cultatum  a t, enligt de föreskrifter som meddelas i  constitutionerne och flere 
å sednare tider gifne författningar, hålla en werksam tilsyn så öfwer lärare 
som studerande, p å  det academiens wigtiga ändam ål m å kunna upfyllas, och 
de t allm änna få skörda ymnig n y tta  af en inrättning, som ostördt bibehåller 
s itt anseende, då sådane medborgare inom dess sköte tildanas, som kunna 
gagna och hedra fäderneslandet.

Med mycken högaktning och wänskap förblifwer jag Högwördigste herr 
Doctorns, Ärkebiskopens och Procancellerens sam t Consistorii Academici

hörsams te tjenare 
G. Creutz.

Stockholm d. l:s ta  November 1784.
Johan Eric Noréen.

(O riginal i K ons. A rkiv, K unga- och K anslersb re f. S upplem ent.)

40 .

K anslern till K. Maj: t. med förslag a t t  lå ta  B ibliote
karien J . F. N eikter föreläsa i v itte rh e t, Stockholm d. 21 
febr. 1785.

Storm ägtigste allernådigste Konung.
Föredr. hos K . M :t på Stockholms Slott d. 8 M ars 1785 och bifaUit. Expedt.
Enligt constitutionerne finnes de t ålagdt eloquentias och poeseos pro- 

fessorerne wid U psala academie, a t t  handleda de studerande i w itterheten: 
men ifrån äldre tider har den underwisning, som desse professorer läm nat, 
merendels w arit inskränkt inom latinska språket, och sedan professionerne 
å r 1779 blefwo förenade a t t  af en person bestridas, ä r  han så aldeles syssel
s a t t  med öfningar i d e tta  språk, a t t  han icke kan dela sin tid  till de flere äm 
nen, som med professionen äro förbundne.

A tt förekomma ungdomens saknad här wid sam t a t t  öpna e tt  n y tt  till
fälle för den sam ma a t t  winna en nödig, men h ittils förgäfwes sökt underwis-
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ning, förnäm ligast i  senare tiders w itterhet, får jag med Eder Kongl. M aj:ts 
nådigsta tillstånd  anm äla en författning, som, u tan  a t t  medföra någon ny af- 
g ift för räntekam m aren eller tillökning i an ta le t af äm betsm än, torde i sin 
wärkställighet blifwa både ny ttig  och hedrande för aeademien.

Den tjenstgjöring, som aeademiens bibliothecarie nu  besörjer, kan till 
en  del med lika förmon wärkställas af den öfriga bibliotheques betjeningen, 
och han såmedelst w inna utrym m e a t t  wid undenvisningen läm na s itt b i
träde. Grundelige insigter i w itterheten få icke saknas hos en skickelig biblio
thecarie; och d e t lärer äfwen anses för ostridigt, a t t  han under en stundelig 
tillgång till bibliothequet äger bästa tillfälle, a t t  både öka sina egna kundska
per sam t anw ända dem till n y tta  för en läregirig ungdom, som altid gärna 
d ä r infinner sig.

I  anseende härtill wore de t efter min tanka m äst läm peligt a t t  updraga 
aeademiens bibliothecarie, a t t  wid hw arje bibliotheques öpning hålla en of- 
fentelig föreläsning i w itterheten, då  äm net kunde blifwa a t t  underrä tta  åhö- 
rarne: om de öden, som w itterheten undergått: om de folkslags särskilta smak, 
som  densam ma idkat: om de reglor, hwilka böra i ak ttagas wid e t t  w itterhets 
arbetes författande, nemligen sådane som äro grundade i människans och äm 
nets natur, men icke i granskares capricer, widare: a t t  gjöra ungdomen be
kan t med författare af w itterhets arbeten, som på deras språk redan anses för 
classiske auctorer, sam t därw id förnämligast ihugkomma de nu  lefwande språ
ken. Och som w itterheten bä ttre  läres genom exempel än genom reglor. så 
bör bibliothecarien gifwa sina åhörare anwisning på sådane författare och 
w itter hetsstycken, som af dem kunna tagas till mönster och eftersyn, sam t 
tillika meddela dem underrättelser om de Gamlas konststycken, monum enter 
och sedwanor, åtm instone så wida de kunna tjena a t  uplysa deras poeter, och 
således wid sina tillfällen gifwa dem någon kundskap af historien om konster- 
ne eller lära dem antiquiteterne, i den mohn de hafwa sam manhang med wit
terheten. U tom  de tta  a lt bör han sorgfälligt bemöda sig a t t  hos ungdomen 
inp lan ta  hug och böjelse för dessa lärdoms delar, och efter de studerandes 
åstundan  b iträda  dem a t t  författa dissertationer i w itterhets ämnen, hwilka 
pro exercitio kunna utgifwas och förswaras på swänska under lians praesidio.

Nuwarande bibliothecarien m agister Jacob Er. N eikter, som med e tt 
lyckligt snille och u tm ärk t lärdom i alla delar af w itterheten förenar den n it
fullaste åhåga a t t  wara en ny ttig  medlem af de t academiska sam hället, har 
för mig y ttra t  sin beredwillighet a t t  i ofwannämde äm nen handleda den s tu 
derande ungdomen. Och som denna underwisning altid  för dem blifwer af 
mycken ny tta , sam t tillika med bibliothecariatet beqwemligen synes besör
jas, så kan efter Eder Kongl. M aj:ts nådiga godtfinnande en lika förbindelse 
åläggas hans efterträdare i bibliothecarie sysslan: hwaremot den belöning i 
nåder torde förunnas så wäl Neikter som tillkom m ande bibliothecarier wid 
U psala academie, a t t  äga säte och stäm m a i consistorio academico sam t phi-

Ups. Univ. H ist. Bih. V. 11
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losophiska faculteten, med rä ttig h e t a t t  efter den wid academien faststä lte  
ordningen få ,tillträd a  alla så kallade munera am bulatoria, lika med de öfrige 
ordinarie professorerne.

F ram härdar med all undersåtelig wördnad, n it och trohet, Stormägtig- 
ste Allernådigste Konung, E der Kongl. M aj:ts

allerunderdånigste tropligtigste undersåte och tjenare 
G. Creutz.

Johan  Eric Noréen.
Stockholm d. 21 Febr. 1785.

(Original i R iksarkivet. K ansler och K onsistorium  till K. Maj:t.)

41.

K. Maj:ts b ref om föreläsningar i v itte rh e t, Stockholm 
(1. 8 m ars 1785.

Gustaf med Guds nåde etc.

W år synnerliga ynnest etc., Troman, herr Grefwe, W årt och Riksens 
R åd, Cantzlie president, Academia; Canceller etc. U ti underdånig skrifwelse 
af den 21 Februarii sidstledne andragen I , a t t  sedan eloquentiae och poeseos 
professionerne wid academien i U psala num era beklädas af en person, den
sam ma ej kan m edhinna a t  enligt hwad academiska constitutionerne honom 
ålägga, handleda de studerande i w itterheten. Till förekommande af sak
nad underwisning i en så n y ttig  lärdoms gren föreslån I, om icke academiens 
nuwarande bibliothecarie sam t dem som efter honom komma till denna syssla 
kunde åläggas, a t t  w id hw arje bibliotheques öpning hålla en offentelig föreläs
ning i w itterheten och de delar däraf I  utförligen om rört, sam t a lt efter de 
studerandes åstundan b iträda dem a t t  i  w itterhets äm nen författa  disputa- 
tioner, hwilka pro exercitio under bibliotecariens prjesidio på swänska kunna 
utgifwas och förswaras; hw arem ot bibliotecarien kunde förunnas säte och 
stäm m a i Consistorio Academico och philosophiska faculteten, med rä ttighet 
a t, efter den udd academien faststä lte  ordning, få tillträda  alla så kallade m u
nera am bulatoria, lika m ed de öfrige ordinarie professorerne. Och som Wi 
m ed E der nogsam t inse nödwändigheten af tillgång för den studerande ung
dommen till underwisning i w itterheten, sam t den af Eder föreslagne utw äg 
därtill icke medför någon ny afgift för räntekam m aren, så wele W i till hwad 
I  u ti denna Eder underdåniga skrifwelse föreslagit läm na W årt nådiga bifall.
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Befallandes Eder Gud Allsmägtig synnerligen nådeligen. Stockholms S lott 
d. 8  Mars 1785.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)

42 .

Konsistorium till Kanslern, med meddelande, a t t  bristen 
i räntkam m aren täckes genom enskilda sam m anskott, Upsala 
d. 5 m ars 1785. (Med bilagor.)

Högwälborne herr grefwe, Kongl. M aij:ts och R ikets råd , president u ti 
höglofl. Kongl. Cancellie collegium, U psala Academie canceller etc.

E der Excellence täcktes höggunstigast lå ta  sig föredragas, huruledes 
den brist, som wid pröfningen af academiens räkningar med R iksens Ständers 
banque blifw it befunnen i academiens räntkam m are ti l 1808 rd r. 38 sk. 2 '/ 2 

rs t., nu  mera blifwit fylld på det sä tt, som i afskrift bifogade förtekningar in 
nehålla, hw arförutan professoren Thunberg å sin swärfaders kammereraren 
R udas wägnar å tag it sig a t  godtgöra den återstående delen af balancen af 371 
rdr, som tilhörer stipendierne, likwäl med förbehåll a t  n ju ta  ersättning af 
kammererarens lön, sedan dess öfrige creditorer fö ru t blifw it betalte.

Och som Kongl. academien således erhållit ersättning för hwad af dess 
medel brustit, hwarigenom ändam ålet med den om denna balance började 
undersökning ä r upfylldt, så hem ställer til Eder Excellences höggunstiga wäl- 
behag consistorium academicum i all ödm jukhet, om icke d e tta  mål m å få 
bero wid hwad i så m åtto  tilg jo rd t blifwit.

Fram härde a t  med d jup wördnad wara 
Eders Excellences 

allerödm iukaste tienare 
And: H ernberg 

Kongl. acad. n. w. rector.
Joh. J .  Amnell. E r. K inm ark. Ch. Berch. Jonas Sidrén.

D. Melanderhielm. Joh . Lostbom. P. N . Christiernin. F. Mallet.
J .  Lindblom. Daniel Boethius.

Gustaf Flygare.
Upsala d. 5 M artii 1785.

(Original i Riksarkivet. Kanslersämbetets handlingar.)



164

Bilaga 1.

Sedan wid den i Kongl. academiens räntkam m are oförmodat giorde ba
lance herr rän tm ästar W esterdahl för godt funnit a t t  ärb juda till dess stop
pande fem hundrade riksdaler specie, hafw a wi underskrefne, dels consisto- 
riales, dels eljest wid w ärket tjenstgiörande embetsmän, till sakernes å ter
ställande i fu llt skick och ordning sam t till en kan skje obehaglig rättegångs 
u tu r wägen rödjande, af fri wilja och u tan  a t t  finna oss skyldiga a t t  u ti annat 
afseende i slik t deltaga, underteknat och förbundit oss a t t  upfylla hwad som 
resterar i den bristande summan, å  s ä t t  och i  den m åhn, som närlagde förtek- 
ningar innehålla.

Specie 
Rd. sk.

Joh . Pet. Sleincour Fem tio Riksd. sp.................................................................50. —
J .  Lindblom Fem tio R d. S p e c i e ....................................................................... 50. —
Adolph Murraij Fem tio R iksdal.......................................................................... 50. —
Joh. Floderus Fem tio Rd. Sp..................................................................................50. —-
P er Svedelius Fem tio Rd. S p e c i e ....................................................................... 50. —
P. N. Christiernin Fem tio Riksdal. Spc................................................................ 50. —
€ h . Berch Fem tio Rd. S p e c i e ............................................................................50. —
Jo n as Sidrén Fem tio Rd. Specie ................................................................... 50. ■—
S. Durseus 50. —
E r. Kinmark. T rettio  Rd. Specie  30. —
F. Mallet Fem tio Rd. Specie säger  50. —
D. Melandorhielm Fem tio säger  50. —
Eric Hydrén Femtio s ä g e r  50. —
J .  J .  Amnell 50 Rd. Sp.............................................................................................. 50. —
L. H ydrén Fem tio .................................................................................................50. ■—
Dan. Solander F e m t i o .............................................................................................50. —
E r. Mich. F a n t Tjugu R d  20. —
Carl Aurivillius R d................................................................................................ 50. ■—
Johan  Lost bom ..........................................................................................................30. —

Enligheten m ed originalet in tygar
Carl Bergström.

(Kopia i Riksarkivet, bilaga till föregående bref.)

Bilaga 2.

I  afsikt a t få den här wid Kongl. academien w äckte balance fråga b i
lagd, och med wilkor, a t det kan skje u tan  rättegång, förbinda sig underteck-
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nade a t  innom tw änne års förlopp, räknade ifrån 1785 års början betala til
Kongl. academiens räntkam are

ltd . sk. rs.

Lem nat obligation d. 7 Sept. 1784. F rans W e s te rd a h l ......................... 500 --------
Samuel Christ. D u s e .........................................................................................5 0 ---------
Em anuel Ekm an  100 —• —
Prosperin .......................................................................................................... 5 0 --------
A c r e l l ................................................................................................ 5 0 --------
Hernberg ...............................................................................................................5 0 --------
Thunberg ...............................................................................................................5 0 --------
B o e th iu s .................................................................................................................. 5 0 --------
Carl Bergström ..................................................................................................2 5 --------
And. Lundström  ..................................................................................................2 5 --------
J .  N. H a g e m a n ...................................................................................................... 5 0 --------

Enligheten m ed originalet intyga 
Carl Bergström. Carl Ålander.

(Kopia i R iksarkivet. B ilaga til l  föreg . bref.)

43 .

Samuel Ödman till Kanslern, med begäran a t t  för sjuk
lighet slippa utgifva gradualdisputation, W ermdö d. 26 maj 1785.

Högwälborne herr grefwe, Kongl. M aj:ts och Riksens råd , president
u ti Kongl. M aj:ts Cantzlie collegio, U psala academia; cantzler etc.

Nådige Herre!
Sedan jag redan år 1772, efter de wanliga academ iska läroprofs afläggan- 

gande, undergått philosophiska candidats examen, har jag dels genom de in
nom predikoem betet förefallande göromål, dels å te r genom en m ångårig sjuk
lighet blifwit hindrad a t t  afbörda mig det enda till magister graden å terstå
ende lärdomsprof.

U nder d e tta  tidelopp har jag  dock möjeligast bem ödat mig a t t  upodla 
mina kunskaper och innom min inskränkta krets göra dem gagneliga. I  så
d an t ändam ål har jag till Kongl. W etenskaps academien inlem nat fjorton  rön, 
af hwilka redan ellofwa in flu tit u ti des handlingar; til Kongl. Patrio tiska säll
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skapet sju memoirer, som blifw it tryck ta  u ti des liushålls journal, af hwilka 
äfwen tw å blifw it belönte, sam t till Societas Regia L itteraria  Upsaliensis e tt  
på latin, hw ilket ä r  infördt u ti des nyss utkom na volume. Till följe deraf har 
jag  å r  1778 u n d få tt Hessen H om burgska Patrio tiska societetens diplom a t t  
w ara des ordinarie ledam ot sam t blifw it å r  1784 hedrad m ed Kongl. W eten- 
skaps academiens kallelse bref a t t  wara des medlem.

Dessutom har jag öfw ersatt R iddarens Arvieux afhandling om Arabernas 
seder och lefnadssätt, förökt den med tilläggningar u tu r de nyaste engelska, 
franska och tyska resande, som besökt Arabien, sam t bifogat flere anwisnin- 
gar a t t  n y ttja  dessa anm ärkningar till den Heliga Skrifts uplysning. Äfwen 
öfw ersatt herr vice presidenten Jerusalem s predikningar, tw änne delar, sam t 
fö rfa tta t e tt  sam m andrag af Oldendorps missions historia p å  Caraiberna, jäm 
förd med du Tertre och Rochefort, till uplysning af neger nationens tillstånd 
under des frihet och slafweri. Desse tre  arbeten äre tryck te  u ti Upsala. M itt 
in trädes ta l u ti Kongl. W etenskaps Academien har i w år lem nat prässen.

Till Bibliska pliilologiens tjen st har jag genom gådt de flästa och bästa 
Levantiska resor, i ordning s a t t  de deruti förekommande physiska anteknin- 
gar, särdeles till beswarande af herr hofrådets och riddarens Michaelis frågor 
för de danske herrar, som besökte Arabien. Af desse samlingar äro trenne 
flockar färdige, och jag  hoppas, a t t  den första af dem, som afhandlar nio twis- 
tiga äm nen i bibliska naturkunnigheten, skall innom å tta  dagar lem na prässen.

P å  Kongl. academiens befallning h a r jag fö rfa tta t åminnelse ta l öfwer 
des framledne ledamot, probsten doctor Per Högström, och blifwit ombetrodd 
a t t  fo rtsä tta  framledne banco commissariens Bergii för Kongl. academien håll- 
ne ta l om folkslagens läckerheter.

D å nu en sexårig quartanfeber, som tro tsa t all läkedom, sam t dertill en 
långwarig häftig sjukdom, som i sex weckor hållit m ig sängliggande, al deles 
s a t t  mig u tu r stånd, a t t  denna w årtid  komma u tu r m itt hus, m indre tillå tit 
mig a t t  besöka Upsala, för a t t  förswara min för magister hedren tilläm nade 
gradual dissertation, de H istoria naturali Arabia) P e tr* *  in  usum Philologi* 
Sacr*; så ä r  till Eder Excellence m in underdåniga anhållan, d e t täcktes Eder 
Excellence nådigt lå ta  dessa förenämnde prof af flit och hug a t t  u tsprida gag- 
neliga kunskaper tillsam m anstagne gälla för d e t enda återstående academi- 
ska lärdomsprofwet, frikalla mig från  gradual dissertation sam t lika nådigt 
tillägga mig rä ttighet a t t  wid den nu snart wil Gud instundande promotionen 
u ti U psala undfå magister hedren.

Och såsom jag wid denna underdåniga ansökning endast åsyftar a t t  
bana mig wägar till någon befordran, som ger mig utrym m e a t t  innom en 
m indre inskränkt krets upoffra mig å t fäderneslandets tjenst, och jag för min 
sjuklighet nödgats w idtaga en af de m insta och knappaste syslor innom m itt 
stånd  i e t t  skärgårds climat, der föga hopp gifwes om hälsans återställande, 
så wågar jag tillika bönfalla, d e t Eder Excellences nåd m åtte  i  anseende till
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mina knappa wilkår tillå ta  mig a t t  frånwarande promoveras, u tan  a t t  del
taga i andra utgifter, än  dem lagarne uttryckeligen föreskrifwa.

Med djupaste vördnad  fram härdar 
Eder Excellences 

underdånödm jukaste tjenare 
Samuel L aurent Ödmann 

af Smålands landskap.
Wermdö d. 26 Maji 1785.

(Original i R iksarkivet. K anslersäm bete ts hand lingar.)

44.

K ort redogörelse för det som grefve Creutz u trä tta t 
uuder sin kanslerstid, 3 aug. 1783—30 okt. 1785.

Berättelse,

om några författningar och anstalter, som wid Kongl. Academien i Upsala 
blifw it gjorde af framledne H . E. H err R iks R ådet etc. Grefwe Creutz under 
dess Cancellariat, ifrån d. 3 Augusti 1783. till d. 30 October 1785.

1.

P å  d e t a t t  professorerne m åtte  w inna en säker kundskap om sine åhö
rares framsteg, och allm änna föreläsningarne efter dessa anledningar kunna 
in rä ttas på e tt  sä tt, som närm are wore enligt med de studerandes wärkeliga 
n y tta  och behof, har blifw it förordnat, a t t  offentelige förhör esom oftast borde 
anställas öfwer hwad som i lectionerne är afhandlat.

2 .

A tt wäcka flit och täflan hos do studerande, är den författning widta- 
gen, a t t  professorerne 2 :ne gånger om å re t u ti de wanlige förtekningarne öf
wer sina åhörare wid lectionerne tillika inberä tta  hwad flit och framsteg en 
liwar af desse åhörare ådagalagdt. E fter hwilka anledningar Cantzleren se
derm era igenom bref till Consistorium Academicum, som för de studerande 
blifw it kundgjorde, läm nat dem hedrande loford och upm untringar, som för 
snille, flit och fram steg gjordt sig m äst kände.

3.

Dels för a t t  finna, om w ettenskaperne på wederbörligt s ä t t  u ti allmänna 
lectionerne afhandlas, dels ock a t t  fortskynda underwisningen enligt Acade-
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miska Constitutionernes föreskrift, ä r  stadgat, a t t  diarier öfwer de allm änna 
föreläsningar m ånateligen borde insändas, med tillkänna gifwande af de äm 
nen som blifw it afhandlade.

4.

De wid Påsk- och Pingst-helgerne ny ttjade  ferier af 14 dagar äro indrag- 
ne till följe af Kongl. Brefwet d. 23 Sept. 1756, och professorerne anmodade 
a t t  läsa publice alla wanliga lections dagar, enär gudstjenst icke hålles.

5.

Likaledes är förordnat, a t t  Theologiae professorerne ej m å försumma 
några allm änna lections tim ar för stifte ts  ärender, u tan  borde dessa på  andra 
läglige tider besörjas.

6.

Som private föreläsningar äfwen u ti Academiske Constitutionerne blif
w it anbefalte, men i senare åren händ t a t t  en del af professorerne ej hållit slike 
collegier; Så har erinran härom blifw it gjord, och professorerne anmodade a t t  
hwarje term in hos Cantzleren näm na, hwilka private åhörare sig instält, jem te 
en k o rtt underrättelse om hwad som blifwit föreläst.

7.

A ldenstund m ycket få frälse studerande på  några å r  em ot förr infunnit 
sig wid academien, och en ordsak därtill ansets wara, a t t  wissa exercitier icke 
med lika framgång som föru t där städes nu skola idkas; så ä r  stadgat, a t t  aca- 
demiens R ectorer borde hafwa en noga och waksam tillsyn uppå Exercitie- 
och Språkm ästarne sam t anbefalla dem, a t t  wid hwarje termins förlopp in
sända till Cantzleren förtekningar uppå de studerande, som n y tt ja t deras 
handledning, så wäl gratis som em ot betalning: hwarwid Rectorerne blifwit 
ålagdt a t t  intyga, huru en hw ar af Exercitie och Språkm ästarne fullgjordt 
sina äm betes skyldigheter.

8.

P å  d e t a t t  de studerande i allm änhet u tan  kostnad m åtte  kunna draga 
mer n y tta  af den underwisning, som Fransyska och Tyska Språkm ästarne 
meddela, har de t stadgande blifwit w idtagit, a t t  dessa Språkm ästare borde 
läsa publice 2:ne tim ar i weckan Onsdagar och Lördagar.

9.

Den methode, som framledne Cantzli R ådet och Professoren Jh re  n y tt
ja t  wid sine allm änna föreläsningar i L atinska språket, a t t  lå ta  de studeran
de sjelfwe offentligen explicera den auctor som blifw it u tsedd till lection, har
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Cantzleren äfwen ansedt böra följas af samtelige professorerne för de lärde 
språken: hälst de studerande härigenom blefwo sa tte  i nödwändighet a tt , me
delst en föregången öfwerläsning till lectionen, sielfwe anwända möda till 
kundskapers förwärfwande.

För a t t  winna nödig underrättelse om academiens hushållning, äro Con- 
sistori Academici Protocoller infordrade. Och ibland andra Oeconomiska 
anstalter, har författningar blifwit anbefalte, hwarigenom 2 :ne balancer äro 
academien godtgjorde, och den 3:die u tredd  sam t m ed dom faststäld ; hwar- 
jem te näm nas bör, a t t  en betydelig del af förre årens restantier blifw it indrif- 
ne, sam t ansta lt fogad om de öfriges incasserande.

1 1 .

Som kongl. academiens dyrbara Bibliotheque på långliga tider icke wa- 
r i t  till fullo inventerat, så har befallning till Consist. Academicum blifwit u t
färdad a t t  besörja om w ärkställigheten däraf, så wäl som inventeringars an
ställande öfwer alla andra Academien tillhörige samlingar; hwarwid tjenlige 
instructioner äfwen af Cantzlern blifwit meddelte. J  anledning häraf äro de 
2 :ne sidstförflutne som rar behörige inventeringar wärkstälte, och förteknin- 
gar uprä ttade  öfwer nedanstående samlingar.

1. B ibliothequet, 2:o M ynt Cabinetet, 3:o K onst Cabinetet, 4:o N atu- 
ralie Cabinetet, 5:o Physiska Samlingarne, 6 :o A natomiska Samlingarne, 7:o 
Astronomiska Bibliothequet och -Instrum ent Samlingen, 8 :o Samlingen wid 
T heatrum  Oeconomico-Mechanicum, 9:o Samlingen af Geometriska Chartor 
sam t 10. Bergmanska B ibliothequet och Samlingarne, jem te Academiens Mi
neral Cabinet och öfriga tillhörigheter wid Chemiska professionen; men hwil- 
ken förrättning likwäl ännu icke blifwit aldeles slutad.

12.

Academiens Bibliotheque har få tt  en ansenlig tillökning. Och äro utom 
Bergm anska boksamlingen för Academiens medel inköpte mer än  1200:de vo- 
lum er tryck ta  böcker sam t en m ängd defecter af W ettenskaps Societeters 
handlingar och journaler completterade: äfwen som academiens Mynt-Samling 
blifw it ökad och beskrifningen deröfwer fortsatt.

13.

1.) Donationer till academien äro gjorde af prof. D :r Lostbom, som up- 
lå tit alla sina Oeconomiska Samlingar.

2.) Directeuren Norberg, modeller af framledne Commerce R ådet Pol- 
heims mechaniske arbeten.

3.) Afl. legations predikanten M agister Sturzenbecker en stor samling 
af Orientaliska Mscr., Turkiska M ynt och N aturalier, men som ej ännu hem 
kommit.
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4.) Prof. D :r Thunbergs N aturalie  Samlingar, Örterne 18 skåp, Jnsecterne 
13 skåp, D juren i sp iritu  vini 8  skåp, Snäckorna 11 skåp, sam t 9 hyllor med 
Foglar.

U tom  dessa hedrande donationer har H. E. Gr. Creutz haft säkra an 
ledningar a t t  snart förmoda flere andre af m ycket wärde.

E m ot en årlig pension till änke professorskan Bergman h a r academien 
blifwit ägare af framledne prof:n och riddaren Bergmans B ibliotheque sam t 
Chemiska och Mineralogiske samlingar.

E t t  n y tt Stipendium till studerandes understöd ä r af prof. Sleincour 
in rä tta t, och framledne fru grefwinnan Oxenstiernas å r  1721 gjorda testam en- 
tariska disposition till Stipendier ä r  b rag t till wärkställighet.

Med Kongl. M aj:ts allernådigste tillstånd  äro 2:ne nya professioner in 
rä ttad e  u tan  ringaste kostnad för academien: en i den theoretiska Medicinen, 
som nu bestrides af ex tra  ordinarie prof:n  D :r Acrel: en i nya W itterheten, 
som jem te bibliothecarie sysslan förestås af prof:n  mag. Neikter.

Elere skickelige lärare och betjente äro upm untrade med gratificationer 
och ex tra  löner. Åtskillige betydande u tg ifter till academiens byggnader och 
öfrige behof äro dessutom besörjde.

Under H. E. Gr. Creutz cancellariat äro, utom  andra, följande lärda a r 
beten utgifne af academiske personer.

1.) Thunbergs E lora Japonica 8 :o med m ånga kopparstycken.
2.) Bergmans Sciagraphia Regni Mineralis in  8 :o.
3.) E ants Konung G ustaf Adolphs historia, 1 och 2 Del. 8 :0 .
4.) Regnérs Physique, 1 Del. m. tab.
5.) Tingstadii öfwersättning af Salomos Sede-Språk. 8 :o.
G.) D:o Debora Seger-Sång 8 :o.
7.) Thorbergs u tk as t till en historia om Österländska Språket.
Jäm w äl ä r  en tom e utkom m en af N ova A cta Societ. Litterarias Upsal.
E n  allm än täflan  i flit och skicklighet både hos lärare och studerande 

har under d e tta  Cancellariat w arit synbar och läm nat d e t bästa  hopp för fram 
tiden.

Jem te  alla ofwannämde anstalter till fäderneslandets n y tta , wettenska- 
pcrnas förkofran och academiens heder, har H . E . H r. R .R . Grefwe Creutz 
äfwen w arit betänkt, a t t  hos Kongl. M :t i underdånighet framdeles anm äla 
åtskillige nya inrättningar.

(Kongl. B ib lio tek e t: “S trödda H andlingar rö r. Ups. U niv .“)
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45 .

K. M aj:ts förordnande för N ils von Rosenstein a tt  före
draga kanslersärenderna, Stockholm d. 21 november 1785.

Sedan Kongl. M aijt, uppå Consistorii Academici i U psala underdåniga 
anhållan, öfverlemnat H ans Kongl. H öghet dess kärälskelige H err Son Cron 
Prin tsen  Cantzlers em betet vid bemälte academie, men likväl tillika i nåder 
beslutit, a t t  H ans Kongl. H öghet derutinnan biträda, vill Kongl. M aijt här
m ed i nåder hafva constituerat och förordnat H ans Kongl. Höghets inform a
tor, Cantzlie rådet von Rosenstein a t t  hos Kongl. M aijt alla academ iska ären- 
derna i underdånighet föredraga, sam t de deröfwer fa.lande utslager så väl 
som alla öfrige ifrån  Cantzlers em betet afgående bref och expeditioner af ho
nom contrasignerade till H ans Kongl. Höghets underskrift anm äla: hvarefter 
de å te r hos Kongl. M aijt till nådig stadfästelse med secretet i underdånighet 
upvisas: blifvandes u tan  secretet ingen expedition giällande. U ti alla måhl 
och vid alla tillfällen ställer Cantzlie råd e t sig till underdånig efterlefnad Sve
riges R ikes Lag, Regerings formen, Kongl. Författn ingar och academiske 
Constitutionerne, och n ju ter, intill dess han  vid skeende ledighet af cantzlers 
secreterare lönen den sam m a tillträder, årligen på  ex tra  s ta t  en derem ot sva
rande lön af tjugu  sju riksdaler specie och etthundrade fem tiofyra tunnor 
spannem ål förvandlade till penningar efter hvarje års marckegång. Stock
holms S lott den 21 Novembr. 1785.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i U psala  b ib lio tek . X 289.)

46 .

Kanslern till K onsistoriet, a t t  han, tro ts  oegen tligheter 
vid upprättande af förslaget till medicinska adjunkturen, 
därtill u tnäm nt med. doktor P . Afzelius, Stockholm d. 6 
febr. 1786.

Magnifice rector och samtelige ledam öter af Consistorio Academico.

Då jag  företagit mig återbesättandet af den igenom professoren Acrells 
befordran ledig blefne medecinske adjuncturen, har jag wäl anm ärkt, d e t b lo tt
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en enda person af raedecinske faculteten kos framledne herr riksrådet och 
academife cantsleren grefve Creutz blifvit föreslagen, men som innom den u t
satte  tiden flere sökande sig icke anm ält, och jag funnit den föreslagne doc
to r Pehr Afzelius äga de ti l sysslan erforderlige egenskaper, har jag  å förbe- 
m älte om ständighet denna gången ej velat fästa någon vidare upmärksam- 
liet, hä ls t jag  är öfvertygad, a t  Consistorium och faculteterne så ofta möjligt 
ä r  icke underlåta a t  föreslå trenne, och enär b rist på  sökande yppas til mig 
hem ställa, huruw ida förslag bör upsättas eller ansökningstiden förlängas.

Af det wid medecinske facultetens skrifvelse bifogade protocoll har jag 
inhäm tat den fråga, som af en bland dess ledam öter professoren M urray blif
v it väckt, om icke de som söka sysslor i denna facultet borde, såsom i den phi- 
losophiske sker, aflägga behörige specimina m edelst prcesiderandc. D å för- 
fattn ingarne i  allm änhet stadga, a t  de, som wilja blifva lärare wid universi- 
teterne, böra aflägga dylik t lärdomsprof, finner jag så m ycket m era nödigt 
a t för fram tiden fastställa  deras iagttagande wid den medecinska faculteten, 
som medecinske w ettenskapen ä r af den beskaffenhet, a t m ånga kunna äga 
en til dess utöfvande nödig theori och hafva erhållit doctors graden, u tan  a t 
derföre i w ettenskapen hafva u p n å tt den högd af lärdom sam t med acade- 
miske studier förena de öfrige egenskaper, som fordras hos en lärare, hwilket 
a lt genom speciminerande lä tta s t kan utrönas. I  anseende til doctor Afzelii 
kände insigter och den utrikes resa, han  til förkofran i  sin w ettenskap före
tag it och ännu ej fullbordat, har jag dock pröfw at skäligt a t frikalla honom 
från denna skyldighets fullgörande och i dag för honom lå tit u tfärda fullm agt 
a t  w ara ad junct i medecinske faculteten, hwarom jag härm ed welat lemna 
Consistorium underrättelse. Och befaller rector och Consistorium Gud als- 
mägtig nådeligen.

Stockholm d. 6  febr. 1786.
G ustaf Adolph.

Visa1 (Sigill)
Nils von Rosenstein.

(Original i Kons. Arkiv.)

1 D etta  o rd  Visa be tyder, a t t  ä ren d e t v a r it konungen fö red rag e t.
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47 .

M. Floderus till Gjörwell med beskrifning å Gustaf 
III:s  besök, Upsala d. 7 m ars 1786.

U psala d. 7 Mart. 1786.
Högädle H err Assessor!

E n kort berättelse om det som passerat under H ans Kongl. M aj:ts vis
tande här i  Upsala, embellerad med herr assessorns penna, skall blifva en li
ten  r ä t t  wacker artikel i Upfostrings Sälsk. Tidningar.

Den 3 Mart. om morgonen b ittida anlände Hans M aj:t, åtföljd af öfwer- 
stekam m ar-junkarne gref Oxenstierna och baron Armfeldt, general-lieute- 
n an t baron Hampus St. Mörner, liofmarskalken baron Bror Cederström, stats- 
secreteraren Schröderheim, canc. rådet Rosenstein, professor Sergell m. fl. 
och upträdde kl. 12 i Gustav, academien, hw arest en lection i historien af pro
fessor F a n t afhördes; kl. 1 ner i dom kyrkan och så up til slo tte t tilbaka, där 
sam teliga professorer blifvit befalte a t spisa middag. E fter slutad m åltid  fingo 
de företräde hos Kongl. Maj: t, då ärkebiskopen på academiens wägnar haran- 
guerade H :s M aj:t, och hw arpå han ganska nådigt swarade sam t tillä t dem 
alla a t  få kyssa sin hand. Sedan academie sta ten  tag it afträde, blefwo de stu 
derande af adeln presenterade. H an wisade dem så wäl som academiens lä 
rare  den u tm ärk taste  nåd. H ärefter reste han ner å t staden och besåg aca
demiens theatrum  oeconomico-mechanicum hos proff. Berch och Lostbom, 
professor Thunbergs sam lingar och laboratorium , hw ar några försök anstäl- 
tes. Dagen derpå eller d. 4 kl. 11 efter levéen blef på Kgl. ]\laj:ts befallning 
och i des öfwerwaro disputations-act anstäld  på  Gustavianska lärosalen öf- 
wer medföljande theser, hwilka med mycken skicklighet förswarades af re
spondens em ot ordinarie opponenterna, herrar And. Fredr. Rosenborg och 
Nordenfalk, och extraordinarie, herrar professorerne Christiernin, F a n t och 
N eikter sam t adjuncterne M almstedt och Drissel. Prajses höll både för och 
efteråt oration till Kgl. M aj:t. E fter slu tad  act afhörde H ans M aj:t 5 lectio- 
ner, som på  befallning höllos af proff. K inm ark, Berch, Hernberg, Neikter 
och Boethius. N är H ans M :t utgick af academien, behagade han up träda i 
bibliotheket, hw arest konst- och m ynt-cabinetterna togos i nådigt ögnasikte, 
och därpå upreste han på  slottet, där å te r m åltid  gafs å t hela professors corp- 
sen. H an afreste kl. 6  til Ekolsund, sedan han nyss föru t w arit i consistorii 
acadcmici rum , för a t bese de därstädes upsatte konga- och cancellers-contre- 
faits. —  Dessa äro stam ina til den artikel som man koppas få läsa i tidningen 
om Kongens visite i Upsala, eller rä tta re  til academien i Upsala, ty  därtil tyc
kes den vara directe stäld. H ans M aj:t distinguerade framför a lt academien, och 
voro inga af de öfrige staterne u tan  endast professorer kallade til måltiderna.
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N u afgår min goda wän Rydelius, dock icke u tan  någon bäfwan å  min 
sida. Skona intet.

Prenum erations sedeln på  tidningarne kunde nu läm nas til M. Flinten- 
berg, om herr assessorn så behagar. Jag  trodde ej a t  han skulle resa så snart. 

Med en ödmjuk påminnelse om creditivet hos canc. råd  Schönberg slu tar 
Högädle herr assessorns

ödm jukaste Tjenare 
M atth. Floderus.

(Original i Kongl. B iblioteket, B re f  till G jörw el'.)

48 .

Kanslern till Konsistorium om Konungens belåtenhet 
med s itt  Upsala besök, Stockholm d. 9 m ars 1786.

Magnifice rector och samtelige ledam öter i Consistorio Academico. 
W id återkom sten från  s i tt  höga vistande i U psala har hans kongl. Maj:t, 

m in allernådigste herre och fader, behagat updraga mig a t t  för Consistorium 
förklara d e t u tm ärk ta  nådiga wälbehag, hvarm ed hans kongl. M aj:t inhem- 
ta t  academiens nuvarande tillstånd  och det n it  dess ledam öter hvar i s it äm 
ne ådagalägga. H ans kongl. M aj:t har i synnerhet med nådigt nöje, såväl af 
den anstälte  disputations acten som af flere föreläsningar dem hans M aj:t täckts 
af höra, funnit, det lä rosätte t a lt mer och mer in rä ttas  efter tidelivarfvets up- 
lysning och afpassas till det för sam hället gagnelige ändamål, a t t  u tan  åsido
sättande af en grundelig lärdomsbyggnad göra vetenskaperne tjänlige a t t  
bland allm änheten utspridas. N är professorerne på  sådant s ä t t  fortfara, kun
na  de vara  försäkrade om de yppersta af alla belöningar, sin konungs nåd, och 
den tillfredsställelsen a t t  af den upväxande ungdomen hafva tillskapat nyt- 
tige medborgare. H uru  mycken upm ärksam het hans kongl. M aj:t fäster på 
de studerandes förkofran, kan Consistorium inhem ta af hosgående nådiga 
skrifvelse, i hvilken hans kongl. M aj:t täckes tilldela en nådig upm untran å t 
studiosus Carl von Rosenstein, som hade den lyckan a t t  i dess höga öfvervaro 
m edelst förswarande af professor Lindbloms theser visa de framsteg han gjordt. 
F ör mig är det e tt  särdeles nöje a t t  om a lt de tta  lem na Consistorium under
rättelse, och befaller jag dermed rector och Consistorium Gud alsmägtig nådeligen. 

Stockholm den 9 Mars 1786.
Gustaf Adolph.

Visa (Sigill).
Nils von Rosenstein.

(Original i Kons. Arkiv.)
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49 .

J . F. Silfverhjelm till Gjörwell, med beskrifning af 
Gustaf III:s besök, Upsala d. 14 ocli 17 nov. 1786.

Upsala d. 14 November 1786.
Mon tres cher ami. Correspondenten har nu på någon tid  betedt sig 

ganska oordentligt och därtil har åtskilliga saker b idragit — än opasslighet, 
än  la thet, än  flit e t cetera.

U nderrättelser om professor F an ts disputations-act lärer väl blifvit min 
assessor lem nade så munteliga som skrifteliga —  så a t t  de jag  nu i d e tta  äm 
n e t kunde lem na torde vara, som m an säger, hors de saison. Man kjänner af 
tidningarne hvilka de opponerande lierrarne voro —  m an anm ärkte —  Skrö- 
derheim för sin qvickhet —  m agister Ehrenm alm  för m otsatsen, och til en 
liten echantillon af hans inkast kan d e t tjena, då han till bestridande af 1 the- 
sen förmodade, a t t  icke Roms herravälde sträckte sig öfver verlden, emedan 
m ånan och planeterne därifrån voro befriade; m an kan lä t t  finna huru en 
sådan opposition af den qvicke professor F a n t besvarades — Canzelie rådet 
Rosenstein u tm ärk te  sig genom den grundlighet, hvarm ed han discuterade 
och til en del vederläde åtskilliga af theserne. —• Academie secreteraren F ly 
gare tildrog sig allas upm ärksam het igenom det ridiculiserande sä tt, på hvil- 
ket han  sökte bevisa, a t t  ingen historia i verlden var så oskickelig a t t  i utöf- 
ningen följa, som Grekelands och Roms historia. H an författade därpå en 
liten Precis de l’histoire ancienne de Rome, som väckte e tt  alm änt löje: näm 
ligen huru  som e t t  band af röfvare sam m ansatt sig til e tt  gemensamt försvar, 
huru en flicka lå tit förleda sig til en oloflig amoux-ette, e t t  därpå följande til- 
äm nat barnam ord; och i denna sty le fo rtsa tte  han hela s i tt  sam m andrag af 
historien. H ans conclusion blef den a t t  för utöfningen a f en sådan historia 
bevare oss Gud. H ans inkast em ot 8  thesen, eller om den Vestphaliska fre
den var ny ttig  för Sverige eller ej, var in te t m indre original. H an trodde näm 
ligen, a t t  freden var högst ny ttig  af den grund, a t t  kriget eljest tils nu  fort
farit, och hvar och en, tilläde han, kan bäst finna, om d e t v arit för Sverige 
gangneligt eller ej. De öfrige opponenterne voro af d e t slaget, som den obe- 
gripelige autorn  kallar för alldagstyg; m an anm ärkte, a t t  herr Liljensparre 
(adlad som af Sivers) i sin opposition om talte Cesars lilla välde i Rom. Månne 
han trodde, a t t  Cesar där beklädde police m ästare äm betet? frågade en plaisant.

B land förefallne m ärkvärdigheter vill jag och näm na den förledne lör
dag hållne parentation öfver framledne professor Sleincour af Lidenske bib- 
liothecarien Leopold. Alla professorerna tillika med vi samteliga Östgöthar 
gingo i procession ifrån consistorium till stora auditorium, där den skulle hål
las, och sedan Kongl. M ajestät incognito ankom m it för a t t  afhöra talet, bör-
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jade academisten a t t  öpna sin värkeligen denna gången högst vältaliga tunga. 
D enna production blir innan kort af trycket utgifven och få r då genomgå eder 
granskning. E fter slu tad  oration begåfvo v i oss i sam ma ordning som vid an 
komsten tillbaka igen, ocb dermed var denna högtidelighet slut. E n  annan 
får jag  och omnämna, nämligen öfverlem nandet af Elephanterorden till vår 
älskade K ronprins af danska ministern. Eörleden söndag kl 1j 2\  var cour 
på slo tte t för dam er och cavallierer, och under den sam ma ankom  danska mi
nistern med orden på e t t  rö d t sam hets hyende. H an  öfverlemnade den til 
Kongl. M ajestät med en compliment, hvilken af konungen sielf besvarades — 
K onungen påsatte  sielf kronprinsen ordens tecknet och omfamnade honom 
derpå ganska kjärligt. Sedan denna ceremonie var slutad, å t  kungen och prin
sen en public, och var dervid en ganska sto r samling åskådare tillstädes. Mi
nistern  undfägnades sedan p räg tig t u ti en af academiens salar, och därm ed 
slutades dénna härlighet.

I  morgon komma närlagde theser a t t  ventileras. Man vill änteligen a t t  
jag  skall opponera, men jag svarar, som mig tyckes med skäl, a t t  d e t fin
nes så m ånga skjärskilte tilfällen a t t  yppa sin okunnighet, a t t  jag ej behöfver 
välja de allmänna. D et är än värre: professor Lindblom, som hvarje ons
dag har en enskilt liten disputations ac t af unge adelsmän, som stå  under dess 
inspection, vill äfven, a t t  jag vid dessa acter, som al tid  bi vistas af konung och 
kronprins, skall presidera; jag har väl högeligen undanbedt mig, men vet ej 
om  jag aldeles slipper.

Jag  skall väl vid tillfälle skrifva, men så länge kungen är i  staden kan 
de t ej bli som eljest så reguliert; de af mina bekanta som äro i hans svite hindra 
mig då och då vid m ina annars lediga stunder. D et ä r  en hugnad a t t  ha kungen 
här, han ä r så nådig, vi älska honom så hjerteligt och vi anse oss mera 
som hans barn än som hans undersåtare. H älsa oändeligt lilla syster, Calle 
och begge mamsellerna. J e  suis de coeur e t d ’ame

votre ami
Silfwerhjelm.

U psala d. 17 Nowemb. 1786.
Min värde vän! D et plär vara vanligt, a t t  m an genom intim ation u ti 

allm änna papper y ttra r  sin tacksäjelse för välgärningar af okjände välgörare. 
Skulle min assessor vilja å taga sig a t t  å  m ina vägnar complimentera den af 
våra bekante, som min vän vet a t t  jag  är så högeligen förbunden. —  Jag  
har fådt nouveller från  Stockholm — alle intressante, någre förunderlige, ville 
likväl’ önska af billig esprit de corps, a t t  den om talte mesalliancen vore e t t  
ogrundat ryckte. Jag  kjänner väl ej den för en mindre glättig  ordsak skull för- 
svundne herren, men önskar dock a t t  han m å igenfinnas. E t t  fo lkfattig t land
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som v å rt liar ej råd  och lägenhet a t t  göra några förluster i den vägen, i synner
h e t när de ej föra till m ariage som den förstnäm de eclipseringen.

Om jag på lägligt sä tt kan framföra ärendet till giftomannen, skall jag 
ej underlåta vara till tjenst; det är besynnerligt, jag har blifvit härstädes an 
modad af flere a t t  arbeta i  dylikt guldmakerie, m an liar till och med gordt 
mig den o rä tten  a t t  tro  mig vara i den saken ganska förfaren, en eller annan 
nådig blick af vederbörande på auditorium  har sa tt mig. i d e tta  anseende, olyc
kan ä r a t t  jag ej kan hålla god mine.

Åtskilliga obetydeligare schärmyzlar har väl förefallit emellan litera- 
tu ren  och m ilitairen h ä r i  staden, men som jag nu mera kan med rä tta  räkna 
mig (fast icke exclusivement), såsom un  point de reconciliation emellan dessa 
begge stridiga classer, är det ej underligt a t t  jag  söker dölja dessa för begge 
så lite t hedrande bragder. Freden, åtm instone e t t  stillestånd, synes nu för 
öfriget vara slu ta t emellan de krigande magterna.

Professor Neicter u tstod  de många och starka anfallen med en ganska 
u tm ärk t philosophisk kjöld; jag v e t än ej an ta le t på de belägrande, de kom
ma u tan  tvifvel i avisorne; nog voro de omkring 15 stycken, ty  striden vara
de till kl: 3. Professor F an t stridde i  synnerhet med mycken energie emot 
den thesen, som handlade om tyska liögskols-inrättningarnas läm plighet för 
oss; m ånga exempel framdrogos, m ånga bestriddes, men de höglärde herrarne 
kommo änteligen däri öfverens, a t t  2 :ne in rättn ingar likväl med fördel kunde 
införas hos oss, l:m o a tt, som det sker af tyska furstar, professorerne kunde 
för deras trägna arbete hugnas med upm untrande titla r; N eikter föreslog tit- 
teln  af Läs-råd, såsom tjenligast för en u tm ärk t skickelig professor. 2: do tyc
kes de begge finna den tyska liögskols-lagen förträffelig, som stadgar a t t  pro- 
fessorernes arvode eller salaire betalas vid termins början, och a t t  m an på detta  
sä tte t kunde slippa u tläm na sin dyrbara lärdom på  credit.

Unga Rosenstein var äfven af de snällare opponenter; den första the
sen angrep han med sådan styrka, a t t  Neickter nästan  m åste gifva vika; en 
ung Holmbergson var äfven ganska snäll i  sina inkast och y ttrade  i anledning 
af den 6 thesen sådane meningar, som kunde med tiden göra honom skickelig 
till en betydelig place u ti rikets drätselvärk. H err Filenius hade tag it en så 
olämpelig prädikoton vid anförandet af sine inkast, a t t  han äfven däraf blef 
förledd a t t  ibland dem inblanda åtskilliga r ä t t  gammalmodigt prästerliga idé
er, hvilka ej kommo Neickter illa till pass a t t  få employera sin qvickhet.

Om aftonen bi vistade jag en disputationsact, då  b lo tt såsom åhörare, 
men i hvilken jag nästkom m ande onsdag kommer a t t  figurera såsom preses; 
d e t var hos professor Lindblom u ti Schyttianske collegium, de t vill säja en 
samling af åtskillige r ä t t  snälle adelsmän, men bland hvilka jag till åldern är 
den m äst för mig komne; a t t  icke så ä r  hvad lärdommen vidkommer, därom 
v ittna  innelyckte theser, som nu senast i 2 :ne sammankomster blifvit ven ti
lerade. Konungen var ej incognito u tan  såsom monark Add sista samman-

UpS. Univ. H ist. Bili. V. 12
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kom sten närvarande, och betygade han s i tt  välbehag däröfver i de nådigaste 
ordalag. Mine theser blifva ofördröjeligen tryckte, jag skall då öfversända dem 
till m in egen vän, jag åropar i förväg dess indulgeance. M åtte jag icke vid de
ras försvarande komma på  skam. D et har scandaliserat åtskillige härvaran
de af mine bekante och studerande, a t t  jag vill deltaga u ti dessa öfningar, men 
här förehafves e t t  project till denna inrättnings vidare stadgande och u tv id 
gande, och m an väntade endast, a t t  någon af de äldre adelsmännerne ville bry
ta  isen för a t t  ingå i de tta  lilla samfund; jag har sk ra tta t å t  denna obehöriga 
vanitét, och jag tror mig hafva gort rä t t . I  dag gorde professor Tingstadius 
s itt offentliga inträde i academien, medels e tt  ta l handlande om österländska 
poesin; de t var ganska vältänk[t] och lärorik t och blir förmodeligen tryck t. 
Jag  slutar med tusende hälsningar till samtelige mina älskade vänner på Bel
levue, jag  beklagar dageligen a t t  icke få tillbringa den lilla tid, m ina lärdoms- 
öfningar lemna mig, u ti edert efterlängtade sällskap.

V otre ami pour toujours
Silfwerhjelm.

P. S. I  stället för d e t skadade bladet skall jag vid tillfälle lem na e tt  an
nat. H uru  går det med La Societé Harmonique —  några detailler.

(Bägge brefven original i K ongl. B iblioteket, B re f  till Gjörwell.)

50 .

K. M aj:t afslår de af Hälsinge-socknarne föreslagna 
villkoren för en kyrkotiondesättning med universitetet, Up- 
sala d. 20 nov. 1786.

W i Gustaf med Guds nåde e tc . . . Högborne Furste. W år älskelige
käre s o n .------------ W i hafwa i nåder lå tit Oss föredragas eders kongl. Höghets
u ti memorial da terad t d. 30:de sidstledne Septembr., afgifne y ttrande, an
gående riksdags fullmägtigens, Pehr Johanssons från södra Helsingland, un
derdåniga ansökan, a tt , som tid  effter annan tw ister upkom m it om kronoti- 
ondens utgiörande u ti en del socknar derstädes till U psala academie, Oss i n å
der täktes anbefalla en wiss och ständig tionde sättnings skyndesamma up- 
rä ttande emellan academien och wederbörande tiondegifware effter e tt  m e
dium af tio  års af kastning, och a t t  därw id i föllje af åberopade författningar 
all sådan jord, som sedan 1740 af nyo blifw it upodlad, m å ifrån tionde afgif- 
tens erläggande undantagas och befrias.

D etta  hafwe W i tag it u ti öfwerwägande och derwid inhäm tat, a t t  Con
sistorium Academicum i U psala med större delen af de socknar i Helsingland,
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hwilkas kronotionde academien innehafwer, ingådt öfwerenskommelser om 
tionde afgifften och äfwen gjordt tillbud a t t  u p rä tta  dylike contracter med de 
återstående trenne, Bollnäs, A lfta och Jerfsö socknar, af hwilka Consistorium 
egenteligen m ed den sidstnäm de eller Jerfsö w arit i tw ist. Och som, hwad 
frågan om en wiss tiondesättning angår, öfwerenskommelse derom ieke kunnat 
träffas, så wida allmogen begärt, a t t  den m åtte blifwa beständig, och till grund 
föreslagit tio  års medium, hw arem ot Consistorium ansedt 24 års medium så
som den billigaste grund, och med dess skyldighet a t t  bewaka academiens 
förmån icke kunnat förena en längre contractets w araktighet än uppå femtio 
år; Så hafwe Wi i så beskaffade om ständigheter pröfw at skiäligt a t t  bibehålla 
academien wid det fria wahl, som tillkommer alle contraherande, sam t den 
rä tt , som i b rist af contract tillhörer alle tiondeägare, och hwilken jämwäl u ti 
W årt nådiga bref till W år befallningshafvvande i orten af d. 17 Decembris 1776 
academien i denna sak är förbehållen. Beträffande å te r Pehr Johanssons be
gäran, a t t  all sedan 1740 af nyo upodlad jord m å ifrån  tionde afgifftens er
läggande befrias, så emedan tw ist emellan academien och Jerfsö socknemän 
finnes wara upkommen, om hwad under nam n af ånyo upodlad jord bör för
stås, då  academien ej kunnat medgifwa allmogens påstående a t t  sträcka det 
till den åker och mark, som till sin n a tu r ä r  odal och endast genom e t t  om väx
lande brukningssätt fåd t anseende af upodling; men de tta  twistemål, som ge
nom beswär af socknemännen öfwer landshöfdinge em betets i Gefle utslag är 
w ordet d rag it under W årt och rikets cammarcollegii pröfning, därstädes ännu 
icke blifw it behörigen afgjordt och till s lu t bragt: Ty hafwe Wi oss öfwer den
ne delen af berörde underdånige ansökning nu icke i nåder kunnat u tlå ta . 
H wilket Wi eder kongl. H öghet härm ed till swar och wederbörandes efter
rättelse i nåder w elat tillkiännagifwa, jäm te det Wi ock W år öpne resolution 
härå  lå tit u tfärda. W i förblifwe eder kongl. H öghet med konglig nåd och fa- 
derlig huldhet bewågne sam t befalle eder konglig Höghet Guds nådiga hägn 
och beskydd. U psala slo tt den 20 Novemb. 1786.

Under W årt secret 
(sigill)

E. Schröderheim.

(Original i  K ons. Arkiv.)
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51.

K. M aj:t skrapar K onsistoriet för dess lån till fram 
lidne kanslern grefve Eudenschöld, Upsala d. 22 nov. 1786.

W i G ustaf med Guds nåde etc. . .  Högborne furste, W ar älskelige käre 
son. Wi hafwe i nåder lå tit Oss föredragas eder kongl. H öghets under den 3 
sistledne Septem ber aflåtne skrifvvelse, angående Consistorii Academici liär- 
städes hos eder kongl. H öghet giorde hem ställan om afskrifning af en sum ma, 
stor tjugu tusende daler kopparm ynt, hwilken framledne herr riksrådet och 
academire cancelleren etc. grefwe Rudenschöld til låns af academien erhållit. 
Och länder eder kongl. H öghet deruppå til nådigt swar, d e t Wi wid öfwerwä- 
gande häraf funnit, huru m ycket Consistorium öfwerskridit författningarne, 
som u tan  all slags säkerhet bew iljat d e tta  lån, och a t  följakteligen de ledamö
ter, hw ilka til beslutet bidragit, med all rä ttw isa kunde åläggas a t  den deraf 
upkomne fordran academien ersätta ; men då  derem ot någon ursäk t kan  sö
kas u ti Consistorii agtning för dess canceller och de omständigheter, hwilka 
tw ungit honom a t  söka d e tta  biträde, så  wele W i häldre följa W år nådiga be
nägenhet för academien och tillå ta  denna summas afskrifning i räkenskaper- 
ne, dock m ed tilläggning af e tt  u ttryckelig t förbud för Consistorium, a t nå
gonsin, under hw ad wilkor d e t ske kan, försträcka tilkom m ande cancellerer 
något af academiens medel. W i förblifwe eder kongl. H öghet med konglig 
nåd och faderlig huldhet bewågne sam t befalle eder kongl. H öghet Guds nå
diga hägn och beskydd. U psala slo tt den 22 November 1786.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i K ons. Arkiv.)

52 .

Ärkebiskop II. v. Troil till J .  Lidén om förhållandena 
vid universitetet, Upsala d. 16 nov. 1787.

Ups. d. 16 Nov. 1787.
A t jag  ofta täncker på m it kära Östergöthland, lärer jag icke behöfwa 

försäkra. Jag  h a r där läm nat så  många, huilka hafua lika r ä t t  til m in hög- 
agtning och vänskap, a t jag huarken vil eller kan glömma dem, och huru  ofta 
stadna icke mina tanckar vid din sjuksäng, där jag äg t så m ånga nöjsamm a
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och upbyggeliga stunder? M ätte en mild Försyn minska d ina plågor, å tm in
stone aldrig undandraga Dig sin nåd a t  med vanligt tålam od och sinnes m un
te rh e t dem bära!

Genom vår beskedlige Slottsfogde, stundom  äfuen genom resande, har 
jag  fåd t underrättelse om Dig. De äro a ltid  fägnande, ehuru förenade med 
de käntslor m an har för en lidande vän. R yg te t har sagt mig, a t  du  så myc
ket blifuit fö rbättrad , a t  du nu mera kan om vända bladen i en bok. Jag  hop
pas snart få höra, a t  du kan snusa sjelf, ty  med a lt förtroende för dina nym- 
plier finner jag icke din näsa fla tterad  af deras fingrar, och önskar a t  du såle
des sm åningom  må vinna a lt mer och mer, och ho v e t om icke dina vänner 
ännu torde få se sin älskade Lidén frisk?

N u har jag omsider h ä r kom m it i ordning och finner mig väl med de lär
de fädren. Sjelfua Amnell är foglig, och går i D om capitlet a lt stilla och be
skedligt u tan  intriguer och disputer. I  theologiska faculteten har jag en gång 
varit a t  känna mig före. Jag  önskar a t  kunna bringa v å rt studium  theologi
cum på  en annan fot, men därm ed m åste m an förfara varsam t, och går det 
icke lä tt, så länge Amnell läser kyrkohistorien öfuer Benzelius, K inm ark stryper 
kättare, och Palm berg dogmatiserar. Em edlertid vän tar jag på  en ny  upp
sättn ing , för a t  få gjöra e t språng af 50 år, ty  så m ycket äro vi visst efter Tys- 
karne, huilka ostridigt äga mycken förtjenst, fas t de stundom  gå för långt. 
S it modus in  rebus. I  Consistorio Academico går jag äfuen stundom , m äst 
för a t  ställa  til rä tta , om jag  hör något gräl vara å  färde, huilket icke sällan 
händer ibland Apollinis söner. Annars går här a lt  i sin vanliga ordning. H är 
läses, disputeras, fabriceras candidater och politiceras, och d e t sista äfuen 
så ifrig t här som i Norrköping. Vi hafua gjordt en revolution i Ryssland, stran- 
gulerat käjsarinnan, fölgt kungen til Berlin och nu nyss därifrån til Paris, d å  
en courier i går kommer och annoncerar Monarkens ankom st til U psala i m or
gon afton.

Den gjorde ändringen med d i t  bibliothek var både hedrande och nyttig . 
Jag  tackar dig därföre. K rånglade icke Leopold med inventeringen, så vore 
d e t redan fly tta t. Du torde veta, a t  i m ellanrumm et äro nu 2 kakelugnar, så 
a t  rum m et hålles varm t och öppet alla dagar. Cronstedtska samlingen stå r 
quar, men M ynt C abinettet är f ly tta t til Consist. Minoris rum . B ibliotheket 
har nu gjorde stora acquisitioner genom dit, Strandbergs, Sturtzenbeckers, 
B jörnståls och flei’as legata sam t nu på  Aurivilliska auction, huartil 500 riks
daler äro anslagne. Men huad  som där fås betalas väl, ty  flere utlänske commis
sioner stegra priset. De förnäm ste äro H ertigen af Wiirtembcrg, Ivulenkamp 
i Göttingen, Gothaiske B ibliotheket, Luchtm an m. fl., och som jag vet det 
roar dig a t veta priset på  en vahra, som du så m ycket älskar, så sänder jag här 
e t u tdrag  af auctions protocollet på  de förnämste. Alle folianter äro sålde 
och 4:terne til och med 945 til en sum m a stor 31,599.16. D et fägnar mig, a t 
sterbhuset får dem väl betalte, ehuru de t suider i min pung; men a t  Kulen-
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kampf drager af med Complutenser ä r  förargligt. Jag  ville a t Linköpings Bib- 
liothek skulle köpa den, men jag ve t icke visst, om Lincopenses vilja, och frug- 
ta r, a t  M urray ej släpper den.

H ar du någon gång tillfälle a t fägna mig med bref, så är de t välkom met. 
P å  din vänskap och hugkomst räknar din

Til Gref Rosen och General Cederhjelm anmäler du min respect, äfuen 
til din  värd  och alla andra som komma mig ihog.

K. M aj:ts bref om ordnande af de medicinska profes
surerna, Stockholm d. 11 febr. 1788.

Wi Gustaf med Guds nåde etc. Högborne Furste, W år ällskelige käre 
son. U ti underdånigt memorial da terad t d. 14:de sidstwekne Januarii up- 
gifwer Eder Kongl. H öghet medicinska facultetens i U psala närvarande ställ
ning, jäm te berättelse liuruledes S tats rådet Rönnow i lifstiden, utom  andre 
legata, till U psala academie förärat e tt  capital af 30000 daler kopp:nit eller 
1667 riksdaler specie, hwaraf rän tan  eller 100 riksdaler specie bör tillfalla 
anatomise professoren, såsom e t t  årlig t arfwode eller stipendium, till upm unt- 
ran  för honom a t t  sk iö ta dess besvärliga syssla, sam t a t t  bemälde S tats råd  
till sam ma profession donerat sina anatom iska och chirurgiska instrum enter, 
äfwen som han ock anslagit e tt  capital af 4000 daler kopp:m t eller 222 riks
daler 10 sk:r 8 r :s t specie, hwaraf interesset årligen skall gifwas å t den s tu 
dent, som gjordt det bästa  anatom iska praeparat. Och då  Eder Kongl. H ög
het nu tro r sig kunna i underdånighet tillstyrka, a t t  den medicinska faculte- 
ten  må in rä ttas på  e tt  v a rak tig t sä tt, afpassadt efter vetenskapens och de 
studerandes behof sam t academiens tillgångar, finner Eder Kongl. Höghet, 
det trenne professorer äro tillräckelige för vetenskapens skiötande, och a t t  
e t t  större antal ej u tan  dryg känning i academiens u tg ifter skulle kunna a l
tid  bibehållas; i anseende hva rtill Eder Kongl. H öghet i underdånighet hem 
ställer, om icke Oss i nåder täktes förordna, d e t hädanefter evärdeligen i be
rörde facultet böra v a ra  trenne professorer, nemligen: en som läser natural- 
historien och m ateria medica sam t å tn iu ter den lön och förmåner, som denna 
profession äro anslagne: en som läser medicina theoretica e t practica och der- 
före åtn iu ter den andra ordinarie lönen, som på s ta t ä r  medicinska faculteten

trognaste vän och tjenare 
Uno von Troil.

(O riginal i U psala Univ. B ibliotek G. 151: k.)
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anslagen: warande d e t efter Eders Kongl. Höghets tanka  tjenligt, a t t  med un- 
derwisningen om sjukdomars botande förena läran om deras orsaker och be
skaffenhet: den tredje professoren, som kommer a t t  läsa anatom ien och chi- 
rurgien emot åtn iu tande af den lön, som w arit in rä ttad  för juris publici sve- 
cani professionen, så snart sam ma lön blifwer ledig, tillika med ofwan omför- 
mälde 100 riksdaler, som S tats råd e t Rönnow till förbättring i denne profes
sors wilkor donerat.

E fter uprepande af de considerationer, för hwilka Eder Kongl. Höghet 
tillstyrcker W årt nådiga förordnande, a t t  anatomife professoren således, jäm te 
sine öfrige giöromål, hädanefter bör läsa och examinera i chirurgien, giör Eder 
Kongl. H öghet widare underdånig föreställning, a t t  medicinska facultetens 
nuw arande äldste ledamot, medicina! practicse professoren Doctor Jonas Sid
rén, m å efter dess ingifne ansökning undfå nådigt afskied med bibehållande 
af lön och prsebende hemman i dess öfriga lifstid, till dess han kan komma a t t  
tillträda  någon emeriti lön, sam t a tt , till fyllande af hans rum , extra ordinarie 
professoren Johan  G ustaf Acrell kunde, enligt dess derom jäm wäl gjorde an 
hållan, blifwa förordnad a t t  wara ordinarie professor, em ot den skyldighet 
a t t  läsa medicina theoretica e t practica och a t t  hafwa inseende öfwer Nosoco
mium, med bibehållande af den lön och förmåner han nu innehafwer, till dess 
den ordinarie lönen efter Sidrén kan blifwa ledig; H w arförutan Eder Kongl. 
Höghet i underdånighet föreslår, a t t  Acrell, lika som dess företrädare, perso- 
nelt m å förunnas de boningsrum i Nosocomio, som Sidrén nu kommer a t t  af- 
träda, sam t a t t  honom, som redan ä r försedd med W år nådiga fullm agt a t t  
wara professor och nu  i flere å r  bestrid t professors giöromål, öpen resolution 
å  det ena och andra kunde i nåder meddelas: hemställande Eder Kongl. Hög
het sluteligen i underdånighet, om icke till upm untran  för adjuncten i medi
cinska faculteten, D octor Pehr Afzelius, Oss i nåder täktes gifwa honom för
säkran a t t  få tillträda och å tn iu ta  den halfwa indragne professors lön, som 
professor Acrell nu innehafwer, så snart han den sam ma läm nar, sam t der- 
jäm te förunna Afzelius assessors fullm agt och wärdighet lika med assessorerne 
i W årt Collegio medico.

N u emedan W i efter öfwerwägande häraf godtfunnit, a t t  till alla delar 
gilla och bifalla hwad Eder Kongl. H öghet u ti förberörde m åtto  i underdånig
het hem stält och tillsty rk t; ty  wele Wi Eder Kongl. H öghet det härm ed till 
swar sam t egen och wederbörandes efterrättelse nådigst hafwa tillkiänna gif- 
wit. W i förblifwe Eder Kongl. H öghet med Kongl. nåd och faderlig huldhet 
benägne, sam t befalle Eder Kongl. H öghet Guds nådiga hägn och beskydd. 
Stockholms S lott den l l : t e  Februarii 1788.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)
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54 .

K. Maj:ts b ref om examina till ho frä tt och kollegier, 
Stockholm d. 9 april 1788.

W i Gustaf med Guds nåde etc. Högborne Furste, W ar ällskelige käre 
son! Sedan genom Kongl. författningen af den 10 Mars 1749 i nåder blifwit 
anbefaldt, det alla de, som ärna sig i tjen st w id rättegångs wärken, altid  skola 
wara försedde med betyg öfwer deras insigter, till hwilkas utrönande antingen 
examen wid academien blifw it anstäld, eller ock enligt d e t tillstånd, som i be
rörde författning lemnas, prof igenom en disputations förswarande aflagdt; 
så bar Eder Kongl. H öghet u ti memorial af den 20:de i nästledne m ånad för 
andragne skjäl och om ständigheter underdånigst hem stält, om icke Oss i nå
der täcktes öfwer ofwannämnde författning gjöra den nådiga förklaring, a t t  
de som äm na sig till W åre och rikets Hof rä tte r  sam t W åre och rikets Cancel- 
lie och Bergs collegier, hädanefter, då de utgifwa och förswara disputationer, 
ej derigenom undslippa examen för flere än den professor, under hwilkens prae- 
sidio de disputera, men af de öfrige professorer, som äga rä ttig h e t a t t  exami
nera, offenteligen måge förhöras sam t med betyg öfwer sine kundskaper för- 
sees. Och emedan W i i nåder godtfunnit a t t  till denna Eder Kongl. Höghets 
underdåniga hemställan läm na W årt nådiga bifall, sam t fördenskull derom 
W åre och rikets Hof rä tte r , wederbörande Collegier och Cancellererne wid de 
öfrige rikets academier förständigat; ty  warder Eder Kongl. H öghet det till 
swar och behörig efterrättelse härm ed nådigst tillk jänna gifwit. W i förblif- 
we Eder Kongl. H öghet med Kongl. nåd och faderlig huldhet bewågne sam t 
befalle Eder Kongl. H öghet Guds nådiga hägn och beskydd.

Stockholms S lo tt den 9:de Aprill 1788.
Gustaf.

E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)
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55 .

Kanslern till K onsistoriet mecl förklaring öfver K. Maj:ts 
gunstbevis m ot stallm ästarne och meddelande, a tt  tyska språk- 
m ästaretjänsten tillsvidare indrages, Stockholm d. 16 juni 1788.

Magnifice rector och samtelige ledamöter i Consistorio Academico. 
Af hosgående konungens, min allernådigste lierres och faders, nådiga 

skrifvelse under den 14 hujus inhem tar Consistorium, a t hans M :t täckts be- 
w ilja dess understallm ästare From hold Ehrenström  d e t af honom sökte til- 
stånd a t få lem na förvaltningen af academite stallm ästare beställningen, men 
bibehållit honom såsom understallm ästare hos hans M aj:t, sam t i dess ställe 
til academia; stallm ästare u tnäm t och förordnat lieutenantcn Carl P e tte r F a 
gerström. Vid de tta  tilfälle har hans M aj:t äfven täckts förunna Ehrenström  
en pension af tvåhundrade riksdaler årligen af academiens medel sam t rä ttig 
h e t a t, til dess vidare derom förordnat varder, bebo våningsrumm en på Yård- 
sätra , hvarem ot Fagerström  kommer a t  tillträda stalhnästarelönen, utford- 
ringen och vid nästa  termins början de sysslan åtföljande rum  i exercitie huset. 
Konungen har härvid  både h a ft til föremål a t belöna understallm ästaren E h 
renström  för dess trogna tienster, och äfven a t Fagerström , hvars skicklighet 
i ridkonsten är allm änt känd, ej m åtte  genom saknad af full lön sä ttas u r stånd 
a t  göra den ny tta , m an af honom med full trygghet sig lofva kan. Denna n y tta  
fö rväntar konungen a t se sträck t til academien i allm änhet, öfvertygad a t de 
lycklige tilfällen a t undervisas i kroppsöfningar ej lite t bidraga a t öka antalet 
af adelig och annan förmögnare ungdom, hvarigenom å te r flere u tvägar för 
de mindre förmögne studerande yppas a t  uppehålla sig vid academien, sam t 
igenom d e t ena och andra både lärarenas båtnad  och universitetets anseende 
förökas. Men då  konungen på  desse grunder funnit för godt a t anbefalla aca
demien en u tg ift, har hans M aj:t ej heller fö rgätit den ömhet, hans M aj:t vid 
alla tilfällen äm nat visa för academiens cassa, och til den ändan befalt mig 
gifva Consistorium tilkänna, a t dess nådiga v ilja är, det tyska språkm ästare 
sysslan tils vidare m åtte  s tå  obesatt, och denna syssla anslagne lön således 
besparas. Konungen inser väl nödvändigheten af nyss näm de syssla, men 
föreställer sig, a t  tilfällen ej skola saknas för ungdomen a t n iu ta undervisning 
i  tyska språket af m era än  en vid academien vistande och i de tta  språk  kunnig 
man; äfven som hans M aj:ts nådiga befallning är, a t, enär någon af de flere 
ex tra  aflöningar och pensioner, hwarmed academiske sta ten  nu ä r graverad, 
kommer a t  uphöra, en tysk  språkm ästare med vanlig lön m å blifva tilför- 
ordnad.

Som e t och anna t rörande understallm ästaren Ehrenström  ännu y tte r
ligare af konungen lärer stadgas, så har Consistorium derom a t  förvänta vi-
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dare underrättelse, men ställer sig em edlertid hvad nu  anbefalt blifvit til un
derdånig efterrättelse. Jag  befaller rector och Consistorium Gud alsmägtig 
nådeligen.

Stockholm den 16 Jun ii 1788.
Gustaf Adolph.

Visa. (Sigih)
Nils von Rosenstein.

(Original i Kons. Arkiv.)

56 .

Gustaf III:s donationsbref å sina papper till Universi
tetsbiblioteket, Stockholm d. 23 juni 1788 (med bilaga).

Då jag skänker till Upsala Academies Bibliotheque mina papper, tror 
jag frälsa från förstörelse åtskilliga curieuse och interessanta annecdoter af 
min regiering, som elliest m åst fördöljas, emedan den skyldiga granlagen
he t för nu  lefvande personer hade tvungit mig a t förstöra papper, vilka kunde 
förorsaka dem förtretligheter, men som efter 50 års förlopp ej kunna v ara  nå
gon till meen, men m ycket uplysa tidevarfvets historia. Desse papper äro 
af åtskilliga slag. Dels bref, dels memoirer, dels lapris papper, dels projecter 
hos mig inlämnade. Många angå lustbarheter vid hofvet som i min ungdom 
och i början af min regiering dels af mig sielf dels af mina syskon eller andra 
af hofvet blifvit inventerade, men som dock visa tidsens smack, lefnads och 
omgängesätt. Bref af främmande mackter, af fruntim m er som jag kiänt, då 
jag v a ritt utomlands. Af dessa finnes isynnerhett till mig en myckenhet skrif- 
na  af trenne förståndiga och förnäm a fransyska fruntim m er, nemligen af Ar
m and Septimannie de Richelieu, Comtesse d’Egmon, do tter af den nam nkun
nige Marskalken Hertigen af Richelieu, som frälste Genua och tog Mahon, en 
af de behagligaste herrar af Loudvich den XIV, Loudvich den XV och Loud- 
vich den XVI: des liof. Hennes moder var en Printsesse af Lotringska huset, 
hon var sielf gift med le Comte d’Egmon, grand d ’Espagne; hon dog om hösten 
1773. Den andra ä r  H enriette  de Sauchon, Comtesse de Bouflers, känd för 
s i tt  förstånd, sin v itte r he tt, den framlidne P rin tsen  af Contis vänskap och a t 
hava v arit de tt första fransyska frun tim rett, som efter 1763 års fred rest öfver 
til Ängland. Den tredje ä r  N . N. de Noaille, Comtesse de la Marque, do tter 
af den gambla Marechal de Noaille, som commenderat fransyska arm eerna 
under Loudvich X IV  och Loudvich XV och som v an t bataillien af D einain; 
hon ä r änka af den sista Comte de la Mark, son af den som var ambassadeur 
hos K. Carl X II. Comte de la Marks titte l har blivit af dess do tter af första
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giftet förd till Arembergska husett. Af dessa dam er äro de m ästa brefven. 
Alla dessa papper ligga i en sto r oordning, men alla de, som äro från min ung
dom till 1780, äro de fläste inlagde i den svarta  cofferten, som s tå r  i bo tten  af 
kistan. I  denna coffert finnes salig konungens bref, Änkedrotningens, bref 
från mina syskon, från K onungarne i Frankrike, Loudvich XV och X V I, K . 
af Preussen, af Spanien etc. sam t m ånga papper angående revolutionen; bref 
af R. R. Gref Carl Scheffer, som äro svar på  dem jag honom tilskriv itt, vilka 
mina originaller mig af Riksm arskalken Grefe Carl Bonde efter Gref Schef- 
fers död blefvo återstälde, och vilka finnas i e t sä rsk ilt convolut inlagde i den 
stora kistan. Då d e tta  efter 5 )  å r  ypnas, är min villia, a t  academien utser en 
v itte r och för smak sam t kiärlek för historien kiänd m an a t lägga desse 
papper i ordning, inbinna dem i perm ar sam t förvara dem med Palmskiöldska 
samlingarne i e tt  to rt rum  i bibliothequet. Skulle någon villa skrifva anec- 
doter öfver min historia eller lå ta  tryka de tt som vore curieust, ansåg jag 
det med nöije.

Jag  läm nar emedlertid academien e t t  n y tt  vedermäle af den kiärlek jag 
a ltid  b u rit för det värk  jag i min ungdom förvaltat, och som jag under min 
sons omyndiga år tag it mig ännu närm are an. Jag  önskar, a t mine efterträ
dare på  Svenska tronen m å a ltid  hysa sam ma hjertelag för en in rättn ing  så 
nyttig  och så hedrande för riket.

Stockholms slot den 23 Jun ii 1788.
Gustaf.

(O riginal i Kons. A rk iv : A rchivum  m inus. F ö ru t try ck t i U psala C orrespondenten
1842, n . 27.)

B ilaga.

Gustaf III:s fullm akt för N. v. Rosenstein a tt  i hän
delse af lians död tillstä lla  un iversitetet de papper han do
nerat, Stockholm d. 23 juni 1788.

Jag  har anbefalt Cantzli R ådet och R iddaren af min N ordstierne orden 
min älskelige sons Cronprintzens inform ator sam t en af 18 af Svenska Aka
demien, at, ifall under det krig som nu  synes ho ta  rike t jag gick den väg Gustaf 
Adolph och Carl X II  g å t eller med döden afginge, tilställa Upsala Academie 
til des vård  en stor kista med curieuse böker och papper, samlade under mina 
utrikes resor, men med d e t utrykeliga förbehåll, a t  eij den ypna eller ypna lå ta
för än  50 å r efter min död. V ilket ä r  min sista villia och befallning.

Stockholms slot d. 23 Jun ii 1788.
Gustaf.

(Original, inlagdt i föregående donationsbref.)
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57 .

Anders Bobergs och Olof Knös k o n trak t 0111 vice- 
bibliotekarielönen, Upsala d. 11 dec. 1788.

Emellan oss undertecknade ä r den wänliga öfwerenskommelsen ingån
gen, a t t  0111 jag Boberg af H ans Kongl. H öghet Kronprinsen i nåder blifwer 
u tnäm nd till Vice Bibliothecarius wid U psala Academie, betalar jag, så snart 
fullm agt för mig utfallit, till herr adjuncten Knös en summa af Tvåhundrade 
S juttio  Sju R dr., T rettio  sju sk., och F y ra  rst. Specie, och om jag Knös å te r  
skulle winna denna nådiga befordran, betalar jag till Amanuensen magist. 
Boberg årligen hälften af den Vice Bibliothecarie sysslan åtföljande lön, till 
dess Boberg får tillträda  någon ledighet af jäm ngoda förm åner med berörda 
halfwa lön. I  den senare händelsen förbinder äfwen jag Boberg mig, a t t  när 
ordinarie amanuens lönen wid bibliotheket mig tillfaller, på sam ma sä tt dela 
den med adjuncten Knös. D etta  försäkras på ära och tro  m ed våra  egenhän
diga namns och sigills undersättande, och i undertecknade gode mäns när- 
waro, som skedde i Upsala d. ellofte dagen i Decembr. m ånad å r E ttusende 
Sjuhundrade O ttatio  O tta.

Olof Andersson Knös. And: Is. Boberg.

Magnifice Rector och samtelige Ledamöter i Consistorio Academico.

Af Consistorii skrifvelse under den 16 i denna m ånad har jag inhäm tat 
d e t val Consistorium gjordt af chemiee professoren Johan Afzelius till Rector 
för nästinstundande lialfva år, sam t a t  Consistorium tro d t sig böra hemställa, 
om icke han, som önskar göra en resa till Vestergöthland, m åtte få, enligt hvad

(L. S.)
Til W itnes

Jac . F . Neikter 
Kongl. Acad n.v. Rector

(L. S.)

Eric Mich. F an t. 
H ist. Prof. Ups.

Pehr F . Aurivillius.
K . Acad. n. v. Bibliothecarius.

(O riginal i U psala  U niv. B iblioteks A rkiv , A: 10.)

K anslersbref om rektoratsväxlingen, Stockholm cl. 28
maj 1789.
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1761 tilläts cantzli rådet Ilire, genom en vicarius em ottaga Rectors em betet; 
hvarjem te jag af berörde skrifvelse och d e t dervid bifogade protocoll blifvit 
underrä ttad  om den fråga, professorerne Flygare, Thunberg och Acrell väckt 
om ändring i den nu vanlige rectors touren, för a t afhjelpa den olikhet, de för
m ent sig derutinnan finna till de öfre faculteters förfång och den pliilosoplii- 
skas fördel.

Mig har härvid icke undfallit, huru  angelägit de t blifver a t, derest den 
praxis, som nu följes vid  rectoratets omgång faculteterne och professorerne 
emellan, skulle finnas felaktig, deruti förskaffa rättelse, sam t a t i annan hän
delse stadga densam ma på e t s ä tt som förebygger alla tv ister och skiljaktig
heter. Men som tiden nu ej medgifver den dertill erforderlige undersökning 
och pröfning, och dessutom rättelse, i fall den anses nödig, icke u tan  föregån
gen underdånig hem ställan till Konungen, synes kunna vinnas, så vill jag 
framdeles och så snart som möjeligt ä r  häröfver meddela Consistorium mina 
tankar. Em ellertid har jag så m ycket mindre tro d t mig böra upsk ju ta  a t 
lemna m itt bifall till d e t nu  skedde rectors val, som professoren Afzelius en
ligt subsisterande författningar ostridigt är närm ast i ordningen och äldre än 
de professorer i de öfre faculteter, hvilka skulle kunna i stöd af den väckta 
betänkligheten göra anspråk på  rectors embetets tillträdande; icke heller nå
gon em ot de tta  val anfördt klagomål.

H vad  å ter beträffar Consistorii hemställan om rectoratets em ottagande 
per vicarium  professorem, får jag gifva Consistorium vid handen, a t jag redan 
d. 25 hujus bifallit professoren Afzelii ansökning om permission i  afseende på 
dess faders dödsfall, och a t  jag tro r mig med fu llt skäl kunna sam tycka den af 
Consistorio föreslagne utväg, a t en annan professor vid ceremonien företrä
der dess ställe, och han sedermera i Consistorio aflägger rectors eden, då  så
d an t ej allenast ä r  g rundadt i det åberopade p r te jud icat vid cantzli råd e t Hi
res förfall af sjukdom, u tan  min högstsalige H err farfader Konung Adolf Fred- 
ric genom dess skrifvelse af den 21 December 1761 förordnat, a t  på samma 
s ä t t  förhållas skulle vid framdeles yppande tillfällen af dylik beskaffenhet. 
D et enda jag härvid  har a t tillägga ä r det förtroende jag  hyser till professor 
Afzelius och des företrädare som vid om bytet blifver Prorector, a t de sins 
emellan, i afseende på  den förres erhållne permission, så öfverenskomma, a t 
hvarken rectors göromålen å  sidosättas, eller v icaria te t sträckes längre, än 
den enas angelägenheter nödvändigt fordra, och den andras skäliga anspråk 
på  ledighet medgifver. Jag  befaller Rector och Consistorium Academicum 
Gud A lsm äktig nådeligen.

Stockholm d. 28 Maji 1789.
Gustaf Adolph.

Nils von Rosenstein.

(Original i Kons. Arkiv.)
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59 .

Kanslern till K. Maj:t, föreslår a t t  e. ord. professor 
Tingstadius u tan  vidare uppflyttas till den lediga professu
ren i österländska språk, Stockholm d. 28 maj 1789.

U nderdånigste Memorial.

Exped. under d. 1 J u n ii 1789 genom resol. och svar till H:s 
Kongl. Höghet Cronprinsen.

Eders Kongl. Majestset tsecktes i nåder lå ta  sig föredraga, a t t  L.L. 0 .0 . 
prof essoren vid academien i U psala Johan  Niclas H ageman den 11 sisti. J a 
nuarii med döden afgått. Då academien i honom förlorat en berömlig lärare, 
och professionen ä r ibland dem Eders Kongl. M :t anser för oumbärlige, hade 
jag väl enligt författningarne bord t begära Eders Kongl. M:ts nådigste till
stån d  a t t  updraga consistorium academicum a t t  up rä tta  behörigt förslag, 
men som serskildte om ständigheter härvid förekomma i anseende till ex tra
ordinarie professoren Johan  Adam Tingstadius, så torde Eders Kongl. M :t 
täckas tillå ta  mig a t t  dem i underdånighet andraga.

Tingstadius har a ltid  g jort den Orientaliska litteratu ren  till s i tt  hufvud- 
yrke och deru ti förskaffat sig en grundelig och sällsynt insigt. Förordnad till 
ad junct har han  ådagalagt de skicklighets prof, a t t  han uppå cantzlerens un 
derdåniga föreskrift få t t  erfara serskildte vederm älen af Eders Kongl. M :ts 
nåd. Då orientalium lingvarum professionen 1786 blef ledig och Eders Kongl. 
M :t dertill u tnäm nde Hageman, täcktes Eders Kongl. M :t tillika på  Tingsta- 
dii förtjenster hafva d e t nådiga afseende, a t t  han förordnades till ex traordi
narie professor med en extra lön af besparde medel. H an hölt deruppå det 
offenteliga tal, som vid professorers introducerande ä r vanligt, och började 
publiqve föreläsningar, dem han med allm änt bifall fortsatte, till dess han af 
Eders Kongl. M :t förordnades till ledam ot af bibel commissionen, i hvilken 
egenskap han ej mindre än  tillförene u tm ärk te  sina insigter och s itt snille.

Derjem te har han tid  efter annan af trycket u tg ifv it arbeten och öfver
sättningar, hvilka v ittna  om en äfven så grundelig kännedom af orientaliske 
språken och litteraturen  som god sm ak och ren skrifart på modersmålet.

D å således ingen tvifvel är, a t t  Tingstadius förenar alla de egenskaper, 
som till professionens värdiga bestridande kunna önskas; då han redan är 
extraordinarie professor, tag it sin introduction och hållit publiqve föreläsnin
gar; då han igenom flere sam m anstötande om ständigheter hittills saknat 
den befordran för hvilken han egenteligen arbeta t; då  han nju ter en ex tra  lön, 
som igenom dess befordran i sinom tid  enligit Eders Kongl. M :ts nådiga be
hag antingen kan besparas eller på  något för academien n y ttig t s ä tt använ
das; då  tillika den om ständigheten inträffer, a t t  consistorium torde finna
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sw årighet a t t  fylla förslaget och a t t  helt visst inga äro a t t  tillgå som med Ting- 
stadius kunna jämföras; så vågar jag u r alla dessa skäl i underdånighet hem
ställa, om icke Eders Kongl. M :t torde täckas genom nådig resolution för
ordna, a t t  Tingstadius tillträder den lediga lingvarum orientalium  professio
nen med de dervid förknippade lön och förmoner när de af enkan afträdas, 
u tan  a t t  behöfva lösa någon ny  fullm agt eller taga ny  introduction, men lik
väl så, a t t  han icke förrän ifrån  datum  af en sådan Eders Kongl. M :ts reso
lution räknar sin tou r bland ordinarie professorer så i consistorio som facul- 
teten, till m unera am bulatoria och andre förmoner, sam t a t t  hvad honom nu 
för serskildte orsaker vederfares, icke m å af andre extraordinarie professorer 
såsom prejudicat åberopas.

Stockholm den 28 Maji 1789.
Gustaf Adolph.

Nils von Rosenstein.

(Original i R iksarkivet, K ansler och K onsistorium  till  K. Maj:t.)

60 .

K. M aj:t utv idgar N ya Botaniska trädgårdens tom t, 
L ikala d. 8 juli 1789.

W i Gustaf med Guds nåde etc. . . Högborne Furste, W år ällskelige k. 
Son! Sedan W i uppå capitainen Nordencreutz:s underdåniga anm älan i nå
der godtfunnit, a t t  öka W år redan gjordda donation af tom t till den redan 
begyndda orangeri-bygnaden i U psala med fyratio alnar af jorden längre u t 
i gärdet, a llt ifrån de t stället der bygnadstom ten nu slutar, hvilken tillökning 
bör i bredden blifva lika med sam ma tom t: och Wi i anledning deraf inford
ra t  W år Befallningshafvandes i Upsala underdåniga utlåtande, hvilket jem- 
wäl inkom m it; låte W i nu nådige ordres afgå till bemälde landshöfding om 
skyndsam  verkställighet häraf, sam t a t t  de, hvilke derigenom m ista åker, få 
en dylik ersättning, som blifvit tillagd innehafvarne af den vid första dona
tionen till meranämnde bygnads-tom t lagde åker. H vilket W i welat Eder 
Kongl. H öghet till behörig underrättelse härm ed i nåder tillkänna gifva. Wi 
förblifve Eder Kongl. H öghet med Kongl. nåd  och Faderlig  huldhet bevågne, 
sam t befalle Eder Kongl. H öghet Guds nådiga hägn och beskydd. Lägret vid 
Likala den 8:de Ju lii 1789.

Gustaf.
E: Wilh: Strandberg.

(Original i Kons. Arkiv.)
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61.

Konsistorium till kanslern om universitetets liandt- 
verkare, Upsala cl. 11 juli 1789.

Högborne Furste, Allernådigste Kronprins.

Föredr: d. 20 Oct. 1790. Bilagorne ajsände til Konungen.

E der Kongl. H öghet täcktes nådigast lå ta  sig föredragas, huru Kongl. 
academien i de privilegier, som Sweriges stora konungar tid  efter annan den 
meddelt, ibland andra rättigheter äfwen få tt  den, a t t  hafwa wissa handtw är- 
kare till sin tjenst frie från stadens tunga, nemligen: enligt Kongl. privilegi- 
erne d. 22 December 1640 en byggmästare, en m urm ästare, en smed, en snic
kare och en glasmästare, hwilken sednare äfwen skulle w ara till Domkyrkans 
tjenst; sam t enligt Kongl. resolutionen den 27 Jun i 1655, 4:de §. twenne bok
bindare, hw artill äfwen för Kongl. ridstallets behof sedan dess in rättn ing  kom
m it en hofslagare; men a t  då H ans Kongl. M aij:t genom resolution på  Borgare 
ståndets beswär af d. 28 April de tta  å r  allernådigst behagat förklara, a t  uni
versiteter och andra i städerne warande publique werk och in rättn ingar icke 
måge särskilde handtw ärkare antaga eller under sådan t nam n skydda; så har 
hos consistorium academicum twifwelsmål upkomm it, huruw ida de handtwer- 
kare, som äro näm de i academiens privilegier, äfwen härunder böra förstås, 
eller om d e t icke fas t mer har afseende å  det missbruk som härw id händt, i 
d e t denna academien någon gång an tag it egna skräddare och skomakare, och 
wid de andra  academierne ändå flere; Och i anledning deraf dristar hos Eder 
Kongl. H öghet consistorium academicum i underdånighet hemställa, om icke 
E der Kongl. H öghet skulle täckas häröfwer utw ärka Kongl. M aij:ts allernå
digste förklaring.

Desse för academien tillåtne handtw ärkare äro sådane, a t  de antingen 
hafwa afseende å  litteratu ren , såsom bokbindare, för hwilka consistorium 
äger för de studerandes skull a t t  föreskrifwa taxor och med dem eljest hålla 
ordning, hw ilket swårligen skulle kunna ske, om de hörde under en annan ju 
risdiction; eller ock äro de för academiens byggnader nödwändige. Och som 
wid dem det a ltid  ä r  angeläget a t wara försäkrad om arbetarens skicklighet 
och pålitlighet, a t han har tillräckligt arbetsm anskap och, i fall han skulle fe
la, academien ej m å w ara nödsakad a t t  genom rättegång  wid e t främmande 
forum söka rättelse; så lärer Eder Kongl. H öghet täckas allernådigst finna, 
det Kongl. academiens privilegium a t  sjelf antaga och under sin jurisdiction 
äga dessa handtw ärkare är för academien af betydenhet; hwaremot staden 
deraf, a t  de skrifwas wid academien, icke synnerligen förlorar: warandes lika 
beskaffenhet med academiens trägårdsm ästare, instrum entm akare, graveur,
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m. m., hw ilka m an aldrig kunde w änta a t  ärhålla skicklige, om academien 
icke skulle få n y ttja  andra än  dem, som efter de i skråförfattningar utstakade 
läro-år blifw it af stadens m agistrat m ästare och borgare.

Fram härde med d jup undergifwen wördnad a t  wara, Högborne Furste, 
allernådigste Kronprins,

Eder Kongl. Höghets 
underdånigste tropligtige tjenare 

Daniel Boethius.
Kongl. acad. nuv. Pro rector.

Gustaf Flygare. J .  G. Acrel. F. Mallet. F r. Westerdahl.

Konsistorium till Kanslern om rektoratsväxlingen, Up- 
sala d. 31 okt. 1789 (med bilaga).

Högborne Furste, Allernådigste Kronprins.

Föredragit d. 26 M aji 1792 och a f slagit u t in  Litteris.
U ti nådigste skrifwelse under den 2 af innewarande m ånad har Eder 

Kongl. H öghet i  anledning af den wid sidsta rectors-walet upkomne fråga, 
rörande någon förm ent olikhet faculteterne emellan i rectors touren, täckts 
infordra consistorii academici underdånigste utlåtande, huruwida den nu 
brukliga omgång i rectors em betets tillträdande medför olikhet emellan pro- 
fessorerne af särskilde faculteter, och om så är, på  hw ad sä tt denna olikhet 
bäst m å kunna afhjelpas och en lika r ä t t  alla professorer förbehållas.

Till underdånigste åtlydnad häraf får consistorium academicum såle
des i underdånighet först upgifwa de omständigheter, som consistorium aca
demicum tro r i synnerhet i sednare tider hafwa rubbat den jemlikhet, som for
dom w arit emellan faculteterne.

Af ålder hafwa professorerne i theologiska faculteten w arit fyra; i den 
juridiska tw änne; tw å u ti den medicinska och wid pass nio u ti den philoso- 
phiska, så a t an ta le t af professores u ti de öfre faculteterna tillsammanstagne 
i det närm aste då war lika med professores philosophi; hwarmedelst rectora- 

Ups. Univ. Hist. Bih. Y. 13

Jac. F. Neikter. P. F. Aurivillius. Zach. Nordmark. 
A. Lundström.

Upsala d. 11 Ju lii 1789.

(Original i R iksarkivet, K anslersäm betets handl.)
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te t, sedan d e t läm nat de öfre faculteterne, endast 2:ne å r  ständigt förblef in- 
nom den philosophiska, för a t derstädes gå till slut; Men i sednare tider ocli 
sedan theologiska facultetens professores blifw it förminskade till trenne, hwar- 
ibland Kalseniska professionen ä r inberäknad, och Ju ris  consulti allenast äro 
tw änne sam t medici trenne, hafwa philosophia; professores derem ot blifwit 
förökte med fyra nya ledamöter, nemligen oeconomia; practices, physices och 
chemia; professorerne sam t bibliothecarien såsom ordinarius professor.

Philosophi hafwa således, oak tad t poéseos professionen blifwit ind ra
gen, merendels w arit tre tton  em ot å tta  u ti facultatibus superioribus, hwari- 
genom händ t, a t rectoratet, sedan d e t läm nat öfre faculteterne, hela fem åren 
förblifwit innom den philosophiska; och hwilken olikhet consistorium acade- 
micum fruk tar kunna blifwa än  större, antingen om professores u ti de öfre 
faculteterne och i synnerhet den theologiska för ålder eller trägne göromål 
nödgas undanbedja och afsäga sig rectoratet, eller då philosophiae professo
res, antingen till theologiska faculteten upflyttade eller till något heders-em- 
bete befordrade, läm nat rum  å t  nya professores.

Consistorium academicum håller likwäl i underdånighet före, a t  de t nu 
bruklige omskifte i  rectorstouren faculteterne emellan är läm pligast, om Eder 
Kongl. H öghet i nåder skulle täckas genom uttryck lig t förordnande förebyg
ga de oordningar och misstydningar, som i sednare tider sig härw id in rita t, 
och hw artill i consistorii academici underdåniga tanka i synnerhet skulle bi
draga, om ingen finge till rector wäljas, som icke fulla tu  år, räknade ifrån in- 
troductionsdagen till den dag rector wäljes in futurum  semestre, w arit assessor 
consistorii academici ordinarius, u tan  afseende på något fö ru t innehaft munus 
honorificum, eller a t  åtm instone stadgadt blefwe h\vad med m unus honorifi
cum förstås, och hwilke egenteligen de äro, som innan deras in träde i consis
torio kunna sägas hafwa beklädt sådant embete, liälst det skulle leda till 
olikhet och oordning, om den ena ledam oten w äntade i tw å eller flere å r  och 
den andra icke; och a t  u ti hwarje omgång rectoratet icke mera än en gång 
komme till hwarje profession, hwarigenom den olikhet bäst kunde förekom- 
mas, a t en och sam ma profession tw änne gångor kunde innehafwa d e tta  em 
bete i sam ma tour, och de andre allenast en gång. I  anledning hwaraf con
sistorium  academicum anser som en fölgd, a t, om en professor dör eller eljest 
afgår ifrån sin profession, sedan han antingen förw altat rectoratet eller de t
samma sig undanbedt och aldeles försakat, ordningen då icke komme till hans 
efterträdare i sam ma profession förr än i en ny omgång; icke eller a t  den fin
ge wäljas till rector i sam m a omgång, som touren i någondera faculteten u r 
d e t skälet g å tt förbi, a t  han ej w arit fulla 2:ne å r  professor ordinarius och as
sessor consistorii academici, u tan  finge han äfwenledes wänta, till dess o rd
ningen komme till honom i en ny omgång, hwilken, enär ingen profession mera 
wore öfrig, hos hwilken rectoratet icke på något af de förenämnde sä tt w arit 
och lagligen frångått, å te r komme a t  börjas på prim arius professor.
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Om Eder Kongl. Höghet nådigst skulle täckas gilla hwad consistorium 
academicum således i underdånighet föreslagit, wågar consistorium acade- 
micum i underdånighet förmoda, a t en stadgad wiss ordning derigenom är- 
hålles, som icke gynnar någon profession eller professor fram för de andre, u tan 
wid alla tillfällen tillägger alla professioner i alla faculteter en lika förmån och 
rä ttighet.

H w ilket a lt, jem te de t betänkande öfwer sam ma ämne, som consisto
rium  ifrån decani facultatum  infordrat, och professoren och riddaren Thun- 
bergs deru ti gjorda ytterligare tilläggning, hwilken professorerne doctor Lost- 
bom, Acrel, M urraij, Flygare, H ernberg och doctor K inm ark för deras del 
jämwäl bifallit och i underdånighet önskat m åtte  komm a till Eder Kongl. 
H öghets kännedom, consistorium academicum likwäl i underdånighet hem
ställer till Eder Kongl. Höghets w idare nådigste bepröfwande; äfwensom con
sistorium öfwerlämnar till Eder Kongl. Höghets eget nådigste godtfinnande 
a t  determ inera den tid , då en sådan författning kommer a t  taga sin  början.

Fram härde med d jup  undergifwen wördnad a t  wara, Högborne Furste, 
Allernådigste Kronprins,

Eder Kongl. Höghets 
tropliktigste underdånige tjenare 

Johan Afzelius 
Kongl. academiens n. \v. rector.

E r. K inm ark. And. Hernberg. Gustaf Flygare. Adolph Murray. 
C. P . Thunberg. J . G. Acrel. Joh. Lostbom. P. N. Christiernin.

P er Svedelius. F. Mallet. Eric Michael Fant. Jac. F . Neikter.
Daniel Boéthius. Pehr F. Aurivillius. Zach. Nordmark.

A. Lundström.
U psala d. 31 October 1789.

(Original i R iksarkivet, K anslersäm b. handlingar.)

Bilaga.

U tdrag af protocollet, hållet u ti Decanorum Facultatum  
sam m anträde i U psala d . 21 Octobr. 1789.

Sedan H ans Kongl. H öghet K ronprinsen u ti skrifvvelse af den 2 i denna 
m ånad nådigst täckts anbefalla consistorium academicum a t  med dess un- 
derdånigsta y ttrande inkomma, huruw ida den nu brukeliga omgången i rec
tors em betets tillträdande medför olikhet emellan professorerne af serskilte 
faculteter, och om så är, på hwad s ä t t denna olikhet bäst m å kunna afhjelpas 
och en lika r ä t t  alla professorer förbehållas; har de tta  ärende af consistorium 
academicum til decanorum facultatum  öfwerläggning och u tlå tande blifwit 
hänwist.
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Til följe liäraf ocli sedan så wäl ofwannämnde H ans Kongl. Höghets 
nådigste skrifwelse som consistorii academiei den 16:de sistl. Maji, wid då sked
de rectors wal, hållne protocoll blifw it upläste, togs de tta  ärende i behörigt 
öfwerwägande, hwarwid herr professoren Christiernin med egna ord sig så
lunda y ttrade:

Till följe af H ans Kongl. H öghets nådiga befallning bör jag nu i under
dånighet y tt ra  mig, om den härtil brukliga ordningen med rectoratets alter
nerande emellan de fyra faculteterna wid denna academien medför någon 
olikhet för professorerne i bem älte faculteter? sam t om så skulle befinnas, då 
upgifwa en utwäg, a t  alla ordinarii professorer m åtte  deruti n ju ta  lika rä tt. 
F ör min del tycker jag, a t  den wedertagne och stadgade ordningen kan blif- 
wa til ändam ålet lämpelig, om några missbruk och m isstydningar genom ut- 
tryckelig lag förebyggas. Ingen synes böra få til rector wäljas, som icke fulla 
tu  å r  w arit assessor consistorii academiei ordinarius, u tan  afseende på något 
förut innehaft munus honorificum; hälst det leder til olikhet och oordning, 
om den ena ledam oten skall w änta i 2 eller flera år och den andra icke. U ti 
hwarje rectorats omgång bör til likhets bibehållande rectoratet icke kunna 
komm a mera än  en gång å t  hwarje profession, ty  d e t wore en olikhet, om ord
ningen skulle få komma 2 gånger til den ena professionen, men allenast en 
gång i samma to m  til de andra. Följakteligen om en professor dör eller el
jest afgår ifrån sin profession, sedan han antingen förw altat rectoratet eller 
d e t sam m a sig undanbedit och aldeles försakat, kommer ordningen icke til 
hans efterträdare i sam m a profession förr än i en ny  omgång; icke eller kan 
den wäljas til rector i  sam ma omgång, som tom en en gång g å tt förbi, efter 
han ej w arit fulla 2 år professor ordinarius, emedan ordningen går fram  om 
honom, så a t  den, som af de t skälet gås förbi i någondera faculteten, måste 
w änta, tils hans ordning kommer i  en ny omgång, hwilken s trax t begynnes 
på  prim arius professor, när ingen profession är m era öfrig, som rec to ra te t icke 
på någotdera af förenämnde sä tt w arit hos och lagligen frångått. Härigenom 
synes en stadgad wiss ordning erhållas, som icke gynnar någon professor eller 
profession framför de andra, u tan  tillägger alla professioner i alla faculteter 
enahanda förmon och rä ttighe t wid alla tilfällen, om H ans Kongl. Höghet 
skulle täckas a t  den i  nåder stadfästa.

H err professoren och riddaren Thunberg instäm de för dess del i hwad 
af herr professoren Christiernin sålunda blifwit anfördt, tilläggandes til när
mare uplysning följande til protocollet:

D å consistorium academicum blifwit anbefalt a t  y ttra  sine tankar, huru 
jäm nlikheten bäst skall kunna bibehållas emellan serskilde faculteter, i a n 
seende til omgången af rectoratet, får jag för a t  närm are uplysa denna om 
ständigheten först anföra, h m u  en afpassad jäm nlikhet fordom w arit emel
lan faculteterne, sedan huru densam ma igenom wisse om ständigheter blif
wit rubbad och ändteligen, huru den beqwämligast torde kunna återställas.
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Af ålder woro professorerna i tlieologiska faculteten fyra; u ti den ju ri
diska tw änne; tw å u ti den medecinska ock wid pass nio u ti den pkilosopkiska, 
så  a t  an ta le t af professores u ti de öfre faculteterne tilsam m anstagne woro i 
d e t närm aste lika med professores pkilosopki, ock rec to ra te t sedan d e t lem- 
n a t de öfre faculteterne förklef endast tw änne å r keständigt inom den pkilo
sopkiska för a t  der gå til slut.

I  sednare tider sedan tlieologiska facultetens professores klifwit förmin
skade til trenne, kw aribland Kalseniska professionen är inberäknad, juris con
sulti äro tw änne ock mcdici trenne, kafw a philosophia; professores derem ot blif- 
w it förökte med fyra nya ledamöter, nemligen oeconomia; practices, physices 
ock ckemia; professorerne sam t bibliotkecarien såsom ordinarius professor. 
Philosophi äro således, oagtadt poeseos professionen blifwit indragen, merendels 
tre tto n  em ot o tta  u ti facultatibus superioribus. Igenom desse omständighe
ter förblifwer rectoratet, sedan d e t lem nat öfre faculteterne, hela fem åren 
inom den philosophiska, och denna olikhet kan blifwa än större, i den mon 
professores u ti de öfre, i  synnerhet i den tlieologiska faculteten, antingen för 
ålder eller andre trägne göromål, nödgas undanbedja och afsäga sig rectoratet, 
sam t äfwen i den mon philosophise professores blifwa fly ttade antingen til 
theologiska faculteten ellet til nogot biskopsdöme, sam t nye professores i deras 
ställe å nyo tilkomma.

A t hädanefter kunna återw inna en någorlunda jäm nlikhet emellan de 
tre  öfre och den philosophiska faculteten, tro r jag för min del in te t s ä t t  w ara 
tjenligare än  at,

l:o  Om den ordning, som h ittils w arit brukelig med alternation emel
lan  faculteterne, hädanefter orubbad skall följas, rectoratet sedan d e t lem
na t aldeles de öfre faculteterne fortfar til s lu t i den philosophiska, nemligen 
til den då warande sista professoren, men ingalunda til alla dem, som efter
hand  och em edlertid kunna tilkomma. Den sidsta professoren i philosophis- 
ka faculteten anser jag då  w ara den, som, när sidsta professor i  öfre faculte
terne nedlägger rectoratet, äger säte i d e tta  consistorio, sam t sålunda redan 
äfwen tag it sin introduction. D etta  tro r jag  också wara med academ iska con- 
stitutionerne enligt, hwilke dictera tydeligen: »cum omnes Theologi, Juris 
Consulti & Medici fuerint functi officio Rectoris, tu m ,  qui S u p e r s u n t  Philo
sophiae Professores O r d in a r i i ,  in  R ectora tu  consequentur».

2:o Om ingen professor, hwars antecessor redan fö ru t w arit rector, 
får inom den löpande touren tilträda  rectoratet.

3:o Om inge andre få äga rä ttighe t til rectoratet, än de professores som 
werkeligen w arit 2 å r  assessores i de tta  consistorio, och således alla de uteslu
tas derifrån, som förut kunnat w ara antingen titulerade eller extraordinarii 
professores eller annars beklädt något munus honorificum.

U ti desse nu afgifne betänkanden förenade sig herrar professorerne H em 
berg och doctor K inm ark til alla delar.
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Och skulle u tdrag  af de tta  protocoll till amplissimum consistorium aca- 
demicum inlemnas. U t supra.

E x  protocollo
B. Frondin.

(Original, b ilaga  till föregående bref.)

63 .

K anslersbref om villkoren för teologie-docentur, Stock
holm d. 11 januari 1790.

Magnifice Rector och samtelige ledam öter i Consistorio Academico. 
Igenom skrifvelse af d. 22 Jun ii 1789 har theologiska faculteten anm ält, a t 
sedan framledne domprobsten D octor Lars H ydren u tsed t philos. Magistern 
Olof H ultin  till docens i theologiska faculteten, hade berörde magister ej alle
nast disputando u tan  äfven genom examen pro candidatura aflagt de skick
lighets prof, a t  faculteten trodde sig böra hemställa, om icke honom m å för
unnas venia docendi in  prasnotionibus theologicis, theologia morali e t stilo 
sacro .

Vid samma tid  liar Magister Peter Axel Rönnquist, hvilken af fram 
ledne professoren Doctor Amnell blifvit till docens anmäld, till mig inkom m it 
med ansökning a t  ärhålla veniam docendi in  linguis sacris, uppå de skäl dem 
professoren Doctor Domey, enligt e t bifogadt u tdrag  af facultetens protocoll 
d. 15 Jun ii 1789, anfördt, sam t u tan  afseende på det vilkor professoren Doc
tor K inm ark yrkat, a t  R önnquist förut m åtte  utgifva och respondendo för
svara en theologisk disputation, hvilket lärdomsprof han dock u tfäst sig a t 
med d e t första aflägga, anhållande endast, a t jag för det närvarande ville ho
nom derifrån befria och hans antagande till docens bifalla.

Sedan jag  tagit det ena och d e t andra  i behörigt öfvervägande, har jag 
ingen betänklighet funnit a t  sam tycka, d e t magister Olof H ultin  må förordnas 
till docens i de förenämde theologiens delar.

H vad å ter angår magister P eter Ax. Rönnquist, så synes väl det, som 
professoren Doctor K inm ark andragit, kunna föranleda till något uppskof. 
Men som, enligt hvad Doctor Domey anfördt, praxis härtill varit, a t faculte
ten  vid docenters pröfvande å tn ö jt sig med examen pro candidatura, R önn
quist i öfrigit af hela faculteten blifvit godkänd sam t äger e t allm änt låford 
om insigter och skicklighet, derjem te i sin ansökning u tlåfvat a t  utgifva en 
disputation, så har jag ansedt obilligt, a t det dröjsmål, som dess enskildte om
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ständigheter åstadkom m it, skulle ligga honom i vägen, u tan  vill derföre hafva 
nu  genast lem nat honom veniam docendi in linguis sacris; öfvertygad, a t t  han, 
så skyndsam t som möjligt är, fullgör hvad han i anseende till disputationen 
utfäst.

Men tillika anser jag nödigt, till förekommande af dylika frågor för fram 
tiden, och till desto större säkerhet vid pröfningen af deras insigter, som till 
docenter in facultate theologica antagas, a t t  härm ed stadga, d e t hädanefter 
ingen m å hos mig anm älas till denna värdighet, som icke föru t respondendo 
dispu terat i theologien och till theologiae candidat behörigen blifvit examinerad.

H vilket a lt  Consistorium anmodas a t t  theologiska faculteten till verk
ställighet och efterrättelse förständiga. Och jag befaller Rector och Consis
torium  academicum Gud alsm äktig nådeligen. Stockholm d. 11 Januarii 1790.

Medicinska fakulteten till Kanslern om undervisningen 
för läkare till armén, Upsala d. 29 januari 1790.

Högborne Furste  Allernådigste Kronprins!

Medicinska faculteten utbeder sig a t härm edelst i underdånighet få gif- 
va berättelse om den undervisning, som dess ledam öter såväl under ferierne 
redan läm nadt, som ock nu  särskildt under lectionsterminen fortsätter med 
de studerande, hvilka angifvit sig a t  som medici och chirurgi giöra tjenst vid 
Ivongl. M ayestäts armee.

A ntalet af dem, som sig redan anteknat, har enligit den i underdånig
het bifogade förtekningen stig it til 30, och har man ännu anledning a t  vänta 
denna numinerns tillvext. Medicinska faculteten räknar det också i synner
het för e t u tm ärk t nöje a t  redan vid de som tidast anställte förhören hafva 
funnit, d e t flere af dem med synnerlig om tanka vinlägga sig om vetenskapens 
lärande och såmedelst giöra sådane framsteg, a t de otvifvelaktigt blifva till 
Kongl. M ay:tets och rikets tjen st skickelige.

De särskilta ämnen, som i desse föreläsningar förehafvas, har medicin
ska faculteten sins emellan efter sina professioner så fördelt, a t  eleverne så 
väl i medicinen, som i den theoretiska och practiska chirurgien, igenom 5 tim 

Gustaf Adolph.
Nils von Rosenstein.

(Original i K onsistoriets Arkiv.)
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mars daglig undervisning äga all erforderlig och (ill deras syftem ål tillräcke- 
lig handledning; och kan medicinska faculteten ej undgå a t härvid äfven näm 
na, d e t professor Zierfogel med lectioner i osteologien och med dissectioner 
till anatomiske lectionerne underhjelper d e tta  arbete.

Ä r medicinska faculteten så lyckelig, a t  igenom sådant s itt bemödande 
kunna vinna Eders Kongl. Höghets nådiga välbehag, så har faculteten ernåd t 
sin fulla önskan.

Med djupaste wördnad fram härdar medicinska faculteten, Högborne 
Furste, Allernådigste Kronprins, Eders Kongl. Höghets 

underdånigste tropligtigste tjenare 
Adolph Murray 

med. fac. n. v. decanus 
C. P. Thunberg. J .  G. Acrel.

Upsala d. 29 Januar. 1790.

(Original i R iksarkivet. K anslersäm b. handlingar.)

65 .

K. M aj:ts bref om fyllandet af p latserna i den teolo
giska fakulteten, Stockholm d. 15 mars 1790.

W i G ustaf med Guds nåde etc., Högborne Furste, W år älskelige käre 
son! D å Wi lå tit Oss i  underdånighet föredragas de underdåniga förslager 
för ledigheter inom den theologiska faculteten vid W år academie i Upsala, 
dem Consistorium Academicum derstädes u p rä tta t och Eder Kongl. H öghet 
till Oss insändt, hafve W i med nådigt nöje erfarit, a t t  till så vigtige äm beten 
välförtjänte och wärdige m än sig anm ält, hvarföre Wi ock så m ycket häldre 
velat lemna förnyade vedermälen af den nåd, hvarm ed W i altid  gerna om fatte 
och upm untre på en gång grundelig lärdom och dem som derm ed sig u tm ärkte 
och förtjän te  göra; wiljandes Wi nu nådeligen Eder Kongl. H öghet underrätta  
om de flere befordringar, dels inom theologiska faculteten och dels dermed 
gemenskap ägande, dem W i i nåder funnet för godt a t t  nu senast göra och 
förordna.

Under den 12 i denna m ånad hafve Wi till prim arie theologias professor 
och dom prost i Upsala i nåder u tnäm t philosophias professoren derstädes Doc
to r Joh. Lostbohm, med åtn ju tande af de sam ma äm bete åtföljande wanliga 
förmåner.
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I  anseende till den bepröfvade skicklighet och lyckliga flit i academiska 
undervisningen, hvarm ed philosophise professoren M agister Daniel Boethius 
i sin innehafwande professors tjenst sig u tm ärk t, hafve Wi under sam ma dato 
i nåder förordnat honom a tt, med bibehållande af sin profession, tillika vara 
kyrkoherde vid det till academien hörande prcebende pastorate t Dannemark, 
kommande han a t t  å tn ju ta  de löner, förmohner och rättigheter som samma 
tjenster tillslagne äro.

E huruväl de till professors ledigheten efter framledne Doctor Amnell 
Oss i  underdånighet föreslagne academiske lärare till denna underdåniga an 
m älan af Consistorio Academico rätteligen ansetts välförtjente, hafve Wi lik
väl i anledning af den ansökning till sam ma äm bete, hvarm ed prosten och 
kyrkoherden i Tierp, ledam oten af W år Nords t j erne Orden D octor E ric Alrn- 
quist hos Oss i underdånighet inkom mit, Oss i nåder erh indrat så väl den grun- 
deliga och för sam ma tjenst ny ttiga lärdom, hvarföre denne värdige lärare 
från längre tid  skaffat sig en fullkommen rä ttighet a t t  allmänneligen erkän
nas, som ock den trohet m ot Oss, och det n it för allm änt bästa han vid alla 
tillfällen ådagalagt, hvarföre W i ock ej mindre för W år academies tillförvän- 
tade n y tta  af hans kunskaper, än den upm untran och belöning han redan för- 
tjen t, i dag hafve i nåder u tnäm t honom Doctor A lmquist a tt , med bibehål
lande af Tierps pasto ra t såsom prcebende i dess tid , tillika vara theologice pro
fessor vid W år academie i Upsala i D octor Amnells ställe, och vid de tta  äm 
bete å tn ju ta  alla dithörande förmåner och rättigheter.

Och på det theologias adjuncten Magister Joh. W inbom icke hos Oss 
skall sakna frugten af de goda vittnesbörder, hvarigenom han blifvit förmohn- 
ligen i underdånighet anmäld, hafve W i ej allenast i nåder förordnat honom 
a t t  vara  ex tra  ordinarie professor i theologien, med säte och stäm m a i den 
theologiska faculteten, u tan  äfven i nåder fastställt, a t t  han  på den inom sam 
m a facultet efter framledne professor H ydrén besparda löne fonden skall n ju 
ta  fortsättning, och bibehållande af den adjuncts lön, som honom tillförene 
beviljad blifvit, hvarförutan Wi ännu ytterligare i nåder tillagt honom det 
genom professoren Amnells dödsfall lediga och under academien hörande prce- 
bende pastorate t W axala; åliggande d e t bem äldte W inbom ovillkorligen a t t  
i theologien hålla academiske föreläsningar lika m ed de ordinarie professo- 
rerne i theologiska faculteten.

Ändteligen hafva Wi ock till d e t genom professor Floderi dödeliga af- 
gång lediga prcebende pastorate t Gamla U psala i nåder förordnat comminis- 
te rn  på Wermdö Samuel Ödman, livilken med grundlighet och framgång lång 
tid  arbeta t för den bibliska uplysningen, på  e t t  s ä tt som gjort honom heder 
inom riket och förvärfvat honom utländska lärdas upm ärksam het och agt- 
ning. Hwarföre W i ock med nådigt wälbehag anse, a t t  Eder Kongl. Höghet 
för kyrkoherden Ödman låter u tfärda en theologice adjuncts fullm agt och der-
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igenom förenar honom med academien, där hans undervisning lärer medföra 
snar och werkelig nytta .

Wi förblifve Eder Kongl. H öghet med Kongl. nåd och faderlig huldhet 
bevågne sam t befalle Eder Kongl. H öghet Guds nådiga hägn och beskydd. 
Stockholms S lott d. 15 M artii 1790.

Gustaf.
Olof Wallquist.

(O riginal i Kons. Arkiv.)

66 .

Medicinska fakulteten till Kanslern om läkare till a r
méen, Upsala d. 6 april 1790.

Högborne Furste, Allernådigste Kronprins!

Afg. bref til Utrednings commission af d. 15 Apr.
Till underdånig å tlydnad  af Eders Kongl. Höghets nådiga skrifvelse 

till consistorium academicum af d. 1 Aprill 1790, utbeder sig medicinska fa- 
culteten  a t härm edelst få gifva vid handen, det redan nödiga u tvägar äro vid
tagne, hvarigenom höglofl. Kongl. U trednings commissionens förnyade ön
skan a t  se undervisningen för an tagna elever till Fält-lazaretterne i Finland 
fo rtsa tt kan blifva upfylld.

Medicinska faculteten har nemligen igenom vanlig intim ation upmun- 
t r a t  studerande, a t sig oförtöfvat under förr bekanta vilkor till den dem er
bjudna fria undervisningen anmäla, och lära ej m indre inspectores nationum, 
som undfåd t del af Eders Kongl. Höghets nådiga skrifvelse, bemöda sig a t 
föreställa studerande den n y tta  de fäderneslandet och sig sjelfva igenom et 
sådan t engagement tillskynda.

Af ven får medicinska faculteten den nåden a t försäkra, d e t hvar och 
en dess ledamot, med all den ifver och trohet som kan vara i dess förmåga, 
vill bispringa desse nya elever med nödig undervisning, fastän  den varm are 
årstiden hindrar de öfningar, som på cadavera böra anställas, och desse nya 
elever ej kunna vinna det ypperliga tillfälle, a t i d e t under rccruternas exer- 
cering härstcdes in rä ttade  fältlazaret handledas till practiquen.

Så snart e t någorlunda betydeligt an tal elever hunnit sig anmäla, hvar- 
till faculteten u ts a tt  14 dagar, har faculteten föresatt sig a t  å  nyo begynna sin 
medicinska och chirurgiska cours.
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Som de 33 till finska lazaretternas behof d e tta  år af medicinska facul
te ten  upam m ade elever i dessa dagar till sina stationer afrest, täckes Eders 
Kongl. H öghet tillå ta  medicinska faculteten, a t  vid de tta  tillfälle afläm na en 
kort berättelse om den omsorg faculteten ådagalagt vid deras undervisning. 
Jäm te  det hvar och en dess ledam ot upfyllt sina öfriga skyldigheter som pro
fessor med publica lectioner, examina o. s. v., har faculteten läm nat dessa ele
ver särskilt 4 ä  5 tim m ars daglig undervisning och tillhållit dem a t, så väl vid 
cadavera och fantom er som vid sjuksängen, öfva sig i det manuella af veten
skapen. För a t  förvissa sig om deras förkåfran och äfven upväcka hos dem 
en ny ttig  täflan, har hvar lärare särskildt som oftast i lectionerne publica för
hör anställt, men dessutom en gång i m ånaden inför faculteten lå t i t  dem än 
ytterligare ådagalägga sina framsteg, på det a t  de flitigare fingo tillfälle a t 
fram för de trögare utm ärkas. Såmedelst har ock faculteten haft den hugnad 
a t finna, de t flere ibland eleverne giort helt oförmodade och sådane framsteg, 
a t de under vederbörlig tillsyn kunna bidraga till den tjen st som v a rit åsyftad. 
Faculteten hade b lo tt önskat a t  omständigheterne tillå tit, det denna under
visning dem något längre tid  kunnat tillstädjas.

Med denna post afsänder medicinska faculteten till höglofl. Kongl. U t
rednings commissionen redogiörelse för de penningar, som till förenämde un
dervisning och studerandes arfvoden v arit hos faculteten deponerade, på  det 
a t utgifterne för tillkomm ande elever icke med de förras m åtte  ihopblandas.

Hos Eders Kongl. H öghet anhåller i  underdånighet medicinska facul
te ten  a t igenom de tta  s itt bemödande vinna Eders Kongl. Höghets bifall, sam t 
städse få vara i dess nådiga hägn innesluten, såsom Högborne Furste, Aller- 
nådigste K ronprins, Eders Kongl. Höghets

K. M aj:ts bref om föreläsningarna i den teologiska 
fakulteten, D rottningholm  cl. 20 sept. 1790.

underdånigste troplicktige tjenare 
Adolph Murray 

Med. fac. n. v. decanus.
C. P. Thunberg. 

U psala d. 6 Aprill 1790.
J . G. Acrel.

(Original i iksarkivet. K ansle rsäm b ete ts  handlingar.)

Wi Gustaf med Guds nåde etc. Högborne Furste, älskelige käre son! 
Wi hafve i nåder lå t it Oss föredragas Eder Kongl. Höghets underdåniga me
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morial af den 13 i denna månad, hvaru ti Eder Kongl. H öghet till W årt nå
dige bepröfvande öfverlem nat theologiska facultetens vid Upsala academie 
genom Consistorium Academicum derstädes hos Eder Kongl. H öghet anm äl
de förslag till reglerande af de offenteliga föreläsningarne i berörde facultet, 
enligt hvilket domprosten Doctor Lostbom skulle föreläsa kyrkohistorien för 
gamla och nya Testam entet efter Schroeks H istoria Religionis Christianas 
och derjäm te moral- och pastoral-theologien: professoren Doctor K inm ark 
theologia polemica och prenotiones theologicas: professoren och ledam oten af 
W ar N ordstjerne orden D octor A lm quist theologia dogmatica, till en början 
i anledning af Benzelii R epetitio  Theologica och sedan efter det compendium 
professoren skall vara sinnad a t t  u tarbeta , hvarjäm te Libri Symbolici och Ars 
H omiletica af honom skulle föreställas: sam t professoren Magister Winbom 
Exegesis öfver gamla ocoh nya Testam entet: Och vele Wi härm ed hafva lem- 
n a t Eder Kongl. H öghet till nådigt svar; a t t  då Eder Kongl. H öghet vid be
rörde förslag ej haft något vidare a t t  erindra, än a t t  d e t Compendium Theo
logias Dogmaticae, som Doctor Almquist ä rnar utgifva, m å hos Oss i under
dånighet anm älas, och a t t  W årt nådiga förordnande bör afvaktas, innan sam 
m a compendium till föreläsningar får brukas; så och emedan Wi jäm väl funnet 
förenämde reglering af lectionerne i den theologiska faculteten jäm n och till 
ändam ålet af en lycklig och grundelig undervisning bidragande, ty  liafve Wi 
densamma till alla delar sålunda i nåder stadfästat, som den af E der Kongl. 
H öghet i förberörde m åtto  dertill anm äld blifvit, hvilket Eder Kongl. Hög
het lärer vederbörande till behörig efterrättelse förständiga. W i förblifve 
Eder Kongl. H öghet med Kongl. nåd och faderlig huldhet bevågne sam t befalle 
E der Kongl. H öghet Guds nådiga hägn och beskydd. Drottningholms. 
S lo tt den 20 Septem ber 1790.

Gustaf.
Olof W allquist.

(O riginal i Kons. Arkiv.)
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68 .

K. M aj:ts bref om universitetets r ä t t  till egna handt- 
verkare, Stockholm d. 30 m ars 1791.

Kongl. M aj:ts nådiga resolution för dess Academie i Upsala, 
angående rä ttighe t a t t  antaga, bibehålla och skydda wisse handt- 
wärckare. Gifwen Stockholms S lott den 30 M artii 1791.

Hos Kongl. M aj:t har Hans Kongl. H öghet Cronprinsen underdånigst 
anm ält, a t t  sedan Kongl. M aj:t genom nådig resolution för rikets borgerskap 
daterad  den 28 April 1789 förklarat, a t t  universiteter och andre publique 
werck i städerne ej måge serskildte handtw erckare an taga eller under sådant 
nam n skydda, har hos Consistorium i Upsala owisshet upkomm it, huruwida 
denna Kongl. M aj:ts nådiga författning rörde alle handtw erckare i  gemen, 
och äfwen dem som academien enligt sine privilegier w arit berättigad a t t  an 
taga, eller endast de m issbruk som förefallit, då academien någon gång skyd
d a t egne skräddare och skomakare sam t dylike slags handtw erckare; deröf- 
wer fördenskull om Kongl. M aj:ts nådiga förklaring i underdånighet anhålles.

D etta  har Kongl. M aj:t i behörigt öfwerwägande tag it; och som de för 
Upsala academie u tfärdade Kongl. privilegier äro wida m ycket äldre än of- 
wannämde Kongl. M aj:ts nådiga resolution, wid hwilckens utfärdande Kongl. 
M aj:t icke haft för afsigt a t t  uphäfwa eller inskräncka, hwad dess glorwyrdige 
företrädare på thronen på ganska goda skjäl academien förunt och tillagt; så 
finner Kongl. M aj:t, det m å den sam m a icke eller nu  wara betaget a t antaga 
bibehålla och skydda de och så m ånga handtwerckare, som i academiens pri
vilegier finnas upräknade, äfwen som ock en trädgårdsm ästare för botaniska 
trädgården, sam t en graveur och instrum entm akare, de der med litteraturen  
äga en nära  gemenskap och behöfwa en serskild underwisning och skickelig- 
he t; dock likwäl a lt  d e tta  med u ttryckelig t förbehåll, a t t  academien ej u ts träc
ker denna rä ttighe t till andre eller flera handtwerckare, än  som i priwilegi- 
erne äro nämde. Hwilcket till underdånig efterrättelse länder. D atum  u t 
supra.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)
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69 .

Kanslern till K. Maj:t, med redogörelse för oeconomi- 
ska husets användning, Stockholm d. 4 april 1791.

U nderdånigt Memorial.

Anmält hos Iiongl. M ay.t på Stockholms slott d. 4 A pril 1791 
och bifallit. Exped.

Sedan Eders Konglig Majestet förledet år til Prim arius theologico pro
fessor och dom bprobst täcktes u tnäm na oeconomice practicce professoren doc
to r Lostbohm , hafva i anseende til d e t så kallade oeconomiske huset, hvaraf 
han bebodt en del, i consistorio academico flere frågor upkommit, dem Eders 
Kongl. M ajestet täcktes tillå ta  mig a t  jem te en kort berättelse om hvad med 
d e tta  hus förefallit i underdånighet få andraga.

D å juris oeconomice e t commerciorum professionen inrättades i stället 
för den föru t varande juris rom ani, blef fråga a t  tillika in rä tta  e t theatrum  
oeconomico mechanicum eller samling af modeller på  machiner, verktyg, til- 
värkningar i oeconomien och manufacturerne. För a t vinna de tta  ändam ål 
sam mansköto någre nitiske medborgare, m äst handlande i Stockholm, en 
sum m a af 9350 daler k :m t, och academien inköpte och skänkte en tom t jem te 
sin andel i Romelska huset sam t en ungefärligen lika stor sum m a i penningar. 
Genom dessa fonder, för hvilka den andre andelen i Romelska huset inlöstes, 
sam t modeller och instrum enter köptes, feck professionen e t hus och en bör
jan  til theatrum  oeconomico mechanicum, som sedermera tid  efter annan 
blifvit förökt,

År 1754 den 17 Ju n i täcktes Eders Konglig Majestets glorvördigste herr 
fader och företrädare konung Adolph Fredric stadfästa denna in rättn ing  och 
dervid u ti dess höga skrifvelse bland anna t förordna, a t  sedan en del af huset 
blifvit utsedd til rum  för theatrum  och boningsrum för professoren, skulle det 
öfriga uthyras, professoren öfver hyran hå lla  årlig räkning och för de deraf 
inflytande penningar sam t de donerade medel com plettera samlingarne och 
underhålla huset, skolande alla professorer, som i en fram tid utnäm des, emot- 
taga syslan med de vilkor och betingningar som i Kongl. brefvet nämnas, och 
i k raft deraf vara förbundne a t  af inflytande hyror vidm agthålla huset och 
theatrum  sam t det sednare i möjligaste m åtto  öka, hvilket a lt Eders Konglig 
Majestet af sielfva brefvet, som härhos i afskrift bifogas, närm are täcktes i 
nåder inhem ta.

E huru  academiens cassa i stöd  af denna författning borde slippa all v i
dare utgift, hade dock til 1780 på  dess reparerande af academien blifvvit på
kostade 5297 daler k :m t 21 öre eller 294 rd r 15 sk. 1 rst. specie.

Sistnäm de år täcktes Eders Kongl. M ajestet genom nådig resolution af 
d. 15 Februarii förunna professoren doctor Lostbom rä ttig h e t a t  bebo den
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andel af huset som föru t v arit u thyrd , så länge han Borgströmske professio
nen innehade; och ehuru det skedt m ed vilkor, a t han skulle vidm agthålla 
denna andel, har dock under de 10 år han den bebodt 140 rdr. 23 sk. 4 r s t  af 
aacdemiens medel til reparationerne blifvit använde.

Under denna tid  trodde oeconomi» e t commerciorum professoren, och 
som det vill synas icke u tan  grund, a t  dess skyldighet a t vidm agthålla huset 
uphört med de hyror som dertil v arit anslagne. Fölgden häraf har blifwit, 
a t  då professoren Flygare tilträdde nyssnämde profession, fan t academien 
sig föranlåten a t anställa  en reparation på huset, som vid 1790 års början re
dan hade kostat 2177 rdr. 40 sk. 10 rs t., så a t  de tta  hus ifrån dess in rättn ing 
kostat academiens räntkam m are en summa af 2613 rdr. 2 sk. 8 rst. eller 47034 
daler 27 öre kopparm ynt.

N u då doctor Lostbohm lem nat den Borgströmske professionen, har 
tvifvelsmål upkomm it, huruvida rättigheten  a t  bebo oeconomiske huset va
r i t  honom enskilt förunnad eller med professionen altid  förknippad. Eders 
Konglig Majestets fö ru t åberopade nådiga skrifvelse af d. 15 Febr. 1780, som 
härjem te i afskrift är bilagd, tyckes väl å ena sidan utvisa, a t  Eders Konglig 
M ajestet förnäm ligast haft afseende på sielfva vettenskapen, men så stadgas 
å  den andra in tet, huruwida Lostbohms efterträdare skulle få å tn iu ta  enahan
da  förmon, som honom tillädes, u tan  endast a t half va huset skulle Lostbohm 
inrymmas. I  så beskaffade om ständigheter har d e t hvarken v arit consisto
rium  eller mig tillständigt a t  något afgöra, u tan  får jag i denne delen utbedia 
mig Eders Konglig Majestets egen nådigste förklaring. Dervid torde Eders 
Kongl. M ajestet dock tillå ta  mig, a t  i underdånighet anföra, a t Lostbohm icke 
n jö t full professors lön och således syntes i mera behof af understöd, än de 
som hädanefter komma a t  innehafva professionen med hela lön, som därtil 
är anslagen; a t  huset svårligen kan [vara] tilräckeligit för tvenne professorer; 
a t  igenom hyrornas uphörande förbindelsen hos juris oeconomi» e t commer
ciorum professoren a t  öka theatrum  oeconomico-mechanicum försvinner, til 
d e tta  thea tri skada; och hvad som synes m äst betydande, a t  en 10 årig 
erfarenhet redan visat, det husets delning kom m it academiens räntkam m are 
til en dryg känning, i anseende til hvilket a lt jag för min underdåniga del 
tro r mig böra tilstyrka, d e t Eders Konglig M ajestet täcktes i nåder förklara, 
det Lostbohm personelt haft rä ttighe t bebo hälften af d e t oeconomiska 
huset, och a t hädanefter de tta  hus m å helt och hålle t tilhöra de t ändamål, 
hvarföre de t v arit in rä ttad t, eller juris oeconomi» e t commerciorum profes
sionen och det med sam m a profession förknippade theatrum .

Vinner de tta  Eders Konglig Majestets nådigste bifall och huset således 
ej mera af tvenne professorer kommer a t  bebos, upkommer en annan fråga. 
Consistorium har trod t, a t  då reparationerne af huset kostat academiens rä n t
kamm are en så betydlig summa, det vore billigt, a t den del af huset som domb- 
probsten Lostbohm bebodt uthyrdes för academiens räkning, hvarem ot aca-
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demien åtoge sig hela husets vidm agthållande, och som juris oeconomiis et 
commerciorum professoren verkeligen ä r trångbodd, kunde honom tilläggas 
förm onsrätt a t  hy ra  de rum  han behöfde. Professoren Plygare, som nu inne- 
hafver denna profession, har derem ot åberopat första inrättningen och K onun
ga brefvet af 1754, huru  enskilte personer til husets inköp med e t upgifvit vil- 
kor hafva bidragit, huru  han vore trångbodd och i jemförelse m ed andra pro
fessorer som bebo embetshus vanlottad, särdeles sedan e t rum  til förvarande 
af Berchiske boksamlingen m åst inrymmas, sam t har därföre anhållit, det 
alt m åtte  sä ttas på  den fot d e t var, innan dombprobsten Lostbohm  feck rä t
tighet a t  bebo halfva huset.

För min del vore jag lika angelägen som consistorium a t  förskaffa aca- 
demiens räntkam m are någon ersättning genom hyrornas uptagande, om ej 
flere skäl förmådde mig a t häldre tilsty rka, d e t saken m åtte  i det närm aste 
återsättas på  den gamla foten. Afsigten med första stiftningen och gifvare- 
nes önskan synas derigenom säkrast upfyllas. Professoren ä r verkeligen i 
jemförelse m ed andra sine em betsbröder trångbodd. Erfarenheten har visat, 
a t  om ock academien af publike hus f å t t  upbära hyror, den likafult på dessa 
hus blifvit lidande och föranlåten til så m ycket drygare utgifter, som alla bygg
nader och reparationer, hvilka ske på publik bekostnad, merendels kosta mera, 
än de som af enskilte anställas. Den kostnad academien för det oeconomiske 
huset redan få tt  vidkännas ä r  väl i sig sielf stor, men til det hufvudsakeligaste 
en fölgd af den författning, som med husets inrym m ande til tvenne professo
rer blifvit vidtagen. P å  dessa sammanlagde skäl vågar jag 1 nnderdånighet 
hemställa, om icke Eders Kongl. M ajestet täcktes i nåder uplifva 1754 års för
fattn ing rörande oeconomiske huset med följande vilkor

l:m o A t hela huset blifver under juris oeconomia; e t commerciorum 
professorens disposition.

2: do A t pr of essoren em ottager huset och uthusen i d e t stånd  de nu äro 
och, em ot den ytterligare beqvämlighet honom tilflyter sam t de hyror han 
upbär, bestrider de ännu återstående reparationer, vidm agthåller huset och 
efter tilgång och förmåga ökar theatrum  oeconomico mechanicum.

3:o A t enligt den författning som nu  uplifvas professoren årligen gör 
redo och räkning i consistorio för de hyror som inflyta, och huru de blifvit an 
vände ti l husets vidm agthållande och theatri förökande. I  sam ma afsigt 
åligger det honom a t alla reparationer i consistorio anm älas med bifogade för
slag på  kostnaden.

4:o A t consistorium tilser, d e t professoren upfyller dessa skyldigheter, 
och til den ändan hvart tredje å r  låter anställa  vederbörlig syn och derom til 
academiens cantzler afgifva berättelse.

5:o A t academien bör för everdeliga tider befrias för all vidare u tg ift 
til huset och theatrum , u tan  skall den professor, som försumm ar a t  huset re
parera, vara förbunden til husrötans erläggande, som i händelse af dödsfall
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af dess arfvingar erlägges, äfven alla de, hvilka i en fram tid  tilträda  profes
sionen, skola densamma på  dessa vilkor em ottaga. Til följe käraf skall det 
vara consistorium förbudi t, a t  hädanefter antingen på  egit bevåg bevilja någon 
utgift til det i fråga varande hus eller a t derom til oantzleren hem ställan göra.

Om Eders Konglig Majestet til a lt d e tta  täckes lemna dess nådiga sam 
tycke, lärer Eders Konglig Majestet tillå ta  mig a t  genom consistorium låta 
fråga den nuvarande professoren, huruvida han med dessa vilkor vill hela hu
set em ottaga, då  i händelse han sig det undandrager, lialfva huset enligt con
sistorii förslag får för academiens räkning uthyras, professoren äga företrädes 
r ä t t  a t  hyra de rum  han behöfver, och academien ansvara för de skyldigheter 
som eljest professoren hade ålegat.

Vid de tta  tillfälle täcktes Eders Konglig M ajestet äfven tillå ta  mig a t  af- 
gifva m it underdåniga y ttrande öfver Upsala stads m agistrats underdåniga 
anhållan, a t  dombprobsten doctor Lostbohm m åtte  ännu  i tvenne år, räk 
nade ifrån Michaeli 1790, få qvarbo i den andel af oeconomiske huset, som 
v arit honom inrymd, em ot hyra som af staden skulle erläggas, hvilken ansök
ning Eders Konglig M ajestet den 14 April förl. å r  täcktes til mig i nåder re
m ittera.

Igenom den u td räg t af tid , som om ständigheter vållat i d e tta  måls af- 
görande, har dombprobsten doctor Lostbohm ända tils nu  få t t  bo i de rum 
han föru t innehaft, men a t  tils ty rka d e t han längre m å dertil äga frihet än  til 
Michaeli innevarande år, vågar jag så mycket mindre, som sådant skulle strida 
em ot hvad jag  här ofvanföre til academiens bästa och förmon tro d t mig böra 
hemställa, och ehvad Eders Konglig M ajestet ock om huset täckes förordna, 
rum men aldrig anna t kunna än  tilfalla Lostbohms efterträdare i Borgström- 
ske professionen eller juris oeconomiae e t commerciorum professionen. D et 
får således ankomm a på öfverenskommelse med den, som öfver dessa rum  
kommer a t  få disposition, huruvida doctor Lostbohm dem ännu vidare kan 
få  em ot hyra behålla.

H vad hyran å ter angår synes billigt, a t densamma af Upsala stad  er
lägges ifrån den tid  dess ovilkorliga skyldighet varit a t  förse sin dombprobst 
med rum  eller den 1 Maji 1790. D et är för mig icke möjligt a t  föreslå, huru 
stor denna hyra bör vara, u tan  lärer sådant få ankomm a på  öfverenskommelse 
emellan vederbörande. Deremot vågar jag  i underdånighet hemställa, a t 
den sam ma m åtte  användas til husets vidare i  ståndsättande.

Stockholm d. 4 April 1791.
Gustaf Adolph.

Nils v. Rosenstein.

Original i R iksarkivet, K ansler och Kons. till K. Maj:t.)

Ups. Univ. H i s t .  B ih. Y. 14



210

70.

Professor Christiernin till Kanslern om vissa punkter i 
konstitutionerna, som ta rfv a  närm are bestäm ning (Upsala, 
1792).

Högborne Furste Allernådigste Kronprins.

Til Eder Kongl. H öghets nådiga ompröfwande d ristar jag  i  djupaste 
underdånighet underställa några mål, som synas bidraga till god ordning och 
lagarnes behöriga tilläm pning här wid Kongl. academien. Och som d e t p lä
gar wara sw årt och betänkeligt a t  göra eller förklara en lag i serskilda händel
ser, när fråga upstår emellan wissa personer, så torde Eder Kongl. Höghet 
finna bäst och nyttigast, till förekommande af skiljaktighet, oredor och ska- 
deliga sam m ansättningar i fram tiden, a t  fö ru t stadga, b juda och befalla en 
omständelig och tydelig lag, som wid wite och h å rd t answar hw arken få r öf- 
w erträdas eller förtydas.

l:o  Den första frågan angår decanatet i philosophiska faculteten, som 
härtills a ltid  g å tt ifrån den äldsta till den yngsta innom faculteten, u tan  a t 
någon blifw it öfwerhoppad: men wid sidsta om bytet behagade faculteten och 
consistorium academicum förordna, a t  ordförandet i faculteten skulle gå förbi 
herr professoren Aurivillius och öfwerlemnas till herr professoren N ordm ark, 
som efter honom få tt  rum  i faculteten. Och ehuruwäl Kongl. förordningen 
af den 20:de Maji 1705 aldeles icke ta lar om någons öfwerhoppande, ej eller 
näm ner något om sådana professorer, som icke w arit e t å r  facultetens leda
m öter u tan  nyligen inkom m it antingen ifrån andra faculteter eller andra aca- 
demier, trodde likwäl amplissimum consistorium academicum sig finna, det 
författningen i de tta  m ålet skulle w ara tydelig. Och som ingen ting hindrar, 
med m indre prof essoren Aurivillius, som wid nästa om byte w arit e t å r  pro
fessor, kan genom en lika förklaring till decanus då  utnäm nas, sam t sedan 
efter honom någon annan efter pluralitetens wälbehag, så synes nu  m era ej 
wara någon wiss och ostridig ordning derutinnan. Fördenskull som flera gån
ger tw ist w arit om ordningen wid decanatet, så täckes Eder Kongl. Höghet 
nådigst stadga och förklara, huru wida någon facultetens ledam ot får förbi
gås eller afsäga sig decanatet, när ordningen komm it till honom, och lemna 
de t till en yngre, sam t om en professor, som ifrån en annan facultet eller aca- 
demie nyss inkom m it i den philosophiska faculteten, kan enligt Kongl. M aij:ts 
resolution af d. 20:de Maji 1705 wara berättigad a t genast in taga ordförande 
rum m et, innan han w arit e tt  år tjenstgörande innom faculteten?

2:do Högbemälte Kongl. resolution stadgar äfwen om rectoratet, a t  
d e t skall alternera emellan faculteterne, til dess d e t i en omgång hunn it ige
nom de öfre faculteterne, då d e t följer ordningen till slu t i den philosophiska; 
dock så a t ingen får blifwa rector, som icke i 2:ne å r  w arit professor eller in
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alio honorifico munere. I  anledning häraf h a r händt, a t  en professor i de 
m insta faculteterne, hwilken, när ordningen första gången komm it till honom, 
blifw it såsom minderårig förbigången, har, sedan ordningen dernäst i samma 
omgång komm it till samma facultet, förm ent sig w ara berättigad till rectora- 
te t och d e t werkeligen få t t  tillträda. Men som professores ordinarii i alla fa- 
culteter hafwa till rectoratet sam ma rä tt , så synes ej ordningen böra komma 
till någon, mera än  en gång i sam ma omgång; så a t t  då rectoratet en gång gå tt 
igenom en facultet, kan ingen dess ledam ot w ara berättigad till rectors embe- 
te t förr än  i en ny omgång: ty  annars skulle de m indre faculteterne ega bä ttre  
och större r ä t t  till ordförandet än de större och talrikare. Fördenskull täckes 
Eder Kongl. H öghet nådigst förklara, om den som en gång blifwit i sin ord
ning för minderårighet förbigången, kan lagligen wäljas till rector, innan ord
ningen kommer till honom i en ny omgång? Sam t om någon sysla, som i heder 
och anseende är under professorerne, skall enligt högstbemälte Kongl. fö rfatt
ning böra räknas för m unus honorificum?

3:tio H ärjem te underställes Eder Kongl. H öghet i lika underdånighet, 
om icke beswäret med inspectura asrarii bör enligt Kongl. reglem entet af d. 
8 Jun ii 1699, § § 2  och 3 förrättas i ordning af alla consistorii academici leda
m öter, som äro lönte på academiens sta t, u tan  afseende på  faculteterne? eme
dan ingen facultet synes hafwa m era rä ttighet eller skyldighet dertill än  de 
andra?

4:to Till följe af 8. § i X X II I  cap. af academiske constitutionerne sam t 
enligt w edertagit b ruk  wid alla academ ier böra alla upkomne, som söka gagna 
sig af academiska underwisnings werket, genast inskrifwas i academiens ma- 
trickel, lyda under rectoris och consistorii academici jurisdiction sam t erlägga 
de afgifter, som äro anslagne till understöd för Kongl. academiens bibliothek 
och till de fa ttiga studerandes sjukcassa. Men som nu  på  några å r  den osed 
sig in rita t, a t  en del wilja ny ttja  academiens förmoner, underwisning och bok
förråd, u tan  a t lå ta  sig i m atrickeln inskrifwas, så kunna derutaf i längden 
hw arjehanda oredor hända, om buller och owäsende skulle upkomm a emel
lan dem, som lyda under rector och consistorium, sam t dem med deras folk, 
som icke blifw it inskrifna. Fördenskull som ingen ä r privilegierad a t  u tan  in- 
skrifning gagna sig af academiska inrättningarne och förmonerna, så torde 
Eder Kongl. H öghet täckas nådigst befalla, a t  8 § i X X III  cap. af academiska 
constitutionerne skall wid ansenligt wite noga efterlefwas, och witesböterne 
u taf öfw erträdaren genom rectors äm betets försorg utm ätas, hälst inga andra 
än de rika och förmögna pläga sig ifrån inskrifningen undandraga.

5:to  Till understöd för dem, som wilja och kunna gagna sig af acade
miska föreläsningarne, äro wissa stipendier anslagne dels på Kongl. staten  
dels af enskildta personers gåfwor. och testam enten; hwarföre ock i allm änhet 
blifw it förordnadt i 12 §, X X II I  cap. af academiske constitutionerne, a t  den, 
som inga off en teliga föreläsningar af hörer, skall icke få något stipendium.



Och i X X  cap., 1 §, a t alla stipendiater böra flitig t afhöra lectionerna: till den 
ändan w arda ock samtelige stipendiaterna upropade wid föreläsningarnes bör
jan  och s lu t sam t äfwen deremellan. Alla dessa stadgar och författn ingar 
förfalla och warda onyttige, om antingen barn  och minderårige antagas till 
stipendiater, som ännu  icke kunna begripa en academisk föreläsning, eller 
ock lärare wid academien, m agistri docentes, p rästm än wid regemen terna, 
adjuncter wid församlingarna, officerare och andra, som bekläda embeten, 
hwilka icke widare behöfwa eller bekym ra sig om professorum lectiones, få 
innehafwa stipendier lika som lön. Fördenskull underställes E der Kongl. 
Höghets nådigsta godtfinnande, om icke afsigten med de till academien done
rade stipendier fordrar, a t  ingen bör komma till å tn ju tande af något acade- 
m iskt stipendium, som icke bewisligen fyllt 15 år, icke eller lärare wid aca
demien eller de som bekläda andra embeten hafwa rä ttig h e t a t t  söka och bort
taga stipendier, i  synnerhet torde tjenstgörande med lön böra afträda  sina 
stipendier till andra fa ttiga studerande, som icke u tan  understöd förmå up
pehålla sig wid academien.

6:to Ändteligen torde Eder Kongl. Höghet täckas nådigst finna, a t  det 
ä r  bäst och ordenteligast, a t  hwar och en professor arbetar i det, som enkan
nerligen hörer till dess profession, och hwarken i disputationer eller lectioner 
inmänger sig i sådana ämnen, som egenteligen böra afhandlas af en annan 
professor; emedan sådant gifwer anledning till ofruktbara stridigheter, och de 
studerande warda förwillade, när tw änne lärare underwisa dem på olika och 
strid ig t sä tt i e t och sam m a ämne. Fördenskull täckes Eder Kongl. H öghet 
nådigst förordna, a t  hwarje professor med flit och grundelighet underwisar 
i s i tt  ämne, som han bäst bör förstå, och undwiker a t  blanda sig i sådana frå 
gor och satser, som icke egenteligen tillhöra dess wetenskap? Afwen torde det 
w ara nödigt och bidragande till god ordning, om den delen af academ iska con- 
stitu tionerna till noga efterlefnad uplifwades, som bjuder a t adjuncti och m a
gistri docentes skola wid utw äljande af äm nen och tim ar till deras föreläsnin
gar fö ru t rådföra sig m ed professorerne i saken och facultetens decanus.

7:mo Sluteligen täckes Eder Kongl. Höghet allernådigst i öfwerwägan- 
de taga, om icke den wid candidat examen brukelige edeliga förplicktelsen 
kunde såsom onödig och endast ländande till Guds namns missbruk afläggas 
eller i en helig högtidelig försäkran förwandlas; emedan edeliga förplicktelser 
förlora m ycket af sin kraft och s itt in tryck, då  de a lt  för o fta och i fåfänga bru
kas, och en högtidelig förplicktelse, u tan  anropande af Guds nam n, skulle för 
en candidat aldeles göra tillfyllest.

Under afw aktande af nådigste utslag förblifwer med djupaste under
dånighet Högborne Furste, E der Kongl. Höghets

underdånigste troplicktige tjenare 
P. N . Christ iernin.

(Original i Biksarkivet, Kanslersämb. handlingar )
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71.

K. M aj:ts b ref om rektoratsväxlingen, Stockholm d. 26 
maj 1792.

W i Gustaf Adolph e tc . . .

Högborne furste älskelige käre Farbroder! Sedan eder kongl. H öghet
anm ält Consistorii Academici i U psala u ti skrifvelse af den 31 October 1789 
gjorde underdåniga hemställan om nådig, förklaring öfver 4 cap., 2 §. i aca- 
demiske constitution erne, som förordnar, det ingen m å vväljas til rector, »nisi 
in alicujus academia) munere professorio a u t alio honorifico officio biennium 
vixerit», hafwe W i i anledning deraf i nåder welat stadga, a t  med de t i nyss 
berörde §. af constitutionerne näm de honorificum officium inga ringare syss
lor böra förstås, än  de som äro af lika wärdighet med professionerne wid aca- 
demien; och gifvve eder kongl. H öghet fördenskull d e t til wederbörandes för- 
ständigande och efterrättelse härm ed nådigst tilkänna. Wi befalle eder kongl. 
H öghet nu härm ed och a ltid  u ti Guds den aldra högstes skydd til långvarig
och lycklig wälmågo kärligen. Stockholms slo tt den 26 Maji 1792. Under
min allernådigste konungs och herres minderårighet

Carl.
E. Schröderheim.

(O riginal i Kons. Arkiv.)

72.

Konsistoriets protokoll d. 8 och 9 juni 1792, det senare 
i H ertigen-K anslerns närvaro.

1792 den 8:de Jun ii klockan 8 eftermiddagen Consistorium 
Academicum, närvvarande: Högvvördigste herr doctorn, ärcke- 
biskopen, procancelleren och commendeuren Troil, rector profes- 
fessor Dahl och professorerne Domprobst doctor Lostbom, Kongl. 
N . O. led. doctor Almquist, Flygare, Murraij, Acrel, Christiernin, 
Svvedelius, R äntm ästaren W esterdahl, F an t, Neikter, Boethius, 
Afzelius, Aurivillius, Nordmark, Tingstadius.

Wid protocollet secreteraren Lundström.
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Behagade högwördigste herr doctorn ärckebiskopen lemna Consisto
rium  Academicum den högst fägnesamma tidning, det hans kongl. Höghet 
hertigen af Södermanland, denne kongl. academies höga och nådige cancel
ler, i hög wälmågo i dag efter middagen till lägret anländt, och a t  hans kongl. 
Höghet wid den underdåniga upw aktning, som herr doctorn och ärckebisko
pen honom giordt, förklarat sig wara sinnad at, efter academie sta ten  i m or
gon lem nat nådigt företräde på  slottet, wilja med sin höga närwaro deltaga i 
Consistorii Academici öfwerläggningar i de ämnen, som kunna röra kongl. 
academiens bästa. Och skulle tiden dertill i  morgon b ittida  genom cursorer- 
ne blifwa en hw ar kungiord. Och hade herr doctorn och ärckebiskopen, för 
a t t  underrätta  Consistorium härom, funnit sig föranlåten a t sam mankalla 
Consistorii ledamöter, hw arefter discurerades om de ämnen, som Consistorium 
Academicum fan t angelägnast a t  wid de tta  höga tillfälle i underdånighet fö
redraga.

2- §•

W idare behagade högwördigste herr doctorn och ärkebiskopen än y tte r
ligare gifwa Consistorium Academicum tillkänna, d e t hade den mannen, som 
enligt Consistorii protocoll för den 26 sidstledne Maji erbudit sig a t såsom en 
ny fond till kongl. academien wilja förära e t capital af 2,000 riksdaler i ban
co, icke wille [o; welat] frångå det då  upgifne wilkår, a t kongl. academien 
skulle åtaga sig answ aret a t derföre i  dess och dess frus lifstid prsestera rän ta  
till 6 för hundrade om åre t i sam ma m ynt, hwarföre herr doctorn och ärcke
biskopen till Consistorii bepröfwande öfwerlemnade, huruw ida e t sådant 
w ilkår kunde antagas eller icke.

Consistorium Academicum förklarade sin erkänsla för de tta  hederliga 
anbud, men kunde ej i anseende till de skäl som förut blifw it anförde emot- 
taga det sam ma under anna t wilkår, än a t  kongl. academ ien wille wara answa- 
rig a t  anskaffa den högsta rän ta  och i den m yntsort, som möijeligen kunde 
åstadkommas.

1792 den 9 Jun ii klockan 1/2 till 11 före middagen i Consistorio 
Academico, närwarande:

H ans kongl. H öghet hertigen af Södermanland, kongl. aca
demiens nådigste canceller. Högwördigste herr doctorn ärcke
biskopen procancelleren och commendeuren von Troii, rector pro
fessor Dahl och professorerne1. . .

Vid protocollet secreteraren Lundström. Prof essoren Ekman 
af siukdom hindrad, war wid de tta  tillfälle frånwarande.

1 Sam m e som  8 jun i, b lo tt a t t  B oé th ius nu  ä r  frånvarande, u n d e r d e t Kin- 
m ark, T hunberg  och M allet tillkom m it.
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1. §•

Sedan Consistorii Academici ledam öter tillika med öfrige statens tjen- 
stem än haft den nåden a t i underdånighet upw akta hans kongl. H öghet på 
slo tte t, och Consistorii Academici ledam öter begifwit sig till Consistorii Aca
demici stora sessionsrum, täcktes hans Kongl. H öghet klockan half till ellof- 
wa up träda i Consistorio Academico, då  herr doctorn och ärckebiskopen tilli
ka med Consistorii Academici samtelige ledam öter woro hans kongl. Höghet 
på  kyrckogården till mötes och honom up i Consistorio beledsagade. Hwar- 
efter och sedan herr ärkebiskopen och professorerne på nådigste befallning 
intagit sina rum , herr doctorn och ärckebiskopen å Consistorii Academici wäg- 
nar förklarade den underdåniga fägnad öfwer den nåd, Consistorium Acade
micum wederfares, derigenom a t hans kongl. H öghet icke allenast täckts hug
na academien med sin höga närvvaro, u tan  ock sjelf deltaga i  Consistorii Aca
demici underdåniga öfwerläggningar. H ans kongl. H öghet täcktes ej mindre 
betyga s itt nådiga wälbehag öfwer Consistorii Academici underdåniga för
troende till honom, då  de med s i tt  wahl till academiens canceller fallit på ho
nom, än  försäkra om det nöije, hwarmed hans kongl. Höghet emottoge wår- 
den af e t lärosäte, som få tt  hugna sig af så stora företrädares, dess faders, bro
ders och brodersons, närm aste och ömaste styrsel, och hwars efterdöm en hans 
kongl. H öghet wille söka till a t  efterfölja.

D erefter lemnade högwördigste herr doctorn och ärckebiskopen i anled
ning af en ifrån contoiret ingifwen berättelse, angående academiens inkom
ster år 1790 och utgifter 1791, hans kongl. Höghet underrättelse om ränte
kammarens tillstånd, och hwarwid hans kongl. H öghet behagade närm are 
inhäm ta så wäl dispositionen af desse medel, som huruwida de till statens be- 
hof kunna förslå, hwartill Consistorium Academicum i underdånighet swara- 
de, a t academiens medel, som genom academiens fogdar indrifwas och upbä- 
ras sam t i räntkam m aren inlefwereras, disponeras af Consistorium Academi
cum enligt 1692 [o: 1699] års reglemente dels till statens aflöning dels till aca
demiens byggnader och andre behof, och a t  desse medel äro tillräcklige, så 
länge sädespriset stiger öfwer 2 rdr: 32 sk. tunnan, men då de t går derunder 
ä r  brist i academiens s ta t a t  förmoda.

2 . §.

W idare föredrogs af högwördigste herr doctorn och ärckebiskopen en 
af adjuncten Götlin ingifwen berättelse om kongl. academiens mynt- och me- 
daille cabinet, och täcktes hans kongl. Höghet befalla herr cancellierådet och 
riddaren Rosenstein, som ock war i Consistorio närwarande, a t  draga för
sorg, a t  de swenske academiens medailler öfwer wältalighet och för skalde
konst, som u ti kongl. academiens m yntcabinet saknas, m å erhållas, äfwen- 
som hans kongl. H öghet täcktes gifwa Consistorium Academicum det hopp,
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a t exemplar af de smycken, som till regementsofficerare under kriget blifwit 
utdelte, skulle till cabinettet blifwa aflemnade.

3. §.

Sedermera, i anledning af e t u ta f bibliothekarien ocli professoren Auri- 
villius ingifwit memorial, lemnades berättelse om bibliothekets tillstånd, an
senliga tillw äxt de sednare åren och fondens otillräcklighet, hwarwid hans 
kongl. H öghet täcktes förklara s i tt  nådiga nöije öfwer bibliothekets tillstånd, 
jem te d e t hans kongl. H öghet öfwer hwad i underdånighet angående fonden 
blifw it anm ält wille s i tt  nådigste u tlå tande meddela, enär Consistorium Aca
demicum d e tta  ärende hos hans kongl. Höghet w idare och skrifteligen an- 
drager.

4. §•

Y tterligare täcktes hans kongl. H öghet lå ta  sig i underdånighet före
dragas en generell tabell öfwer de studerandes an tal här wid kongl. acade- 
mien, hwaraf befants, a t t  de studerande, som nu wid kongl. academien äro in- 
skrefne, stiga till e tt  antal af . . A, och nu närwarande denna term in utgiordt 
e t antal af . . A

5 §•

Sedermera anm älte högwördigste herr doctorn och ärckebiskopen, a t  
ehuru academiske constitutionerne i 23 cap. och 8 §. stadga, a t  ingen, som 
för studier skull kommer till Upsala, skall upskjuta öfwer å tta  dagar a t  an
teckna s itt nam n i academiens matrikel, och a t  ingen får betjena den med 
spisning som sådan t försumm at, sam t i 24 cap., 10 §., a t  hw ar och en således 
inskrefwen studerande har rä ttig h e t till allm änna föreläsningarnes afhöran- 
de och underwisning i de stycker som wid academien föredragas, hw ilket ock 
wore både angeläget och nödwändigt, icke allenast derföre a t ingen på denna 
o rt bör wistas, som icke hörer under någon jurisdiction och således ä r  under
kastad lagarnes tillsyn, u tan  ock derföre, a t en del af kongl. academiens in 
komster på dessa inskrifningar bero, och do medel som wid dem infly ta  äro 
anslagne till de studerandes egen ny tta , nemligen a t  det, som wid dessa till
fällen betalas hos kongl. academiens rector, tillfaller efter författningarne 
kongl. academiens bibliothek och utgör en betydande del af dess ringa fond 
till böckers inköp, och hwad å ter philosophiska facultetens decanus upbär de
las till helften emellan academiska sjukhuset, där de studerande wid förefal
lande långsammare sjukdom ar n ju ta  fria läkemedel, skötsel och underhåll, 
sam t en cassa, som kallas de studerandes, u tu r hwilken de öfrige sjuke få un
derstöd till medicamenters betalning, skall icke dess mindre a lt för ofta hän
da, a t förmögnare mäns barn å  längre tid  wistas wid academien, u tan  a t ställa

1 S iffrorna äro u teläm nade.
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sig dessa föreskrifter till efterrättelse, då  derem ot den fattigare ungdomen, 
som ifrån gymnasierne och de allm änna lärowercken h it ankommer, aldrig 
kan undgå deras i a k t tagande, hw arförutan och igenom kongl. brefwet af den 
18 [o: 9] M artii 1733 kongl. M ay:t i nåder behagat stadfästa den wid acade- 
mierne antagne sedwanan a t  fördela ungdomen i wissa landskap och förord
na, a t  ingen student utom  adelen m å tålas, som ei skrifwer sig till e t wisst 
landskap, där seniores, curator och en professor, som öfwer sam ma landskap 
äger inseende, hafwer e t noga inseende på  hans upförande så i studier som 
lefwerne, och a t  de till academiske societeten ankomm ande ynglingar, sedan 
de u ti en wiss nation sig begifwit, som gärna rä tta s  efter den ort där deras för
äldrar wist as, böra under sine studiers idkande u ti densam ma förblifwa. Hwar- 
jem te kongl. M ay:t då  befallt Consistorii underdåniga y ttrande, efter hwil- 
ka reglor den gamla inrättningen bäst m å kunna förbättras och all tö r hända 
ännu återstående osed och missbruk hädanefter förekommas och förbjudas; 
har likwäl i sednare tider här udd lärosätet den osed sig in rita t, dels a t  stude
rande gifwas, som wäl inskrifwas wid academien men icke ingå i någon nation, 
dels a t de a lt  för o fta blifwa inskrefne u ti det landskap, d it de hwarken efter 
födslen eller föräldrarnes hemwist höra.

Och som det förra medför den olägenhet, a t  de aldeles sakna den tillsyn, 
som en långwarig erfarenhet w isat endast genom en professors och de äldres 
upsigt öfwer do yngre u ti nationer w ara möijelig, och det sednare rubbar all 
ordning nationerne emellan i befordringswägen för fram tiden, i förtroendet, 
som sam ma födelseort och sam ma bekantskaper sam m anbinder, i th y  en na
tion, som har större tillgång på dem, som behöfwa p riva t information, än på 
dem som den sam ma meddela, skall nödwändigt minskas och gå under, i sam 
m a mohn, som de förre af de sednare dragas ifrån  deras naturliga landskap 
ti ll dem, af hwilka inform atorn ä r en medlem. Så ock enär d e t inkast, som 
af 9 cap., 10 §. i constitutionerne will dragas härem ot, icke kan gälla, då 23 
cap., 17 §. tydeligen wisar, a t sådane nations-sam fund som nu finnas tå  icke 
woro inrättade, u tan  den först åberopade §. till deras in rättn ing  först torde 
hafwa gifwit anledning, det icke eller lärer finnas något förswar för denna o- 
ordning i den tillsyn, som en inform ator föregifwes kunna hafwa på sine di- 
sciplar, d å  de med honom äro i sam m a nation, emedan inform atorer ombytas 
än af den ena nationen än af en annan, då  discipeln stadnar qw ar o ftast ibland 
dem, som både för honom och dess nya inform ator äro aldeles okände; en na
tion  icke eller genom en främmande persons inskrifwande lärer kunna natura- 
lisera eller gifwa honom rä ttighet till befordran i  d e t stift, till hwilket han ic
ke efter födseln u tan  b lo tt efter denna adoption hörer, och hw araf skall hända, 
a t den, hwilken såsom barn blifwit inskrefwen i en främ m ande nation, sedan 
wid en mogen ålder, och tå  han  w aldt s itt lefnadssätt, m åst b y ta  om och gå 
till den nation han af födseln w arit äm nad, trodde Consistorium Academi
cum med bibehållande af den frihet, som wid e t lärosäte ä r  nödig, sig kunna
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till hans kongl. Höghets nådigste ompröfwande i underdånighet föreslå, om 
icke de gamla författningar i d e tta  ämne kunde dels förbättras dermed, a t

l:o  Alle wid academien underwisande, såwäl i lärdoms som exercitie- 
wägen, antyddes a t icke till underwisning em ottaga någon, som icke kunde 
förete rectors och decani betyg, a t  han wid academien blifwit inskrefwen, och 
hw ilket betyg u tan  afgift skulle aflemnas.

2:o A t rector och decanus icke finge tillå ta  någon a t inskrifwas, som 
icke wore åtfölgd af curator för den nation, i  hwilken han då borde ingå och 

3:o A t denne nation blefwe antingen den, till hwilken den inskrefne ef
te r  födslen liörer, eller där hans fader w arit inskrefwen, eller ock ifrån det 
landskap där hans föräldrar hafwa s i tt  hemwist, undantagande hw ad wid wissa 
stipendier genom testam enten kan wara stadgat.

Och hwilka författningar, såsom äfwen instäm m ande med större delen 
af de lagar, som nationerne särskildt för sig up rä ttad t, således u ti dem icke 
skulle förorsaka m insta rubbning.

Huruw ida icke dessa författningar äfwen med skäl skulle kunna läm 
pas till den studerande adeln, trodde Consistorium Academicum sig tillika i 
underdånighet böra underställa, i synnerhet som, hwad inskrifningen wid aca
demien anginge, den redan af lagstiftaren tyckes wara s a t t  u tan  a lt  undantag, 
men som adelens hänförande till wissa nationer blifwit lem nad till widare be- 
pröfwande, wågade Consistorium Academicum för dess underdåniga del der- 
wid anm ärcka: a t  en del af dem äro u tan  inform atorer, hwilka efter constitu- 
tionerne böra hänwisas till någon inspection: a t de gemenligen alla äro för 
unge, för a t t  tillsam m an u ti en nation kunna utgöra den skillnad af seniorer 
och juniorer, som fordras till inbördes inseende: a t de w inna d e t säkrast, då 
de efter ofwan föreslagne grunder hänföras till wanliga landskap: a t e t för
troende derigenom skulle grundläggas, som äfwen för fram tiden kunde blifwa 
af en ny ttig  werckan för det allmänna, och a t de genom tillfälle till deltagan
de i  äldre studerandes enskildta öfningar under inspectors inseende skulle fin
na  många goda anledningar till den täflan, som utgör en så betydande del af 
den academiska underwisningens förmåner.

H ans kongl. H öghet täcktes härw id nådigst förklara, det hans kongl. 
Höghet willo häröfwer s i tt  u tlå tande framdeles meddela, hwarföre Consisto
rium  Academicum anbefalltes a t m ed de tta  ärende till hans kongl. Höghet 
skrifteligen inkomma.

6. §.

W idare föredrog h. herr öoctorn och ärckebiskopen, liuruledes då någon 
professor dör eller blifwer så sjuk, a t han på längre tid  icke kan bestrida de 
offenteliga föreläsningar, som dess profession tillhöra, och äfwen under den 
term in, då  en professor förwaltar rectors einbetet, wanligen hända skall, a t 
den studerande ungdomen saknar all underwisning i den wetenskaps del som
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hörer till en sådan professors yrcken, och hwarigenom ynglingar, som för a t 
få lära någon wiss wetenskap rest till academien och derstädes sig med dryg 
kostnad uppehålla, m åste se sig i mistning af den förmån a t  n ju ta  fri och of- 
fentelig underwisning i den vvetenskaps del, hwartill de vvändt sin hog och den 
de efter lagarne har fu llt skäl a t  sig förwänta.

Denna olägenhet förmodades bäst skulle kunna afhjelpas, om adjunc- 
terne, hvvars sysslor med löner försedde synas i sådant ändamål w ara tjenande, 
blefwo förbundne a t  hw ar i  sin facultet, i händelse af en professors död 
eller långwariga sjukdom eller då professoren tillträder rectors em betet, i dess 
vvetenskap hålla offenteliga föreläsningar sam t a t, i händelse adjuncten wore 
sjuk eller lagligen hindrad, någon af docenterne kunde blifvva utsedd a t före- 
läsningarne för honom på lika sä tt bestrida, hwarigenom den förmån skulle 
den studerande ungdomen tillflyta, a t  den aldrig nödgades wid academien 
sakna offentelig underwisning i hwad hälst vvetenskaps del som den där åstun- 
dado lära.

N u ehuru academiske constitutionerne i 13 capitlet, 2. §., hwad juris och 
medicinae adjuncterne angår stadga: »Quod ea qua; facultas jusserit propo
nere deben t», och i slu tet af sam ma capitel om alla: »quod omnes e t singuli 
facultatis ad quam pertinent directioni suberunt, nec quicquam  in ista propo
nent absque facultatis venia e t consensu»; Likwäl och som detta, af hwad om 
adjuncternes skyldigheter i samma capitel förut finnes förordnat, endast sy
nes sträcka sig till deras p rivate föreläsningar, för hwilka de n ju ta  särskild 
betalning, och då hwad docenterne beträffar något i denna wäg icke finnes 
stadgat, så vvågade Consistorium Academicum i underdånighet u tbed ja  sig, 
d e t täcktes hans kongl. H öghet genom någon allmän författning stadga ad
juncternes skyldighet h ä r wid kongl. academien, a t [de] på sä tt omförmält 
blifvvit, under warande vacance eller eljest då någon af professorerne af lag
liga orsaker är hindrad a t  sin profession förestå, u tan  särskildt förordnande 
må af faculteten tillsägas bestrida dess offenteliga föreläsningar, och a t hans 
kongl. H öghet med nådigt nöije täcktes anse, a t, i händelse adjuncten af laga 
förfall skulle wara hindrad, någon skiekelig docens dertill då  finge utses.

Hans kongl. H öghet täcktes anbefalla Consistorium a t häröfwer till lians 
kongl. H öghet skrifteligen inkomma, då hans kongl. H öghet wille taga detta  
u ti närm are öfvverwägande och s itt nådiga utlåtande deröfwer meddela.

7- §•

Y tterligare androg herr doctorn och ärckebiskopen, huruledes sedan 
Carolinska academien blifvvit borttagen och den tilltänck ta  nya bibliotheks- 
byggnaden icke komm it a t werckställas, brist ej m indre på auditorier än i 
synnerhet något tillräckligt rum  till promotioners och andre högtidligheters 
hållande sig yppat, hvvarföre Consistorium Academicum wäl önskade, a t kongl 
academien framdeles i synnerhet med något större rum  för högtidligheter kun
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de blifwa försedd, men a t  kongl. academiens cassa för d e t närwarande, och, 
då  d e t förskott, hw aruti kongl. academien g å tt till ridstallets upbyggande, 
ännu icke kunnat af kronan godtgöras, icke wore i den författning och det till
stånd , a t  derwid någon ting  nu kunde företagas.

H ans kongl. H öghet täcktes härwid efterfråga ritningarne och förslaget 
till den tilltänckte nya bibliotheksbyggnaden, hwilke Consistorium Acade
micum i underdånighet förm älte icke w ara i dess förwar, u tan  a t  de woro till 
finnandes u ti öfwerintendents contoiret i  Stockholm.

8. §.

H ans kongl. H öghet gaf härpå sjelf wid handen, det han med nöije för
num m it den hedrande disposition, herr professoren Berch g jord t af något hem
m an nära staden, som efter dess ock dess frus död skulle tillfalla academien, 
och befallte derföre, a t professoren Berch, i förm aket närwarande, m åtte före- 
kallas, då  hans kongl. H öghet täcktes för honom förklara s i tt  nådiga nöije 
öfwer en så hedrande giärning, hwilken sk r lie ännu ytterligare u ti e t förtjent 
minno stadga d e t här wid academien så berömda Berchiska namnet.

9. §.

Sluteligen upläste professor :n Boethius e t af honom skrifteligen förfat
ta t  underdånigt memorial så lydande:

Inför eder kongl H öghet wågar jag i d jupaste underdånighet bönfalla 
om nåden a t få andraga en sak; den är ei min egen, den rö r alla lärarna wid 
denna academie, den rör wetenskapens tillw äxt och förkåfran, som till en sto r 
del beror på  den upm untran  lärare hafwa af medwetande, a t u tan  hinder efter 
eget omdöme få  föreställa de i deras w ård lemnade wetenskaper till ungdo
mens stö rsta  n y tta  och fäderneslandets gagn. D et war en tid , då  man, jag  
wet icke af hwad böijelse för utländska inrättn ingar, wille sä tta  de tta  lärosäte, 
som i alla tider efter sin gamla in rättn ing  äg t bestånd och förtjent aktn ing , 
i en likhet med wissa utländska lärowerck. Man hade derm ed goda afsigter, 
men jag wågar påstå, d e t m an kände ej nog de in rättn ingar m an wille efterapa 
och ännu  mindre hade m an öfwerlagt, hwad som kom öfwerens med hela läro- 
werkets beskaffenhet i w årt land och med dess oeconomie, hw arpå de stude
randes antal och läglighet a t  wid academien w ara närw arande hufwudsakli- 
gen bero. Genom cancellers bref blefwo professorerne ålaggde, a t  hålla en re 
da  på sina åhörare som wid de lägre scholarne, a t  under sina föreläsningar, som 
i dessa föreskrifter tycktes m ätas efter myckenheten ei efter dugligheten, exa
minera och efter sådane förhör till academiens cantzler insända omdöme om 
sina åhörare. Dessa författningar blefwo omöijeliga i sin exsecution. Den 
lyckliga tid , då academien i högst salig hans kongl. M ay:t konung Gustaf I I I  
feck wörda sin styresm an, återfingo lärarena friheten a t  göra gagn, u tan  andra
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föreskrifter än  dem de borde draga af s i tt  eget n it för kunskapers tillw äxt och 
wetenskapernes största gagn i w årt land.

Men under framledne hans Excellence riksrådet grefvve Creutz cancel- 
laria t uplifwades å ter de författningar, som erfarenheten redan bord t lä rd t ei 
kunna werckställas, de uplifwades med nya tilläggningar.

Jag  har som lärare öfwerwarit denna tid , och jag har sedt dem å te r för
falla till det de kunde wara, då  wår nuwarande allernådigste konung war wår 
styresm an, och högst salig hans kongl. M ay:t återtog sig w årt närm are be
skydd. D et hör efterwerlden till a t döma, om wi sw arat em ot d e t lysande be
skydd wi ägt. A t studerandes antal under den tiden tilltagit, ä r  wisst, a t flit 
och d rift så hos lärare som lärande ei saknats, torde ligga för allas ögon. Så 
länge de å te r uplifwade författningarne ansågos gällande, såg jag för min del 
ingen annan werckan deraf, än a t  lärare, dem jag aldrig u tan  wördnad näm 
ner, och jag kan näm na dem, de äro redan bortgångne ifrån oss, professorerne 
Aurivillius och Eloderus, här fingo föreställningar, a t  deras diarier ei woro 
sa tte  i r ä t t  form, a t de ei läste m era än  sine publika föreläsningar, då  likwäl 
hela E uropa erkände dem ibland de lärdaste i sina wetenskaper, då  de ägde 
de studerandes kärlek, och ingen gifwes i w årt land, som will berömma sig af 
kunskaper i de äm nen där desse woro lärare, som ei w arit deras lärjunge och 
ö k a t sina kunskaper af deras underwisning. E n  allm än modlöshet hos alla 
nyttiga lärare blef häraf en följd, och då  författningarne lika fullt skulle hetas 
blifwa efterlefde, och m an skulle insända omdöme efter de examina m an an 
ställde under lectionerna om sina åhörare, som hos somliga professorer woro 
till öfwer 200, war m an sa tt i  nödwändighet a t missleda förmäns omdöme till 
orättw isa, och det i saker där, om på  något ställe, ungdom bör läras a t  endast 
m äta sig sjelfwe och andra efter förtjenst.

Af dessa orsaker wågar jag i underdånighet bönfalla, det eder kongl. 
H öghet täckes i  nåder tillå ta  lärarena, a t i afseende på dessa författningar få 
hädanefter förblifwa wid det, som praxis för det närw arande infördt, hwil- 
ken wåre förre höga beskyddare med nådigt wälbehag ansedt: nemligen a t 
hwar lärare, då  hw arje kunskaps meddelande fordrar sin egen m ethod, får 
w älja den och efter sine åhörares beskaffenhet ändra den, som han finner för 
deras fram steg och wetenskapernas tillw äxt tjenligast. A t det m å anses nog 
a t  examina anställes och bewis meddelas öfwer studerandes skicklighet, då 
de dertill sig sjelfwe anmäla, i synnerhet som dessa omdömen ej kunna blifwa 
af eder kongl. H öghet såsom academiens höga canceller okände, då så wäl Con
sistorii Academici som faculteternas bok till cancellersembetet altid  skola in
sändas. A t med förteckningen på  professorernes åhörare, [som] wid slu tet af 
hwar term in insändas, då m å diarier få följa som nu skedt, eller, som d e t sam 
m a är, upsats på den delen af wetenskapen, som den term in blifwit så i publike 
som private lectioner föreställd, då af rector och decanus intygas, a t ei någon 
af de föreskrefne lästim arne af den lärande u tan  laga förfall blifwit försum-
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m ad. H älst a lt 'öfriga af de författningar jag w ågat näm na endast skulle tje- 
na, a t göra academien till en schola, wetenskaperna till e tt  barnjoller och häm 
m a solida kunskapers tillwäxt, och m an dess utom  fåfängt genom reglementen 
bjuder till a t gifwa den oduglige läraren skicklighet eller den hoglöse flit.

E der kongl. Höghets nådiga ompröfwande torde Consistorium Acade
micum utbedja  sig den nåden a t i underdånighet öfwerlemna denna sak.

D å eder kongl. H öghet behagar i  nåder infordra Consistorii Academici 
underdåniga u tlåtande öfwer de anstalter, som kunna w ara nödwändiga till 
wetenskapernes tillw äxt och bästa  wid de tta  lärosäte, som i eder kongl. Hög
h e t skall få ersättning för den förlust d e t wid sin högste beskyddares bort
gång lidit, skall eder kongl. Höghet aldrig hos någon af oss sakna lydnad, n it 
och d rift i dess nådiga befallningars upfyllande.

H ans kongl. H öghet täcktes nådigst anbefalla Consistorium Academi
cum öfwer th e tta  ärende till honom skrifteligen inkomma, då  hans kongl. H ög
het efter närm are pröfning af saken wille dess nådigste u tlå tande meddela.

10. §.

Som icke något widare war a t  på  hans kongl. Höghets dertill nådigst 
lemnade tillstånd föredraga, så täcktes hans kongl. H öghet lemna Consistori
um  Academicum och förfogade sig till m yntcabinettet för a t  taga de t u ti ög- 
nasigte, hwarifrån hans kongl. Höghet, beledsagad af Consistorii Academici 
ledamöter, upträdde på G ustavianska academie gården, hw arest hans kongl. 
H öghet nådigst täcktes tillå ta  den studerande ungdomen, där fö ru t samlad, 
a t  för honom nationswis af herr doctorn och ärckebiskopen blifwa presenterad.

(E fte r K onsistorie ts originalprotokoll.)

73.

Konsistorium till Kanslern om den akadem iska under
visningen, Upsala d. 9 juni 1792.

Högborne Furste, Nådigste Herre,

Föredragit d. 14 J u lii 1792 och afslagit.

D å Eders Kongl. Höghet allernådigst behagat tillå ta  consistorium aca- 
dcmicum a t t  i underdånighet få andraga de t åliggande, som efter consistorii 
academici enhälliga tanka på  det närm aste rö r wetenskapernas bestånd och 
tilw äxt wid d e tta  lärosäte , och hwilket i Eders Kongl. Höghets höga närwaro
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af då w arande decanus facultatis philosophise, professoren Boethius, efter er
hållit allernådigste tilstånd  anfördes; wågar consistorium i d jupaste  under
dånighet hoppas, d e t Eders Kongl. H öghet med nåd täcktes anse Consistorii 
academici afsigt, a t t  då det hädanefter får den oskattbara lyckan, a t t  inför 
Eders Kongl. H öghet göra räkenskap för lärarenas bemödande til ungdomens 
underwisning och wetenskapernas förkofran, beskaffenheten af den reda, de 
derföre i underdånighet med upriktigaste sorgfällighet ej skola underlåta a tt  
aflemna, icke m åtte  blottställa consistorium för d e t misstroende, a t t  med 
mindre tilbörlig aktning och lydnad hafwa handhaft de bud och föreskrifter, 
som wåre höga cancellerer tid  efter annan, i afsigt a t t  befrämja wetenskaper
nas bästa, behagat gifwa, dels rörande underwisningen, dels sä tte t a t t  för dem 
derföre göra reda.

Af consistorii academici acter synes, a t t  å r  1688 först af academiens då 
warande canceller blifw it consistorio academico anbefalt, a t t  wid hw art rec
tors om byte inkomma med förtekning på  den wetenskaps-del, som af hwarje 
lärare d e t förra halfwa åre t blifw it förestäld, hwaraf academiens cancellerer 
kunde sä ttas  i stånd a t t  dömma om professorernes flit, underwisnings-sätt, 
deras föreläsningars mer och mindre widd, med m era. Denna författning kan 
ej anna t än anses nödwändig och är för hwarje om sin wetenskap och ung
domens gagn nitisk lärare a ltid  upm untrande, då deras göromål underkastas 
uplyste förmäns granskning. E fter denna tiden hafw a flere af academiens 
cancellerer i  sam ma afsigt g jort författningar, der, med mer eller mindre för
ändringar och tilläggningar, föreställnings- och redogörelsesätt blifwit pro- 
fessorerne föreskrefne. D å högstsalig H ans Kongl. M aj:t Konung Gustaf den 
I I I .  hade å tag it sig academiens styrelse, och år 1768 sjelf närwarande befallte 
consistorium academicum öfwerlägga om de förbättringar underwisnings- 
w erket i synnerhet w id Upsala academie kunde fordra, ansåg H ans M aj:t med 
nåd ig t wälbehag de underdåniga erinringar några af consistorii academici 
d å  warande ledamöter och i synnerhet academiens då  warande störste lärare, 
archiatern och riddaren von Linné, wågade anföra em ot desse i sednare tider 
besynnerligen gifne föreskrifter, liwilka oak tad t all lärarenas n it antingen ej 
ku n n a t werkställas eller skulle, om de med stränghet handhades, föra aca- 
demien i e t t  tils tånd  aldeles stridande em ot afsigten af dess in rättn ing  och 
lägga oöfvervinnerliga hinder i wägen för den tilw äxt, w etenskaperna borde 
winna genom lärares bemödande wid en högschola. Fölgden häraf blef, det 
högstsalig H ans M aj:t, under hela den tiden academien i honom fick wörda 
sin närm aste styresm an, med nådigt bifall ansåg, a t t  hwarje lärare, efter s itt 
bästa  förstånd och samwete [samt] den wetenskapens särskilda beskaffenhet 
han war förordnad a t t  föreställa och sina åhörares mer eller m indre framsteg, 
walde underwisningssätt och derföre gjorde tilbörlig reda. Samma nådiga 
tilstånd  lemnades ock lärarena under den tiden, då  academien under wår nu 
regerande allernådigste konungs cancellariat egt e tt  så lysande beskydd ifrån,
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thronen, ehuru något förut, genom cancellers brefwen af den 25 M artii och 
l: s te  November 1784, consistorium academicum em ottagit nya föreskrifter, 
i  synnerhet om sä tte t hw arpå lärarena borde föreställa och handhafw a de dem 
anförtrodde wetenskaper.

D et ä r  långt ifrån consistorii academici tanka  a t t  wilja klandra dessa 
författningar. De äro gifna i en afsigt, den consistorium  academ icum aldrig 
kan uphöra a t t  högakta, och ingen af dess ledam öter kan någonsin glömma, 
a t t  lydnad för förmäns befallningar ä r  den första medborgerliga plikt, i  hwil- 
kens uppfyllande de böra gifiva den deras underwisning anförtrodde ungdomen 
efterdömen; men då  consistorium academicum inför Eders Kongl. H öghet 
fördristar sig i d jupaste underdånighet näm na, a t t  en del af desse författningar 
blifw it i s itt handhafwande omöjliga och emot sin afsigt stridande; wågar det 
i anledning deraf Eders Kongl. Höghets allernådigste ompröfvvande i lika un
derdånighet underställa några utw ägar, som consistorium academicum af er
farenhet tro d t sig finna m äst tjenliga til det ändam ålets winnande som berörde 
författningar åsyftat, hwilka Eders Kongl. H öghet nådigst torde finna ej wara 
påfundne a t t  undandraga lärarena någon ny ttig  äm betes p lik t eller minska 
deras beswär, u tan  af om tanka för ungdomens största gagn och wetenska- 
pernas bästa.

D et synes emot sakens beskaffenhet stridande a t t  för alla wetenskaper 
och kunskaper, som wid en academie böra föreställas, föreskrifwa en gemen
sam underwisnings-method: den alm änna erinran wid föreställnings s ä tte t wo
re tilräckelig, som professors eden til en del innehåller, a t t  läraren skal undfly 
onödig widlöftighet och onyttiga finheter, sam t a t t  han på  den kortaste tid , 
som efter den wetenskapens beskaffenhet han har a t t  föreställa, u tan  skada 
för dess fullständighet och begriplighet, möjligt wara kan, går den igenom i 
sina föreläsningar. Äfwen så lite t tyckes förestälnir.gssättet för hw ar särskild 
wetenskap kunna genom någon beständig föreskrift stadgas. E fter åhörare
nas insigter och behof, så wäl som efter egna tiltagande kunskaper och i un- 
derwisningen förwärfwad erfarenhet, behöfwer en lärare, om han skal kunna 
göra a lt  gagn m an af hans åtgärd  har r ä t t  a t t  w änta, full frihet a t t  wäl ja, om
byta och ändra föreställnings-method. D et skulle i synnerhet w ara för en 
om wetenskapens tihväxt nitisk lärare tung t och för de af hans åhörare, som 
sjelfm ant wille öka sina kunskaper genom de almänna föreläsningarnas afhö- 
rande, onyttigt, om d e t föreskrefne läse sä tte t ej wore passande för dem, för 
hwilka den academiska undervisningen isynnerhet ä r  in rä ttad . Såsom om 
lärarena i de lärda språken skulle åläggas a t  bestrida sina alm änna föreläs
ningar på d e t sä tte t, a t t  deras åhörare skulle under deras upsigt och correction 
explicera någon aucto r; deraf skulle hända, a t t  de, som med rä tta  w äntade 
genom en professors åtgärd få we ta  det de med wanlige hjelpredor genom 
egen läsning ej så lä t t  skulle kunna finna i  critiken af språken och philologien,
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snart misslynte lemnade lärosalarne, der endast sådane öfningar idkades, som 
m an w äntade i en trivial-schola men icke wid e t t  universitet.

Med stadgande af en wiss för academisk underwisning ej så wäl passan
de läro-metliod synes äfwen de t s tå  i nära  gemenskap, om professorerne skulle 
anbefallas a t t  anställa exam ina en eller flera gånger i månaden med sine åhö
ra re . D etta  förfarande ä r flere gånger försökt och har dels ej kunnat werk- 
ställas dels ej sw arat em ot de ändam ål, för hwilka d e t w arit anbefallt. Det 
har ej kunnat werkställas, ty  wid e tt  lärosäte, der det beror på  lxwar och ens 
frihet a t t  höra föreläsningar, kan m an ännu m indre twingas a t t  swara, då 
m an ej sjelf anm ält sig a t t  blifwa förhörd; d e t har händ t wid sådane examina, 
a t t  de som läraren k än t för de bästa  kunskaper i de saker, som blifwit före- 
stälde, hafwa förblifwit stum m a, och a t t  läro-salarna, deremellan fulle af åhö
rare, wid de dagar de w än ta t a t t  examina skulle anställas blifwit lemnade 
nästan öde. Dessa examina hafwa derföre ej eller sw arat emot s itt ändamål. 
Om m an efter dem skulle göra jemförelse ibland sine åhörare, så torde ofta 
den, som m inst wiste men wille wisa sig, få större beröm än  den blygsamme 
och tänkande ynglingen, som tyckte det wara tid  nog a t t  wisa sina kunskaper, 
då de blifwit stadgade, och då han i närm are förhör hos sine lärare, til hwilka 
han sig sjelf anm ält, kunde gifwa dem en stadgad öfwertygelse om s i t t  snille 
och sin lärdom. D et ä r  dessutom icke möjligt, a t t  en lärare wid academion, 
som eger ungdomens förtroende, länge skall wara i  okunnighet om dem, som 
med den åhåga winlägga sig om hans wetenskap, a t t  de derföre förtjena u t
märkas, ehuru han ej genom förhör, wid föreläsningarne anstälde, skulle bju
da til a t t  u tröna det. P å  dessa skäl har consistorium academicum tro d t sig 
kunna hålla det för tilräckligt, a t t  det endast som skyldighet ålåge professo
rerne a t t  examinera de studerande och öfwer deras insigter säga s itt omdöme, 
då de sig sjelf we til förhör anm älte, i synnerhet som dessa omdömen genom 
consistorii och faculteternas protocoller altid  komma til academiens cancellers 
kunskap. Consistorium academicum anser wäl ofta anstälde förhör såsom 
e t t  tjenlig t medel a t t  wäcka barns och nybegynnares upm ärksam het och hog, 
men wågar dock tro  den slutsatsen w ara förhastad, a t t  de derföre böra genom 
en alm än stadga påbjudas wid d e t academiska lärowerket. Erfarenheten 
wisar wäl, a t t  m ånga biwista academien, som ännu ej äro mogna för a t t  draga 
all n y tta  af academiska föreläsningarna; men desse äro äfwen ännu otjenlige 
a t t  lemnas til s it eget handledande. D et är deras p rivate handledares plikt 
a t t  genom en m ethod, passad för deras ålder, göra dem skicklige a t t  med n y tta  
biw ista de academiska lärarenas föreläsningar. Och då H ans Kongl. Hög
h e t nådigst behagar bifalla consistorii academici underdåniga hemställan, 
a t t  alla til academien för studier skull ankommande ynglingar skola inskrif- 
was i någon nation, komma äfwen de, som igenom föräldrars försummelse 
blifwit sände til academien utan särskild handledning och ej ännu äro nog un- 
derbygde, a t t  med n y tta  biwista academiska föreläsningarna, under någon 

Ups. Univ. Hist. Bih. V. 15



226

professors närm are upsigt, som ej lärer underlåta a t t  dels genom de öfningar, 
som redan i hw ar nation kunna wara inrättade, dels igenom anwisning på  tjen- 
ligc underwisningar hos deras äldre landsmän eller de wid academien antagne 
docenter, skaffa dem en för deras å r  passande handledning, u tan  a t t  in rä tt
ningen af sjelfwa academiska lärosätte t behöfwer, til skada för vetenskaper
nas tilw äxt och de m era för sig komne ynglingars saknad, endast in rä ttas til 
nybegynnares tjenst. Man h a r  trod t, a t t  de alm änna förhören skulle g ifva 
ungdomen en nödig dristighet och « an a  a t t  säga sina tan k ar inför en almän- 
h e t ; men b ä ttre  och tilräckligare tilfällen dertil kunna icke saknas w id acade
mien. Den som h ar något a t t  säga h a r ständ ig t tilfälle a t t  öfwa sig med dess 
framförande wid disputations-acter, som oftast flere hw ar wecka hållas i  aca
demien, a t t  förtiga de disputations- och taleöfningar, som äro i hw art nations- 
sam fund inrättade.

Academiske constitutionem e ålägga ej såsom owilkorlig skyldighet för 
professorerne flere föreläsningar än de almänne. A djuncter ocii docenter äro 
egenteligen antagne a t t  gå ungdomen med p rivat undervisning tilhanda. D etta 
oak tad t hafw a professorerne, så o fta någon sig dertil anm ält och de ej funnit, 
a t t  de på anna t s ä t t  kunnat wara den ungdom, som begärt deras p rivata  
undervisning, nyttigare, aldrig  undandragit sig a t t  äfwen privatim  hålla 
föreläsningar. N ågra vetenskaper, isynnerhet theoretiska, äro af den be
skaffenhet, a t t  ungdomen mera är betjent med a t t  efter kunnig lärares 
anwisning på  böcker och läsemethod få sjelfwe öka sina insigter, än  a t t  
höra andras föreläsningar. I  andra å ter kan d e t hända, a t t  den delen af v e 
tenskapen, hwari ungdomen begär p riva t undervisning af en professor, just 
sam ma term in af en skicklig adjunct eller docens föreställes, då  professoren 
med lika n y tta  tro r sig kunna hänv isa  til dessas undervisning. Och då för 
öfrigt ingen professor är, som icke använder flere tim m ar om dagen a t t  g ifva 
den honom besökande ungdomen anvisning och råd  til dess kunskapers för
ökande, genom hwilka exercitia p riva ta  en kunnig academisk lärare säkert 
stifta r m era n y tta  än genom alla andra föreläsningar; så har consistorium aca- 
demicum v å g a t af Eders Kongl. H öghet utbedja sig den nåden, a t t  d e t ej 
m åtte  anses såsom e tt bev is til en försummad äm betsplikt, om en professor 
ej a ltid  skulle hålla egenteligen så kallade privata collegier.

Til slu t utbeder consistorium academicum sig äfwen den nåden a t få til 
Eders Kongl. Höghets nådigste ompröfwande i djupaste underdånighet hem 
ställa, om icke det ändamål, som med diarierna öfwer professorernas föreläs
ningar, hwilka nu m ånatligen insändas, åsyftas, skulle lika v ä l v innas om 
do endast wid hwarje rectors ombyte, som efter deras första in rättn ing v a r  
äm nadt, skulle inlemnas. Ä ndam ålet med dessa diarier ä r  dels a t t  under
ställa academiens höga cancellerers omdömen ordningen, v idden  och inne
hållet af det, som i föreläsningarne föreställes, dels a t t  göra reda för, a t t  ingen 
af läse-timmarne blifwit af professorerne försummade. D et förra synes, i syn-
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nerhet i de wetenskaper som i e t t  scientifiskt sam manhang böra föreställas, 
om, då en del deraf gemenligen hwarje term in plägar genomgås, på  en gång 
lem nas en sådan upsats derpå, hwaraf u tan  swårighet kan inhäm tas den me
thod , widd och sam m anhang läraren gifwit den wetenskap han i föreläsnin
gar förestält, b ä ttre  kunna winnas än genom nu  wanlige diarier, der e t t  i  slu
te t af m ånaden påbörjad t ämne fortsattes i den följande, sam manhanget af- 
brytes och det hela, som w ittnar om professorens kunskaper och skicklighet 
i sin sak, ej så lä t t  kan skönjas, som då han på  en gång får göra reda för en hel 
del af sin wetenskap, jem te det han insänder förtekningar på  de studerande, 
som så publice som privatim  afhört hans föreläsningar. I  d e t sednare å ter 
skulle ingen ting m era saknas genom en sådan in rättn ing af diarier än genom 
den h ittils brukliga, då  de försummade läse-timm arne til slu t anm ärktes och 
af academiens rector sam t facultetens decanus då  som nu bewittnades, om 
de föregifne orsakerna ti l försummelse woro grundade eller icke.

D etta  ä r  liwad consistorium academicum fö rdrista t sig til Eders Kongl. 
Höghets nådigsta ompröfwande i d jupaste underdånighet underställa. Aca- 
demien, å terstäld  til sin fordna lycka och s i tt  fordna hopp genom Eders 
Kongl. Höghets nådigsta hägn och beskydd, skal a ltid  räkna för sin första 
p lik t och sin yppersta ä ra  a t t  förtjena det genom ungdomens förkofran i kun
skaper och wetenskapernas tilw äxt til e t t  lands gagn och heder, hwilket, så 
länge de t in ta r  e tt  rum  på  jorden, ej skal uphöra a t t  wälsigna Eders Kongl. 
Höghets m ilda och rättw isa regering.

Med djup underdånig wördnad fram härde, Högborne Furste,
Eder Kongl. Höghets 

underdånigste och tropligtige tjenare 
Uno von Troil.

Christoph: Dahl.
Kongl. acad. n. v. rector.

Joh . Lostbom. Er. K inm ark. E ric J .  C. Almquist. Gustaf Flygare. 
Adolph Murray. J .  G. Acrel. P . N. Christiernin. Per Svedelius.

Fredric Mallet. E ric Mich. Fant. J .  F . Neikter. Daniel Boethius.
Johan  Afzelius. Pehr Fab. Aurivillius. Zacli. Nordmark.

J . A. Tingstadius. Em. Ekman.
A. Lundström.

Upsala d. 9 Jun ii 1792.

(Original i Riksarkivet. Kanslersämb. handlingar.)
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74 .

Professor J . A. Tingstadius till kanslirådet N ils von 
Rosenstein om det onödiga tvånget i den akadem iska under
visningen, Upsala d. 15 juni 1792.

Välborne herr cancellieråd och riddare af kongl. Nordstjerneorden.

I  anledning af professor Boéthii memorial rörande undervisningsverket 
v id academien supplicerar jag, a t t  hvad  m in vetenskap angår i ödm jukhet 
få meddela följande uplysningar.

U ti u tdrag  af rådsprotocollet d. 9 Sept. 1771 täcktes högstsalig konung 
G ustaf I I I  anbefalla riksens ständer »att med första som ske kunde lå ta  Bi
belversion företagas och foga sådane anstalter hvarigenom e t t  lyckligt slu t 
derutinnan bäst och säkrast kunde erhållas». Till underdånigste följe här- 
af utfärdade riksens ständer u ti Maji m ånad 1772 den författning, hvarefter 
Bibelversion följande åre t 1773 sattes i verket och alltsedan blifvit fo rtsatt: 
deruti bland anna t stadgas »att e tt  så d rygt och träge t arbete, som kräfver 
oafbrutne tankar och ständig handläggning, fordrar oumgängeligen tjenst- 
frihet och ledighet ifrån andra bekymm er för de committerade». D et var i 
anledning häraf, som arch. v. Linné, cancellie rådet Ih re  och proff. Aurivillius 
och Floderus tid tals njöto en fullkomlig tjenstfrihet, men det voro ock månge 
tider, som serdeles de sednare af kärlek och n it för vetenskaperna, så ofta åt- 
bära kunde, emellan commissions sessioner återgingo till sina publica före
läsningar vid academien, men lemnade å t  deras adjunctus och m agistri do
centes a t t  med privata  föreläsningar gå academ iska ungdomen tillhanda. Jag  
vill fråga hvar honette man, om i så beskaffade om ständigheter desse lärare 
ifrån sin högste förman, ifrån academiens canceller, fö rtjen t stickord om »för
summade skyldigheter» i anseende till de p rivata föreläsningarna, och om icke 
den man cum infamia bort skiljas ifrån sin förtroende syssla, hvilken såsom 
cancellers secreterare vågat inför cancelleren gifva en så svart färg å t  före- 
nämde lärares göromål vid academ ien eller åtm instone underlåtit a t t  om dem 
gifva cancelleren en rättskaffens upplysning? Om desse professorer v arit lika 
vinningslystne som den m an, hvilken i cancellers ärender den tiden förde pen
nan, så hade de säkert tve rt om läst p rivatim  för betalning och n y tt ja t sin i 
bibelcommissions grundförfattning auctoriserade tjenstfrihet i anseende till 
de publica föreläsningarna.

A llt sedan jag  blef ordinarius professor, har jag fölgt min berömlige före
trädares exempel och af kärlek för min vetenskap sam t n it för academiens 
bästa sökt a t t  uppfylla m ina förbindelser i anseende till de publica lectionerna, 
så ofta commissions sam m anträden icke g jort det omöjligt, men privatim  har 
jag icke tro tt mig böra underlåta bibelcommissions arbete för collegiipengar
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skull i  d e t elem entariska af österländska språken, hvaru ti jag lem nat m ina 
docentes a t t  för egen öfning undervisa de studerande. Jag  har b lo tt ti llå tit 
dem, som idka m in vetenskap, a t t  privatim  när de behaga rådfråga mig i sina 
studier om böcker, sä tte t a t t  studera m. m ., hvilket ofta m edtager mer tid  och 
skaffar mer n y tta  än  e tt  p riva t collegium. Jag  har tr o t t  mig i ödm jukhet böra 
lem na herr cancellierådet denna underrättelse såsom skäl, hvarföre m itt dia
rium  för denna term in  icke innehåller något om privata collegier. Man gör 
sig i  allm änhet e t t  o rä tt begrep om Bibelcommissions arbetet, då  m an tro r, 
a t t  d e t inskränkes b lo tt innom öfversättningen af Biblen. Till dess åtgärd 
hörer a t t  för hvart ord jäm föra alla tryck ta  och handskrefna codices af ori
ginal texten, som finnas i Europa, jem te alla urgam la österländska versioner 
på  hvad  språk som hälst, a t t  u tu r österländska språkbruket i alla dess dia- 
lecter upplysa mörka talesätt, undersöka Orientens häfder, seder, naturalhis- 
to ria  m. m ., fö rbättra  dåliga lexica, livad forntidens phiJologer lem nat i m ör
ker upplysa, a llt hvad h ittils i den pliilologiska vägen blifvit gjordt, rä tt  eller 
galet, igenomse och resultaterne af alla gjorda rechercher aflemna till e tt  pro- 
tocoll, som skall rä ttv isa  arbetet och för efterverlden v ittn a  om närwarande 
tids kännedom af saken. Man hinner ofta med alla rechercher knappast 2 ä 
3 verser om dagen, och ehuru med m ånga rechercher vinnes ingenting, måste 
de dock göras och m edtaga mycken tid . A rbetet ä r  tung t och nöter både själ 
och kropp. D et skulle bli ännu tyngre, om d e t af olärda skrifvare, som för 
penningar köpt sig rä ttighe t a t t  döm a öfver vetenskaperna, skulle få stäm plas 
med »försummade skyldigheter».

Då högstsalig konung G ustaf I I I  var academiens höga canceller, höll 
han på 1760 talet, jag  mins ej året, e tt  Consistorium här i Upsala till öfverlägg- 
ning om undervisningsverket och befallte professorerna hvar för sig a t t  y ttra  
sina tankar. Arch. v. Linnés y ttrande ä r märkligt, a t t  när »professorerne 
läste, då de ville, tillväxte vetenskaperna; när dessa sä ttas under tvång, gå 
de ut». Fölgden af denna öfverläggning blef den, a t t  högstsal. konungen un
der s i t t  cancellariat icke lade något tvång på  vetenskaperne, u tan  lemnade 
i hvar professors eget skön a t t  efter s i tt  bästa  förstånd handtera och sköta sin 
vetenskap: ty  han visste ofelbart, a t t  en dålig professor igenom författnin
gar och påbud äfven så lite t kan omskapas till en duglig lärare, som en poet 
kan commenderas a t t  skrifva vackra vers. I  de följande tider hände sig, a t t  
en förmögen skeppares son från Stockholm kom till U psala a t t  idka studier, 
hvaru ti han så lite t lyckades, a t t  han var på väg a t t  improberas i en philoso- 
phisk examen. Reste derföre till Stockholm a t t  med sina penningar söka en 
bä ttre  lycka vid de civila verken. H an  var ock så lycklig, a t t  han inom e tt 
års förlopp för 30,000 daler k :m t fick tillhandla sig en sysla, som tillförene icke 
v arit syssla u tan  en förtroendepost, den a t t  vara  cancellers secreterare för U p
sala academie. H ans in teret kunde nu  icke blifva academiens heder eller kär
lek för vetenskaperna. H ans syftem ål blef nu  förnämligast a t t  på alla möj-
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liga vis öka inkom sterna vid sin köpta syssla ock, för a t t  göra densamma högst 
vigtig, vid alla möjliga tillfällen visa academiens lärare väldet af sin arm  och 
skaffa sig u tvägar a t t  igenom författningar kunna chicanera och fuktla pro- 
fessorerne, med e tt ord förvandla dem till skolm ästare under sin spira. I  en 
lycklig stund för academien uppgick en ny sol för U psala, då högstsal. konung 
Gustaf nådigst tillä t rikets kronprins a t t  å taga sig cancellariatet. Ingen ve
tenskapsgren har under denna sednare perioden blifvit generad, ingen lärare 
chicanerad, icke ens påm int om »försummade skyldigheter». Alle hafva blifvit 
uppm untrade och hedrade: Alle hafva i lugn opåtalt f å t t  sköta sina yrken: 
Inga onådiga u ttryck  späckat cancellersbrefven: Inga nya författningar blif
v it gjorda u tan  a t t  inhäm ta lärarenas tanka  och rådslag. Derföre ock alle 
lärare under denna period tä fla t m ed hvarannan a t t  uppfylla sina plikter, 
och äfven hvar för sig a t t  göra mer än  de opåtalt kunnat göra. Och det är 
denna lyckliga period, som academien länge önskar a t t  få  njuta.

Ib land de cancellers författningar, som utkom m o under perioden emel
lan Gustaf II I :s  och Gustaf Adolfs cancellariater, och som vanära sin tid , ä r  det 
t. ex., a t t  professorerne i de lärda språken borde lå ta  åhörarena explicera sjelf- 
va. Om professores vid academien således skola förvandlas till scholmästare 
eller högst lectorer, h v a rt skall m an då  förvisa de gamla karlar, prester, m a
gistri och docentes, som åstunda veta något n y tt i vetenskapen om forntidens 
villor, om sä tte t a t t  efter nyare critik  och fullkomligare kännedom af Orien
ten, dess språk, seder, smak m. m. handtera bibliska språkkunskapen, om läs
arternas stadgande i en gammal tex t och versioners brister och ofullkomlig
heter, om brister i lexica, om hjelpmedlen etc. etc. Skall då en annan högsko
la in rä ttas än  Upsala, der d e tta  a llt skall utredas i allm änna föreläsningar: 
eller skall d e t alldrig läsas derom i Sverige? Skola gamle karlar gå upp i före
läsningar, för a t t  b lo tt höra ungdom dåligt förklara en auctor i de gam la språ
ken? Academiska föreläsningarne äro icke ini’ä ttade  för mindre kunnige u tan 
för mogne lärdomsidkare, och constitutionerne b juda a t t  professorn skall läsa. 
D et vore en skam för academien, för svenska litteraturen  och äfven för mig, 
om det komme till utlänningens kunskap, a t t  professorn i österländska phi- 
lologien i offentliga föreläsningar låter ungdomen explicera för sig en bok, som 
behöfver så mycken crisis och pröfning på  språkets sida som t. ex. hebreiska 
Bibeln. Ingenting ä r lä tta re  för professoren. H an behöfver då lik en skol
m ästare icke prseparera sig till sina lectioner. Men vill han sjelf använda flere 
tim ar a t t  bereda sig till hvar lection, så måste det vara e tt  teckn, a t t  han vill 
upparbeta sin vetenskap. Om m ina utgifna öfversättningar, hvilka äro resul
ta te r af m ina academiska föreläsningar, ega något verkligt värde fram för de 
förr kända, så ä r  det säkert a t t  de icke egt detsamm a, om jag ej behöft hålla 
föreläsningar, u tan  studenterna skolat explicera u r skriften för mig efter dåliga 
versioner. Och skulle jag  r ä t ta  dem, så blefve mine rättelser ändock icke an
na t än föreläsningar.
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E n  annan författning utkom  likaledes, icke mindre orimlig och olämplig, 
för academien, »att professorerne skulle i offentlige föreläsningar examinera 
sina åhörare», åhörare NB., som icke kunna tvingas a t t  gå upp såsom i skolor 
och gymnasier, u tan  höra om de vilja. Hvem kan säga till sådana åhörare: 
K om  upp goda vänner på  academien, Jag  vill publice exam inera Er! I  stället 
för 50 åhörare jag nu har i min vetenskap, skulle jag  knappast få 10: E t t  h ä r
ligt medel för en okunnig men högmodig och afvig cancellerssecreterare, a t t  
få chicanera en professor för e tt  ringa och slutligen in te t antal åhörare. D et 
var kanske för denna orsak, som en slik författning uppspänns, eller kanske 
för a t t  låta professorn chicaneras på det sä tt, a t t  studenterne skola sam sätta 
sig a t t  in te t svara vid dylika examina, hvaruppå exempel finnas ifrån den tid 
då  författningen utkom . Jag  kan ju  in te t begära, a t t  gamle karlar, prester, 
m agistrar och docentes, som pläga afhöra m ina publica examina, skola gå upp 
och lå ta  sig examineras eller a t t  afhöra de yngres examina? Constitutionerne 
bjuda inge sådana examina. N är studenter begära examina, då  ä r  d e t deras 
r ä t t  a t t  bli examinerade. Då anställa äfven deras lärare examina privata el
ler tentam ina med dem, för a t t  så m ycket säkrare kunna lem na omdömen om 
deras fram steg till protocollet vid examen.

I  den vissa förtröstan, a t t  herr cancellierådet såsom en kunnig, uplyst 
och för vetenskaperne nitälskande herre benäget lärer finna olämpligheten 
af sådana in rättn ingar för academien, anhåller jag på  d e t ömaste för min ve
tenskap, a t t  ehuru herr kongl. secreteraren Noreen, sedan han nu återkom 
m it till cancellers secreteraresyslan, torde göra sig mycken möda a t t  få  dem 
å te r uplifvade (efter han haft den hedren a t t  contrasignera dem), herr can
cellierådet likväl täckes hafva den godheten för academien och afböja a llt 
tvång, som ingenting mindre tjenar till än till vetenskapernas upmuntran!

I  nästa  September blir e tt  sam m anträde af Bibelcommission. Och går 
ej d e tta  öfver 2 å  3 veckor in i terminen, torde ej vara  nödigt för så kort tid  
a t t  i m itt ställe förordna någon vicarius, hvarom  jag framdeles torde få äran 
correspondera.

Jag  reser nu  under ferierne för m in  helsa skull några veckor på landet. 
Och ärnar, vill Gud, efter e t t  par dagar taga  vägen å t  Strengnces, der jag  får 
det nöjet a t t  berä tta  biskopinnan Serenius, a t t  vi haft den hedren se herr can
cellierådet hos oss i  Upsala.

Med all högaktning fram härdar a t t  vara
Välborne herr cancellierådet och riddarens 

ödm jukaste tjenare 
J .  A. Tingstadius.

U psala d. 15 Jun . 1792.

(Original i Upsala Univ. Bibliotek. F: 830: f.)



232

75.

Kanslersbref, med afslag å den fram ställning, som kon
sistoriet g jort den 9 juni, D rottningholm  d. 14 juli 1792.

Magnifice Rector ocli samtelige ledamöter u ti Consistorio Academico! 
Jag  har lå tit mig föredragas Consistorii Academici skrifwelse af den 9 sidst- 
ledne Jun ii, hw arutinnan Consistorium Academicum i anledning af anförda 
skjäl hem stält, om icke någon ändring kunde blifwa a f  nöden i de delar af 
framledne H err Riksrådets, Cancellie Presidentens och Academio Cancellercns 
Grefwe Creutz den 25 M artii och l:s ta  November 1784 utfärdade författnin
gar, som ålägga professorerne: a t t  offenteligen examinera sina åhörare wid 
de publique lectionerne: a t t  hålla p rivate föreläsningar: a t t  hw arje m ånad 
till academiens Canceller insända diarier öfwer lectionerne, sam t a t t  lå ta  ung
domen sjelfwe få explicera den auctor, som wid föreläsningarne i de lärde språ
ken ny ttjas ; hwilket sidstnäm nde föreläsningssätt bem älte herr R iksråd och 
Academie Canceller wäl ansedt medföra mycken förmon, men icke å lag t och 
anbefalt, sam t följakteligen öfwerlämnat till lärarnes egen pröfning och godt- 
finnande. P å  det högsta sorgfällig om academiens anseende, ungdomens för- 
kofran i nyttiga kundskaper och academiens lärares däraf beroende sannskyl
dige heder och hugnad, har jag noga granskat Consistorii Academici tankar 
i dessa ämnen, sam t jem fört de skjäl författningarne innehålla med de be
tänkligheter som Consistorium därw id anfört. Pröfningen häraf har läm nat 
mig den säkra öfwertygelsen, a t t  ofwannämde förordnanden äro wälgrundade 
och förtjena både bifall och wärkställighet. D et förra får jag härm ed m ed
dela, och då  det senare åligger Consistorii Academici omsorg, hyser jag det 
förtroende, a t t  Consistorium, som inser dessa författningars ändam ål och huru 
m ycket uppå wärkställigheten beror, därw id lärer anw ända e tt  sådant be
mödande som med författningarnes afsigt instäm m er. Jag  förblifwer Rectoris 
Magnifici och Consistorii Academici

wäl affectionerade 
Carl.

,  D rottningholm  d. 14:de Ju lii 1792.
J ,  E. Noröen.

(Original i Kons. Arkiv.)
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76.

K. M aj:ts b ref om adjunkternas vikariatsskyldighet, 
D rottningholm  d. 14 juli 1792.

W i G ustaf Adolph e tc . . .

Högborne furste ällskelige kiäre Farbroder! Hos Oss liar eder kongl. 
H öghet anm ält Consistorii Academici i U psala underdåniga skrifwelse af d. 
9:de nästwekne Jun ii, hw arutinnan anföres, huruledes, då  någon professor 
dör eller blifwer så siuk, a t t  han på  längre tid  icke kan bestrida sina offente- 
liga föreläsningar, och äfwen under den term in då  en professor förw altar rec
tors äm betet, det wanligen händer, a t t  den studerande ungdomen ä r i mist- 
ning af all offentelig underwisning i den wetenskaps del som hördt till en så
dan professors yrke, i anseende hw artill, och på  de t ungdomen hädaneffter 
må tillskyndas en förm ån som den ofta h ittills saknat, Consistorium Acade
micum tillstyrker, a t t  adjuncterne, hwilkas sysslor äro med löner försedde, 
igenom någon allm än författning m åtte  åläggas, a t t  hw ar i sin facultet, i  hän 
delse af någon professors död, långwariga siukdom eller andra laga hinder, sam t 
då  professoren tillträder rectors äm betet, i  dess wetenskap hålla offenteliga 
föreläsningar, och a t t  då adjuncten wore siuk eller lagligen hindrad, .någon 
af docenterne kunde blifwa utsedd a t t  föreläsningarne på lika sä tt bestrida.

D etta  Consistorii Academici tillstyrckande, såsom enligt med consti- 
tutionerne jäm te flere författningar och syftande på  ungdomens werckeliga 
förmån, har eder kongl. H öghet fördenskull öfwerlämnat till W årt nådiga bi
fall, dock så a t t  vicarierne till cancellerens förordnande m åtte  föreslås af ar- 
chiebiskopen och Consistorio Academico effter afgifwit u tlå tande från weder- 
börande faculteter, hwilka, innan någon docens härtill anmältes, först borde 
inhäm ta hans y ttrande, huruw ida han wille å taga sig lectionerne och kunde 
äga tillfälle a t t  dermed fortfara.

N u som W i wid öfwerwägande liäraf jämwäl godt funnit a t t  härtill läm 
na W årt nådiga bifall, så gifwe W i eder kongl. H öghet de t till swar sam t we- 
derbörandes förständigande och efterrättelse härm ed i nåder tillkiänna. Wi 
befalle eder kongl. H öghet nu härm ed och altid  u ti Guds den aldrahögstes 
skydd till långwarig och lyckelig wälmågo kärligen.

D rottningsliolms s lo tt d. 14:de Ju lii 1792.
Under m in allernådigste konungs och herres minderårighet

Carl.
E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)
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77 .

K. M aj:ts förordnande om hvad som är a t t  iak ttaga  
vid studentinskrifning, Drottningholm  d. 14 juli 1792.

W i Gustaf Adolph m ed Guds N åde etc. . .  Högborne Furste älskelige 
käre Farbroder! Af Consistorii Academici i Upsala den 9 i nästledne m ånad 
daterade och genom Eder Kongl. H öghet i underdånighet insände skrifwelse 
hafwe W i intagit, huru som det ofta skall hända, a t ynglingar, hw ilka för s tu 
diers skull ankom m a til academien, derstädes längre tid  wistas, u tan  a t  de 
enligt academiske constitutionernes föreskrift lå ta  antekna sine nam n i aca- 
demiens matricle, a t åtskillige studerande wäl inskrifwas wid academien, men 
icke, på sä tt Kongl. brefwet af den 9 M artii 1733 bjuder, ingå u ti någon wiss 
nation, sam t a t  studerande a lt  för ofta blifw it inskrifne i  det landskap, d it de 
hwarken efter födslen eller föräldrarnes hemwist höra.

Jäm te  de oordningar som häraf följa hafwe W i och inhäm tat consistorii 
academici ti l förekommande deraf gjorde hem ställan, om icke de redan u t
färdade författningar dels kunde uplifwas dels förbättras i  så m åtto , a t

l:m o. Alle vid academien underwisande så wäl i lärdoms- som exercitie- 
wägen antyddes, a t  icke til underwisning em ottaga någon, som icke kan förete 
Rectors och Decani betyg, a t  han wid academien blifw it inskrifwen, hwilka 
betyg u tan  afgift skulle meddelas.

2:do. A t Rector och Decanus icke få tillå ta  någon a t inskrifwas, som 
icke är åtfölgd af Curator för den nation, i hwilken han då tillika skall ingå.

3:tio. A t denna nation blefwe antingen den, til hwilken den inskrifne 
efter födslen hörer, eller der hans fader w ärit inskrifwen, eller ifrån det land
skap der hans föräldrar hafva s i tt  hemwist, undantagande hwad wid wisse s ti
pendier genom testam enter kan w ara stadgadt.

Änteligen hafwe W i äfwen åhört consistorii academici underdåniga 
hemställan, huruw ida desse författningar icke äfwen med skäl kunna lämpas 
til den studerande adelen, som wäl efter consistorii tanka af lagstiftaren synes 
wara ålagde a t  wid akademien inskrifwas, men hwilkas hänförande till wissa 
nationer blifw it läm nadt til widare bepröfwande.

E fter e t noga öfwerwägande af hwad consistorium academicum i detta 
äm ne anfört, hafwe W i funnit dess hem ställan blifwa bidragande til god ord
ning och de studerandes werkeliga förmon, sam t fördenskull i nåder bifallit 
a lt, hwad consistorium academicum i ofwanberörde m åtto  tils ty rk t, i afse- 
ende på  de Ofrälse studerandes inskrifning så vid academien som i nationerne, 
men tillika ansett betänkeligt och öfwerflödigt a t  sträcka författningen til 
Frälse ståndet längre ä n  endast til deras inskrifning i academiens matricle, 
då  Wi i nåder förmode, a t desse studerande ej mindre genom tjenliga föreställ-
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ningar wid ankomsten til academien än  af egen öfwertygelse om den ny tta , 
som af in trädet i nationerne för dem ä r a t wänta, säkrast torde förmås a t  der
u ti  ingå.

H w ilket W i E der Kongl. H öghet ti l sw ar sam t wederbörandes förstän- 
digande och behörig efterrättelse härm ed nådigst welat tilkännagifwa. Wi 
befalle Eder Kongl. H öghet nu  härm ed och altid  u ti Guds den Aldrahögstas 
skydd til långwarig och lyckelig wälmågo kärligen.

D rottningholms S lott den 14 Ju li 1792.
Under min Allernådigste Konungs och Herres minderårighet

Carl.
E. Schröderheim.

(Original i Kons. Arkiv.)

78 .

K. M aj:ts b ref om ny  s ta t för R idstallet. D rottning
holm d. 24 aug. 1792 (med bilaga).

Wi G ustaf Adolph med Guds nåde etc. . ., Högborne Furste, älskelige 
käre farbroder! W i hafwe i nåder lå t it Oss föredragas Eder Kongl. Höghets 
underdåniga y ttrande, i  anledning af stallm ästarens wid W år academie i Up- 
sala C. P. Fagerström s i underdånighet gjorde anhållan om någon tilökning 
i den summa, som för rid  stallet därstädes blifwit anslagen, men nu m era för 
s i t t  ändam ål skall w ara aldeles otillräckelig: hw ilket ock W årt Riks stallm äs
ta re  äm bete u ti dess öfwer berörde ansökning uppå befallning afgifne under
dåniga u tlåtande in tyga t sam t fördenskull tillsty rk t, det må U psala academie 
s ta lls ta t winna nödig förbättring  enligt e tt  i sådant afseende af Riks stallm äs
tare  äm bete t tillika i underdånighet insändt förslag.

Jäm te  d e tta  har E der Kongl. H öghet hos Oss i  underdånighet anm ält 
Consistorii Academici i U psala infordrade y ttrande  öfwer academie stallm äs
taren  Fagerström s ansökning, a t de 333 daler s:m t, som å r 1739 af academi- 
ens medel blifw it till rid  stallet anslagne, men hwarföre nu endast 55 R :d r 16 
sk:r utbetalas, m åtte  honom beräknas i d e t riksdaler ta l, som de 1739 och in 
till 1776 utgjorde, sam t ärsättn ing  läm nas för de 3:ne år, som han innehaft 
stallm ästare sysslan.

Och som W i wid öfwerwägande häraf funnit, d e t alle för academie rid 
stallet och betjeningen nödige waror nu  m era stig it till e tt  wida högre pris än 
då  stall staten  reglerades, så a t t  denna in rättn ing  till d e t allmännas n y tta  icke
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kan underhållas med de därtill anslagne medel; så hafwe W i pröfw at skjäligt 
a t  i nåder bewilja den af Eder Kongl. H öghet tillstyrckte och å Riks stall
m ästare äm betets i afskrift hosfogade underdåniga förslag upförde tillök
ning u ti underhållssumm an för U psala academie rid  stall, sam t anbefalle för
denskull n u  W årt och R ikets S tats contoir, a t denna tilökning på  rikets s ta t 
för nästkom m ande år jäm wäl lå ta  upföra.

I  öfrigt finne W i med Eder Kongl. Höghet, d e t stallm ästaren Fager
ström s förenämde ansökning om beräknandet och ä rsä tt ningen i af seende på 
de medel, som af academiens cassa til rid  stallet utgå, igenom den nu i nåder 
bifallne förbättringen å  stall sta ten  kommer a t t  förfalla. H wilket a lt  Eder 
Kongl. H öghet till swar, sam t wederbörandes förständigande och efterrättelse 
härmed i nåder tillkänna gifwes; låtande W i jämwäl nådig skrifwelse till W årt 
Riks stallm ästare äm bete härom afgå. Och W i befalle Eder Kongl. H öghet 
härm ed och a ltid  u ti Guds den aldra högstas skydd, till långwarig och lycke- 
lig wälmåga, kärligen. D rottningholm s S lo tt den 24 Augusti 1792.

Under min Allernådigste Konungs och Herres minderårighet
Carl.

M. Rosenblad.
(Original i Kons. Arkiv.)

Bilagii.

U nderdånigt förslag på  tilökning å den för Academie R id-Stallet uti 
U psala i sta ten  anslagne summa

1 s ta llm ä s ta re ......................................................................................

A r i  S t a 
t e n  a n 
s la g i t .

220 —

P r o je c te -  
r a s  n u  i 
u n d e rd å 

n ig h e t .

— 333 —
1 hofslagare ...................................................................................... 33 40
1 fo d e r -d rä n g ...................................................................................... 30 40
3 stalldrängar ä  30 R dr................................................................... 90
De samme å  40 R d r ..................................................................... — 120
Til medicamenter, sadlar, rid tyg och allehanda stallredskap 16 32 33
Till följe af Kongl. brefvet d. 29 Maji 1753 skall stallmästa-

ren vid academie rid  sta lle t i U psala underhålla m inst 6 
beridna hästar till scholairers undervisning och därutöf- 
ver om han d e t så finner och hvilket på  honom får ankom
ma, hvarföre dock ej m era bestås, än  livad till 6 hästars 
utfordring anslagit är.

För 6 effective hästar till utfordring, (borde m inst räk 
nas 5 R :d r 26 sk:r 8 r. på hästen i månaden) bestås i e tt 
för a l t ...............................................................................................  26017 4 400 —

Summa R dr 650 1 4 966
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Af academiens medel ä r  till denna inrättning endast anslagit 
55 Rdr. 16 sk:r, hvilka således afgå från det belopp Kongl.
M ajt. och Cronan härtill anslår, och hvarföre här till af-
drag, utföres s å d a n e ................................................................  55 16 55 16

D å återstå r 594 33 4 910 32 
Och blifver den nu  i underdånighet projecterade tilökningen 
315 R :dr 46 sk:r 8 r.

Stockholm den 9 Augusti 1792.
H. H . von Essen.

79.

K. M aj:t m edgifver rifning af det s. k. Hadorpska 
huset (fordom St. Barbros), Drottningholm  d. 21 sept. 1792.

W i Gustaf Adolph e tc . . . Högborne furste, ällskelige käre Farbroder! 
Sedan uppå gjord underdånig förfrågan, huruvida S :t Barbros eller det 

så kallade H adorphiska huset i Upsala finge nedtagas, på det kyrkogårdsmu
ren m åtte  kunna i rä t linea fortsättas, under d. 29 sistledne Februarii i nåder 
blifvit förklaradt, a t t  d e t i  anseende ti l dess an tiqv ite t borde såsom dit- 
tils ti l academiens fördel bibehållas och nyttjas, så har Consistorium Ecclesi
asticum  i Upsala genom underdånig skrifvelse af d. 12 u ti innevarande m ånad 
andragit, a t t  d e tta  Consistorium ej mindre än Consistorium Academicum skall 
äga del i berörde hus, a t t  det samma, såsom uråldrigt och med torftak  be- 
lagdt, i  det skick d e t nu  befinnes ä r  til både fara och vanprydnad för dom 
kyrkan, och a t t  det, genom en i senare tider uptagen ny  upgång i huset och 
trappas tillbyggande m. m ., til en betydande del förlorat den lielgd af an ti
qvitet, som, derest icke desse förändringar blifvit gjorda, kunnat öka dess vär
de, sam t a t t  ock ovist vara skall, om icke den Arcimboldiske aflatsförsäljnin
gen, hvarföre d e tta  hus i synnerhet ä r  ryck tbart, sk jedt inom en byggnad vid 
gafveln af huset neder vid jorden, hvilken för flere å r  sedan skall blifvit ned- 
rifven.

Om nu enligt d e t förut m eddeldte nådige y ttrande d e tta  hus skulle kom
ma a t t  repareras, gör Consistorium Ecclesiasticum sig försäkradt, så väl a t t  
v id  dess del i huset varda bibehållet, som ock a t t  u tan  dess vettskap sjelfva 
reparationen ej företages eller om sä tte t dervid något vist beslutes, yttrandes 
sig härvid, a t t  torftaket, hvarunder näfver nödvändigt skall läggas, är i så
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m åtto  farligt, som denna näfver ofta i liast blir bar och då lä t t  kan itändas af 
gnistror, hvarföre den efter Consistorii tanka  i händelse af husets bibehållande 
borde borttagas och take t beläggas med tegel eller p låtar, äfvensom til förva
rande af an tiqv ite ten  de nyare tillbyggnader borde bortrifvas.

Vid en sådan reparation, då huset til så betydande del komme a t t  röras, 
och då ti l förmodande ä r a t t  bjelkar och öfrigt trävirke ä r  ru te t och förskäm dt, 
föreställer sig Consistorium kostnaden blifva större, än  a t t  den förmodade 
n y ttan  deraf vore derem ot svarande, så fram t d e t ej skulle komma a t t  qvar- 
s tå  til en vanprydnad för domkyrkan, hvilken genom detsamm as undanröd- 
jande skulle vinna m ycket i u tvärtes anseende.

Af desse anledningar eller m era säkerhet för dom kyrkan, den ringa och 
kanskje ingen ny tta , som deraf i händelse af kostsam reparation ä r a t t  för
moda, och fram för a l t  den lustre kyrkan genom husets borttagande vunne, 
har Consistorium i underdånighet hem stält, om icke m era näm nde hus m å få 
nedrifvas, til lä ttande af hvilket förslag i anseende til academiens del i huset 
Consistorium tillika föreslaget, a t t  til bokauctionskam mare få  til academien 
u tan  hyra  up lå ta  2: ne både rym liga och vackra dom kyrkans rum  u ti Dom- 
trappehuset, då  Consistorium förmenar, a t t  academien kunde anse husets bort
tagande så väl för sig som för dom kyrkan förmånligt.

Och emedan Wi af hwad Consistorium således i underdånighet anfört 
nu  m era funnet skjäligt [och] ej m indre för academien än  dom kyrkan ny ttig t, 
a t t  til berörde underdåniga hem ställan läm na nådigt bifall och således tillå
te t, a t t  d e t omförmäldte H adorphiska huset m å nedrifvas, hvarefter kyrko
gårdsmuren omkring dom kyrkan kan i rä t linea fortsättas, och a t t  Consisto
rium  Ecclesiasticum derem ot m å ti l academiens bokauctionskam mare u tan  
hyra up lå ta  tvänne tjenliga rum  u ti d e t så kallade D om trappehuset: T y gifwe 
W i eder kongl. H öghet sådan t härm ed nådeligen tilkänna, på  d e t eder kongl. 
H öghet såsom academiens canceller m å Consistorium Academicum d e tta  be
slu t til behörig efterrättelse förständiga, jäm te det ock W årt nådige svar här
om til Consistorium Ecclesiasticum afgår. Vi befalle eder kongl. Höghet nu 
härm ed och a ltid  u ti Guds den aldrahögstes skydd til långvarig och lyckelig 
välmågo kärligen. D rottningholm s slo tt den 21 Septemb. 1792.

Under min allernådigste konungs och herres minderårighet
Carl.

E . Rolén.
(Original i Kons. Arkiv.)
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80.

K. M aj:t medgifver, a t t  engelske kirurgen A vent pro
m overas till medicine doktor, ehuru lian ej uppfyllt alla 
praestanda, men afslår fakultetens begäran a t t  för framtiden 
få, u tan  särskild anmälan, prom overa utlänningar, Stock
holm d. 29 dec. 1792.

W i G ustaf Adolph etc. . . Högborne furste älskelige käre Farbroder! 

W i hafwe i nåder lå tit Oss föredragas d e t utlåtande, som eder kongl. 
H öghet infordrat ifrån medicinska faculteten i U psala öfver ängelska chirurgen 
N. B. Avents gjorda ansökning a t  blifwa prom overad til medicinse doctor, se
dan han aflagt en examen theoretico practicum  i chemien och medicinen sam t 
fö rfa tta t och utgifw it en afhandling öfwer något til läkarekonsten hörande 
ämne, hw ilket ock faculteten för andragne skjäl i  så m åtto  tilsty rk t, det bör 
Avent, innan han undfår förenämde examen theoretico practicum  i medici
nen, på  s ä t t  som w arit brukeligt undergå särskildt förhör i chemia medica, 
sam t a t  dess d isputation m å af trycket utgifwas, men dess ventilerande en
d ast skje i faculteten. H w arjäm te faculteten hem stält, om icke doctorsbref 
derefter finge A vent tilställas u tan  afbidande af solenne prom otion, och a t 
faculteten i öfrigt m å ärhålla nådigt tillstånd a t  hädanefter med wilkor, som 
nu för Avent i underdånighet föreslagne äro, och u tan  a t hwarje särskild gång 
med underdånig förfrågan falla beswärlig, få till medicinse doctorer promo
vera de utlänningar som till en sådan förmon sig anmäla.

D etta  a lt jäm te hwad eder kongl. H öghet härw id y ttra t hafwe Wi hos 
Oss u ti öfwerwägande komma lå tit, och som W i i nåder inhäm tat, d e t Avent 
under sidsta kriget w arit tjenstgjörande wid fältlazaretterne i F inland sam t 
derstädes skall hafwa ådagalagt wackra prof af practiske kundskaper i medi
cine och chirurgie, så wele Wi härm ed nådigst bewilja, det m å Avent, med 
iakttagande af hwad faculteten i förberörde m åtto  tils ty rk t, ärhålla den sökte 
promotionen. Men till den af medicinska faculteten äfven begärte tillåtelse at, 
sedan lika prasstanda blifw it fullgjorde, u tan  föregången förfrågan få till doctorer 
promovera andre utlänningar, som sig anmäla, kunne W i ingalunda bifalla.

H w ilket eder kongl. H öghet härm ed i nåder til sw ar och wederbörandes 
efterrättelse tilkännagifwes. Och W i befalle eder kongl. H öghet nu härmed
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och a ltid  u ti Guds den aldrahögstas skydd till långwarig och lyckelig wälmågo 
kärligen.

Stockholms slo tt den 29 December 1792.
Under min allernådigste konungs och herres minderårighet.

Carl.
M. Rosenblad.

(Original i  Kons. Arkiv.)
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