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1616
MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY
1773 Sept. 8

1 page folio

In Göteborg, in the Consistory Archives: Consistorii Pleni
Protocoller För Åren 1773 & 1774: p.l36 §:9.
Transcript:
9°- Förekom Hr Lect-n D-r Beyer och notifierade Conso det Eloqv.
och Poesi Lect-n wid Kgl Gymn. härstädes samt Consistorialen, Hr
Dr Johan Rosén, förl måndags el den 8 dennes, kl 8 föremidd med
doden afgådt.
Derjemte berättade H-r D-r det han tillika med H-r D-r
Gothenius i dag warit sysselsatte med at bjuda til D-r Roséns
begrafning, och at de fördenskull ej kunnat denna Sessionen
bewista.

10°-
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l616.11 --1616.12
1616.11
MINUIES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY
1773 Sept. 15

1 page See Berg vol.IV: p.l43

In Göteborg, Domkapitlets Archives: Consistorii Pleni Protocoller:
För Åren 1773 & 1774:

p.137 §:5 re student Bilberg
" 139 §:l3 “ Dalin; §:14 re Prosten Lignell
" 143 §:l7 “
Lektor Rosen
[Note by AA: Not concerning Swedenborg.]

1616.12
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY
1773 Oct. 6

In Skara, Domkapitalet Archives s Consistorii Protocol. 8: 7.
Copy in Jönkoping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.596.
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1616.13-- 1616.14
1616.13
EXTRACTS FROM THE LETTERS OF J.J.BJÖRNSTÅHL
1773 Nov. 8 [Baser] 2 pp.

See next item.

In Resa til Frankrike, Italien, [etc.] . . . Beskrifven af och
efter Jacob Jonas Björnståhl. . . Efter Des Död utgifven af Carl
Christof. Gjörwell, Stockholm, l782: vol.IV: pp.22-23, 35.
Copy in Stockholm, in the Royal Library; and in ANC Lib. 910 B.
Text:
pp.22-23: Vi reste den 31 Oct.ifrån Schafhausen och, sedan vi lemnat
denne Canton, passerade vi igenom Schwartzwald.. . . och . . .
ankommo vi til Basel [den 1 Nov.], emot kl.6 e.m. just då
Stadsporten skulle stängas. . . .
Vi besökte den 2 Nov. den lärde Doct. Iselin, en man vid 70
års ålder, men älskvärd. . . .
p.35: ". . . Hr Iselin förde oss til Hr Wolleb, Schulthei eller
Stads-Domare,som rest mycket, också skrifvit piecer emot Hr
Voltaire rörande Själen, hvars odödlighet han bevisar igenom
förnuftet; och han tror at Själen är en ganska fin Materia; ty
hvad Spiritus vil säga, kan han ej begripa. Han frågade mig
mycket om Hr Swedenborg; han tror möjeligheten at dess syner. -“
A reference to Vosmaer is found on p.272

1616.14
C.C.GIÖRWELL TO ADJ. BJÖRNSTÅHL
1773 Nov. 16

1 page 4:o

In Stockholm, in the Royal Library: Gjörwell Brefwexling: Bref
fran Gjörwell, vol.4: l77l-l774 No.22. Copy in Royal Academy of
Sciences Library: Bref-Samling, Tom.XVI: pp.503-l0.
Text: d, 16 nov. 1773 Giörw. till Adj. Björnståhl.
. . . . .Var Hippocrates, Mr. Rosén von Rosenstein har Döden icke
heller skonat: äfven som hans Bror, D. Johan Rosén i Götheborg, som
3

ifrån en Anacreonisk Poët blef til slut Swedenborgian. . . . .
Translation;
. , . . .Nor has Death spared our Hippocrates, Mr. Rosén von
Rosenstein, nor his Brother, Doctor Johan Rosén, of Gothenburg, who
from an Anacreotic Poet finally became a Swedenborgians. . . .
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1617 ------ 1618
1617
MINUTES OE THE GOTHENBURG CONSISTORY
1773 Dec. 1

1 page folio

In Göteborg, in the Consistory Archives: Consistorii

Pleni

Protocoller För Åren 1773 & 1774: p.l96 §:12.
[Note by AA: Not concerning Swedenborg.
193-5 §:8 - Beyer
196-7 "l6 - Rosén
197
"l9 - Beyer.]

1617.11
STATEMENT BY J. LORANGE
1773 Dec. 6

In Jönköping, Götha Hof Rätt Archiven: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.755.

1618
GÖTEBORG CONSISTORY TO GÖTHA COURT OF APPEALS
1773 Dec. 15, Göteborg

1 page folio

In Göteborg, in the Consistory Archives: Bref-Bok För
Åren 1773 & 1774: p.283
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.752-53.
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1618.11

- 1618.13

1618.11
STATEMENT BY L.J. KULLIN
1773 Dec. l5
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.754.

1618.12
L.J.KULLIN TO GÖTHA HOF RÄTT
In Jönköping, as above.
Text in JönkoPing Documents: pp.768-74.

1618.13
GÖTEBORG CONSISTORY TO GÖTHA HOF RÄTT
1773 Dec. 29
In Göteborg, Domkapitlets Arkiver: Bref-Bök För Åren
1773 & 1774: pp.292-96
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.775-80.
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1619--- 1621
1619
REFERENCE TO SWEDENBORGIANISM IN GOTEENBURG
1773
In Stockholm, in the Royal Library: Letters from
J.Gothenius to C.C.Gjörwell.
See Sundelin, p.115 footnote, which refers to:
Göteborgs Stifts Herdaminne (C.W.Skarstedt),
Göteborg 1878: I: p.211 - "Utan all benägenhet för
en friare religionsåskadning i den Svedenborgska
strider var han ej heller; och 1773 börjar han ett
bref till Giörvell: ‘Tro ej om Gothenius, at han är
Svedenborgian eller Fantasters lärjunge. Men det är
emot hens sinnelag at göre mannen orätt och bullra
mot honom, utan at verkeligen visa hvaruti den
herren felat emot sin Trosbekännelse. Det är ingen
konst at skrika: Svedenborg är en Socinian etc.’”

1620 = 1658.11
1621 [Jan.1] = 1629.11 [May - to agree with
context]
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1621.11--1621.13
1621.11
A.J.VON HÖPKEN TO C. TUXÉN

1774 Jan. 13, Ulfåsa

L. III: 1553

In A.J. von Höpkens Skrifter . . . af C.Silfverstolpe, Stockolm
1890, vol.I: pp.466-67 (in English).

Translation also in Appendix to the New Jerusalem
Magazine, 1790: pp.272-73 (see above - 1501);
Doc. 2¹: pp.413-14 (- Doc.252D).
See above - 1501, 1609.12, 1615.11.

1621.12
EXTRACT FROM MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY
1774 Jan. 26

1 page

In Skara, Domkapitalet Archives: Consistorii Protocol.
§:8.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.596.

1621.13
DITTO.
1774 March 16
In Skara, ibid., §:7.

1 page
Copy in Jönköping, ibid.

Text in Jönköping Documents: p.596
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1621.14 - ---1623
1621.14
GOTHENBURG CONSISTORY TO THE KING
1774 March 27

See below - 1630

In Göteborg, Domkapitlets Arkiver: Consistorii
Pleni Protocoller.
Mentioned in NCL 1895: p.183, as follows:
48. -1774, March 27th, Gottenburg.
- Bishop Lamberg and the Consistory to the King.
Review of the whole case against Dr. Beyer, who still
persists in refusing to recant the Swedenborgian
doctrines.
1622 = 1624.11
1623 = 1624.11

1624
NINUTES OF THE ROYAL COUNCIL CONCERNING DR. BEYER
1774 April 27

2 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Kongl. Maj:ts Justitiae
Protocoller För År 1774: Förra Delen: pp.l495-96.
Transcript:
Protocoll.
Hallit i Kongl Maij
Juetitiae Revision,
1774 den 27 dpril
Onsdag förmiddagen
p.1476

Närwarande Deras Excellencer
Kongl MaidtS och Riksens Herrar Råd
Grefwe won Wallvijk
Friherre Ribbing
Grefwe von Stockenström
Grefwe Bjelke
Grefwe Hermansson.
9

Grefwe Beckfriis
Grefwe won Schverin.
Friherre Wrangel.
Friherre Falkenberg.
--- : --- : --9-no Lectorens Doctor Gabriel Anders Beijers underdåniga
ansökning om nådigt tillstånd att åter få underwisa i
Theologien, hwilket honom för delagtighet i Svedenborgianismen
igenom Kongl: Maij-ts skrifwelse till Consistorium i Götheborg
af den 14-de Maij 1771 år till widare wordet förbudet.
Efter afhörandet af denna underdåniga böneskrift
tillstyrktes att den samma må Communiceras Göta Hof Rätt, som
sedan Consistorii utlåtande deröfwer blifwit inhämtadt, dermed
jemte dess egit til1 Kongl Maij-t i underdånighet bör inkomma.
Hwilket genom Påskrift Expedieras.
- - -- -- - - - - - - -
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1624.11
DR. G.A.BEYER TO THE KING
1774 April 27

3 pp.

See above - 1621.14

L.III: 1622, 1623
In Stockholm, in the State Archives: Acta ecclesiastica.
Religionsmål, Swedenborgianismen.
"Stormågtigste, Allernådigste Konung. Lektoren Doctor
Gabriel Anderson Beijer anhållan om nådigt tilstånd at
åter få tjäna med undervisning i Theologien."
Mentioned in NCL, as follows:
1895: p.183 - "49,- l774, April 27th, Gottenburg. - Dr. Beyer to
the King. Petition for permission to resume the
instruction in Theology."
1910: p.751 - "1774. April 27. Dr. Beyer sends a memorial to the
king, asking for permission to resume the teaching
of Theology in the College, in view of the prolonged
silence of the Court of Appeals."
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1625
MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY - EXTRACT
1774 April 27

Phot. in Ph.File 560 = 8 pp. (4 sheets)

In Göteborg, Domkapitlets Arkiver: Consistorii pleni Protocoller.
Copy in Stockholm, in the State Archives (from which the phot. was made):
Consistorii u. Skrifvelse 1774-75 Göteborgs.
Transcript:
[ph.p.1]

N° 1.
Utdrag af Protocollet, hållet i Götheborgs Consistorio,
den 27 April 1774.

6. ÖRE S:D: = = = = Sedan desse ansökningar blifwit exhiberade, ingaf
[G.Ekman B-TS MED 50 P:C:T:]
Lectorn Herr Doctor Beyer följande ansökning om den lediga
första Theologiae Lectionen wid Kongl. Gymnasium härstädes,
hwilken ansökning med bilagda ansöknings skä1 Herr Doctorn
anhöll måtte ord ifrån ord i Protocollet intagas, så lydande:
S:T: til Consistorium.

[N° 1.]

[ph.p.2]

"Til den efter framlidne Herr Probsten Jacobsson lediga första
Theologiae Lectionen har jag den äran med denna ödmjuka
ansökning mig anmäla.
Icke heders lystnad eller winnings begär, utan wärkelig ömhet
och kärlek för det ämne, hwilket Kongl Scholæ Ordningen
utsätter til läsning för Primus Theol. Lector, jämte en länge
rotad håg, at i nämnda ämne betjena Ungdom och Menighet, hafwa
förmått mig, at wid detta tilfälle icke ware stillatigande.
Tror ock oförgripeligen nu efter en snart 26 åre tjenst inom
Consistorium och Gymnasium, jämförd med Kongl Förordningar,
Och min tilbragta lefnads wedermälen, mig ware til slik
ansöknings görande berättigad. Ehwad Kongl Scholae-Ordningen,
i Cap. l.§.l samt
3,jämwäl Cap. X. m.l., om aflagda prof, til en Lections
winnande förmår; efwen det de i Nåder förunte
Präster-Priwilegiers, af år 1723, §.l7. innehåller, at afgorda
och nederlagda prof och lefwerne aftagas och dömas bör om den
12

[sic]

enas föredragande för den andra i en eller annan tjenst i
Stiftet: det alt är bekantare, än
at det har behöfwer uprepas widlöftigt. Hwilka de af mig gorda
tjänster och nederlagda prof äro, inhämtas gunstigast af
bilagde förtekning på mina omständigheter för sådant ändamål:
och huru de hela wägen fram, ligga merendels deråt at de
instämmn hufwudsakeligast med innhållet af det, som Kongl
Scholae Ordningen uti Cap: VIII. m. l.2. en Prim. Theol. Lector
förelägger at sköta: det hoppas jag owälduge Granskare
ä[n]teligen behaga finna. Om mig weterligen bättre wid detta
tilfälle förtjent och ej befordrad skedde med denna min
ansökning, förnär, skulle det wara mig en qwäljande
förewitelse; men sådant har, wid noga öfwerwägande, icke welat
förekomma mig: så at jag altså gör mig det grundade hopp, at
til mernämnda Theologiska Lection komma i gunstbenägen åtanka.
Med djup wördnad framlefwer.
S.T: ödmjukaste tj-re
Gabr. A-n Beyer.

[ph.p.3]

N°- 2
Ansöknings-skäl
af
l-mo Bofordrings steg; näml-n

6 ÖRE:
[etc.]

1°- efter gymnasisk lärotiod, med aflagdt latinsk orations prof,
och från år 1739,
Academisk I Lund och Upsala, promotus Magister I Gripswald, år
1746.
2°- Consistorio Gothoburgensis Notarius, år 1748.
3°- Prästwigd, år 1749.
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1625 - page 2
4°5°6°7°-

Föreslagen til
Graecæ Linguae
Föreslagen til
Theol. Doctor,

Hwalinge Pastorat 1751.
Lector, och Consistorialis, är l752.
Skee Pastorat, år l755.
creerad i Gripawald, år l762.

II°- Orationer:
1°- Wid Högtideliga tilfället, då Hans Kongl Höghet nu mera
glorwärdigst i åminnelse, Konung Adolph Friedrich wardt Upsala
Academie Canceller, Swänskt Tal på Nations möte i Professorers
nårwaro, år l747.
2°- Wid Gymnasii Gothob. Jubel-Fest, år l748; på Latin, i Gymnasio.
3°- Inauguralis, de graecarum litterarum multiplici utilitate; i
Gymnasio år l752;
4°- Inför deras Kongl Majestäter, Konung Adolph Friedric och
drottning Lovisa Ulrica, i underdånighet, på Swanska, i Gymnasii
Bok-sal år l754. Tryckt.
wid Rectorats ombyten i Gymnasio.
[ph.p.4]
5°- de Antiquitatum, praesertim Judaicarum, notitia
perutili, år l755.
6°- de muneris Philologici graeco-Sacri amplitudine et dignitate,
år 1759.
7°- Prophetia ejusq Stile, praesertim Jesajano, år l764. Tryckt.
8°- Duplici Scripturam Sacram interpretandi ratione, år 1769.
Tryckt.
III° Disputationer, tryckta:
1°- de Caussis Abrogatae per Orbem Christianum Servitutis; Pars
prior i Upsala, år l745.
2°- Dito, Pars posterior et gradualis, därstädes, år l746.
3°- Theses, de Certitudine morali, praesidendo i Upsala, år 1748.
4°---- Miscellaneæ, philologicae, Novum Testamentum græcum praecipue
Spectantes; pro Lectoratio, i Götheborg, år l752.
IV°- Offenteliga Skrifter
1°- Specimen Elenchi Rationalis, in actis Apostolorum conspicui;
tryckt i Upsala år 1748.
2°- Swänsk ofwersättning af Newtons anmärkningar wid Daniels
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Prophetior och Johannis Uppenbarelse; med tillagda noter. Tryckt
i Götheborg, år l765.
3°- Αποσπασμάτία έληνίκά πρόσλεήσίυ γυμυατικήυ,
med Latinska Versioner, och, bland dessa twänne egna; utgifne
och tryckte i Götheborg, år l763.
4°- Öfwersättningar på Swänska af Tillotssons Predikningar til en
tredjedel i hwarje af 2-dra, 3-dje och 4-de Tomerne: utfigne på
trycket i Götheborg, åren l765 och --- 6.
[ph.p.5]
5°- Nya Försök, til upbyggelig förklaring öfwer Sön- och Högtids
dagars Ewangelierne i afaigt på en Hand-Postilla. Tryckte i
Götheborg, åren l767 och ---8.
6°- Filum Scriptionis Johanneæ, med Explanationes och Porismata; til
Kongl Maj-t på Latin och Swenska, i underdånighet upsändt, år
l77l.
V° Förrättningar:
1°- Såsom Consistorii Notarius bestridt Syslan ensam hela året
l749., sedan jemte Amanuens til renskrifning, hwilken njöt af
mig den Notarien anslagna lön på Stat.
2°- Skött troligen Grekiska lectionen, enligit Kungl Scholæ
Ordningens föreskrift, efter hwilken den är I närmaste
förwandskap med första the[o]logiska lectionens.
3°- Vicarie förwaltat 2-di Theologi Lection med föreläsningsr uti
Theologia Dogmatica, och Historia Ecclesiastica; från Septemb-r
månad, år 1764. Til slutet af 1767.
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1625 - page 3
4°- Vicarie förestått l-mi Theologi Lection, från Augusti månad, år 1769
til d 4 Maii 1770; uti Hebraiska språket och Exegesi, öfwer l Joh. Cap.
1: och 2: til V.20., hwarwid korta dictata blifwit ungdomen lämnade.
5°- Såsom Gymn. Rector från Hösten år 1768., til Sommaren 1769., exegetice
med gifna dictata, läst öfwer 8 Psalmer i Hebraiskan, och öfwer
Passions Historien.
[ph.p.6]
6°- Hällit Collegia privata för Gymnasii Ungdomen, bland andra et, i
Theologia Dogmatica, år 1760; et Introductorium in Libros Novi
Testamenti, år 1761 och et Disputatorium, in Theologicis &
Philologicis, år l763; och et Introductorium in Studium Scripturae
Sacrae, hwarwid dictata gifwits, år 1769.
7°- I trägnaste måtto bewakat Consistorial Ämbets skyldigheterne, derom
Protocoller och Concepter intyg gifwa.
8°- Uti Philologia Graeca, och Exegesi Sacra Novi Testamenti, förrättat
ständiga Examina Sacerdotalia och Pastoralia, hwarutinnan Examens
Protocollerne åberopas.
9°- Efter utgifwit tryckt Programma, de Bibliis Sacris Svethice Vertendis,
installerat nu warande Lectorn, Doctor Gothenius, såsom Rector i
Götheborgs Cathedral Schola, år 1764."
N° 3. Wid ingifwandet af denna sin ansökning, bad Doct. Beyer få anföra det
han ödmjukt förmodar, at Högwördige Herr Doctorn och Biskopen samt
Max. Ven. Consistorium rättwist behaga sig til sinnes föra, huru
Kongl Förbudet uti Nådiga skrifwelserne d 26 apr. 1770. och 14 Maii
l77l., emot underwisning af honom i Theologien, lyder ut tryckeligen
tils widare; samt ej medförer kraft för någon, at anse hans ägande
[ph.p.7]
förtjenster, såsom de der skulle hafwa mist sin wärkan til laga
befordring, wid förefallande tilfälle: ty denna är såsom en
omedelbar fölgd, uti Hans Kongl Maj-ts Allernådigste Försäkrans
l0 s., honom heligt förwarad, at oqwald få til godo njuta. Eljest
berättade han ock sig hafwa redan i början af denna månad, til Hans
Kongl Maj-t ingifwit sin underdånigsta Böne-Skrift, at Högst berörde
Kongl Förbud, tils widare, nu måtte, sedan Doctorn så länge, är til
nagon wilfarelse i Läran öförwunnen, allernådigst återkallas.
För öfrigt sade han sig icke kunna undgå at erindra, det Herr
Probsten och Lectorn Mag-r Kullin är Doctorns wederdeloman; och
utom dess är närmast at förwänta nytto eller mindre fördel af denna
Theologiska Lections besättande i hanseende til Doctorn; Hwarföre
han hoppas at Herr Probsten i förmågo af XIII Cap. 1
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§. Rätteg Balken, lärer sjelfmant sig från denna sak afhålla.
N°4.
Häruppå anmälde sig munteligen Theol. Lectorn Herr Doctor Roempke
såsom Sökande til berörda efter Herr Probsten Jacobsten lediga
forsta Theologiska Lection, med förmodan, at härtil, såsom
innehafware af 2-dra Theologiska Lectionen, blifwa en
ligt all
ordning och plägsed befordrad.
[ph.p.8] Likaledes anmälde sig muntel Herr Lectorn, Doctor Gothenius såsom
Sökando til berörda lediga Theologiska Lection.
Ändtel-n androg Herr Lectorn och Probsten Magister Kullin, det han
wäl ingen ting mindre hade tänkt, än sig såsom Sökande til den
lediga första Theologiska Lectionen anmäla, emedan han hållit före,
at Herr Doct. Roempke skulle, enligt all ordning och praxis, dertil
wara,[crossed out in phot.]berattigad, så som innehafware af 2-dra
Theologiska Insigter samt långlige förtjenster wid detta Lärowärk,
at ingen af Hans Herrar Colleger skulle I en sådan befordran wilja
honom praejudiceras;
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1625 - page 4
men som Herr Lectorn och Probsten nu förnimmer, det, sådant
oagtadt, Herr Lect. Doctor Beyer först och sedan Herr Lectorn
Doctor Gothenius sig såsom sökande til den i fråga warande
Theol. Lectionen anmålt, så kån han ej eller underlåta, at
äfwen under åberopande af sine förtjenster wid detta Lärowärk,
göra det samma. År och dag, ut Supra,

Ex protocollo,
Arvid Brage
Cons--ii Gothob. Hotar.
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1626- - 1627
1626
MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY - EXTRACT
1774 May 4

10 pp. folio See above - 1296

In Göteborg, Domkapitlets Archiver: Consistorii Pleni Protocoller.
Copy in Stockholm, in the State Archives: Goteborgs Konsistorii
und. Skrifvelser, 1774-1775. Inkom d.l8 Julii 1774.
Utdrag af Göteborgs Consistorii Protocoll hållit den 4 Maii,
1774. §.4 angående Lector Beyers förklarade tillgifvenhet
til1 de Swedenborgiska Religions meningar.
Extract of Gothenburg Consistory Minutes, 10 pp. Contains no
discussion of Swedenborg. This follows 1625, and is marked "no.5."
1627 = 1626
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1627.l1
MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY - EXTRACT
1774 May 4

Phot in Ph.File 561 = 4 sheets

In Stockholm, in the State Archives: Göteborgs Konsistorii und.
Skrifvelser, 1774-1775; pp.94-97.
Transcript:
94.
. . . . . . . .
Första Theologiska Lectionen.
Herrar Lectorerne, Doctorerne Roempke och Beyer, Probsten Kullin och
Doctor Gothenius, hwilka sig til denna Lection hade anmält, gorde afträde;
hwarförinnan dock af Herr Doctor Beyer erindrades til protocolls, at han
är den ende i laga tid ordenteligen sökande til denna lediga Lection.
Deremot anfördes af B- D-- Roempke, H-r Probsten Kullin och Hr D-or
Gothenius, at som de äfwen i laga til fast mundtel.inför protocollet
anmält sig såsom Sökande, och deras ansökningsskäl på wederbör ligt
stämpladt paper, som i dag blifwit exhiberadt til Cons-m ingifwa låtit;
så förmoda de at äfwen mot ordenteligheten af deras ansökningar icke kan
wara at påminna helst det i alla tider warit både öfligt och medgifwit, at
en Ledamot I Rätten får sin ansök[95.]
den 4 Maji 1774.
ning hos samma rätt muntel. föredraga.
Härpå gorde H-rr Lectorerne, D-or Roempke, Pr. Kullin och D-or
Gothenius afträde.
Aldenstund nu de sina Ansökningar inom Laga tid anmält och sine
Ansöknings skäl sedermera skriftel. uppå behörigen stämpladt paper
ingifwa latit, hwadan Kongl Maj-ts
och Kronans Höga Rätt blifwit
bewarad och de ansågos i sådant hänseende lika så
ordentel. sökande
som Hr Lectorn D-or Beyer; så togo nu sjelfwa målet til hufwud
sakeligt öfwerwägande. Emedan nu H- Lectorn D-or Beyer sig i den
omständighet be finner, at han, i anseende til dess för Svedenborgska
Religions meningar forklarade tilgifwenhet blifwit den 26 Apr. 1770 af
Kongl Majt i nader förbuden, at sig med Theologisk underwisning tils
widare befatta, hwilket Höga Förbud blifwit af Kongl Maj-t sedermera
förnyadt och ännu til sin fulla kraft och werkan warar; så kan Cons-m
ingalunda anse honom, H-r Lector D-or Beyer, såsom Competent Sökande
til denna lediga Theologiska Lection. Deremot hafwer Consistorium
fullkomlig anledning och grund, at med sit förtroende dertil falla på
20

2 Theol. Lectorn, Hr D-or Roempke såsom en man,
hwilken til detta
befordringssteg icke allenast är den närmaste i ordningen, utan och
med en långlig och berömlig tjänstetid wid detta Gymnasium, förenar så
grundelig och mogen lärdom och insigt i de stycken, som til denna
Första Theol. Lection höra.
HHerr D-or och Biskopen androg härwid serskildt, och wille för
egen räkning hafwa til protocollet anfördt, at då han dessa 3-ne
Sökander, näml. D-or Roempke, Pr. Kullin
och D-or Gothenius, sins
imellan jämforer, finner Hr Biskopen als intet mot någon
deras
skickelighet wara at erindra. Doctor Gothenius som ledamot af Kongl
Bibel Commisionen, därtil H-r Biskopen under förl. Riksdag äfwen för
sin del icke underlåtit, at honom befordra, hafwer wäl haft tilfälle,
at på et mera lysande sätt wisa prof af sin insigt I Gamla och Nya
Testamentens grund språk än Doctor Roempke; men det är likwal H-r Dorn och Biskopen nogsamt bekandt, at Doctor Roempke, jämte många
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andra, äger en icke mindre grundelig insigt härutinnan, så at D-or
Roempke afwen så wärdigt, som Doctor Gothenius kunnat bekläda et
ställe i Bibel Commissionen. Betråffande Probsten H-r Mag- Kullin,
sa ar han altifran Academiska aren kand för ut
markd skickelighet
bade i Mathesi och Philosophien. Hwad dessa wettenskapers kännedom
städar förståndet och fournerar sine ägare en distinctare methode
äfwen in trahendis Theologicis, kan kännare af slike saker ej wara
obekandt. Ja, jag ha fwer afwen markt Rerr Probsten Kullins fördel
deraf, under den tid då han bestridt Theologiska Lectionen pa detta
Gymnasium, wid hwilket tilfalle, han j am wal adaga lade tilrackelig
insigt in Lingvis utriusque Testamenti originalibus.
96.
den 4 Maji 1774.
Men som ålder och tour, då Caetera äro paria böra decidera; så är i
H-r D-or och Biskopens tanke D-or Roempke aldeles framför alla sina
medsökande til denna lediga Lection berättigad. Härtil kommer och
denna Consideration, at en Ephori Ämbete, enligt Kongl Scholae
Ordningens 10 Cap. 10 moment bland annat består därutinnan, at
atstyra alt missförstand imellan Docentes, så lagande at et wanligt
förtroende å alla sidor blifwer befrämjadt. Denna skyldighet skulle
af H- D - och Biskopen lite agtas, om någon af de yngre Lectorerne
nu skulle genom H-r Biskopens åtgärd, blifwa D-or Roempke föredragen
hwartil han både efter Lag och i alla tider godkänd praxis,
äger
framför dem förmånsrätt, hälst nämnda Doctor, enligt hwad redan
anfördt är, i insigter och skickelighet icke gifwer någondera af
dem på minsta sätt efter.
Häruppå inkallades H-rr Lectorerne Roempke, Beyer, Kullin och
Gothenius, och underrättades, det Cons-m til den lediga Theol.
Lectionen utnämnt H-r Theol. rectorn, D-or Roempke; hwarjämte HHerr
D-or och Biskopen lät förstā at som Cons-m wid detta utnämnande
allenast bestått af 4 Ledamöter, så kunde det mål, i fall någon för
den ordsaken skulle finna sig missnögd, med 3-ne tilkallande
Ledamöter förstärkas.
I anledning häraf frågade H-r D-or Beyer, om mellan de 4
Ledamöter warit wid Hr D-or Roempkes utnämnande någon dissensus?
Hwartil af Biskopen, DomProbsten och Tyska Pastorerne swarades, at
ingen dissensus warit.
Herr Lectorn, D-or Roempke inlemnade häruppa följande
dictamen ad protocollum, som han hade fattat, at nyttja, i den
händelsen han til den ofta nämnde Theol. Lectionen skulle i dag
blifwa utnämnd.
"Inför Högw. Herr Doctor och Biskopen samt pl. Ven.
Consistorium har jag äran aflägga wördsammmast tacksägelse för det
Högw. H-r Doctorn och Biskopen samt pl. Ven. Cons-m åter wid detta
tilfället behagat anse ibland mina medsökande yngre, ehuru wäl
förtjänte Ämbets bröder, mit flit och trohet i mina hittils
innehafda Syslor, och intet på mig statuera det här wid Gymnaso
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werket första och wid andra Gymnasier i hela riket ganska rara, ja
knapt någonstädes en Theol. Lector öfwergången Exemplet, at tour och
anciennitet inom werket kan förbigås. Nu deremot ser jag mig af min
Biskop och mit Cons-m såsom de der uppå mit förhållande i Lära och
Lärosätt, lefwerne och Ämbets förwaltning närmaste inseende hafwa,
hugnad med et godt omdöme; min
annalkande ålderdom til uplifwande
muntring och til något tilräckeligare understöd
för min talrika
wårdnad. Emot hwilken wälgjerning alt mit förhällande skal med Guds
hjelp i det yttersta swara.
Magnus Roempke.
Herr D-or Beyer anmälde häruppå, det han ser sig helt befogad och
Föranlåten at hos Kongl Maj-t i al underdånighet söka nådrättwis
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[97]

den 4 Maji 1774.

ändring uti denna Consistorii widtagna författning; och begärde til
den ändan del af alla de protocoller och handlingar, som han finner
sig nödige, och detta mål angå, serdeles Voteringen, i fall någon
derwid förefallit. Likaledes begärte H-r Doctorn del af wissa här i
Consistorio hållna Examens protocoller, der han dem skulle behöfwa:
hwilket bewiljades.
H-r Lectorn och Probsten Mag-r Kullin anförde härefter, at emedan
han förnimmer, det H-r Doctor Beyer hwilken H-r Probsten trott wara
aldraminst befogad, at framför Doctor Roempke söka Första Theol.
Lectionen, då han (Doctor Beyer) likwäl icke emot Kongl Förbud, och
så länge Swedenborgska Religions målet ännu hwilar i Kongl HofRätten
oafgordt, får sig med Theologisk underwisning befatta; så förmodar
H-r Probsten Kullin ock, det han, som med bättre skäl, än Doctor
Beyer kunnat den Theologiska Lectionen söka, nu kan deröfwer missnöge
förklara.
At förenämnde Syslor och förslager blifwit i dag tilsatte och
uprättade, skulle efter wanligheten genom anslag kundgöras.
Justeradt d. 11 Majl 1774. L: J: Kullin.
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1628
SWEDENBORGIANISM IN GÖTA GOURT OF APPEALS
1774 May 9

1 page

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt: 1774
Åhrs Wåhr Sesions Protocoll: För Hofrätts Rådet Cederströms
Division, p.682b. "G: A: Beyer""
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1774 May 10, Jönköping

1 page folio

In Jönköving, in the archives of the Götha Hof Rätt: 1774.
Civil Protocoller, vol.1 n.7.
Copy in Stockholm, in the State Archive: Acta Ecclesiastica,
Religionsmal, Swedenborgianismen. [no.7]
Transcript:
Exhib Gborgs Consist. d 18 Maji 1774
Dito d 25 Ejusd.
N° 132.
Öfwersändes uti Bref till Konungens BefallningsHafwande i Gjötheborg och
Bohus Län, med anmodan, at emot bewis, som genast införwäntae, låte
tillställa thesse Handlingar Consistorium i Gjötheborg, som tillkommer, at
sin Underdåniga Förklaring häröfwer jemte thesse Communicerade Handlingar,
till Kongl. HofRätten skyndesammeligen insända. Jönköping den 10 Maij
1774.
På Kongl HofRättens Befallning.
Jonne Lärange.
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DR. G.A.BEYER TO THE KING
1774 [after May 10]

Phot. in Ph.File 562 = 12 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Göteborgs Consistorii und.
Skrifvelse 1774-1775.
(See above - 1621, l62l.14, 1624.11, 1625, l627.11)
Transcript:
[ph.p.l] Lectoren Doctor Gabriel Anderson Beijer med beswär öfwer
Consistorii i Götheborg författning ang-de
Inkom d: 20 Maii 1774.

Stormägtigste Allernådigste Konung.
Eckles.[*]
16 ÖRE återbesättandet af den wid Gymnasium therstädes ledige förste
Theologiska Lectionen
G.Ekman

1774. d. 9. Aug. föredr. i Kl. Mts. Just: rev: och tilst.
Öpet utslag och Bref.
Anm. hos K. M-t d. 23. D° och afg. genom Utslag dat
Gripsholms Slott d. 23. Aug. 74
Göteborgs stiff och sted
Gabriel Anderson Beyer lection [*]
Inför Eder Kongl. Maj-ts Thron tillåtes allernådigst mig, i djupaste
underdånighet få beswär nedlägga, öfwer Consistorii Gothoburgensis
förfarande
Jk. N° 56.
Exhib. Gborgs Cons° d l Jun. 1774.
+ Se Rector Stockmans besvär under d: l6 Maii K-dt
[ph.p.2] med första Theologiska Lectionens återbesättande därstädes.
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Efter offenteligt anslag, d 2 Martij sidstledne, samt kundgörelse i
almänna Tidningar, war erinradt, det ansökningar til första Theologia
Lectionen, jämte de andra ledigheterna, böra, tillika med hwars och
ens merit-Lista, ware til Consistorium ingifne, före Klockan 12, d
27. i derpå följande månad. Aldeles enligt härmed, ingaf jag, d 27
April, min ansökning, med fullstândiga bifogada skal såsom
N°1.2 Bilagorne N°1.och 2. underdånigst utwisa; men Doctorerne Roempke och
N°4. Gothenius, samt Prosten Kullin, stego därefter up, och mundteligen
anmälte sig såsom Sökande til berörda Lection, utan at ens inlemna
sina Merit-listor. Altså war jag den ende, i laga tid ordenteligen
Sökande, til samma Lection; hwilket ock blef til protocolls,
N°6. Förelags dagen, af mig erinradt. Icke dess mindre hafwer mina med
sökandes ansöknings sätt wunnit alt bifal1 af Consistorio, så
aldeles, at deras meriter blifwit uptagne, skärskådade och uphögde:
men däremmot mina icke med ett öga bewärdigade; efwen, uti
meriternes uprepande, d4 maji sidstledne, mine
N°5. Disputationer och utgifne Arbeten med at tysthet förbigångne; twärt
emot Kongl.
[ *In another hand.]
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[ph.p.3] Maj-ts Brefs lydelse, under d 23 December l747. At rättfärdiga et
N°.7.
sådant up förande, fäster Consistorium sig wid Kongl. Förbudet
mot un derwisning af mig i
N° 3.
Theologien tils widare; och, shuru jag, wid min ansöknings
ingifwande, d 27 April, yrkade för Consistorium detta Nådiga tils
widare, såsom det där icke medförer kraft för någon, at anse mina
agande förtjenster, såsom skulle de hafwa mist sin werkan til
laga befordring wid förefallande tilfälle, och det, i oswikeligt
stöd af Eder Kongl. Maj-ts Allernådigsta Försäkrans 10 §, som
förwiss ar hwar och en undersåte om sina innehatwande
rättigheters och förmåners fulla åtnjutande, så länge öfwer honom
ej är ransakadt och dömt, det ock med mig alt härtils ej skett:
så har likwäl alt sådant, och ehuru ännu är et år, innan den
lediga Lectionen får tilträdas, icke af Consistorio blifwit
wärdigt ansedt, at til öfwerwägande nämnas, eller med något
mot-skäl förläggas. At hos Eder Kongl. Maj--ts Justitiae
Revision, d 28 Martij
N°3.
sidstledne, underdånig Böneskrift af mig är ingifwen, om
Högstbemälte Kongl. Förbuds Nådiga återkallande, fär icke någon
ting hos Consistorium betyda. Til styrka för sig, åberopar
det en för Swedenborgska religions meningar förklarad min
[ph.p.4] tilgifwenhet; och uppenbarar tillika sin framhärdande sinnes
författning mot mig, den jag bedröfligen nu måste mig til minnes
draga, och hwilken klarligast framlyser af twänne underdånigst
bilagda documenter, det ena, et Protocolls Utdrag, af d l6
N°11.
Maji, l770. innehållande et Herr Doctor och Biskopens tal til
framledne Doctor Rosén
N°12.
och mig, med det mera; det andra, et Inlägg til Herr Justitiae
Cancelleren, d 30 Junis 1773.
Af Biskop och Consistorio, som häftigt tiltalat oss
sidstnämnde såsom kättare och handterat oss såsom afskrap; som
hos Kongl. Majt wunnit framgång, at i wärsta måtto göra oss illa
anskrefna; som uttryckeligast manat och skyndat på- wart
afsättande från wåra Ämbeten, har jag wäl ej kunnat wänta mig
bättre swar denna gången, på min gjorda ansökning. Och min
oskattbara lycka år, at efwen detta öpnar wäg för mig til
Thronen, dit jag ej förr kunnat i underdånighet mig framtränga,
at få af Eder Kongl. Maj-ts Nåd och rättwisa min oskuld uplyst.
Härtils har Consistorium, per male narrata, triumpherat, medelst
en af detsamma min Sak åsatt wilfarelses stämpel och tillika satt
mig utur Ämbetes rättigheter och fördelar, en gång efter annan,
ehwad jag mig på Högwederbörlig ort däröfwer befwärat; såsom, til
at icke få läsa,
[ph.p.5] efter Kongl. Scholae-Ordningen, ur Novo Testamento Graeco, för
ungdomen; icke få examinera i Consistorio ur Novo Testamento
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16 ÖRE

N°8.
N°9.
[ph.p.6]

Graeco, grammatice; icke få wara
Gymnasii Rector, i min lagliga ordning. Men Eder Kongl. Maj-Allernådigsta Yttrande til Råds Protocollet, d 2 Februari; detta
år, gifwer en glädjande underdånig frimodighet at lita uppå, det
jag, såsom alt härtils oförwunnen til någon wilfarelse i l äran,
och såsom den där Allernådigst lärer få anses, i Religions målet,
efter hwad Consistorii, wid ofwannämnde min underdåniga
Böneskrift widhängda, i Herr Justitia Cancellerens närwaro
hållna, Protocoll, d 16 Junij 1773., bebredar, icke kan, med
Eder Kongl. Maj-ts Nådigsta minne, eller efter Lagens kraft,
hafwa mistat mina ämbetes och andra rättigheter; och at därföre
Consistorium bordt uptaga mina ägande meriter til granskning, och
enligt Lag rättwisligen med denna min ansöning handla. Huru
Consistorium haft Lag och rättwisa, wid detta Lectorats
återbesättande, i ögnasigte, det framlyser delts af det redan
underdånigst anförda, delts af Consistorii
Antagna grunder, för Doctor Roempke, och I synnerhet Herr Doctor
och Biskopens
Särskilda voto. Uti Consistorii samfälta voto, lägges för grund,
at Doctor Roempke
är den närmaste I ordningen, och äger så grundelig och mogen
lärdom, och insigt til denna Lectionen.
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Herr Doctor och Biskopen, för egen det, nämner, men ej anförer,
Lag, och en i alla tider godkand praxis, och yrkar ålder emillan
Lectorerne, samt uphöjer Doctor Roempkes insigter och
skickeligheter; hwilket alt skal göra honom berättigad framför alla
sina medsökande: uti detta sidsta allena finnes, at et öga warit
efwen åt mig, på sidan. Grunderne här, tilsammans tagne, säga intet
annat, än tour efter Ancienneté och praxis, samt en efter godtycko
dömd skickelighet. Härmed instämmer icke Lag: ty, hwad tour angår,
Lectorer emillan, til Lectiones Theologicas, så finnes den med ingen
lags-bokstaf styrkd; utan twärt om heter det, uti Kongl. Maj-ts
Bref, af d 25 Maji, 1662., at Kongl. Maj-t icke kan promiscue gilla
Successorium ordinem i Gymnasierna, för sina orsaker skull. Om
Anciennete, ogillar Kongl. Maj-ts Bref, af d 25 Augusti 1741, at
Wederbörande binda sig för eträngt wid älder i tjenst, emedan
förnämligast bör anses Personernas bepröfwade erfarenhet och
förtjenst; enligt jämwäl med Eder Kongl. Maj-ts och Riksens Ständers
fast stälte Regerings Form d 21 Augusti 1772 uti 10 sn. Icke gifwer
heller Kongl. Maj-ts Nådiga Schola-Ordnig
[ph.p.7] d 1 februarji 1724. Cap.l: § 3. någon anledning eller styrka för
besagda tour och ancienneté, hwarest blott nämnes Philosophia.
Lectores, (ceteris paribus;) at befordras til Lectiones Theologicas
(in plurali;) hwilket ej lydt sålunda, så framt Secundus Theologus
skulle wara sjelfakrifwen at blifwa en primus. Beträffande omdömet
om skickeligheten och erfarenheten wid förewarande tilfälle, så
förmår Kongl. Maj-ts förordning d 2l Januarij 1673 Cap. 1: §.2. at
den som wid Academien bästa profwen gjort hafwer, = = skal för andra
anses wid Scholae-tjensternas bedättande: Kongl. Schole -Ordningen
Cap. 1: at inge andre skola til lediga Lectorater förordnas, än de
som ex professo lagt sig på de wetenskaperna, som samma lediga
Ämbete fordrar, och aflagt däruti de bästa profwen; och i 3dje §.,
de som wist tilförlåteliga prof af sin eruditione Theologica,
antingen här hemma, eller utomlands. De Presterskapet i Nåder
förunte Privilegier, af år 1723, uti §.17. förtaga alt omdöme efter
eget godt finnande, om Sökandes merit och skickelighet, när det
uttryckeligen stadgas, at alt af deras gjorda och nederlagde prof
och lefwerne aftagas och dömas bör. Om ock det ej skulle anses, at
någon gör ait bästa til det Almännas tjenst, genom lärdoms prof, är
sakert at förmoda, det hwar och en wäl
[ph.p.8] sparar slik möda och tillika kostnad, emedan befordran ändå
lika wäl kunde winnas, genom wanliga tjenste-tids år.
Den af Herr Doctor och Biskopen, med flera, åberopade praxis, har
ingen annan grund, än at antingen så jämogode Lectorer, i
förtjenster, på en gång icke warit; eller någon icke haft nog
giltiga nederlagda prof, i den wägen, at förete; eller åtminstone
den gången, det icke welat. I alt fall, är praxis intet skäl, när
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Lag annorlunda förmår, som nu i underdånighet är andraget. Det
förekommer nu därföre i underdånighet at anmärkas, huru, om ock
ålder i tjenst, wid detta tilfälle, wore at betydeligt dom-skäl,
Doctor Roempke likwäl på et och samma år med mig trädt i publique
tjenst; han säsom Extraordinarius Adjunctus wid Gymnasium, med
dubbla merit= års beräknande, och jag såsom ordinarius Consistorii
Notarius, med enkla merit= år: på et och samma år blefwe wi
werkelige ordinarie Lectorer, likwäl han et halft år före mig. Han
får derföre beräkna fyra år förut: men så har han ock 5 år, och til
en annan Maji blifwer det 6, njutit befordran och Præbende Pastorats
och andra förmånet; under hwilken tid jag måst härda fram under
swåra anstöter, och minskada wanliga rättigheter. I hänseende til
nederlagds offenteliga prof, hwaraf om Doctor Roempke ovh mig, efter
Lag, boardt af Consistorio dömas, för -
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[ph.p.9]
N° 2
och 5.klara merit-listorne, N° 2 och 5., til fullo, å hwilkenderas
sida Lagen gör utslag til fördel.
Märkwärdigt synes, at Doctor Roempke icke funnit sig wid, at
uttryckeligen, såsom merit, åberopa sin Synodal Disputation, de
Reprobatione, och sit gifna Imprimatur på Nya Försöken, til en
Hand-Postilla.
Än widare nödgas jag, wid Herr Doctor och Biskopens votum, i
underdånighet bedja om Nådigt lof at utmärka, huru där likwäl
särskildt betragtas Doctor Gothenii och Prostens Kullins meriter, af
hwilka den förre 9 ar sednare, an jag, kommit til at beklada Ämbete,
och den sidstnämude, hwarken wid Academie, eller här wid Gymnasium,
mer än et år, eller om det är något mer, lagit sig, i dessa senaste
tider, ex professo, på Theologiskt Studium, under vicarierande för
andra Theologiae Lectorn: samt huru Herr Doctor och Biskopen fökt
nyttja et besynnerligt skäl, af Kongl. Scholae
N°10. Ordningans 10 Cap. 10.inom: Det förra röjer nogsamt, huru Herr Doctor
och Biskopen i sit sinne, för al tid, uteslutit mig från al
Theologisk befordran, och söker jämme wägen för Prosten Kullin, til
andra Theologiska Lectionen, när den blefwe ledig. Det senare, om
missförstånds afstyrande emellan Docentes, lärer wäl icke
[ph.p.10] böra sträcka sig til någons förfång emot Lag; samt blif- wer här
så mycket mindre skål at stödja sig uppå som jag, dels i min ödmjuka
ansökning, försäkrat, det heders lystnad och winnings begär icke äro
driffjäder hos mig, dels härmed allerunderdå nigst förklarar mig
beredwillig, at til Doctor Roempke med upräkta händer afstå alt
företrädet, inom och utom Consistorium och Gymnasium, samt de större
inkomsterna af Praebende Pastoratet; allenast jag måtte få förwalta
första Theologiska Lectionen, med hwad därmed är förnippadt, såsom
hwartil jag, hela min tid igenom, sökt winna skickelighet, och däraf
jämwäl flera offenteliga prof nederlagt. Doctor Roempke är redan
Theologiæ Lector, och när han har företrädes hedern och de större
Inkomsterna, ser man icke hwad annat han med skäl nu kan syfta uppå.
Men när alt annat tryter för et emot mig så ganska widrigt
Consistorium, förstår jag wäl, at det samma än en gång, in för
Thronen, talar ur sin wanliga ton, om min så kallada tilgifwenhet för
Swedenborgska meningar, dem de så ofta tilförene med full munn kallat
willo-meningar och kätterska satsar. Eder Kongl. Maj-t unne mig då
den
[ph.p.11]
Alranådigsta Rättwisa, at Consistorium finge Nådig Befalning, at
en gång träda fram, til at werkeligen i bewis leda sit käro-fulla
påstående, och af mina skrifter och mit förda lärosätt, ej med
åsatta rubriquer, som alt härtils skett, utan med ingåendo i merita
caussae, förelägga mig någon hysande eller utspridd wilfarelse i
Läran: då ock Allernådigst mig lärer förunnas, at därpå fritt swara
och mig förklara.
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Allernådigste Konung.
I djupaste underdånighet sor jag icke annat, än at Lag är på min
side, och talar til min fördel: under et tyst och undergifwit
tålamod her jag burit mycket och långligt lidande: min tid har jag
welat, och söker än dageligen, anwända til underwisnings werkets
nytto och gagn, hwaraf prof offenteligen icke skulle saknas, därest
det mig icke förmentes.
Eders Kongl Maj-t göre nu med mig, som Eder Kongl. Maj-t i Nåder
täckes; jag wet, I underdånighet, at det icke kan blifwa annat, än
Nådigt och Rättwist; och härutinnan finner en trogen och redelig
undersåte alt, hwad hans hjerta skäligen kan åstunda.
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Med un dersåtelig lydno framhärdar,
Stormägtigste Allernådigste Konung,
Eder Kongl. Maj-ts
Allerunderdånigste och tropliktigste
undersåte
Gabriel Andersson Beyer.
[ph.p.l2] [written upside down on lower half of the psge:]
År 1774 d 24 Maji uti
Kongl. Maij-ts N. Just: Revision
föredragit
och
Resolverat
Communiceras Consistorium
i Goteborg, at häröfwer
till Kongl. Maij-t med
dess underdåniga utlåtande
inkomma.
Stockholm Ut supra
uppå Befallning
Johan C: Bockman
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GOTHENBURG CONSISTORY TO THE KING
1774 May 27

9 pp. folio

See above - 1621.14
In Stockholm, in the State Archive: Acta
Ecclesiastica Religionsmål, Swedenborgianismen:
Copy in Göteborg, in Domkapitlets Arkiver: Bref Bok
p.118a-g. (7 pp.)
Text in Ah-C in C.T.O.MSS: 80-87. "Stormägtigste
Allernådigste Konung. /Götheborgs Konsistorium
angående Swedenborgianismen."
Mentioned in NCL 1910: p.752, as follows:
--1774. May 27. Letter of the Gothenburg Consistory
to the crown, advising refusal of Beyer's recent
request. The history of the whole case is reviewed.
In spite of all warnings Beyer, in September, in
September, 1771, had lectured privately in Greek on
certain chapters of the Acts of the Apostles;
moreover, the Swedenborgian propaganda in Gothenburg
is still being kept alive through the circulation of
Swedish versions of Swedenborg's writings. In fact,
instead of explaining the Bible according to the
accepted Creeds, Beyer insists upon explaining the
latter according to the Bible. Otherwise he is a very
useful man in the College, and should be kept in the
field of classical literature where he possesses
great merits.
1631
GOTHENBURG CONSISTORY TO GÖTA COURT OF APPEALS
1774 May 27

2 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Acta
Ecclesiastica Religionsmål, Swedenborgianismen.
Copy in Göteborg, Domkapitlets Arkiver;
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Bref Bok p. ll9.
Text in ANC = C.T.O.MSS: 88.
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1631.11
L.J.KULLIN TO THE KING
1774 May 30

Phot. in Ph.File 563 = 4 pp.

In Stockholm, in the State Archives: Consistorii Und. Skrifvelse
Göteborgs l774-1775.

Transcript:
[ph.p.1] Lectoren och Prosten
Inkom d: 30 Maii 1774.
Lorents Julius Kullin
anhållan, at i fall
Doctor Roempke icke
Stormägtigste
skulle winna den
Allernadigste Konung.
16 ÖRE
första Theologiska
Lectionen I
[Gustaf Elkman B-TS MED 50 P:C:T.]
Götheborgs Gymnasio,
han då dertil1, i nåder,
framför de öfrige
medsökande, måtte
förhjelpas.
Ekles. [*]
[*In another hand]
1774. d. 9. Aug. föredr. i Just: Revision och förfallen.
Anm. hos K.M. d. 23. d° och exped. Utslag dat. Gripsholms Slott S.D.

Göteborgs stift och stad
Lorens Julius Kullin lector
Sedan Consistorium härstädes, d 4 sistl Maji, utnämndt Lectorn Dr.
Magnus Roempke, til den förste Theologiska Lectionen; har emot all
förmodan, händt, at Lect. Dr. Gabr. Beyer, och Lect. Dr Joh. Gothenius
däremot förklarat missnöje, och ärna
Jk. N° 58.

Daröfwer

Exhib. Gborgs Consist. d 22 Junii 1774
[ph.p.2] däröfwer i underdånighet andrag sina beswar: härutinnan är jag
ei sinnad at, i anseende til D. Roempke, såsom den förste i
ordningen af Lectorerna, med dem gjöra ett; utan allerunderdanigst
anh~ller, få mota deras in directa försök harmed äfwen emot mig,
och njuta Eders Kongl Maje-ts milda nåd, och höga rättwisa til
godo. Hwad Lect. D. Beyer beträffar, har jag l8 (aderton) enkla
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:/:

tjenstår, wid Informations wärket, före honom; ty då han 1752 blef
Lector, hade jag redan tjent wid Gymnasium i tu år, och förut wid
Academien i Upsala, såsom Docens, i 10 år, och under samma tid,
twänne resor warit på förslag til Adjunctur, och praesiderat för
en Disputation, til winnande af en Profession, hwilket af bifogade
Merit-lista, Eders Kongl Maj-stt allernådigst täckes närmare
intaga. Dessutom är det, af de, på Hög Kongl befallning, af Dr och
Biskopen och de fläste Consistorii Ledamöter, afgifne betänkanden
tydeligen D. Beyer öfwerbewist, at han uti sin utgifna bok, under
namn af Nya Försök til en HandPostilla, och sine Dictata för
ungdomen, afwikit, uti de wigtigaste stycken, ifrån wår rena
Ewangeliska Lutherska Lära; beropande sig likwäl fordrar enhet och
renhet I Läran; utan ock på den Apostoliska Lärdomen och Guds ord,
efter den plägsed, som de I alla tider btukat, som frambringat och
utespridt willosatser; hwilket är jämwäl en, af de wälgrundade
anmärkingar, som
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Högl Justitiae Cancellers Ämbetet gjordt emot Beyer, och framl.
Dr Rosén: Haraf kommer, at Dr. Beyer, i den Honom af Hans Kongl
Maj-stt, i nåder anbefalte Förklaring säjer, at Svedenborgs
skrifter åro tatt öfwerensstämmande med Guds muns ord. och
glimma af Gudomligt ljus, då likwäl är ögonskenligt, at de, til
större delen, äro
[ph.p.3] tatt glimmande af syner, drömar och fanatiska griller.
Detta är utan all twifwel, orsaken, hwarföre Eders Kongl
Maje-stt, uti nådigste skrifwelse til Consistorium d l4 Maji
l77l, af Christelig ömhet för den sanna Religionens wård, och
til förskommande af de skadeliga påfölgder ofelbart förorsakas
om irriga meningar i wör rena Lära, i synnerhet hos dem, som
underwisnings wärket anförtrodt är, icke tidigt qwäfwas och
utrotas, allernådigst förklarat och befalt, at Eders Kongl
Maje-stts Gjötha Hof-Rätt skulle, emedan Beyer ärkändt sig wara
Svedenborgska wilfarelserna tilgifwen, och ei tilbörligen welat
nytja den honom twänne resor tilbudna naden, och de brokade
warnings grader ei haft den påsyftade wärkan, med honom, efter
Religions Stadgar samt Lag och beskaffenhet forfara;
Huru wida en sådan person, som gjordt si mycken oro och
ekymmersamhet, ei allenas i församlingar, utan och bland LXrare
och lärjungar, kan wara competent sökande ti2 en Theologisk
Lection, underställes allerunderdanigst Eders Kongl Maje- - egit hoga, wisa och nadiga ompröfwande.
Hwad åter Lect. Dr Gothenius angår, så har jag icke allenast 18
(aderton) dubla tjenstår före honom; utan ock warit tio år,
såsom Lector wid Gymnasium, då Dr. Gothenius blef 1760 antagen
til extraordinarius Adjunct; däremot hade jag redan 1745 anmäldt
mig til Adjuncturen, sedan jag förut 1743, under fattigdom och
flit, wunnit Magister-graden. At Dr. Gothenius blifwet syslosatt
wid Bibel-warket, har berodt på D. och Biskopens förord,
hwilket, om conjuncturen så fogat så snart kunnat wederfaras
någon annan af Lectorerna, som honom, och förmodel med lika stor
fördel för Bibel-versionen: Det är wisst, at han uppehållit sig
wid Utländek Academi; me, til äfwentyrs hade han kunnat
tilbringa sin tid, med samma, som ei större, nytta wid någon
inländsk. Allernådigste Konung! oaktadt jag anwändt mer tid på
wetten[ph.p.4] skaper, än Glose-boken; har jag likwäl sasom Magister förwarfwat
insigt och aflagt prof uti Språk-kunnigheten, och sedan jag
blifwet wigd til präst, nu snart i fjorton (l4) är, arbetat på
de stycken, som höra til en Theologisk Lection; och förden
jämwäl öfwat mig i predikande, samt warit 2-ne gång: på förslag
til Pastorat: detta är förmodeligen orsaken hwarföre
Consistorium, i senare åren, updragit mig förwaltningen af den
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ena Theologiska Lectionen: med hwad flit och skicklighet jag
:/: densamma, och annat dit hörande bestridt, täckes Eders Kongl
Maj-stt allernådigst af
:/: närgående Consistorii Protocolls Extracter inhämta. De första:
Nio (9) åren tjen jag för halfwa Lectors lönen; och 1758
förrättades af mig, för et ganska ringa arfwode, jämte egen,
äfwen Eloqventias och Poëseos Lection, et helt år; och det med
Hans Kongl Maj-stt allernådigste bifall och samtycke, ehuru
framl. Dr. Rosén sig öfwer Consistorii beslut beswärade. Gud låt
mig aldrig lefwa den dag, jag, antingen af ährelystnad, el.
egennytta, el-r andra falska afsigter, skulle åstunda en sysla,
som jag icke förswarligen, likmätigt Lag, ed och samwete, kunde
förwalta: sådant skall, med Guds hjelp ei falla på mig, som nu
tjent i fyra och tretio (34) år, wid Informations wärket. Prof
bör afläggas, och examen hwart år hållas I Ephori och andras
öfwerwaro. I anledning således af hwad allerunderdånigst anfördt
är, anhåller hos Eders Kongl Maje-stt jag i lika underdånighet,
at, I fall
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Dr Roempke ei skulle blifwa innehafware af den första Theologiska Lectionen,
jag då måtte, såsom äldst i tjenstår af alla Lectorer härwid Gymnasium,
allernådigst blifwa därtil förhulpen, och således, för mit lidande, i nåder
uprättad.
Med undersåtelig wördnad til döden framhärdar,
Eders Kongelig Majestäts
min allernådigste Konungs
Allerunderdånigste och tropligtigste
undersåte
Lorents Julius Kullin

1632
GOTHENBURG CONSISTORY TO THE KING,
1774 June 1, Göteborg
Phot. in Ph.File 564 = 4 pp. (3 sheets)
+ dup. of pp.2-4,
In Stockholm, in the State Archives: Consistorii und. Skrifrelser,
1774-1775 Göteborgs
For transcript, see next item which includes transcript of a draft copy of
this document.
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MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY - EXTRACT
1774 June l

Phot. in Ph File 565 = 8 pp. (7 sheets)

In Göteborg, in the Consistory Archives: Bref-Bok För Åren 1773
1774; p.124a-h.
See above - 1632.

[p.124a]

Transcript:
ad pag. 124

Hans Kongl Maj, Götheborg, d 1 Junii, l774:
Öfwer de underdånige beswär, som Lectorn, Doct. Gabr. Anderson
Beyer, anfört öfwer Cons-ii författning, angd-e återbesättandet af
den wid Gymnasium härstades lediga första Theologiska Lection, är
detta Cons-ii underdånigsta utlåtande:
Så wide D-or Beyer, i anseende til dess för Swedenborgske
wilfarelser i
[*och ännu icke återkallade]
Religionen forklarade* tilgifwenhet, blifwit, den 26 April, 1770,
samt 14 Maii 1771, af Kongl Maj-t i nåder förbuden, at sig med
Theologisk underwisning tilswidare befatta och detta Höga förbud
ännu til sin fulla kraft och wärkan warar; lär Doct. Beyer
omojeligen, och under hwad sken det ware må, kunna anses för en
lagl competent Sökande til en ledig Theologisk
Lection. Som nu
Cons-m endast och allenast uppå detta skäl, såsom i Cons-ii tanka
aldeles tillrackeligt, heft afseende, da det Doct. Beyer wil bemälta
Theol. Lections återbesättande förbigått; så är Cons-m af den
underdåniga tankan, at Doct. Beyer uti sine underdånige Beswär
ganska obe hörigen inblandat det som til saken icke hört eller
blifwit stäldt i fråga.
Så wist Cons-m tiltror sig, at loför Tit. i underdånighet kunna
wederlägga alla de skäl, som Doct. Beyer til bewisande ej mindre af
sin competence än skicke lighet och förtjenst til nämnda Theol.
Lection framför 2-dus Theol. Lectorn Boempke anfört, så mycket tror
Cons-m sig ock skulle med en sådan
[p.l24b] widlyftig wederlägg- nings anförande fela emot den undersåteliga
åtlydnad, hwilken tydeliga orden i nys Högst åberopade Kongl Bref
fordra, hwilka Doct. Beyer all befattning med Theologisk
underwisning tils widare förbjuda, så at, så länge detta höga Förbud
til sin höga kraft warar, det med all rätta kunde anses för
förgripeligt om Cons-m, jemte och brede wid samma höga Förbud,hade
brukat någre andre skäl til Doct. Beyers uteslutande, om och sådane
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än aldrig så och kraftiga hade warit at tilgå.
Uppå dessa grunder hoppas Cons-m underdånigst det Tit.
allernådigst lär anse, at Cons-m nu icke hwidare ingår uti
wederläggningen af de skäl på hwilka Doctor Beyer sökt sine
underdånige beswär fästa.
De mörka skuggor, som D-or Beyer, högst obefogad kastar
på Cons-m och i synnerhet på mig, Eric Lamberg, rörande det
förfarande, som med bemälte D-or
blifwit i Cons- uti
Swedenborgska Religions målet brukadt, kunna och böra med så mycken
större kallsinnighet anses, som Doctor Beyer härutinnan nu icke
anfört annat, än hwad som förut, under det samma religions mål
[p.124c]I Cons-° förehades, särskildte gångor beswärswis hos Tit. I
underdånighet andragit och hwilket Tit. uti nådigste skrifwelser til
Cons-m under d 26 April, 1770 och 14 Maii 1771, I nåder afgort, fast
på et sådant sätt, at D-or Beyer
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dermed icke kunnat finna sig nögd; derföre hen ock uti sin
nyligen för detta til Tit. ingifna underdånigsta
ansökning, at åter få tjena med Theologisk underwisning,
gort Cons-° samma ogrundade tilwitelser hwarpå Cons-m
ock i sin underdånigsta förklaring öfwer samma ansökning
tilräckeligen swarat och således icke bör med uprepande af
det samma til Tit.
åter i underdånighet med undersåtelig wördnad och lydno
framhärda beswärligt falla.
Lamberg
Ekebom, Muller, Wallenstrile.

. . . [The rest of the document does not concern Swedenborgiana.]
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GOTHENBURG CONSISTORY TO THE KING - EXTRACT
1774 June 22

Phot. in Ph.File 566 = 2 pp. (1 sheet)

In Stockholm, in the State Archives: Götheborgs Consistorii underr
Skrifselser 1774.
Transcrint:
[ph.p.1] som Lectorn wid Kongl. Gymnasium härstädes, Probsten,
Magister Lorentz Julius Kullin, til Eder Kongl. Maj- i
underdånighet ingifwit, at, i fall 2-dra Theologiae Lectorn,
Doctor Roempke, icke skulle blifwa bibehållen wid den första
Theologiae Lectionen, hwartil han, d 4 Maii nästl blifwit
utnämnd, Sökanden då måtte, såsom äldst i Tjänstår af alla
Lectorer här wid Gymnasium, allernådigst blifwa dertil
förhulpen; utbeder sig Consistorium underdånigst få anföra, at
Consistorium i djupaste underdånighet förmodar, det Doctor
Roempke wäl warder wid berörda utnämnande allernädigst
bibehållen, aldenstund han til denna Theologiska Lection warit
af alla medsökandene i anseende til ålder, förtjenst tour och
skickelighet närmast berättigad.
Hårförutan hafwer Doctorerne Beyer och Gothenius, som äro de
endaste, hwilka uti Doctor Roempkes utnämnande til Första
Theologiae Lectionen i un derdånighet ändring sökt, gort det på
et sådant sätt, at de mera sökt nådigste tilstånd, at allenast
få läsa de wetenskaper, som samma första Theol. Lection tilhöra,
än at få gagna af de Lectionen eljest åtföljande förmoner,
hwilket än mer styrker Consistorii underdåniga förmodan, at
Doctor Roempkes utnämnande får blifwa uti sin fulla kraft, hälst
de denna Lection tilhörande wetenskaper kunna, efter Consistorii
tanke och omdöme lika så wärdigt skötas af Doctor Roempke, som
någondera af de andre 2-ne omnämnda Lectorer.
Men, om ock, emot all Consistorii underdåniga förmodan,
hända skulle, at Doctor Roempke icke blefwe wid utnämnandet til
Första Theologiae Lectionen bibehållen; så frukter Consistorium
likwäl, at det skulle bega et praejudicium,
[ph.p.2] om det nu och innan första frågan blifwit af Eder Kongl. Maj-t i
nåder afgord sig i underdånighet yttrade om den andra, eller hurnwida
Sökanden, i sådan händelse, kunde såsom närmast berättigad til samma
Lection anses.
Consistorium måste likwäl tilstå, at så länge hoga Kongl
Förbudet warar, at Doctor Beyer ej får sig med Theologisk
underwisning befatta, wore Sökanden inom werket den närmaste i
ordningen, liksom dess skickelighet til en slik Lection af
Consistorio icke eller kan bestridas, utan snarare med förtjent
45

lof- ord bekrönas,
Med un dersåtelig nit, trohet och lydno framhärda,
Stormägtigste Allernådigste Konung,
Eder Kongl Maj-ts,
allerunderdånigste och tropligtigste
tjänare och undersåtare,
Eric Lamberg.
C:EkerbomJ:Hindril Müller.
Carl Joh. Brag
Götheborg, d 22 Junii, 1774.

/Arvid Brag
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1632.13
REFERENCE TO EARLY SWEDENBORGIANISM IN COBLENZ
1774 July 6

2 pp. 8:0

In Resa til Frankrike,[etc.]. . . af Jacob Jonas Björnståhl. . .
Fjerde Delen, Stockholm 1782: pp.206-7.
Copy in ANC Library = 9l0/B. (See above - 1085.11)
Transcript:

[p.198]
[p.206]

D. 21 Jun. kl.5 e.m. ankommo til Coblenz.
[D.6 Julii] . . . . . Vi besökte äfven en af de härvarande
Inspirerte, Hr. Strandel, Jouvelerare, hemma från Würtemberg;
har inhämtat både sin religion och sin profession i Amsterdam.
Han sade: at här finnas omkring 20 Inspirerte. Det är tillåtit
för hvar och en at predika; dock få de ej
bereda sig dertil
förut. Deras Sammankomster ske Sön- och Thorsdagar. Jag
såg åtskilliga af deras tryckta Skrifter, i synnerhet af Hr
Rock, deras Chef, efter hvars död Inspiration uphört. Hr S.
äger ock vår Swedenborgs arbeten, öfversatta af Oettinger. Jag
bivistade en af deras Sammankomster, och hörde
deras
predikningar. Hr Nogel i synnerhet trade tämligen god
talegåfva: han citerade altid Skriftenes Språk, som åhörarne
slogo up i sine Biblar och uprepade med hög röst. De genomgå
och forklara den Hel. Skrift i ordning; nu var man kommen til
sista Capitlet af St. Jacobs Epistel. Hr Nogel är
hitkommen
såsom de Inspirertes General-Visitator; han är nu för tiden
deras Chef. Jag märkte, at Pietismen är deras hufvud-dogme; de
predika Lagen och goda gerningar. Dock tale de mycket om
Frälsaren; men anse honom mere såsom Lagetiftare och Konung,
än såsom et Offer för syndare. De begå ej
Nattvarden, icke
heller Dopet; de förklara alt på et mystiskt sätt; de
äro at anne såsom et slags Qväkare; de differera från
Anabaptisterne, som åta döpa sig, när de hunnit til så mogen
ålder, at de sjelfve kunna svara för sig.
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Minutes of the Royal Council concerning Lectors
Beyer, Rosen and Kullin.
1774, Aug. 9

ms. 6 pp. Fol.

In the State Archives, Stockholm. Kongl.
May:ts Justitiae Revisions Protocoller för År
1774. Senare Delen, p. 247-50.
p.245.

Protocoll
Hållit uti Kongl: May-ts
Justitiea Revision

1744 den 9 Augustii
Härwarande Deras Excellencer
Kongl: May-ts och Riksens Herrar Råd:
Grefwe Horn
Grefwe Von Vallwijk
Friherre Ribbibg
FriHerre Falkengren
FriHerre Falkenberg.
State Secreteraren Vallencereutz war å Justitiea
Cancellerens Åmbetswägnar tillstädes
p. 247 Lectorerne Doctor Beijer, Gothenius och Kullin.
Expeditions Secreteraren Kinniimundt föredrog
i underdånighet
1-mo Lectorernes i Götheborg Doctor Gabriel
Andersson Beijers och Doctor Joh: Gotnenii
deröfweri underdånighet anförde beswär at
de af Consistorio blifwit förbigångne wid första.
Theologiea Lectionens återkesättande, hwartill
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den andre Theologiea Lectoren Doctor Magnus
Roempke blifwit flyttad; deruti af anförde
förmente skiäl Sökanderne, hwar för sig om ädring
i underdånighet anholla, med det alternative af
Gotnenius tillika att i den händelse Doctor
Roemoke skulle i nåder warda bibehollen wid första
Theologiea Lectionen. Gorthenius kunde blifwande
andra Theologiea Lectors Syslan.
Exueditions Secreteraren anwälte härwid
i underdånighet, att Lectoren Master Lorens
Julius Kullin äfwen ingifwit en underdånig
skrift, deruti wäl icke klagas öfwer Doctor
Roempkes befordran, men Kullin endast söker
Förwara sin förmenta rätt framfär Beijer och
Gothenius I fall Kongl:M-t skulle I anseende till
Roemoke göra nägon ändring I Consistorii med detta
Lectorat tagne författning, då Kullin
i underdånighet anhåller, att framför dease
klagande derwid komma I nådig åtanka.
Wid Handlingarnas afhörande berättade
Expeditions Secreteraren tilika att sedan
Lectoren-Doctor Beijer, i anseende till dess för
Swedenborgska willfarelser i Religion
förklarade, men ännu icke återkallade
tiligifwenhet, genom Kongl: May-ts Nådiga
Rescriater, af den 26 Aprili 1770 samt 14 Maii
1771, blifwit förbuden att underwisning I
Theologien till widare sig befatta, så har bemälte
giordt underdånig ansökning om samma Höga
Förbuds uphörande, så att honom må lämnas
tillstānd att
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hålla Theologiske Föreläsningar hwilken underdåniga
ansökning så wida hela Religions målet angående
Beijer och afledne Lectoren Doctor Joh:
Rosen ligger under Götha HofRätt, som Consistorium
i Götheborg hwilka med theras underdåniga utlåtande
öfwer nämde ansökning ännu icke inkommit, och
hemstälte Expeditions Secreteraren I underdånighet
huruwida sådant må hindra pröfwidningen af Beijers
ofwanbemälte underdåniga Beswär.
Deras Excellencer funno denna omständigheten icke
wara hinderlig wid Beswarsmålets afgö[ande] uten
läto sig Handlingarna föreläsas.
Och hwad altså först angår Beijers underdåniga
klagan, så förmälar sir Consistorium endast ock
ahenast på den grund hafwa ůteslutit honom ifrån
befordran till ofwannämde första Theologiea
Lection, at han i stöd af ofwan högst
åberopade Bref, hwilka ännu äga deras fulla kraft
och werkan, blifwit till widare förbuden, att
befatta sig med underwisningen i Theologien, samt
att fölakteligen Beijer icke wid detta tillfället
kunnat anses anses wara Competent sökande:
Och yttrade sig deras Excellencer Herrar Riksens
Råd eiJ annat kunna, än taga denna Consistorii
förklaring för giltig och till Doctor Beijers
uteslutande tillräckelig.
Beträffande sedan Doctor Gothenius så emedan
han hwarken bestridt Roempke förtjenster framför sig eller
lärdom och skickelighet, utan allenast
på den grund önskat at blifwa ihugkommen wid
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återbesättandet af första Theologiea Lectionen att
han i synnerhet skall lagt sig på de wetenskaper som
det nu ledige Theolgiea Exegericea Lectors ämbetet
fordrar, hwaraf han skulle haft tillförordnade Bibel
Commision; ty och i afseende på hwad Consistorium i
dess underdånighet styrka dertill att Gothenius må
framför Roempke befordras till meranämde ledige
Theologiea Lectorat.
Och fants föröfrigt Gothenii underdåniga
ansökning, att i händelae af Roempkes bibehollande
wid första Theologiea Lectoratet, warda
befordrad til 2-dus Theologiea Lector efter
honom, röra ett sådant ämne, hwaröfwer Kongl: Mij-t
omedelbarligen eij lärer wilja Sig utlåta.
Och kommer i anledning af detta underdåniga
tillstyrkande Lector Kullins underdåniga ansökning,
den samma att förfalla. Hwarom öpne Utslag utfärdas
och Bref med afskrifter efter wanligheten till
Consistorium afgår.
--- : --- : ---

p.260

In Fidem Protocolli Joh: Hesselius
Uplästes I Kongl: Maij-ts Justitiea Revision
den 16 augustii 1774.
Joh: Wallencreuz
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1633.11 -----1633.12
1633.11
"CURIOUS REMARKS ON SWEDENBORG" PUBLISHED IN DENMARK
1774 Copenhagen

40 pp. (printed) 8:o

In Adskillige curieuse Anmaerkninger og Efterretninger om
den bekiendte laerde Emanuel Svedenborg. Uddraget af
adskillige af hans Skrifter, Kiöbenhavn 1774.
In Copenhagen, in the Royal Library. [Kat. 191. Side
416].
Copy of the edition of 1780 in ANC Lib. = S8S Ad8.
See "Notes by A.H.Stroh" in New Church Messenger 1908 II:
pp.201-2.
1633.12
DR.G.A.BEYER VS. THE GOTHENBURG CONSISTORY & J.GOTHENIUS
- RECORD
1774 Oct. 12

25 pp. folio

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt:
Handlingar.
See Jönköping Documents: p.683.

1633.13
DR. G.A.BEYER TO GOTHENBURG CONSISTORY

1774 Nov. 2

Phot. in Ph.File 567 = 3 pp. (12 sheets)

In Stockholm, in the State Archives: Götheborgs Consistorii under.
Skrifvelser l774.
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Transcript:
[ph.p.l]Afskrift L. A.

4. ÖRE

Exhib. Gborgs Consist. d 2 Now. l774.

Högwordige Herr Doctor och Biskop,
så ock
Max. Ven. Consistorium.

[Gustaf Ekman] At jag är den närmaste i ordningen, efter Theol. Lectorn,
Herr Doctor Roempke til ledighet och förmån inom wärket, har länge warit
ansedt såsom en afgord sak: ar
jämwäl tydeligen medgifwit i M.V. Consistorii Förklaring,
den 22 Jun. sistl, öfwez Probstens och Lectorns, Mag-r
Kullins underdåniga beswär; såsom denne sistnämnde ocksä,
2-ne gånger före detta, offentel. i Consistorio, ärkänt
mit företräde före honom, til Theologiskt Lectorat och
Praebende, med det mera.
B-TS MED 50.P.C.T.
°
Af Hans Kongl. Maj-ts nådiga Utslager, under den 23
Aug. sistl på D-r Gothenii, Pr. Kullins och mina
underdåniga beswär hwilka Höga Utslager Consistorio i
nåder tilsände blifwit, finnes, at Kongl Maj-t nådigst
stadfäst D-r Roempkes utnämnande til första Theologiska
Lectionen, på de skäl Consistorium antagit; hwar ibland
[ph.p.2]
förnämligast ansågs, at han war närmast i
ordningen men på intet sätt har Hans Kongl Maj-t gillat
Consistorii skäl emot mig, taget af Kongl Förbudet om under
wisning i Theologien utan twärtom, i nadiga utslaget öfwer
Doctor Gothenii beswär uttryckel. anbefalt Consistorium, at wid
denna ledighet (strax förut nämnes andra Theologiae Lectionen),
låta honom och öfrige Sökande njuta förtjänst och skickelighet
tilgodo efter författningarne om befordringar wid underwisnings
werket; och altså dermed nåd-rättwisligast före skrifwit, hwad
endast, wid detta tilfälle, bör hafwas afseende uppå, och
läggas til grund.
I stöd af alt sådant, menar jag oförgripeligen, mig
böra trygt lita uppå, at af Högwordige Herr Doctorn och Biskopen, och M. V.
Consistorio, som nogsamt känner mina förtjanster, af den, förl. den 27
April, ingifna min
merit-lista, och som emo min skickelighet
icke haft at
påminna, blifwa utnämnd såsom andre Theologiae
[ph.p.3]
Lector, wid Kongl Gymnasium härstä- des, efter Theol.
Lectorn D-r Roempke; hwarom jag äfwen ödmjukeligen
anhåller. Med all tilbörlig wördnad framhärdar
Högwördige Herr Doctorns och Biskopens
så ock
Max. Ven. Consistorii,
ödmjukaste tjenare
Gabriel Andersson Beyer
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Föregående atskrift wara lika lydande med den til Ven. Consistorium
härstädes ingifna Hufwud skriften, intygar, Götheborg, d 16 Nov. 1774.
Arvid Brag
Cons-ii Gothob. Notar.
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1633.14
MINUTES OF THE GOTHENBURG CONSISTORY - EXTRACT
1774 Nov. 16

Phot. in Ph.File 568 5 pp. (1: sheets)

In Stockholm, in the State Archivess Götheborgs Consistorii under.
Skrifvelser l775.

Transcript:

[ph.p.1]

Utdrag af Götheborgs Consistorii Protocoll, hållet, den 16
Novemb. 1774.

6. ÖRE S: D: Til at biträda uti det sistl Consistorii dag förehafda, men
til i dag utstälda malets afgörande, angående den har wid
Gymnasium lediga 2-dra Theol.Lectionens återbesättande, hade
Gustaf Ekman HHerr Doctoren och Biskopen låtit tilkalla Stads comministern,
Mag-r Lars Nordblom, samt Collega Scholae och Vice Lectorn,
B-TS MED 50 P:C:T.
Simon Henr. Klefwerström, hwilka nu inkommo.
Sedan de med hand å Bok aflagt den foreskrifne
Consistorial-Eden, tilfrågades de berörda Lection närwarande
Sökande, Herr Doctor Wallenstrale och Herr Lector Grimberg, om
antingen de sjelfwe hade något jäf emot de tilkallade Extra
ledamöter, at anmäla eller, om de wiste huru wida någon af de
från warande medsökande hade det?
Hwartil swarades, at de närwarande Sökande hafwa alts intet
jef at anföra och
[ph.p.2]
kunna äfwen försäkra, at de från wa- rande Sökande icke eller
hafwa något dylikt. De tilkallade Ledamöterne försäkrade ock,
det de sjelfwa icke weta med sig något jäf.
Häruppå och sedan förenämde närwarande Sökande gort afträde
föredrogos de förewarande mål rörande Handlingar, hwilka de
tilkallade Ledamöterne ock i går och förgår haft til genom
läsande och öfwerwägande; hwarefter uplästes fölgande af
Herr Lector Doctor Beyer för i dag til protocollet ingifna:
"Utlåtande öfwer Tyaka Församlingens Pastors, Herr
Magister Brags dictamen i Consistorio den 9 dennes,
angående Andra Theologiska Lectionens återbesättande:
At brydsam Casus för M. V. Consistorium nu existerar, när jag
såsom äldste
[ph.p.3]
Philosophiae Lector, och den der al mine tid haft Theologien
för mit trägna
6. ÖRE
hufwud-yrke, är Sökande til berörda Lection och aldrig gort
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[etc.]

mig dertil owärdig,
kan jag ingalunda inse eller medgifwa. Såsom mine förtjänster
äro ögonskenlige för dem, som behagar se, och min därpå
lagligen grundade rättighet til befordran icke af dem, som
magten äga och Lag skipa, blifwit mig ifrån dömd; så påstår
jag ödmjukeligen, at M. V. Consistorium måtte, utan uppehåll,
werkställa Hans Kongl Maj-ts just angående den lediga 2-dra
Theologiae Lectionen nådigsta, uttryckeliga befallning uti
dess Höga Resolution på Doctor Gothenii beswär, den 23 Augusti
sistl då jag icke twiflar om, at äfwen efter Herr Pastorns
utförda grunder komma både til Lectionen och Pastoratet.
Götheborg, den 16 Novemb. l774.
Gabr. And-n Beyer
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1653.15
DR. G.A.BEYER TO THE KING
1774 Dec. 12 - received

Phot. in Ph.File 569 = 5 pp.
L.III: 1633c

In Stockholm, in the State Archives: Göteborgs Consistorii und.
Skrifvelse 1774-1775.
Transcript:
[ph.p.1]
16 ÖRE

Lectoren Doctor Gabriel
Inkom d:12 Dec: 1774
Andersson Beyer med
beswär theröfwer, at
han af Consistorio i
Götheborg blifwit
förbigången wid
2-dre Theologiska
Stormägtigste Allernådigste
Lectionens besättande. Konung.
Gustaf Ekman B-TS MED 50.P.C.T.
Ekles [in another hand]
l775. d. l0. April föredr. i Just: Revis: och exped. Öpet
Utslag och bref til Consist. d 4.Maij anmält hos Kgl. Maij-st:
och hwilar.
l777. th. 2l Nov: hos Kl. M-t föredr. Exped. öpet Utslag och
bref till Consistorium i Göteborg.
Ang. skolväsendet Göteborg [in another hand]

At, inför Landets Hulde Fader, i underdånighet klagan föra, öfwer swårt
förtryck, nödgar mig Consistorii Gothoburgensis åtgärd, d l6. Nov. sidstl.,
wid Andra Theologim Lectionens återbesättjande-..
K: K:
Annot: se Pag: 433 & 434.
[ph.p.2] Sedan Eders Kongl. Majestät, uti Nådigt Utslag, af d.23. Aug. detta
år, på Lectorn D-or Gothenii underd. beswär och tillika ansökning,
beträffande första och andra Theologiska Lectionerne härstädes,
uttryckeligeat förelagt Consistorium, at, wid denna andra Theologiae
Lectionen, låta honom och öfrige Sökande, (bland hwilka jag då war,
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och efwen nu warit,) njuta förtjenst och skickelighet til godo, efter
Författningarna om befordringar, wid underwisnings werket; Eders
Kongl. Majestät därtilmed, icke därstädes, ej heller uti Nådiga
Utslagerne, under samma dato, på Prosten Kullins och mina underd.
beswär, gjort minsta undantag om mig, såsom den där wore incompetent
sökande, eller i någor måtto gillat Consistorii brukade skäl emot mig
taget af Kongl. Förbudet, om un derwisning i Theologien tils widare;
mindre dömt mig förlustig af min befordrings rättighet: trodde jag det
wara en den afgjordaste sak, at Consistorium ej kunde, ej wågade, så
lösligen akta uppå de utmärkt tydeliga, Höga Kunda-Orden, och förbigå
medgifwen, och helt obestridd förtjenst och skicklighet, under
nyttjande af et skäl, som,hwarken efter Högstberörde Utslagers
lydelse, eller efter Kongl. Författningarne, endast til hwilka
Consistorium I Nåder förwist blifwit, min rättighet til befordran
rören.
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1633.15 - page 2
Likwäl, och oaktadt sådant, uti underdånigst hosfogade ansökning,
d 2. Nov., samt dictamen ad protocollum, d l6 dito, blifwit
Consistorio til sinnes fördt; har dock Mathegeos Lectorn, Pr. Mr.
Kullin, haft den lyckan, at winna sit från långa tider hysta upsåt,
at, före mig, af Consistorio utnämnas til andra Theologiae
[ph.p.3] Lector, såsom i underdånighet närlagda Consistorii protocolls
L.B. Utdrag innehaller.
L.A.
L.C.

16 ÖRE At härwid, i förbigående, blott nämna, det bemälte Prost är mot otha
års yngre werkelig
[etc.] Lector och Consistorial, än jag, samt at, så wida han gör rätt skiäl
för sig, såsom Mathamaticus, han icke kan det göra, såsom Theologus,
effter han ock hela wägen idkat Mathematiken, och allenast et år
vicarie docerat Theologien, på Gymnasium, utan alla Theologiska
underlagda prof, för öfrigt: utbeder jag mig underdånigst få
särdeles anmärka, huru Consistorium, emot Eders Kongl. Majestäts
Nådrättwisaste Föreskrift, emot hwad af Högståberopade Kongl.
Utslager stått Klarligen at inhämta, anwändt en sjelftagen och
sjelfgjord grund, til mit utestängande från Lectoratet; så mycket
mindre tillämpelig här, som Merhögstnämnde Kongl. Förbud lyder tils
widare, men icke för altid, och Samma genom orätt föreställning och
förtydning från Consistorium, wolladt blifwit, och det ändå i
hänseende til mit vicarierande för primus Theologus, den tiden:
widare ock, huru det, fastän i al owisshet, om Eders Kongl.Majestät,
i dag eller i mårgon, eller huru långt til, allernådigst täckes
återställa mig i frihet, at underwisa i Theologien likwäl i werket
utöfwat en magt, at skilja mig ifrån, eller fråndöma mig min lagliga
rättighet til befordran, i min ordning; en Magt, en Dom, hwilken
Eder Kongl. Majestät Allena tilkomma kunde.
Men så wisst Kongl. Författningarne om befordringar, wid
underwisnings werket,
[ph.p.4] sådan grund, som Consistorium mot mig yrkat, icke inne- hålla
eller gilla; sä wisst Eders Kongl. Majestäts Nådiga Försäkran fredar
en oförwunnen och odömd frän förlust af sina innehafwande
rättigheter; så wisst Eder Kongl. Majestäts Nådiga Yttrande til Råds
Protocollet, d 2. Febr. detta år, förkastar Rättens otidiga
domstämplar på underdåtarns anhangig-gjorda mål; så wisst Kongl.
Regerings Formen d 21. Aug. 1772., uti §.2., tryggar hwar och en
undersåte därom, at Eders Kongl. Majestht Nådigst wil afskaffa och
undertrycka wrångwisa och orätt, samt ej-låta någon förderfwas til
sin wälfärd, utan han lagligen forwunnen och dömder är, eller
honom afhändas sit goda, utan lagoa dom och ransakning: så wiss
tillåtes mig ock, i djupaste underdånighet, wara, at hos Eders
Kongl. Majestät finna Allernådigst beskydd för min lagliga rättighet
til denna Andra Theologiee Lectionen med dess praebende Pastorat; så
59

at ock Consistorium får Nådig Befalning, at Fullmagt därpå för mig
utfärda, hwarom jag allerunderdånigst anhåller.
Därest jag någon tid umgåtts med oredelighet i Ämbete och werf,
eller icke hade full föresats at handhafwa Theologiens föreläsning
och Ordets predikande, efter Gudomlig Lag och Kongelig Förordning
eller sådant kunde af någon mig tilwitas; skulle jag aldrig wågat
med beswärs anförande i underdånighet mig infinna, och om uprättelse
för lidande bönfalla: men då alla skäliga inkast häremot ingenstädes
äro at tilgå, hoppas jag i underdånighet, det ej något lärer
rätteligen kunna afstänga mig från
åtnjutande af en hos Eders Kongl. Majestät, allerunderdånigst nu
sökt Nåd och Rättwwisa.
I underdånig tillit til alt sådant, med undersåtelig lydno
Framhärdar,
Stormägtigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Majestäta
Allerunderdånigste och tropliktigste undersåte,
Gabriel Andersson Beyer.
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1633. 16

-—-- 1633. 17
1633.16

NOTICE OF Ist ENGLISH EDITION OF "THE DOCTRINE OF LIFE”
1774, London

Hyde n.1859 See above - 865

In The Gentleman's Magazine, and Historical Chronicle,
vol. xliv.
For the year MDCCLXXIV, London: pp.377-78; and in the
Monthly Review, vol. liii, London 1775: p.363 (see below 1634.18)
“The doctrine of life for the new Jerusalem. From the
commandments of the decalogue. By the honourable and
learned Emanuel Swedenborg. Now first translated from the
original Latin. 4to ls. Lewis." 1774 London
In Stockholm, in the Royal Library there is a copy which
belonged to C. B. Wadström.

1633.17
INFORMATION CONCERNING WILLIAM COOKWORTHY
1775 Jan. 5
Published in NCL l911: pp.45-46 - "A New Document
concerning William Cookworthy." This was found "among the
unpublished papers of Mr. Jabez Maud Fisher, the youngest
brother of Mr. Miers Fisher. . . Jabez M. Fisher’s Diary
is in the possession of Mr. Wm. Redwood Wright of. .
Germantown [På.], great-grandson of Miers Fisher.”
The document consists of an account of a day spent with Mr.
William Cookworthy and a description of his character.
[Note: Mrs. Regina Iungerich, who wrote this article, told
me of some old papers relating to the early history
of the Church in Philadelphia - unpublished - in the
possession of Mr. Townsend.]
[C.L.O.]
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1634
NOTICE OF SANDEL'S "EULOGIUM ON SWEDENBORG"
1775 Jan. 2l

2 pp. 8:o See above - 981, 983

In Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, etc., 1775, I;
pp.XX-XXI. (3tes Stűck. den 21 Januar 1775.)
No copy in ANC Library; copy in Stockholm, in the Royal
Library.

Transcript:

Stockholm.
Den 7 Octob. 1772. hielt der Bergrath Samuel Sandel des Hrn. Emanuel
Swedenborg's Gedächtnissrede, die bey Salvius gedruckt ist. Der
geschickte aber auf besondere Einbildungen verfallene, und in einem
Alter von 85 Jahren in London verstorbene Mann war ein Sohn des
Bischofs Jasper Swedberg, dessen Nahmen beym ertheilten Adel in
Swedenborg verändert worden ist. Er that in seiner Jugend eine grosse
fünfjährige Reise zu den aufgeklärtesten Völkern in Europa, und erwarb
sich eine fast allgemeine Gelehrtheit, auch in den Morganländischen
und Europäischen Sprachen: und war dabey ein frommer, in Gottes Worte
belesener Mann. Im Jahre 1715. brachte er dritthalb Heilen weit (7 ½
Stunde) Über Berg und Thal Galeeren und andere Schiffe von Stromstad
nach Jdefjol, und setzte Carl den XII. in den Stand, schweres Geschdiz
zur Belagerung von Friedrichshall sich zuführen zu lasseh. Er wurde
Beysitzer im Berg collegio: legte sich auf die Bearbeitung der
Metalle, und schrieb ein grosses Werk, dessen sich die Franzosen bey
ihrer Geschichte der Künste bedient haben: legte aber A.1747. seine
Stelle nieder. Seiner Erscheinungen und besondern Lehren thut Hr. S.
keine Erwahnung.
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1634.11
GOTHENBURG CONSISTORY TO THE KING
1775 Jan. 25

Phot. in Ph.File 570 = 7 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Consistorii und.
Skrifvelse 1774-1775.
Transcript:
[ph.p.1] Consistorii i Götheborg underd. utlätande
Stormägtigste Allernådigste Konung.
1775 - 25/1

Inkom d: 13 Martii 1775.

Hos Eder Kongl Maj- anförer Lectorn, Doctor Gabriel And-n Beyer
underdånige
[ph.p.2] Beswär däröfwer, at Consistorium, den 16 Novembris sistl år,
wid den lediga 2-dra Theologiska Lectionens tilsättande wid Kongl
Gymnasium härstädes gatt honom förbi och i det stallet utnamnt
Lectorn och Probsten, Magister Lorents Julius Kullin.
Doctor Beyer förmenar, det Consistorium wid berörda
Theologiska Lections tilsättande icke stält sig til underdånig
efterrättelse hwad Eder Kongl Maj-, uti Sit Höga Utslag, af den 23
Aug sistl, uppå Lectorns, Doctor Gothenii underdåniga beswär och
ansökning, beträffande Första och Andra Theologiska Lectionen
härstädes, Consistorio i nåder förelagt, näml, at wid denna Andra
Theolog. Lectionen låta honom, Doctor Gothenius, och öfrige
Sökande, bland hwilka Doctor Beyer då war och äfwen nu warit, njuta
förtjänst och skickelighet til godo efter Författningarne om
befordringar wid underwisnings werket. Och som Eder Kongl Maj-t
därtil med hwarken i berörda Höga Utslag, ej eller uti de samma dag
gifna Nådiga Utslager på Probsten och Lecterns Mag-r Kullins och
Lectorn Doctor Beyers underdåniga beswär rörande Första Theol.
Lectionens tilsättande i nåder behagat göra minsta undantag om
Beyer såsom den där wore incompetent sökande eller i någor matto
gillat Consistorii mot honom brakade skäl, taget af Kongl Förbudet
om underwisning i Theologien,
[ph.p.3] hwarmed Doctor Beyer icke får sig tils widare befatta, med
mera; så förmenar Doctor Beyer, det Consistorium warit så mycket
mer obefogadt, at framför honom til den lediga 2dra Theol.
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Lectionen befordra Probsten och Lectorn, Mag-r Kullin, som, utom
det denne är mot 8 års yugre werkelig Lector och Consistorial, än
Doctor Beyer, han ock, såsom den endast och fornämligast winlagt
sig om insigt i Mathematiska wetenskaper, icke kan äga den
skickelighet, som til Theologisk Lection fordras, såsom han ock,
utom det han allenast et år på Gymnasium i Theologien docerat, inga
andra Theologiska prof aflagt. Widare förmenar Doctor Beyer, det
Consistorium gort Kong Förbudet om hans underwisning i Theologien
til en ejelftagen och sjelfgord grund til hans uteslutande från
Theol. Lectionen, aldenstund samma Höga Förbud lyder tils widare
och ej för altid, och Samma genom orätt förtydning från Consistorio
wolladt blifwit, och det ändå i hänseende til hans vicarierande för
1-mus Theologus den tid, hwarföre det ock så mycket mindre bordt, i
Doctor Beyers tanke, lämpas och brukas, at skilja honom ifrån sin
lagliga rättighet til befordran, i sin ordning, som det
[ph.p.4] wore owisst, när Eder Kongl Maj-t wille i nåder å- terställa
honom friheten, at I Theologien underwisa. Härtil kommer at Doctor
Beyer, såsom han tror sig ännu wara både oförwunnen och odömd, så
tror han ock wara mot Kongl regerings Formens, af
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1634.11 - page 2
den 2 Aug 1772, 2-dra §, handladt, at han dess förinnan blifwit från
sin annars lagliga och af Consistorio med gifna rättighet til
befordran til den i fråga warande 2-dra Theol. Lectionen frånstängd
och utesluten.
Hwad nu först beträffar det skal, som Doctor Beyer tagit af Eder
Kongl Maj-ts nådigsta Utslag, af den 23 Aug sistl uppå Doctor
Gothenii underdåniga beswär, rörande Första och Ansökningen om 2-dra
Theol. Lectionen, så befinnes nogsamt, wid första påseendet, at
Doctor Beyer icke allenast sträkt orden i samma Höga Utslag, utom
deras atsigt och mening, utan och deraf gort en orätt tillämpning in
uppå sig sjelf. Utom deras mening och afsigt; så wida Sökande dar i
allmanhet namnes,och ingen Sökandes competence eller behorighet då
annu kommit i fråga. Med orätt tillämpning in uppå sig sjelf; ty då
detta Höga Utslag affattades, hade Doctor Beyer ännu icke anmält sig
såsom Sökande til 2-dr Theol. Lectionen. At Doctor Beyer är äldra
ordinarius Lector och Consistorialis än Probsten Kullin, det kan
Consistorium icke bestrida. Probsten Kullin blef dock Vice Lector
175l, således l är förr,
[ph.p.5] än Doctor Beyer, som hade den lyckan at genast få full Lectors
Lön, då Probsten Kullin deremot måste ätnögas med half lön alt tils
är l759. Och för det denne sednare är i Mathematiska wetenskaper
grundeligen bewandrad, kan wäl icke dragas den fölgd, at han ej
skulle äga erforderlig skickelighet at förwalta en Theologis)
Lection. Deröfwer tilhörer ej Doctor Beyer at döma. Probsten Kullin
har flere Terminer såsom Vicarius förwaltat Theologisk Lection och
så wäl därunder, som wid Theologiske Examina uti Consistorio
nogsamt wisat, det han äfwen i de Theologiske wetenskaperne äger en
grundelig och honom hedrande insigt. Sådant witsord har Biskop och
Consistorium otwunget och efter Ämbets Ed och samwete långt för
detta kunnat lemna honom och Doctor Beyer kan ej wara tilständigt,
at sådant bestrida.
Uti det af Doctor Beyer wid underdåniga beswaren bilagda
protocollet, ar af Consistorio tydel. medgifwet, det Doctor Beyer
wisserligen hade, framfor alla medsokanderne, i anseende til sina
tjanstir och eljest agande skickelighet, blifwit til 2-dra Theol.
Lectionen af Consistorio utnämnd, så framt de flere Kongl Förbuder
[ph.p.6] at Beyer, för sin Swedenborgske Laromeningar förklarade men ej
annu aterkallade ti gifwenhet icke ma sig med Theologisk
underwisning tils widare befatta, icke bordt Consistorio mer i
underdånighet åtlydas, an Consistorium skulle, under nagot sken,
wågat från dem atwika. Samma Höga Kongl Förbud finnas i Kongl
Brefwen til detta Consistorium, angående Swedenborgianismen, under
den 26 April och 7 Decembr. l770, samt den 14 Maii 1771. Då nu
dessa Höga Förbud annu icke blifwit af Eder Kongl Maj-t i nåder
relaxerade, Doctor Beyer således icke får annu någon Theologisk
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Lection förätta; så kunde Consistorium wäl icke rimmeligtwis honom
därtil befordra, Men at mer högst nämnda Kongl Förbud skulle genom
orätt förtydning wara af Consistorio utwerkadt, såsom ock, at
Doctor Beyer, dymedelst oförwunnen blifwit utan laga ransakning
och dom från sine tilständige rättigheter och förmåner skild, det
kan ej höra
[ph.p.7] til det nu i fråga warande beswärs målet, utan är en serskild
sak, hwaröfwer Consistorium sig flere gångor och sist under den 27
Maii, sistl underdånigst förklara då Eders Kongl Maj-t behagade
genom dess och Riksens Götha HofRätt infordra Consistorii
underdåniga utlåtande öfwer Doctor Beyers gorda underdåniga
Ansökning om uphäfwandet af Högst berörda Kongl Förbud.
Med undersåteligaste wördnad och lydno framhärde
Stormägtigste Allernådigste Konung. Eder Kongl Maj-ts
Allerunderdånigste odh tropligitigste tjänare och undersåtare,
Eric Lamberg.
C:Ekebom.
J:H:Müller.
Göthebotg, d 25 Jenuarii, 1775.

Carl Joh. Brag
/Arvid Brag.
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1634.12
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY
1775 April 5

1 page

In Skara, in the Consistory Archives: Consistorii Protocol:
p.736, §:18.

Transcript:
§.l8: Aldenstund det genom ryckte wil berättas, som skulle en
eller annan, i synnerhet af de yngre Män här i Stiftet finna
nog mycken smak för framlidne Assessor Swedenborgs skrifter,
hwarom Consistorium fortfar at göra sig närmare underrättadt;
så skal uti utgående Circulaire Bref Stiftets Prästerskap
Alfwarligen påminnas, at enligt sin dyra Präste Ed holla sig
til Guds ord, som wisst är, och lära kan, samt til Symboliske
Böckerne, grannerligen hafwandes Ackt på sig sjelfwa, och på
lärona, för at frälsa både sig [ock] dem, som Ordet af dem
höra.
--- : —-— : --pp.743-44
p.736: Den 5. Aprill 1775
Narwarande, Samma Herrar Ledamöter, som wid förra Sessionen.
[i.e.t]

714:

[Den l Martii. 1775.
Närwarande Herrar Doctorn och Biskopen, Herr Doctorn
och Dom Prosten och Herrar Lectorerne Wahlfelt,
Billgren, Frigell, Swartz och AfZelius.]
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1634.13 - - 1634.17
1634.13
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY - EXTRACT
1775 May 24
In Skara, Domkapitlets Arkiver: Consistorii Protocol,
§:10.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätts Handlingar §.10.
Text in Jönköping Documents: p.596.

1634.14-17
DITTO.
Source - the same as above, under the following dates:
1634.14
.15
.16
.17

=
=
=
=

1775
"
“
"

July 26
Aug. 23
Sept. 6
"
20

Ibid.§: 9
Ibid.§: 6
Ibid.§: 5
Ibid.§:l4

Jan.
“
“
“

Does.
“
“
“

p.596
“ 597
“ 597
“ 598

1634.18
NOTICE OF FIRST ENGLISH EDITION OF "THE DOCTRINE OF LIFE"
1775 October

Phot. in Ph File 570a
Hyde n.1859
(2 sheets) See above - 865, 1633.16

In The Monthly Review or Literary Journal: From July 1775 to
January 1776. By Several Hands. Volume liii, London,
October 1775: p.563 (Monthly Cat.)Text as follows: Phot. taken from copy in possession of the
University of Oklahoma.
"Art. 50. The Doctrine of Life for the New Jerusalem. From the
Commandments of the Decalogue. By the honourable and learned
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Emanuel Swedenborg. Now first translated from the original
Latin. 4to. 1s. Plymouth, printed and sold by Lewis, &c., in
London.
"Our Readers have been already brought acquainted with this
honest Visionary; see Review, vol. XLII: p.445." [see above 1306.11]
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1635
MINUTES OF GÖTA HOFRÄTT - EXTRACT
1775 Nov. 22, Jönköping

1 page folio

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt: Civil
Prot. För Nov. Månad Åhr 1775: p.664.
Transcript:

Den 22 Nov:ber 1775.
Onsdag
Närwarande
Högwälborne Herr Baron, Praesidenten och Commendeuren
Silfwerschiöld

p.662

Herrar HofRättsRåd Adelcrantz Cederstam, von Böhmen.
Herrar Assessorer Risell, Baron Posse, Odencrants.
Arnell.

Herr Secreteraren Baron von Otter.
Betzening som i går.
--- : --- : --p.664

Ad:Fisc.emot Boemke, Beijer och Flere

Konungens Befh-de v Göteborg insänder Lectorerne
Roempkes, Beijers, Kullins och Gothenii samt Afledne
Jacobesons Sterthus förklaring öfver . . . . . Swaliska
Testaments saken.
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1636 --- 1636.15
1636
DR.G.A.BEYER'S MEMORIAL TO THE KING
1775

Mentioned in Berg, vol. 4: p.l44 probably the same as l633.l5 (1774 Dec,12) above, since
it is not found in the State Archives, Stockholm.

1636.11
BISHOP E.LAMBERG TO THE GOTHENBURG CONSISTORY
1775

2 pp.

In Göteborg, Domkapitlets Arkiver: Justerade Protocoller
See Svedenborgianismens Historia (Sundelin), Upsala 1886:
p.110. and NCL 1910: p.752, as follows:
“1775. Bishop Lamberg informs the Consistory that Dr.
Beyer has again been detected in leading Swedenborgian
conventicles, and in lecturing privately on theological
subjects."

1636.12-15

MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY - EXTRACTS
In Skara, Domkap. Ark. Consistorii Protocol; and in
Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar, as follows:
1636.12
1636.l3
1656.l4
1636.15

=
=
=
=

1776 Jan.3
“
“
5
"
" 31
"
Feb.21

Prot.
“
“
"

§.7
§.5
§.7
§.11

Jön. Doc:.p.599
“
“
600
“
“
600
“
“
601

2
2
1
1

pp.
“
“
“
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1637
DR.G.A. BEYER TO C.F.NORDENSKJÖLD
1776 Feb. 10, Göteborg

Phot. in Ph.File 571 = 8 pp. folio

In Stockholm, in the Royal Library. Formerly in Helsingfors,
Finland, among the Frugård Documents in the Library of
Otto Nordenskiöld. In bundle 2A marked "Diverse handskrift
o. tryckta handling. ang. Swedenborgs skrifter o Swedenborgianismen.”
[1965 Oct. in Ups Univer. Lib., but owned by Otto N.]
Text printed in Nova Ecclesia, Stockholm 1930, n.3 May-June: pp.75-88,
as given below:
Brev om Swedenborg från Doktor
Gabriel A. Beyer.
(Se “Ett intressant fynd” i föreg, nummer.)
February die 10, 1776.
Wälborne Herre!

Länge sedall skulle jag beswarat Min Herres mycket
wälkomna skrifwelse af den 29 Decbr. nästl. år därest en
krasslig hälsa, ock ännu mer et påskyndande arbete, hwarom
M. H:re1) något wet, sådant welat tillåta. Det har
hierteigen fågnat mig, ock flera med mig, at förnimma
det ansenlige uplysningsmatt, som inom så kort tid fått
hos M. H:re instråla; ock detsamma har efwen hos mig
gått i borgen därföre, at swar från mig til utredning af
wissa anförda twistemäl innan kort blefwe onödigt. Icke
dess mindre, ock emedan M. H :re det begärat, wil jag här
följa anledningarna, ock korteligen anföra anmärkningar.
Den gjorda betraktelsen i afseende på Scarensis ille, är
dels god, dels tiliåtelig, då den anställes til yttermera
styrka for Andeliga Sanningen, den man redan, för dess egna
livs ock klarhet skull, antagit: men sker den för at,
genom en förnuftets wäg, ernå wisshet ock öfwertygelse
om Andeligt, då är den at akta sig för; såsom hwilken
lätteligen inleder i frestelse ock fare at förlora Sanningen:
är ock af Herren förbuden i de orden: Den som är
1

= Min Herre,
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ute på markena, gånge icke tilbaka efter sina kläder. At
i den wägen twista med gensägare, eller därom disputera,
är ock förgäfwes, särdeles i hänseencle til Clericiet.²)
hwilket, såsom Gubben³) i et sit bref säger, confirmerat sig
uti sine dogmatibus4) wid academierna; ty alla confirmationer,
uti Theologicis äro såsom fastlimmade i hiernan, och låta
-----------I) = Min Herre. 2) = prästerskapet. 3) Syftar på Swedenborg. 4) Bekräftat
sig i sine läror.

(See below - 1640 )
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sig swärligen röras; ock så länge de äro qwar, hafwer rätta sanningen inttet
rum. Häraf kan dömas, hwad med en
Kn:¹) ock dylika står at utrattas. Angaende Skrift ifran Herren ock ilrall
manniskan, far jag i gemen an£ora, at ingen Skrift ar omedelbart Gudomlig,
utom de i Nova Hierosolvma ock de Equo Albo upräknade böckerna: Apostlarllas
ock Pauli Skrifter äro medelbart Gudomliga. Gubben säger i et bref om dem,
at de äro Läro-shrifver, ock således icke skrifne Stilo Verbi,2) såsom
Propheternas, Davids, Evangelisternas ock Apocalypsis. Stilus Verbi,3)
består helt ock hållet utaf correspondentier,4) hwarföre den ock gör
immediate communication5) med himmelen; men uti Läro-Skrifterna är en annan
stil, som wäl hafwer communication med himmelen men mediate.6) Mera, til et
distinct begrepp om Verbum.7) ock om Doctrina ex Verbo.8) kan hämtas af
Collectis ex Arcanis Coelestibus, in Nova Hierosolyma et ejus Doctrina
Coeleste: samt de Equo Albo: är ock ganska tienligt härwid at öfwerwäga 154
uti Vera Religio Christ: ock sättes man således i stånd at med rätt
urskillning anse Gubbens Skrifter. Dessa innehålla dels Sensum internum
Verbi.9) dels Doctrinam ex Verbo.l0) dels erfarenheter om andra werlden,
dels principer i Philosophie ock naturliga wetenskaper af allahanda slag,ock
det för Andeliga tingens skull, så mycket de för dessa tjena, ock därmed
instämma Sensus internus eller spiritualis, som är det inre förståndet eller
meningen i Ordet, finnes uti Arcana Coelestia, hwad hela Genesisis11)ock
Exodus12) angår efwenledes Uppenbarelse Boken, samt eljest ehwarest, i alla
hans verk, et significat13) står wid något anfördt stelle utur Ordet. Dell
meningen är sielfwa Ordet ock det heliga i Ordet: den samma har från
himmelen för Assessorn blifwit dicterad, (Arc. Coel.§ 6597), liksom Ordet i,
bokstafwen
1)Knos. 2) Enligt Ordets skrivsätt. 3) Ordets shrivsätt.4) Motsvarigheter.
5) Omedelbar förbindelse. 6) Medelbar. 7) Ordet. 8) Läror från Ordet. 9)
Ordets inremening. 10) Läran frår Ordet. 11) Första Mosebok.12) Andra
Mosebok. 13) Förklaring.
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for Propheterna; ock därföre gör den omedelbar communication med himmelen.
Ett nytt Gudomligt Ord är den icke, utan en Uptäckt i det Ordet wi haft
whilket är Kronan för alla himmelska Uppenbarelser. Läran utur Ordet, som är
detsamma som förstånd i Ordet, til dess inre mening, ock är en ordentelig
sammanfattning af inre meningar eller lärostycken, hörande til Kärleken ock
Trou, för Forsamlingen, finnes uti Nova Hierosol. et Ejus Doctr: Dael; de 4
särskilda Docrinerna, Sapientia Ang.: de Div: Amore & Providentia ock Vera
Religio Christiana, som ock kallas Universa Theologia Novi Caeli & Novae
Ecclesiae, samt ströwis i Böckerna hwarest något dogma Theologicum
förekommer. Om alt hwad til sielfwa Läran hörer, är til at wäl minnas huru
denna Apostel icke det ringaste däraf undfått af någon ängel utan af allena
Herren (V. Rel. Christ. § 779. Provid. Div. 135. Apoc: Revel. Praef.)1)
hwilken uti Ordets andeliga mening. den han för honom uptäkt, uppenbart
syns, (V. Relig. Christ. § 780). Läran är alltså Gudomlig til alt sitt innehåll ock gör omedelbar communication med Nya Christna himmelen: han är
Ordets
summariske
Förklaring;
men
icke
skrilwen
Stilo
Verbi,
per
correspondentias, representatia & apparentias2), utan så at den faller på
förstånd ock begrep medelst förnuft likmätiga utläggningar, för mäniskior
stadda i tiden uti natur ock werld.
Sättet at utföra Läran har fått ankomma på skrilwarens fattningsgåfwa ock
skickelighetsmått; som bagge warit ojämförliga ock förunderligt stora, från
späda barndomen, efter hans egen utsago, til sådant storwerk af Herran
berredda, ock noggrannast styrda. för den Nya Himmelens ock Forsamlingens
skull. Detta alt går i full borgen för ofelbar sanning uti alla hans
erfarenheter om
-----------1) Sanna Kristna Religionen § 779, Gudomliga Försynen §135, Företal till
Uppenbarelsebaken
Avslöjad.
2)
Enligt
Ordets
skrivsätt
medels
motsvarigheter,förebildningar o. skenbarheter.
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Andeliga Werldell; så högllödigt at weta för ewighetens skull, ock så
merendels phantastiskt, eller intet, härtils påtänkt. Herran hade öpnat honom
hans Andes syn, den, hwilken hos hwar ock en öfwerhöljes af den utwärtes; han
såg i andra werlden, liksom i denna; han såg ock erfor klarligast ock
tydeligast såsom städse warande i skenet at Herrans Gudomliga Mänsklighet, ock
omgifwen af ängla-andar ock änglar. Uplysning af Herran war ständig hos honom,
sedan undfangen commission wid alt hwad han i sådan mål skref, lärde, talade,
erfor. Om han skriftsätt i dessa heliga Böckerna, ock i hänseende til hana
jämt omedelbara sälskap med Änglar, kan domas af detta stalle i Arcana Coel:
I638, där han i gemen handlar om Andar då de komma til en människia ock tala
med honom: "orden, hwarmed de tala med honom, det är, hwilka de wäcka eller
framhafwa utur manniskians minne, ock tanka wara sina egna, äro utwalda ock
klara, meningfulla, tydeligt framsagda, til saken lämpliga; ock förunderligt
de weta battre ock fardigare at wälja ord, än sielwa manniskian". I hänseende
til hans erfarenheter, hwilka bliwit inhämtade igenom hans öpnade Andas syn
ock hörsel, (såsom alla wetenskaper ock erfarenheter genom dessa tu sinnen
förnämligast forwarfwas, men genom kroppens, här i werlden) wil jag anföra
twänne omständigheter: den ena at han uppå Herrans befallning kunnigt gjort,
hwad han sett ock hört: (V. Relig. Christ. 771); på det werlden måtte bringas
utur sin djupa okunnighets mörker om Andeliga werldens ting: den andra at
genom sådan öpnad syn ock hörsel han fått lära correspondentierna,1) hwarmed
hela Bibeln är sammanfattad (hans egne ord); emedan alt hwad i andra werldell
synes, corresponderar, eller swarar samstämmigt emot det inre hos Andar ock
---------1) Motsvarigheterna.
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Änglar. ()Ill den philosophie ock de wetenskaper, hwaraf han sig i de
Theologiska werken mångfaldigt betienat, är til at betänka, at de såsom
käril warit nödiga til at uti dem emottaga andeligheter, ock wisa de
andeliga sanningarnas glans, lika som de många slipningar befrämja diamantens lustre ock brillerande. De naturliga wetenskaperna i hänseende til
andelig natur ock beskaffenhet, jämval i hanseende til orsaken ock åndamål,
ock som oftast sielwa werkningarna, äro fulla med fallacier,1) ock under
kastade irningar med sannolikheter: men bestrålade af ljus från Andeliga
werlden, där orsalcerna äro til alla ting i naturliga werlden ock besedde
vid himmelskt ljus få sit råtta skick, ställas i undergifwenhet för de
Andeliga sanningar, ock bringas i endrägtighet ock correspondce med dessa,
da de blifwa sanna ock ofelaktiga. Sådane äro de, ehwarest spår af dem
traffas uti hans Theologiska werk. Nu ser man huru de saker äro at anse, som
förekomma i hans skrifter. Alla äro de icke lika omedelbart Guddomliga; men
alla äro det, dels omedelbart dels medelbart; emedan all sanning, som är
ägta, är af ock från Herran, ock af Hans uplysning. Huru orätt hafwa då icke
de, som antingen påsta at han grundat läran ock det övriga på Ängla-eller
Anda-undervisning: (Änglar lära aldrig någon människia et enda Theologicum
verum,2) ty Herran allena lärer henne, men medelbart genom Ordet, uti
uplysning, (Div. Prov. § 135); eller ock raisonera, at han af eget arbetande
ock djupsinnig klyftighet welat uptäcka sådana ting? Huru halls hemtanke wid
alltsammans warit skönjes nogsamt af hwad han således säger: "at taga en
ägta Theologisk sanning annorstädes ifrån, än af allena Herran, är
omögeligt. (Summ: Expos. 98) ja, så omögeligt säger han, som at från England
ock Holland segla til Plejades, ock
-----------1) Skenbarheter. 2) Teologisk sanning.
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från Tysliland rida til Orion i Himmelen”. (I parenthese får jag nämna, at
under det jag war i begrepp med swar på förra skrifwelsen, fick jag äran af
den senare under den 25 Januarij sidstlig; hwarpå jag här efwenledes mig
refererar:). När alt i dessa skrifter är af så högt ursprung, så omedelbar
uplysning, ock därföre ojäfaktig erfarenhet, huru kan då phantasie, upretad
inbillningskraft ock dylikt, som de uptänkt, at söfwa sig ock andra i dwala
med, hafwa rum? De raisonera allananda emot honom, som klingar, ock kan
snart intaga ja, fresta rned twifwelsmal, om man länge tänker därpå; men da
man genast drager sig tlarfran, ock haller sadana raisoneringar emot
sielfwa de skrifna sanningarne, hwilka altid nära betraktade, hafwa med sig
et anblåst bifall af Herren, ock bekräftelse af himmelen förswinna de såsom
rök. En D. Kn.l) wil hålla någon medelwäg, medelst antagande af något, ock
förbigående af mycket. Han är en bland dem som starkt confirmerat sig vid
Academien, ock sedan, uti det gamla; han håller til äfwentyrs fast uti
gamla ideen om Redemtio ock Satisfactio,2) som är en error fundamentalis,3)
han har itgifwit sina Arbeten på Tryck i den smaken: han sitter wid Ämbete
ock wärdighet, som lätteligen äfwentyrades, om han sig amlorlunda förhölle:
han fär ej förtänkas: det är et med honon1, at han fordrar werkelig
Gudsfruktan ock tjenst: men angåeude clessa Skrifter är han ingen dugelig
wägvisare. Beklageligt at en Oettinger är honom et Oracel; en man (han
warit i brefwäxling med mig: jag äger den citerade hans bok:) en man som
mycket läsit ock besett enligt Gubbens Skrifter, men, sedan han läsit,
lägger bort å sido altsammans ock begymler utur egen hierna wäfwa ock
spinna
efter
förr
högsta
principer,
med
inblandning
af
något
Swedenborgianiskt, efter godtycke.
------------1) Domprost Knös.
2) Aterlosningen och Rättfardiggörelsen.
3) Fundamentalt misstag.
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Sensus internus1) eller Spritualis Verbi2) wil han icke första sig på; ock
nog sagdt då.
Uppå de framställda puncter fär jag widare som kortast til swar anföra:
1:mo Läran stadfästes ej genon1 underwerk: de twinga til bifall för en
liten tid: hade de warit tros medel, så hade ingen otrogen Jude gifwits i
Herrans personliga närwarelses dagar hos dem: de skedde för den enfaldigare
froma hopens skull; men icke werkade de någon tro. Om underwerkens
beskafenhet,
nytta
ock
nödwandighet
bör
läsas,
i
synnerhet
Div.
Providentia.3) från § 130. I denna tiden behöwas de icke: Låran är öfwerallt
sådan gifwen, at han med förståndet ock förnuftet fattas, ock hafwer
därutinnan sin stadfästelse. Underwerk, större än något bekant, är det, som
skedt med Nya Församlingens Apostel, jag menar Gubben.
2:o. Contradictioner4) i halls skrifter har ingen kännare wisat eller kan
visa.
3:o. Synen angående Ernesti ock Gottioburgensis, bör läsas i V. Rel.
Christ. § 137, så kan man sielf bäst döma.
4:o. Hans omdöme om andra Secter, särdeles Solifidisteriet är af
sanningsnitet: om han bannar, sker det
enligt Herrans efterdöme, som til exempel, sade: I ären af den Fadern
diäfwulen, m. m. detta horiska slägtet; ock mycket annat, som läter hårdt,
men är barmhärtighets brinnande nit.
5:o At Gubben misstagit sig i sina syner är en beskyllning som bär sitt
falskhets märke med sig: hwad triumph hos gensägare, om det vore sant!
hwarföre träder icke den fram, som beslagit honom därmed, ock underrattar
werlden om en så wiktig märkelighet? men ännu har ingen warit så oförskämd,
ock offenteligen wågat påstå
---------1) Inre meningen.
Motsägelser.

2)

Andliga

meningen.

3)

Den

Gudomliga

Försynen.

4)
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dylikt. Lögndikter i miugg tryta icke. Annars sannas här gärna: tros, hwad
man gärna vil.
6:o. At Guds-Kärleken i helwetet gör detsamma för lätt, är et altför magert
begrep om dess ont ock fölgder. När icke helvetet bränner med en ouphörlig
brinnande eld sina inwänare, tänka de, i helwetet är ingen pina ock plåga:
men man läse boken om helwetet.
7:o. Olikhet af Bibliska skräcksforklaringar finner ingell, utan den som ej
tilser, huru en ock samma mening kan med olika ord, antingen communare eller
specifiguare, uttryckas.
8:o. At redighet wil saknas uti Vera Religio Christiana,1) förefaler mig,
nästan underligare, än alt det andra. Om Redighet nögonstädes finnes, då är
det wiserligen där, hwaräst alt träffas ordenteligen under sina hufwudstycken, classer, articlar ock särskilda leder. Men jag gissar at afseende
hafwas på et eller twå, högst tre ställen där prothasis saknar sin apodosis;
hwilket förmodligen händt genom Boktryckarens slummeraktighet; men för
öfrigt icke hindrar en beskedelig läsare, eller bortgömer meningen. Huru
gärna wilja de icke hafwa något at häckla ock lasta. (Jag förgat, wid
puncten om underwerk, at nämna, det jag icke kan påminna mig något
underverk, som antingen David eller någon af de 14 Propheterna gjort; ock
likwäl blefwo deras Böcker antagna i deras tid. 1)
9:o. Hwad bewis af en wettig ock förnuftig människia, uppå det han sett ock
hört, kan där någon tid äskas annat, än en helig ed, hwarwid hännes ewiga
lof ock salighet är häftad? Hwad fordrar man af wittne annat? Huru kan
annars det man hört ock sett för någon twiflare nog kraftigt intygas? Hwar
ock en som kände mannen, har gifwit
---------1) Sanna Kristna Religionen.
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honom witsord om det samvetsgrannaste sinnelag ock redeligaste dygd.
10:o. At Johannis Uppenbarelse är wiktig, intygar både den där brukade
Stilus Verbi,1) ock dess oafbrutna sammanhang frän början til slutet, uti
Sensu interno. 2)
11:o. Skrifter af Herran uppenbararle, eller Gudomligt Ord ock Guddomlig
Lära, hafwa icke gifwits i Europa, utom Gamla ock Nya Testaments Böcker,
Apostlarnas, ock i synnerhet nu den Nya Församlingens Apostels Skrifter.
Alla andra föregifna Uppenbarelser stå uti ingen måtto att ämnliknas med
dessa. Man kan medgifwa, at några af dem äro ifrån werkeligt umgänge med
andar, hwilka kunnat wara goda ock wälmenande; men befalning dertil af
Herran hafwa de icke haft. Man betrakte den lära de fort; den grundar sig,
t. ex. på tre personer i Guddomen; men icke är den Läran ifrån Herran; jemte
annat mera. Icke hafwa de det ringaste känt correspondentierna2): inwärtes
menirgen i Ordet hafwa de icke haft sig bekant. Deras erfarenhet om andra
werldens ting har warit öfwermåttan ringa ock inskränkt. Huru eljest de som
ständigt grubla uti religions saker i mycken enslighet, enteligen höra andar
tala med sig, därom läses uti B. de Caelo & Inferno4) § 249.
12:o. Den Hebreiska Text, hwilken wi altid nyttjat, ock hwilken genom
Judiska händer, de trognaste wårdare af Bibelell i Bokstafwen, är oss
lefwererad, är den äkta ock påliteliga. Bengelii edition af Nya Testamentet
har den wedertagna läse-arten inne; Variantes äro hakefter, i hans Critica,
anförda. Editionen är wacker ock pålitelig.
13:o. Af Versioner är dell ena sämre än den andra. Oen Engelska, Danska,
ock Holländska prisas för de andra: Sebast. Schmidii latinska är, ehuru ej
rätt Latinsk, i
---------1) Ordets skrivsätt. 2) Ordets inre mening.
3) Motsvarigheterna. 4) Boken om Himlen och Helvetet.
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mit tycke, hittils den bästa. Hänseende til hwilkendera det må wara, kan man
icke umbära grundtexten.

14:o. Hos M. wågar jag framsäga det omdömet, at
Kenn:to instituturn tjänar til at wisa, huru Christna afskrifware fordom ej
warit så noggranna wårdare af Textens renhet ock fullkomlighet, som de
Judiska. Milii Variantes, angående Nya Testamentet, tjella ej utan för efwen
dylikt.
15:o. Versioneme, nu för tiden, Tyska eller Swenska, äro merendels pa fri hand
ock langt if ran med den laggranhet ock wördltad, som Ordets heliga bokstaf likmä
är.
16:o. Accenterne äro Rabbinske notae criticae; ock vocalerne böra ej
egentligen til Hebreiskan. Biblia non punctata bruktes i äldsta tider, såsom
ock nu i Synagogorna.
17:o. Angående Swedenb. skrifter, ar of wanfore nagot yttradt. Hans
lefwernes beskrifning har man i korthet, hwad hans yttre omstandigheter
betraffar uti et hans latinska tryckta bref, til en wan i London, år 1769,
samt uti Bärgs-Rådet Sandels Parentation öfwer honom: ock hwad de inre
angår, får man, uti Indice, Artiklen Swedenborg, en samling utur alla hans
werk, om hwad han sjelf därom berättat; så at en wiclare lefwernes
bestriining lärer finnas mindre nödig. Citationer utur alla Böckerna,
hwarest något därom talas, äro uti berörda Indice rikeligen anförda. Men
sättet, ock tiden när, lnspedie, finnas ingenstäcles beskrifna, mer än det,
at Herren i Person sig för honom uppenbarat år 1743.
19:o. At Öfwersättningar af hans arbeten företagas, är ganska wäl. Med
grallskning hafwa följande blifwit gjorda, nämlig. af Nova Hieros. & Ejus
Doctr. Coel. ock Collecta ex Arcanis Coelist., af Summaria Expositio Doct.
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U. E: af de Commerc. Animae et Corp.; af Doctr. J. Hier. de Vita ock de Fide. Här
får jag erindra, at en grannlagenhet i Ordawalet är hogst nödig samt Textens strä
följande, ehuru det icke skulle låta nog otwunget svenskt. Inga bättre afpassade
i latinen kunna hittas, än dem Författaren brukat. Magt-orden
variera icke i hans skrifter, utan äro ständigt desamma, uti enahanda eller
lika sak. Sammaledes bör ock ske uti öfwersättningar; annars förloras af
sakernas wigt, digra förstånd ock tydelighet. Nya saker behöfwa nya ordalag;
ock får man icke stöta sig på t. e. godheter sanheter, for bona, vera;
Andesinne,
NIells;
Lust-tycke
Lustycken,
Affectio
Affectiones;
Mannisklighet. Htlmanum; ondskor, Mali; ondas, Mali (genitiv.); förnimmelse,
perceptio; fornulteligheter, Rationalia; falskheter, falsa, inarta, imbusie
etc. etc. En enhällighet uti öfwersätningarnas ordasätt är högeligen at
önska; ock då man wil göra dem med afwägda ord ock rlttryck som wisserligen
bör wara, lärer finnas, at göromålet ej är så lätt, som det i förstone
förekommer. Inlägg hos Konungen om de sakernas tryckning. kan jag alcleles
icke tilstyrka; Lärer ock wara aldeles förgäfwes, ock därtil med illa
uptagas; ämedan det grufweliga Kunga-brefwet af dell 26 April 1770, som
aldeles ogillar, förkastar ock förbjuder dem, ligger oöfwerstigeligen i
wägen. När M. upwaktar hans Excell. v. Höpken, lärer wäl i samtalet, af
försigtigt tagna anledningar röija sig, hurtl Konung ock Råd, i det Hänseendet,
äro
sinnade,
nämligen
til
äfwentyrs,
at
alt,
som
angår
Swedenborgianismen, skal wara tyst ock såsom utdödt, för almän ro ock lugn
skull. Ingen dagning för sådant är i Swerige ännu; men torde blifwa på en
tilkommande Riksdag, därest en pluralitet af uplyst Adels ock
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Borgar-Stånd sökte afskudda sig det påfweliga Tyranniske preste-våldet ock
oket i Religionsmål samt utwerka sig tilbörlig bekänllelse, skrifwande ock
tryck. Imellertid wore nyttigt at weta Riks-Råtadets tanke, om hopp kunde
wara, at tu under kraftig försäkran om Exemplarens utförsel utomlands, här i
landet trycka en kostsam Index öfwer alla de werken; hwilken, om den gåfwes,
ock wore fullständig, wäl stege til inemot 6 Alphabeth, in Quarto. I tysthet
at nämna blef en sådan. til 2:ne sina hufwuddelar, den 7 dennes, på 126 tätt
skrifna ark fullkomnad; så at den wore färdig til Tryck. Men Mons1); war så
god ock på alt sätt dölj min person vid den sakens omrörande.
21:o. Wetenskaper, i gemen, angå antingen himmelskheter (Caelestia) som
äro Kärlekens, Godhetens ock wishetens; eller andeligheter (spiritualia) som
äro Trons, Sanhetens ock Förståndighetens; eller naturligheter (Naturalia),
som äro Rikets ock det Almännas, Medborgelighetens ock hushålls-wäsendets,
såsom alla warande naturliga Godheter, ock för dessas skull lofliga
wetenskaps sanningars odling, uti de af Mos.1) upräknade wetenskaps delar.
Dessa, jag menar nu de naturliga, äro nödvändiga; ty huru wil mall, utom dem
göra rätt gagn, eller skaffa god nytta, ock som vederbör, tjena nästa, det
är, öfwa Kärlighet, (Charitas ?) de komma ock öfwermåttan wäl til pass ofta
för andeliga ting, som icke gärna, utan uti dem, såsom uti Käril, det
ofwanföre saydt blifwit, fattas ock begripas. I den måhn någon här i tiden
gjort gagn emot Nãstan, ock likmätigt det ämne. hwari han här tjenat ock
gjort werkelig nytta för Herrans, det godas ock Nästans skull, där efter
afpassas hans stånd ock lott för ewighetens sällhet.
22:o. När wetenskaperna indelas tlti inre ock yttre då
-----------1) = Monsieur = Min herre.
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äro de inre, som genom syn ock hörsel hämtas endast utur Ordet ock dess
Låra; ock de äro de yttre; som af werldens, kroppens och naturens ting, ock
så genom syn ock hörsel, inflyta, samt ställas, uti minnet under förstanders
ock förnuftets beskädelse ock granskning. De inre hafwa inflytelse på de
yttre, men aldrig de yttre på de inre; ty det är emot ordningen.
23:o. Om Correspondentierna är något härofwanföre taladt. Saken är
widlyftig ock förtjänar därom wäl läsas, de Caelo & Inferno; från § 87 til
115. De äro; åtskilligt ögonskenliga, til emp. uti gerning, som swarar mot
wiljan; uti tal som swarar mot tankell; uti mine. som swarar emot
sinne-rörelsen; det senare är af det förra; ock bägge göra de alt, ock det i
ögonblicket. Tillämpnillg för öfrigt måste man tilwänja sig efter hand at
göra. Ingalunda är Scientia Correspondentiarum1) en wäg, at ifrån det yttre
gå til det inre; utan så wida det tages i den mening, at, då man är hemma
med den samma, har man nyckeln til kundskap om de andeliga tingen, hwaremot
de naturliga samstämmigt swara.
24:o. De naturliga tingens wetenskapers upodlings nytta förstås af det
redan anförda, ock har Mons, efwen sielf därpå rätteligen swarat.
25:o. Angående cognitiones, scientiae, scientifica, internus & externus
homo, bonum & verum etc. wille jag gerna, om mig tid ock tillfälle gofwes,
tjena med utdragen; men Artiklarna äro alt för widlöftiga. Om altsammans
äro, uti Indice, mångfaldiga stallen i hans werk anmärkta, för at
igenfinllas ock beses; som är ganska nödigt. Men utdrag däraf, som vore
tilräckligt, skulle utgöra et arbete af mycken tid ock många ark.
26:o. Pris uppå, eller åtkomst til Swedenb. Böckerna.
----------1) Vetenskapen om motsvarigheterna.
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wet jag denna tiden icke at nämna eller wisa: de äro
rare, ock hwar en håller på det han af dem har. För
löftet om underrättelse
angående
Swedenborgiska
Manuscripterna, tackar jag forsammast: önskar at i
synnerhet utrönas måtte om dår finnas Sensus Internus
för flera Bibliska Böcker; om yttermer Reputation af
Theologia hodierna,ock Berättelse om hwad i Mundo
Spirituum, sedan Ultimum Judicium år 1757, sig
tildragit, där träffas. Framhärdar med tilgifwen
högaktning
Min Herres Ödmjuke tjenare
Beijer.
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1638
J.J.BJÖRNSTÅHL TO C.J.BENZELIUS
1776 March 2, London

4 pp. 4:o

In Linköping, Diocesan Library: Bref til1
C.J.Benzelius, vol. II: B. f. 13 No.57.
Transcript in ANC = Tafel MMS: 363-64.
Translation in Doc. 1: p.395 (= Doc.142).

1638.11
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY - EXTRACT
1776 March 5

2 pp.

In Skara, Domkapitalet Archives: Consistorii Protocol.
§:3.
Copy in Jönkoping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar, §:3.
Text in Jönköping Documents: p.601.
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1639
EXTRACT FROM THE RECORDS OF GOTEBORG STADS KÄMNÄRS RÄTT
1776 March 20

Phot. in Ph.File 572 = 5 pp. fol.

In Stockholm, in the State Archives. Acta ecclesiastica, Religionsmål.
Swedenborgianismen.
Transcript:
[ph.p.1]

Utdrag af Götheborgs Stads
Kämners Rätts Dombok, hållen d:
20 Martii 1776.
Utslag.

Det af Lectoren, Högärewördige och Höglärde Herr Doctor Gabriel
Ands Beyer giorde hemställande, om icke Assessoren, Ädel och
Högacktad Herr And: Joh: Aurell må påläggas, at antingen
hädaneffter wara personligen tilstädes eller Actoratet til Herr
Stads Fiscalens widare utförande öfwerlemna, hwarmed Rectoren,
äre wördige och Höglärde Herr Magister Bengt Öhrwall, såsom nu
warande. Högwärdiga Dom Kapitlets Fullmägtig instamt, som
Protocollerne utwisa, har Kämrners Rätten uti noga öfwerwägande
tagit: Och aldenstund Kämners Rättens
[ph.p.2] undersökning angående den, som til Trycket härstädes befordrat
Herr Assessoren Swedenborgs bref af d:30. Octob. 1769, til
underdånigste följe af Kongl: Maij-ts Allernådigste Förordnande,
uti skrifwelse til dess och Riksens Höglofl: Götha Hof Rätt, dat:
d: 2 sistledne Januarii; och likmätigt Högbemälte Kongl: Hof
Rätts i följe däraf til Ädle Högtärade Rådstufwu Rätten d: 23: i
samma månad utfärdade befallning, bör ofördröyeligen wärkställas,
hwar wid, i fall Assessoren, Ädel och Högacktad Herr And: Joh:
Aurell, hwilken anmält sig såsom Kärande, skulle sig därifrån
undandraga, wederbörande Fiscal då bör wara åklagare;
Förden skul,och emedan det bitrager til ett skyndesamt slut af
denna undersökning, som redan d: 6. nystledne Februarii blifwit
företagen, om Herr Assesoren
[ph.p.3] hwilken swarat KämnersRättens til honom genast samma dag
utskickade Betjent, at Herr Assessoren wille sig actoratet utaga,
hädaneffter sielf Kiärar, sedan han, så offta undersökningen blifwit
hållen icke någon enda gång effter Kallelse warit personligen
tilstädes, oacktadt Kamners Rätten d. 27 i sistberörde månad, igenom
utslag som wunnit laga krafft, yttrat sig, at Herr Assessorens
Broder, Contoirs skrifwaren Zacharias Joh: Aurell, som han med
Fullmacht i sitt ställe til Rätten upsändt wäl den gången, effter
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hans begiäran, skulle lemnas anstånd, at å hwad Swaranden, Lectoren
Högäre wördige och Höglärde Herr Doctor Gabr: And: Beyer anfördt, d 9
därpå följande Martii swara, men uti Herr Assessoren
[ph.p.4] Aurell, såsom rätter Kiärande, sedermera, så wida han icke af
siukdom ellerannat laga förfall wore hindrad, borde sielf tilstädes
komma, på det han, öfwer hwad å Swarande sidan anfördes, genast måtte
kunna sig utlåta och denna undersökning, utan onödiga skriftwäxlingar
til slut befordras, samt på det Kämners Rätten för tidens utdrägt ej
måtte stadna i answar; Ty pröfwar Kämners Rätten skiäligt och til
underdånigste fullgiörande af Hans Kongl: Maij-ts allernådigste
befallning nötigt, at assessoren Aurell, när han icke
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bewisligen har laga förfall, och så wida ban Kiäromålet fullfölja will,
hädaneffter Personligen för Kämners Rätten inställer och i delta må1
Kiärar.
[ph.p.5] Detta utslag blef, til tidens winnande, genast munteligen atsagt,
hwareffter Notarien Barckenbom däröfwer missnöye förklarade.
Åhn och dag, som fore skrefwit står.
In fidem Protocolli
Carl Edv-son PLANCK.
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1640
DR.G.A.BEYER TO C.F.NORDENSKJOLD
1776 March 23, Göteborg

Phot. in Ph.File 573 = 4 pp.
folio
L.III: 1539,

1640
In Stockholm, in the Royal Library. Formerly in Helsingfors,
Finland, among the Frugård Documents in the Library of Otto
Nordenskiöld. In bundle 2A marked "Diverse Handskrift o.
tryckta handling. any. Swedenborgs skrifter o. Swedenborgianismen." [1965 Oct. itv Ups. Univ. Lib., but owned by Otto
N.]
Copy in Upsala, in the University Library, in volume marked
"T 96: no.4. (T. = Theolog.)

Text published in Im. J. Tafel's Documents (Sammlung van
Urkunden), TUb. 1845, IV: (in Swedish), pp.77-84;
(in German) pp.77-90; and in Nya Kyrkan (A.Kahl),
Lund 1847. III: p.14.
Translation in Doc. 2¹p.424 (= Doc.254)
[Note by A.H.Strohs: A copy found among the papers of
Major Gyllenhaal was presented to Dr. R.L.Tafel, and
another copy to Dr. Im. Tafel. (Doc. 2¹: p.424
footnote)]
See above - 1637
"

below - 1675.14
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1641----1642.11
1641
SWEDENBORG'S "MINERALOGY" BOUGHT BY THE GOTHENBURG
CONSISTORY
1776 April 3

1 page fol.

In Göteborg, in the Consistory Archives: p.60,
§:15 -15. Beslutades det skulle Assessor Svedenborgs
Mineralogie för Bibliotheqvets räkning på Bok
Auctionen hos Commin: Mag-r Nordblom inropas.

1642 = 1643
1642.11
MINUTES OF THE RÅDSTUFWU RÄTTENS I SKARA - EXTRACT
1776 June 10

In Jönkoping, in the archives of the Götha Hof Rätt:
Handlingar no,40.
Copy in Skara, Radstuvens Rätt: Protocoller no.40.
Text in Jönkoping Documents: pp.603-4.
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1643
GÖTA COURT OF APPEALS TO THE KING
1776 June 18, Jönkoping

4 pp. folio L.III:1642,1643

In Stockholm, in the State Archives: Acta ecclesiastica.
Religionsmål, Swedenborgianismen.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar A.l (Loose sheet in front of Handlingar)
Text in ANC = C.T.O. MSS: 89-90; Jönköping Documents: pp.1-3
Mentioned in NCL, as follows:
1895: p.183; n.51 - "1776 June 18th, Jonköping. - Göta Court
of Appeals in a letter to the King. Explains causes
of delay in deciding upon Br. Beyer's case.
Recommends that Dr. Beyer's request to resume
theological instruction be not granted."
1910: p.752: "The Court of Appeals in a letter to the king
report that no judgment in the Swedenborgian case has
been reache inasmuch as nothing has been heard from
the Upsala Consistory. The Court does not know what
to do in the case."
Translation by Björn A.H.Boyeson:

JL. JCC. L v B. Ap M. PA. CMB.

/ C v. O.

to the King
To the King's Most Excellent Majesty:
1776, June l8, Jönköping
Whereas, in humble obedience to your Royal Majesty’s
gracious command, given in a gracious Ramitment of April 27,
1774, to the Court of Appeal, the Court of Appeal has
requested the Consistory's opinion on the application of
Doctor Gabriel Anderseon Beyer, who is a Lector at the
Gymnasium there, to enter again into his office of teaching
theology, in which your Royal Majesty graciously commanded in
two gracious letters of April 26, 1770, and May l4, l77l,
that he should for the time being no longer engage; therefore
it is also incumbent upon the Court of Appeal to submit its
94

humble opinion on this matter according to gracious command.
Whereas Doctor Beyer has neither publicly renounced those
heretical opinions on Divine Doctrine for which he has been
prosecuted, nor given any reliable proofs that he has
renounced them, so that the Consistory, which is most nearly
responsible for the orthodoxy of religion and education,
could report that they are sufficiently convinced that
these heresies are no longer disseminated by him, and whereas
the Consistory, moreover, appears to fear that the
responsibility which he has brought upon himself by
entertaining such opinions has not as yet been examined by
the Court of Appeal; for these reason, the Court of Appeal
cannot but humbly doudt whether the exercise of this teaching
office
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should as yet be entrusted to him again; which matter,
however, we most humbly refer to your Royal Majesty's
gracious discretion.
As the request of the Office of the Public Prosecutor,
the Court of Appeal has also considered it their humble duty
to report that no further consideration of this Religious
cause can take place before Doctor Beyer has been informed of
the opinion which the Upsala Chapter - according to your
Royal Majesty's gracious letter of May 14, 1771 - should have
returned on Beyer's published Predikoförsök til en Postilla,
and on Doctor Roempke's Synodal Disputation de Reprobatione;
wherefore, the Court of Appeal dares most humbly to request
that they be duly informed of such necessary part of the
Upsala Chapter's report as may have been returned, an d in
order that thi s serious Religious case may thereafter be
carried to a legal conclusion.
And whereas your Royal Majesty's Gracious Remitment,
as well as this Religious case itself, have heretofore been
registered among those cases which have been allotted to the
late Assessor Samuel Quaeckfelt, and whereas, for this
reason, none of the members who serve here at the present
time have known anything about this case, or have had any
responsibility respecting it until - on account of recent
reallotments - this case has fallen to the undersigned,
Justice Crusebjorn; for these reasons, the Court of Appeal
has considered it their humble duty to mention these
circumstances as having caused the delay, not only in their
consideration of this Religious case, but also in their
humble Annwer to the Gracious Remitment.
The Consistory's humble report will be found enclosed,
together with the Remitment papers; and the Members of the
Court of Appeal remain, with the deepest loyal zeal and
faithfulness unto death, ete.
Jönköping, June 18, 1776.
JL. JCC. CL v B. Ap. M. PÅ. C M B.
/ C v O.
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1643.11-----1643.14
1643.11
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY - EXTRACT
1776 Sept. 4
In Skara, Domkapitalet Archives: Consistorli Protocol.
§: 9. Copy in Jönkoping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.601-2.

1643.12

BARON E.M.KRUSE TO BISHOP FORSSENIUS
1776 Sept. 4

In Minutes; see below - 1643.13, 1643.14.
Text mentioned in Jönköping Documents: pp.604-5.

1643.13
SKARA CONSISTORY TO THE MAGISTRATES
1776 ept.4
In Skara, Domkapitalet Archives: Bref Bok n:2.o.
Text in Jönköping Documents: p.605.

1643.14
MINUTES OF THE SKARA RÅDSSTUFWU RÄTT - EXRACT
1776 Sept, 5
In Skara, Rådstuvens Rätt: Protocoller n.55.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
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Text in Jönköping Documents: pp.604-5.

98

1643.15 ---1643.18
1643.15
SVEN SCHMIDT TO THE SKARA COURT
1776 Sept, 16
In Minutes - see next item (1643.16)
Mentioned in Jönköping Documents: p.607.
In Skara, Rådstuvens Rätts Handlingar.

1643.16
MINUTES OF THE SKARA RÅDSTUFWA RÄTT - EXTRACT
1776 Sept. 16
In Skara, Rådstuvens Rätt: Protocoller n.58.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar: n.58.
Text in Jönköping Documents: p.607.

1643.17
SVEN SCHMIDT TO THE SKARA COURT
1776 Sept. 18
In Skara, ibid., Handlingar. (In the Minutes.)
Text in Jönköping Documents: pp.613-15.

1643.18
MINUTES OF THE SKARA RÅDSTUFWA RÅTT - EXTRACT
1776 Sept. 18
99

In Skara, ibid., Protocoller n.59.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar n.59.
Text in Jönköping Documents: p. 610

1643.19- -1643.22
1643.19
MAGISTER ANDR. HOLLSTENIUS'S MEMORIAL TO SKARA
CONSISTORY
1776 Sept. 20
In Skara, Domkapitalet Archives: Inkomma Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.620-2l
(In the Minutea).

1643.20
SVEN SCHMIDT TO THE SKARA COURT
1776 Sept. 21
In Skara, Rådstuvens Rätts Handlingar.
Test in ditto: p.6l6 (In the Minutes).

1643.21
MINUTES OF THE RÅDSTUFWU RÄTT I SKARA - EXTRACT
1776 Sept. 21
In Skara, ibid., Protocollar - Trial of Sven Schmidt.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar.
Text as above: p.616
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1643.22
SVEN SCHMIDT’S MEMORIAL TO SKARA COURT
1776 Sept. 23
In Skara, ibid., Handlingar.
Text as above: p.622 (In the Minutes).
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1643.23 ----1643.26
1643.23
JUDGMENT OF THE SKARA COURT
1776 Sept. 23
In Skara, Rådstovens Rätts Protocoller. Judgment of S. Schmidt.
Copy in Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handlingar.
See Jönköping Documents: p.621.

1643.24
SVEN SCHMIDT TO THE BISHOP OF SKARA
1776 Sept.
In Skara, Domkapitalet Archives: Inkomma Handlingar.
Text in Jönköning Documents: p.551 (In the Minutes)

1643.25, 1643.26
MINUTES OF THE RÅDSTUFWA RÄTT I SKARA
1643.25: = 1776 Nov. 18
In Skara, Rådstuvens Rätt: Protocoller n.72.
"" Jönköning, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköning Documents: p.550.

1643.268 = 1776 Nov. 20
In Skara asd Jönköping, ditto. Protocoller and
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Handlingar respectively.
Text in ibid. p.557.
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1644 = 1645
[See NCL 1895: p.183 no.52, where apparently date is given
in error as "1776 Nov. 22.”]
[Reference to Berg (vol.4: p.144) is: "Då han (Beyer)
emellertid icke nöjde sig härmed, utan 1775 ertappades med
att, emot förbud, hålla ett exegetiskt kollegium, anmäldes
detta til laglig beifran."
[To Sundelin, p.111: "Denna anhållan hänsköts till Göta
hofrätt, som I sitt den 8 Juni 1776 afgifha betänkande
förklarade sig urståndsatt både att yttra sig. . .innan. .
Upsala. . .”
Thus there was no actual reference to a Memorial.]
1644.11
SVEN SCHMIDT'S STATEMENT TO SKARA TOWN COUNCIL
1776 November
In Minutes: see next item - 1644.12.
Jönköping Documents: p.558.

1644.12
MINUTES OF THE SKARA TOWN COURT - EXTRACT
1776 Nov. 23
In Skara, Rådstuvens Rått: Protocoller.
“ Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.557.
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1645
ROYAL RESOLUTION RE DR.G.A.BEYER
1776 Nov. 26

2 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Kongl. Maij-ts
Justitiae Revisions,Protocoller för År 1776, Senare Delens pp.ll48-49.
Transcript in ANC - C.T.O.MSS: 91-92, and as follows:

Protocoll,
öfwer Justitiae Ärender,
hållit,
1776. th: 29. Novembr: fred: Efterm:
Jnför Hans Kongl: Maij
p.1142: i närwaro af Theras Excellencer Herrar Riksens Råd:
FriHerre Ribbing.
Grefwe von Stockenström
FriHerre Falkenberg.
Sedan Justitiæ Expeditionen fådt nådigt företräde, anmälte Stats
Secreter aren Wallencreutz i underdånighet:
p.1148: /7: Lectoren Doctor Gabriel And: Beijers underdåniga
ansökning, om nådigt tillstånd at åter få tilträda
underwisningen i Theologien, thermed Kongl: Maij-t i nådig
skrifwelse af th: 26. April 1770. och th: 14. Maij 1771. i
nåder befalt, thet han tils widare icke borde sig befatta; så
wäl som HofRättens häröfwer infördrade underdåniga utlåtande,
theruti HofRätten bland annat förmäler, hurusom wid thetta
religiong måls pröfning, någon widare handlägning, blifwit
funnen icke kunna skje, före an Beijer ärhållit del af thet
utlåtande, som DomCapitlet i Upsala, likmätigt Kongl: Maij-ts
skrifwelse af th: l4. Maij 1771, bordt aflemna, öfwer Beijers
utgifne Prädiko försök til en Postilla samt Doctor Roempkes
Synodal disputation de Reprobatione; och i anseende hwartil
HofRätten underdånigst anhåller, at, af thet utlåtande, som
bemålte domCapitlet i thetta ämne kunde hafwa afgifvit,
ärhålla nådig del.
Hans Kongl: Maij-t behagade i nåder befalla, at thetta mål
skulle hwila.
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Justitiae Expeditionen afträdde
Jn fidem Protocolli.
Andr. Wangel.
Fridrich Ribbing Er. Stockenström M: Falkenberg. expedieras
Stockholms slot den 26 November 1776.
Gustaf
Mentioned in NCL 1910: p.752, as follows:
"1776.- Nov. 26. Stockholm. Royal Resolution commanding that the
case against Beyer be allowed to rest, since the Consistory of Upsala
has not yet reported on Beyer’s Sermons.”

106

1645.11----1646
1645.11
MAGISTER HELLSTENIUS TO THE SKARA COURT
1776 Nov. 27
In Skara, Domkapitalet Archives: Bref Bok.
In Jönköping Documents: p.566 (in the Minutes).

1645.12
SVEN SCHMIDT'S MEMORIAL TO THE SKARA COURT
1776 Nov. 27
In Skara, Rådstuvens Rätts Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.569-72

1645.13
MINUTES OF THE SKARA COURT
1776 Nov. 27
In Skara, ditto. Protocoller: no.72.
" Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.566-69.

1645.14
KING TO THE SKARA CONSISTORY
1777 April 25
In Skara, Domkapitalet Archives: Konglige Bref.
" Jönkoping, Götha Hof Ratt Archives: Handlingar.
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Text in Jönköping Documents: pp.575-76.

1646 = 1647.11
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1647-------1647.11
1647
BISHOP FORSSENIUS TO CHANCELLOR LILJESTRÅLE
1777 Sept, 18, Skara
Phot. in Ph.File 574 = 4 pp.
In Stockholm, in the State Archives: Justitiekanslerns
Arkiv.
Skrivelse från Consist. Got.
Draft in Skara, Domkapitalet Archives: Bref Bok.
Transcript in ANC = C.T.O.MSS: 92-93.
Mentioned in NCL l910: pp.752-53, as follows:

1777. Sept. 18. Skara. Letter from Bishop Forssenius,
of Skara, to the Chancellor of Justice; he complains
of the introduction of Swedenborgianism into his
diocese from Gothenburg. "A number of old ladies, who
have not been married in this world, are said to be
greatly enamoured of these doctrines, because
Swedenborg promises a happy marriage to everybody in
the eternal life, contrary to the words of our Savior
in Matth.22:29;30." Dean Magnus Varelius has written
a large work in refutation of the heresy, but the
Bishop has not granted him permission to print it, as
he has been told that the king has forbidden the
writing or printing of anything against these
absurdities. The Bishop wishes to know if this rumor
is correct

1647.11
CEANCELLOR LILJESTRÅLE TO BISHOP FORSSENIUS
1777 Sept, 30

Phot. in Ph.File 575 = 4 pp. (3 sheets)
L.III: 1646
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In Stockholm, in the State Archives: Kongl. Cancelli
Collegii, Reristratur för år 1777.
“Skara, Domkapitalets Archives: Inkommn Handlingar.
Transcript in ANC = C.T.O.MSS: 94-95.
Hentioned in NCL, as follows:
18955 p.183 no.54:
54-1777, Sept.- Stockholm.— The Chancellor of
Justice to Bisllop Forssenius. Declares
Swedenborgianism beneath contempt, and unworthy any
published refutation.

1910: p.753: The Chancellor of Justice, Liljestrale,
replies to Bishop Forsshenius. He regards the
d
Swedenborgian doctrines so absurd that they can never become dangerous. Swe
revelations. The writer then describes his interview with Beyer and Rosén in Got
Swedenborg.” Some old ladies had indeed been converted
to his insanities, but they deserved pity rather than
notice, and the Chancellor had therefore advised the
king to let the case rest, as it would in time die out
of itself. For the same reason he would recommend "our
learned Dean, Varelius, “to look for some more worthy
subject for his pen, for instance, Herrnbutianism,
“which is worse for the souls of men than ‘frenchmen’
(fransoser), for their bodies.”
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1647.12 ----- 1647.15
1647.12
SKIERF CHURCH RECORD - EXTRACT
1777 Oct. 3l
In Skara, Domkapitalet Archives: Dombok: §: 1.
"Jönköping, Götha Hof Rätt Arehives:
Handlingar no.l.
Text in Jönköping Documents: p.640.

1647.13
MINUTES OF THE SKARA CHANCELLERY
1777 Nov. 8
In Skara, Läns Lande Cancellie Protocalier.
“Jönköping, as above: Handlingar.
Text in Jönköning Documents:pp.635-36.

1647.14
JOHAN ELFSTEDT TO GÖTHA HOF RÄTT
1777 Nov. 24, Kjällby
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Handingar.
Text in Jönköping Documents: p.637.

1647. 15
SKARA CONSISTORY TO GÖTHA HOF RÄTT
1777 Nov. 27, Skara
111

In Jönköping, ibid.: Handlingar.
Draft in Skara, Domkapitalet Archives: Bref Bok.
Text in Jönköping Documents: pp.544-49.
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1647.16
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÄTT - EXTRACT
1777 Dec.5

In Jönkoping, Götha Hof Ratt Archives: Civil
Protocoller 1777. "Attorney General vet
Schmidt." Extract in Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.540.
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1648
NOTICE OF "OECONOMIA REGNI ANIMALIS"
1777

See Doc.2²: p.922

In Bibliotheca Anatomica by Alberto ron Haller, Tomus II, Tiguri, 1777:
pp.328-29.
Copy in ANC Library = 016.611 H15.
Text:
p. 328 Emanuel SWEDENBORG oeconomia animalis in transactiones divisa
Prima de corde Londini & Amstelod. 1740. 4.* absque auctoris
nomine. Primum anatomen praefigit, ex bonis auctoribus collectam:
Proprium caput habet de marina testudine, aliud de circuitu san
guinis in fetu, aliud de formatione pulli in ovo, deinde subjungit
physiologiam, hanc suam & omnino mirificam. In sanguine spiritus
habitat animalis, non materialist Globulus sanguinis fit cubo
salis marini, tamquam basi, cui adaptantur undique variæ salinæ
particulæ & sulphureæ. Sanguis etiam ab innumeris corculis
cerebri & cerebelli promovetur, adque cor remittitur, inque vasis
minimis celerius fruit, & ab oecillatione arteriae promovetur.
Extimam arteriæ membranam fieri in venæ intimam. Sanguinem in sinubus
cerebri a nervorum conpressionibus actuari, quæ eo perveni
ant.
Causam circuitus esse alternam vim fibrarum auriculae, &
sanguinis venosi.
Ej. Transactio secunda de cerebri motu & cortice & anima humane
Amsterd. 1741. 4.* Cerebri motum esse voluntarium & a corde orirl.
Aerem per processus mammillares ad cerebrum venire & ejus corticem.
p.329 Sphaeras ejus corticis esse corcula, quæ in motum cieant eam,
quam mena imperat, iibram, & in eam liquidum in sanguinem & ad cerebri
corticem redire: spiritum corporeum esse, sed immortalem, & proprium
suum corpua atruere, etiam alia corpora animaturum. Anseris cerebrum
noster dissecuit.
[See above - 623, 637.11, 680.13, 707.12.]
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1649 -------------1649.11
1649
NOTICE OF "REGNUM ANIMALE"
1777

See Doc.2²: pp.940-41

In Bibliotheca Anatomica by Alberto von Haller, Tomus II, Tiguri, 1777:
p.329.
Copy in ANC Library - see above 1648.
Text:

p.329 Ej. Regnum animale anatomice, physice & philosophice per
lustratum. P.I. de visceribus abdominis Haag. 1744. 4.
P.II. de visceribus pectoris ib. 1744.4. P.III. de cute, sensu
tactus & gustus, & difformis organicis Londin. 1745. 4.
[See above - 694, 711.11, 711.13, 711.14, 712, 712.15,
722.02, 727.1701.]

1649.11
NOTICE OF "DE ANIMI & CORPORIS COMMERCIO"
1777

L.III: 1179

Text:
In Bibliotheca Anatomica, ditto, p.329.
p.329

EJ. De animi & corporia commercio

1769

[See above - 1062.11, 1451.]

1650---- 1651.12
1650
115

ATTORNEY GERERAL AGAINST SVEN SCHMIDT - RECORD
1777-1778

169 pp.

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt:
Handlingar. "Advocat Fiscalen mot Sven Schmidt
angiende irriga meningar i Religionen."
See Jönkoping Documents: p.539 acq.
1651
MEMORIAL BY ATTORNEY GENERAL STROKIRCU s.v. SVEN
SCHMIDT
1778 Feb. 5

67 pp. folio

In Jönköping, ditto. "Advocat Fiscals Ämbetet mot Sven
Schmidt angående irriga meningar I Religionen."
See Jönköping Documents: p.628.
1651.11 = 1651.25
1651.12
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÄTT - EXCRACT
1778 Feb. 18
In Jönköping, Göttha Fof Rätt Archives: Civil
Protocoller 1778; copy in Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.540.
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1651.13 -----1651.16
1651.13
LETTER TO SKARA CHANCELLERY
1778 Feb. 18
In Minutes - see above. 1651.12.
Text in Jönköping Documents: pp.708-9.

1651.14
EXTRACT FROM SKIERF CHURCH RECORD
1778 Feb. 19
In Skara, Domkapitalet Archives: Dombok.
"Jönköping, Götha Hof Rätt Archives, Handlingar: n.16.
Text in Jönköping Documents: p.639.

1651.15
SVEN SCHMIDT TO BISHOP FORSSENIUS
1778 Feb. 25
In Skara, Domkapitalet Archives: Inkomma Handlingar.
Copy in Jönköning, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.632-33.

1651.16
SKARA CONSISTORY TO GÖTHA HOF RÄTT
1778 Feb. 27
In Skara, ditto: Bref Bok.
Copy in Jönköping, ditto.
Text in Jönköping Documents: pp.630-31.
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1651.17 --- 1651.18
1651.17
JOR:GOLLING AND E.SUNDBOM TO GÖTHA HOF RÄTT
1778 Feb. 27
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.634.

1651.18
LAMBERG TO THE KING
1778 March 11
In Göteborg, Domkapitlets Archives:
Transcript:
Hans Kongl. Majt

Gotheborg d 11 Martii 1778

Igenom hosföljande underdånige Supplique anhåller i
underdånighet Graecae Linguse Lectorn wid detta Gyanesium,
Doctor Gabriel And-n Beyer det täcktes Tit. allernådlgat
förunna honom tjänstfriket uti sin öfriga troligen korta
lifstid från föreläsningarna på Gymnasium, samt at därjämte
oafkortadt åtnjuta hele Lectors lönen, med alla Ämbetets
åtföljande förmåner til des och flera barns nödtorfliga
bergning.
- - Cons:m får lemna Doctor Beyer det välförtjänta witsord
att han alltid med synnerlig flit sökt ungdonons förkåfran
uti Grekiska Språkkunnigheten, så mycket hälsan det welat
medgiva; men att han nu, i anseende till sin svåra passion,
hvaraf han flera gånger blifwit hårdt anfallen, omöjligen är
i stånd, at, såsom wederbör, sjelf kunna bestrida sysslan,
samt at han wisserligen til sit och sina barns nödiga
upperhälle, på en så dyr ort som denna, tarwade de förmåner
som han uti den underdåniga Böneshriften wågat utbedja sig;
så wågar äfwen Consistorium detta alt til Tit. nådigste
behjertande i al1 underdånighet anmäla. I afseende hwarpå
äfven Consist. til Tit. nådigste godtfinnande och bifall i
djupaste underdånighet hemställer det Project, Doct. Beyer,
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uti samma sin underdåniga Supplique angående Graecae Linguae
Lectionens bestridande genom en Extra Ordinarius, som finge
åtnjuta Adjuncts lönen och förmånsrätt til först ledig
bliwande lectors lön; i underdånighet upgifwit. Med
undersåtlig wördnad och lydno etc.
Lamberg
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1651.19------------1651.21
1651.19
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÄTT - EXTRACT
1778 March 23
In Jönköping, in the archives of the Gotha Hof Rätt:
Civil Protocoller 1778. Copy in Handlingar.
Text in Jönköping Documents: p.541

1651.20
GEORGE ARSENIUS TO GÖTHA HOF RÄTT
1778 March 30
In Jönkoping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.638-39.

1651.21
KING TO E. LAMBERG
1778 April 3
Transcript:
In Göteborg, Domkapitlets Archives.
Transcript:
Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthers och Wendes
Konung, etc. Arfwinge till Norrige samt Hertig till
Schleswig Holstein, etc.
Wår ynnest och nådiga Benägenhet med Gud Allsmägtig. Troman,
Biskop och Consistoriales.
Som Wi, för de uti Eder underdåniga skrifwelse af d.11-te
sistl. Martii andragne öma omständigheter i nåder godt funnit
att bifalla, det Graecae Linguae Lectoren wid Gyanasium hos
Eder, Doctor Gabriel And. Beijer må, efter sin underdånige
annökning, erhålla i a in öfwriga lifstid tjenstfrthet ifrån
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Föreläsningarne på Gymnasium, med åtniutandet af hela Lectors
lönen oafkortadt och öfrige Sysslan åtfölljande förmåner, samt
att ofwannämde Lection, genom en Extra ordförst inarius, må få
bestridas, emot Adjuncts lönens åtniutande och förmåns rätt
till först ledig blifwande Lectors lön; Så gifwe Wi Eder sådant
härmed till swar i nåder tillkänna: Låtande Wi för Doctpor
Beijer Wår Öpna Resolution utfärda.
Hwarmed Wi befalle Eder Gud Allsmägtig nådeligen.
Stockholms Slott den 3-die April 1778./.
Gustaf

122

1651.22
C. GEDDA'S STATEMENT IN CONNECTION WITH MATHESIUS
1778 April 3, London
Phot. in Ph.File 480a = 1 sheet -see above 1258.12 (Mathesius Inquiry).
See below - 1677
In Stockholm, in the State Archives: Archives of the Secretary
of State, Anglica. Nolckens bref till Kansli Kolleg. 1764-90.
Transcript:
Monsieur Mathesius et ses adherans m’ent ont impose, en
m’engageant à joindre ma signature à celle de ses amis, dans
sa justification envoyee à sa Majesté. Croyant qu’il ne
Á’agissait, de la part du dit Mathésius, que de demander
humblement pardon, à na Majesté, de l’irrágularité de sa
conduité passée dont je l’ai cru répentant et dana l’ntention
d’en mieux agir à l’avenir, j’ai fait une démarche que je
souhéterais n’avoir pea faite, n’aperçerant que trop,
maintenant, que l’homme est toujoure le même. En conséquence
de quoi j'adhere au sentiment et aux désirs de ceux qui ont
signé la réquete à sa Majesté, portent de justes plaintes
contre lea irrégularités commiees et qui continuent d'etre
commises de la part du Sieur Mathésius.
Londres le 3 Avril 1778
Charles Gedda
Translation:
In getting me to join my signature with those of his friends,
in the statement of justification which he sent to his
Majesty, Mr. Mathesius and his followera have therein imposed
upon me. I took this step in the belief that, on the part of
Hr. Mathesius, it had only to do with humbly demanding pardon
from his Majesty for the irregularity of his past conduct - of
which I believed him repentant - and with the intention of
acting better in the future; a step which I would wish not to
have taken, perceiving only more forcibly now, that man is
always the same. As a result of which, I adhere to the
sentiments and desires of those who have signed a petition to
his Majeaty, bearing just complaints against the
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irregularities committed and continuing to be committed on the
part of Nr. Mathesius.
London, April 3, 1778
Charles Gedda
(See below - 1677)
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1651.23---- 1651.24
1651.23
MINUTES OF THE SKARA CONSISTORY EXTRACT
1778 April 6
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:Civil
Protocoller 1778. Copy in Handlingar.
Test in Jönköping Documents: p.541.

1651.24
ATTORNEY GENERAL JOH. VON STROKIRCH’S
MEMORIAL
1778 April 30
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives:
Hadlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.642-45.
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1651.25
JAC. JOH. BJÖRNSTÅHL ON SWEDENBORG
1778 May 3, Pera

2 pp. 8:o L.III: 1651a

In Resa til Frankrike, [etc.] . . . af Jacob Jonas Bjornståhl
. . . Sjette Delen, Stockholm l784: pp.20-21.
Copy in ANC Library = 9l0/B. (See above - 1632.13)
Text:
. . . . . Nu för tiden lefra 4 a 5 stycken afsatte, eller
Ex-Patriarcher, af hvilka jag mycket väl känner en, som lika
fullt kallas Hans Helighet. Hans nämn ar Caradgea, och bor hen
nu i sit lugn ute på de så kallade Isles des Princes eller
Prinsarne, belägne et stycke ifrån Constantinopel. Jag har haft
tilfälle at där besöka honom några gånger och haft långa samtal
med honom. Han talar skäligen väl Italienska och är curieux at
underrätta sig om tilståndet i våra länder och i synnerhet om
våra Kyrko-bruk, hvilka han i sanning så litet, ja, ännu mindre
förut känt, än någon Klockare eller Kyrkovaktare vid en
Lands-Församling i Sverige känner Catholska eller Grekiska
Kyrkans lithurgia. Han beklagade mycket at Åtkomsten til
kunskaper här är så ganska tilstängd för den, som har lust at
lära något, och däraf, sade han, komeer det at de fläste lagga
sig pa lat-sidan. Han trade ock visaerligen skäl til denna
klagan. Han frågade mig ock i synnerhet mycket om Aasessor
Svedenborg och des Skrifter, som han trade hört omtalsa af en
annan Grek, hvilken hos Ryske härvarande Envoyen H- Stachieff
fitt se var Svedenborgs Arbeten. Åtskillige andre lärde Greker
hafva öfven yttrat sin innerliga längtan efter at blifva ägare
af detta Verket, och är jag viss däruppå, at i sådant fall
skulle det ej mycket länge dröja, innan man finge se vår
Svedenborgs Skrifter eller åtminstone et utdrag däraf klädt i
den vulgaira Grekiska drägten. Jag kunde väl ännu berätta M.H.
en eller annan anecdote i denna vägen, men därigenom skulle jag
ledas för lånngt bort ifrån min sak eller Grekiske Patriarchen
och Kyrken. . . . .
Translation by C.L.O.:
. . . . .There are 3 or 4 deposed or Ex-Patriarchs living here
now, with one which I am very wel1 acquainted, who is likewise
called his Holinesa. His is Caradgea, and he now lives quietly
out on the so-called Isles des Princes, Prince Islands, situated
not far fron Constantinople. I have had an opportunity to see him
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a few tims, and have had long conversations with him. He speaks
Italian quite well, and is curious to be informed of the
condition in our countries, and particularly concerning our
church ceremonies, which, indeed, he knew very little about
before; less even than any parish clerk or janitor in a Country
Church in Sweden knows about the lithurgy of the Catholic or
Greek Church. He greatly deplored the fact that the access to
knowledge here is so barred for one who has a desire to learn,
and this, he said is the reason why so many lie on the bed of
easy. And truly there was cause for this complaint. He asked me
much about Assesor Swedenborg, in
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1651.25 - Page 2
particular, and his Writings which he had heard spoken
of by another Greek, who had seen the Writings of our
Swedenborg at the house of Mr. Stachieff, the Russian
Envoy here. Many other Greeks also have expressed an
ardent longing to become possessed of this Work, and
I am certain that in this case it will not be very long
before we see our Swedenborg's Writings, or at least an
estract from them, dressed in the vulgar Greek habit.
I could tell you one or too more anecdotes in this connection,
but it would lead me too far astray from my subject,
which is Greek Patriarchs, and the Church. . . .
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1651.26 ----- 1651.29
1651.26, 1651.27
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÅTT
1651.26 = 1778 May 6

In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Civil
Protocoller 1778. Copy in Handlingar.

Text in Jönköping Documents: p.541.
1651.27 = “ June 15

In ditto. + copy in ditto.
Text in ibid., p.542.

1651.28
MEMORIAL TO GÖTHA HOF RÄTT BY ATTORNEY GENERAL JOH VON STROKIRCH
1778 - Ank den l6 Junii
In Jönkoping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.646-49.

1651.29
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÄTT - EXTRACT
1778 June 16
In Jönköping, ditto: Civil Protocoller 1778. Copy in Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.542-43.
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1651.30 ----------1652.11
1651.30
SVEN SCHMIDT’S MEMORIAL TO BISHOP FORSSENIUS
1778 June 18
In Skara, Domkapitalet Archives: Inkomma
Handlingar.
" Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.650-54.

1651.31
MINUTES OF THE GÖTHA HOF RÄTT - EXTRACT
1778 June 19
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Civil
Protocoller 1778; copy in Handlingar.
Test in Jönköping Documents: p.543.

1652
SWEDENBORG IN THE ENGLISH PRESS
1778 July
In The Gentleman’s Magazine, July 1778: pp.325-26; review
of Heaven and Hell. (See above - 770, 845.1201)
Copy in ANC Library. For other references to this
magazine, see above - 1402.14, 1496.11.

1652.11
MEMORIAL BY ATTONEY GENERAL JON. VON STROKIRCH
1778 July 7
In Jönköping, Götha Hof Rätt Archives: Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.655-56.
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1652.12 ------1655
1652.12
MEMORIAL BY SVEN SCHMIDT
1778 July 16
In Jönköping, Götha Hof Ratt Archives: Handlingar.
Text in Jönkoping Documents: pp.657-59.

1653 = 1655
1654
SWEDENBORGIANISM IN GÖTHA HOF RÄTT
1778 Sept. 8, Jönköping

1 page fol.
L.III: 1653, 1654

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt: Civil
Protocoller För Augusti, Sept. och Oct. Månader. 1778
På Prezidentens Divisio. p.778. "G. Beijer och Rosen."
See Berg, vol.4: p.144 - where date is given as Sept. 7.

1655
GÖTHA HOF RÄTT TO THE KING
1778 Sept 8, Jönköping
6 pp. folio
L.III: 1653, 1655
In Stockholm, in the State Archives: Acta ecclesiastica.
Religionsmål. Swedenborgianismen
Transcript in ANC = C.T.O.MSS: 96-97. See Berg,v.4:p.144
(as above).
Mentioned in NCL: 1895 p.183 no.55: "Göta Court of Appeals to the
King.
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Reports its inability to decide the case against Dr. Beyer, without
the judgment of the Theological Faculty of Upsala. Recommends that
Dr. Beyer be left in peace, and the case ne considered closed.”
1910 p.753: “The court of Appealss to the King; recomends
that the case against Dr. Beyer be considered lapsed and be struck
off from the docket of the Court.”

1656 ----- 1658
1656
MINUTES OF THE ROYAL COUNCIL ON SWEDENBORGIANISM
1778 Sept. 14

7 pp. fol,

In Stockholm, in the State Archives: Kongl. May: ts
Justitiae Revisions Protocoller för År 1778.
Senare Delen: p.660.
Transcript in ANC = C.T.O.MSS: 98-99.
Mentioned in NCL, as follows:
1895: p.183: n.56: "1778, Sept. 14th, Stockholm. - Extract from Minutes of
the Royal Council, confirming the recommendations of the Court of Appeals.
1910, p.753: "1778, Sept, 14. Stockholm. Royal letter to the Court of
Appeals, ordering the case against Beyer to be struck off the docket."
1657
KING TO GÖTHA HOF RÅTT
1778 Sept. l8, Drottningholm Castle

4 pp. fol.

In Jönköping,Götha Hof Rätt Archives: Kongl. Bref i civila mål för åren
l778-l780: pp.626-29; copy in Handlingar.
Text in Jönköping Documents: pp.784-86.

1658
G.A.BEYER vs. GOTHENBURG CONSISTORY AND JOH. GOTHENIUS
1778 Oct. 12

65 pp.
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In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt: Handlingar.
See above - 1633.12
“
below - 1658.11, 1659
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1658.11 ---- l659.11
1658.11
G.A.BEYER vs. KULLIN RECORD
1778 Oct. l2

35 pp. fol.
L.III: 1620

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt: Handlingar.
See Jönköping Documents: p.751.
1659
NOTICE OF DR. BEYER”S CASE IN GÖTHA SUFREME COURT
1778

1 page fol.

In Jönköping, in the archives of the Götha Hof Rätt:
Register öfver Afgiorde Supplique Acter 1773 till 1790.
"B 4".

1659.11

TESTIMONY CONCERNING SWEDENBORG
1778

L.III: 1585

In Emanuel Swedenborgs demüthiges danksagungsschreiben an den
grossen Mann, dir die nonexistenz des teufels demonstrirt hat.
Frankfurt und Leipsig, 1778, 46 pp. 8:o.
Copy in ANC Library = S2 AEml.
See C.Th.Odhner's Annals of the New Church (B.A.1904):
p.112: "A mass of nonsense."
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1660 -----1663,
1660
MINUTES OF THE ROYAL COUNCIL
1779 Feb. 16

1 page fol.

In Stockholm, in the State Archives: Kongl. May:ts
Justitiae Revisions Protocoller för År 1779.
Förra Delen: p.439
Transcript in ANC = C.T.O.:100.

Mentioned in NCL, as follows:
1895, p.183: - "57. -1779, Feb. 16th, Stockhole, - Extract
from Minutes of the Royal Council. Dr. Beyer’s
former petition, to resume theological teaching,
declared lapsed, since he now had been permitted
to retire from active serrice.”
1910, p.753:- “l779. Feb. l6. Stockholm. Royal Resolution
granting permission to Dr. Beyer to resume
instruction in Theology, whenever opportunity is
offered to him."
1661
G.A.BEYER'S “INDEX INITIALIS” WITH ANNOTATIONS
1779

1 page

In Linköping, Diocesan Library: Printed Books. "Index
Initialia in Opera Swedenborgii Theologica. l7. e. l5.
On the fly-leaf:
"Omnium rerum, quae infera sunt, exemplar supra est, uti
loquunt Cabbalistae. cfr Vindet de fita functorum statu
p.m.”
On the title-page (which comes after):
“Sam. Älf.”

1662
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INDEX INITIALIS
1779

Hyde n.3166

Index Initialis . . . by G.A.Beyer, Amsterdam 1779,
Copy in ANC Library = S3 qB46.
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1662.ll
DEATH OF DR.G.A.BEYER
1779 (March or April)

See below - 1662.13

See Doc. l: p.626:
“After he had finished this laborious work [Index
Initialis], and had sent the last sheet of the
manuscript to Amsterdam, he became ill, and died a few
days afterwarde, in the year 1779."
Mentioned in NCL l9l0: p.753, as follows:
"1779, March or April (?). Death of Dee Gabriel
Anderson Beyer, three weeks after the completion of
his great Index Initialis to the writings of
Swedenborg."
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1662.12
CHRISTIAN JOHANSEN TO LIEUTENANT NORDENSKJÖLD
1779 July 12

Phot.in Ph.File 576 = 4 pp. (2 sheets)

In Stockholm, in possession of Eric Nordenakjöld. To be given
to the Royal Library there. Formerly in Helsingfors, Finland,
among the Frugård Documents, Bundle 3A no.3.
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Tranecript in ANC = Nordenskjöld Papers 1772-1824, pp.22-23, and as
follows:
[Revelations in Africa]
[ph.p.1] Välborne Herr Lieutenant!
På en tid af 3 veckor har jag varit borta at Östergyllen. Mot min
bortresa från Norrköping fick jag ifrån Eskilstuna mid tilsändt Herr
Lieutenantens gracieusa Skrifvelse, den jag med synnerlig fägnad emottog.
Och her den äran för så mycken betygad vänskap och guest aflägga
ödmjukäste tacksägelse.
[“ p.2] Det var öfwermåttan artiga och intressanta uplysningar. Och är
mycket troligt at Tombut är den orten där den af H- Sredenb: omnämnde
Revelationen nu esisterar.
I några Chartor som jag i Norrköping fick tilfälle se, fant jag den ligga
under 20 lat: graden ungefär mit i Africa. Dock nästan längre ifran Cartago
än itrån gröna udden. Hvad Hippos vidkommer fant jag i en bok som jag mins
rätt, Cellarii Notitia orbis antiqui:/ tvänne städer af detta namn, ej
långt ifrån hvarandra belägne. Den ena Hippo diarhyfus emellan utica och
Cartago, och den andra Hippo Regius i Numidien.
Det set svårt ut at komma til någon communication med folket i det
innersta af Africa. Kan hända och at Försynen vill hafva dem undangömda.
Vi torde därföre blott få nöja os med ågra allmänna och dunkia
underrättelser om dem. Hvad H-r Swedenb; meddelat, tager jag frihet
härjämte bifoga. ----Min värde vän H-r August Nordensköld hade jag det ogemena nöjet at råka i
Norrköping med sin fru och svägerska. Efter mäst 8 dagara vistande där,
afreste de.
Med mycken vördnad har jag äran framhärda
Välborne H-r Lieutnantens
Ödmjukaste tjänare
Eskilst-a d l2 Julii 1779
Christian Johansen
[" pp.3-4]

Excerpta

[being Latin excerpta, as follows!
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[L.J. n.74: - That angels have little hope of the Christian world, but
much hope of some distant nation. They added that nowa revelation is
being made to that nation.
[H.H. n.326: -

That Africans are the most loved in heaven.

[T.C.R. n.835 - Africans are the most interior of men.
[“

840 - Therefore they now have a revelation which does not extend
to the coast. They despise comers from Europe.
Swedenborg's speech with Augustine, Bishop of Hippo who
said that there the worship of the Lord was being
inspired, and there was hope of its progress. Angels
rejoiced over this revelation.]
(See below - 1663.1102)

140

1662.13
LIFE OF DR. GABRIEL AND:SON BEYER
1779 Sept. 7, Göteborg

Phot. in Ph.File 577 = 31 pp. (3 sheets)
Göteborg, nos.143 and 144, den 7
(See above - 1500)

In Hwad Nytt? Hwad Nytt?
September 1779.
Text:
[ph.p.la]

Hwad Nytt i Götheborg?

Den 2 uti innewarande månad afsomnade, för detta, Gräcä Lingvä
Lectorn, Herr Doctor Gabriel And:son Beyer: En man, lika känd för
grundelig lärdom, skarp och redig tankegåfwa, som för 26 års oförtruten
tjenst wid detta Gymnasium. Få Lärare kunna upwisas, hwilka i den grad,
som wår saknade Doct. Beyer, ägt den gåfwan, at med lätthet och behag
bibringa sina Lärjungar nyttiga, fast ofta torra kundskaper, och at, med
en måttad alfwarsamhet, hos dem altid bibehålla den fullkomligaste
wördnad och tilgifwenhet.
Han ägde, uti en bräcklig hydda, en sundt tänkande själ; och
ansåg sin lefnad för beswärlig, den stund han icke, för kroppens plågor,
kunde, i sin wäg, ware den Studerande ungdomen til all möjelig nytta.
Häraf kommer ock, at man under all dess Lärare tid. de twenne sidsta
åren undantagna, då sjukdomen tagit förmycket öfwerhand, knapt lärer
kunna framdraga et enda exempel, det han, utan högst trängande
nödfall, licentierat Ungdomen från de offentelige eller enskilde
föreläsningarne, eller underlåtit, at på puncten sig dertil infinna.
Sådane Lärares egenskaper äro sälsynte, och förtjena, i alla tider,
bland uplysde medborgare, at med högaktning, til noga efterfölgd,
ihogkommas och upteknas.
Smickraren och Mat-Poeten Måge, wit de Mägtigas och Rikas grafwar,
uphöja sin stämma til lofqwäden lika förgängelige med den belöning de
derföre skörda: Philosophen anser sådant med förakt och håller alt för
blendwärk, då icke gerning arne tala.
Min föresats är icke, at öfwer wår Döde, skrifwa någon
Panegyrique, utan en kort och i möjeligaste måtto fowärdig berättelse
om Dess lefnadslopp. Den består uti följande drag.
[ph.p.2]
Theologiae Doctorn och Lectoren, Herr Gabr. And. Beyer,
trädde in i werlden, d. 31 Augusti, l721. Fadren war
Höf-Rätts-Commissarien och Landsfiscalen ADIreas Beyer, en Handlandes
Son ifrin Wenersborg, och Modren Gertrud Weffver, Doter af Gymnasii
Befallningsmannen Weftrer.
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Desse, som märkte hos Sonen mycken naturlig quickhet och hog för
studier, satte honom til underwisning i Uddewalla Schola, hwarifrån han
år l734. war färdig at begifwa sig til Götheborgs Gymnasium. Här uppehöll
han sig til år 1739, då han af Studier wäl Underbygd, besökte Upsala
Academie, och där, efter aflagde Specimina, år l746 pryddes med
Lager-Kranzen.
Efter sådan wunnen heder, och flerårig med nytta anwänd tid wid
Academien, förfogade han sig åter til bemorten, för at i tjenste-wägen
göra nytta med de kundskaper han redan inhämtat.
Han blef ock, år 1748, här antagen til Notarius Consistorii, en
sysla, med hwilka är förknippadt drygt håde answar och arbete.
Lyckan tycktes, åtmisntone I början, här troget följa förtjensten I
sporen,
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och det dröjde icke länge, innan wår Beyer til Gräcä Lingvä Lector wid
Götheborgs Gymnasium blef antagen. Detta skedde år 1752, då Har äfwen
såsom Consistorialis inträdde uti Consistorium.
Härwid stadnade denne Wärdige Mannens befordran, då jag tillägger
det, at Han, är l762, fick Theologiä Doctors Diplome från Greifswalds
Academie.
Det bör icke eller obemäldt lemnas, at han, Prestwigd år l749, 2ne
färskildta gänger stod en upförd på Förslager, neml. år l757 til
Hwalinge och år 1755 til Skee Pastorater, det förra i Hallands, och det
sednare i Bobus Län.
Då han år l757 skulle prädika i Götheborgs Domkyrka, blef han,
första gången, angripen af en swår hämvtysis, hwilken just war grunden
til den siukdom, som så småningom afmattat des krafter och ändteligen
förstört des jordiska boning.
Människliga lifwet, utom en ägta lefnads-Wån, är en wild ökn, som
från alla
[ph.p.2a] kanter framntäller wel beswärlighe- ter. Wår Beyer, härom
öfwertygad, walde sig år l756 an Maka: Det war Krono-Befalningsmannen
Ekmans Doter, med hwilken Han skaffat til werlden 10 Barn, af hwilka 5
nu begråta saknaden af en öm Fader; men de andre 5 hafwa, tillika med
sin Moder, förut gådt ur tiden.
Wi hafwe nu fölgt Doct. Beyer på dess lyckas wädjoban; det återstår
at se honom lysa på Lärdomens fält. Men här möter en okunnighet om alla
af honom wid särskildte tilfäller utgifne Lärdoms-prof, hwilken likwäl
genom Dess wänners och Anhöriges biträde, framdeles torde afhielpas.
Jag wil emedlertid nämna så mycket deraf, som för närwarande är mig
bekandt.
De 2ne Disputationer Han pro exercitio och gradu i Upsala utgifwit,
känner jag hwarkan til Titul eller åretal; men et Dess år l748 på
trycket i Upsala utgifna Arbete, Specimen Elenchi Rationalis, in Actis
Apostolorum conspicui, kalladt, är i mina händer. Detta tänkte sal.
Doctorn Präsidendo förswara; men kunde ej winna Theologiska Facultetens
bifall därtil, emedan ämnet ansågs helt och hållit för Theologiskt; utan
Präsiderade i det stället för några Theser, De Certitudine Morali. Äfwen
präsiderade han för Theses på Gymnasium i Götheborg, 1752.
Tränne särskilda gångor har ock wår Doctor orerat på Gymnasium; den
första år 1748, til firande af Jubilaeum Gymnasticum; den andre wid
Deras K:gl. Majestäters wistande i Götheborg l754, och den tredje wid
Rectorats-ombyte, af hwilka Tal de 2ne sidstnämnde äro genom Trycket
almänna gjorda.
År 1763 utgaf han på Trycket sina ‘Αποσπασμάτια έλληυιχά’ med
Latinsk version, den han til en del sjelf gjort.
Äfwen har jag läst et des Företal til Professor Michaelis af
Probsten Gädda öfwersatta Typiska Theologie.
At wår Doctor, utom widsträkd kundskap i de så kallada döda
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språken, äfwen war hemma med de lefwande, därom witna til en del, des
öfwersätningar af Newtons förklaring öfwer Uppenbarelse.- Boken och af
[ph.p.3] Ärke-Biskop Tillotsons Prädikningar, hwilket sidstnämnda arbete
han delade tillika med Herrar Lectorerne, Doctor Roempke och Probsten
Kullin. Mer kun jag nu ej påminna mig. Det torde likwäl wara tilräkeligt
prof af des grundeliga lärdom och arbetsamhet.
Den 20 Junii innewarande år blef wår Doctor för sidsta gången af
sin blodspotning anfallen, med sådan häftighet, at han sjelf märkde det
hans lefnadslopp nu skred til sit slut. Från denna stund, har han nästan
beständigt måst hålla wid sängen.
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Sina plågor drog han wed tålamod och bibehöll, nästan til
sidsta andedrägten, fulkomligt nytjande af både sans och
talegåfwa. Med hopknäpta händer och uplyfta ögon til sin
warelses ursprung, utstod han fricodigt den sidsta d~ddk--pen,
och dog med den tilfridsställelse, at hafwa lefwat en nyttig
Medborgare, en oförliknelig Ungdoms Ledare.
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1663
NOTICE OF BEYER’S CASE IN GÖTA SUPREME
COURT
1780
1 page fol.
In Jönköping, in the archives of the Götha
Hof Rätt:
Referat Register från 1776-Till 1781.
"B C C”
"B. C. C. Beijer Gabr. And:son mot dem
Capitlet i Götheborg och J. Gothenius.”
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1663.11
REV. ARVID FERELIUS TO PROF. TRÄTGÅRD - TESTIMONY CONCERNING SWEDENBCRG
1780 March 17

Phot in Ph.File 578 = 7 pp. (3½ sheets)
+ ph. of Draft = 3+ “ (dated Mar.31)

In Tafel’s (Dr. Im. J) Sammlung von Urkunden . . . Tüb., 1839,
vol.3: pp.40-46 (Swedish text), pp.40-5l (German trans.).
L.III: 1558. See above - 1559,
1592.11, 1594
[Note by AA on back of phot.:
"In A.H.Stroh's Samling deposited in
Upsala University Library, package no.l8.]
Transcript:
[ph.p.1]

Sköfde d.17 Marti 1780.

Högadle och vidtberömde Herr Professor!
Som H. Herr Professorn ej kan hafwa sig bekant, at jag hela tiden varit
opaslig, at förtiga trägna göromål i församlingen och det mig förordnade
Prosteriet, särdeles i början af året undrar jag icke om Herr Professorn
skrifver mig ibland de otacksammas antal. - Nej, jag försäkrar, att all
guns mig visades uti Greiffsvald som under min varelse i London alldrig her
eller skall komma i förgätenhet: utan får jag härmedelst äran ödmjukaste
tacksägelse derföre aflägga; För den gunstiga skrifvelsen af d. 7 sistledne
Dec: får jag afwen afbörda min vördsamma tacksägelse, och i anledning deraf
gifva tillkänna så mycket jag mig nu ärindra kan om vår afledne namnkunige
landsman. Assessor Emanuel Svedenborg blef död martii manad l772, och
begrofs af eig uti Srenska kyrkans Ulricae Eleonorae graf chor d. 5 April,
som var den sista prästesysla jag deri landot gorde. - På slutet af året
förut blef han rörd af slag på den ena sidan, hvilket gorde hans uttal
oredigt, särdeles då väderleken var tung. Åtskilliga gångor besökte jag
honom, och under hvarje handa samtal frågade: Om han förestälte sig att han
denna
[ph.p.2] gången dö skulle? Hvartill svarades, ja. -- Hvarpå jag förestälde:
att son ganska många trodde, det han medelst sitt nya Theologiska
Systeme endast sökt att vinne stort namn, eller blifva namn
kunnig, det han och verkeligen derigenom erhållit, om han icke nu
skulle finna sig vid, att göra werlden den justice att återkalla
altsammans eller någon del deraf, särdeles som han ingen vidare
nytta nu mera i denna werlden, den han snart skulle lämna, kunde
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förvänta m.m.? Hvarvid han rest sig upp till hälften upp i sängen,
läggande den friska handen på sitt bröst och sado med någon ifver:
[“]Så sant i sen mig för edra ögon, så sant är och alt hvad jag
har strifvit, och har jag kunnat säga mer om det varit
tillåteligt. - När I kommen in i evigheten, fån I se altsammans
och då får I och jag mycket at talas vid om." På tillfrågan om han
icke ville begå Herrans nattvard? svarade han med tacksamhet, at
det var väl på mint. Fast han som en ledamot af andra werlden ej
behöfde detta sakrament, ville han det dock annamma, och wisa den
gemenskap som är emellan församlingarne der ofwan och här nedre,
frågande mig om jag last hans tanka om Altarens Sacrament Quest.
Om han ärkänner sig för en syndare? Resp. Wisserligen sålänge jag
omförer syndakroppen. - Under mycken andackt, under händernas
heliga sacramentet, samt efteråt till tacksamhet skänkte mig sitt
större verk arcana coelectia, hvarad ej mer än 9 Exemplar då voro
osålde, som skulle skickas öfver till holland:
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När jag en annan gång skulle besöka honom, hörde jag, straxt vid
ingången och uppför t[r]appan, honom talande med största haftighet,
liksom han haft att göra med stört sällskap; men då jag kom i förmaket,
där hans uppasserska satt, och frågade henne hvem som var inne hos
assessorn? Svarade hon, ingen, och att han hållit ett sådant Philogium 3
hela dygn. Wid mit inträde i sängrummet, ber han mig helt lungt vara
välkommen och sitta ned, och sade straxt derpå: men att han i 10 dygn
varit plågad af onda andar, som herren honom påsändt, och att han aldrig
tillförene vari antastad af så elaka andar, som dessa: men at han nu
återigen fått goda andars sällskap. Medan han ännu var frisk kom jag
till honom med Danska pastorn, då han satt ock stref vid ett trindt bord
mitt på golfwet, med Haebreiska Bibeln, hvaruti hela hans bibliothek
bestod, framför sig, då efter hälsing, han pekade med öfver och sade;
just nu var apostelen Petrus här och stod der, och var det ej längesedan
som al1 Apostlarne voro hos mig, utom det de besöka mig son oftast. -[ph.p.3] På sådant sätt yttrade han sig altid utan förebehåll: men sökte
alldrig att göra proselyter. - Hvad han nu höll på att skrifva
sade han skulle bli ett bevis af Apostlarnas skrifter, att Herren
var den ende och sanne guden och ingen mer. -- På fleres
tillfrågan: hvarföre inga flere än han hade sådane uppenbarelser
och umgänge med andar? Avar: - Att hvar och en kunde det hafva så
väl nu som i gamla Testamentet, men at menniskorna äro nu mera
kötsliga hvilket är rätta hindret. -Bland andre nyheter jag en
gång fick med påsten från Sverge, var och det at Assessor
Svedenborgs syster, Enkefru Lundstedt, var blefuen död. Detta
berättade jag genast för en resande Svensk, vid namn Meyer, som
war hos mig wid det tillfället, som straxt gick till Asseasorn,
och kom tillbaka; sagande: att det war intet bevändt med
Svedenborgs föregifvande, att han hade samtal med de döda, emedan
han icke wister sin systers död. -- Detta berättade jag för
gubben, som sade; att mannen bör weta, at jag ej har kundskap i
sådana mål, så framt jag icke ber att få weta derom. - Den
numkunige Springer, som ånnu lefwer i London, berättade honom,
som jag menar hette Höpken, var afsomnad. -- Efter några dagar, då
de åter råkades, sade Assess-n; det är sant att N:N. är död, jag
har talt med honom, och sade han;
[ph.p.3a] at i voren Camrater i Uppsala, och sedan haft, dels lika, dels
olika tänkesätt i Rixdagsaffairer, med flere anecdoter, som
Springer fant sanna, och trodde att han ej kunnat ha kundskap
härom; utan ofvanifrån, och blef således en Svedenborgian.- När
Assessor Svedenborg skulle resa från London till Sverge och hade
accorderat med några skeppare om fragten, flyttade han ned til1
wattusidan och bodde hos en Svensk krögare wid namn Bergströn som
ännu lefwer och bor nu i VellClose Square at Kings arms, som måtte
draga försorg om Skepsprovision för honom. Och son han bland annat
drack en wiss portion caffe dageligen, frågade Bergström för huru
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många dagar han skulle lägga in Caffe, malit neml. Svar; för 6
dagar. - Bergström sade det är för litet, ty det är oömojeligt at
Herr Assessorn kan vara i Stockholm på så kort tid, då Sredenb.
Sade: ja, lägg då in för 7 dagar. - Hvad hände efter 6 dagars
förlopp var skeppet i dalarön och den 7-de i Stockholm, då
Skepparen en Engelsman, hvars namn jag menar var Havson, skolat
sagt vid återkomsten till London, att så länge han warit til1
sjös, hade han alldrig haft så beständig medvind, som denna
gången, så att vid alla wändningar, vinden fölgde med. - Ehuru han
åtskilliga gången
[ph.p.4] war i Svenska kyrkan, då han sedan spisade, antigen hos mig
eller någan annan Svensk, sade han sig ej hafva någon ro i kyrkan
för andarne, som säga emot hvad
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prästen säger, särdeles då han handlar om 3 personer i guddomen som är det
samma som 3 Gudar. - Wid min ankomat från Englang 1772 blef jag anmodad af
prästeståndet wid Riksdagen, genom dess taleman Biskop Forssenius, at på
samma sätt som nu, ge berättelse om Svedenborg, det jag och gorde på tre
ark: men förtryter mig,
at jag, liksom-nu, ej tog afskrift deraf. - någon torde tänka at Issessor
Svedenborg varit vurm agtig: men tvärtom. -- Han var mycket behagelig och
lätt i sällskap, talande om hvarje handa som föreföll, lämpande sig efter
sallskapets begrepp, och talte alldrig om sina satser, utan att bli frågad
deron. - Men mäkrkte han att någon framstälde förwetna frågor, eller wille
göra narr af honom, så gaf han straxt sådant svar, at den frågande måste
tystna, utan att göra honom klok.
Bland hans besynnerligheter var. att han alldrig tvättade sitt ansigte
eller händer, ej heller borstade sina kläder, sägande: att ingen dam eller
orenlighet lådade wid honom. - Linne eller lakan tålde han icke i sängen,
[ph.p.4a] utan låg emellan ylona Engelska filter. - Nu måete jag sluta,
sedan jag slamrat om några särskilta anecdoter, som icke torde fårut wara
bekanta: Men ber, at mitt namn ej må bli nämt uttryckel. så länge jag
lefwer. Inneslutande mig i vanlig gunst, lefver med högagining Herr
Proffessorns
Ödmjuka Tjänare
Arvid Ferelius
En stark anti Svedenborgian Biskop Lamberg i G6theborg är nu nyl-n blefwen
död.
Att föregående afskrift av Prosten Ferelii bref till
Professoren Trägård i Greiffswald, är like lydando med originalet, som bemälte professor år 1796 öfwersände till en correspondent B-- här i
Stockholm; det intygas af mig
I:F:Brunstedt.
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Translation in Doc. 2¹: pp.556-62 - see also footnote ± on p.556;
Biographical note on Ferelius, vol.1: p.704.
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ANECDOTE CONCERNING SWEDENBORG
1780 Sept. l5

Phot. in Ph.File 579 - 3 pp. (2 sheets)

In Mina Tidsfördrif, 1780, Sept. 15: N:o 28: pp.109-11.
Text:
[p.109]

Anecdoter om den bekante Assessor Swedenborg.

Assessor Swedenborg dog i London 1772. Utgifwaren af desse
Tidsfördrif bi wistade hans begrafning, men kände honom blott til utseendet
i lifstiden. En wiss ansenlig Herre i Amsterdam, som gjordt bekantskap med
Swedenborg, och heft åtskillige samtal med honom om hans Conversation med
Andarne och dylika djupa hemlig heter, har uti Bref til en af sina wänner i
London gifwit et kort begrep om denne
underlige och owanlige menniskjan,
och hwaraf jag här wil meddela et litet Utdrag. "Jag kan icke underlåta at
berätta Er något särdeles besynnerligt om Swedenborg. Förleden Torsdag
hälsade jag på honom, och fant honom efter sin wana i fullt arbete
med at skrifwa. Han berättade mig, at han samma morgon i 3 hela timmar hållit
et samtal i Andarnas rike med den sidst afledne Konungen i Swerige; han hade
wäl träffat honom der dagen förut, men som han märkte, at Konungen war i en
djup discours med den ännu lefwande Drottningen, hans efterlämnade Gemål, så
wille han ej på något sätt störa honom. Efter flere underliga berättelser
härom, frågade jag honom änteligen, huru det kunde wara möjeligt, at träffa
en ännu lefwande Person uti Andarnas rike? Men han swarade, at det ej war
Drottningen sielf, utan allenast hennes Spiritus familiaris. Hwad wil det
saga? inföll jag; sådane warelser har jag hittils hwarken läst eller hört
talas om. Härpå förklarade han mig, at hwar och en menniskja bade sin goda
eller onda Engel, hwilken ej allenast ständigt wore hos hennes utan lät sig
äfwen understundom se i Andarnas rike. Deraf wet den lefwande Personen ingen
ting, men dess Engel wet alt. En sådan Spiritus familiaris stämmer i alt ting
öfwerens med sin menskliga Compagnon, och infinner sig i Andarnas werld i
samma skapnad, samma ansigte, samma uttal, bärer samma kläder,
p.110 som menniskjan på jorden, med et ord, denne Spiritus familiaris såg
til alla delar ut, som han ofta sjelf hade sedt Hennes Majestät i Stockholm
och hördt henne tala. För at betaga mig all twiflan, berättade han, at
Doctor Ernest i Leipsig på samma sätt låtit se sig i Andarnas rike, och med
hwilken han haft en widlöftig och wigtig discours. Jag undrar hwad
Professor Ernest skal säga, när han får weta detta? Den naturligaste tankan
blir säkert, at den gamle Swedenborg är galen. Omöjeligan lär han kunna
hålla sig från at skratta. Jag begriper knapt sielf, at jag kan bärja mig
för skratt, så wäl som jag gjör, då jag hörer honon tala om sina äfwentyr;
och det som mera är, jag har mer än ofta sedt honom i stora sällskaper af
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bägge Könen, hwaribland jag kändt flere, som icke så aldeles förstått sig
på, at taga förnuftet til fånga under trones lydnad, men til min största
förundran kunde jag intet märka det minsta åtlöje ibland de församlade. Så
länga han talar, är det likasom hwar och som hörer på honom blir förtjust
uti hans tal. Den som bjuder honom til sig, kan med säkerhet wänta honom.
Baron * * böd honom I förra weckan til middagen, och oagtat Swedenborg
aldeles icke kände honom, så kom han och fant wid hans Bord et stort
sällskap af Judar, Portugiser och andre resande, med hwilka han strax utan
widare Ceremonie inlät sig i discours. Den som är nyfiken at se honom ,kan
utan
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möda winna sin önskan. Han låter se sig af hwem det wara må. Man kan lätt
föreställa sig, at desse månge Visiterne taga en stor del bort af hans
tid; och må man förundra sig, at han kan få sina stora Wärk färdige, och
huru det är möjeligt at han hwarje wecka kan låta trycka 2 hela Ark, och
concipera 8 Ark dertil, utan at hafwa en enda rad i förråd; men han säger,
at hans Engel dicterar lika så hastigt för honom, som han kan skrifwa.
Följande märkeliga händelser tjena til bewis på hans besynnerliga
kundskaper:
“En Enka efter Holländska Envojen Marteville wid Swenska Hofwer,
twiflade efter Mannens död, huruwida en wiss betydande penninge-sak vore
afgiord, och som hon wiste, at hennes Herre i lifstiden warit wan, at ha
alla sina saker i riktig ordning, så war det henne så mycket mera
angelägit, at få wisshet härom. Til den ändan tog hon sin tilflygt til
Swedenborg, och bad honom skaffa sig underrättelse härom ifrån hennes
afledne Man. Swedenborg samtyckte til hennes begäran, och gaf henne kort
derpå följande Swar: At man på et wist ställe i en Bureau skulle finna
p.111 Documenter, som rörde den omtwistade Penninge-Summan. Hwilken
också hände
“Et annat Exempel, då han på en resa ti1 Götheborg, just i det samma
han steg i land, sade med djupaste bestörtning, at i det ögnablicket
stod hela Södermalm i Stockholm i ljusan låga. Några timmar derefter
utlåt han sig, at Elden begynte bli dämpad, at många hus brunnit, men at
hans egit war oskadt. Tre dagar derefter feck man med Posten ifrån
Stockholm underrättelser, som til alla delar bekräftade hann utsago.
"Det tredje Exemplet synes dock wara det
en wiss stor Drottning honom, at fråga en af
Slägtingar om en Sak, hwarom ingen annan, än
kunskap. Swaret skal ock wärkeligen warit så
blifwit satt i största förundran.”

wigtigaste: 1763 betrodde
Drottningens afledne
den döde kunde hafwa
beskaffat, at Drottningen

Denne sednare händelsen är nog bekant hos oss. Utgifwaren at denne
Skrift har en gång i mångas närwaro frågat en af störste Herrar i Riket,
som wid detta tilfället warit den ente närwarande, om förloppet häraf,
hwilket högbemälte Herre också bekräftade.
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C.JOHANSON TO HIS BROTHERS AND SISTERS - COPY
1780 Sept. 19

Phot. in Ph.File 580 = 4 pp. (2 sheets)

In Stockholm, in the State Archives. Nordenskjöld Collection
(See above - 1662.12)
Transcript in ANC = Nordenskjöld Papers 1772-1824: pp.38-43. and as
follows:
[ph.p.1] Afskrift

Stockh: d 19 Sept: 1780.

Käraste Syskon!
Utan tvifvel vänten I af mig härifrån orten några tidningar, något
hugneligit Nytt om Herrans Nya Kyrka. Hvad ville jag häldre, än
häruti vara en fägnande Bodbärare!
Men ach! min tid därtil är icke kåmmen. Den glade utsigten i det
Närvarande är mig ännu icke öpnad. Nöjet är blott i det tilkåmande, i
Håppet. På frågan om Sredenborgska Versionerna, får jag svara: at det
föga därmed lider. Förströelser och uptagen tid i annat, hindrar mig
ifrån, at något märkeligt i den vägen arbeta. Jag har icke så låf nu som
förr, at vara hängiven åt det, andeliga, och däruti med framgång värka.
Jag straffas, och förer mig i olägenhet, när jag vill genombryta
hindren, och öfvervinna mot kraften. Min andeliga kärlek kåmmer i klämma
när den vill utvidga sig, och kufvas til at vara inactiv. Jag har
åtskilligt begynt, men brustit kraft at fullborda. Oksaken til bristande
Inflytning ligger mycket uti bristande utflytning: ubi nullus effluxus
tandem desinit influxus. Det hafver icke ännu ibland allmänheten yppats
någon rätt hunger efter nya Lärans Sanningar, ehuru ganska många åstunda
smaka däruppå. Bland dem jag här i den vägen känner, äro ganska få, som
hafva någon märkelig affection därföre. At hafva den ägta, kan icke ännu
begäras. Alt är ännu yteligt, som det i början plägar vara. Ganska många
drifves blott utaf nyfikenhet, eller lusta till nyheter, at efterfråga
hvad Svedenborg har at säga, och äro äfven mycket måne om at få inhämta
det; men göra sedan icke något bruk, eller något rätt bruk däraf; ty om
de ej förkasta det straxt; händer det dock efter någon tid, eller ock
lägga de det åsido til en annan tid, hållande det ej af så mägta högt
värde. Andra antaga blott vissa Sanningar, och förkasta de öfrige, och
kåmma därigenom et bortblanda och invikla detta Nya Sanna ibland sit
gamla falska. Det goda Fålket åter som antaga alt för Sanning, äro icke
straxt hågade och skickelige at göra det alt. Det kan ock hända, at de
så länge och så högeligen älska ytan eller utseendet af Sanningarna, at
de icke kåmma til innandömet eller väsendet utaf dem, som är det GODA,
hvilket de på sådant sätt kunna sluteligen kåmma til at aldeles
[“ p.2] vårdslösa. Detta och dylikt alt gör, at oaktadt man hes många
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märker agtning och tycke för Svedenborgianismen, och ser mycken nit om
Nya Församlingen, och des Läras utspridande, förnimmer man dock föga
värkningar på lefnaden, af denna så förträffelige, och just på lefnaden
syftande Läran. Häftighets, tvistighets, egensinnighets, skrytsamhets
och tyckmyckenhets åsidosättande: Sagtmodigheten, fördragenhets då1d
värksamhets och värkelig ödmjukhets utöfvande: Kårteligen, kårlek och
kärlighet med alla des följeslagande dygder, hafva icke ännu fådt lif
ibland os. När härtil kåmmer det tvång under värdlen, man ligger i, och
de många tryckande behofven och bärgnings bekymren, som hvar och en har
sin del utaf; kan man ibland Nya Lärans antagare, icke ännu vänta någon
kraftig Samhållighet, eller synbar Fösamling:
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hvarföre våre så kallade Swedenborgianer, i allmänhet och til utseendet ej
äro bätre [än] annat Fålk.
Det händer dem, at blifva för mycket Sredenborgianer, och för litet
Christianer.
De fatta icke kärnan af Swedenborgianismen: Hvilken är HERrens Christi nu
uppenbarade Guddomeliga Människlighet til Hvilken Swedenborg hänvisar
människjorna at hålla sig, at undfå kraft, och blifva frälste från sit onda;
utan i det stället hålla de sig til Sredenborg. De tänka mycket uppå honom,
hans lefnadssätt och talesätt i Läran: men föga uppå HERren Själf, Hans
Sinnelag, och Hans bemötande mot människjorna, Hans Försyn ibland dem, och
Hans Ord til dem. Sådan Sinnesställning kan i början icke undgås, och måste
genomgås för at kåmma at den rätta: men om man stannar vid början, hinner
man icke undan det onda, och man har då så lätt för at därtil åter öfvergå.
Man måste därföre fortgå ifrån det ytre Sanna til det inre Sanna, och ifrån
det Sanna til det Goda, och så utur en Godhet i en annan på stråten åt den
Högsta. Församlingen föreställer det Sanna, emedan hon mottager och förvarar
HERrens Sanningars men HERren Själf föreställer det Goda, såsom Han är det
Högsta Goda, och det Enda Goda, ifrån Hvilken alt Godt kåmmer, och Hvilken
gör sina Sanningar uti Församlingen til Godheter, och på det sättet
[ph.p.3] gifver sin Församling, sammanbinder henne med sig, och gör henne til
sin, sin Liknelse, sin Egendom, sin Himmel uppå Jorden.
I detta tilståndet, som Han uti Sit ORD för henne, under så många ljufva
liknelser och förebilder beskrifvit, emedan hon, före än hon kåmmer däruti,
icke kan därom göra sig annat, än ganska dunkelt begrep, och förut aldeles
icke kan gissa til den Sällhet, som sig då för henne updagar. I detta
tilståndet, säger jag, kan hon forst kallas Hans Församling. Förut är hon
blott en Beredelse och Inledning til Församling, et Utkast och Amne därtil,
eller såsom Församling, är hon då sin egen Församling. I förra tilståndet
kallar Han henne sin trolåfvade; men i det senare får hon det kära namnet af
Hans Hustru. Uti det successiva eller efterhandenskeende äro altid 2-ne
tilstånd, et föregående och et påföljande, hvilka inbörder på hvarandra
hafva hänseende, och utgöra liksom Ett. Det förra är utvärtes, skenbart,
formält och instrumentalt; men det senare invärtes, värkeligt, essentialt
och principalt. Af denna grunden, kan det säges om HERren, at Han gömmer det
bästa til sidst, såsom man läser om Bröllops-Vinet uti Cana. På samma sätt
gör HERren med sin Församling. Han gör daruti 2-ne stora Tidehvarf, och det
senare däraf blir det förnämsta. Man ser af Luc: 19:11,12,15, at då HFRren
var här i världen, mente de, at Guds Rike skulle straxt uppenbaradt varda;
men Han sade dem då den Liknelsen: En Ädel men drog bort uti långväga land,
at taga sig själf et Rike, och vända tillbaka: görande då anordning ibland
sina tjänare tils återkomsten; men Borgarne hatande Honom, ville icke, at
Han skulle regera öfver dem: Då begaf det sig, at Han kåm igen och hade fådt
Riket." Icke fick HERren Riket då Han naturligen kåm i världen; ty icke har
Hans Anda altseden öfver alt regerat uti Christenheten; men nu då Han kåmmer
andeligan, kåmmer Han såsom den som fådt Riket. Vid sin förra Ankåmst
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förlåfvade Han sig med Människjeslägtet, och fäste sig däraf en Qvinna, Som
efter Honom nämnda Församling: nu kåmmer Han ånyo I världen, på et ej mindre
underbart sätt och håller Sit Bröllop med henne, och vill bo med henne,
såsom med Sin Hustru, och välsigna henne. Då denna HERrens andra ankåmst til
det Nya Jerusalem närmare, och för sig själf betragtas; förekåmma
[ph.p.4] äfven däri 2-ne skiften eller Tidehvart. Det ena är Hans Bebådelses
tilsammans
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med hennes Tilredelses tilstånd, och det andra som begynnes med
Brölloppet, blir själfva det stora Ägtenskapet, som knytes med et
ouplösligt band, och räcker inuti det Eviga. Det förra Skiftet af
denna Andra Ankämsten, är lika som en förnyad trolofning, sedan
Fästmön, den Christna Församlingen, under Hans bortovaro, varit et
ömkeligt föremål för listige och grymme förledare, och af Hans långa
dröjsmål förtviflat om Förbundet, Hans gifna löften, samt kåmmit nära
til den ytterlighet at aldeles bryta med Honom, och evigt jaga Honom
ur sin håg: men sedan ändteligen i sådan hennes Midnatt blifvit
anskri gifvit at Brudgummen kåmmer och hon tilsäges at reda sig til,
och gå honom til mötes; och hon detta troende, med uplifvadt håpp och
förnyadt ägtenskaps-Ja, på alt uptänkeligt sätt, sin Brudgum til
behag, prydt sig med sanningar, och med Godheter gjordt alting redo
til Brölloppet; då begynner hennes senare skifte därmed, at hennes
Brudgum ändteligen kåmmer såsom en upgående Sol med Salighet på sina
vingar, at hålla med henne sit Bilager, införa henne i Brudkammaren
och göra henne mer och mera til sin hustru. Han skänker henne då et
tilstånd som är alla Saligheters Salighet. Han hänrycker då utaf
invärtes Glädje och förundran. Då får hon rätt känna sin Herre. Då
först uppenbarar sig Hans kärlek. Hon får då erfara hvad hon aldrig
kunnat trodt; och icke möjeligt ar beskrifva. Då kan man säga: at
Guds Tabernakel är ibland Människjorna: at HERren JEsus Christus
blifver världen uppenbarad: at Han fådt sig en Församling: at Han
Församling fådt en Gud: och at alt Guds Ord har blifvit upfyldt.
Ach Jord! Hvad du en gång blir säll! Ach at Männisjorna begrepo
och trodde sin Lycka. . . Men emedlertid, Käraste Syskon! vi som
tro: vi som äre bland den ringa hop som Herran vid Sin ankomst på
jordene finner troende: Vi som trolåfvat os med den ånyofödde Juda
Kånungen, Matth: 2:2. Den åter i världen kåmande Christus HERren
Frälsaren, Luc: 2:11. Fridsfursten, Evighets Faddern, Själver Gud,
Esa. 9:6. Os bör det, at inbördes och gemensamt styrka os; håppet,
samt hvar för sig och samfält bereda os at emottaga Honom, då Han
nu i sit allmänna kåmmande, til os enskild enskildt engång täckes
ingå, at hålla nattvard och sit Bröllop. Os bör uti de Lampor som i
våra Förstånd nu uptände äro, för allting laga, at vi hafve ölja,
det är kärlek; på det at våra Ljus, som Han säger, må lysa för
Människjorna, så at de måga se våra goda gärningar, och prisa vår
Fader som är i Himmelen, Matth: 5:16. Däraf skole alle förstå, at
vi äro Hans Lärjungar, om vi hafve kärlek inbördes. Joh: 13:35.
Hafvom ingen ängslan och miströstande bekymmer om vårt Lifs
bärgning: vår Himmelske Fader vet vel at vi sådant behöfve. Han
föder fåglarna och klädar liljorna. Äro vi icke för Honom mycket
mer? och skulle Han då icke mycket mer göra åt it os? Matth: 6:25
til slutet. Nej! sökom först och hälst efter Hans Rike, Luc: 12:31.
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Det Riket som nu kåmmit hardt när, Matth: 10:7. 0ch som för handen
är, Marc:1:15. Som kåmmer invärtes uti os, Luc:17:20,21. Vår HERres
Jesu Christi Rike, Upp:11:15. Frukta dig icke, säger Han, du klena
Hjord; ty eder Fader hafver för godt funnit gifva eder Riket,
Luc:12:32. Hallelujah! ty vår HERre Alsmäktig Gud hafver intaget
Riket. Låt os glädjas och fröjdas, och gifva Honom äro, Upp:19:6.
Si vår Kånung kåmmer! Joh:12:15, Hosianna! Väl signad vare Han som
kåmmer i HERRES Namn, Hosianna i höjdene! Joh:12:13. Marc:11:9,10.
Matth:21:9.
C.J.

160

1663.12
[A.NORDENSKIÖLD] TO HIS BROTHER [C.F.NORDENSKIÖLD]
1781 March 30

Phot. in Ph.File 581 = 4 pp.
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No.3. (The original is 1 ½ inches larger than phot.)
[1965 Oct., in Ups Univer. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in ANC - Nordenskjöld Papers: pp.46-55, and as follows:
(See above - 1663.1102.)
Stockholm d. 30 Mart. 1781./.
Aldra kiäraste Br.!
Till Carl Fred. af Aug. N--Oändel. tack för dina mycket intressanta och kiär komna bref af d.
22 Jan. d. 2l och 26 Feb. ingen ting fägnar mig mere än din nit för
Nya Församlingens lära, och at Br Adolf omfattadt den. Han blir
säkert en förträffelig arbetare i den wägen, och det gier mig håpp
om, at flera lärer följa med i Finland.
När Nya Församlingens lära bringas til den mäst
sammandragna form; så är hen denna:
Läran el. Tron.
Den nya Christna Församlingens lära och tro består af dessa 3ne
stycken
l° At Herren J.C. är Guds Son. Matth. l6: 16,l7. Joh. Epist. 4: l5
2° At Han är Himmelens och Jordens GUD. Collos. 2: 9. Matth. 28:18.
Joh. 3:35,16:15.
3° At Han och Fadren äro Ett. Joh. 10: 30,38. l4: 10,11. 14: 7 seq.
Anmärkningar 1.) Utan denna läran el. tron kan ingen Christen komma
i himmeln. - dessa 3 äro likason Characterer, witnen och märken at
tron på Herren är ägta.
De äro likasom Proberstenar med hwilka man kiänner igen Gull och
Silfwer. Äfwen likasom stenar el. wäg visare på wägarna, som wisare
wägen til det templet, der den ena och sanna Guden dyrkas. Också
såsom Fyrbokar på klipporna i hafwet, efter hwilka siöfarande om
nätterna weta hwarest de äro, och i hwad wäder de skola styra
skiepen. 2.) Men ingen må tro at han blott med denna läran el. tron
allena kan komma i himmeln; ty utan kärleken el. ett kärleksfullt
läfwerne är detta blotta satser i minnet och persuationer som
aldrig i längden kunna hafwa fäste hos menniskian, då de ej äro
inskrefna i wiljan el. läfwernet. Likwä1 i den mån de äro
inskrefna i läfwernet; så upphöja de det och förädla det til ett
Ängla lif, full med himmelske sällheten. Orsaken är tydel.; ty
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människian går då i alt sitt giöra til den enda sanna Guden och
Herren, som är så högst nödig at kiänna; emedan ifrån Honom allena
kommer alt godt och all upplysning, all håg och lust för det goda
och all magt och kraft at enotstå det onda. Eljest går menniskian
til en osynlig GUD, son hon tror är medelpunkten i naturen, hwars
finaste wäsende hon således dyrkar för GUD, då börjar hon anse sin
egenkiärlek el. egen wilja för en stråle af denna sin
inbillade GUD och siälfwa lifwet i hennes siäl hwarigenom hon
således bereder sig til emottagelse af alla helfwitets inflytelser.
Härföre agte sig hwar och en; ty hela helfwitet vimlar af detta
slags folket, som ärkiänna naturen för GUD. 3°) Den
chimeren om tre Personer i Gudommen tror nu mera ingen förnuftig
menniskia; och de som ännu häftigast påstå denna läran: tror i sina
hiärtann ingen GUD; emedan denna tanskebilden förmörkar all syn åt
den enda sanna Guden som är Jesus Christus. I Hans enda Person bor
hela Gudommens fullhet enl. Pauli utsago, d.ä. i Honom allena är
hela den Gudommeliga treenigheten likasom Siäl, kråpp och det
derifrån utgående
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wärkandet hos hwarje menniskia. Jesu Christi Siäl är Jehovah Fadren. Hans
kråpp är GUDs Son, och det utgående wärkandet är den Heliga ande. 4°) När
menniskioslägtet genom det de wände sin syn ifrån Himmeln och den ende
sanne Guden, til sig sielfwa och denna wärlden småningom började falla,
d. ä. småningom intagas af lusten at härska öfwer andra och äga andras
tilhörigheter, uti hwilken lusta sielfwa helfwitets lif består; så til
wäxte dessa onskor alt mer och mer här på Jorden, så at om ej Herren
kommit,
hade
hela
menniskioslägtet
blifwit
ideliga
diäflar
och
förgångits: men då när stunden war inne kom Han af sin oändel.
Barmhertighet; steg ner i Jungfru Mariae lif och antog af henne mensklig
kråpp. Detta war i Hans ewiga wishet det enda medlet at frälsa
menniskioslägtet. Orsaken är tydel.; ty hade Han kommit i sin
Guddomelighet, utan omswep af menniskio kråpp, hade hela menniskioslägtet
förgångits: for Hans ögon; ty Han är en eld som allting förtär och intet
orent kan nå til Honom. En annan wigtig orsak war at Herren frälsar ingen
menniskia med förstörandet el. twång af hennes fria wilja och förstånd;
med 1000de andra orsaker.
Exod 33:20
5°) Likaså war det i Hans ewiga wishet at Helfwitet kunde
anfalla Hans mensklighet med alla upptänkeliga Frästelser alt ifrån dess
spädaste barndom, ända til den sidsta som war den grufweligaste af dem
alla ty endast härigenom kunde han öfwerwinna helfwitet, nedstiga der och
sätta alt i ordning; förhärliga sin mänsklighet och giöra den Gudommelig
lika med Fadrens samt således ewigt förena dem; hwarföre han ock uppstod
med hela sin kråpp, som ingen annan menniskia nånsin kan giöra.
6°) På samma sätt skall hwar och en menniskia föda på nytt sin
förderfwade mesnaklighet el. Egenhet, genom 1000de Frästelsera
öfwerwinnande af Herrens magt och kraft. Til himmeln är ingen annan wäg
än denna; derföre är Herrens läfnad här på Jorden, det fullkomligaste
Exempel och det aldrahögsta för oss menniskior, huru wi ifrån helfwitet
til hwars inwånare wi födas af wåra föräldrar, kan stiga upp til
[ph.p.2] Herren och blifwa hans ringa tiänare omgifne af alla himmelska
sällheter och nöjen. Ware derföre långt borta ifrån hwar menniskia den
tanken at Herren genom sitt lidande på kårset botat och betalt för wåra
synder, inför en hämdkräfwande GUD. Korslidelsen war ej annat än den
sidsta Frästelsen som han sielf willigt undergick och helfwitet honom
påfärde: Men han sägrade i döden och uppstod på 3die dagen. 7°) Denna
läran el. tron är det som Herren hos Mattheus i sin liknelse kallar
Bröllops kläderna. Utan denna tron kommer ingen i himmeln; utan tränger
hon sig entel. in med ett utwärtes wackert läfwerne, hwars driffiädrar
endast warit hans egen ära, rygte el. winst, och ej den enda sanna Herren
Jesus Christus, blir hon utkastad, - likasom den mannen som trängde sig
in i Bröllops salen och ej hade Bröllops kläder. Hwem ser ej at dessa
kläderna ensamma icke kunna giöra en beqwäm at åtniuta Bröllopets fröjder
och nöjen; likwäl äro de tekn. och karaktären på hwarje Himmelens
inwånare. Läfwernet är således det enda som kan giöra menniskian salig;
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men likwäl i den mån det är förbundit med denna tron, som allena kan
förädla och giöra läfwernet christeligit; och åter af det tilbaka giöras
ifrån en död tro til läfwande och salig giörande. Sådan är deras
oskiljagtiga förening.
Läfwernet el. Kiärleken
1. Idoghet och flit i sin Syssla och hantering.
2. Bättring ifrån med födda och tilwände onda Böjelser
3. För öfrigit i alt hwad en händer, full förtröstan på Försynens
styrelser til ett godt slut.
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Anmärkningar. l.) Utan efter läfnad af dessa 3ne Reglor kan ingen
menniskia komma til inwärtes frid, tranqvilite och lycksalighet, som är
det samma som at åtniuta himmeln. De äro likasom de 3-ne kråppens delar:
Hufwudet; Sielfwa kråppen; och händerna och föttern. Undergifwenheten
under Herrens wilja och försakelse af all egenhet, utgiör Hufwudet.
Ständigt afskiljande af det onda ifrån sig och behållandet allenast af
det goda el. en alfwarlig och upprigtig bättring utgiör. kråpper el.
magen och dess omkring liggande Regioner: Och arbetsamheten och
activiten i sin determination är likasom händerna och fötterna hwilka
när de afskiljes itrån de 2ne förra kråppens delar, ej dödar menniskian:
men försätter den utom all activite och följagtel. sällhet. 2°) Hela
vårt lif med alla sina affectioner och tankar ända til de aldraminsta
inflyta beständigt ifrån andra wärlden. De goda från himmeln och de onda
från helfwitet. Detta är en hård nött at bita på; ty wi wela så giärna
tänka at wi läfwa af oss sielfwa, och weta och tänka af oss sielfa giöra
och tala af och sielfwa, då det likwäl altsammans är af andra, och dess
a it. af andra och så widare. Wi äro bara mottagelse former och det står
i wår magt, fast den ock realiter är ifrån Herren, at bereda wår form;
derföre böra wi ständigt gifwa agt på influencerna hos oss; ty ifrån oss
kommer ej det minsta, som ej annanstans ifrån är influtit. de goda
influencerna böra wi då recipiera; men de onda böra wi ej bry oss om. Om
wi wänja oss wid at beständigt giöra detta; så skall ständigt åtfölja
oss inwärtes frid och tranqvilite: men så snart wi inbilla oss at wi
tänka och wela af oss sielfwa, och derigenom uraktlåta at ständigt wara
uppmärksamma på influencerna hos oss; så flyr friden ifrån oss. Detta
tjänar till upplysning på andra regeln. 3°) Åter en annan sak är det med
händelser och tilstöterpå osa utifrån. Dessa äro ock dels onda dels
goda: men wi kunna wara försäkrade, at ingen onda kan komma på oss, utan
antingen efter Herrens providence el. tillåtelse. Det onda måst Han som
oftast tillåta stöta på oss, för det wi hafwa fri wilja och aldrig
eljest regenererar: men då bör wår sak wara, at ej bry osa om det onda.
Låt det rasa och storma omkring oss så mycket som helst; när det intet
fär in låpp til wårt hiärta el. det minsta kan rubba oss inwärtes; så är
det ju aldeles ett ting utom oss, som engång skall upphöra; ty
himmelriket är inom oss och kan aldrig sökas utom. Herrens egen läfnad
tianar i detta fallet til mycken efter syn. Han hade i alla sina företag
den reela lyckan; ty han wandt sitt föremål: men en beständig apparent olycka; ty han måste uthända 1000de
[ph.p.3] tentationer, som Han likäl alla öfwerwan derigenom at han ej
bråttades emot dem utan allenast hölt dem på distance ifrån sitt
inwärtes. - Har är an hufwud sak som man noga bör observera; All
olycka och onda influencer stöta endsat på osa via externa, och
åter all lycka och goda influencer via interna. De onda skada oss
aldrig realiter för än de få unflytelse i wårt inwärtes, utan
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hallas derifrån på distance, och de goda influencerna gagna oss
aldrig realiter för än de få utfästelse i wårt utwärtes och der
sitt fria lopp. Häraf händer at man inwärtes är lycklig och
utwärtes olycklig, och twärs om utwärtes lycklig och inwärtes
olycklid. Men detta warar ej längre än här i wärlden och i Mundus
Spirituum. Hwarken i Himmeln el. Helfwitet existeras denna
dupliciten, detta tiänar nu til upplysning på 3die Regeln. 4°) När
wi nu alt detta oförtrutit går wår jemna gång fram, med flit och
trogenhet i wår syssla och utsatta giöromål; emedan hela himmelns
lif endast består i nytta och activite; så skola wåra dagar löpa
bort i en beständig inwärtes frid och oändel. Lycksalighet. Detta
tiänar til upplysning på första
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Regeln. 5°) likaså falskt som den läran är, at wi på ett moment
kunna giöras af Herren til saliga, är ock den at hos oss til
saligheten behöfwes intet medwärkande, utan at wi böra wara aldeles
passive for Herren som en stock el. sten. Den förra satsen härör af
den chimeren at wi genom blåtta tron kunna blifwa salige, som
likwäl är twärs emot hela GUDs ord, utom Rom:
som man galit förståt, och den sednare satsen härrör af den sinliga
böjelsen hos oss, at wela sätta förtiänst i wåra giärningar. Nu weta
wi, at af wår egen förtiänst kunna wi aldrig blifwa salige; men det
wela wi intet weta, at wi intet kunna giöra det minsta hwarken ondt
el. godt af oss sielfwa, utan alt härflyter
ifrån influences hos oss. Herren ser då ej, at det goda som giöras
genom oss icke är wårt, och således ådrager oss ingen förtiänst; ty
först kan aldrig något godt giöras af oss, utan af Herrens magt och
kraft; och för det andra utflyter alt godt endast från Honom, ehuru
det giöras genom oss, såsom wärklyg i Herrens hand. Således när wi
bemöda oss at fly de, onda, som nödwandigt bör gå förut, innan wi
kunna giöra det goda, bereda wi oss allenast därigenom til
emottagelse former af Herrens inflytelser; dät är: då wi hämma och
emotstå de onda influencerna; så öpna wi wägen för Herrens
influencer och blifwa hans wärktyg, i det stället wi eljest qwäfwer
dem och dämmer före all utflytelse af dem, derigenom at wi lånar
oss til wärklyg för Helfwitet och recipierar dess influencer. Detta
är orsaken hwarföre i 10 Buden forbiudes: at ej giöra det och det
onda: ty sedan faller det goda af sig sielf. Derföro min wän: låt
intet förföra dig; utan bättra dig och fly du liksom af egen kraft
och magt det onda: men wet i dit hiärta, at denna styrkan endast är
af Herren hos dig. 6°) Likaså falsk som den läran är, at Herren har
owilkorlig magt (Potestas absoluta), är ock den at Han förut
bestämt wårt öde, emot hwilket wore förgiäfwes at strida. Dessa
satser Härröra af den inbillningen, at Herren består af
Egenkiärlek, likasom menniskian nu förtiden: man wet at Herrens
kiärlek består deruti; - at älska andra utom Sig; At wilja wara ett
med dem; och at gibra dem sälla af Sig. För öfrigit är Han en
ordningens GUD, som aldrig kan gå ett hårsmån utom Sin ordning;
emedan den är Sielfwa Hans wishet; derföre äro ju alla de inwärtes
Tyrranner och upprymde af en Brinnande egenkiärlek el. härsknings
lusta öfwer andra, som påstå dessa satser. De tro ock i sina
hiärtan; at alla straff, plågor, sinkdommar och boswär son
menniskior utstå komma ifrån Herren, för at tugta och möka
menniskian; ja de tro at Han skapat sielfwa Haltwitet til ett
Pinorum för de uppstudsiga menninkiorna: men min wän: låt icke
förföra dig. Herren är Sielfwa Barmhärtigheten och tänker ej
annorlunde i mårron än i dag, än mindre har bestämt någon til
helfwitet, utan alla til ewig lycksalighet; Som älskar af lika
brinnande Barmhärtighet den wärsta i Helfwitet som den högsta i
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Himmeln; Som äldrig upphör i Ewigheternas ewighet at föra hwarjom
och enom ifrån det ona til det goda, så mycket det kan skie utan at
förstöra menniskians fria wilja och Förstadighet; ingen Plåga,
Straff el. siukdom kan komma ifrån Honon, utan alla sammans äro de
menniskiann egna föster. Och den läran om GUDs Rättfärdighet, för
at bemantla de Hämd och straffdommar som så ofta sändes menniskior,
at de skulle wara ifrån Herren är en pur chimer och blasphemie
[ph.p.4] emot Sielfa Kiärleken och Godheten. 7°) Af alt detta synes
nu hurudan salighetens spark och oskyldygt lam; el. Från en
wildöken uppfyld af törne och tistel, af ormar och drakar til en
härlig blomster park, der gå i bet, och duffor bada
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sig i de klara Bäckarna. Nej likasom wi genom Födseln och uppfostringar
giorde Eg[en] och wärlds kiärleken til wår andra natur; så skola wi åter
genom under[gi] wenhet för Herren, en alfwarlig bättring och arbetsamhet
och flit i det [rin- ?] ga, småningom förändra wår gamla natur, och låta
oss födas på nytt; och likasom första stäget i lasten ej aflöper utan
starka påminnelser: m[en] det andra, tredie och efterföljande, blifwa
alt lättare och lättare, til dess lastens begående synes wara ingenting;
så är det ock med dygden; De första stegen i den äro swåra och kåsta på
menniskians egenhet: men blifwa småningom genom flitig öfning så lätta,
at det onda rorer ej det aldra minsta, utan är afskilde liksom på långt
håll, och det goda deremot blir hela ens nöje, I den mån nalkas wi
Herren, och Han tar Sin boning i oss, med alla Sina himmelska sällheter.
- - Denna Afskildringen af Nya Församlingens lära wille jag
besägla med den divisen som Swedenborg såg i andel. wärlden öfwer det
Prägtiga Templet, som afbildade den Nya Församlingen:
Nunc licet post hoc intrare in Mysteria Verbi hactenus occlusi;
nam
singula. Veritates ejus sunt totidem specula Domini.
Du frågar mig om här äro några Recipienter af Nya Församlingens lärea.
Och jag svara at här äro wist nu många flere an l775, då jag lärde
kiänna den aldra först. Directaur Wadström är en af de solidare son jag
kiänner och giör mycken wärkan med sitt tal i alla sällskaper, där han
nånsin kan bringa denna saken på bane. Han bär äfwen witnesbördet ut n
blygd och okonstlat. Baron Axelson, Underståthållaren, converserar ofta
med Gref Höpken, och mig på danna sujetten. RiksRådet Bielke will giärna
ha instructioner häruti; och på andra orter, äfwen wid wåra Academier
finner Nya läran starka anhängare. Men åter tyckes en del liksom falla
tilbaka; hwaribland i synnerhet äro Magister Fredell och Hl. Falk. Dessa
äro mycket intagna af en förförande, åtminstone föga nyttig lära, näml.
om all tings restitution.
Äfwen blandar sig så mycket sensuolt med af Mysticis läsande såsom
Böhmens, etc. -Nu är det Swedenborgska Manuscriptet, som du wet tryckt i
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London, och redan 20 Exemplar äfwen sende hit. De öfriga 150 får jag
längre fram i sommar. Gubben Springer är min Commissionär och fick jag
nu med sidsta påst (d. 4 May) bref ifrån honom härom. Jag har äfwen
warit i kistan uppå Wettenskaps Acad. och gått igenom Swedenborgska Macterne hwaribland jag uttagit några nu at börja med, som renskrifwas til
trycknings i Amsterdam hwarpå Wadström kåstar. Deribland en Förklaring,
Capitel för Capitel och vers för vers, öfwer alla Propheterne och Davids
Psalmer, ett högst wigtigt arbete. Om några i Finland will hafwa boken
De Amore Conjugali, så har jag 5 Exemplar at aflåta. Du behöfwer ej
sörja för tryckningen af de Swänska Msc. du har. Jag wet nog råd til
kåstnaden fast ännu lärer wara swårt, at få tilstånd trycka dem här
hemma. emedlertid är bra ha dem tilreds, när Herren öpnar tilfället, som
du kan wara öfwertygad är ej långt borta. -- det är underligit at både
Moralister och Religions lärare, nästan aldeles ej predika, idoghet och
flit i giöromål, som likwäl för sielfwa grundwallen för hela Religion,
liksom Jorden för födan. Det är af sådan wigt at det borde wara det
förnämsta stycket i all information; ty eljest är både Moral och
Religion en chimer och som ett skiepp utan ankare, som redlöst kastas af
och en i hamnen för at slutel. kråssas emot klipporna. Utom Spheren af
activitet är fåfängt at söka himmeln, ännu mindre at fixera den hos sig.
Huru många 1000de Ynglingar gå ej förlorade, derigenom at ej ifrån
barndomen blifwit tilwända til arbetsamhet och flit, då sedan
melancholie och alla laster kan få fritt inrymme. Ingentig har jag mera
at giöra med mig, än at wäna mig, wid en ordentelig flit i wissa
fixerade ämnen. Hwad giör ej owanan?----
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1663.13
CHRISTIAN JOHANSEN TO KONGL. SECRETERARE [C.F.NORDENSKJÖLD]
1781 June 29

Phot. in Ph.File 581a = 4 pp.

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - l663.ll02)
Transcript in ANC - Nordenskjöld Papers 1772-1824: pp.59-62, and as
follows:
[ph.p.1]

Välborne Herr Kongl Secreterare!

För ärade angenäma Skrifvelsen af d: 3 dennas, så vel som för den förra
af ds 1 Octbr förledit år tacker jag oändeligen. Oändeligen beder jag
äfven om förlåtelse för et skamfullt stillatigande, och et så långvarigt
åsidosättande af den skyldighet at besvara et så vänskapsfullt Bref. Jag
väntar mig så mycket mer därföre, både ursägt och tilgift, som jag i den
delen värkeligen icke rådt mig själf. Jag har alt sedan den tiden med
osynliga och mig mycket hårdt tyngande fjätrar varit bakajad. Ständigt
bikonande af åhåge, at njuta det nöjet och hedren at tilskrifve Hr
Kongl: Secreteraren, försökte jag flere gånger; men det gick intet. Jag
ville skrifra något fägnande och intresserande, något inbördes
upmundtrande i vårt gemensamma käraste föremål; men jag kunde icke: ty
jag var omgifven af idel bistra affecter. Och det tilståndet är jag icke
ännu utförd ifrån. Huru tungt och långrarigt det är må vara, är det dock
icke i stånd, at förändra mina tänkesätt i anseende til HERren och Hans
Nya Saningar,
[ph.p.2] ty de äro genom HERrens Godhet hos mig vordne rotade och
bepröfvade; men de är mig så ganska hinderligt i den värksamhet jag
älskar, för de frukter jag ville bära. I min Andes Inra är en brinnande
eld at vara nyttig, och en stark försäkran om alt Godt af HERren, men i
det ytre är bara stelhet, tröghet, dunkelhet och tvifvelsmål. Sådana
tilstånd äro nödvändiga genomgångar på vägen at Himlatilståndet. Vid
början af vägen lärer HERren Sin Lärjunge til at skilja godt och
sant ifrån det ondt och falskt är, at fara efter det förra, och utgå
ifrån det senare: i fortgången lärer Han honom, at vara lika god och
sann mittuti det onda och falska, at fördraga det onda och falska, at
handtera halfvetat såsom Han Själf handterar det: sedan vid slutet
uttager Han honom därutur, och frälsar ifrån alt ondt. Då är man hemma,
i sin Himmel. Salig den son härdar ut til änden.
Då härmedelst jag aflämnat en kårt beskrifning om min nuvarande
Sinnesförfatning, och det synnerliga sätt hvarpå HERren mig behagar föra;
häppas jag vinna benägen ursäkt om H-r Kongl. Secreteraren i detta mit
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bref, och mit öfriga förhållande, icke skulle finna hvad Han til äfventyrs
gärna åstundade.
Jat har på lang tid icke kåmmit til at vertera något af Svedenborgs-ka
Skrifterna. Har således icke något nytt i den vägen at öfrersända. En
afskrift af et Bref, som jag i förleden höstar skref ifrån Stockh. til
min Bror och Syster härstädes, och som jag då af copierade, i tanke at
meddela H-r K: Secreteraren, tar jag mig nu friheten öfversända. Den
tilväxt af Nya ledamöter i HERrens Församling som I Finland yppat sig,
ehuru liten den kan vara til antalet, är likvel ganska fägnesam at
förnimma. Man kan ock hafva den tilförsigt til HERren, at Han i mån af
åstundandet och behofvet utaf del nya Sanningar, altid providerar om
utspridandet
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[ph.p.3] af dem. All början hafver sig mycket olika emot fortgången af en
Sak. Hvilken Regel låter jag lampa så vel til flera t ing, som til de
aldraminsta. Man kunde lämpa den med nytta til de begrep, man i början
gör sig om vissa ord och saken, som man fattar tycke före och begynner
tilbedja, hvilka begrep med tiden förändra och förädla sig, alt som man
blifver mer och mer bekant med de sakerna. Så går det med de orden
HERren, Församlingen, Karlek, Tro, nyttighet, enighet m: m: hvilka
nödvändigt i början helt annolunda begripas och betyda an i fortgången.
Ifrån denna Reflexion ledes jag at göra en afvikning och upphålla mig
något vid den skilsmässa och apparenta oenighet emellan mig och H-r K;
Secreterarens Hr Broder Directeuren, som H-r K: Secreteraren i sit bref
omnämner. Jag får därvid berätta: at änskönt jag ifrån medarbetandet uti
det stora föremal han före hafver nödgate skilja mig, är likvel icke os
emellan någon den minsta ovänskap, eller någon oenighet, och har å min
sida aldrig varit. Enig likvel uti rätta meningen tagit. Ty uti hvad sak
som häldst kan man aldrig vidare vara enig, än i hufvudsaken, det
allmānna och väsendteliga. I småsakerna, det particuliera och
tilfälletiga af en Sak ar skiljaktighet aldeles hödvändig och nyttig. Så
länge man är et fritt väsende, och skall lefva efter sit eget förnuft,
kan et annat förnuft icke begära annan förnufts likstämmighet, än den som
ar förnuftig, det vill saga bygd uppå allmänna grunder uti frihet, och
syftande åt det förnuftigaste och friaste af alla Väsenden.
Intet Vänskaps Band eller Samfund kan nånsin vara varaktigt, där icke
hvarje ledamots väl och bestånd betraktas lika ömt som hela Bandets: Och
den ledamot som trodde sig böra försumma sit väls besörjande, och aldeles
upofra det åt Samfunden, skulle nödvändigt blifva en tunga för Samfundet,
ock en början til des
[ph.p.4] försämring. När nu den ställning inföll, at mit långa ock liksom
hemliga vistande i Stockholm, utan någon skälig orsak som jag kunde
föregifva, hade ådragit mig mina Förmäns ogunst och stränghet, mina
vänners och slägtingers harm och bestörtning, de minas, min omvårdnade
sårg och villrådighet, min Credits förlorande i Allmänheten, och min
Handterings förfall, med et ord min undergång var förhanden: och när
härtil kom en förändring vid det förehafvande Arbetet, som gjorde mit
medarbetande mindre nödvändigt: när det gaf utsigt, at icke på lång tid
kunna blifva bragt til slut:: och när jag fann föga ärsätning och
tilflykt å ena sidan, mot hvad jag å den andra förlorade och eftergaf:
När detta alt inföll; så fördrade min försigtighet, och min pligt emot
Samhållet, och mit Hus; at draga mig hem där jag borde vara, och dit alla
omständigheter kallade mig. Det var alt hvad jag begärte. Ock det var det
som uprörde min vänn. Då Han ändteligen fann sig i beviljandet af min
begäran, var vår tvist all. Jag giorde åtskilliga försök och förslager,
at likaväl vara Honom nyttig uti sit stora värk, men Han afslog dem,
och jag var äfven där med nöjd.
Nyligen har Han hedrat mig med 2ne bref. De nitfulla arbeten Han
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förehafver til Nya Församlgns tjanst, lärer Han Själf hafva gifvit del
utaf. Jag förundrar mig öfver Hans värksamhet. Jag håller nu på at til
hans användande försöka en Recension af Boken De Cultu et Amore Dei. Få
se, huru det går, ty hon är nog svår at begripa, än mer at Recensera.
Under mitt vistande I Stock: i fjor, blef jag bekant med en finsk Präst,
vid namn Utter, som blifvit afsatt ifrån sit ämbete, för det han gynnat
några utomordenteliga
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uppenbarelser som yppat sig i Orivasi Sockn, Tavastehus Län. I
synnerhet hafver framför andra där, varit utmärkt för underbara
berättelser, Torpare Sonen Henric Ericson i Voitilä By, Erola
Torp, som för 5 år sedan, på sit 27 ålder år ärhållit syner.
Den hårda tiden i Finland, af hvilken man äfven här hafver dryg
Känning, är beklagelig at förnimma. HERren hjälpe alla dem som
vända sig åt Honom!!!
Jag ber om min obekanta hälsning til alla dem som där å orten
tilbedja vår Ankommande HERre. Och har äran med vördnad och
tilgifvenhet förblifva
Välborne Hr Kongl Secreterarens
ödmjukaste tjänare
Eskilst: d 29 Junii 1781

CHRISTIAN JOHANSEN

174

1663.14
A.J.VON HÖPKEN TO C. TUXÉN
1781 July 6, Stockholm

L.III: 1548

Translation in Appendix to the New Jerusalem Magazine,
l790:
pp.273-74 - (see above, 1501); from which it was
printed in English in A.J.von Höpkens Skrifter utg. af
Silfverstolpe,
Stockholm 1890, vol.I: pp.467-68.
Also published in Doc. 2: pp.414-15 (= Doc.252E).

See above - 1501, 1609.12, 1615.11, 1621.11.

175

1663.15
SWEDENBORG’S MSS. BORROWED FROM WARGENTIN
1781 July 10, Stockholm

Phot. in Ph.File 582 = 2pp. + 2 cut
(= 2 sheets)
In Stockhol., kept privately by Erik Nordenskjöld - to be given
to the Royal Library. Formerly in Finland, Helsingfors,
among the Frugård Documents: Bundle 3 B no.2.
[1965 Oct., in Ups. Univer. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in ANC = Nordenskjöld Papers 1772-1824: pp.63-64, and as
follows:
[A.Nordenskjöld to C.F.Nordenskjold:] Stockholm d. 10 Juli] 1781.

Min Kiäraste B-r!
Jag har långt för detta bort skrifwit til dig: men några beswärliga
giöromål har aldeles distraherat mig. Dina böcker har jag lagt ihop med
hwad mera, til at skicka öfwer til dig, deribland äro Swedenborgs
Apocalypsis Revelata; Hans Bok De ultimo judicio och hann bok De
Telluribus. Några har jag kunnat fåt til: men dem har du, såsom Doctrina
nova Hierosolyma; De Coelo & Inferno; De Equo Albo; De Amore Conjugali;
Summaria Expositio Doctrinæ Novæ Hierosolymæ ; De Commercio Animæ &
Corporis på Swänska af Qwiken.
Jag håller nu på dageligen at låta skrifwa rent åtskilliga rätt
intressanta Swedenborgska Msc. som jag fåt låna upp ifrån Wett. Acad.
hos Wargentin, Jag låter ej skrifwa rent andra än sådana som kunna
befordras til tryck. Större delen kan ingen annan läsa än Steckan i
Antiquitets Archivum. De som jag har redan rensirifne äro 1°Ett
Summariskt innehåll in sensu Spirituali på alla Propheterne och
Psaltarn. 2° Ett förträffeligen fullständigt Regist[er] på Apocalypsis
Revelata som säkert Auctorn ämnat låta trycka. 3° De Ultimo Judicio &
Mundo Spirituali,
[ph.p.2] ett rätt intressant Msc-t 4 itakilligt De Scriptura & era; De
Decalogo; Några Memorabilier, m.m. -- Men de största och vidlöftigaste
Manuscripterne äro ännu oskrifne; der är mer än ett års arbete. - Den
Boken som du wet at jag lät trycka i London, äro redan för 6 weckar
sedan 20 Exemplar inkomna: men de ligga på Packhuset, och jag lär ej
kunna utbekomma dem derifrån sedan jag försökt åtskilligt, än genom
Kongl. Majestäts ålgiärd, hwilket hinder i friheten bedröfwar mig. Jag
hade äfwen färdigt åtskillige stycken af en Bok som skulle tryckas här i
Stockholm på Swänska med Titel: Efterrättelse om Eman. Swedenborg och
alla hans så wäl Philosophiske som Theologiska Skrifter, jemte lärda
mäns omdömmen om hans lärosysteme: men menar du jag får trycka den. Jag
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har derföre lagt in til Hans Majestät och begiärt tilstånd dertil.
Wägras det mig, el. åtminstone om mina 20 Exemplar - blifwa
contisquerade, tar jag det som ett tecken at jag skall öfwergifva
Swerige. Herrens wilja skie allena. Han upplyse mig och gifwe mig den
sanna odmiukheten af Sin Barmhärtighet!!! Det håller hårdt innan detta
mörkret ännu kan
[ph.p.3] för- skingras och jag kan ej begripa någon öppning dertil utan
genom Penningetyrraniets förstörande: men ännu wet jag ej om
Swerige blir den orten; ty jag har mycken motarbetning i mitt
arbete. [3/4’s of the page is here cut off.]
[ph.p.4] . . . . men du måst ej taga illa min senfärdighet; ty jag rår
ej derföre wiljan är god; äfwen är det min skyldighet: men för
mågan är klen.
Otto har skrifwit mig til. Han är på 110 [3/4’s of the page is here
cut off, leaving on the right a narrow margin of script.]
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[ph.p.1]

Eskilstuna d 12 Aug: 1781/
Välborne Herr Kongl. Secreterare!

Mångfaldiga Tacksägelser har jag härmed äran aflägga för senaste fägna
samma Skrifvelsen af den 22 nästförledne. Det kan icke annat än
innerligen fägna hvar och en som tror och väntar en kåmmande vår världs
Frälsare, at af Hans hugnefulla ankåmst ärfara så tydeliga tekn. Man
kan säga nu, hvad som fordom sades ifrån höjden, at Himmelriket är
kåmmet hardt när: och at vår Herre gör nu som Han altid behagat göra,
infinner sig, och vistas gärna hos det föraktade och ringa fålket. I de
yttersta tiderna pläga do ytterste blifva de främste, le ringaste de
förnämste. Huru skedde icke vid Hans förra märkeliga nedstigande och
milda hårvaro ibland os människjor: Får- och Fåherdar, fiskare,
timmermans, ringa qvinnor, sjuklingar, Publicaner och Syndare, voro de
som Han hälst vistades hos, de som drogo största nyttan af Hans
dåvarande ankåmst, och som gjorde den mäst synbar och värkande. Bland
det förnämare fålket, voro de som nu ganska få som trodde den, eller
insågo någon stor förändring, någon frälsningstid förhanden, hvaraf de
icke igenkände Herren. Skrymteri och fritänkeri hade lika som nu
öfverhanden hos det folket, som trodde sig likvel vara det uplystaste,
själfva kärnan af Människjo-Slägtet. Man kan således i den tiden, såsom
i en spegel, skåde och dömma om vår nuvarande, och äfven af hvad son nu
händer, få et lifligt begrep om det om då skådde. Af sådan jämförelse
läre vi, at nu förtiden icke söka Herren i det Höga och af världen
ansedda, utan i det låge och föraktade, samt at höga uppenbarelser
ibland det ringare och enfäldigare fålket denna tiden icke lära blifva
sällsynte. De skola blifva denna tidens underv ärk, som skola förvåna
den otrogne världen, om de icke kunna uplysa den: De skola intyga, at
den Lära som Han nu utspridt uti världen, är sannfärdig och
allmännelig, den uråldriga och Himlens egen Lära: De skola ock besanna,
at det ar nu som Herren utan händer, utan mänskjovärk och uivärtes
sken, uppå et andeligit sätt, äter upbygger sit nederrifna Tempel, Sin
fördärfvade Församling, på den grundval, som Han i fordomtidlade,
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[ph.p.2] och på den klippan som är Han Själf: ja! at det är Själfver
Han, som nu ånyo gifver åt världen, Sit nya Bud om kärleken, tildanar
sig et nytt Jerusalem, och gör alting nytt.
Den som i våra dagar märkeligen och framför andra i dessa ämnen
skrifvit, är onekeligen H-r Svedenbor. I et sit Bref såsom svar til
Superintendenten Oetinger säger han vid frågan om tekn til hans
sändande af Herren "at utvärtes tekn och Mirakler denna tiden icke ske,
emedan de blott tvinga det utvärtes til tron, och icke öfvertala det
invärtes” (:eller öfvertyga förståndet på förståndeligt sätt☺ ”Men at
uplysning och den däraf kåmmande kunskap, samt antagningen af den Nya
Församlingens Sanningar, skall i våra tider blifva Teknet: och skall
äfven hos några en talande uplysning finna rum, hvilken gäller mer än
något Tekn.” När man nu,
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jämte hvad man af eget förnufts brukande kunnat sluta sig til, och
jämte uplysta personers utsagor, äfven, samt förnämligast håller sig
vid Herrens eget Ord; sa far man mycken anledning, at hädanefter vänta
mycken uplysning bland människjor, och en Himmelens uppenbarelse for
världen. Det säges til ex: hos Joels at när Herrens dag vore kåmmen.
skulle Falken förskräckas, men Zions barn skulle fröjda sig, at deras
Herre gifver rägn: de skulle förnimma, at Herren vore ibland dem och
vore deras Gud. Och skall ske därefter säger Han, at jag skall utgjuta
min Anda öfver alt kött, och edra söner och edra dötrar skola
Prophetera; edra Gubbar skola drömma drömmar, och edra yuglingar skola
se syner: och äfven öfwer drängar och pigor skall jag i de dagar
utgjuta min Anda. Joel: 2: v:1,6,23,27,28, 29. Hos Lucam i det 13:
v:35. samt Joh:l: 51. förutan på många andra ställen, talar Herren
öppet om tilkommande Uppenbarelser.
Den Uppenbarelse som Herren behagat gifva Svedenborg, tyckes liksom
vara ämnad förnämligast åt den sa kallade Lärda och uplystare världen.
Det föreställnings satt som han i allmänhet nyttjar til bibringande och
meddelandet af Nya Församlingens Sanningar, ehuru ganska okånstladt och
naturligt det är, kan dock likvel icke gärna smaka eller behaga andra
än dem som hafva et uptrukadt förstånd, och vandt sig vid at tänka på
analytiskt sätt samt älska at genom analogier,
[ph.p.3] deductioner och progressiva conclusioner förvärfra sig
Sanningar. Myckenheten som i sådant icke äro inöfrade, de
enfaldigare, de omsinta, åstunda och tarfva et mera ulvärtes, et
smyckadt och smekande föreställnings sätt. De vilja hafva
Sanningarna liksom mera klädda och prydda, om de skola kunna
beskåda dem, och finna behag i dem. En del åstunda dem beväpnade
och basunande. For alla sådane passa icke at mycket öfversätningar
ur Svedenborgska Skrifterna, som icke snarare berättelser om deras
innehåll, och de därinnehållua Sanningarnas förklarande och vidare
utläggande i allehanda skepelser. Hvilket senare bör blifva deras
värk som genom Svedenborgska Skrifternaq läsende och applicerande,
eller rättare, genom Ordets, efter deras anvisning, blifvit
ånyofödde. Förr än man blifvit på nyttfödd, gör man det icke
rätteligen. Men som detta ar et värk af lång tid' torde Herren som
ser vår dålda åtrå at utvidga Dess Rike, förekåmma os med nya
uppenbarelser bland det folket som i mörkret bo, och Själfver
täckar genom Himla invånaren låta undervisa dem. På sådant sätt
varda ock vi underviste, huru man bor undervisa de enfaldige, at
det icke bör ske med bara ord och Lärdommar, utan tillika med
värkeliga gärningar at lifliga exempel. Vi upmuntras ock
därigenom, at vinnlägga os om enfaldighet och ödmjukhet, för at
blifva värdige njuta Herrens egen undervisning. Äfven varda vi
genom sådana förökade uppenbarelser afledde ifrån den omärkeliga
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människjodyrkan, som en hvar i början af omvändelsen är bekajad
med i det man med för mycken eller en blind kärlek vidhänger någon
wiss uplyst människjas utsagor hvilken man til sin Heros eller
anförare uppå förbättrings vägen utvalt, hvadan söndringar, och
tvister med Secteriska namn och villomeningar upkämma. Men i
Herrens Nya Församling skal1 det icke vara så. Inga Lutheraner,
inga Svedenborgianer, m: m: utan idel Christianer. Herren Själfver
vill uplysa dem och lära dem. Herren och Hans Ord skall blifva alt
i allem. Och likasom då Han förhärligades uppå Berget, skall
sluteligen synas hvarken Moses eller Elias, utan Herren Allena.
Då, jämte dessa betraktelser öfver vår tids uppenbarelser,
jag äfven besinnar, at den ena uppenbarelsen kan bestyrka
den andra, samt at H-r Svedenborg själf kunnat göra Sin
bekan i hela Christenheten, men at det olärda och fattoiga
folket, som det
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händer, icke kunna det; så faller jag på den tankan, at det skulle
vara mycket nyttigt, om hvar och en af nya Läran som hade
tillfälle, ville noga efterfråga sådana uppenbarelser, och dem på
trycket utgifva. Jag gör mig säker på at H-r Kongl Secretaren icke
lärer försumma tilfället, och om den nämnde pigans uppenbarelse
skaffa sig allmöjelig kunskap. Jag önskade at man lika beqvämt
kunde få underrättelse ifrån torpare sånen i Oriväsi, hvars
Revelation varit mycket märkelig.
[ph.p.4] Innelytt sänder en liten piece, ifall den ej vara bekant. Mag:
Fredell har öfversatt den ifrån Whitelocke journal. Den tjänar
bland annat at visa Andeliga världens influence uppå denna, och
andarnas nära gemenskap med människjan. Den bok som M.Hs. H-r
Broder öfversatt, om folket i Loango och kakongo, lämnar et vackert
bevis om Africanernas andeliga hunger, och begär at undervisas i en
förbätrad eller rätt Gudsdyrkan, hvilken hunger Hr Svedenborg på et
ställe, ifrån andra världen omtalar a sådana berättelser tilhopa
tagne torde har många naturligt sinnade värka kraftigare, än de
mäst utredda och ur Skrift och förnuft bevista Lärostycken.
Herr Kongl. Secreteraren nämner om mycket motstånd i Lärans
Utspridande: annat är icke at vänta isynnerhet när man anfaller
fålket på sit ömma. Den som gifver sig i strid, får utstå hårda
ting. Uppå inkast och motsägelser gifves ingen ända. Den Frun, som
är så starkt motarbetande, lärer vara Mähriska Brödraskapets
tänkesätt tilgifven, och då är intet håpp at vinna stort igenom
vederlägning. Det slags Christna, ehuru vackert de tala, äro likvel
i sit inre merendels hatske emot alt hvad som sakar af kärna, emot
alt sanskyllig kärlighet och alt andeligt: de fordragar icke heller
Herrens Mänsklighet at vara enda Guden, äro följakteligen genast
emot vår Lära, och måste nödvändigt brinna utaf åtrå at den til
intet göra. De härde sig vanligen emot rättelser, och bortlägga
hvart sin vakra masque, när de märka at den ingen ting uträtar.
Fruntimren pläga låttast, blifva fångade af deras söta och ömhets
lika talesätt, och de intryck som desse göra uti det könets känslor
och böjelse för det Sinliga, göra at detsamma ganska starkt
fasthåller i den Läran. Det är bäst för eget lugn, at icke bråka
med dem, eller med andra våra motståndare. Man har icke låf at
vidare utsprida Sanningarne, än de åstundas och kunna emottagas.
Icke heller få vi om någons invärtes goda eller onda beskaffenhet
fälla något decisiot omdöne; ty det är öfver människjo förmåga, och
tilhörer Herren Allena, at känna det innerste hos människjor. Uti
en stor slagg klimp han dock finnes någon guldsmula förgomd, som
gör at den i elden icke aldeles förgår, och som gör den efter sådan
lutring, i mäten af det som quarblifver, sluteligen skickelig til
adel nytta. Äfven så med Männiakjan; någon rotad och quarblifvande
Sanning är dock i stånd at på något sätt en gång rädda herre, huru
mycket hon må synas insnärd i falsiteter. Om människjors många
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förunderliga tilstånd, kan man svårligen få någon rät begrep och
omdöme förän man genomgådt sin nya födelses Process. Då ser man sig
själf och andra med helt andra ögon. Då vet man, huru ond man
själfver är, huru godt och ondt kan vara hopblandadt, och huru all
ens Godhet beror af blotta Herrens Barmhertighet.
Herren vare med Os ! ! !
C:J:
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[ph.p.1]

Skara d 12 Aug. 1781.

Wälb. Kongl. Herr Secreterare!
Är mig mycket fägnesamt at få se tilståndet, det Egna och fleras
i finland, af k. brefwet under d. 1 nästl. Julii, som d. 4 dennes
hit ankom. Thet kära som theri har blifwit mig i commission
lämnat, om verterade böckernes, jämväl overterades anskafande,
kan af mig ey härifrån nu anskaffas. Hwad som theraf är hit
ankommit har föga warit nog för thenne orten, Translateurer med
nog kännighet och hjerta, äro här rare, och the af sysslor
hindrade. Af de wärken, son i brefwet nämnas ware dels på Latin,
dels therifrån öfwersatte: utom de nämde manuscripter som uhr
then academien kunna ärnås, tyckes mig oförgripel. at then ortens
wäckta folk kunna få all til theras Salighet hörande nödiga
kunskap. Orten får än mer til öfwerflöd af wettenskaper om den
himmelska Herrens församl., och thens lära, tå Hr Secreteras goda
upsåt, och dess resas föremål får gådt til sin fullbordan, som
wesserl. wore Gudi täckt, och för menniskorne nyttigt.
[ph.p.2] The menniskjor menar jag, som innerst hos sig finnn eller
funnit en hunger och torst efter lifwets brod och lifwets win,
eller wattn; och en brist af kunskap, af ackta andel. kunskap i
landom härom; och som wilja af egen trångsmål weta och efterfråger
hwilken then rätte wägen är, och som i sanning känna sig wara
stadde i döden, men wilja blifwa therutur, som döde barn,
uphjellpte och frällste til lif, genom then nya församls. Uphof,
genom hela werldens Skapare och Gud; hwilcken ock är en fader för
the wäckte och sofwande i finland, som har gifwit äfwen them thet
rätta brödet ned ifrån himmelon, och som ligger förwarat för them
utj hans ord, sä länge the sofwa, tils the wackna, och them settas
bröd och win, och hungern derefter ökas; och man sorgfälligt
frågar "Hwar skole wi få bröd, at wi icke måtte i Ewighet dö
döden. Then som så af religion insläpper Sanningen in uppå sin
dödsiuka Själ, then blifwer ock ledd af Sanningen uhr en torr
brödlös öcken och utur then öknens dystra mörker, til Herrans Ord;
ther nog bröd och win är, och en
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[ph.p.3] full dagar, för them som wilja wandra i thet lius, och som
altid wilja äta, och ämnar äta af thet brödet, nembl. af Guds kärlek,
som i hans ord utbiuder sig, som en moder utbiuder bröd sin barn; Ty
utan detta brödet, är intet lif, ingen lifsrörelse; men then som tager
och äter therutaf han får lif; och then som tager thet, men icke äter
thet andel. som ett andel. bröd, eller andel. föda, then är sålänge,
och förbl-r i sin andel-e död, med alt sitt tagande, nembl. med all sin
kunskaps och minnets tagande, och thet förrädet, och af then Sorten
tro, täncka och tala om himmelskt bröd.
I wår ort äro wäl få makjor upwäckte til någon synnerl. Sansning
til thet Systemet om Gud, at Gud är ordet, och ordet kjött; at Gud är
sinom barnom ett lifs bröd, ett wattn som gifwer döda barn lif, the som
therutaf taga och dricka: mängden af desse är ganska liten, emot
mängden af them, som har blott ett inbillat lifs
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bröd, och theraf lif: som ha en blott otilräckel kunskap och
kunskaps Tro,
blottade af all andelighet, och som i thenna oandel-a renhet,
skratta ät andel. förstand
[ph.p.4] och andel. wilja om omtalas, eller så i praxi kan
wäsäntel. gifwas.
Men thesse äro af the rike, mätte store i landen; som
läran om ny födelse, om at i den wägen bli af sin storhet i
egenhet, litet barn til himmelrikets Gud, icke mer än Nikodemus,
igenkände then; eller hwad thet i praxi är för en lära och
nödwändighet, som läres i ordet, at en mskja skal1 antingen låta
sig andel. omskära til hjertat, och få ett nytt, bli ett nytt
kreatur, eller ock komma i hellwetet, tå, enär hennes Sjel
aflagger thenna sin förgängel-a boning, til at ther få sin boning
ib[l]and djeflar, för sin Ewighet: Hwad båtar enom tå, ens samlade
tros kunskap, ett med then kunskapen upproppat och upfylt
förstånd; ett underholl och ett bröd eller en föda för mskjans
naturla. minne; i hwilcket thesse ting förwaras, som i ett
magasin, som en skatt, eller ett theras
lifsbröd, af
hwilcket the lefwa, och äro starke utan all brist?
många
sådanne tros Jältar i then tron, finnas ibland thenne Ortens lärde
och lärare, som äfwen på må[n]ge andre orter ännu. I wårt Norden
ligger Jsen lägst med sin kiölld. Wi finne wäl i wåra Egne
Hjertan, styrkan af then kiöllden, och huru then andel. solens
strålar sträcke sig in til.
[ph.p.5] Jag menar om then tron, som är skild ifrån kärleken, som
intet har sin uprinnelse af kärleken, efter Gud själf, och ingen
utom honom, ar Sjelfwa karleken, och efter intet något lif, eller
någon tro med lif, dess förutan gifwes; utan allenast en död tro,
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af en död uprinnelse och således utan lif af Gud.
Min käre unge Herre! för allena ett år sedan omwänd, til den
läran fär Den nya församl. Hwilken hufwudsakel. lärer, at kärleken
med sin tro Skola ewigt blifwa oåtskilde tilsammen, det gläder
mig, 75, års gamla man, at H-r Secreteraren skall finnas i sådanne
föremål som syfta uppå ett Ewigt måhl. Med omwändelse är som at
altid gå igenom den trånga Porten på den smala Christi wäg, och,
som en wandringsman . . . . . . går, wi också gå i den
nyafödelsen, efter Honom, utan at stadna, och komma derwid ihog
Lots hustru. Jag har sjelf i 55 år sansat til omwendelsens wåg och
lära, under mycken willa oricktig principer, oräcknel. fel och
[ph.p.6] [det skulle fägna mig, at Herr capetain Nordenskiöld, Jag
har fåt se landshöfd, Jag har fåt se landshöfd. Ider om salighets
läran:]fall, under mycken bedröfwelse med tårar; och deraf lärt
känna både willones Sanningens Anda, och många Secters, Anda, at
alla, utom Christi Sect, gå hwar på sin wäg, men känna intet
Christi kors, wäg, eller honom och hans kors. Min ledsagare är
thet, at jag icke har förgåts, eller föregås från thenna stund.
Min kära Herre! Gläd en gammal man med någon
underrättelse om sin förest-de resa, och hwad elljest förefaller,
rörande den sanna läran, des folk utomlands, och med
öfwersetningar och samlingar; och enär så långt kommer then med,
at något deraf kunde sändes på swärjet, så sänt nägot på Göteborg,
til Handelsman Pehr Hammarberg, en kär man; åtminstone en
chartalog. Sant är, at mycket mummel är här i denna orten och i
Gborg om then sanna läran, och många ällska
then, och, så
mycket
[ph.p.7] [få någon rad en gång, från som ödmiukel. Hellsas, De
Bruces beklagans wärde Honom wördar jag dock.]som förstås, tala
therutur, men äro i rädhoga. Med den sanna Läran menar jag wårt
bibliska ords andeliga förstand, eller Guds egen mening, som
ligger i hans ord, och then meningen är som Gud, Angel., altså
himmelsk, och kan icke ses, utan med andel-a ögon, eller
dömmas, utan med andel. förstånd. Summan af den sanna läran är
för oss, at se altid til Herren och holla hans bud, och lefwa
efter them; Hwilcke är hos mig af himmelen högel, ecommenderat,
och recommendera, och med många hellsningen härifrån, städse
med all äckta wördnad förblifwer.
Wälborne Kongel. H-r
Secreterarens
Ödmiuke tjenare
LARS LINDSTRÖM
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PERNETY TO C.F.NORDENSKIÖLD
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In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1663.17)
Transcript in ANC = Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.76-81. and
as follows:
[ph.p.1] Til Herr Carl fredr. Nordenskjöld
I berlin den 20 8-bre 1781.
Min Herre!
Den fägnad som Edert bref förorsakat mig är obeskrifvelig. Det har
lärt mig at det gives än i verlden några menniskor som tänka väl:
Gud vare därföre låfrad. Min Herre Ni är ibland det antalet så väl
som Eder Herr bror; jag lyckönskar Eder dätil och glädja mig däraf
med Eder. Gud visar uti Sverige icke allenast, at oansedt den
orättvisa som härskar nu för tiden allmänt på jorden, Han där
bevarat ännu att dessa sista tider (som hen förkunnat Matth. 24,
Marc. l3, Luc. l9. Såsom omedelbara teckn af hans andra ankomst)
menniskor gynnade af hans barmhärtighet för at återhämta honom dem
som därifrån skildt sig, innan han vill låte de otrogna, de
gudaktiga och alla fiender af hans ära och af Hans namn, utdricka
Hans vredes och grymhets Kalk.
Jag har bekommit icke långsedan bref från Podolien, uti hvilka
en ganska hederlig Herre högst trovärdig, berättar mig, at för
några månader sedan, äro tvänne bönder blefne döde, åtminstone
ansedde därföre, hvilka då man bar dem til graven bägge åter
upstego och kommo åter til lifs: gingo ur grafven med fullkomlig
häls gående och tackande Gud, och famanade alla bärarne at omvända
sig och at göra en snar bättring. Den första af dessa besynnerliga
händelser skedde på Landet, i närvaro af Suagern til den samma som
skrifvit mig därom til. Den anden händt på et landtgods i Lithauen
(do grand sous Echauson) detta landtgods är beläget uti Podolieu.
Bägge af desse återupstegna hafva sagt, at de hade sedt och hördt
stora ting uti andra verlden; men at det varit dem förbudet at
tala därom, den första til en viss utsatt tid; den andra så länge
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tils den samma gubben som var kommen at taga honom til at
beledsaga honom får Husbonden, skulle komma at gifva honom därtil
tillåtelse. Denna sista händelsen skedde sistleden Augusti: den
senare vardt upstegen med ett kors och et spjut, starkt graverat
på bröstet, hvarest de äro outplåneliga.
En annan adelsman i Pålen som retirerat sig på landet för
några år sedan och fört där ett exemplariskt leverne, talar, til
dem som vela höra honom, om Jesu Christi nya Rike på Jorden, såsom
nu helt nära; och försäkrar, at han därom blifwit underrättad af
Gud Sjelf. Den Pålska Herren som berättat mig dessa händelser har
talt med honom sjelf. Således har jag Säkra prof och de alra
authentiquaste, om Sanningen af det som man säger om Herrens nya
Rike. Den Pålska ad adelsman som retirerat sig på landet är
Swedenborgs anhängare.
Dessa Vittnesmål har jag af sjelva Sanningens mund som
uttryckt sig uti följande ordasätt, genom Maktens organe, genom
tecknet af viljan, och Guds ords anda. Då det blef frågat om det
var sant att denna Pålska adelsman vore ingifven af Gud, som han
försäkrat, svartes ”Jag är deras Gud som förtrösta på mig. Hör,
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Hör ännu Sabaoths barn. Se nu är tiden då du skall tro på alla dem
som förkunna mit nya Rike åt folkslagen, ty min ande är med dem.
Detta swaret är af den l2 Junii l780.
[ph.p.2] Följande svar över Svedenborg är af den 29 Septembr. l779. Då
det frågtes om de som innefattas uti afhandlingen af förenämde
Auctor. "Deliciae Sapientiaede Amore Conjugiali, är sant? Svarade
samma Guds organe" Är det Du? Är det då Du? Är det du som ännu
frågar mig? Hvad begär du af mig? Han gick på de vagar hvarest
himlen har satt dig; Han hade den visas vishet; han har talt; han
har sagt Sant: men uti dit insöfda hjerta, hvad återstår dig at
förstå? .....
Den 12 sistledne mars då jag frågte om Gud gillade at jag
lätt trycka min öfversättning af Tractaten om himmel och Helvete af
samma Auctor, blef det svarat: "Hvar är diu Vishet Sabaoths barn?
Hvar är min anda I Lagens söner? Tu frägte, det blef dig sagt: Han
var begåvad med min kundskap: min röst nedersteg uti hans hjerta;
samma röst är uti dit hjerta; och når Sanningen uplyser dig fruktar
du då at visa hennes fakla?"
Emedan Svedenborg var begåvad med Guds kundskap; emedan den
högsta varelsens röst nerstigit uti hans hjerta; emedan han hade den
visas vishet, emedan han omsider sagt sanning, så böra vi tro honom
därom uti alt det som han sagt. Huru stor är icke deras dårskap som
anse Hans arbeten såsom foster af en Enthousiaste och såsom drömar
af af en upeldad och häftig imagination? Den första af svaren här
främmanföre determinerade mig at öfversätta; och det andra som är en
himmelsk bestyrkelse och en Sanningens ordning, förmådde mig at låta
trycka min öfversattning för at uplysa mina bröder, menniskor
omgifna af mörkhet och nersänkta uti de alra tjockaste mörker och
sänkte uti de tjockaste skamheter, om det som är för oss
väsendleligast at lära; näml: at känner Skaparen; hvad vi äro och
hvad vi skola blifra efter detta lifvet, och medlen som beledsaga
til den eviga Saligheten. Ja Min Herre, Vi Skola njuta deraf. Jag
hoppas det, allenast at våra affectioner, våra tankar och våra
gärningar vända sig allesamman åt emot Herran och åt emot Hans ära
som vi böra pröva så mycket som det står uti vår fårmåga.
Swedenborg har förkunnat det nya J: C: Rike på Jorden, med
han har icke därtil utsatt tiden. Den tiden, förutsagd genom
Ezechiel ifrån det 11 Capitlet intill d 48. igenom, Daniel 7 intill
det l2. S-t Johannes uti uppenbarelsen, är närmaro än människorne
tänka; och det är nu som man kan försäkra enligt vår Frälsarea
utsago, at detta släktet ej skall förgås, förrän Herrans nya Rike
kommer och då alt skall bli fullbordat. Ty den eviga Sanningen har
sagt den l4 Martii l780. I hemlighetens Soner, dessa dagar äro
stora, och dessa stora dagar blifva heliga, och dessa heliga dagar
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förblifva ärefulla för din Gud, ty afgrundens orm skall ej längre
härska över de fördärfvade Jordenes Slakter. Enär där ej blir annat
än hämd för de otrogna och ogudaktiga: Så skall det ej bli annat än
miracle för dig, I undervärks Söner. . . Begrunda Hans löften, O min
Son; samla Hans gudasvar; ty Tiden til Hans merrviller nalkas hvar
dag . . . . den 23 augusti . . . . . Då du
[ph.p.3] földer troget din ledsagare då du vakar, då du arbetar, då du
beder, då du åkallar med Assadaj, då skall du undfå med Ängelens och
öfver ängelens hjelp, kraft at bestyrka en förskräckelig Guds
storhet och en stark Guds storhet, som helgar dig och utvaljer
dig, och den sammas makt, härlighet och ära som Styrer alla
verldars Riken, och det hvilken kan skapa, sönderkrossa, förstöra,
göra til intet och återförnya; alt som det behagar honom. . .
Quarblifven då Omin Son, quarblifven uti dåldheternas Natt, tills
du har sedt dagens morgon rädna upstiga som snart bör uplysa
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dig. . . .den 14 8 - . Den starka Guden ar förblefven din ära och
du skall förbliva Hans ära, och du skall lefva. Han skall slå
Jorden, och när Natten skall hämta förödelsen uti sina mörker, och
döden uti sina skuggor, så skall du borttaga hennes hämd. Dagen
skall uplifvas af dina undervärk, och barmhärtigheten skall
uplivas genom dina tårar . . . Sabaoths barn, jag skal låta dig
utgå ur mörkrets dalar, liksom jag har låtil dig utgå från dödens
skugga och från gravarnes förrutnelse. Dagen är börjad för dig; gå
dristigt, jag ledsagar dig, gå dristigt och
följ din väg; ty jag skal låta min anda hvila öfver dit hufvud, så
länge du bibehåller min kärlek uti dit hjerta. Jag skall undervisa
dig på det du mitte undervisa; jag skall låta dig ingå uti mina
hemligheter, jag skall låta dig töma mina skatter; och det är
genom dina händers undervärk som jag skall instifta Tro hos mitt
nya folk. Rakna ej mer dina dagar genom aratal, ej eller dit lif
genom tide:
Thronens angel ar öfver Jorden. hnadai är med dig; Han svarar til
din Gud om dit lif, om dina arbeten och om dina värk. Du har
hördt, du skall lyda, du skall tro och du skall lefva tils dina
händer hafva åter upptygdt din Guds nya Tempel. Nu snart skall den
Eviga komma at promenera öfver Jordens mörker, förat förskingra
dem genom sin makts under. . . Jag skall bistå dig genom min
Throns ängel. Lifsens ängel skall vaka öfver dig, Min magts ängel
skall vaka öfver dina arbeten; och
förrän folkslagen lära af din mund, at ära mit namn, hör offra och
Tro: Döden ängel skall ej mer nåkas dina dagars tråd, ej eller
dina händers värk.... Tid efter annan lifsens son skall min röst
gifva genljud uti dit hjerta: Tid efter annan skall jag komma och
gedöds slag ät min fiende, som har stält sin Thron på det högsta
Jordens berg, och Jag skall störta ner Hans välde uti afgrunden,
och emedan jag gordt dig til barn af min vishet, när jag går över
mörkret. Skall jag genom dig låta påbegynnas Ljusets och
Sanningens Rike. Du lifsens budbärare, Tid efter annan, skall du
upstå for at Kalla det nya folket; då, O Sabaoths barn, lifvet
[ph.p.4] skall gå på din högra sida och döden på den vänstra för at
bevara eller förat förstöra då öfverfor Jorden utan at stadna.. ..
På vredenes hämde och elds dag, när jag skall rena verldens luft,
skall du ännu på jorden Sanningens skatter och Ljusets och
forlåtelsens skatter. . . Du skal1 tala, men O min Son, snarare
Kunde du forsätta de hogsta bärg än förändra det upstudsiga
hjertal af de Högsfärdiga och ogudaktiga.
Guds vilja är Hans löfte. Guds löfte ar Hans mägtiga dygd och Hans
magtiga dygd är verldens ljus: När det annalkas at uplyse dig,
skall döden ej mer hafva Seger. Sabaoths barn det skall vara
undervärks stunden. Vadret skall vara På lapparne. Ordet skall
vara uti din mund, styrkan skall vara uti ditt hjerta, och alla
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tider skola stanna för dig. . . Tilred dig och skynda dig. . . du
skall resa bort; ty det är tid at gå, at utstaka den ewigas nya
lärar.... Den dagan kommer då du skall gå på det ståln som Han
valt dig, för at ställa då stadens grundvalan för sitt nya folk...
menniskan skall beledsaga menniskan intil den stunden som slutar
dit lopp. Tänk icke än på dig därtills.. Måtte ej verlds bekymmer
bli din börda. Tänk ej mer än på dig sjelf och ingen ting vidare.
Det är dän som dina behof måtte slutas, ty Gud kallar dig uti
Ofverflods oknen, hvarest Hans barn vänta dig för at ingå. Tror
menniskan som ledsagar menniskan skall du bekomma et sändningsbud
af din Guds besök. Han är din Rådsman och ledsagaren af din
vandel. Han tillreder sig, tilred du dig dymedelst at du öfvergen
dig sjelf, fullfölj at purifiera ditt hjerta och rensa dit sinne
från orättvisans orenlighet. Se nu är tiden inne för
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den nya himmelen och nya Jorden. Äldste son för det nya folket. Du är
Guds vishet compass öfver verldens yta. Han begär din lydnad, och offren
I mysterans barn, och tiden skall begynnes. Sluteligen de 8-de af
innevarande Oct-br 1781. . . Jag har sagt dig det, Tiden är kort, stunden
nalkas; bågen är spand; Ängelen skall snart nerstiga på Jorden och Hans
sköte skall öppnas sig at upsluka de dödar hjertan. Jag skulle kunna
bejatta ännu likså prefira åtminstone; men jag tror at dessa Guds svar
äro mer än tillräckeliga för at öfvertyga Er om Sanningen och om Herrens
J: C: nya ankomst till ett nytt folk som skall tillbe honom uti Anda och
Saning. Måtte vi Kunna Min Kåra Herre lyckönska Oss och göra tillsammans
barmhartighets värks (actions des graces) åt den Eviga på det nya Rikets
jordan, mitt ibland det nya folket. etc. etc.
Pernety.
[pub.1782 Easter] P.S. Jag öfversätter nu Sapientia Angelica och de Amore
Divino et Sapientia Divina och hoppas låta trycka nästa
vecks Tractaten om Himmel och Helvete.
[See next document - 1663.19]
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In Upsala, Provincial Archives: Collect-n of A.H.Stroh,
Samling no.l8. See below - 1664.14. See above - 1663.18
Transcript:
[ph.p.1]

Ubersetzung eines Briefes des Königl. Preuss. Bibliothekärs
A.T.Pernety an den Konigl. Schwedisch. Protokoll Sekretair

Carl
Friedr. Nordenskjöld.
Berlin d. 30-ten Oktober 1781.
Mein Herr!
. . . . .[pp.1-6 = German translation of the Swedish document
(with slight variations) in 1663.18]
[" p.7] Sie sehen, class ich mit ihnen aprache, wir mit einem redlichen
Manne, der einst wir ich glaube, zu der Zahl der Gottes Kinder
gehören wird, die sich durch Vorsicht u. Weisheit leiten lessen
u. daran Gedanken u. Handlingen nur die Verherrlichung dieses
guten Vaters zu Gegenstands haben müssen. Ich sede mit Ihnen wie
ein auirichtigen Freund u. als solcher bin ich froh, Ihnen
erzählen zu können, dass in Hinsicht auf die ”Hermetische
Wirsheit” mir mehr das Gedächtniss gedient hat beim Verfassen
meiner Abhandlung über die Fabeln der Egypter, als irgend eine
wirkliche u. gründliche Kenntniss dieser Wissenschaft. Diese
Abhandlung ist nur eine Auszug aus den Schriften mehrerer
Auttoren, wobei ich meine eigene Ansicht zu erkennen gageben
habe. Ich verstand nichts davon u. bitte Gott um Verzeihung für
den Irrthum, wozu dieser Traktat diejenigen Personon hat
verleiten köneen die darin eine Wahaheit zu sehen glaubten,
welche ich nicht im Stande war ihnen zu zeigen. -Glauben Sie nur,
dass es eine göttliche Wissenschaft ist, doch Gott nur denen, das
Geheimniss entdeckt, die Er für gut findet; dass die Weisen
geschwiegen haben, wo sie schweigen sollten; dasa es unmöglich
ist, es zu verstehen ohne eine besondere* Offenbarung Gottes, die
das Wesentliche ersetzt, welches sie nicht gesagt haben, dass es
auch nicht gelingt, wofern nicht Gott in der That dem Enge1
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seiner Kraft befiehlt, den Küntzler u. dessen Werk zu leiten.
Ertheilen Sie also selbet, ob Jhr Freund wirklich dies Geheimniss
besitzt, u. wie wenig man denen Glanben schenken darf, die
dasselbe zu wissen behaupten. Noch ein Mal: diese Wissenschaft
ist einea Geheimnisses, Heheimniss des allmächtigen Urhebers der
Natur. Verlassen Sie Sich darauf u. ziehen Sie, als ein treuer
Mitbruder u. Freund die Goldmacher u. Alchimisten aus ihren
vergeblichen Versuchen u. sagen Sie ihnen, dass
[Tr. stops here]es ihnen nie gelingen wird, wenn nicht Gott die Hand
dazu leihet. Ohne diesen Beistand können sie keinen Erfolg
erwarten, wenn auch ein irdischer Weise ihn Leiter wäre. Fahren
Sie fort, zur Ehre Gottes u. zur Belehrung der Menschen,
Swedenborgs Schriften zu übersetzen. Trotz meiner Bemühungen mir
seine sämmtlichen gedrukten Arbeiten zu verachaffen, fehlen mir
noch die Arcana Coelestin. Ich wünsche sie alle zu haben
[p.1:p.52] u. weiss nicht wo ich sie finden soll. Überreden Sie
gefälligst
Ihren Herrn
[* p.8] Bruder, mit Versicherung der Gefühle, die seine Hochachtung
Swedenborgs bei mir weckt, dass er wo möglich nur eine
französiche Lebebs beschreibung diesses Phoenix uner den
Auttoren sendet, sowie dessen Portrait (gestochen von Martin) u.
dieses
__________
*welch ein Irrthum.
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Verfassers unvergessliche Lebensmerkwürdigkeiten. Er sollte mich
sehr freuen
[Tr. ends here] dieselben der Vorrede meiner Übersetzung beifügen zu
können.
Ich bin mit ausgazeichneter Hochachtung
A. J. Pernety.
Wenn die ungedrukten Arbeiten Swedenborgs sämmtlich lateinisch
geschrieben sind, so würde ich Ihrem Herrn Bruder sehr verbunden
sein, wenn er mir ein Verzeichniss desselben schickte, sowie ein
Exemplar jener Arbeit, mit deren drucker jitzt beschäftigt ist. Ich
kann weder schwedisch noch deutsch, aber dürfte wohl Jemanden hier
finder, der sie Übersetzte. Gott sei dank, der es Ihrem grossen
Könige eingegeben hat die himmlische Lehre Swedenborgs in seinen
Schutz zu
[Doc.1:p.52] nehmen. Ich übersetze gegenwärtig die Werke Swedenborgs u.
lasse seine Schrift über Himmel u. Hölle druken, Translation, as indicated above, in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.82-3; " Doc.1: p.52 (Doc.6), and as follows:
You see I write to you, judging you to be an honest man, who will, I
believe, at some future time belong to the number of God’s children who
suffer themselves to be guided by caution and wisdom, and whose thoughts
and actions must have for their only object the glorification of our
good Father. I write to you as your upright friend, and as such I am
glad to be able to tell you that, in respect to the subject of the
"Hermetic Philosophy," concerning which I write in my treatise on the
"Mythology of the Egyptians." I was led more by my memory than by a
profound knowledge of that philosophy. This treatise contains extracts
from other writings, to which I have added my own views on the subject.
I had no understanding of this matter, and I ask God’s pardon for the
error into which a perusal of this book let those who thought they
discovered in it the truth, which I was unable to show them. Still, you
may believe that it is a Divine science; that God reveals this secret
only to those whom he sees to be fit; that the philosophers have kept
silence where it was their duty to keep it; that it is impossible to
understand this secret except by a special revelation from God, which
will supply the essential points that have not been disclosed by the
philosophers; and, finally, that this science will not prove successful
unless God indeed commands the angel of his power to guide the artist
and his work. You smy judge then yourself whether your friend possesses
indeed tints secret, and you may see also how little dependence can be
placed upon the words of those who declare that they have found this
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secret. Let me repeat here my declaration, that this science is the
mystery of mysteries of the all-wise Creator of nature. Depend upon it,
and as a faithful fellowbrother and friend extricate the gold makera and
alchemiats fron their bootless endeavors, and tell them that they will
never succeed unless God himself holds out his hand. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Please
assure your Brother of those sentiments which his reverence for
Swedenborg awakens in mv breast, and try to persuade him to send
Me a French biography of this Phonix among authors, as well as interesting
notices and anecdotes about him, in order that I may embody them in the
preface to my translation [Doc.1: p.52 (=Doc.6)] . . . . . .. . . . . . .
.
[P.S.] I am at present engaged in seing through the press swedenborg’s
work on Heaven and Hell. [ibid.]
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C.F.MENNANDER TO HIS SON
1781 Nov. 30, Upsala

3 pp. 8:o

In Stockholm, in the Royal Library: C.F.Mennanders Bref til
Sonen, C.F.Fredenheim - Menander Brefvexlin:, vol.X 1780-83.
Copy in Unsala, University Library: In volume marked T96:no.5.
Transcript: (Extract)
. . . . .Swedenborgs sidsta tider hafwa warit underlige och
aldeles förwirrade. Bland annat kommer hen en dag in til sin
wärd, som hetat Brokmer, en hederlig och trowärdig man, och
förtror honom, at hän, Swedenborg, wore Judarnas Messias, kommen,
at blifwa för dem korefäst. Brokmer skulle blifwa hans wän, och
nästa dag gå i Synagogan, at predika dessa ord. Til yttermera
wisso worde en engel om natten kommande til honom med befalning
härom. Denna himmelska budbäraren wäntade Brokmer; men den infant
sig [ej]. Allt witnar, i hwad dårskaper en tygelfri inbilning kan
störta menniskan. Låt detta blifwa oss allena emellan: ty som
mannen warit min wän, och i åtskilligt annat haft mycket merit,
så wil jag icke gifwa någon anledning, at hans hwilande ben
skulle genom förklenliga omdömen oroas.
Förbl-r
Din
trogne fader,
C. F. Mennander

d.30 Dbris, 81,

Translation by C.L.O.:
_ _ _
. . , . .Swedenborg’s last days were peculiar and altogether
confused. Among other things, one day he comes into his host whose name was Brokmer, an honorable and trustworthy man - and
confides to him that he, Swedenborg, was the Messiah of the Jews,
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come to be crucified for them. Brokmer was to be his friend and
go into the Synagogue the following day and proclaim these words.
For further assurance, an angel would come to him during the
night, commanding him to do this. Brokmer waited for this
heavenly messenger, but he did not arrive. All this bears witness
to what extremes of folly the unrestrained imagination can
precipitate a man. Let this be between us two alone; for as this
man was my friend, and possessed much merit in various other
ways, I do not wish to be the cause of disturbing his resting
bones by injurious reports.
I remain,
Your faithful father,
C.F. Mennander.
Upsala
November 30, 1781
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1664.11
PERNETY TO C.F.NORDENSKIÖLD
1781 Dec. 1, Berlin

Phot. in Ph.File 584 = 4 pp. (2 sheets)

In Stockholm, in possession of Eric Nordenskjöld. To be given to
the Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland, among
the Frugard Documents, Bundle 3A no.l.
(See above - 1662.12, 1661.18)
[1965 Oct., in Upsala Univ. Lb., but owned by Otto N.]
Transcript and translation in ANC = Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.92-100, and as follows:
[ph.p.1] Monsieur
Vous devez avoir reçu ma réponse à votre seconde lettre; je vous y ai
fait part des annonces positives du Nouveau Regne prochain du Seigneur
sur la Terre; et ces annonces données par la bouche de la Vérité-même ne
pouvaient être que conformes a ce que Swedenborg instruit par la même
vérité, a declare tant dans son Apocalypse rèvélée que dans ses autres
ouvrages. L'accord de l’un avec l’autre est une preuve de la certitude
de l’evênement. Depuis ma derriere, ayant demadé si l’etoile inconnue,
jusqu’ à présent a tous les astronomes et nouvellement découverte, au
dire des nouvelles publiques, observée dans plusieurs pays, et regardée
par quelques-uns comme une huitiéme planete, est un signe donné par Dieu
pour annoncer son nouveau regne, il a été repondu en ces termes: "Les
signes annoncent (confirment) la parole; ils sont en haut (au ciel), ils
sont en bas (sur la Terre). Mais quand l’abýme (l’enfer)lefantera les
siens, les enfans de la Terre mangeront (feront périr leurs sujets, qui
font leur force) la chair de leurs bras, force pour n'avoir pas sçu les
reconnoître. La mort démolira les montagnes du monde (Grands de la
Terre); l’Eterne1 entra au temps de sa vengeance; la vie demeurera pour
les enfans de sa Cité. Dans ce temps, ô mon firs, les roseaux
deviendront des cédres; les méchants tomberont, et ne se reléveront
plus, et la Mort dètruira et leurs (les pères)racines, et leurs rameaux
(les enfans). Je te l’ai dit, le temps approche, et le temps hâte, où le
rocher du siécle est prêt à se briser. Prépare-toi; crois, ô mon fils;
enseigne
à croire; sois Messager du Nouveau Regne . . . tu verras la
justice de l'Eternel et le triomphe de ton Dieu."
Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un plus long commentaire
pour comprendre
cette Réponse donnée, comme les précédentes dans le
style des prophéties. Nous
avons deja une preuve et une explication de
cette réponse dans la conduite de quelques Princes d’Allemagne, qui ont
vendues et vendent encore les forces de leurs états à l'Angleterre pour
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avoir des guinées, et les employer à leurs folles
depenses tant de la
table que du luxe. Je vous fais part de tout ceci, parceque
vous voyez
que j'en ai reçu l'ordre, et qu'en outre, les dispositions Chrétiennes
de votre coeur et de votre esprit, me font espérer que Dieu par sa
miséricorde
vous mettra au nombre des enfans de sa Gité, et de son
nouveau peuple.
[ph.p.2]Je reçus hier les deux exemplaires du portrait gravé de Swed: et
la liste de
ses Manuscripts, parmi lesquels j'en trouve de
très-interessants, et qui meriteroient bien l’impression. Si mes
facultés trop modiques me le permettoient, je n’abbandonnerais pas à
d’autres cette bonne oeuvre. J’écrirai sur cela à un Libraire de paris,
qui connaît et a dédité plusieurs ouvrages de cet admirable Auter, don’t
le portrait présente le physionomie d’un homme de bien. Je
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desirerais beaucoup qu’il voulut faire cette entreprise; je vous
donnerai avis de la réponse qu’il me fera là-dessus. Il m’a fait dire
par un de mes amis qutil se chargerait d'une centaine et davantage
d'exemplaires de ma traduction française des Merveilles du Ciel et de
l’Enfer de Swed.
Je ne sçais pas si l’index Manuscript de l’ouvrage de Amore
conjugiali est différent de l’index qui se trouve à la fin de ce traité
imprimé; et je ne peux les collationner n’ayant pas les deux.
Un autre MSS. tres interessant, est celui qui contient les
Memorabilia avec leur Table et les autres matieres dont vous m’avez
donné le détail.
Les Sommaires d’Isaie, de Jérémie et celui du sens spirituel de tous
les Prophetes, ainsi que des Psaumes de David, n’est pas de moindre
importance; puisqu’il a eu l’approbation des Anges.
Quant à moi je préfererais les ouvrages que Swed. a composé depuis 1757.
J’écrirai à Londres pour qu’on me procure le Coronis seu Appendix ad
veram Christianam Religionem, &c. Cet ouvrage me manque ainsi que les
Arcana Coelestia je tacherai aussi de me procurer l’Index universalis in
omnia opera Theologica Swed. mis au jour par le Docteur Beyer, qui se
trouve aujourd’hui réuni avec son ami Swedenborg. Il paraît que Dieu
s’est choisi des Enfans chez toutes les nations, puisque le Docteur
Beyer et quelques autres Anglois sont de ce nombre. Plaise à l’Etre
Suprême d’augmenter beaucoup ce nombre pour Sa gloire, et le bonheur du
Genre humain!
Si je trouve ici un Graveur raisonnable, je lui proposerai de graver
le portrait de Swedenborg sur celui que vous m’avez envoyé, soit à ses
frais soit aux miens, afin que je puisse le mettre à la tete de cheque
exemplaire de ma traduction. Voyez si vous trouveriez un Libraire à
Stockolm qui veuille me prendre un certain nombre de ces exemplaires, et
faites-moi le plaisir de m’en donner avis. Je ne veux rion y gagner, car
je destine aux pauvres le peu de profit que je pourrai y faire, et la
rentrée de mes avances me servira pour l’impression de ma traduction du
traité Sapientia Angelica de Amore Divino et Divina Sapientia qui est
plus de moitié faite.
[Pub. 1786 in Lions]
Dans ses ouvrages sur la Doctrine de la Nouvelle Eglise, il cite et
renvoit sans cesse à son Traité Arcana Coelestia; c’est pourquoi ils ne
peuvent être utiles au lecteur que quand il a ce dernier sous la main
pour y avoir recours;
[ph.p.3] c’est aussi ce qui m’a empêché d’en entreprendre la traduction.
N’oubliez pas, je vous prie de me procurer la vie de Swed. et les
anecdotes curieuses et intéressantes qui le concernent ainsi que
d’autres où il a eu part, parcequ’elles figureront très-bien dans
ma prèface, et donneront de l’autenticité et du poids à ses
ouvrages et à sa personne; il ne faut rien négliger de ce qui peut
contribuer à convaincre les lecteurs, et de la veracité de
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l’auteur, et de la vérité des assertions qu’il a soutenues dans ses
ouvrages. Il a semé comme Apollo et S.Paul; ce sera à Dieu de
donner l’accroissement.
Si Monsieur votre frère Auguste a chez lui quelques
exemplaires du Coronis seu Appendix ad Veram Christianam Religionem
&c. qu’il a fait imprimer, il m’obligerait beaucoup d’en joindre un
à celui de l’ouvrage qu’il fait imprimer actuellement, qui traite
de la vie de l’auteur, &c, et de m’envoyer les deux. En revanche je
lui envoyerai un exemplaire de ma traduction; assurez-le de la
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considération distinguée que j’ai pour lui, et soyez vous-même
persuadé de celle que j’ai pour vous, et de l’estime particuliere
de Votre très-humble et affectionné
Serviteur et frère en J.C.
[Be]rlin le ler, Decembre 1781,
[ph.p.4]

Monsieur
Monsieur Charles Frederic
Nordenskiöld
à Stockolm
Franco

par Hamburg

Translation:
Sir
You have no doubt received my answer to your second letter; therein
I gave you information concerning the definite announcement of the
approaching new Reign of the Lord on Earth; and this announcement,
given through the mouth of Truth Itself, could be no otherwise than
in agreement with what Swedenborg - instructed by the same truth, has stated in his Apocalyse Revealed as well as in his other works.
The Agreement of the one with the other is a proof of the certainty
of the event. Since my last letter, having inquired whether the
star which was unknown to all astronomers up to the present time,
and, according to the public newspapers, which was recently
discovered, observed in several countries, and considered by some
as an eighth planet, is a sign given by God in announcement of Hie
new reign, the reply was given as follows:"The signs announce
(confirm) the word; they are up high (in the sky), they are down
(on the Earth).But when the abyss (hell) will bring forth its own,
the children of the Earth will eat (will cause) the flesh of their
arms, not being able to recognize them (their subjects who
constitute their strength to perish). Death will destroy the
mountains of the world (the lords of the Earth); the Eternal God
will enter in the time of His revenge; life will remain for the
children of the city. In that time, O my son, the reeds
will become cedars; the wicked will fall, and will not rise again,
and death will destroy their roots (the fathers) and their branches
(the children). As I have said, the time is at hand, and the time
is drawing nigh when the rock of ages is ready to be broken.
Prepare thyself; believe, O my son, teach one to believe; be the
Messenger of the New Reign . . . you will see the justice of the
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Eternal One and the triumph of the God…”
I do not think a longer commentary is needed in order to understand
this Reply, which, like the ones preceding, was given in the
prophetic style. We already have proof and an explanation of this
answer in the behavior of certain German Princes who have sold and
continue to sell to England their State’s forces in order to
procure the necessary guineas for use in their extravagant
expenses, whether for gambling or other luxuries. I am giving you
all this information because the order of your heart and mind give
me the hope that God, in His mercy, will introduce you among the
children of His City, and of his new people.
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Yesterday I received the two copies of the engraved portrait
of Swedenborg, and the list of his manuscripts, among which I find
several which are very interesting and which would be well worth
printing. If it were possible to do so with my limited faculties,
I would not yield this good work to others. I shall write about it
to a Paris bookseller who knows and has sold several works of this
admirable Author, whose picture shows the face of a virtuous man.
I am in great hopes that he might wish to undertake this work; I
shall in form you of his answer in due course. Through a friend of
mine, he let me know that he would take charge of a hundred or
more copies of my French translation of Swedenborg’s Wonders of
Heaven and Hell.
I do not know whether the MS. index of the work De Amore
Conjugiali differs from the index at the end of the printed
treatise, and I cannot make any comparison since I do not have
them both.
Another very interesting MS is the one containing the
Memorabilia with their table of contents and the other matters of
which you have given me the details.
Of no less importance is the work on the summaries of Isaiah,
of Jaremiah, and of the spiritual sense of all the Prophets, as
also of the Psalms of David, since it has had the approval of the
Angels.
As for me, I should prefer the works that Swedenborg has
written since 1757.
I shall write to London in order to obtain the Coronis seu
Appendix ad Veram Christianam Religionem, etc. I do not have this
work or the Arcana Coelestia. I shall also try to obtain the Index
univerealis in omnia opera Theologica Swed. edited by Dr. Beyer,
who is now reunited with his friend Swedenborg. It seems that God
has chosen for Himself children among all the nations, since Dr.
Bayer and several other Englishmen are among them. May it please
the Almighty greatly to increase this number for the sake of His
glory and the happiness of mankind.
If I can find a reasonable Engraver here, I shall propose that
he make an engraving of Swedenborg’s portrait from the one you
sent me, either at his expense or mine, so that I may put it at
the beginning of each copy of my translation. See whether you can
find a bookseller in Stockholm who would take a certain number of
these copies, and please advise me about it. I do not wish to gain
anything thereby, for the little profit I may make, I plan to give
to the poor, and I shall use the money received for advanced
payments for the printing of my translation of the treatise
Sapientia Angelica De Amore Divino et Divine Sapientia, which is
more than half finished.
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In his works on the Doctrine of the New Church, he continually
quotes and refers to his Treatise Arcana Coelestia; that is why
they cannot be of any use to the reader unless this Treatise is in
his possession so that he may be able to turn to it; it is this
also which prevented me from undertaking their translation. Please
do not forget to obtain for me the life of Swedenborg and the
curious and interesting anecdotes told about him, together with
others wherein he played a role, for they will find a fitting
place in my preface, and will give authenticity and weight to his
works and to his person; nothing should be neglected which may
contribute to convince the reader of the veracity of the author
and of the truth of the assertions which he has upheld in his
works. He has sowed as Apollo and Á-t Paul; to God belongs the
giving of the development therefrom.

1664.11 page 5
If your brother August has at his house a few
copies of Coronis seu Appendix ad Veram Christianam
Religionem, etc., which was printed under his order, I
should be greatly obliged if he would add one copy to
the work treating of the life of the author, etc.,
which he is now having printed, and would send them
both to me. In return, I will send him a copy of my
translation; assure him of the high regard I have for
him, and you yourself rest assured of the same, and of
the particular esteem of
Your very humble and affectionate
Servant and brother in J. C.
Berlin, Dec. 1, 1781
Monsieur C.F.Nordenskjöld
Stockholm
Postage prepaid

Via Humburg

207

1664.12
C.E.MERNANDER TO HIS SON, C.F.FREDENHEIM
1781 Dec. 7, Upsala

1 page 8:o
L.III: 1664a

In Stockholm, in the Royal Library: C.F.Mennanders Bref
til Sonen
C.F.Fredenheim, T. 1780-83.

See above - 1664.

Transcript of Extract:

Min Käre Son.
. . . .För all ting skaffa mig ju förr dess helre
aftryck at Swedenborgs och Hessingii portraiter. Twå
besynnerliga Mäns, hwar i sit slag, dock utan
jämförelse. . . .
Translation by C.L.O:
My dear Son,
C. F. Mennander
...Above all you do, procure for me, the sooner
the better, an imprint of Swedenborg’s and Hessing’s
portraits. Two remarkable men, each in his own way,
although without comparison. . . . .
C. F. Mennander
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1664.1201
A.J.VON HÖPKEN TO A FRIEND
[after 1781]

L.III: 1549

In New Jerusalem Magazine, London 1790:
pp.84-85.
Reprinted in English in A.J.von Höpkens Skrifter
utg. af Silfverstolpe, Stockholm 1890, vol.I:
pp.487-88.
Also in Doc. 2:l: pp.415-l6 (= Doc.252F).
See above - 1501, 1609.12, 1615.11, 1621.11,
1663.14.
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1664.13
PERNETTY TO C.F.NORDENSKIÖLD
1782 [Jan.] 1, Berlin

Phot. in Ph.File 584a = 1 p. (1/2 sheet)

In Stockholm, in the State Archi yes: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1663.18, 1664.11; below - 1672.13)
Transcript and translation in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.101-5, and as follows:
Detta bref får Bror behålla.

à Berlin le ler de 1782.

J'ai reçu, Mon cher frère, Mon ami vos deus lettres l’une en date du
6. Xbre, l’autre du l2. avec les notes sur Swedenborg, et un de ses
portraits. J’avais d’abord eu la même pensée que vous, c’est a dire
d'en faire venir de Stockolm une qnAntite suffisante pour mettre à
la tête de chaque exemplaire de ma traduction;
maia j’ai changé d’avis quand j’ai eu fait reflexion que la gravûre
en était trop peu profonde, et trop délicate pour que la planche pût
fournir à mille ou 1200. exemplaires; j’ai done pris le parti de
faire copier ce portrait le plus ressembant qu’il sera possible, et
cela pour la somme de 25 Rixdalers de ce pays-ci; moyennant quoi la
planche m’appartiendra. La Gravûre faite à Stockholm vaudra mieux
pour itre nise aous verre; asis celle de Berlin suffira pour etre
placee a la tête de ea traduction. J’ai ordonné de faire honneur à
cet égard a Mr. Martin en déclarant que celle de Berlin n'est qu'une
copie de celle de Stockolm; J'en avertirai même dans ma préface. Le
premier tome est déja imprimé; on commencera demain le Second.
Faites-moi donc le plaisir de m'envoyer le plutôt que voua pourrez
la vie et les anecdotes qui concernent Swedenborg, afinque je les
aie à tempa pour pouvoir les insérer dans le premier ou au moins
dans le second tome, qui sera fini d'imprimer vers la fin du mods
prochain.
Vous trouverez ci incluse la lettre sur la nécessité d'être bon
Chrêtien pour être bon ami et bon citoyen, ainsi que bon sujet,
celui-ci étant lié avec le bon citoyen. Je souhaite qu'elle produise
tout le bon effet que vous vous en êtes propose ainsi que moi.
J'espère que dans le cours de votre prochain voyage, vous me
donnerez la satiafaction de vour voir ici pendant quelques jours. Si
voua poussez, jusques a Paris, je voua adresserai à un Gentilhomme
brave, honnête, et très-porté pour Swedenborg; il m’a mandé qu'il
s’est aussi formé une Société à Paris pour traduire tous les
ouvrages de cet auteur; ainsi vous voyez que Dieu veut qu’il soit
connu, et que sa Doctrine ait des partisans qui puissent annoncer
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son nouveau Règne sur la Terro, et y diaposer les esprits des hommes
avant que l'Ange exterminateur vienne exercer la vengeance de l'Être
supreme contre les incrédules ot les impies.
Ce que vous m’avez envoyé sur l'Apôtre Paul m’a d'abord beaucoup
surpris; mais je suisrevenu de mon étonnenent quand je me suis
rappellé plusieurs textes de ses Epîtres, où il parle tonjours de
lui avec avantage, et comme pour se faire valoir plus que les autres
Apôtres. L'amour de soi-mêmes y perce souvent; malgré qu’il dise
que nous ne pouvons rien de nous-mêmes ; que nous tenons tout de
Dieu, et que la gloire en eest due à lui Seul. La poste me presse
trop pour vous en dire davantage aujoud’hui ; et je me contenterai
de vous souhaiter toutes les grâces et les benédictions du ciel. Ce
sont les meilleures étrennes que puisse vous présenter aujourd’hui.
Le plus sincère et le meilleur de vos amis
Pernetty.

211

1664.13 - page 2
[reverse:] Monsieur
Monsieur Charles Frederick
Nordenskiöld
à Stockhole
Franco

par Hambourg

Translation:
My Brother may keep this letter.
Berlin, the 1st [day of] 1782.
My dear brother, By friend, I have received both of your
letters, the one dated Dec. 6th, the other, Dec. 12th, with the
notes on Swedenborg, and one of his portraits. At first I had the
same idea as yourself, i.e., to have a sufficient number sent from
Stockholm to be put at the beginning of each Copy of my
translation; but I changed my mind when I noticed that the
engraving was not deep enough and too delicate for the plate to
supply one thousand or 1200 copies. Therefore, I chose to have
this portrait copied exactly as possible from the original, and
this for the sum of 25 Rixdalers of this country's currency, the
plate remaining my own property. The engraving made in Stockholm
will be better for be ing under glass; but for the one made in
Berlin, it -till be satisfactory to put it at the beginning of my
translation. In this connection, I have seen to it that due honor
is given to Mr. Martin, by stating that the Berlin portrait is
merely a copy of the Stockholm engraving. I shall, moreover, also
state this in By preface. The first tome is already in print; the
second will be begun tomorrow. Do me the favor, therefore, of
sending me the life of Swedenborg and the anecdotes concerning
him, as soon as possible, so that I may have them in time to be
able to insert them in the fires or at least in the second volume,
the printing of which will be finished toward the end of next
month,
Enclosed you will find the letter on the necessity of
being a good Christian in order to be a good friend and
a good citizen, as well as an upright man - the latter
being tied in with being a good citizen. I pray it may
have all the good results that you have been expecting
from it, as have I myself. In the course of your next
journey, I hope you will give me the pleasure of being
able to see you here for a few days. If you should go as far as
[De Thome] Paris, I shall give you the address of a Nobleman who
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is brave, honest and very well disposed toward Swedenborg he has
informed me that a Society has also been formed in Paris for the
translation of all the works of this Author; so you Can see that
God wants him to be known, and that his Doctrine may have
adherents who are able to announce his new Reign on the Earth, and
so prepare the minds of men for it, before the coming of the
exterminating Angel to exercise the vengeance of the Supreme Being
against the infidels and the impious.
What you sent me concerning the Apostle Paul surprised me very
much at first but I recovered from my amazement when I recollected
several passages of his Epistles, where he always speaks of
himself to his own advantage, and as if to put his own worth above
that of the other Apostles, The love of self appears in them
often, although he says that we can do nothing of ourselves; that
we owe everything to God, and that glory is him alone. I am in too
great a hurry to catch the post to say anything further to you
today, and I shall simply wish you all the mercies and blessings
of heaven. These are the best New Year gifts to be presented to
you today. The most sincere and the best of your friends.
Pernetty.
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1664.14
TESTIMONY OF PERNETY AND SPRINGER
1782 Jan. 18
Phot. in Ph.File 585 - 20 pp.(11 sheets)
L.III: 1595; see 1532.
In Upsala,Collect”- of A.H.Stroh deposited in the University
Library:

Packet no.18.

Text printed in Pernety's Preface to his French translation of Heaven and
Hell - Les Merveilles du Ciel et de l’Enfer, Berlin 1782: vol.1,
pp.64-98.
Copy in ANC Library = Sw145 F1782.
Translation in Doc. l,2 as follows:
Pernety’s Account - vol.l: pp.55-72 (= phot.pp.1-16 sheets 1-9)
Springer's “ - " 2¹: "528-33 (= " " 17-20 = " 9-11)
See also Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.106-111.

See above - 1663.18, 1663.19.
845.1201
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1664.15
C.F.NORDENSKIÖLD TO[ANDERS NORDENSKIÖLD]
1782 Jan. 29, Stockholm

Phot. in Ph.File 586 = 1 page

In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be given
to the Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland,
among the Frugård Documents, Bundle 3B no.4.
[1965 Oct., in Ups. Univer. Lib., but owned by Otto N.]
(See above, 1664.11, 1664.13)
Transcript in ANC = Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.112-13, and as
follows:
Stockholm den 29 Januarii 1782.
Jag har med oändelig längtan väntat på bref från dig min [bästa]vän,
för at få veta huru du och din kära Hustru mått: Jag skulle snart
kunna få den misstankan, at jag ej vore mera med vänskap ansedd af så
öma vänner; om jag icke haft tydeliga prof på deras stadighet och
välvilja emot mig. Har du fått portraitet som öfverskickades? Har du
fått de papparen som Möllerswärd skulle dig tillhanda ställa? Huru
blir det mod Amor Conjug: Som är försvänskad, vill du behålla den?
Vill du Köpa beyers postilla som kostar mig enligt bror Augusti
räkning 6 plåtar? Har du återtagit af Casseur Nyberg den försvänakade
piecen om nya Jerusalems Himmelska Lära? Har du tagit af Rector
Forssius i Helsingfors Samma bok på latin som Han fick till låns af
mig? Har du sedemera fått några underrättelser från flickan i Numis
som haft revelationer?
Jag har till Ehrenström skickade Sandels Äreminne över Hr- Swedenborg,
som jag bedt honom dig tillställa. Det är bra Skrifrit. Höpken amnade
först shrifva samma Tal; men då Han läste detta Talet var Han därmed
så nöjd, at han beslöt, at ej skrifva. Gr. Höpken räknas för vår
största vältaligaste Panegyriste.
Jag har sedemera haft 6 bref från den aimabla Pernety; Jag skall vid
tillfälle skicka dig dem at antingen genomläsa eller afskrifra, och
sedan mig återsända: de förtjäna det. Jag har översatt åt honom Sgs
biographie.
Du lärer grälat i Helgen med dina ägendoms vänningar: Svåger b.
skrifver at han är ledsen vid Edra disputer och säger. Hvar är nu den
Kloka Nordenskiöldska Famillens enighet? Så länge man anser mitt för
mitt och ditt för ditt kan ej annars vara; men annat blir det, när man
anser alt godt frän Gud, och ingenting annat än ondt som sit värkeliga
eget, hvilket skal1 bortjagas.
Om jag tör för sista gången be dig honorera min assignation på 59 Dr
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Krmt som jag gifvit Herr Granit: den lär kunna ingå i vår handel.
Huru blef det med hvad Gen. Ramsay skulle betala och som August
transporterat på mig. Jag lefver hvar dag med största nöje på Guds
Nåd, och vil1 framhärda altid
Din uprigtiga Vän
C:F:N:
Hade ag en renskrifvare skulle jag kunna fägna dig med många rara
skrifter i det bekanta ämnet men nu hindrar mig råd och Tid tille
framdeles. Hälsa 1000-de fatt illa chere belle Soeur och Mamsell och
alla som fråga efter det Inwärtes Ordet. Skicka mig med något bud. Den
försvänskade Nya Jerusalems Himmelska Lära. Glöm intet mig bort.
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1664.16
PERNETTY TO C.F.NORDENSKIÖLD
1782 Feb. 12, Berlin

Phot in Ph.File 586a = 4 pp. (2 sheets)
(including “Copy of AGN of 11.19.81)

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.13)
Transcript and translation in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.114-19,
85-91; and as follows:
[ph.p.1] Monsieur, Mon très-digne et très-aimé frere, votre premiere lettre
du 11 Janvier me fut remise au moment que ma rèponse précédente
allait partir pour Sthokolm, et celle du 18 quelques jours après:
Je reponds aux deux par celle-ci, et vous réitere de tout mon
coeur mes remerciemens sur la complaisance et l’empressement avec
lesquels vous me prouvez ce que vous pouvez ramasser d’interessant
our 1e public sur ce qui concerne l’admirable et respectable Swed.
J’en ferai tout l’usage que je croirai le plus propre à persuader
les hommes incredules et les hommes de bonne foi, qu’il fut tel
qu’il se dit être dans ses ouvrages, un homme de probité, sincere,
incapable de vouloir en imposer à qui que ce soit,
craignant Dieu et favorisé de Lui au point de lui dévoiler tous
les sécrets celestes, dont il a fait part au Monde pour son
instruction, et par ordre du pere des graces et de miséricorde.
J’établirai tout cela dans une preface ou discours préliminaire,
et qui sera suivie de l'Eloge qu'en a fait Mr. de Sandels et que
j’ai fait prié Mr. Carisien Sécrétaire de Legation et Charge des
Affaires de la Cour. De Sthokolm ici, de traduire ou de me faire
traduire; je mettrai ensuite les anecdotes les plus remarquables
de la vie de Swedenborg prises dans celles que vous m’avez
envoyées, dans celles que j’attens encore de vous, et de Londres,
pour tenir lieu de pièeces justificatives en faveur de Swedenborg.
Si vous avez quelque chose de nouveau à m’envoyer, faites-le done
promptement je vous prie, car il n’y a plus que 8 ou 10 feuilles à
imprimer pour completer le second volume, et je me voudrais pas
retarder l’impression ou la discontinuer, dans la crainte que
l’imprimeur n’entreprenne celle d’un autre ouvrage, et ne laisse
la mien là.
Je compte qu’il sera en vente avant Pasques. Le Titre est: Les
erveilles du Ciel traduit du Latin d’Emmanuel Swedenborg, auquel
on a joint le Traité du meme Auteur des differens mondes ou terres
Planetaires et Astrales. Deux tomes in 8°. Le prix en feuilles des
[Pub.in
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Berlin
1782]

deux tomes sera d’une Rixdaler et 8 gros de Brandebourg pris à
Berlin, pour les libraires des pays étrangers, et d l. Rix. l6.
gros pour les particuliers; ce qui fait plus de l2 pour cent de
rabais pour les libraires, qui pourront le vendre une Rixdale le
volume; car tous les volumes in 8° se vendent ici l. Rixd. 8.
gros. Si votre libraire voulait en prendre 200, et les payer
comptant, il pourrait les avoir à une Rixdale les deux tomes; il
n’aura jamais achetté de livres à si bon marché. Les libraires de
Paris et de Hollande 1e prendront à ce prix-là et à la même
condition. Ce sont les frais de l’impression

[ph.p.2] et du portrait qui montent trés-haut ici, parceque le papier et
la main d’oeuvre y sont très-chers. Quant à moi, je n’en veux
tirer d’autre avantage que celui d’avoir travaillé pour la gloire
de Dieu et le bien de mon prochain; s’il y a quelque profit, il
sera pour les pauvres; l’argent qui me rentrera sera consacré à
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l’impression de la traduction du Traité du même Auteur, qui a pour titre:
La Sagesse Angelique sur l’amour Divin et la Sagesse Divine, traduction
[Pub.1786] que j’ai presque achevée.
Vous trouverez ci-incluse ma reponse à la lettre obligeante de Mr.
votre frere Auguste: je vous prie de la lui remettre. Je suis charmé de
voir qu’il pense comme vous, et je desirerais que tous vos autres freres
fussent dans les mêmes sentimens. J'éspere que Dieu par un effet de sa
misericorde et de sa bonté paternelle ouvrira les yeux de l'entendement de
beaucoup de ceux qui liront les oeuvrages de Swedenborg puisqu’il a écrit
per son ordre et sur ce qu’il a daignè lui révèler. Prions-le pour cela,
Mon cher ami, et prions-le 1’un pour l’autre, à fin qu’il daigne nous
éclairer, nous rendre dignes de ses promesses et de lui en qui et pour
lequel je suds et veux toujours être
Votre bon frere et bon ami.
Berlin le 12. fevr. 1782.
[ph.p.3] Copie pour A.G.N:

le 19 9bre 1781

Monsieur.

Votre lettre m'a charmé; les Sentimens Chrétiens que vous y montrez ont
repandu dans mon coeur une joie et une satisfaction que je ne saurais vous
exprimer. . . . Elle ont cependant été un peu alterées par l'article oü
vous me dites que prés de 300 personnes de la Bourgersie de Stockholm ont
une façon de penser sur la Doctrine de la Religion qui a beaucoup de
ressemblance avec celle de Swedenborg sur la Doctrine de la Nouvelle eglise
future de Jesus Christ sur la Terre, et que cependant ces personnes donnent
dans un travers en rejectant le Symbole de Athanase avec tant
d'opiniatrebé, qu'elles vent pretés d'abandonner et de quitter plutôt leur
patrie, que de renoncer à leur opinion. Si ces personnes se proposent de
conformer leur croyance a la Doctrine de Swedenborg, ils doivent penser
comme lui sur l’ortodoxie de ce Symbole. Il l’a expliqué dans son traité de
la Doctrine de la Nouvelle Eglise depuis le N.55 jusqu'au 61. S’ils
lisoient eux mêmes ce Symbole avec attention, ils y verroient bientôt que
la distinction des Trois Personnes en un Seul Dieu ne porte que sur la
dénomination de Pere, de fils, et de St Esprit, et non sur leur essence ou
Substance qui est unique et la même, que consequemment cette Trinité de
Personnes se trouvent reunie dans un Seul Dieu, consideré, sous la
Denomination de Dieu; mais que ce Dieu consideré comme pere, comme fils et
comme St Esprit devait être nommé, comee il l'a été par J. Christ Lui même,
sous ces trois dénominations: Allez enseignes toutes les Nations, et
baptisez les au nom, ou pere, du file et du S-t esprit et apprenez leur, à
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observer tout ce que je vous ai préscrit, alors ces Habitants de Stockholm
verront dans ce Symbole d'Athanase que les trois personnes ainsi dénominées
se reduisent à une qui est Dieu dans le quel se trouve la Trinité; qu'ainsi
l'unité se trouv dans le Trine, et le Trine dans l'unité, comme le dit le
même Symbole: Ce Symbole est donc Orthodoxe consideré et interpreté de
cette façon, qui est celle de Swedenborg: ces Sectateurs de la Nouvelle
Doctrine ont donc tout de rejetter absolument ce Symbole, qui jusqu’a
present a été reconnu Orthodoxe par tous les Chrétiens ils ont en outre un
autre tort réel, celui d’alterer la charité parmi leurs freres, et de
vouloir rompre l’union qui doit regner entres tous ceux qui
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combattent sous l'etendard d'un Dieu fait l'homme, qui est leur pere
commun qui s'est nommé lui même dans le Verbe, l'Ange de Paix, le
Prince de Paix, le Pere du Siecle futur, ou doivent regner la paix,
l'union et la concorde des coeurs et des sentimens. Que ces
personnel si zelées, comme nous devons l'être pour la Croyance de
Trois personnel divines, reunies dans celle de J. Christ fait
l'homme, qui n'est autre que Jehovah ou Dieu; que ces personnes
lisent done et relisent l'endroit que j'ai cité de Swed : que
quelques personnes instruites et charitables le leur expliquent; et
qu'ils attendent avec patience que Dieu en se promenant sur les
Nations repande sa lumiere coeleste et vienne dissipper les ténébres
qui couvrent la surface de la Terre; ténébres qui se sont Spaissies
de plus en plus, a mosure que la fausse 8agesse du monde a gagne les
esprits, et que l'orgueilleuse Philosophie pretendue a pris le
dessus. Ces personnel n'ont pas long temps à attendre, la
consommation du Siecle qui est celui ci; et l'Époque, prédite dans
l'Evangile, n'est par eloignée. Avant que Votre lettre m'eut appris
le terme fixé par Swed: è Ses amia quelques heures avant Sa mort
j'avais appris par l’organe de la Verité qui m’asura que cet auteur
a dit vrai, J'avais appris la même chose. Cet organe qui est celui
de la puissance, Le Signe de la Volonté et le Souffle du Verbe; par
laquel la Volontè eternelle sera annoncée a la Terre; par lequel Son
Verbe y sere glorifié au jour de la Confusion, quand il viendra
ouvrir à Ses enfans le testament de Ses promesses. Cet organe
m'avait dit "le Tems vient ou l'Eternel vient mettre a part tous les
Enfants de Sa Justice, et briser à Ses pleds ces vaisseaux
contrefaits, qui sont vuides de son Amour, et qui puisent encore aux
Sources de l'Iniquité . . . .le Te mps est court, le terme approche;
l'arc est bandé, l'Ange bientôt descendra sur la Terre; et Son Sein
S'ouvrira pour engloutir les morts... Je te l'ai dit, ja le redis;
enfant de ma nouvelle loi, voici le Seins du nouveau Ciel et de la
nouvelle Terre; nouvel Enfant du nouvel âge, prepare Toi “ô fils ainé
du nouveau people; car il est tems d'aller tracer le nouveau plan de
la "Cit'é de l'Eternel. Prepare toi done, et hâte-toi, ô mon fils,
l'Eternel appelle “le tems, et ce tems qui earche dans l'ombre sur des
joure ténébreux sans lumiere et “sans force, vient changer la face du
monde, et commencer son nouveau Regne. Je l'annoncerai par
l'epouvanto, Enfant de Sabaoth tu le marqueras par des prodiges;
“maia, ô mon fils tu ebranleras plutôt les montagnes que le coeur
revolté des insensés, des orgueilleux et des impios, Crois, crois, ô
mon firs, c'est verité.”
Il y a enclore d'autres choses plus déterminées qui a'accordent trés
bien avec ce qu’a dit Swedenborg par Exemple: "Quand le Siecle ou tu vis
effacera le tems, tu verra le nouvel age, oū tu ne compteras plus les
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jours par les jours, et les ans par les Ans &c." Faisons done ensorte, Mon
Cher ami d'engager l'Etre Suprême à Nous compter au nombre des Enfans de
son nouveau peuple; Prions ce bon pere: aimons le de tout notre coeur; il
est en droit d'exiger notre amour. Priez le phur moi qu'il me rende digne
de Ses bienfaits et de Ses promesses, et je le prierai pour Vous. Si vous
faites part de quelq' un de ce que je vous dis ici, rester muêt sur mon
nom: Je ne vous en parle moi-même que pour la gloire de celui qui a daigné
nous annoncer Son nouveau Regne. &c &c &c.
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Translation:
Sir, my very worthy and beloved brother, your first letter of
Jan. 11th was handed to me just as my previous answer was being
sent off to Stockholm, an d that of the 18th [arrived] a few days
later. In this letter I am answering them both and again thank you
heartily for the kindness and promptness whereby you have
convinced me as to the material which would be of interest to the
public, which you can gather concerning the admirable and
respectable Swedenborg. I shall make full use of it according to
what I may consider to be the-best way to persuade the incredulous
as well as men of good faith, that he was such as he claimed to be
in his works - an upright man, sincere, incapable of imposing on
any one, no matter whom, fearing God, and being favored by Him to
the extent of revealing al1 the celestial secrets to him, which he
has imparted to the World for its enlightenment, and by order of
the father of grace and mercy. I shall set all this forth in a
preface or preliminary discourse, which will be followed by Mr. de
Sandel's Eulogy of him, an d which I have requested Mr. Carisien,
Secretary of the Legation and Chargé dés Affaires of the Stockholm
Court here, to translate, or to have translated, for me;
thereafter I shall insert the most remarkable anecdotes on the
life of Swedenborg, taken from those you have sent me, and from
those I still expect to receive from you and from London, that
they may serve as testimony in Swedenborg's favor. If you have
something new to send me, therefore, please do so promptly, for
there are only 8 or 10 folios left to be printed in order to
complete the second volume, and I should not wish to delay or
discontinue the printing for fear that the printer might undertake
another work, and leave mine in the lurch. I expect it to go on
sale before Easter. The Title is: The Wonders of Heaven translated
from the Latin of Emanuel Swedenborg, to which has been added the
Treatise by the same Author concerning the Various Worlds or
Planetary and Astral Earths, two volumes in 8°. The price of the
two volumes, unbound, will be 1 Rixdaler and 8 gros of Brandeburg,
taken in Berlin, for the booksellers in foreign countries; and l
Rix. l6 gros for private persons; which will allow more than 12%
rebate for the booksellers, who will be able to sell it for l
Rixdale per volume; all volumes in 8° are being sold here for l
Rixd. 8 gros. If your bookseller were willing to take 200, and pay
cash for them, he could have them for on Rixdale for the two
tomes; never has he bought books at such a low price. The
booksellers of Paris and Holland are taking it at that price and
under the same condition. The cost of printing and of the portrait
is very high here, because paper and hand labor are very
expensive. As for me, I do not wish to derive any other benefit
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from it than that of having worked for the glory of God and the
good of my neighbor; if there is any profit, it will go to the
poor. The money coming to me will be used for the printing of the
translation of the Treatise by the same Author, entitled: The
Angelic Wisdom on Divine Love and Divine Wisdom, a translation
which I have almost finished.
Enclosed you will find my answer to your brother August's kind
letter. Please hand it to him. I am delighted to see that he
thinks as you do, and I only wish all your others brothers held
the same sentiments. I hope that, by means of His mercy and
paternal kindness, God will open the eyes of the understanding of
many of those who come to read the works of Swedenborg, since he
wrote by His order and concerning what He deigned to reveal to
him. Let us, my dear friends, pray to him for this, and let us
pray to Him on behalf of each other, so that he may deign
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to enlighten us, make us worthy of His promises and of Him, in
whom and for whom I am and want ever to be Your good brother and
good friend.
Berlin, Feb. 12, 1782.
[Enclosure:]

Copy of A.G.N.

Nov. 19, 1781

Sir,
Your letter delighted me. The Christian Sentiments you show
therein have filled By heart with a joy and a satisfaction which I
do not know how to express. Such sentiments, however, seen
somewhat changed according to the article in which you inform me
that nearly 300 persons of the Stockholm Bourgeoisie have a way of
thinking about the Doctrine of Religion which is very similar to
that of Swedenborg concerning the Doctrine of the future New
Church of Jesus Christ on the earth, an nevertheless, that these
persons contradict themselves in that they reject the Athanasian
Creed with such great stubbornness that they are ready to forsake
and leave their country rather than give up their opinion. If
these persons intend to conform their belief to Swedenborg's
Doctrine, they must think as he does concern the orthodoxy of this
Creed. He has explained it in his Treatise on the Doctrine of the
New Church from no.55 to no.61. If they themselves would read this
Creed with attention, they would soon see that the distinction of
Three Persons in one mingle God bears only on the name of Father,
Son and Holy Spirit, and not on their essence or substance which
is one and the ease; that, consequently, this Trinity by of
persons is united in One God alone, under the name of God; but
that this God considered as Father, Son and Holy Spirit was to be
called - as he was called by Jesus Christ Himself - by these three
names: Go, teach all the nations, and baptize them in the name of
the Father, the Son and the Holy Spirit, and teach them to fulfil
all that I have taught you, then these Inhabitants of Stockholm
will see in this Athanasian Creed that the three persons thus
considered amount to one who is God, in whom is the Trinity; that
thus unity is in the Trine, and the Trine in unity, as stated in
that Creed. This Creed is therefore orthodox when considered and
interpreted in this way, which is the same as Swedenborg's: these
followers of the New Doctrine are therefore wrong in absolutely
rejecting this Creed, which up to this day has been acknowledged
as orthodox by all Christians. They are, moreover, wholly wrong in
another respect: in altering charity among their brothers, and
wishing to disrupt the union which must exist among all those who
fight under the banner of a God made Man, who is their common
father, who called Himself in the Word, the Angel of Peace, the
Prince of Peace, the Father of the future age in which peace and
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the union and concord of hearts and sentiments are to prevail. May
these persons who are so zealous - as we should be in the belief
of three Divine Persons, united in the person of Jesus Christ made
Man who is none other than Jehovah or God - may those persons then
read and re-read Swedenborg's passage as mentioned by me; and may
some learned and charitable persons explain it to them, and let
them await with patience until God, passing over the Nations,
spreads His celestial light and dispels the darkness that covers
the surface of the earth - a darkness which has became deeper and
deeper as the false wisdom of the world has taken hold of minds,
and arrogant Philosophy has the upper hand. These person have not
long to wait for the consummation of the Age
1664.16 - page 6
which is at hand; and the time, foretold in the Gospel, is not far
distant. Before your letter had informed me of the term fixed by
Swedenborg to his friends, a few hours before his death, I had, through
the organ of truth, heard -which assured me that this Author spoke the
truth - I had heard the same thing. This organ, which is that of power,
the Sign of the Will and the Breath of the Verb by which the eternal Will
will be announced to the Earth; by which His Verb will glorified in the
day of confusion when He will come to reveal to His children the
testament of His promises. This organ told me: "The Time is coming when
the Eternal One is going to set apart all the Children of His Justice,
and smash under His feet those deformed vessels which are void of His
Love, and which still draw from the sources of Iniquity. . . . the Time
is short, the
term approaches, the bow is bent; the Angel will soon descend upon the
Earth; and his bosom will open to engulf the dead... I have told you, and
I say it again, child of my new law, here
is the sign of the new Heaven and the new Earth; new Child of the new
age, prepare thyself, O oldest son of the new people; for the time has
come to go and draw the new plan of the City of the Eternal God. Prepare
thyself, then, and hasten, O my son, the Eternal God calls the time, and
this time which passes in the shadow of dark days, without light and
without strength, is about to change the face of the world, and to begin
his new Reign. I shall announce it through terror; Child of Sabaoth, you
will mark it by prodigies; but, O my son, you will move mountains rather
than the rebel heart of the insane, the haughty and the infidels.
Believe, believe, O my son, this is truth."
There are other still more definite things which are in full agreement
with what Swedenborg has stated. For instances "When time is effaced in
the century in which you live, you will see the new era, wherein days
will not be numbered day by day, and the years by years, etc." Let us
therefore so act, my dear friend, to induce the Supreme Being to count us
among the children of His new people; let us pray to this good Father;
let us love Him with all our heart; He has a right to demand our love.
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Pray to Him for me so that He may make me worthy of His blessings and
promises, and I shall pray to Him for you. If you in form any one of what
I am saying to you here, do not mention my name: I myself only speak to
you of it for the glory of the One who has signed to announce His new
Reign to us. Etc., etc., etc.
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E.LINDSTRÖM TO C.F.NORDENSKIÖLD
1782 Feb. 14, Skara

Phot. in Ph.File 586b = 4 pp. (2 sheets)

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.16)
Transcript in ANC = Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.120-22, and as
follows:
Skara d 14 feb- 1782.
Wälborne Herr Kongl. Secreterare!
Det kan ei annat än hjerteligen fägna mig, at blifwa ihogkommen af Herr
Kongl. Secreteraren, såsom en wän af Sanningen. Jag har haft den fägnaden
at emottaga 2ne kära Skrifwelser af Min Herres wärda hand sedan jag sist
hade den äran at skrifwa, bägge upfylda af åtskilliga interessanta
underrättelser, så wäl angående min Berres egen inwartes ställning, som
ock angående utsikten af Guds Rike utomkring.
[ph.p.2] Långt för detta hade jag bordt beswa- ra Min Herres Kära
Skrifwelser; men en ganska swår sjukdom, som jag råkade uti i
förliden Septembr. månad, i hwilken jag warit ganska nära döden, har
hindrat mitt upsåt, och är jag ännu ei så restituerad, at jag denna
gången kunnat egenhändigt skrifwa Min Herre till, orkar dock nu
större delen af dagen ware ur sängen, ehuru min 76 års gamla kropp
ei tå1 den minsta köld och är af sjukdomen aldeles utmattad.
Det gläder mig, at finna, det Min Kära Herre är så helt
tilgifwen den ägta Sanningen och mon om dess utbredande. Ach, huru
nödigt är det icke, at denna Sanningen är ordet, som är en på nytt
födande säd, får rota och utbreda sig i wåre hjertan, at wi blifwa
barn af denna Sanningen och af Christi säd;± såsom wi til wårt
naturliga egenhets lif äro barn af ormens säd, på det wi måge blifwa
andelige, och således göra enflyttning ur det naturliga egenhets
lifwet in uti det andelige och himmelska Kärleks och tros lifwet.
Denna flyttning är så wäsendtelig.
[ph.p.3] at wi i förra ställningen åro i döden och hafwa blots naturligt
ljus och förstånd i den Himmelska Läran utan andeligt lif däruti;
men i den sednare ställningen i Lifwet och lefwa i Sanningen såsom
wårt element och wän uti dess andeliga och Himmelska ljus och
warma och lif. Denna flyttning och nya födelse är ei ei gjord med
det samma man antager och bifaller den ägta Sanningens Lära i
teori allena. Efter mer än 50 års bekymmersamt sökande efter
thenna Saligheten och efter at hafwa genomwandrat flera förrykte
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Sectors Lärogrunder, ken jag räkna mitt lif af Gud; i sednare
ställningen allena för en kort tid tilbaka.* - Om min Herre
‡[ph.2, in margin:] således andel. Barn af Guds säd; men här är den
trånge Porten, then också Kräfwer försakelse af egna lifwet, som
är egen kärlekens och ormens hufwud.
*[ph.3, in margin:] eller ifrån d 4-de Böne-dagen 1781. At komma til at
få detta lifwet för sitt lif, utan en practisk ny födelse; är ej
möjel. therom är Deciderat af frällsaren i Discurssenn med
Nicodemus. Joh. 3. 2 förstås mer wore här at säga, men orkar nu
ej längre.
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i winter fägnar mig med sitt Kära besök, hwarom jag kärligast
anhåller, finge wi tillfälle, såsom Min Kära Herre skrifwer, genom
samspråkning i det Kåra gemensamma föremålet mera hwarandra til
någon inbordes upmuntran. - de omnämnde Separatister äro ock genom
ryckte bekante här nedre i Wastergötland, och har man äfwen här
deras Tros Bekännelse. Den innehåller åtskilligt wackert
[ph.p.4] som en wis exeget kan göra godt bruk utaf: annars innehåller den
ock några separatistiska och Mystiska principer.†[nog sanne och
wackre, men utan andel, wishets mening.] Tackar odmjukeligen for
det lofwade Assessor Swedenborgs Portrait; Men Min Herre lärer
förglömt at inlägga det ibland de andra Öfwersände Handlingar; ty
det fans där intet. Täcktes Min Herre taga med sig hit eller
öfwersända 4 af dessa Portraiter, 2-n- couleurta och 2 e Dit
uti swart.
Den lofwade Copia af Brefwet från den namnkunniga och
Lärda Pernety torde äfwen då få földa med. - Jag wet här å orten
ingen tilgång til något af Assessor Swedenborgs arbeten; ty de som
äro kännare och egare däraf, wilja ei blifwa af med dem. Jag har
drögt nog långt med detta brefs afsändning, i mening at at få
ifrån wår majestet och de älste Pocetivt slut om de nedsända
Pappirens inlösande, som ännu ej skedt; Så snart thet skjer skall
jag inberätta. Min swåra siukdom är enwis; mäst i bröstet. Är med
en oaflåtel. hjertel wänskap och Wördnad S.T. ödmiukaste tjenare
E.LINDSTRÖM
[In margin on p.1:] Herr Directeur Nordens: ther jag mött mycket älskan och
wördnar, ber jag ödmiukel. hellsa. En min landsman, en ung
Präst en wän och jämwäl arbetare af Herrens sak, är å
förslag til Extra wid Hufwet och är i Stockh. heter
Fredell: besök honom
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MARQUIS DE THOMÉ TO A.G.NORDENSKIÖLD
1782 Feb. 15, Berlin

Phot. in Ph.File 587 = 2 pp. (original)
4 " (copy)

In Upsala, University Library: A.H.Stroh's Samling, Packet no.18.
Copy in Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
Orig,in London, Swedenborg Society.
(See above - 1664.17)
Transcript of original, as follows: of copy = Nordenskiöld Papers:
pp.123-25.
[ph.p.1]

à Berlin le 15. fev. 1782

Pourquoi affectez-vous toujours de vous nommer Sectateur de la
Doctrine de Smg? Je paux, et je dois à cet égard voua faire le même
reproche que l'Apôtre fit aux Corint-ns Ch.3. avez-vous done été
baptisé au nom de Swg. ou Swg. est-il done mort pour vous reconcilier
avec Dieu? Swg, a planté par ordre du Seigneur, et le Seigneur donne
l'accroissement. La Doctrine de Swg. n'est pas à lui. Si je la croiois
à lui en propre, et non celle du Seigneur, je ne l'adopterois pas; je
la rejetterois. Je suis disciple de Jesus Chrît et non de Swg. soyaz
done disciple du Seigneur, et contentez-vous de ce glorieux titre. Ne
disputez ni avec ceux qui se disent Böhmistes ou Herrenütora, ou de
toute autre Secte; vous n'avez pas de mission pour cela. Vous courez
risque de vous faire beaucoup d'ennemis, et d'altérer la charité: quel
est done l'avantago que vous pouvez en esperer? Estote prudentes sicut
serpentes, et simplices sicut columbee. Voilà le caractere du vrai
Chrètien.
Vous voyez que pour n'avoir pas obserre ce precepte de J.C. vous
êtes tombê dans l'indiscretion au sujet de mes premieres lettres, et
que votre zèle a été inconsideré, puisque deux des trois à qui vous les
avez confiéesen ont abusé. Je suis d'autant plus fondé à vous faire ce
reproche que vous et eux les avez mal interpretees, et nten avez pas
pris le vrai sens. Car vous en avez conclu les uns et les autres que
j'avais des révélations, et vous vous êtes trompés. Je vou déclare donc
aujourd’hui nettement que je n’ai eu aucune révélation comme Swg, que
le Seigneur ne m'a pas favorisé a ce point là; que je ne suis en
commerce ni avec les Anges, ni avec les Esprits, comme l'a été
Swedenborg, que c’est donc mal à propos, et peutêtre méchamment qu’on
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m'a donné cette réputation: D'ésabusez vous donc de cette idée que vous
avez prise de moi, et faites lire cette lettre à qui vous jugerez à
propos, pour les désabuser aussi sur cet article. Je le répette; je me
fais gloire d'être disciple du Seigneur; je ne suis que cela. Quand
j'eu lu quelques ouvrages de Swg. je crus y voir la vérité; et pour
qu'ell fut connue a plus de personnes, je me déterminai à en traduire
quelques uns en langue françoise: et je regardai cette détermination,
comme m'ayant été inspirée
[ph.p.2] de Dieu pour la propagation de la vérité, pour la gloire du
Seigneur, et pour l'avantage des hommes mes freres; (car tous les
hommes sans exception doivent se regarder entres eux comme tels,
et agir comme tels; les sentimens particuliers ne devant point
altérer la charité, sur la quelle est fondée la vrai Religion,
prechée par notre Sauveur.) Je priai, en commençant cette
traduction, je priai instamment le Seigneur d’éclairer mon
entendement, et de me donner l’intelligence
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du vrai sens des ecrits de Swg. que je regardois comme dictés et
révélés par le Seigneur; afin que je ne mise rien dans ma
traduction que ne fut conforme à la vérité. Dans cette confiance
je travaillai avec d'autant plus de Zele et de satisfaction, qu’il
me sembloit que ce Zele ne pouvoit venir que de Dieu, qui sembloit
m’y encourager, en me faisant entendre que Swedenborg, a
réellement été doué de la Science de Dieu; qu’il a parlé, et a dit
vrai; que les douses que je pouvois avoir là dessus, n’etoient que
l’effet des ténèbres de mon esprit. Telles etoient 1es reponses
aux demandes que je faisois à Dieu à diverses reprises, pour
tranquilliser mon esprit. Vous voyez par là, Mon Cher ami, que
vous avez mal pris le sens de mes lettres; ainsi que ceux à qui
vous les avez malheureusement communiquées, quoique je vous eusse
prié de faire mon nom, et de garder ces lettres pour vous seul. Je
ne veux ni me donner en spectacle, ni me faire passer pour plus,
que je ne suds. Je desire au contraire être ignoré autant qu’il
plaira au Seigne, auquel Seul appartient honneur, gloire et
louange. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous ne sommes que des
instrumens entre Ses mains, et la gloire de l'ouvrage est toute à
l’ouvrier qui nous conduit. Il nous a donné lui-même l’exemple de
l’humilité, humiliatus est usque ad mortem, mortem autem crucis;
pour nous apprendre a dompter notre sot orgueil; pouvons-nous
mieux faire que de reconnoitre notre néant, et celui de la gloire
mondaine? Je suis votre frere comme homme, comme Chrêtien, comme
amateur de la vérité et nonsous aucun autre titre; car je ne suis
ni à Paul, ni à Cephas, ni à Appollos, mais à J. C. soyez aussi
mon ami dans ce gout là.
Je n’ai pas encore vu votre prétendu ami, ou son sejour à
Copenhagen est prolongé ou il ne viendra pas ici. Je suis bien
aise que vous m'ayez dit ceque vous en pensez; j'y aural égard.
Peutêtre, comme vous le dites, Mr le Sen. Vop Höpken né trouveroit
pas mauvais que je hazarde de lier une correspondence épistolaire
avec lui; mais je vous avoue que quelqu’envie que j'en ado, e
n'oserois commencer; il doit être agé, et cette correspondence
pourroit lui devenir à charge.
Translation of copy = Nordenskiöld Papers: pp.l26-28; of above
Transcript, as follows:
Berlin: Feb. 15, 1782.
Why do you always pretend to call yourself a Sectarian of
Swedenborg's Doctrine? In this respect, I can and I should make
the same reproach to you that the Apostle made to the Corinthiens,
chap. 3. Have you, then, been baptized in the name of Swedenborg,
or did Swedenborg die in order to reconcile you with God?
Swedenborg has sown by order of the Lord, and the Lord gives the
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increase. Swedenborg's Doctrine is not his. If I believed it to be
his own and not the Lord's, I would not adopt it; I would reject
it. I am a disciple of Jesus Chris and not of Swedenborg. Be then
a disciple of the Lord, and be satisfied with this glorious title.
Do not dispute with those who call themselves Böhmists or Herrnhuters, or with any other Sect; you have no mission for that. You
run the risk of making many enemies for yourself, and of altering
charity: What advantage then can you expect from it? Estote
prudentes sicut serpetes, et simplices sicut columbæ. That is the
character of the true Christian.
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You can see that by not having observed this precept of J.C.,
you have fallen into some indiscretion in connection with my first
letters, and that your zeal ha been inconsiderate, since two of
the three with whom you entrusted them have Fade ill use thereof.
I have all the more reason for reproaching you about this, because
both you and they have misinterpreted them, and have failed to get
their true meaning; for you have both come to the conclusion that
I have had revelations, an in this you were wrong. I therefore
frankly declare to you today, that I have not had any Revelation
like Swedenborg, that the Lord has not favored me to that enter
that I have no intercourse either with angels or with spirits, as
was the case with Swedenborg; that therefore it is entirely a
mistake and perhaps a wicked one, my having been given this
reputation. Disabuse yourself therefore of that idea which you
have adopted of me, and have those whom you may consider should do
so, read the letter so that they also may be set straight on this
point. I repeat: I glory in being a disciple of the Lord. In this
only. When I had read some of Swedenborg’s works, I believed I saw
truth in them; and in order that it might be known to more people,
I resolved to translate some of them into the French language, and
I looked upon this resolution as having been inspired in me by
God, for the propagation of Truth, for the glory of the Lord, and
for the benefit of men, my brothers; (for men, without exception,
must look upon one another as such, and act as such; particular
sentiments should not alter charity, upon which is founded the
true Religion preached by our Savior). On commencing this
translation, I prayed, I earnestly prayed to the Lord to enlighten
my understanding, and to give me the intelligence of the true
sense of the Writings of Swedenborg, which I considered as
dictated as revealed by the Lord, so that I might not put anything
in my translation which did not conform to the truth. In this
confidence I worked with so much the more zeal and satisfaction
that it seemed to me that this zeal could only come from God,
which seemed to encourage me in making me to understand that
Swedenborg had really been gifted with the Science of God; that he
spoke and told the truth; that the doubt which I might have
thereon were only the result of the darkness of my mind. Such were
the answers to the questions that I asked of God at various times
in order to ease me mind. From this, By tear friend, you may see
that you have misunderstood the meaning of my letters, as have
those to whom, unfortunately, they were communicated by you although I had bagged you not to mention my name, and to keep
these letters to yourself. I do not want to make myself
conspicuous or to pass myself off as more important than I really
am. On the contrary, I want to be ignored so far it is pleasing to
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the Lord, to whom alone belong honor, glory and praise. Hosanna,
Hosanna, Hosanna. We are merely instruments in His hands, and the
glory of the work belongs wholly to the worker who is leading us.
He himself has given us the example of humility. Humiliatus est
usque ad mortem, mortem autem crucis; so that we may learn to tame
our silly pride; can we do better than to acknowledge our own
unworthiness and the worthlessness of worldly glory? As a man, as
a Christian, as lover of truth, I am your brother, and not in any
other name, for I do not belong Paul or to Cephas or to Appollo
but to J.C. Be my friend also in this way.
I have not yet seen your so-called friend. Either his
sojourn in Copenhagen is prolonged or he will not come here. I am
very glad you told me what you thought of him. Perhaps, as you
say, Mr. Sen. Von Höpken would welcome my daring to commence a
letter-writing correspondence with him, but I confess that I would
not dare to begin so doing, no matter how much I was so inclined;
he must be elderly, and such a correspondence might become a
burden to him.
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DE PAU TO PERNETY
1782 Feb. 22, Marseilles

Phot. in Ph .File 587a = 2 pp.

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskjöld Collection.
(See above, 1664,17, 1664.18)
Transcript and Translation in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.129-34;
and as follows:
à Marseille 12 22. febrier 1782.
Monsieur.
J'ai réçu avec une satisfaction qu'il me serait difficile d'exprimer, la
lettre que vous avez eû l'honneteté de m'écrire. Le titre de frere et de
bon ami que vous voulez bien me donner me flatte infiniment. Jé
l’accepte avec reconnaissance en vous offrant, comme une bien foible
compensation, les memes sentiments à votre égard accompagnés du zele le
plus empressé à remplir tous les devoirs que cette relation m’impose.
Il est tres vrai, Mr. que je cherche avec ardeur le souverain Bien
et le souverain Vrai. Aprés les livres saints je ne trouve pas
d'outrages qui inspirent plus le bien et decouvrent plus le vray que
ceux de feu M. Mr. Emmanuel Svedenborg. Je les ailus et je les lis avec
le plus vif empressement. J’y trouve toujours de nouvelles verités
inconnus jusque à lui. Le hazard fit somber entre mes mains à Paris son
traité: De Amore Conjugiale. Je le lus avec avidité et j'ose dire avec
quelque fruit. Peu après on me procure un prospectus Anglois pour une
traduction de toutes ses Oeuvres en anglois et en françois, et son
traité: De Commercio Animae et Corporis. Depuis lors je n’ai rien
negligé pour être possesseur de tous les Ouvrages de ce grand homme.
J'ai donné des commissions en Hollande et ailleurs: Je n'ai pas encore
pu rassembler toutes ses oeuvres mais j'en ai la plus grande partie.
Je joins à la presente une notte de ce que je possede: Vous verrez, Mr.
ce qui me manque. J’écrirais bien volontiers à Londres à Mr. Springer ou
à Mr. Le docteur Harley; mais je suis sur les bords de la Mediterranée.
Nous sommes en guerre avec les Anglois. Il faudrait faire faire les
envoys par Ostende et faire traverser toute la France à mes commissions.
Voilà qui serait bien hazardé et bien embarrassant. Si vous connaissiez
Mr. des moyens plus surs ou plus aisés vous m’obligeriez de me les
indiquer.
En approuvant et en louant la circonspection dont vous usez à mon egard,
je puis vous assurer que vous pouvez me parler en toute confiance. Vou
n'aurez jamais à craindre que les mouvements des postes. Encore serais ce
une crainte mal fondée.
Vous aimez votre Roi et vous le servez avec fidelité. Pour moi, j'aime
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le mien et je serai toujours pret à sacrifier ma fortune et ma personne
pour son service. Les
[ph.p.2] Roys vent les images de Dieu sur la terre. Nous leur devons
amour, fidelité, et obeissance. Le monarque sous les loix duquel j'ai le
bonheur de vivre est bien fait pour faire cherir tous les liens qui
attachent le sujet à son souverain.
Je ne puis qu’admirer les principes qui vous animent et que toute votre
lettre respire. Ce sont ceux que je tache de mettre en pratique.
L’influx ne m’a pas autant favorisé que vous Mr. Mais je m’efforce de le
recevoir de la maniere la plus
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efficace. Amour et Sagesse: Voilà Dieu et son action. Charité & foi; voilà
less effets de cette action dans l'homme digne de la reçevoir. J'ai eu le
bonheur de gouter quelques fois le plaisir inexprimable que respire
l’homme utile à son prochain, et je me flatte que dans la place que j'ai
occupè je ne me suis jamais écarté de la voye de la Justice la plus
exacte. Dans toute ma vie je n'ai connu que cette satisfaction qui ne
laissat pas aprés elle du vuide, des regrets ou de l’amertume, Aprées cela
je laisse comme vous M. les mechants faire leur malheur en faissant celui
des autres. Je gemis en voyant qu’ils ont changé la lumiere en tenebres et
le bien en mal: Mais je suis rassuré lorsque je fais reflexion que malgré
tous leurs efforts les pluies tombent toujours sur la terre, et qu'il ne
manquera jamais d’huile pour la lumiere brulante. Voilà de grands
motifs pour raffermir nos justes esperances.
Je finis ma lettre en vous offrant tous mes services dans ce pays-cy, en
vous renouvellant mes remarciements de l’estime et de l'attachement dont
vous m'avez donné une preuve signalée et en vous assurant de tout
l'attachement que je vous ai voué et de toute la reconnaissance avec
laquelle j'ai l'honneur d'être
Mr.
Votre tres h. et tres obeis. Servit.
De Pau
------------Anmärk. Hr Capit. täckes ursägta at jag så hastadt mig, så at knapt
skriften blifwit läslig. Men Originalet war nästan oläsligare,
skrifwit med den wanliga Franske slarf-stylen.
[in another hand]
Translation: (See also Nordenskiöld Papers: pp.132-34)
Sir.
It was with a satisfaction difficult to express that I received the
letter which you had the honesty to write to me. The title you kindly wish
to give me, of brother and good friend, is flattering indeed. I accept it
with thankfulness, in offering you - being indeed a poor return - the same
sentiments, accompanied however, with the most earnest zeal to fulfill all
the duties which that relation ship may impose upon me.
It is very true, Sir, that I ardently seek after the sovereign Good
and sovereign Truth. After the Holy Scriptures, I have found no works more
inspiring of good and more revealing of the truth than those of the late
Mr. Emanuel Swedenborg. I have read them and I am continuing to do so with
the utmost zeal. I am continually finding new truths in them which were
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unknown before his day. By chance, in Paris, I came across his treatise:
De Amore Conjugiale. I read it with eagerness, and I dare say with some
benefit A short time thereafter, I obtained an English prospectus for the
translation of all his works into English and French, and also his
treatise: De Commercio Animae et Corporis. Since then, I have not
neglected a thing in orjer that I might become the owner of all the works
of this great man. I have placed orders in Holland and elsewhere. I have
not yet been able to get all his works, but I have the major part of them.
I enclose herewith a note giving the titles of the ones I [now] have.
[Thereby] you will, Sir, see what is still lacking. I would very willingly
write to London, to Mr. Springer
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or to Dr. Harley; but I am on the Mediterranean Coast, We are at
war with the English. My orders would have to be sent via Ostend
and across the whole of France - which would be very risky and
troublesome. If, Sir, you know of a safer or easier way, I should
be obliged if you would so inform me.
While I appreciate and commend the circumspection you show
toward me, I can assure you that you may speak to me openly. You
have nothing tc fear except the posting facilities. And even here
such fear would be unfounded. You love your King and serve him
faithfully. As for me, I love mine, and I shall always be ready to
sacrifice my fortune and my person for his service. Kings are the
images of God upon the earth. We owe them love, loyalty and
obedience. The monarch undo whose laws I have the good fortune to
live has all the qualities that make one cherish all the bonds
attaching the subject to his sovereign.
I can but admire the principles which inspire you, and which
are manifest throughout your letter. These are the ones which I
strive to put into practice. Influx has not impressed me as much
as it has you, Sir, but I am endeavoring to receive it in the most
efficient manner. Love and wisdom: Here is God and His action.
Charity and faith: Here are the effects of this action in the man
worty to receive it. I have sometimes had the good fortune to
taste the inexpressible pleasure felt by one who is useful to his
neighbor, and I pride myself on the face that, in the position
which I have held, I have never swerved from the way of the most
exact Justice. In all my life I have known only this one
satisfaction - which leaves no emptiness,regrets, or bitterness
thereafter. After that, like you, Sir, I leave the wicked to cause
their [own] misfortune by being the cause of the misfortune of
others. I am saddened to see that they have changed light into
darkness and good into evil: But I feel reassured when I consider
that, in spite of all their efforts, Rains continue to fall on the
earth, and that the burning light will never lack for oil. These
are the great motives for the strengthening of our just hopes.
I end my letter, by offering you all my services in this country,
by again thanking you for the esteem and attachment of which you
have given me a signal proof, and by assuring you of the
whole-hearted attachment I have vowed toward you, and of all the
thankfulness with which I have the honor to be
Sir,
Your very humble and very obedient Servant
De Paul
Note:

Kindly pardon my haste which has made my writing hardly
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legible. The original, however, was even more illegible,
being written in the customary careless French style.
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C.F.NORDENSKJÖLD TO "MIN ALRA SÖTASTE BROR" (prob. Adolf Gustaf)
[1782, March or April
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In Stockholm, in the library of Dr. Eric Nordenskiöld. given to the
Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland, among the Frugård
Docs., Bundle 3B no.3.
(See above - 1664.15 to 1664.19)
[1965, Oct., in Ups. Unive. Lib., but owened by Otto N.]
Transcript in ANC = Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.l36-38; as
follows:
[in another hand]

Efterses hos Arppe [s.16] när Aug, N.
engagerades hos Gustaf III
[See A.E.Arppe, Anteckningar om Finska Alkemister, Helsingfors
1870.] [ANC Lib. = 540.1 Ar6]

Min Alra Sötaste Bror, Halsa Bror Anders och säg, at Han gör oändeligen
illa som ej skickar den assignation du mig gifvit på 260 Rikedaler;
därfore mäste jag vistas här på Drottningholm och vansköta mine
angelägna affairer uti Stockholm.
Sådant är icke bra gort. Jag väntar dageligen på några bref utifrån som
skola desidera min resa, emedlertid her jag under mit vistande här i
vinter användt tiden på det nyttigaste, arbetat i Språken och genom
Correspondencer skaffat intima vänner i hela Europa, så at jag tror med
Guds hjälp, när jag reser at min resa ej skall bli kostsam och därjemte
interessant: Jag har en oändelig lust därtill allenest jag en gång kom
ut. Nu sänder jag dig här åter allenanda kram som kan förnöja dig på
några stunder; om den Högsta gynnat mig med penningar, så trade jag i
vinter gifvit några Karlar at göra blott för at förnöja mine vänner; men
det är nu bättre, när Gud så föranstaltat at vi kunna få på Fransyska
rätt nu altsamman. på detta Språket kan det ej annat än låta långt
behageligare än pa Svenskan. Du har vist rätt, at August ej bordt
engagera sig med Kungen i några affairer; ty sådant är farligt dessa
tider; men då Han på alt sätt sökt draga sig undan, men ej kunnat, synes
väl, at Försynen däruti har sin hand, och orsaken till Guds skickelse
därutinnan är efter min Tanka den, at Han har uti honom ett värktyg at
få Svedenborgs manuscripter dragna ur mörkret; ty Han låter dem med all
flit renskrifra.
Detta som här innelykt följer af vår Franska och Tyska Vän får Bror
behålla. Hans bref marquera oändeligen godt, ett stadgat vänsende och en
uplyst eftertanka. Men nämn ej Hans namn: jag har därföre fått Hans
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bannor.
[ph.p.2] Till Ehrenström skickar jag nu 2ne bref at dig tillställa, på
det Han därjemte dem må kunna läsa: de äro interessante. Herr Stads
General Lientenanton de Pau är en man af en städad tanka: dessa
Hans ord äro märkvärdige Amour & Sagesse Voila Dieu & Son action.
Charite et foy voile les effets de cette action dana l'homme digne
de la recevoir. Det brefvet will jag hafva tilibaka.
Öfver Ceremonie Mästaren Plommenfeldt, som fått det steget ifrån
auscult: i Bergs Collegio, måste rymma härom dagen för det Han
blef attraperad då Han skref pasquill om Kungen på en Värdshus
Ruta. Hans Högfärd var olidelig, Hans hjerts comvändt och Hans
dominanta passion Könet på den cordenteliga sidan.
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Springer i London spådde Hans värsta förut, ty Hans far, var en
ibland dem som förföljde Springer och alla de hafva varit
olyckliga: Det var den grufveligaste förföljelse jag hördt, at
oskyldigt fängnla en manniskja innom de hårdaste bomar och låta
ingen komma dit inn, samt gifva fången dagsljus från in liten
lucka och ej lämna honom andra tidsfördrif än sine tankar; men
genom Försynens skickelse kunna goda vänner stundom hjälpa, en
annan nyss fri släpt fånge skar hål på Hans kammar tak och förde
Honom förklädd i qvinno kläder till en båt, som genast från
Marstrand seglade till Norrige. Så blef Han fri, och gör nu sine
Landsmän godt. Det är besynnerligt 14 afar förran jag reste från
Hedvigsberg lämnade jag i Lieut: Nassikins presence till låns ett
gull ur åt Lieut. Tegerstedt som Han ville Köpa, för at pröfva
des gång på 8 dagar, när jag så hastigt kom at resa skickade jag
efter uhret; men Lieutenanten var till Helsingfors. Nu her jag
skrifvit därom längesedan både till bror Anders och Granit; men
ingen håar svarat mig därom det minsta ord. Så at det lilla jag
än har qvar i min fattigdom söker man at betaga mig genom
bedrägeri. Nå må gordt. tålamod, tålamod, du vinner seger till
slut, bare Gud får hela hjertat.
[In left-hand margin:]
Jag har på Hedvigsberg dig tillhörigt några små peicer peuer. jag
menar några böcker, men jag kan ingen anstalt göre, at du kan få
dem, ty de äro inlåste och jag har nyckeln här.

244

1664.20
JAC.FALCK TO KONGL. SECRETERARE
[1782]
Phot. in Ph.File 538b = ½ sheet (1 p.)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection
(See above - 1664.19, 1664.1901; below - 1664.24)
Transcript:
Wälborne Konugl. Secreterare
Efter H. Wälborne Secreterarens begiäran har iag hört efter någon
sådan betient eller skrifware som astundades men har eii kunnat
få, äfwen war iag nu på stunden till Edbom i samma ärende, men
han täncker, fortsätta sina Studeringar i skolan, och han har eii
heller kunnat få någon annan, och lärer dett blifwa Osakert för
Herr Konugl Secreteraren att wänta på någon här ifrån.- - Axterg har nu för Christe skull blifwit wärdig att lida
hwarjehanda forföljerser i Siundo, ända til och med blifwit så
illa slagen både i Ansickte och Kropp att han warit afdånat, samt
af Länsman fört därifrån med hand klåfwar, detta har iag genom
berättälse fått höra men wet eii hwarest han nu är eller huru
dett står till med honom, dett seer utt nu just på samma sätt som
i Apostlarnas tid, jag hade flere Skriftenes språk som iag giärna
säge om iag däröfwer kunde få Konugl Secret. forklaring men tiden
tillåter eii nu, emedan iag måste resa bort til Fagerwiks bruk
iag wentar framdeles de låfwade kännetekn, på en nyföd meniskar
efter iag och giärna och framför alt annat will wara wiss om min
Ewiga Salighet, framhärdar.
Wälborne Kongl Secreterarens Ödmiukaste
Tienare
JAC: FALCK
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1664.21
PERNETY'S LIST OF MANUSCRIPTS
1782

See L.III 1595, and above - 1532.

Published in Pernety’s French translation of "Heaven
and Hell" Les Merveilles du Ciel et de L'Enfer, Berlin 1782,
vol. II:
pp.378-82.
Copy in ANC Library = Sw145 F1782.
See above - 1664.14.
Translation in Doc. 2²: pp.787-91 (= Doc.305).
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1664.22
GENERAL C. TUXÉN TO

C.F.NORDENSKI6LD

1782 March 24, Berlin
Phot. in Ph.File 588 = 4 pp.
See above - 1531.
In Upsala, University Library: A.H.Stroh's Zamling Package 18.
Transcript:
[ph.p.1]

Welbaarne Herr Secreterer!

Förlad at iag ej för har beswaret Eders meget aerede af 8de dennes, som iag
den 15de naest effter hawde den aere at modtage. Da fag i sea lang Tiid ej
har hört noget fra Herr Berg Directeuren sea war detta brew mig lige saa
uformodentlig som behagelig en Surprise. Iag anseer det som et bewiist for
hans Wenskab for mig og forsikrer at det er mig en Aere at kaldes en Wen af
twende sea waerdige bröder;
Gid fag kuns i gierninger kunde wiise min hengiwenhed paa saa owerbewiisande
en Maade, som fag af mit hierte önsker det. Et brew fra saa berömt en Mand
som Herr Pernety, der fag ellers alleene kiender af Nawn, skulle waere mig
saerdeles kiaerkommen, ifald iag dermed blew beaeret, men da min tilstand og
Anseelse er meget ubetydelig, saa misstwiler iag om at kunde waere en Mand
af hans Fortienster
[“ p.2] ster til nogen waesentlig Nytte eller För- nöyelse; Midlertid skal
iag wist regne det for en lycke om iag paa noget wiis kunde betee min gode
Willie og Tienstfaerdighed; Hans Franske Owersaettelse, som formodentlig
bliwer forsynet med en Förtale, ligesom Herr D-r Hartleys Engelske, seer iag
med megen laengsel i möde:
[tg.in Doc 2:p.1150]
Det smukke keaber af wor salige Wen war Herr Rigsread Grew Hopken saa
gracieux, strax det war udkommen, i et obligeant brew med Posten at sende
mig; Det Ligher ypperlig og giör Herr Martin stor Aere. Det faldt mig in,
saa snart iag saae det, hwad iag hawde laest for 40 aar siden under et buste
af Socrates af Guld, som en Kunstner hawde till fallse, og hwor un der war
skrewet fölgande: Vous voyes de Socrate le véritable image, admires ses
versus plutôt que cet ouvrage. Iag her ellers undret mig ower at mand ej har
sat hens Titel og Waaben derunder endskiönt fag tilstaar, at hans Namn er
den störste benaemelse hand kand faae. Thi om ham kand mand med et ords
Förandring med större Raet sige det som M-r de la Dixmerie i sin loge
cantate sagie om Voltaire: Il reçoit du Cie1 la Lumière et le monde la
[tr. ends here] recoit de Lui. At der i Berlin, Paris och Marseille har
formeret sig et Selskab til at owersaette alle hans Werker, kan ej andet end
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waere til stor Nytte or glaede enhwer, som önskg at see kundakaber udbredet
om een sand, grundlig och fattelig Religion og gier anledning til Oplysning
for dem som wil waere oplyst, om dens Höjhed og Modstanderen lejlighet i
Haenden til at Wiise deres styrkie at giendriwe hans laersaetning om de
kand; Ske som det er Guds Willie, önskede fag nok at oplewe den Tiid, da
hens Skriffter maate bliwe meere almindelig bekendt og laest af fleere end
de meget faa, fag weed af at sige. Dette maa wi imetlertid ower lade til
Herrens egen bestyrelse.
Iag weed pas naerwaerende Tiid ikke noget Sted, hwor den omskrewne
brewechhand kunde bliwe anbragt effter sit og mit önsk; Men iag skal ikke
forsömme wed et par gode Wennder der pom at erkirö mig, at lade mig merke
med, at hand
[ph.p.3] har Suedenborgianske Principia, der ikke wilde giwe store ideé om
hans Fortienste
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hos de fleste, dog skulle det ikke waere stor aere for mine landsmaend, om
en Mand af saa store Talenter ej her i landet, naar det i öwrigt pastede
til hans Afsigter jo skulle kunde finde lejlighed at aagre med sit Pund.
Hos mig i det mindste, som laenges effter at Kiende og tale med denne
waerdige Person, skal hand finde ald det Wenskab, Hoflighed, Oprigtighed
och Tienstfaemlighed som stear i min Magt og baade iag og min Sön skal
giöre alt hwad wi formaar for at owerbewiise ham derom, naar iag meatte
bliwe underrettet om hans Hunsigt og Önske. I Kiobenhawn er weer end ene
bogtrycker, som kand saette Swensk og det Soröeske Academies er en. At
faae böger herfra indbrogt i Swerrig paa meere end et Sted, er en meget
let Sag og dertil her paa Staedet l000 Mooder og lejligheder.
Skulle der i Swerrig waere noget Selskab formeret til at iwerksaette
Trykningen af den Swensk Owersaettelse, da enskiönt iag ikke er i Stand
til at giöre nogen betydelig Udgift, wil iag dog holde mig det for en aere
at blive medintressent og min Sön ligesaa og kanske mand kunde fase et par
anden naer mand giorde sig Umage ihworwel mand der for Snaks skyld maate
wor meget warsom og hemmelig.
Tillad mig nu, Min Herre at giöre nogle Spörsmaal og at udbede mig
deris beswarelse wed lejlighed edre dermed at beswaere. Hvorledes lewer
Herr Berg Directeuren? er hand frisk med Frue og familie? Er hand fornöjet
med den, som kaldte ham hiem fra Engell an d? Iag er ham Tusinde Tak
skyldig for ald den höflighed og Tienste hand i fior bewiist min landsmand
Dr. Bastholm der forsikrede mig at enskiönt hand ej nok kunde berömme alle
de Swenske, hand war recommenderet til, saa war dog ingen
recommendationebrew ham til saa megen Förnögelse, Nytte og Tienste, som
det iag hade giwet ham til denne min waerdige Wen. Hwem er egentlig Herr
Pernety og hwad har hand og hans Studium og Skrifter waeret? Thi iag maa
[ph.p.4]tilstase, at iag er den mindst laerde og belaeste Suedenborgianen. Hwor er Dr. Levison blewen af? Som iag ej har hört til sedan
iag i fior skrew ham til effter be mig hans giwne adresse til Hamborg men
intet swar erholdet. Hwor lewer den gode Herr Wadstrom i Norkiöping, som
iag meget beder at hilse naar hand treffes i Stockholm; Men for alle ting
beder iag min hierteligste og wenskabeligste compliment til min Herres
Kiaere Herr broder hwis Wenskab altid skal waere mig dyrebar ligesom iag
og saa udbeder mig bestandig heder af Eders Welbaarenheds det iag med ald
optaenkelig Höjagtelse skal giengiaelde og med hwilken iag altid har den
aere at kalde mig
Welbaarne Herr Secreterers
Helsingör den 24de Martii 1782.
aller tienst skyldigste ydmyge Tiener
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C: TUXEN.
C.F. Le Caractere du General Tuxen
[in C.F. N’s handwriting]
Il est plus que 60 années, habile est aimable mais souffre beaucoup
par une femme qui est hysterique, par une fortune mediocre et par
le monde qui le ridicule pour avoir adopté La Religion de la
Nouvelle eglise.
Translation in part in Doc. 2²: p.1150 (as market on p.1 above).
of P.S. as follows:
General Tuxen’s character.
He is over 60 years old, clever; is aimable but suffers a great deal
on account of an hysterical wife, a poor fortune, and the world’s
ridicule for having adopted the New Church Religion.
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1664.2201
C.F.NORDENSKIÖLD TO AUGUST NORDENSKIÖLD
[1782] April 26

Phot. in Ph.File 588bis = 2 pp

In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be given to the
Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland, among the Frugård
Documents, Bundle 3.A.- nr.2.
(See below - 1664.44)
[1365 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript:

[ph.p.1]

d. 26 April

Jag har sammanskrifwit en plan eller fundament til en rätt Societet af
en ny Församling. Den är liksom ett kallelse bref och tillika en fin
Critique på den härwarande Sug Societeten få se om jag ken få den uti
tryck. Några påstå, at man skall kunna förtjäna bra penningar genom
goda böckers utgifwande här i London -Säg mig huru är det med wår Wadströms Litteraira Societet? och om han
reser til Africa; så tänker han öfverge sin hustru. Huru är det med
aftonbladet? Gubben Springer gouterade vändel. de stycken du sände mig:
hafwa de biter blifwit införde däruti som jag öfwersande? Månne jag
kunna få införa mer?
-----Bläckslagaren som har at fordra af dig 3 & plågar mig med sine visiter.
Här är nu ej så lätt at få penningar som uti din tic. Swenskarne hafwa
nyl. blifwit groft bedragne på store Summor af en Lieut. Bergenhjelm.
Jag har funderat här på mångfaldiga utwägar at förtjana penningar på
hederligt sätt, men ännu har inset lyckats: om Johansen lärt mig sin
konst, som jag skref honom til om, och hwarpå han aldrig swarade mig,
så hade jag kunnat förtjäna mig något.
När jag funderade på Legat. Secret. sysslan war det periculum in more
och då tänkte jag under den tiden ware förlofwad, samt draga Leg.
Secret. lönen for at retablera mine affairer och hindra mig ifrån en
dagel. tilwaxande skuld, under lön löshet, utom dess her en Leg.
Secret. mere anseendeibland sine landsmän och mere pouvoir i sitt
ämbete, an en protocolls Secreterare utan lön, hl- sednare masse dela
ämbete med 4 andra, och stå under flera Förman: Hwad heder har icke
Leg. Secreteraren, då hen ar Charges des Affaires. Då jag genom en
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sådan syssla dragit mig utur min skuld trade jag like lätt ifrån den
kunnat blifwa Lagman för penningar som ifrån Protopolls Secreterare
sysslan. Men ehuru mycken raison jag finner uti en sådan sysslas
sökande och har exempel af både store och snälla karlar som innehaft
samma ämbete, så är det dock något innom mig som säger däremot. Jag
hade et bref därom färdigt skrifwit til bar: Ramel, men det låg mig så
häftigt emot hwar gång jag skulle afskicka det, at jag nu aldeles wänds
min tanka därifrån, och jag måste afbida hwad Herren behagar
determinera för mig.
[ph.p.2] Jag har warit här liksom då du war här, underkastad swåra
tentationer, i synnerhet mycket twifvel i Nya Församlingens Lära,
som dels härört deraf at jag tykt dessa ledamöter ej warit sådana
de borde, dels at jag sjelf ser mig så swag at winna när tentation
påkommer och af räddhoga för malice ofta warit twungen at ej säga
sanningen, hwilket ehuru däruti ej warit den minsta elaka
intention at skada
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[Coronis pub. at A.N's expence]

någon, så har det likwäl warit lögn; och i fölgd deraf förbudet;
men ehuru jag utewärtes och inwärtes stundom warit liksom död och
otjenlig til alt ting, har jag dock sine stunder erfarit mycken
nåd, mycken tröst och mycket ljus. Förlåt mig at jag uppehåller
dig med Egoismer. Skrif mig en Fullmagt at få uttaga alla de
exemplar som finnas hos Boktryckaren Hardt af Appendix: de lämnas
ej ut elljest, och skrif den hälst på Engelska. Jag har arbetat
mycket at få underrattelser om Controll warket her som Hr
Wadstrom mig committerat; men de ser swårt ut, at deruti inhamta
den tilforlåteliga kunskap som jag onskade.--- Suedenborg citerar
uti en lista på dess trykta wärk uti wärket De Domino, ett wärk
de Vita och Sapientia Angelica et Divino Amore &c finnas dessa
wärk? De hafwa dem ej här? Hurudan är adressen til den uti
Holland, som kan hit öfverskicka Beyers index? Få nu se, om de
låta trycka uttydningar af Psalt. och Propheterna: Ingen har i
den delen warit genereusare, än jag, ty jag har länt dem alt hwad
jag öfverförde, och lämnat dem i deras fullkoml. disposition at
trycka studera och afskrifwa, med förbehall allenast, at de
blefwe trykte. Hade jag heft mindre bekanta, sa trade jag spardt
eera; ty nu har jag nödgats bade bo bättre och hafwa bättre
kläder i anseende til deras visiters emottagande och visiters
görande. - Frankrike är nu fattigare än England; ty de få ej igen
sine penningar af America. --- Jag tror och at England och
Holland på penninge sidan, nu äro de rikaste således de baste för
alla planer uti Europa.
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1664.23
M.EHRENSTRÖM TO CAPTAIN NORDENSKIÖLD
1782 Hay 25, Helsingfors
Phot. in Ph.File 588a = 4 pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.19, 1664,1901)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.l41-45, and as follows:
[ph.p.l] Wälborne Herr Capitaine.
Härjamte har jag den äran at tilsanda Hr Capit: twänne bref i afskrift,
bägge til Kongl. Secret. Nordenskjöld, hwilcka han anmodat mig at
öfwerlämna. Det ena är ifrån M. de Pau i Marseille, formodeligen den
General de Police, hwarom Hr. Capit: talat. Det innehåller Hr. Svedenborgs
loford, och är ett förnyadt witne deraf, att det Lius, som är tändt i
Swerige, men icke där kan emottagas, i anseende til Willfarelsens Mörcker
som där härskar, går, at ibland utlänningar utbreda sig, och därstädes dana
den culte som det tilhörer, och som wägras det, uti det land hwarest det
blifwit fodt. Så såg man fordom Christendomen förkastas just ibland det
folk den började, ibland de otrogne Judarne; hwarföre den också, beröfwad
alla utwärte Inkrägtnings - Medel, samt hatare af alt twång, gick ut och
utwidgade sig ibland Hedningarne. Hwad man i så måtto ägna skiäl att säga
om Läran i allmenhet, kan man äfwen säga om H. Svedenborg i synnerhet.
Klara ställen i Europa återskalla af denne mannens beröm och förtjenster:
Flere lärda hylla honom som lärd: Flere uplyste Theologer ärkänna hans
witsord i det ämnet for ostridigt; Och under alt detta så är annu i hans
egit Fädernesland den frågan obeswarad, om han war Förnuftig eller Wettlös.
Hwadan kommer detta? Jo, hans landsmän dömma hans wärde icke efter annat,
än de osammanhänglige Sagorne som löpa imellan Ammor och barn öfwen honom;
då deremot utlänningar dömma honom efter hans skrifter. C'est sur sa
logique qu’il faut le juger, säger Pernety, och utan twifwel hade han rätt
derutinnan. Allmänneligen dömmas han dock ut an at wara läsen,- således
obefogadt, efter andras meningar och utan gransining.
[“ p.2] Jag åberopar härutinnan hwad mig sjelf händt. Innan jag sedt något
af denne Auctorn förekom han mig i högsta måtton narragtig, ty jag
Kände honom icke sjelf, utan litade tryggt til hwad andra, lika
illa underrättade med mig, bebagade införa i min inbillning. Nu,
sedan jag läsit något utaf honom, sedan jag noga, efter bästa wett
och urskilning, granskat, alt hwad mig blifwit meddelt, så utaf Hr.
Capit. som Kongl. Secret. återkallar jag mitt förhastade domslut,
och ärkänner att Svedenborg är en af de i wåra tiden fullsynte
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författare, som gå til wäga med Ordning och Sammanhang,at han
bygger på enckla men goda grunder, och att han så längt jag fått
följa honom, altid bibehållit liksom i en Kädja, sitt systeme
oafbrutit. Det dåttet, att utröna Tingens primitiva och enckla
orsak, for att derefter bygga och derifrån hänleda hela systemet
til alla sina afdelningar, är så grundeligt, så öfwertygande, at
man nödgas äfwen mot sin wilja, bifalla och gilla alla de slutsatser som sedermera derifrån dragas. Af sådan primitiv natur är
det Goda och det Sanna, Vilja och Förstånd, Invärtes och Utvärtes,
Manligt och Quinligt &c: &c: Grundwalar uppå hwilcka de mäst
sammanhänglige, de aldrawackraste Läro-byggnader skymning; Men jag
hoppas wäl at mörckret skall förswinna och att jag skall få skåda
dagen i sen klarhet.
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Forskning i Religionen har länge warit mitt yrcke. Efter mine
inskränkte kunskaper har jag granskat alt hwad dermed äger
gemenskap. Jag har tyckt mig finna fel och orimligheter i hwad
prästerna mig förklarat: Jag har derföre welat söka mig en annan
och egen wäg, hwilcken jag och påhittat, men bevuxen med stickande
törnen, ehuru desse warit prydde med de täckaste blomster. Igenom
tusende oroligheter, och fattade systemer lika föränderlige som
wäderleken, har jag tyckte
[ph.p.3] något stadga mig wid det så kallade Deisteriet. Jag har uti
detta sätt att täncka trodt mig finna den Högsta Sanningen
förborgad, och wara begåfwad med en rättskaffens Gudsdyrckan, då jag
så uphöjt Gud öfwer menniskiäns krets, att han icke mera hade att
befatta sig med hwad här hände, utan kastade endast en blick på det
hela, förglömmandes alla individuer. Bibeln ansåg jag som en
moralisk Roman, Äterlösnings wårcket som det djerfwaste utbrodt af
en förbryllad imagination, Sacramenterne såsom willans och
dårskapens funder; Jag styrcktes hwarje gång uti denne öfwertygelse,
då jag hörde predikanten ifrån predikostolan skråla om tre
personerne i Gudomen, om Guds Sons lidande, för att pligta, bota och
betala för wåra synder hos en Hämdkräfwande, wredgad och upretad
Gud, och jag gick aldrig någon gång utur Kyrckan, utan att wara mera
rotad och stadgad uti mine fattade principer. Ett Gudomligt wäsende,
sade jag, som är afmålat med mensklige affectioner och passioner kan
ju aldrig wara Gudomligt: Man bör ju hysa högre tancka om
Menniskjors ledare, än att han skall deltaga i deras dårskaper, onda
böjelser och elaka begärelser. Ettdera är han fullkomlig, eller och
det Ordet falskt som visar honom ofullkomlig -- Med sådana
slutsatser ledde jag mig at neka Ordets gudomliga ursprung, och när
det icke antogs, så förföll naturligtwis alla de derpå bygde läror.
- Men det dröjde icke länge innan jag blef warse att jag igenom
detta tanckesätt uplösta friwilligt all den förening med Gud, som i
nödenes tid är af så mycken wigt och i synnerhet wid det Ugnablick
då bandet som förenar döden och lifwet skall uplösas; jag fann, alt
hoppet efter ett bättre lif, denne de olyckliges enda tröst, de
rättfärdigas wäntan, skulle harigenom platt förstbras, och att
således grunden til alla wåra goda gärningar här i tiden skulle
undanryckas, och en dygdig menniskja blifwa af samma halt och wärde
med en bof. Detta wäckte min upmärcksamhet och råddade mig. Jag will
nu mera icke tillägga denna betragtelse min egen fintlighet, utan
jag will wäl med Svedenborg anse den
[ ” p.4] förorsakad af en god andes inflytelse uppå mitt inre wäsende.
Til detta midt återförande på (jag hoppas) den rätta wägen, miste
jag ärkänna att det lilla jag af Svedenborgs skriftar läsit, ike
litet bidragit. Han har därstädes redan gifwit mig anledning at
framdeles wänta all erforderlig uplysning i de ställen af den He.
Skrift, som ännu förekomma mig mörcka och otydliga: Om han sådan
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uplysning förmår bibringa mig, om Herrans Ord blifwer för mig
öfwerall så tydligt som jag det önskar, så torde jag innan kort
wara (igenom Guds Nåd)en helt och hållit öfwertygad Christen och
en medlem af den nya församlingen.
Hwilcken ypperlig titel är det ej, att heta rätt Christen? Mitt
under min Religions löchet har jag ej kunnat neka en rättskaffens
Christen det utmärckte företräde, som han äger för alla slags
menniskjor: Det är menniskjan i sin aldrahögsta förädling.
Det andra widlagde brefwet är af Pernety. Man behöfwer ej säga
mera för att känna dess wärde. Också är detta så rikhaltigt, så
den Christeliga
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uprigtigheten och af den lofligaste Nitälskan för Guds sak, och den
Sanna Religionen, at det borde blifwa ett föredome för hwar Christen,
Je suds disciple de Jesus Christ et non de Swg . . . contentez vous de
ce glorieux titre . .&c. Je ne suis ni à Paul, ni à Cephas. ni à
Apollos, mais a J.C.: &c.
Alt detta witnar om Pernetys tänckesätt på ett sa fordelagtigt wiss, at
man icke kan afhålla sig ifrån at älska och Högagta honom. - Men hwad
skola wi nu sluta, Hr. Capit; om det första besynnerliga brefwet, som
Hr Capit: her i öfwersättning,
och hwilcket Pernety vill skall tagas i en hel annan sens än den wi
tagit deraf?
Detta alt blir ännu en hemlighet tils widare. Jag önskade at få hora H.
Capit. tainens tancka härom.
Jag wet at det aldeles är emot etiquetten at til sin förman skrifwa ett
så fullskrifwit bref, som detta, och som så litet i agttager bref
curialjerne:
Men jag wet och Hr Capit. icke gjör afseende på de småsaker hwarwid
hopen med så mycken omsorg fäster sig, utan granskar mere afsigten än
utförandet.
Jag har den äran att med den utmärcktaste agtning wara
Välborne Hr Capitainens
Helsingfors d. 25
Maij 1782.
Ödmjukaste Tjenare
M. Ehrenströn
[Written along left-hand margin of p.4:]
Har Hr. Capit: hört omtalas den förunderlige Mannen och Cosmopoliten
Gref Calliostro, med sine besynnerliga Curer, Äro alla berättelser om
honom sanufärdiga, så är han en Adepte af första ranger, och försedd
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med Lifs-elixiret. Han tros ware arftagare til en annan Adepte som
under namn af St. Germain reser ikrlng Europa och är wid pass 200 år
gammal. Det torde ware densamme, som Hr. Cap: berättat mig besökt Kon:
af Preutsen.
- Alt detta tales om i Almänna Papperen.
[Note by AA: Enclosing two letters: a) from Marseilles (de Pau)
b) “ Pernety.]
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THOMAS HARTLEY TO C.F.NORDENSKIÖLD - Swedish translation
1782 May 27, London

Phot. in Ph.File 588c = 71/4 pp.(2 ½ sheets)
L.III: l664b; see above - 1664.23

In Upsala, University Library: MSS. in vol. T 96.
Copy in Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection,
the Phot. in ANC being from this copy.
Transcript
pp.145a-f.
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=
"

Nordenskiöld
"

Papers
"

1772-1824:

146 - 50.

The original English letter is lost. The Swedish translation in Upsala
is entitled:
"Bref ifrån Doct. Thomas Hartley i England til Kongl. Secret
C.F.Nordenskjöld i Sverige, öfversatt från Engelskan.”
Transcript of Phot. copy as follows:
[ph.p.1] Bref ifrån Underskrifven til C:F:N. Öfversättning ifrån
Ängelskan.
Högtarade Herre.
Emottag mine bästa tacksäjelser för Edert högst kjärkomna bref, så väl
som Eder vänliga present af den Förträffeliga Svedenborgs portrait samt
twå exemplar af dess Coronis[*] uti hwilken afhancling denna uplysta
Författaren så öfverflödigt bekräftar sin Lära om de fyra Församlingar
och om det Nya Jerusalem som nu är I annalkande, och det igenom
ovedersäjeliga bevis hämtade - utur den H: Skrift.
Huru mycket äro vi den Högstas godhet förbundne for det han sändt oss
et si högt begåfvadt Sändebud i dessa yttersta dagar, til vär uplysning
och warning, at hålla oss beredda til det Stora Wärk som nu börjar at
föregå Jorden? Jag har länge varit öfvertygad om denna Sanning och jag
har för flere år tilbaka burit vittnesbörd här om, (af hvilka jag vill
sanda Eder ett om det ej redan är utsåldt);
Men sedan jag kom i ärfarenhet om vår Författares Skrifter, ar jag
fullkomligare förwissad, och stadfästad i tron om dess nära ankomst.
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Och tidernas tecken måla klarligen för mina ögon at de Ve äro redan
begynta som föresagde äro skola föregå Christi härliga Rikes
hushållning på Jorden, då onskores hemlig["

p.2]
het
skall
lemna
rum
åt
Gudaktighetens
hemlighet
i
rättfärdighet, frid och kärlek. Hvem ar det som högre aktar det
goda än det onda hvilken ej högeligen skall glädja sig i hoppet af
en så välsignad Revolution, eller hvilken kan väl neka vår
Budbärare af så glada tidningar sin tilbörliga heder? Men ack!
olyckeliga England! din kärlek til verlden, så fördärvad den är,
ditt högmod, girighet regeringslystnad &c hafva så förblindat dina
ögon och förhärdat ditt hjerta och dina barn at de ej kunna se
hvad deras frid tilhörer och din hemsökelses dag. Men Herren vare
prisad! Här är ännu en qvarlefva ibland oss som tjenar til säd för
den nya Församlingen och som skola hjelpa til at upbygga vårt nya
Jerusalems murar.
I frågen M. Herre hvad framgång E. Svedenborgs Skrifter hafva
här I Englans: Jag önskade at jag kunde svara, at deras emottagande
svarade til någon del emot

[*Published in London, 1780, at August Nordenskiöld’s expense.]

260

1664.24 - page 2

deras förtjenst och stora vigt; men Prästerskapet ar nästan allment emot
dem, sa at med möda någon ny sannings uptäckt kan bana sig vägen emot ett
så mäktigt Stånds credit, interesse och fördomar; dock likväl finnas
ibland Prester äfven några som med gladt hjerta emottagit dem. Och hvad
Eder fråga angår: hvilka stycker af
[ph.p.3] Svedenborgs arbeten äro på Engelska öfversatte och tryckte får
jag underrätta Eder M:E: at det första som mig är bekant var en liten
tractat in 4-to om Inflytelsens natur (the nature of Influx) öfversat och
utgifven af mig under titel af Theosophiska Lucubrationer. Den andra var
en liten tractat under titel De Vita’ öfversatt och utgifven af en H:
Cookvorty i Plymouth, en hederlig man af det folket som kallas Quäkare,
och som deltog med mig i öfversättningen af vår författares bok, de Caelo
et inferno öfverlämnades til min granskning den del af öfversättningen
som han åtog. Jag brakte det i ordning til trycket; alla noterna jemte
företalet äro mina egna, men trycket skedde på hans förlag, såsom han var
bettre i stånd at tola risquen af försäljningen som dock blef bättre än
vi förmodat. Boken är tryckt och såld hos Philips i London.
[Tr.ends here]
Vera Christiana Religio är öfversatt af J: Clowes en vördad Präst
af Engelska Kyrkan, och en nitisk förfäcktare af den Stora Svedenborgs
Lära, som nu bor i Manchester. Uti företalet til denna bok införes et
Bref ifrån mig, bestående af l8 sidor, angående vår Auctors ämnen. Boken
finnes äfven hos Philips. Jag har haft den förnöjelsen at finna det mina
omtalte företal hafva tjent til
[ph.p.4] medel at möta och vederlägga de inkast som blifvit gjorde emot
vår Auctor och Hans Skrifter. Jag skulle anse mina återstående dagar
vä1 använda i öfversättning af hans öfriga arbeten; men min svaga
hälsa, under ålderdomens tiltagande Skröpligheter då jag nu är 74 år
gammal, hindra mig, at sysselsätta mig mycket med sådant som fordrar
noga upmärksambet: Så vida igenom en nerve plåga i hufvudet och magen
med tilstötande darrning i händerna jag ofta i en hel vecka ej är i
Stånd at skrifva et Bref. Matlusten är nästan aldeles borta, och jag
är ej utan fruktan af et annalkande Slag; Men Herren förser väl
tjenligare värktyg til sitt värks fullbordande, ja han skall efter
sitt Löfte upväcka Konungar och Drottningar som blifva fostrande
Fader och Mödrar åt sin Späda församling, som nu är på vägen at
uprättas på Jorden. Och i detta hopp räknar jag Eder lyckelig, M. H.
under en så stor Konungs regering, och jag läser med nöje det loford
I gifven honom. Må den Goda Guden öfverflödigt rikta honom med sin
nåd, och giöra Honom til en välsignelse för sitt Folk, så at Sverge
må blifva til pris på Jorden!
Min upriktiga och alvarliga önskan är at alla som i hjertat
äro öfvertygade
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[”

p.5] och rörda af de dyra sanningar som den uplysta Svedenborg
framlagt, må noga och med omsorg taga sig til vara, at giöra någon
ting som kan gifva anledning at beskylla dem för en Sect, som
Skiljer sig ifrån den vedertagna Gudstjensten, igenom affecterande
distinctioner: och onödiga besynnerligheter: emedan det nya
Jerusalem skall bestå af Lemmar ifrån åtskilliga utvärtes
församlingar, och jag är så öm och granlaga i denna saken; i
anseende til enfaldigheten, och til faran af all blanning af
mennisklig konst uti Guds Wärk, at jag ej vet om icke et indiscret
utspridande
af
vår
Auctors
Portraite
kan
förtjena
nogare
betankande: men detta öfverlämnar jag til närmare ompröfvande. Ju
mindre af mennisjor i dessa saker desto mera af Gud, hvilken jag
fulleligen tror skall gifva öfvernaturlige vittnesbörder om sin
sanning. Och här blifwer jag påming at aflägga tacksäjelse för
meddelandet af de märkvärdiga och förunderliga händelser som
berättas ifrån Podolien
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&c hwilka jag gerna antager då de med så klara bevis om sanfärdighet
äro beledsagade; emedan här synes öpnas en tid af en närmare
gemenskap emellan den
[ph.p.6] andeliga och naturliga werlden, än i flere mans åldrar visat sig,
hvilket gifver hopp om et närmare annalkande af de sälla dagar om
hvilka Propheten Jöel spådt: Då Herrans Ande skall utgjutas öfver alt
kjött och di gåfvan at prophetera och se syner skall blifva en
allmängåfva. Låt oss M. H. hålla fast vid denna tro och ej vackla, at
tiden til den Nya Församlingens, det Nya Jerusalems ankomst är hart
när. Om vi noga gifva ackt på tidernas tecken, så blir jag ännu mer
öfvertygad här om, oagtadt den möda de otrogna göra sig at qväfva
tron om alt öfvernaturligit, såsom syner &c Hvarom några ibland oss
igenom goda vittnesbörder blifvit underrättade.
O hvilken skakning i jordens konunga riken! hvilken förvirring i
denna verldens Stats välfningar; i denna tiden, medan verdsliga mater
sträfva förgäfves at upbygga deras Babel, på dess gamla förmultnade
grundvalar, äregirighet och Sjelfklokhet, gifva de ej akt på at Herren
gir at uprätta et Rike som ej skal lida någon skakning. Trösta o Gud:
dina bedröfvade tjenare, de sanna Sörjare i Zion,
[” p.7] som nu måste gå igenom deras renande och beredande Ugn: Ty
Dommen skall börjas på Guds hus, och Zion skall varda återlöst genon
Dom. Wi ropa nu med en röst kom Herre Jesu kom snart amen. Mina ödmiuka
och vördsamme helsningar til
Eder H. Bror. jag är etc.
Thom. Hartley
P.S. Sedan jag var hedrad med Edert bref igenom Springer förleden månad,
har jag varit svåra plågad af en nervesjukdom i mitt hufvad och händer,
som liknar sig til slag, för hvilken ordsak jag legat under Läkares
hand eljest skulle jag väl förr skrifvit. Om jag vid ar e blir Hedrad
med M. H. bref, si var god och ställ det til Herr Springer emedan mitt
vistande här är osäkert. Huru bedröflig ar denna tidens förfall: Det
giör at jorden i anseende til det andeliga ser ut som et jordiskt
helfvete. O Jehovah Jesus uppehåll oss under vår bedröfvelse(förödelse)
til upfrisknings tiden kommer; och jag kan i sanning säga at jag känner
ingen veder quickelse i denna tiden. Den gode Guden vare eder tröst och
hans bästa välsignelser hvila öfver Eder och Edra. Amen!
[” p.8]
Mitt hjerta värde Herre är bundit til Edert med broderlig
karleks band, och jag är öfvertygad, at denna förening är et förebud til
vårt sälla broderskap i det välsignade Riket.
London d. 27 Maji 1782.
Vid denna tiden ganska sjuk
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Translation by C.L.O. of pp.1-3 - as indicated on page 2 above:
Most Honored Sir.
Accept my warmest thanks for your very welcome letter, as well
as for your amiable present of the excellent Portrait of
Swedenborg and two copies of his Coronis, in which treatise this
enlightened Author so superlatively confirms his Doctrine of the
Four Churches and of the New Jerusalem which now is approaching,
and that through undeniable proofs taken from the Sacred
Scripture. How much are we not indebted to the goodness of the
Almighty in having sent us such a highly gifted Messenger in
these last days for our enlightenment and warning, to keep us
ready for the great work which is now beginning to operate in the
world? I have for several years been bearing witness of this (of
which I will send you a copy, if it is not already sold out); but
since I have become acquainted with our Author's Writings, I am
still more fully certain and convinced in the belief of its near
approach, and the signs of the times paint clearly before my
eyes, that the Woes have already begun which are predicted as
preceding the establishment of Christ's blessed Kingdom upon the
earth; when every kind of mystery shall give place to the mystery
of Devotion in righteousness, peace and love. Who is it who
considers good more than evil, who does not rejoice greatly in
the hope of such a blessed Revolution, or who can deny our
Messenger of such glad tidings his due honor? But alas! Unhappy
England! Thy love for the world, so accursed as it is, thy pride,
avarice, love of rule, and so on, have so blinded shine eyes, and
hardened shine heart and the hearts of thy children, that they
see not what pertains to their peace, and what to the day of thy
destruction. But the Lord be praised! There are here still a
remnant among us who will serve for seed for the New Church, and
who will help to build up the walls of our New Jerusalem.
You ask, dear Sir, what success Emanuel Swedenborg's Works
have here in England. I wish that I could answer that their
reception corresponded in some degree with their merit and great
importance; but the Clergy are almost entirely against them, so
that any new Truths discovered can only with great labor clear a
way for themselves against so powerful a credit, interest and
prejudice from the Estates; however, there are, nevertheless,
among the Priests also some who have received them with a glad
heart. As to what regards y our question: What works of
Swedenborg have been translated and printed in England, I may,
Sir, inform you that the first known to me was a little tract in
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4:to on The Nature of Influx, translated and published by me
under the title of Theososophical Lucubrations. the second, under
the title On Life, translated and published by Mr. Cookwortty of
Plymouth, an honorable man of the people called Quakers, and one
who participated with me in the translation of our Author's book
De Caelo et Inferno, submitting to my examination the portion of
the translation which he undertook. I put it into order for
print; all the notes together with the preface being my own; but
the printing was done in his publishing house, since he was in a
better condition to stand the risk of the sale, which he
undertook. I put it into order for print; all the notes together
with the preface being my own; but the printing was done in his
publishing house, since he was in a better condition to stand the
risk of the sale, which however, was better than we had expected.
The book is printed and sold at Philips in London.
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1664.25
C.F.NORDENSKIÖLD TO C.B.WADSTRÖM
1783 Jan. 16, Stockholm
Phot. in Ph.File 588d = 2 pp. (1 sheet)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.23, ----.24)
Transcript in Nordenskjöld Papers 1772-1824: pp.155-56, and as follows:
Stockholm den 16 Januarii 1783.
Min bäste Vän, Jag får aflägga mycken tacksägelse för brefvet af den 24
passato, och skulle jag längesedan besvarat det, om icke göromål och en
flusshosta gjort mig entid bortåt något opasslig. Ingenting fägnar mig
mere än at Mon cher Ami deltageri Mamselle Wendelskas, sjukdom som en
menniskovän ägnar och anstår: Jag har sedt hennes elände och den
melancholie hennes sjukdom upväcker hos hennes om besittning icke ar st
upspunnet tankespel som hvar naturforskare ej vågar bestrida; sa synes
val tydel. at hon genom misströstan på den Högsta, som hon ej till
väsende och Natur tillförene Känt, kommit i gemenskap med onda andar,
hvilka gifva henne sina moments de besynnerligaste paroxysmer, och som
jag sedt at Guds ords Kraft vid sina tillfällen kunnat borttaga. Hon är
nu en uprigt älskare af den nya Församlingens Lära, och jag har med
storsta förnöjelse sedt sedan jag Kom tils Stockholm mycken lycklig
förändring på hennes hjerta och sinne. Hon reste nyårs afton till sin
Syster Caplanskan Unander där hon ännu är och vistas som hon ar sjuk
eller frisk vet jag icke; men hon har lofvat därifrån gifva en skriftelig beskrifning om sin Kräftaktiga sjukdom
[ph.p.2] och så snart hon kommer åter som nu snart lärer ske, och om
hälsan det tillåter, vill jag lämna henne res penningar at resa
till Norrköping : hon plågas nu af den tanken at hon skall do i
denna månaden; och at en sedan tanka upväkt af Gud bidrager den
säkert till någon nytta i hennes sinne: at familiarisera sig med
döden är nyttigt Endera dagen lärer det om portraittet komma i
Post[en i dag] skrifnarne som äro store Atheister älska ej antaga
[det]som rörer Svedenborg.
Tiden unnar mig ej mer än at innesluta mig uti min Väns värda
vänskap och försäkra om den ouphörliga Estime med hvilken jag
altid skall vara
Min baste Väns
ringa tjenare
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C: F: NORDENSKIÖLD
[On the reverse side:]
Öfver Directeuren
vid Controll-Värket Ädel och
Högaktad Herr C. Bernard
Wadström
Norrköping
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1664.26
DR. BENEDICT CHASTANIER TO C.F.NORDENSKIÖLD - Swedish translation
Phot. in Ph.File 588e = 5 pp.( 2 ½ sheets)
1783 May 25, London
In Stockholm, in the State Archivest Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.25)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.157-62, and as follows:
[ph.p.1] Translat.

London d: 25 Maij 1783.

Kära vän och goda bror uti Sanningen!
Jag har bekommit Eders interessanta bref daterad den 3d April den 25 i
sagda månad och skulle ej så länge dröjt med at swara derpå, än emedan
jag har haft så mycket ängsligt och bekymmersamt som hindrat mig
derifrån, utom at det ar nu all anlednig at förmoda, at Herran öpnar
mig omsider en dörr för at utgå af slafveriet: Jag hastar at meddela
Eder beskaffenheten af min 20 åriga fångenskap och huruledes Herran
opererat befrielsen til min förmon; och också til alla particulariteter
af Edert Kära bref: berättande för det första, at ej I bören hafwa
någon oro om paquettet med böckerne som jag skickar Eder, emedan Edert
sista bref kom i sa god tid innan fartyget war bort rest, så at jag på
stund gick ombord för at ändra Adressen, och satta i stället för Edert
namn Kl S: Vargentins, så at det är at förmoda at hwad som är i
paquettet ej skall bli confiscerat, men komma eder tilhanda på behörigt
sätt, och kanske redan torde wara Eder öfverlämnad; eller blir innan
detta bref framkommer. Beträffande nu det som rörer min fångenskap
skall jag sägga Eder, at genom en kädja af besynnerl. händelser, fant
jag mig, liksom styrd af Försynen, nödgad, at gifta mig med änkan af
den, som alt ifrån min barndom har warit min alrastörsta fjende. Ett
giftermål som jag företog expres och i dessein at göra hans faderlösa
barn, så mycket godt, som jag det kunde, och som han hade gordt mig
ondt under sin lefnad (år 1749) det war då min farbrors änka som jag
gifte mig med den 22 Decembr 1763 nästan 2ne år after hennes mans död.
Denna fattiga qwinnan hwars lynne war helt och hållit stridigt med
mitt, har för några år sedan fattat
[ph.p.2] emot mig en slags anthipati som är obegripelig och
outräknelig, och hwilken hon drifwer så långt, at jag e; tor i
hennes närwaro öppna min mund, förrän hon snäser mig hardt, och
hittar genast någon pique emot mig. Omsider kan jag saga utan
öfverdrifvenhet, at alt sedan 1778 hon aldrig brustit någon enda
dag at göra mit hus til et beständigt helwete, och sådant endast
därföre, at jag från den tiden mera an förut lagt mig på lecturen
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af min auctors skrifter, hwarmed hon absolut wille, at jag ej
skulle mig befatta eller på något sätt läsa, och jag som deruti har
funnit det ewiga lifwet, har ej kunnat hålla mig ifrån, at töma det
derutur til öfverflöd, och at göra alt hwad som står i min förmåga
för at meddela det åt den öfriga hopen af mina likar. Hwad som är
besynnerligast är, at hon synes gilla och äfven tycka om dessa
skrifter; men olyckligtwis ser hon ett så fausst esprit, at hon til
wår skada gör deraf det alrawärsta bruk. Sakerne i den delen hafwa
nu kommit til en hel och hållen odrägelig högd; men Herran ware
lof, jag ser mig nu I stånd at kunna utgå från ett sådant helwete,
och det på det sättet, at en min Vän ifrån Paris, med hwilken jag
mer är 30 warit bekant med, då han kom til London sistl. År,
passerade 2 månar at äta och dricka mig, hwilket gorde honom til
ett ögonskeligt wittne af de som woro de obegripeligaste och
besynnerligaste,
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hwilka någonsin kunna hända emellan förnuftiga warelser, eller hwilka böra
kallas det. Han såg sielf omöjeligheten at i en sådan caracterernes stora
skiljagtighet kunna äfven upfostra min egen Son som sig borde, eller
uträtta mina affairer någonsin til nöjes. Jag hade communicerat denna
wännen den Kundskap som jag för 11 år sedan fick 1772 af en Italienare om
menniskans Sanna universelle Läkedom, och som jag då preparerade med
Italienaren, men som jag ej bragte til sitt slut, i anseende därtil, at
han war långt ifrån det wikalla god Christen, samt upförde sig så
[ph.p.3]
at wi blefvo brouillerade med hwar- andra och skilda för at
aldrig mera återse hwarannan. Det är dock at märka, at ehuru ofullkomlig
som denna medecine war, görde jag dock med den curer som woro nästan
miraculeusa. Jag har aldrig sedan den tiden kunnat procurera mig materien
hwaraf denna medecine tages; men då jag talte därom för denna min wän som
jag ofwanföre nämde, låfte han mig, at icke allenast utsöka en god
quantitet af denna materia, men ännu dertil någon rik particulier som engagerade sig til kostnaderne för dess preparation &c. Min wän hölt ord och
skaffade mig wärkel. 24 lb af materien jamte en Particulier som war
nyfiken efter en sådan medecine och jämwäl efter den Nya Läran och
erbjuder sig til alla derwid erforderlige kostnader, samt will lämna mig
til sådant behof 20 Louis, så wäl för min resa til Paris, som för at kunna
behörigen under min bortaware försörja min famille och hustru. Emedlertid
då jag sistl. April giorde mig häröfver wissa scrupler, oansedt mit
ändamål ej är annat än mensklighetens wäl; så skref jag därom til Marquis
de Thomé med hwilken Eder Bror skall wara i Correspondence (du wet at jag
genom Ferber skref Marquis de Thomé til) och han swarte mig derpå följande. "Jag tror at jag wågar öfvertyga Eder, at Eder befrjelse stund är i
annalkande; och emedan I täckes rådfråga mig öfver den proposition, som
man gordt Eder at komma och arbeta på Philosophernes wärk; så får jag
derwid rent ut erhindra Eder, at för flera ordsaker gören I illa om ni
accepteren tilbudet, först, emedan Herren sagt, at man ej skall kasta
perlor för Swin. Det andra at arbeta för en annan på det sätt si
omförmäler, så om änskönt ni hade alla til Saken hörande kundskaper,
skulle Ni ej lyckas. Jesu Christi tilbedjare böra ej indiscrettement liera
sig med Plutos tilbedjare. Omsider för det tredje, och det som bör
hugswala Edert hjerta, är at Herran har försedt, at Saken blir wärkstäld
igenom Nya Jerusalems tjenare utan inlätande med någon annan. Söken då
icke min Vän annorstädes än ibland Edra bröder, så wäl kundskaper som
nödiga medel för at komma til det föresätta ändamålet &c."
[ph.p.4] I sen således min wän, at om det warit någon fara för mig at
engagera mig med en främling wid sammansättningen af wår stora medecine,
så öpnar Herren åtminstone för mig en annan port, och det icke allenast
för mig, at draga mig utur affairen, men förnämligast för sin nya
Församling; ty jag går, wid min ankomst til Paris at öfverlägga med
Marquis de Thome om ett Typographiskt Cantzli, hwarest alla Nya
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Jerusalemiter skola anmodas genom Circulaire bref och annoncer satte i
gazetterne at skicka de piecer som de åstunda at publicera af wår Kära
Auctor, det må sen wara på hwad Språk som helst, och där alla noggranna
öfversättningar af Svedenbor skola bli tryckte på bekostnaden af de wåre
bröder åt hwilka Marquis ber mig addressera mig; ty hwad mig angår; så är
det wisserl. Ingalunda denna werldenes Rikedommar som jag ambitionerar;
men endast ett allmänt utspridande af Sannengen. Ja mon Cher jag önskar,
at hon må rinna på wåra gator såsom wattnet i Ocean, på det, at det
affäliga slägtet af den gamla Församlingen kallad Adam, måtte bliwfa
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återförd til dyrkan af den enda Sanna Guden wår Herre Jesus Christus,
Se, jag tillstår, at det är den enda slags Chirurgie som jag
ambitionerar, at utöfwa ibland mina bröder för resten af min lefnad,
och om Herren täckes låta mig komma til det målet, skall jag anse mig
såsom den lyckligaste ibland alla hans tjenare. --- Jag förundrar mig
ej öfver den swaga antagning som den Nya Läran gör i Swerige; ty Herren
har sagt oss at ingen Prophet är aktad uti sitt egit Land. Det är så
wäl för mig, och jag tror det bör wara för alla Ledamöter i denna
Läran, en Confirmation på dess realité, men det som gör mig mäst
bestört i Edert bref och gorde afven Markgref Thomé förundrad, til
hwilken jag meddelte det är den unga Flickans besittning, om hwilken Ni
talt för mig* Svedenborg sägar positift, intet annat ja mins, på något
ställe i sin Nov. Christ. Rel: at besittnings andar, hafwa blifwit
inneslutne af Herren uti helwetet, hwarifrån de nu ej kunna utgå, så at
det ej mer gifvas besittningar af detta slaget. Den händelsen som Ni
omtalen, och hwilken wi alla wore Charmerade at omständeligare äga
beskrifven, contradicerar helt och hållit wår Författares påstående.
Emedlertid har Herr Cloves til hwilken jag har communicerat denna
händelsen, sagt mig at de hafva i deras granskap 2-ne besittnings mål
af detta slaget rätt besynnerliga, och hwilket ar tilräckeligt, säger
han, at öfvertyga hwar ocken man - afklädd sina fördomar, at
infernaliska andar, äro ännu i gemenskap med denna werldens Inwånare på
ett besynnerligt sätt; och det icke allenast
[ph.p.5] med själar men äfwen med Kroppar. En af dessa Exempel är en
qwinna som onda andar hafwa ganska grymt handterat, så at hon
ofta blifwit satt i fara om lifwet den wåldsamhet med hwilken de
anfalla henne och plåga henne. - Utomdess obeser verar Svedenborg
någon städes, at enligt naturen och stället för sjukdomen hwaraf
den eller den är anhängig, blir han anfallen af mer eller mindre
onda andar, och äfven nu sedan Yttersta Domen är passered, och
det måste så wara, så länge ej rot til det onda - är förstörd
ibland menniskorne. Och jag tror, at på Jorden detta frö är
outroteligt; ty det är liksom nödigt på sit ställa (denna satsen
medger jag icke). Jag will beräta Eder i detta atseende en slags
273

Syn som jag hade långt innan jag wiste at Svedenborg war til.
Ungefähr för 12 år sedan promenerad jag en gång uti St James Park
och som jag då sysselsatte mig med öfversattningen af en wiss
Georg Welling Opus Mago Cabalisticum & Theosophicum &cc.
Betraktade jag hwad denne Skribent anmärker omursprunget til det
onda och om menniskans fall &cc. Jag bemödade mig i mitt sinne,
at tänka, at fallet icke hade warit prevenerat och hindrat genom
den Högsta, och som det tröttade mycket mitt sinne, at icke kunna
finna
någon
Solation
som
war
tillfredsställande
i
denna
swårighet, hörde jag genast såsom en röst hwilken war på en gång
både utom mig och äfven innom mig och hwilken sade mig. Fallet
war oundwikeligt, i sanning Gud så Allmägtig han är har aldrig
kunnat eller skulle kunna någonsin skapa så fullkomligt som Han
sjelf; ty det som säges skapat säges nödwändigt wara skapat lägre
och sämra än mästaren som skapat &cc.
Chastanier låfwar från Paris lämna mig address til sig
*det är Skomakarens Dotter som sitta på Castenhott.
Capitainen
vid Fortificationen Wälborne
Herr Adolph Gustaf Nordenskjöld
Borgå
Frugård
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1664.27
MARQUIS DE THOMÉ TO C.F.NORDENSKIÖLD
1783 Aug. 11, Paris

Phot. in Ph.File 589 = 4 pp. (2 sheets)
(Swed.tr. in Ph.File 590)
See below - 1664.30

In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling, Package no.18.
Copy in London, Swedenborg Society, Inc.
(See above - 1664.24, 1664.26)
Transcript:
[ph.p.1]

Paris le 11 Août 1783.

Monsieur.

Si j’ai différé tent de temps à vous répondre ce n'est pasque je
n'aye reçu avec la plus vive réconnoissance et la lettre dont vous
m'avez honoré, et le présent dont elle étoit accompagnée. Vous ne
pouviez m'en faire un qui fut plus cher à mon coeur, et une des plus
grandes peines de ma position actuelle est de n'avoir rien de
comparable à vous offrir en échange. Votre lettre, datée du Mois de Mai
de l'année derrière, ne m’est parvenue Monsieur, qu'à la fin d'Octobre,
sansque j'aye pu decouvrir par quelle voie vous me l'aviez fait tenir.
Ayant depuis cette epoque fait des recherches inutiles pour trouver une
occasion Sûre par la quelle je puisse avoir l'honneur de vous répondre
sans recourir à la poste; je me détermine enfin à le faire par cette
voie, toute suspects qu'elle est dans ce pays-ci; mais cela me privera
de vous parler ouvertement sur de certaines choses. La renommée
Monsieur, ne voue a point trompée rélativement a l'attachement que j'ai
voué à la révélation nouvelle; personne n'est plus intimément convaincu
& persuadé que les ouvrages de votre compatriote sont véritablement
emanés du Seigneur pour l'instruction des hommes nés & à naitre,
l'instauration d'une nouvelle Église, et l'établissement du regne de
Jesus Christ sur cette terre à perpétuitie. Je soupire sans cesse après
leur propagation et leur succès dans l'esprit de mes semblables, et sur
tout de mes concitoyens. Mais qu'i1 s'en faut Monsieur, que les progrés
de cette révélation soient aussi rapides que nous 1e désirons & que
tous ceux qui disent y croire, agissent en consequence. Par
[ph.p.2] exemple aurois je du m'attendre, après avoir mandè a M-r l'Abbé
Pernsti, que la traduction des ouvrages théosophiques de Svedenborg
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demandoit la plus grande exactitude et la plus grande fidelité, & qu'on
ne devoit regarder comme partisans véritables de la Révélation nouvelle
que ceux qui l'admettoient sans aucune restrictio, & avoir reçu de lui
pour réponse qu'il était du même avis, devois-je m'attendre, dis-je, à
voir paroître de lui six mois après une traduction dans la quelle il
tronque, altêre, ajoute, supprime, transpose à sa fantaisie; et contredit
sans respect et sans pudeur ce que cette Révélation enseigne constamment
d'un bout à l'autre? c'était sans douse pour le complément de
l’abomination de la désolation qu’un Prêtre de la Communion Romaine
devoit, sous prêterte d'y croire, porter à la Révé lation nouvelle une
main orofanatrice. Aussi ai-je cesse la correspondance que j’avois
entamée avec lui, ayant vu d’aileurs par ses lettres qu’il n’étoit pas
encore détaché de la Magic à la quelle il s’étoit malheureusement livré
avant de connoitre les ouvrages de votre Compatriote, & qui lui a rendu
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l'esprit extremement faux. De là vient qu’il a mis a la tête de sa
traduction un préface qui n'est qu'une vraie capucinade en comparaison de
celles de Svedenborg, que s'en s'appercevoir du mal qui en pouvoit
resulter, il a donné à la suite la traduction de l’éloge aussi plat
qu’ambigu prononcé par Mr Sandels à l’académie des Sciences de Stockholm,
et un recueil d'anecdotes rélatives à notre auteur, mais sans discernement
et sans exactitude. Je crains bien, M-r, que cet Abbé ne soit l'ami dont
vous me faites l’honneur de me parler dans votre lettre, j'espère
cependant que vous ne vous offenserez pas de la liberté avec la quelle je
[ph.p.3] vous expose ma façon de penser à son égard persuadé que vous ne
balancés pas entre le Seigneur & lui, et que d'après la Doctrine de la
Nouvelle Jerusalem vous ne vous attachez point à la personne, mais au bon
& au vrai qui se trouvent chez elle. Au reste je ne suis pas le seul qui
pense aussi sur le compte de Mr l’Abbé Perneti, & tous, tant que nous
sommes ici de vrais Novi-Jerusalemites, nous détestons l'attentat commis
par lui contre la Revelation Nouvelle. Quant à la bonne opinion, que vous
avez, Monsieur de la Nation Françoise, j’ose croire en mon particulier que
vous en jugés bien, & que parmi les Catholiques Romains elle sera la
premiere à adopter les verités que le Seigneur a daigné nous réveler par
son Sorviteur, comme aussi l’Angleterre parmi les Protestans. On peut même
assurer sans témérité, que la paix qui vient de se conclure a été pourvue
par le Seigneur à cet effet; et que la réunion des deux nations sur cet
objet important déterminera les autres à concourir avec elle à la
révolution la plus heureuse, la plus universelle & la plus durable qui
soit encore arrivée sur la surface de notre terre. Si Svedenborg a fait
peu de Proselytes dans son pays, cela prouve d'autant mieux la vérité de
sa mission puisque le Seigneur a dit: Nul Prophète ne sera sans honneur
que dans son pays. Je pense aussi comme vous M-r sur l’article de la
Médecine, et que le Seigneur nous ayant donné la médecine des ames, il
nous donnera dans Sa miséricorde celle des corps, lorsqu'il on sera temps.
En attendant la vastation de la Chrétienté commence, & d'une marière
contre la quelle la
[ph.p.4] meilleure médecine ne peut etre d'aucun secours. Cependant à
peine les hommes y font-ils la plus legère attention, semblables à
ceux qui vivoient avant le déluge, et qui, malgré les avertissemens
qui leur furont donnés, persevererent dans leur avauglément, jusqu'a
à que Noach entrat dans l’Arche. Vous me flattes, Monsieur, par
vôtre lettre de l'espoir de vous posseder quelque temps dans ce
pais-ci, & j'en étois ravi, mais si vos occupations ne vous
permittent pas d'y venir, j'ai tout lieu de présumer que d'ici à un
an je pourrai faire le voyage de Suède, et qu’a l’aide des moyens
que nous tiendrons du Seigneur, nous pourrons non seulement faire
imprimer tous les manuscrits de Svedenborg, mais même les faire
débiter gratis, avec ses autres ouvrages. Alors la traduction
françoise de tous ceux qu'il a donnés de son vivant, sera complette,
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et cela en augmentera la circulation, à quoi tous nos efforts
doivent tendre. Je finis, Monsieur, par vous réiterer les excuses
rélativement au rétard de ma réponse, par vous supplier de croire,
que je desire bien sincerement entretenir la correspondance que vous
avez bien voulu cammencer, & que je serai toujours avec un
attachement fraternel & respectuex
Monsieur
J’oubliais de vous dire, que le portrait de Svedenborg que
m’annonçoit votre lettre, ne Á’est point trouve dans le paquet que
j’ai reçu & dans lequel étoit le Coronis seu appendix ad veram
Christianam religionem, mais la Société Anmgloise m’a fait la
galanterie de m’en envoyer, que l’on dit très ressemblant.
Votre très humble & très obeissant Serveteur
De Thomé.
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Translation by M-r C. Vinet in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.166a-d;
Part translation in Doc.1: pp.637-38; and as follows:
Paris, August 11, 1783
Sir:
It is not because I have failed to receive - with the utmost
appreciation - the letter with which you have honored me, together
with the present attached thereto, that I have delayed so long in
answering you. You could not have given me a present dearer to my
heart, and one of the greatest regrets of my present position is
in having nothing comparable to offer you in exchange. Your letter
of the month of May of last year did not reach me, Sir, until the
end of October, and I have been unable to find out in what way you
had it sent to me. Since then, having searched in vain for a safe
opportunity by means of which I might have the honor of answering
you through other channels than the post, I finally decided to use
this method, risky though it may be in this country; however, this
will deprive me of speaking openly to you about certain matters.
You have not been misled, Sir, as to the report concerning my zeal
for the new Revelation. Nobody stands more deeply convinced and
assured, that the works of your compatriot really did come from
the Lord, for the instruction of men now born and to be born of
the establishment of a new Church, and of the reign of Jesus
Christ on this earth forever. I long unceasingly for their
propagation and their fulfillment in the mind of my fellow men and
especially of my fellow citizens. But, Sir, the progress of this
revelation is far from being as rapid as could be wished for, and
those who say they believe in it, do not all act accordingly; for
instance, ought I to expect - after sending word to Mr. Abbe
Perneti to the effect that the translation of Swedenborg's
theological works demanded the greatest exactitude and the
greatest fidelity, and that only those should be considered as
true adherents of the new Revelation who accepted it without any
reserve, and after having received word from him in reply, that he
was of the same opinion - ought I to expect, I say, six months
later, the publication from him of a translation in which he
garbles, alters, adds, suppresses, transposes according to his
fancy, and with no respect and shamelessly contradicts what is
taught by this revelation from the beginning to the end? No doubt
it was for the fulfillment of the abomination of desolation that a
Priest of the Roman Communion, under the pretense of believing
therein, should strike it with a profaning hand. As a result I
have stopped the correspondence which I had begun with him, seeing
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furthermore from his letters, that he had not yet detached himself
from the Magic to which he had unfortunately been addicted before
knowing the works of your compatriot, and which magic had greatly
warped his mind. That is why, at the beginning of his translation,
he has put a Preface which is nothing but plain monkish talk as
compared to Swedenborg’s, and without perceiving the harm which
might result thereby, that after this he has put a translation of
the Eulogy, as insipid as it is ambiguous, which Mr. Sandels
delivered before the Academy of Sciences of Stockholm, and, with
no discernment or exactness, a collection of anecdotes concerning
our Author. I very much fear, Sir, that this Abbe is no other that
the
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friend of whom, in your letter, you did me the honor of speaking.
I trust, however, that you will not take offence at the liberty I
take in revealing my way of thinking in regard to him, being
convinced that you would not choose between the Lord and him, and
that, according to the Doctrine of the New Jerusalem you are not
attached to the person but to the good and truth in him.
Furthermore, I am not the only one who thus thinks in regard to
Mr. Abee Perneti, and we all, as many true New Churchmen as we are
here, detest the outrage committed by him against the new
Revelation. In regard to the good opinion held by you, Sir, of the
French nation, for my own part I do not doubt but that your
judgment is sound, and that among the Roman Catholics, it will be
the first to adopt the truths that the Lord has deigned to reveal
to us through his Servant, as is England among the Protestants.
The assurance can even be made, without fear, that the peace which
has just been concluded was foreseen by the Lord to this end; and
that the union of the two nations with this important end in view,
will lead the others to coöperate with it in the most fortunate,
the most universal, and the most lasting revolution which has ever
appeared on the surface of our earth. If Swedenborg made few
proselytes in his own country, this only goes to prove more
strongly the truth of his mission, the Lord having said: No
Prophet is without honor except in his own country. I also think
the way you do, Sir, in regard to the article on medicine, and
just as the Lord has given us medicine for the soul, so will He in
His mercy give us medicine for the body when the time arises. In
the meantime, the vastation of Christianity commences, and in such
a way that the best medicine can be of no help to stop it.
However, men hardly pay the slightest attention to it, just like
those who lived before the flood, and who, in spite of the
warnings which were given to them, persisted in their blindness
until Noah entered the Ark. In your letter you encourage me, Sir,
in the hope of having you stay for some time in this country, and
I was delighted at the idea; if, however, your work does not allow
you to come, I have every good reason to hope that I may be able
to make the journey to Sweden in a year from now, and that, with
the help of the means we shall obtain from the Lord, not only
shall we be able to have all Swedenborg's manuscripts printed, but
we shall also be able to have them, together with his other works,
distributed free of charge. By then, the French translation of all
those he had published during his lifetime will be complete, which
will increase their circulation, and to which all our efforts
should be bent. I conclude, Sir, by reminding you of the excuses
in regard to my delay in answering, and by beseeching you to
believe that I very sincerely desire to uphold the correspondence
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you had the kindness to begin, and that I shall always be, with
fraternal and respectful affection, Sir,
Your very humble and very obedient
Servant,
De Thome rue des franco bourgeois
au Marais, a Paris
I was forgetting to inform you that the portrait of Swedenborg
mentioned in your letter was not in the package I received, and
which did, however, contain the Coronis seu Appendix ad Veram
Christianam Religionem, but the English society had the courtesy
to send me one, which is said to be a good likeness.
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1664.28
C.F.MENNANDER TO HIS SON
1783 Oct. 2l, Upsala

L.III: 1664c

1 page 4:o

In Stockholm, in the Royal Library: Menander och Sonen
Bref t. Hvarandra: 1780-83.
Transcript:
Min Käre Son.
. . . . . Brefwet til Guntler skal jag ock tänks på Jag
ser. at bland gåfworne til honom äro Steinbarta system och
Swedenborgs de la nouvelle Jerusalem opförd. Tag et
exemplar at dem med dig hijt, bland annat nytt, som kan
roe
Din
gamle fader,
Ups. 21 8bris 83

C. F. Mennander.

Translation by C.L.O.:
My dear Son:
. . . . . I shall think about the letter to Guntler also.
I see that Steinbert’s system and Swedenborg’s De la
Nouvelle Jerusalem are also on the list of gifts to him.
Bring a copy of each of them with you here, and anything
else that may interest
Your
old father,
C. F. Mennander.
Upsala, Oct. 21, 1783.
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1664.2801
C.B.WADSTRÖM TO MAJOR NORDENSKJÖLD
[1783, about Nov.]

Phot. in Ph.File 589a = ½ sheets (see 618)

In Stockholm, in the Royal Library. [1965 Oct., in
Ups.Univ.Lib., but owned by Otto N.]
See above - 1664.25
“
below - 1664.29
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: p.171, and
as follows:
Min bäste Hr Major
Som Aldrahastigast par ord. Se här nu början til något
godt, som Herren välsigne och som vi alla hoppas.
Apocal: Revelata är heft och hållen på Svänska ganska
väl öfversatt och rigger bland många andra vackse
öfversättningar i våra samlingar. - Gud gifve vi hade så
medel som håg och drift, samt hardiesse at gå fram med
sanningar, men vi böre för alt tiny akta oss för
prästerna 1000e hälsningar från min bästa
Hr Majors
Ödmkste Te.
C. B. Wadström
[Written vertically in left-hand margin:]
1000 hälsningar från Carl Fredr, som är otroligt
sysslosatt. Gud gifve hen kunde komma at til Engl-d och
gifta sig med sin 7000 punds flicka, hvarom jag är
säker.---
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1664.29
C.F.NORDENSKJÖLD TO B.WADSTRÖM
1783 Dec. 8, Riviera

Phot. in Ph.File 589b = 1 page (with
581a)

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.26)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: p.172, and as
follows:
Hulle Riviere d. 8 December 1783
My dear Friend! Now it is 1 month since I was going from
Stockholm, but I have not been more than 6 days between Elsinor
and Hull. The Providence have bless my journey; I have traveled
with the utmost greatest pleasure. Wi kan do in such a season as
this. General Major v. Tuxen and his Son have show me the
greatest compliance at civilities, very necessary for me. I was
obliged to stay 8 days in Elsinor, and every day I spent there I
Riksdaler Swed: The 5 December passed, Wi had a storm in the
Nord See, the Billow was high, sparkling of the vind and tossing
our poor schip. I was afraid that he should founder, for he
sloped alvays in one side, and the foam of vawues hovring around
up as a hwit Cloud. Such a surges I have never seen in my life.
I have not speak yet with any person in Hull, but I believe to
find there somebody of our Religion, for I will remember that
you have tell me so. Such a company will be the best for me. One
Stripling as I, must entertain suitable company to not be
entwine in the dangers which follow the ignorance, but I see
very well that I shall be in sadness ere I will become any
letters from my friends in Stockholm. I will roam now in this
town to see al what I can, for a stranger shall newer be Squat,
if he will learn something. I can't than like the English Nation
for I like the perfection. Farvel, my dear friend, I imbrace you
with all respect and dutifulness as
Your most obedient Servant and tender Friend
Charles Fr. Nordenskjöld:
Mr Wadström.

[On the reverse side:] To the Right Honorable
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Bernard Wadström by the Silver Controll at Stockholm
Pd. 2

n.8
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1664.30
AUGUST NORDENSKIÖLD TO HIS BROTHER
1784 Jan. 23, Stockholm
Phot in Ph.File 590 = 8 pp. (4 sheets)
(including 2 enclosures:
Extract - Clowes to Hartley Nov 17,1782
De Thome to A.Nordenskiöld; see above
1664.2401, 1664.27 respectively.)
In Stockholm, in library of Eric Nordenskiöld. To be given to the
Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland, among the
Frugård Documents: Bundle 3.B. no.l (See above - 1664.190l)
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiold Papers 1772-1824: pp.176-79, 152-53, 163-66;
and as follows:
[ph.p.5]*

Stockholm d. 23 Jan. 1784.

Min Kiäraste Br
Här ser du nu 2ne ganske märkvärdige bref hwaraf kan slutas om nya
lärans fortgång i Paris och England. När nu härtil lägges hwad
Chastanier och Provo ifrån London, samt De Paul ifrån Marseille berättar
i deras brefwer, ehuru ej så aldeles intressent som detta föregående,[*]
då jag undantagar Provos bref som du her läst, så ser man at läran är i
långt större tiltagande derute än hemma hos oss. Då wi prata om den och
ej mere kunna uträtta, effectuera de der i synnerhet i Paris och England
åtskilligt af ytterste wärde. Ingen har jag skrifwit til utomlands sedan
jag kom hit til Stockholm: men det enda jag kunnat g[öra] har warit 1° at
åstad komma
[ph.p.6] C.F.Resa, och senda med honom 7 a 8 stycken de besta original
Manuscripter som finnes här i samlingen på Wetten. Acad.
Bibliotheq. Jag fick enter. bref ifrån C. F. i går cat. Hull d.10
Dec. som war obeskrifweligen fägnesamt. Hans resa ifr. Stockh. til
Giötheborg landwägen war ganska beswärlig och uti den aldra
fatalesta års tid. Hans sejour i Giötheborg war äfwen desagreabel,
i synnerhet deri at han ej der fick något fartyg som gik på
London. Hans Resa derifrån landwägen til Hellsingborg war högst
beswärlig. Entel. kom hen til Hellsingör och med det samma han
satte foten på utländekt botn tycktes hens beswärligheter taga sin
ända. Der blef hen oändel. kiärligt emottagen af General Tuxen,
Hans Son Capit. Tuxen och wår General Consul Glåsfeldt. I
synnerhet anser han sig för just lycklig som fåt den aimable
General Tuxens connoisance. Här til bringade flere de roligaste
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dagar och reste derifrån på ett fartyg til Hull. Aldrig har man
kunnat giöra agreablere siö resa, aldrahälst en sådan års tid. på
6 dagar war han fram i ett stilla och behageligit wäder. Han hade
ännu ej stigit i land i Hull, då han af en hazard giör connoisance
med en af de rikaste Engelska Handlande der i Stan, som biuder
honom sitt bord aftnar och middagar; Som biuder honom pengar så
mycket han behöfwer under sin sejour i England, utan at de nånsin
kiänt hwarandre förr och utan at de äro likställige i Religion,
iag menar den Nya Församlingens. Så hederlige utländningar träffar
man utomlands och så underligen styr Försyn. Jag åter å min
[ph.p.7] side som åtagit mig alla C.F. affairer här i Stockholm ha r
rönt en synnerlig lätthet och GUDS barmhertiga providence uti alt
hwad som rört honom. Ingen har talt ett ont ord om honom, ingen af
Hans creditorer har knorrat. De wärste har sig satisfierat. Alt
har gått som det warit smot. Br och min Hustru har warit de
--------[*This leter is preceded by swedish translations of an Extract
from a letter from Glowes to hartley, and a letter from De Thome
to A. Nordenskiöld.]
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ende som brummat, och det owisliga, förledde endast af l’amour de monde.
- Nu hoppas jag han skall wara i London. J dag fick jag bref ifrån
Springer til C.F. dat. d.2 Decemb. det angår endast gifte, och om en
wiss ganske rik och wacker flicka med 3000 Pund Sterling contanta pengar
at strax lyfta. Är helt ung och ganske väl educerad. Springer säger om
båda Systrarne som ännu äro ogifta "på min salighet kan jag försäkra dem
wara af lika dygd, ärbarhet och förstånd, och will finnas mer än jag kan
beskrifwa. Skönheten åter kommer an på hwars och ens tycke . men det kan
jag wäl säga, at de äro wäl skapade och likna mycket sin moder som har
warit och är ännu wacker. det kan jag ock positift säga, at uti dygd,
ärbarhet och Förstånd, utan flärd och i en ren guda lära kunna de trotsa
med månge af kiönet. - - - - - det kan jag äfwen med sanning säga at det
är hos dem ingen den ringaste liknelse el. böjelse til sådan beskrifning
som beskrifwas om det Svenske kiönet, och ömmar mig nog om dem at höra
det besannas hwad mig af många Swänske Resande berättat ar," med mera
sådant som gier C.F. goda apparencer. GUD hielpe honom och lede Hans
stäg wisliga. - Springer berättar ock utom åtskilligt annat, a
Hochenstein under sitt wistande i London giort honom 4 gånger besök och
wisat honam utmärkt förtroende m- m- Så mycket är wist, will C.F. nånsin
giöra lycka i giftas wägen skall det skie i England och jag wågar påstå
at äfwen grundlägga hela sin t[im-]mliga wälfärd bör det ske der; ty
l---för han och alla här i Sverige.
[ph.p.8] 2º det enda jag kunnat giöra har warit at samla en stor hop
strödde skrifter och papper, mäst brefwer ifr. Swedenborgs egen
hand, som alla ganske mycket upplysa Nya Församlingens förste
historia och den lärans förste kringspridning. Ifr. Giötheborg har
jag allenast fått 29 stycken diverse paper, mäst brefwer, alla af
Swedenborgs egen hand til Beyer. Hela denna samlingen som jag
håller på dageligen at föröka, har jag nu öfwersatt på Fransyske
och renskrifwne för at öfwersenda til Paris til Marquis Tomè. När
denna samlingen blir här completerade och manuscripterne, de
angelägnaste åtminstone tryckte; så återstår föga at giöra här
itrån Swerige; utan önskade jag då wara långt bort härifrån. 3º
Har jag arbetat starkt i Africanske Affairen, icke här hemma, ty
det lönar ej mödan, utan på Frankriket och England, och tror jag
winna hwad jag åstundar. 4º Är jag medarbetare unter uns uti
Aftonbladet, hwars hufwudman är Halldin. Der får du se mycket
Swedenborgianskt och tänka wi gå på, så långt wi nånsin kan.
Regeringen d. ä. Gref Creutz, Baron Axelson &cc. unter uns
appuerar dette bladet ganska starkt, så at de narrade Tauben at
recommendera det öfwer alt hos Consistorierne i Riket; men nu se
Prästerne sitt misstag och äro befängde. Hwad tycker du om Nº 3
och 4 om Friheten i Nº l0 pag. 4 om kiärleks läran m. m. Här
medsänder jag dig Påst Contoirets bewis härstädes at du har denna
tideningen at afhämta på Borgo påstcontoir, dit den i dag med
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påsten och hädan efter ständigt försendes för din räkning.
Påstmästare Forsman i Borgo får du giöra en liten höflighet för
sitt beswär med sendningen til Frugård; ty til Borgo går den nu
fritt. -- Millioner hälsninger til Swägerskan[jag] har haft ett
oändeligit bemödande at öfwertala And. Liljehök at resa til
Finland, men fåfängt.
GUD wälsigne Eder alla samman
And. Joh.[*] ligger ännu här.
[Andes Johanson Nordenskjöld.?]
Aug: Nordenskjöld.
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[Öfversättning]

[ph. p.4]

Utdrag af ett bref från M-r Clowes(+) i Manchester til
Dr Hartley i London af d. 17 Nov. 1782.

Beträffande tidens tekn öfwer hwilke Ni åstundar weta min tanke är
jag aldeles ense med Er, at de ytterste dagarne äro komne, eller med
andra ord, at vi kommit til den natten, hwarom de helige propheter
förespått, på hwilken skall följa en äreful dag, då Rättfärdighetens
Sol åter skall lysa med siufalt glants: Härpå orten äro många hwilken
til följa af en inwärtes upplysning bära klart witnes börd om denna
Sanning, i det de äro af Herren benådade, icke allenast med inwärtes
intryck härom, utan ock med drömmar, uppenbare syner af revelationer:
några hafwa jämväl sedt den andeliga Solen, om hwilken Emanuel
Swedenborg talat: Andre hafwa blifwit inlåtne at höra Ängla harmonie
under likhet med musicaliske liud: andra åter hafwa lika med den gamle
Simeon omedelbarligen fåt swar, at de icke skulle se döden, innan de
tilförne hade sett Herrans Christ. Och äro öfwertygade at de uti
Swedenborgs skrifter hafwa blifwit inlåtne at se Honom: de flesta af
dessa witnen äro personer af en menlös och enfaldig sinnes art, okiände
för wärlden, och som läfwa i nära genomskapp med Herran. Jag war
nyligen i sällskapp med en fattig Qwinna af ganska exemplarisk Guds
frugtan, som
[ph.p.5] hunnit til en ålder emellan 70 och 80 år, hwilken försäkrade
mig på ett sätt som betog mig alt twifwelsmål om dess
sannfärdighet, at Hon förwidpas 14 år sedan blifwit benådad af
Herren med en tydelig kundgiörelse om Hans annalkande ankomst, och
hwad förunderligast är, så har hon äfwen fått uppenbarelse om
månge särskilte omständiheter rörande sättet af Herrens
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tilkommelse; såsom at Han skall komme i Sitt heliga Ords kraft och
härlighet, öfwerensstämmande med Swedenborgs witnes börd, och at
den heliga skrift då skall läggas för fullare dag än hittils. Då
hon försl fick denna uppenbarelsen hade hon ej hört det ringaste
om Svedenborg; och då hon, än för ett är sedan blef underrättad om
innehållet af hans skrifter, sade hon at däruti war ingen ting
nytt för henne, ty det samma hade blifwit henne uppenbarat förut,
ehuru hon ej wågat tala derom för någon. - Det skulle blifwa förr
widlöftigt at omtala alla särskilte witnes börd öfwer detta ämne,
&c.
[ph.p.4] (+)Clowes är präst i Manchester och til honom är adressen: The
Rev-d Mr. John Clowes, S-t Johns Street, Manchester Town, England.
-- Han är som jag skulle tro näst Hart[l]ey den förnämste
Svedenborgian i England.
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[ph.p.1] Afskrift. [och öfversättning]

Paris d. 11 Aug. 1783

[See above - 1664.27 = original French
letter, of which this is a Swedish translation]
Min Herre.

Om jag har dröjt så lång tid at swara Eder, har det ej warit
derföre at icke jag med lifligaste reconnoisence bekommit så wäl Edert
bref med hwilket I hafwer hedrat mig såsom ock presenten hvarmed det
war beledsagat. I haden ej kunnat giort mig en som warit mera kiär för
mitt hiärte. Och en af de största plågor uti min nuwarande ställning är
at ej hafwa något dylikt at tilbiuda Eder uti utbyte. Edert bref
daterat May månad förledit är har jag ej bekommit Min Herre, förän i
slutet af October, utan at jag kunnat upptäcka genom hwilken wäg I
hafwen låtit mig få det. Ehuru jag sedan den tiden giort fåfänga försök
för at finna säket tilfälle hwarmed jag kunde hafwa äran at svara Eder,
utan at löpa til pasten, så har jag likwäl slutel. måst giort det genom
den wägen, så misstänkt den eljest är uti detta landet. Men det betar
mig tilfälle at tala med Eder öppenhiärtigt öfwer wissa saker. Rygtet
Herre har ej bedragit Eder hwad den tilgifwenheten beträffar, som jag
har fattat för den Nya Revelation. Ingen är mere intimt öfwestygad och
persuaderad at Eder landsmans arbeten äro veritablement emanerade ifrån
Herren til instruction för de så väl födde som än ofödde menniskior för
instiktandet af den Nya Församlingen och för inrättandet af Jesu
Christi Rike på denne Jorden för ewig tid. Jag suckar utan uppehör
efter at dessa arbeten måge utspridas och halwa framgång uti mina
likars sinnen: men i synnerhet mina medborgares. Men H. H- huru mycket
felar ej at framgången af denne revelation skulla wara så snabb som wi
önska, och at alla de, som säga sig tro derpå, skulle förhålla sig
derefter. Til exempel, skulle jag har kunnat vänta mig sedan jag sagt
åt l'Abbe Pernetty, at öfwersättningen af Swedenborgs Theosophiska
arbeten fordrade den största noggranhet och den största fidelitet, och
at man icke borde anse för veritable anhängare af den Nya Revelation
andra än de som antag dem utan restriction. Och hade bekommit af honom
til
[ph.p.2] at han war af samma tanka, skulle jag kunna wänte mig, säger
jag, at se ifrån honom 6 månader efter en öfwersättning uti
hwilken han stympar, ändrar, tillägger, utelämnar och flyttar
efter sin fantasi, och motsäger utan wördnad och utan blygsel,
hwad som denna Revelation beständigt lärer ifrån början til slut.
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Det är utan twifwel för at fullkomna Förödelsens Styggelse som en
Präst af den Rommerske bekiännelsen borde under skien af at tro
den samma, bära ohelgade händer på den Nya Uppenbarelsen. Hwarföre
jag ock upphört med den correspondence som jag har börjet med
Honom, sedan jag för öfrigit sedt af Hans bref, at han ännu ej war
skild ifrån Magien åt hwilken han olykligt wis öfwerlämnat sig,
innan han kiände Eder landsmans arbeten, och som gifwit honom ett
ganska falskt esprit. Deraf harrör at Han i början af sin
öfwersättning har skrifwit ett företal som intet är annat än une
vraie capucinade, jämförelse wis emot Swedenborgs. Och utan at
blifwa warse det onda som kunde komme deraf, har han sedermera
utgifwit öfwersättningen af det så platta som twetydige åminnelse
talet hållit af Hr Sandels i Wettenskaps Acad. i Stockholm, och en
samling af anecdoter rörande wår Auctor men utan urskilning och
utan granskning. Jag frugtar nog Min Berre at denna Abbén är denna
wän som Ni giör mig den äran och nämner uti Edert bref. Emedlertid
håppas jag at Ni icke tar ille upp den friheten med hwilken jag
yttrar mitt tankesett I anseende til honom, såsom
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öfwertygad om at intet I wägen emellan Herren och honom, och at näst
läran om det Nya Jerusalem I intet binden Eder til person, utan til det
goda och sanna som finnas hos henne. För öfrigit är jag icke den ende
som tänkar så om Abbé Pernetty, och så många rätta Novi Jerusalemiter
som här finnas hafwa afsky för det brott han begått emot den Nya
Revelation. Hwad den goda tanken angår Min Herre, som Ni
[ph.p.3] hafwen om den Franske nation så wågar jag tro för min del, at
Ni tänken rätt derom, och at ibland de Rommerske Catolske blir
hon den första som antager de sanningar som Herren welat
uppenbara oss igenom Sin tiänare likasom Ängland ibland
Protestanterne. Man kan äfwen försäkre utan förmätenhet, at
freden som nyss blifwit sluten, har blifwit utsedd af Herren til
detta ändamålet, och at de bägge Nationers förening uti detta
angelägna ämne, skall förma de andra at giöra ett med dem för at
befrämja den lyckligste, den allmennaste och den beständigste
revolution som ännu hänt på wårt Jordklots yta. Cm Swedenborg
wunnit få proselyter i sitt land, bewiser det så mycket mera
sanningen af hans beskickning emedan Herren sagt: ingen Profet
är, som icke är hedrad utan i sitt egit land. Jag tanker äfwen
lika som Ni Min Herre om articlen angående Medicin, och at Herren
som gifwit oss lakedom för wåra Siälar skall af Sin barmhärtighet
äfven gifva oss läkedom för wåra kråppar, då tiden blir, under
förväntande af, at Christenhetens förödelse börjar, och på ett
sätt emot hwilken den bästa läkedom ej kan hiälpa. Emedlertid
giöra näppeligen menniskior några den minsta uppmärksamhet
häruppå, lika med dem som läfde för synda floden, och oagtat de
påminnelser som blefwo dem giorde fortforo i deras blindhet, ända
til dess Noak gik uti arken. I smickren mig Min Herre uti Edert
bref med det håpp, at få äga Eder någon tid i detta landet och
jag war gans glad derofwer: men om Edra sysslor ej tillåta eder
at komma hit, så har jag all anledning at tro at om ett år
härefter, kommer jag at resa til Swerige och at igenom de medel
som wi ärhålle af Herren kunna wi ej allenast låta trycka alla
Swedenborgs Manuscripter, utan äfwen låta ut dela dem gratis,
jemte dess andre arbeten. Då skall Franska öfwersättningen af
alla dem han utgifwit under sin läfnad wara fullbordes, och det
skall öka deras omlåpp, hwar uppå alt wårt bemödande bör gå ut.
Jag slutar min Herre, med det at förnya Eder min ursäkt i
[ph.p.4] anledning af dröjsmålet med mitt swar, med at bedja Eder, at
tro det jag upprigtigt önskar at underhålla den skriftwäxling som
Ni behagat börja och at jag beständigt skall wara med en
broderlig och wörnadsfull till gifwenhet.
Min Herres
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Ödmiuke Tienare
De Thomé
Rue des Francs. Bourgeois au Marais à Paris.
Jag glömde at säga Eder, at Swed-s
Portraitt som Edert bref omtalade ej fants uti
paquettet jag fått, och uti hwilket war
Coronis seu Apendix ad Veram R. Christ
Men den Engelska Societeten har giort mig den artigheten, och skickat
mig ett som sägas skall wara honom mycket likt.
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C.F.NORDENSKIÖLD TO C.B.WADSTRÖM
1784 Jan. 3l, London

Phot. in Ph.File 590a = 8 pp. (4 sheets)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.29, 1664.30)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.180-95, and as
follows:

London den 31. Januarii 1784.
Det fägnar mig, at änteligen få Skrifva pin Vän till, från denna
namkunniga orten där Ni Sjelf lefvat med så mycket beröm och
heder. Ehuru jag varit här nu en månad har jag ännu ej fått hit
min Coffert som en Engelsk Grosseur rådde mig at skicka från Hull
till London med en Vaggon. Den var dirigerad till samma Engelska
Grosseurs Compagnon här i London. torde hända at jag förlorat den,
hwilket vore mig till största skada, i anseende till mitt Linne
och mina böcker. det har äfven allaredan förorsakat åtskilliga
Expenser Som jag Sluppit om den varit här. Min Väns bref har jag
till större delen ej lämnat fram, af den orsak, at Somliga Spelat
banqueroute och åtskilliga af dem jag lämnat bref hafva ej gjördt
mig den minsta tjenst. Den Societet Som här alla Torsdagar i
veckan kommer tillsammans at dricka Thé och Sammanskjuta penningar
till Engelska öfversättningars tryckande af Svedenborgs arbeten
bestå af följande personer. Hr D-r Spence som har egit Apoteque
och lefver väl uti Sitt hus: han är en man som gärna ser folk hos
sig har för öfrigt några pedantiska maner. Hr Peckett Apotequare
och Surgeon är en lärd man: har lärda Boksamlingar och mänga
rariteter, något Singulier i sitt umgänge är mycket vän af Böhmens
Skrifter: har arbetat i Alchemien och har den positiva tankan at
det stora värket ej bör göras af några metaller. Hr Wright är en
rik man, gör excellenta uhr hos honom är mycken harmoni i hans
hus, och det är ett nöje at se honom med sina barn och sin hustru:
Hr Bournington är en god årlig man: han har varit Qväkare förut:
Hr Toalk, är en ung frisk Gentleman som lefver på sina penningar
och tyckes for öfrigt ej vara en man af Large Fortune. Hr Provisor
Prowo, agerar mycket ordenteligt och presidentiskt hwar gång han
är närvarande i sammankomsten: tyckes vara något Singulier något
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litet Bigotte och af ett starkt coleriskt Temperament. Slutel. vil
jag anföra Hr Chastanier: en honett och god man: men bragt uti
fattigdom genom den stora disharmonie som är uti hans hus
emellan honom och hans Hustru, hvilken sednare altid contradicerar
honom, markerar förakt för honom, och en qvick sjelfklokhet, som
jag med största förargelse flera gånger afhördt. förledit är
skänkte Societeten honom 20 Guinéer såsom en gratification för
hans Engelska öfversättningar och öfriga nitiska arbeten. I de
detta äro nu alla dem som här äro kånda för nya församlingens
vänner. Enighet och frid är dem emellan. Det var sant jag glömde
Hr Boktryckaren Hindmarsh, som trycker det som öfversättes: han är
en ung karl, men en nitisk Älskare af Församlingens Skrifter.
Härom dagen var en Köpman af Societeten i Manchester på Besök här,
och nu är hitkommen en fransos ifrån Paris som berättat at Svgs
arbeten äro till större delen öfversätte på en elegante fransyska;
men man har ännu ej haft råd at trycka dem. Af De som äro här, äro
ej mer än 4 i stånd at göra stora sammanskott till tryckning. Hvar
ock en untfår exemplar effter den Summa han souscriberat.
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Förleden Lördags den 24 Januarii var jag hos Baron von Nolken till
Middag; där voro 3 Couverer och åto på Silfver: Inga andra Svänskar
voro där än Hof Intendenten Chalmers, Jag och Hans Cantzlie. Snus
fabriqueuren Svarts Son är här från Norrköping: han lär sin skräddare
at gjöra sig vackra kläder och söker sjelf at brillera; men när han
kommer i förnämt Söllskap tyckes han vara såsom fisken utur vattnet:
Baron von Nolken upmuntrar honom på alt Sätt.
Jag trodde finna Gudomeligheter här, men jag finner stora fel, mycken
confusion, mycket charlataneri och många Kanstöpare: det endaste stora
är Tolerancen och Religious Friheten. Den öfriga friheten anser jag för
en stämpel utan halt, ty hvad är frihet utan Säkerhet och ordning.
Aldrig har jag funnit djerfvare och dummare stor skrytare än detta
folkslaget en general: de äro at likna nu vid de förnäma Stockholms
Ynglingar som tro sig draga mycken ära af sina förfäders Late och
Idrotter, oansedt om desse kunde upstiga utur deras grafvar skulle de
misskänna dem och anse dem tjänlige till skoputsare, och sätta dem i
jämlikhet med skolpoikar som behöfde stut, färla och åsna på ryggen.
[ph.p.2] Härom dagen uti Sammankomsten, så sammansköts öfver l60 Pound
Sterling till tryckningen af Apocalypsis Revelata. Hr Spence, Hr
Pecket, Hr Wright hade gifvit hvardera 10 Pund, Hr Toalk 20
pound, Hr Hindmarsh och Prowo hvardera 5 Pound. m.m. Här är
mycket ondt efter penningar. Svänskar hafva ingen Credit, innan
de genom tiden och ett godt upförande blifvit kände. Jag har
aldrig varit Så olycklig med stränga penninge utgifter som denna
gången. Skepparen tog från Helsingör till Hull 9 Guinéer: han
förmodade i en så svår årstid blifva länge på vägen, därföre tog
han så mycket: och som han var den enda, så nödgades jag följa
med honom: När jag kom till Hull, måste jag försöka hvad man
ville gifva mig för Riksdal-r, men som jag förlorade På hvar
Riksdaler 3 Dr Krmt, tänkte jag på utväg, at procurera mig
penningar genom Lån hos någon hederlig man, jag hade knapt nämt
min olycka åt Hr Wrays en Köpman i Hull som clarerar Svenska
Skepp och som är i Compagnie med Hr.Hippius här i London, för än
han offererade mig, at få så mycket penningar jag wille af honom,
men jag tog honom ej på orden: ty jag hade en bättre förhoppning,
innan han bjöd mig at följa ned sig till London, då sade jag
honom, at jag ej kunde gjöra det så framt han ej ville assistera
mig: han gjorde det, och narrade mig uti en ganska dryg och
kostsam resa, så snart jag kom till London betalte jag honom mina
Riksdal-r efter coursen i afbetalning, men som alt ting kostat
mig mer än jag förmodat, nödgades jag anhålla at några Guineer
skulle få stå obetalte tille något längre fram: det har skedt,
men som jag nu i dag blifvit underrättad genom hans egen billet,
så är det orsaken till at han skyldt at Cofferten ej var kommen
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ännu från Hull, ehuru den nu ligger hos honom, och får ej
afhämtas innan jag betalar de några lumpna Guineerne som återstå:
maken till misstänksamhet och maken till falskhet har ännu aldrig
händt mig: intet i sjelfva Ryssland. man måste alt ting försöka:
Hr Hippius är mycket bekant med Hr Arrhenius och de andra
härvarande Svänskarne: jag trodde därföre mig äga bättre Credit.
Nu äro 9 poster från Sverige ännu ej komna: här är ganska kalt,
dock mycket vårligt: de Engelska kalla rummen äro ej särdeles i
min smak.
Aldrig har jag sedt så mycket uselt folk och tiggare som här:
Tiufvar och Röfvare äro här och god råd uppå. Ämbetsmännerne
roffa Cronans Cassor och blifva Rika, skaffa sig anhang och
tvinga hungen genom hans fattigdom, och denna rofferi sjuka är så
allmän, at jag tycker det är ingen ting obilligare, än hänga
tjufvar

299

1664.31 - page 3
som här sker,(och hvilket aldrig i Moses tid blef belagd med dödsstraff)
ty såsom filourer och tjufvar äro ett och det samma; så skulle om
rättvisan i akttogs, halfva England blifva uphängd, men at få sina
fjender hängda i England är en så kär revenge för Engelsmännerne, at de
med samma nöje få dem hängda som vi se mössen fångade i fällan. En sådan
blodtörstighet torde snart ådraga landet en allmänn förbannelse, hvartil
redan början är skedt genom Coloniernas mistning och misshälighet de
Regerande emellan. Den unga premier Ministern William Pitt vill
föravara Kungens Prerogativer och inskränka derigenom Common husets
magt. Skulle det ske så blir Ängelska friheten en Lutter chimere. Men
H-r Fox tar partie emot, och Hans stora Genie har skaffat honom många
anhängare. Det är skada, at Hr Fox har så elakt hjerta ------- När Hr
Levison kom till Stockholm gaf H- Haldin honom mat för intet, äfven så
jag, ingendera af oss voro rika, men som han gaf sig
[ph.p.3] ut för Svedenborgian, ville vi visa honom all möjelig
hospitalité; men mina Religious förvandter här äro ej så affabla och
hospitala: de räkna mycket på sin simpla måltid mat. Hos några har jag
änteligen en gång blifvit buden. Hr Spence är den enda som merendels en
gång i veckan ger mig mat. Hr Chastanier menar väl, men som han är
ganska fattig och i disharmonie med Sin arga hustra vill jag sällan
gå till honom emedlertid äro alla af dem tämmeligen välmående. Hr Pecket
är utan barn och tyckes vara rik. Hr Wright anses för Rik äger flera hus
i stan, gård på Landet och bringar in om aret genom Sin Uhr fabrique
inemot l000 Pound Sterl.
Ingen af dem kan tala väl fransyska. I början var jag mycket surprinerad
öfver deras trumpna faconer, men nu är jag van vid dem. Jag har ock ännu
ej at tacka någon enda af dem för någon tjenstaktighet eller höflighet
ty den lilla de vist mig, har jag ärligen gjordt skäl för. Hafva de
Engelsmännerne många förmoner, mycken propriete och mycken perfection;
Så äro de ock stora däröfver, och, inbilla Sig, at ingen kan egalera
dom, at ingen kan hafva det genie och den Invention som de, och jag
finner nu, at Engelskman är ett högfärdigt kreatur. När jag stundom
disputerar med mina Religions bröder, gifva de mig aldrig rätt, ehuru
jag frambringar dem de alrabästa skal, innan jag kan slå upp det stållet
Svedenborgs arbeten som vederlägger dem och jakar till hvad jag sagt.
Alla äro de ock ganska okunniga i denna nya Läran.
Här sändes air balooner alla veckor upp i luften: man får bese dem för
penningar:
Herr Marquis de Thomé i Paris som har den Ideen at gå till Africa tror,
at air Baloon, enär den blir perfectionierad blir vårt Rese Tyg: Han
tror at det blir den andra Noe ark som skall frälsa de trogna ifrån den
förskräckeliga Desolation som skall anfalla hela Europa; ty hämdedagarne
äro nu inne för de Christna liksom den vid Jerusalems förstöring var för
Judarne, och yxen är satt till roten af Trädet, på det, at hvart ock ett
tråd som icke bär goda frukt skall bli afhuggit och kastat i elden. Han
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har öfversatt en Prophetsia, som förespådt hela Calabriens jordbäfning,
och den öön som upkommit vid Island: Han spår äfven at Calais vid
Dover skall gå igen: &c &c och så har hvar och en sina phauntasie.
Jag har kommit hit uti en ledsam tid: här tyckes vara penninge brist:
den Svänska Klubben är ej mer: de måste uphöra med den för 2ne bedragare
som bedragit nästan alla här: de sitta och nu in och njuta sin förtjänta
lön: den ena var Baron Gedda den andra var Lieutenant Bergen bjelm, den
sista svängde sig ännu för ½ år sedan, och förstörde på honor och
liderligheter store penningar: Han narrade Arhenius på 60 Pund: Den
hederliga och estimable Grillen börjar nu den
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7 Februarii åter sin handel hen är ärlig i själ och hjerta. Hans
Creditorer älska honom och låte honom få behålla penningarne: Sådan är
ärlighetens Lott. Man kan säga at han är lycklig i sin olycka: emedlertid
kan han nu ej göra Svänskarne de tjenster som förut. Hr Springer estimerar
jag oändel. Han är mycket instructif och han är mitt roligaste Sällskap
men det är skada at Gubben förlorat 4000 Pound på sine 2ne Soner. Gottsman
hör inset. Arvidson är en stor ljugare och kan ej betala mer sine växlar:
jag är rädd at ej gå till honom. också har jag ej lämnat något bref fram
till honom eller gjordt någon connaissance med honom. Arhenius bor utom
stan med sin maitresse: Springer kallar honom till en stor gnetare: han
håller nu egna hästar och vagn.
[ph.p.4]± I anseende till den 300 Rrs skuld, jag äger inalles, skulle jag
önska at här få ett rikt gifte: ty ehuru liten denna skuld är, ligger den
mig ömt om hjertat; ty det heter varer ingom något skyldig: Jag har nu 3ne
förslag. En flicka som lämnar mig contant genast 1900 Pund st. men
framdeles 3000 till: har hederlig slägs och god upfostran. Den andra är en
14 års flicka upfostrad uti Swedenborgs sentiments, förstår Latin och
fransyska, men har ännu ej den somerade education som behöfs till at vara
i Stora Sällskap, med henne kunde jag få ungefähr 3000 Pound Sterl. /3º En
flicka som tycker nog om Nya församlingens Lära, har intet contanta
penninger, men får snart nog 6000 Poundst. Alla de se anständiga och
täcka ut och utmärka ej några oarter, men det värsta var. at jag ej tog så
tillräckeligt penningar med mig, eller skaffade mig Creditifver i
Stockholm at få lyfta här hos Willson eller Arrhenius omkring 50 eller 100
Pound: hade jag haft det; så skulle Saken vara fullkomligen afgjord innom
6 månar, (med Guds bistånd) och jag vara färdig, at gå öfver med min nya
fru till mitt fädernesland. Jag har sonderat alla 3 en plaisantant om de
skulle vara nöjda at göra en liten tour till Sverige, och synas alla vara
benägna därtill. 2 och 3000 Pound anses för intet här, men i Sverige är
det likvä1 vackra penningar efter 4 Rr Pundet.
Hr Doctor Graham som bor i Pall mall visar den himmelska bädden och har en
excellente Electrisk Apparatus. Utan at äge l styfver, har han hyrt sig
ett palais för 100 Pund om året, håller drängar med gull galonerade
livreér: Jag har varit hos denna Kungen för Charlatanerne. Han ser qvick
ut, bemöter alla med hofmaner.
Han skänkte mig en sin Prädikan som han hållit i sin fångenskap i
Edinburg, där man fängslade honom för Sit Charlatanerie. och till like en
Guide för hälsan, bestående uti en liten Piece där han ber oss akta oss
för Doctorer Fältskärer och Apotequare, och föreslår en simpel men nog
Svår diet: man skall ligga altid uti öppna luften, altid hafva öppna
fönster och aldrig äta kött: han påstår, at han sjelf håller denna Diet.
Han har 2-ne gångor redan måst Sälja alla sina granlåter åt Creditorer men
i början gjorde han mycket buller och vant många anhängare och mycket
penningar: han höll då det prägtigaste Equipage i hela Stan, och alla
trodde at Doctor Graham var så stor Physionomist, at han såg in i hjertat
på hvar Engelsman.
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Här är en oändelig hop med Tidningar i folio, men de flästa copiera
hvarannan.
Mourning Cronikle anses för bäst i Politiska Saker: den som skrifver dem,
har den store gåfvan at genom ett godt minne och en Snabb style kunna
upskrifva ord från ord alt hvad talas i Parlamentet.
Om jag, vill Gud, kommer tillbaka till Stockholm I Sommar, skola vi
inrätta oss en Societet liksom den härvarande för Svedenborgianerne: utom
at en sådan Societet är nyttig är han tillika nöjsam.
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Hr Mathesius som genom sin goda vän Wesley, en namkunnig Methodist låtit
trycka uti ett af magazinerna ett slags bevis at Svedenborg var galen, har
nu fått samma öde, at af alla härvarande Svänskar anses för galen: Han
säger at helvetet är öppet för honom, och at han ej kan få någon nåd.
[ph.p.5] Som jag intet haft något bref ifrån Sverige, altsedan jag reste
därifrån, och ej vet om Bror August är i Stockholm eller ej; Så
beder ifall han är där, at det må honom communiceras alt sådant i
detta bref som rörer Nya församlingen.
Hr Wright sade mig, at om han ej hade sin familie vore han nöjd at
gå till Africa.
Hr Thomé är ock färdig: det är en besynnerlig anda på åtskilliga,
at gjära en så äfventyrlig Resa. Climatet vore det svåraste at
uthärda. Nog är det vist at Europa är uti en ganska usel ställning,
så at jag ej kan anse sjelfva England som härtil räknats för bäst,
ratt nu för annat än ett Rofvar Näste och i många delar är Sverige
bättre.
London d 10 Febr. 1784
I dag den 10 Februarii fick jag på Beursen af Arhenius Min Herres bref af
den 17 Januarii, och ser jag där hvad form Resolution är tagen; så snart
det är tryckt skall jag öfversända annoncen: Jag önskar lycka till ett så
stort företag vill Herren välsigna resan, kan den vara både för Sveriges
nytta som jämväl till confirmation på nya Jerusalems Läras Sanning.
Societeten här gouterar als intet den Ideen. Annoncen som bestod af 32
rader Kostade mig ½ Guine i insättning, som är mycket penningar i min
nuvarande fattigdom.
London d.22 Febr. 1784
Jag skulle önska, at H- Fyhrberg ville lämna de penningar han infått för La
Nouvelle Jerusalem åt Chastanier och i stället gjora sig betalt på min
räkning, så länge tills jag kommer hem, af Oneiromantien: Jag skulle gärna
betala Chastanier här, men det föremål jag vill upfylla gör, at jag måste
spara alt hwad jag kan. Om det går an at persuadera honom därtil, så var så
obligeante bästa vän och gör det, ty ehuru Chastanier ej nämt åt mig ett
ord om sina penningar, åtar jag remboursera dem, efter jag ser hans
fattigdom och så mycket mer som han ej här i London kunnat salja öfver 6
exemplar af samma öfversättning. Haldin tog ock af hans öfversättning för 3
Riksd-r som ännu är obetalt.
Jag har satt adressen till Chastanier, i stellet för Arhenius, ty Chastanier
kan besvara frågorne med mera esprit Chastanier är ock mera hemma, den andra
bor på Landet och har sitt Contoir i stan, Söka de honom på Contoiret, kan
det ej undvikas at icke hans Bokhållare få veta därutaf. På Landet är han
åter osäker at traffa. Utom det tycker jag, at hans humeur ej passar at veta
dennn Saken, och ei honerar det, är det altid illa, at det blifvit bekant.
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....
Jag raisonnerade i går _ycket med fru Chastaniert hon beröner sin man och
talar vä1 om honom, men hon kan ej älska at han nu i 10 är så godt som
öfvergifrit sin syssla och sina bekantskaper, (då han likvä1 äger mycket
Talent för sin profession) och ej annat än öfversatt alla Svedenborgs
arbeten utom Arcana Coelestia, dels på Engelska och dels på fransyaka, utan
at han vunnit någon ting därigenom, eller fått tryckt mer ön La Nouvelle
Jerusalem, utan blott dörigenom försatt sig I fattigdom, missvårdat sin
famille och Sin Sons education, hvilken nu redan 15 års gosse, fordrar at
blifva lärd i något.
Hr Springer har altsedan min hitkomst varit bekajad med Podagra, hvilket
efter min
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tanka varit mig till mycken olägenhet, men min vag och Försynens vag torde
ej vara ett. Han var så ond häromdagen på Arrhenius, för det Arrhenius
refuserat mig en ganska ringa tjenst, at han nestan var utom sig. Han har
ännu en otrolig hetta och ganska godt för at tala, och efter alt hvad jag
begriper tyckes jag vara väl hos Gubben. Också har jag ingenstädes sa roligt
som hos honom.
[ph.p.6] Londons boerne Säger, at här ej warit på 12 år så kalt som nu:
också springa Engelsmännerne nu på gatorne som Löpare; icke des mindre
finner jag detta climatet ganska ohälsamt: den beständiga Changement ifrån
värma till köld, ifrån solsken till ragn och Snö, kan ej annat än vara
ohälsam. Jag har tänkt med fult alfvare söka Legations Secreterare sysslan,
ifall jag kan få fulla lön; ty 600 R-r är ej att förkasta i ett fritt Land;
det är bättre än äga intet i sitt fosterland och dertil vara tvungen och
cujonerad på alt sätt: ifrån Legations Secreterare kan jag, så väl bli
Lagman eller något annat som ifrån kungl. Secreterare i Utrike¨s
Expeditionens: äfven kan jag ej i UtRikes få något anord, enär jag går
därifrån; ty där äro så många amanuencurer; men lått ingen annan få veta
härom blott August.
Vill man hushålla kan man här lefva för så godt pris som i Sverige. till
exempel 2 - vakra rum 2 trappor upp i Oxford Street, med Speglar mahogenebord,
Sparlakans Säng mattor Mahogene birau, utom Kohl, men för öfrigt all möjelig
uppassning kosta mig ½ guineé i veckan, jag hade förut för bättre pris, men
baron von Nolcke rådde mig, at taga rum på bättre gata, ty den gatan hade
elakt renomée. Min mat kostar mig alrahögst 2 shil, för hela dagen, med
frukost och aftonvard inberäknat Kläder har varit värst med: ty man är här
stor Petit maitre: jag har här måst låta göra mig Kläder redan för 7 Pound: ty
ingen brakar här sådan Spansk Kappa som jag hade. och på Rockarne har man nu
Korta lif och långa Schört: med ett ord, jag blifa den delen bedragen på min
calculerade hushållning äfvensom i mycke annat. Hvad Klädedrägten beträffar
har man mindre frihet i Ängland än i något annat land, at gå Klädd som man
tycker.
Låt mig veta Sötaste Vän, om H-r Fr: Martin publicerat några nya Etrennes
Mignonnes för i år: jag sammanskref conceptet nyss förrän jag reste med et
otroligt besvär och kostnad för en fransös som stref rent det.
- - - - - - [d:13 Febr Friday 1784] I går i Nya Jerusalems sammankomst voro tvänne nya
Ledamöter: Societeten ökas och växer till: den är rätt nöjsam: och de fläste
äro ganska nitiske. Hr Toalk bor utom stan, icke des mindre kommer han dit,
hvar gång, och går ut kl. 10 om aftonen då sammankomsten är slutad. Hr
Spence gick igår i Societeten i ett ganska fult väder: och han har långt at
gå; Hans hustru var så missnöjd at han skiljdas ifrån henne, så at hon gret,
fastän jag var närvarande och bad mig persuadera honom blifva hemma med
henne.
Holländaren som var hos Elvius är nu återkommen hit: han har sagt, at han ej
ville bidraga till Hr Elvii heder, då han ej fick bära namn därföre.
Springer är ej Elvii vän, han kallar honom till en koblare, som förstår
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ingenting, och som här bedragit många. När Hans Excellence furst Hessenstein
var här, var han mycket hos Springer, och jag har sedt från honom till
Springer, de altra flatteusaste bref. Jag har nu fått i tankarne at äga ett
tryckeri, sedan jag sedt hvad Hr Chastanier tryckt, och där jag kommer at
bo, antingen här i London, i Stockholm, eller i finland skall jag äga det:
det blir den enda, och säkraste utvägen för at få Nya
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församlingens skrifter tryckte. Jag ämnar nu snart, vill Gud sätta
i Pressen Nya Jerusalems Lära, och tänker sätta den i så stort
format, at Swed. Portrait som Min Herre låtit gravera, kan sättas
frammanföre: det blir den enda utvägen för at få detsamma försåldt.
Jag skall se till at hos Societetens Boktryckare få ett års credit
derpå, då kan jag ånnan arets slut hafva så mycket i Sverige
forsåldt, förmodar jag, at jag kan betala Trycknings kostnaden.
[ph.p.7] En utväg kunde Bror August åstadkomma, till understöd af
Tryckningen härstädes, näml: Den härvarande Societeten vill äntel.
hafva de anecdoter som Svedenborg för hvar dag uptecknat, och vill
betala Renskrifnings kostnaden, som nu August redan låtit dem
renskrifvas kunde han Chargera härvarande Societeten med en viss
betalning för hvart ark, hvilka penningar, då Societeten efter at
hafva bekommit det kopierade, dem till mig aflämnar, ville jag för
dem låta trycka af S-gs arbeten.
Äfvenså kunde han göra med Svedenborgs bref som äro öfversatte på
fransyska, ty at skicka dem till Marquis de Thomé dugar als intet,
ty Marquis de Thomé kostar på sin maitresse; men ej på någon
tryckning af Svedenborgs arbeten: utom des är [här]så väl som i
Paris Svedenborgs arbeten på elegant fransyaka öfversatte; men
ingen vill lämna penningar till deras tryckning. Jag har intet
särdeles förtroende til Marquis de Thomé, sedan jag fick höra huru
han narrat Den stackars Chastanier til
Paris, och hvilken genom den duppen så när blifvit olycklig för sig
och sin famillle, om ej den högste på ett särdeles sätt hjelpt
honom hit.
Då jag nu ser af Augusti Bref som jag uttog idag från Posten, at
Min Hrre och Elvius äro vänner, behöfver jag ej det memorial som
var ingifvit af Min H-r till envoyent jag afvaktar Atminstone Nin
H- vidare ordres.
Jag har skrifvit flera dagar på detta slarfaktiga brefvet: jag
önskar at det som häruti kan Interessera måtte kunna läsas.
Efter August, enligt sitt bref, nu lärer vara i finland, vill jag
ej skrifva hono till denna gången; men jag hade af hjertat önskat,
at han varit i Stockholm; ty då hade han kunnat hjälpa mig med
penningar genom något ulvärkat Creditif, till uptyllande af mitt
högst vigtiga föremal, hvarigenom jag sedan ej allenast kunnat
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hederligen remboursera honom, utan äfven bidraga med mera
eftertryck, både till hans och Societetens bästa. Här vill ingen
enda låna mig 1 styfver, ehuru de lånt åt Bror August, och blifvit
ärligen betalta genom baron von Nolken. Men ju
ärligare och samvetsgrannare, ju mera blir man misstrodd af lögnens
barn: De tro blott bedragare; ty med dem Sympaticera de. Mina
penningar räcker ej längre än till denna månadens slut, blir jag ej
innom den tiden Ligations Secreterare, eller får någon för
förunderbar hjelp, får jag svälta ihjäl. Ty at 81 Guineer sedan min
ankomst till Hull skulle gå ut, det har jag ej kunnat förmoda, mina
connaissancer, som göra mig täta visiter, förorsaka, at jag mindre
kan hushålla än jag föresatt mig.
Min Herre har vist rätt, at ej Svänskarne äro entreprenante: de äro
för misstänksamme för at kunna vara det. Jag såg huru H-r Wrays
helt och hållet förändrad sig emot mig, så snart han kom till
London; men orsaken därtil Lär varit hans kompagnon här i London
H-r Hippius som är LifLändare och des Bokhållare, Hr Bagge som är
Svensk. Adieu bästa vän. Hälsa Hr haldin Johansen martinerne och
öfrige vänner från Eder.
Trogna vän och tjenare
C F N
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Translation in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
C.L.O., edited by AA. - and as follows:

pp.202-210r

-

by

London, January 31, 1784.[*]
I am pleased at last to be writing to my Friend, from this
famous Place where you yourself have lived with so much
fame and honor. Although I have now been here a month, I
have not yet got my trunk, which an English merchant[†]
advised me to send from Hull to London by cart. It was
addressed to the said English merchant's firm here in
London. Perhaps I have lost it, which would be an immense
damage to me as regards my linen and my books.[‡] It has
already caused me sundry expenses which I would have
escaped had it been here.
For the most part, I have not presented my Friend’s
letter[**] for the reason that some have gone bankrupt and
others of those to whom I presented the letter have not
done me the least service.
The Society which meets here weekly every Thursday,
to drink tea and to collect money for the printing of
English translations of Swedenborg's works, consists of the
following persons:
Herr Doctor Spence[††] who has his own Apothecary shop
and lives well in his house. He is a man who likes to see
people at his home. For the rest, he has somewhat pedantic
manners.
--------------[*Although dated Jan. 3l, this letter was continued on Feb. 10th,
12th and 13th before being posted.
[†Presumably the Herr Hippius mentioned later on in the letter.
[‡Fortunately the box was safely delivered, for among its contents
were “7 or 8” priceless MSS. of Swedenborg. Of this we are
informed in a letter by Augustus Nordenskiöld, dated Jan.
23, 1784, who writes that he had sent with his brother
C.F.Nordenskiöld, "7 or 8 pieces consisting of original
manuscripts which are here in the collection at the Library
of the Academy of Sciences" (see above -1664.30). These
MSS. included the Prophets and Psalms, published in London
in 1784; the Index to Apocalypse Revealed; the Last
Judgment
Posthumous;
Five
Memorabilia,
from
which
Chastanier published translations in 1790; De Domino (see
Hyde, Bibliography: n.1528); and others. Moreover, in a
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letter of April 26, 1785, C.F.Nordenskiold is eloquent of
his services in having left Swedenborg’s MSS. to the London
members to study, to copy, and to print (see below 1665.15).
In the first number of the New Jerusalem Magazine, the
Editors, at the end of their Introduction, which sets forth
the design of the magazine, add: “It is with unspeakable
pleasure we are authorized to add that a gentleman, one of
the Editors of this work, is the possessor of all the
original
manuscripts
of
Emanuel
Swedenborg,
now
in
Stockholm; whose legal right to the same having lately been
determined in his favor, an account thereof will be printed
in some
future number.”
We are at a loss to understand this claim of ownership.
That it represents what was actually believed, we cannot
doubt. But no such claim of ownership was made in 1781
when, in a letter of July 10, August Nordenskiöld writes
that he is having clean copies made "of certain interesting
Swedenborg MSS. which I got the loan of from the Academy of
Sciences from Wargentin" - the Librarian of that
Body.
(See above - 1663.15 and Arppe, Finska Alchemister:
17.)
[**Presumably a letter of Introduction to business men in London.
[††Dr. William Spence, a learned surgeon and the son of a surgeon,
was the Editor of the Apocalypsis Explicata. He also had in
his possession one of the original MS volumes of the
Memorabilia or Spiritual Diary which, however, was
subsequently returned by the Swedenborg Society of London to
its rightful owner, the Royasl Academy of Sciences of
Sweden; for, precediong n.973 of that MS is written in Dr.
Chastanier’s hand: “Here begins Doctor Spence’s Codex,
vol.11,” and at the end of n.1789: “Here ends Doctor
Spence’s second volume.”
In a letter which C.F.Nordenskiöld wrote to dr. Im.
Tafel in 1822, describing his visit to London in 1784, he
says of Dr. Spence that he was “ an extremely honest and
benevolent gentleman, although his means were limited” (Doc.
2² :p.1177). We may add that during a part of this visit,
Nordenskiöld resided at Dr. Spence’s house.]

310

1664.31 - page 9
Herr Peckett[*], Apothecary and Surgeon, is a learned man. He has
a collection of learned books and many rarities; somewhat
peculiar in his associations, and very friendly to Böhme’s
writings. He has worked at Alchemy, and has the positive
conviction that the great work[†] should not be done from
certain metals.
Herr Wrigh[‡] is a rich man; makes excellent watches. There
is great harmony in his house, and it is a pleasure to see
him with his children and his wife. Herr Bournington[**]
is a good, honest man; he was formerly a Quaker. Herr
Toalk[††] is a hearty young gentleman who lives on his
money and, for all that, seems not to be a man of any
large fortune.
--------------[*Mr. Henry Peckitt, a retired Apothecary and Surgeon, was then
sixty-three years old (Doc. 2²:p. 1177). He had been a
receiver of the Writings as early as 1778. On seeing Mr.
Hindmarsh's advertisement, he had gone to the London
Coffee House on December 5th, 1783, but was too late to
join in the meeting, which took place later in the day.
However, he attended the meeting of Dec. 12th when "he
brought with him a rich harvest of information concerning
the personal character, circumstances, and habits of the
great Swedenborg."
Being a man of independent means, he had been in a
position
to
prosecute
inquiries,
and
to
obtain
information, which at this day is invaluable. This
information he had carefully written down with a view to
its preservation. Among other things, Mr. Peckitt has
preserved accounts of interviews he had with Swedenborg's
landlord, Mr. Shearsmith, and with Swedenborg's friend,
Christopher Springer. These are printed in Rise and
Progress: p.18seq.
[†We suspect that what Nordenskiöld means is that Peckitt now
denied the possibility of making gold. This is confirmed
by some remarks made by Mr. Hindmarsh in connection with
the fire mentioned in the preceding note.
“Mr. Peckitt’s library," says Mr. Hindmarsh, "consisted of
many thousands of volumes in every branch of science,
which had been accumulating for some year besides a rare
collection of mystical books to which he was known to be
very partial before his acquaintance with the Writings of
Swedenborg. But these latter had already considerably
weakened his attachment to the mystic authors and the loss
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which he now sustained by the fire (i.e., after the time
of which C.F.Nordenskiöld is now speaking) had the happy
effect of weaning his mind still more from their abstruse
and erroneous sentiments” (Rise and Progress 33).
[‡ Mr. Thomas Wright of no.6 Poultry, watchmaker to the King and a
man of considerable wealth, was one of the earliest
members of the Theosophical Society, and acted as its
treasurer. It was in Mr. Wright’s house that that
memorable meeting was held on Sunday, July 29th, 1787, at
which it was determined to establish the New Church as a
separate and distinct church. This meeting was attended by
thirteen persons who then and there appointed the
following Tuesday, July 31st, for the carrying out of their
determination.
The same thirteen (11 men and 2 women) were present at the
same house on the Tuesday, when they were joined by three
others. At this meeting, Mr. James Hindmarsh was chosen by
lot to officiate at the ceremonies to follow.
Mr. Hindmarsh then administered the Holy Supper to eleven
persons, after which he baptized the five others into the
New Church. These five, who included Mr. Robert Hindmarsh,
were desirous of entering into the distinctive New Church
by the gate of baptism (Rise and Progress 57, 58).
It is noteworthy that of the eight members of the
Theosophical Society at the time of A.F.Nordenskiöld’s
visit in January 1784, only three were present at the
above meetings, namely, Mr. Tulk, Mr. Robert Hindmarsh,
and Mr. Wright.
Messrs. Bonnington, Provo, Spence, Peckitt and Chastanier
were absent. Inability to attend could have been the only
reason for absence on the part of Peckitt and Chastanier,
who were warm coöperators with Mr. Hindmarsh. Spence
undoubtedly absented himself on purpose, for he was a
strong non-separatist.
As to the other two we cannot judge.
[**]Mr. William Bonnington of Red Lion Street, Clerkenwell, clock
casemaker, was one of the the three men who constituted
the first meeting established in London for the reading of
the Writings.
[††]John Augustus Tulk esquire, of Kenningtpon lane, Vauxhall, as
mentioned in a preceding note, was one of those who met in
Mr. Hindmarsh’s house in 1783.
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Herr Provisor Provo[*] acts in a very precise and presidential[*]
manner every time he is present at the meetings. He seems
to be somewhat singular, a little something of a bigot,
and of a strongly choleric temperament.
Finally, I want to mention Herr Chastanier,[‡] an honest and good
man, but
-------------He was a gentleman of independent property, and by his
"zeal, ability, and judgment" added greatly to the
strength of the Theosophical Society (Rise and Progress
l4). He was the father of Charles Augustus Tulk, M.P., the
New Church author, and founder of the London Swedenborg
Society.]
[*Mr. Peter Provo, an Apothecary living in the Minories, was one
of the three members of the first reading circle in
London. He is here called Provisor, to designate his
position as a graduate apothecary. Mr. Provo was a learned
man, and was the first to translate into English the New
Jerusalem and its Heavenly Doctrine (London 1784), and the
Doctrine of the Sacred Scrinture
(London 1786). To
his untiring zeal, we owe many particulars respecting
Swedenborg's life in London, which he gleaned from
repeated interviews with Mr. Lewis, the son of the
publisher of the Arcana, Mr. Shearsmith, Swedenborg's
landlord, and others. In 1885, some of his papers were
purchased by the London Swedenborg Society at a public
auction, and were then published in the New Church
Magazine. They turned out to be materials collected by Mr.
Provo to be used in a contemplated Life of Swedenborg, and
contained much information over and above that which Mr.
Provo had himself given to his New Church friends.
[†It would appear that he was the Chairman of the meetings.
[‡Benedict Chastanier, a French Surgeon, scholarly, lovable,
conscientious, devoted, hardworking when his enthusiasm
was aroused, but sadly impractical in the humdrum affairs
of life - at least, this is the picture I have formed of
him - had been resident in London 19 years when he was
drawn by the advertisement published at the end of 1783.
Attending the New Church meetings in the beginning of
January 1784, he became at once one of the leading spirits
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of the bold and youthful society. Age was then 42 years
old (New Jer. Mag. 1791:p.425). He had accepted the
Writings before the time of Hindmarsh's private classes,
for he was busily occupied in translating them as early as
1774, and in 1778 he had conversed concerning Swedenborg
with Dr. Hartley. In 1782, moreover, he published in
London a French translation of the New Jerusalem and its
Heavenly Doctrine. Indeed, Dr. Chastanier had himself
inserted an advertisement in one of the papers inviting
renders of the Writings to assemble in his home at 62
Tottenham Court Road (Doc.:2² : p.1177). He did not then
know of other receivers in London, but Hindmarsh's
advertisement brought him into connection with them.
It was Dr. Chastanier who was entrusted with the custody
of all the Swedenborg MSS. in London (except the
Apocalypse Explained), including the MS of the Memorabilia
and other works which had been brought over in 1788 or
1789 by August Nordenskjöld and Wadström; and the study of
these precious MSS. constituted the great delight of the
indefatigable scholar and ardent New Churchman.
He poured over them night and day; made public proposals
for their printing in the original; copied them out in
neat transcript, with a view to their publication; and,
from time to time, made the Church acquainted with their
contents by contributing to the New Church papers
translations of sundry portions. These were frequently
communicated to throw light on some matter of current
discussion, and had Dr. Chastanier had his own way, they
would always have been accompanied with the Latin text as in one or two cases they were. A transcript of a part
of the Memorabilia came into the hands of Dr. Im. Tafel,
and was of use to him in his publication of the Latin text
of that work.
Dr. Chastanier, alas, had many unhappinesses, for which he
himself was not wholly without responsibility; and some of
these are indicated in Mr. Nordenskiöld’s letter. “He was
married three times,” writes Henry Servanté in 1806, “but
through indiscretion has experienced many unpleasant
vicissitudes in the natural world, and is at this time in
a very languishing state" (Doc.22²:p.1176).
In 1790 he issued a prospectus calling for subscriptions,
with a view to the publication of the Memorabilia. He was
before his time, and his tragic death in the snows of
Scotland seems emblematic of a life inspired by an
enthusiasm, which could not then be satisfied.
It is to Dr. Chastanier that we are indebted for the
account of the last visit to swedenborg made by Dr.
Hartley (Annals 111). To him also
we owe the invaluable
“Memoirs of Robsahm.” It has been supposed that the
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inspirer of these Memoirs was Augustus Nordenskiöld, but
among the Knös Papers, preserved in the Library of Upsala
University, is a copy of these Memoirs to which is
attached
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brought to poverty through the great disharmony which is
in his house between him and his wife. The latter always
contradicts him, shows contempt for him, and has a ready
self-assurance, as I many times witnessed to my great
annoyance. Last year, the Society presented him with
twenty
guineas
as
an
honorarium
for
his
English
translations and his other zealous services.
And now you have all those who are known as friends of the
New Church. Unity and peace reign among them.
Truly I forgot the printer, Herr Hindmarsh,[*] who prints
what is translated. He is a young man but a zealous lover
of the Writings of the Church. The other day a merchant, a
member of the society in Manchester, was here on a visit,
and now a Frenchman[†] has come here from Paris, who said
that, for the most part, Swedenborg's works are translated
into elegant French, but as yet they have no way of
printing them. Of those who are here, there are no more
than four[‡] who are in a position to make any
considerable contribution to their printing. Each receives
copies according to the sum he subscribes.
Last Saturday, the 24th of January, I was at Baron von
Nolken’s for dinner.[**] There were places for three, and
we ate on silver. There were no other Swedes present save
the Court Intendant, Chalmers, myself, and his Excellency.
The son of Snuff Manufacturer Svart is here from
Norrköping. He instructs his tailor to make fine clothes
for him, and himself seeks to shine; but when he comes
into aristocratic society, he seems like a fish out of
water. Baron von Nolken favors him in every way.
I thought to find Divinities here, but I find great
failings, much confusion much charlatanery, and many
political wiseacres. The only great thing is tolerance and
religious freedom; all other freedom I regard as a stamp
without value; for what is freedom without security and
order? Never have I found more brazen and stupid boasters
than this people in general. At this day they are to be
likened to those aristocratic young men of Stockholm who
think they derive much honor from the courtliness and
achievements of their ancestors, whereas if the latter
could rise from their graves, they would not know them and
would consider them fit only for shoeblacks, and put them
on a par with schoolboys who needed a breaching on the
backside.
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--------------a note which settles the question beyond a doubt. The note
reeds: "At the request of many, Robsahm, as an old
confidante of Swedenborg, has set up this account, which
was sent to England and used by Pernetty and many others
who wrote on Swedenborg. The well-known Chastanier was the
one who asked for that account. His letter hereon to
Robsahm, I saw at Robsahm’s son-in-law, Prof. Pierre
Kraft’s."]
[*Mr. Hindmarsh was at this time a young married man of 24. Though
the youngest the group of receivers, he possessed that
enthusiastic devotion mingled with remarkable judgment and
insight which was finally the means of establishing the
external New Church. Though he had heard of the Writings
as early as 1778, he did not become a receiver of them
until 1782. Later he distinguished himself as a translator
of the Writings, as a student and expounder of their
teachings and as a zealous and successful missionary.
[†Probably the Marquis de Thomé
[‡Theser four were: Tulk, Peckitt, and Wright.
[**Baron von Nolken was the Swedish Ambassador to England, in
which office he continued until after Swedenborg’s death.]
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[ph.p.2] At the meeting the other day, over 160 pounds sterling was
collected for the printing of Apocalypsis Revelata.[*] Herr
Spence, Herr Pecket, Hr. Wright gave ten pounds each, Herr Toalk
twenty pounds, Herren Hindmarsh and Provo each five pounds, etc.
There is great shortage of money here. Swedes have no credit until,
in course of time and by good conduct, they have become known. With
strictly cash outlays, I have never been so unfortunate as at this
time. The skipper charged nine guineas from Helsingör to Hull. He
assumed that at such a trying time of the year, he would be a long
time on the way, which was the reason why he charged so much; and
since he was the only one sailing, I was obliged to go with him.
When I came to Hull, I had to find out what was given for a
Riksdaler, but since I lost 3 dalers coppermint on every Riksdaler,
I thought of escaping this by procuring money from some honest man
by way of a loan. I had scarcely mentioned my predicament to Herr
Wrays, a merchant of Hull who clears Swedish ships and who is in
partnership with a Herr Hippius here in London, before he made me an
offer to procure from him as much money as I wanted. But,
since I had a better prospect, I did not take him at his word until
he invited me to go to London with him. I then told him that I could
not do that unless he would assist me. This he did, and tricked me
into a very luxurious and costly journey. As soon as I came to
London, I paid him my Riksdalers at the rate of exchange, by way of
settlement; but since the whole thing cost me more than I had
expected, I was obliged to ask him to let a few guineas remain
unpaid until somewhat later. This was arranged but - as I have this
may been advised by his own letter - this has resulted in it being
due to him that the box has not arrived from Hull, though it now
lies at his place; and it cannot be fetched away until I have paid
the few miserable guineas which remain owing. Such suspicion and
such perfidy have never been my
experience, not even in Russia.[†] One has to prove everything.
Herr Hippius is well known to Herr Arrhenius[‡] and the other Swedes
here, and therefore I
thought I had better credit. And now
nine posts from Sweden have not yet arrived. It is quite cold here
although very springlike. The cold English rooms are not especially
to my taste.
Never have I seen so many
wretched people and beggars as
here. Of thieves and robbers also there is here good store. The
officials rob the Crown of its money and become rich; get themselves
followers and coerce the King through his poverty. And this
passion
for robbery is so general that, as it seems to me,nothing
is
more
unreasonable than to hang thieves, as is done here - which was never
punished by death in Moses' time - for if scoundrels and thieves are
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one
-------------[*Mr. Nordenskiöld must be referring to the English translation
of Apocalypsis Revelata as the Latin has never been published in
England. The first English translation, however, was published
in Manchester in 1791, and at the expense of the Manchester
Printing Society, though the title-page states that it was for
sale at Mr. Hindmarsh's. It does not seem unlikely that
Nordenskiöld here made a slip, and that what he intended to
write was Apocalypsis Explicata, the
first volume of which work
was published in Latin by the London Society in 1785.
[†From this it would appear that C.F.Nordenskiöld had been in
Russia, a fact not otherwise known. This may be possibly explain
the beginnings of the New Church in Russia, as shown by the
correspondence of the Exegetic and Philanthropic Society. See
A.E.Arppe, Anteckningar om Finska Alkemister: p.43.
[‡ It was with Herr Arrhenius that Nordenskiöld did business in
the way of drawing money on Swedish credits. He appears to have
been a man of a low sense of honor, but Nordenskiöld was not
aware of this until later.]
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and the same and so if justice were taken into
consideration, half England would be strung up. But in
England, to get one’s enemies hanged is such a sweet revenge for Englishmen that they have the same pleasure in
getting them hanged as we in seeing mice caught in a trap.
Such bloodthirstiness will soon bring a general curse upon
the country, the beginning of which has already come
through the loss of the colonies and dissension among the
rulers.[*] The young Prime Minister, William Pitt, wants
to preserve the prerogatives of the King, and there by to
diminish the power of the House of Commons. Should that
take place, English freedom will become a pure chimera.
But Herr Fox has the opposite Party, and his great genius
has procured him many supporters. It is too bad that Herr
Fox has so bad a heart.[†]
When Herr Levison[‡] came to Stockholm, Herr Haldin[**]
fed him for nothing,
-----------[*This

was written less than 8 years after the American
Declaration of Independence, and less than 3 years after
the British capitulation at Yorktown. Over the peace
negotiations there was the utmost confusion. Fox and
North,
irreconcilable
political
enemies,
joined
a
coalition government which was opposed by the King.
Political corruption was rife, and with divided councils
and irreconcilable policies, England for a time was almost
without parliamentary government. Then in December 1783,
the King suddenly dismissed Lord North, and William Pit then 24 years of age - became the head of a new ministry.
From that time an for many years thereafter, contrary to
Nordenskiöld's expectations, England enjoyed unexampled
prosperity, both politically and commercially.

[†Nordenskiöld understood only the surface of English politics at
this time. The fact was that Pitt represented not only the
King but also the great mass of the people, as opposed to
government by a whig aristocracy. This was shown by the
general
election
of
1784
when
Pitt
received
an
overwhelming majority.
[‡The reference is to Dr. Gumperty Levison, a wealthy English
Doctor with whom Augustus Nordenskiöld lived during his
visit to England in l779-l780, and who had encouraged
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Nordenskiöld in his study of alchemy with a view to
gold-making. Before the latter himself left England, he
sent to Gustaf III a letter relating to his experiments
for drawing gold from Swedish iron, and asking the King's
support and, if possible, his assistance in carrying on
secret experiments in Sweden. This letter was sent by Dr.
Levison who was going to Sweden, and who, for greater
secrecy, assumed the name Dr. Gumperty and was cautioned
by Nordenskiold "not to visit my wife, brother or any of
my friends." In consequence a this letter, the King sent
Nordenskiöld money, and when he returned to Sweden 1780,
established him in a secret laboratory at Drottningholm.
(See Arppe, Finska Alkemister: pp.11 seq.) It may be added
that Nordensköld hoped by the making of gold to free the
world from "the tyranny of wealth" (ibid., p.10).
In October 1780, Dr. Levison made a second visit to Sweden
on his own affairs, and it is perhaps this second visit
that is referred to in the text. It would appear also that
Dr.
Levison
represented
himself
as
a
receiver
of
Swedenborg's Writings. We hear nothing further concerning
him.
[**Herr Gustaf Halldin was one of the earliest Swedenborgian
enthusiasts in Stockholm, but like most of the others, was
greatly attached to magnetism, which also he practiced,
believing that it could reach its height only through
Swedenborg doctrines. In 1779 he was condemned to death
for writing against the government. Being pardoned by
Gustaf III, by way of expressing his gratitude he
addressed to the latter many writings wherein he (Halldin)
offers from the doctrine of correspondences proofs of
freemasonry and mysticism in which Gustaf and his younger
brother Prince Carl (subsequently a member of the Exegetic
and Philanthropic Society) were deeply interested. By this
he came into great favor and, as a sign of approval, the
King gave him a Royal Secretaryship and also, on his
advice, permitted "Swedenborgian preachers" to officiate
in the Royal Chapel. It was owing to this royal favor that
Halldin, Wadström and the Nordenskiölds were able to
establish, in 1788, a periodical (Medborgaren) in which,
despite the laws of censorship, appeared many things
connected with Swedenborg’s doctrines. Finally, however,
the appearance of an article on human rights which was
highly displeasing to the King led to the suppression of
the journal in 1790. (See Sundelin, Swedenborgianismens
Historia: pp.196 seq., 256-57.)]
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[ph.p.3]

as also did I. Neither of us was rich, but since he gave himself
out as a Swedenborgian, we wished to show him all possible
hospitality. But here my kindred in religion are not so affable and
hospitable; they reckon much on their simple meal-time food. Some
of them have at last invited me for a single time. Herr Spence is
the only one who gives me meals, generally once a week. Herr
Chastanier means well but, as he is very poor and is not in harmony
with his ill-natured wife, I seldom want to go to him. However,
they are all in tolerably good circumstances. Herr Pecket is
childless and seems to be wealthy. Herr Wright is considered rich,
owns several houses in the city, an estate in the country, and has
an income of about 1,000 pounds sterling from his Watch Factory.
None of them can speak French very well. At first I was much
surprised at their rude manners, but now I am used to them. As yet
there is not one of them I can thank for any service or courtesy
inasmuch as I have given honorable occasion for the little they
have shown me. If the English have many advantages, much propriety,
and much perfection, they are also puffed up over it, and imagine
that none can equal them that none can possess the genius and
invention they have. And I now find that the Englishman is a
vainglorious creature. When, occasionally, I dispute with my
brethren in religion, although I bring forward the best of reasons,
they never admit that I am right until I can produce in
Swedenborg's works the argument, which refutes them and asserts
what I have said. Moreover, they are all extremely uninformed in
the new Doctrine.
Here air balloons are sent up into the air every week; one can see
them by paying. M. Marquis de Thomé of Paris, who has the idea of
going to Africa,[*] thinks that the air balloon, when it is
perfected, will be our means of travel.[†] He thinks it will be the
second Noah's Ark, which shall save the faithful from the frightful
desolation which is to overwhelm the whole of Europe. For the days
of vengeance are now at hand for Christians, just as it was for the
Jews at the destruction of Jerusalem; and the axe is laid to the
root of the tree so that each and every tree which bears not good
fruit shall be hewn down and cart into the fire. He has translated
a prophecy which foretold an earthquake for the whole of Calabria,
and the Island which came up at Iceland.[‡] He also foretells that
Calais opposite Dover will disappear, etc. Thus, each one LABS his
own fantasy.
I have come to this place at a sorry time. There seems to be a
shortage of money here. The Swedish Club no longer exists. They had
to close it on account of two swindlers who swindled nearly every
one here. They are now locked up and enjoy their merited reward.
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The one was Baron Gedda and the other was Lieutenant Bergenhjelm.
The latter made a flourish half a year ago and wasted great sums on
whores and debauchery. He cheated Arrhenius out of sixty pounds.
--------------[*At this time there was much expectation among some New Churchmen of
finding a race in Africa to whom a revelation had been made.
[†This

tends to show trust "the Frenchman who “has come from Paris,”
alluded to in an earlier part of this letter, was de Thomé.

[‡The reference is perhaps to the volcanic eruption of Heckla in 1783.]
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The honorable and highly esteemed Herr Grill[*] is now resuming
business on February 7th. He is honest in soul and heart. His
creditors like him and allow him to keep their money. Such is the
lot of honesty. It might be said that he is fortunate in his
misfortune. However, he is not now able to perform the same
services for the Swedes as formerly.
Herr Springer[†] I hold in unbounded esteem. He is very
instructive, and he is my most enjoyable company. But it is a
shame that the Old Man lost four thousand pounds on his two sons.
Nothing is heard from Gottsman. Arvidson is a big liar
and can no longer pay his notes. I am afraid not to go to him, so
I
have
not
presented
any
letter
to
him
or
made
any
acquaintanceship with him. Arrhenius lives out of town with his
mistress. Springer calls him a big nitwit. He now keeps his own
horses and carriage.
[ph.p.4]In view of the 300 Riksdalers debt which I owe in all, I should
like to secure here a wealthy marriage, for small as this debt is,
it yet weighs on my heart, to the saying is, Be in no debt to
anybody. I have now three prospectives: A girl who will give me
1,900 pounds sterling spot cash, but 3,000 more later; is of a
good family and is well brought up. The second is a fourteen year
old girl, brought up in Swedenborg’s sentiments; understands Latin
and French, but has not yet the ripe education which is needed for
being in high society. With her I could get about 3,000 pounds
sterling. Third: A girl who quite likes the doctrines of the New
Church; has no ready money but will soon get fully 6,000 pounds
Sterling. They are all proper maids and pretty, and show no
defects, but the worst of it was that I did not take sufficient
money with me, or get me a letter of credit in Stockholm to raise
about fifty or a hundred pounds at Willson’s or Arrhenius’s.
Had I had that, the matter would have been fully settled in six
months (with God's help), and I would have been ready to cross
over to my Fatherland with my new wife.
By way of pleasantry, I have sounded all three as to whether they
would enjoy making a little tour to Sweden, and all seem to be
favorably inclined thereto.[‡]
-----------[*Claes Grill, a member of the merchant and banking firm Grill, famous for
their integrity, liberality and good business judgment. They had
their business in Stockholm and Amsterdam, in which latter city
Swedenborg sometimes did business with them and was also
entertained by them as a friend. The Claes mentioned it the text,
after studying in Upsala, went to London in 1769 where he served
in the counting house of Messrs. Lindegren, through whom
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Swedenborg did his business during his last year in London. He
began business for himself in 1783, and it must have been in this
year that misfortune came to him. In Jan. 1784, he was given
valuable privileges by the King of Sweden, and in 1786 was
appointed
Swedish Consul General in London.
[†Christopher Springer was a traveler, a statesman, and finally, after
many adventures, British Agent for the conduct of negotiations
with Sweden. He was born in Sweden but spent the latter part of
his life (from 1754) in London where he told the story of his
adventures to the King. Here he was looked upon as a political
oracle, and even the respected friend and counsellor of all the
Swed. by whom he was called "Old Papa." At this time he was 8O
years old. Both in Sweden and in London he was a personal friend
of Swedenborg, and that their friendship was of an intimate
character is shown by the abundance and nature of the information
which Springer was able to give concerning Swedenborg's life.
He himself writes with much modesty: "I cannot give you a reason
for the great friendship Swedenborg entertained for me, who am not
a learned man.
It is true we were good friends in Sweden, but this friendship
between us
should have become so constant as it has been, I
never expected”
(Doc. 2¹:p.533).
[‡The

matter of a rich marriage seems to have loomed large in
Nordenskiöld’s first visit to England. A letter from Springer,
which reached Sweden after C.F.Nordenskiöld had sailed, is
described by August Nordenskiöld writing to Wadström, as treating
only of marriage and of “a young, very rich and beautiful girl with
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Here, two or three thousand pounds is regarded as nothing,
but in Sweden it is a pretty sum at 4 Riksdalers to the
pound.
Dr. Graham,[*] who lives in Pall Mall, shows the
“celestial bed," and has an excellent electric apparatus.
Without owning a stiver, he has rented a palace for one
hundred pounds a year, keeps menservants in gold-braided
liveries.
I paid a visit to this king of charlatans. He looks
clever; greets every one with courtly manners. He gave me
one of his discourses which he had held during his
imprisonment in Edinburgh, where he was imprisoned for his
chicanery, and, in addition, a Guide to Health, consisting
of a little pamphlet, in which he begs us to beware of
doctors, surgeons and apothecaries, and suggests simple
but sufficiently severe diet. One must always sleep in the
open air, always have windows open, and never eat flesh
meat. He claims that he himself keeps to this diet. Twice
already he has had to sell all his fineries to his
creditors, but is the beginning he made much noise and
gained many followers and much money. At that time he kept
the finest equipage in the whole city, and all thought
that Doctor Graham was so great a physiognomist that he
saw into the heart of every Englishman.
Here is an endless number of newspapers in folio, but most
of them copy one
---------------£3,000 sterling cash, very young and very well educated"; also of
two sisters beautiful, virtuous, modest and educated.
C.F.Nordenskiöld, however, was not successful in his
matrimonial plans. On June 22nd he writes to August that
the mother of one of the girls has lost her money and,
moreover, had called Swedenbong a false prophet, and he
fears will give her daughter the same idea. Although he
had visited the house only twice, and all was so strict
that no lovemaking was possible, yet, Springer had
actually proposed to this girl on his behalf, and she
began to cry. Nordenskiöld adds that they must have seen a
etter from August to Herr Grill, in which he says that the
girl must be willing to go with C.F.Nordenskiöld to Africa
if he so desired.
As to the girl of 14, there had been some little love
passages, but the girl’s parents feared C.F.Nordenskiold
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would carry her off, and so had refused her to him. She
was acquainted with both French and Latin and, indeed, had
translated something from Swedenborg.
After speaking of these failures, Nordenskiöld then speaks
of aspiring after Sir William Chamber's daughter, who
would have £6,000 when her uncle dies, but he would be
content if he could get £2,000 with the girl. Eventually
he married a Swedish lady.]
[*James Graham (1745-1794), a quack doctor who, after studying in
his native city Edinburgh, finally went to America where
he was two years in Philadelphia learning Franklin's
discoveries. In 1775, he came to London but left there in
1779. He returned in 1781, and there, in 1782, his
property was seized for debt. In 1783, he lectured in
Edinburgh, and, being forbidden to continue, was finally
committed to the Tollbooth. There he preached to the
prisoners, and entertained the Chaplain and his fellows
with “a mellow bottle and a flowing bowl." After his
release, he moved back to London where he rented an
expensive apartment in Pall Mall and advertised that he
could impart the secret of living to 150 years old. In his
rooms were highly decorated electrical machines, including
an "electrical throne" and a gorgeous "celestial bed"
guaranteed to cure sterility in those who slept in it.
Sculpture, music, paintings and gigantic footmen were
among his means of attracting patients and other
attendants at his high priced lectures. He advocated
bathing naked in the earth, vegetarianism, cold bathing,
open windows, sparse diet, etc. In 1786, he left London,
and after various travels became a religious enthusiast,
and, styling himself "the servant of the Lord," dated his
publications "In the first year of the New Jerusalem
Church” - one of them being a proposal for the
establishment of “a new and true Christian Church.” He
died in Edinburg in 1794.
His publication were numbered pamphlets. Those given to
Nordenskiöld were No.10 “A Discourse. . . on the
Resurrection of the Body and the Immortality of the Soul,”
and (probably) No.4 On Medical Practices, “showing them to
be ineffectual, absurd and ridiculous.”]
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an other, The Mourning Chronikle is regarded as the best in
political matters. The man who reports these has the great gift
of being able, by means of a good memory and an abbreviated
style, to write down word for word all that is spoken in
Parliament.

If, God willing, I get back to Stockholm this summer, we will
found us a society for Swedenborgians like the one here; such a society, bes
Herr Matthesius who, through his good friend Wesley, a famous
Methodist, had printed in one of the magazines a kind of proof that Swedenbo
for him, and that he cannot receive any grace.[†]
[ph.p.5] As I have not had any letter from Sweden since I left there,
and do not know whether Brother August is in Stockholm or not, I pray you, i
Herr Wright told me that if he did not have his family, he
would be delighted to go to Africa; Herr Thomé is also ready. There is a rem
enough that Europe is in a very wretched state, so that right now I cannot c
Sweden is better.
London, February 10, 1784
Today, the 10th of February, I received from Arrhenius at the
Exchange your letter of January 17th, and I see there what form
the Resolution has taken.
I shall send over the advertisement as soon as it is printed. I
wish good luck to so great an undertaking. If the Lord will
bless the journey, it may be both
--------------[*C.F.Nordenskiöld returned to Stockholm in 1786, and on Nov. 1st of
the same year, he - together with his brother August and their
friend C.B.Wadström -founded the Exegetic and Philanthropic
Society with the professed objects of: "publishing Swedenborg's
writings and other works written in the same spirit, engaging
in conversation over useful truths, and discussing the means
which may contribute to bringing them into effect” (Sundelin,
Swed. Hist.: pp.2l2-l3).
"The Society is called exegetic and philanthropic," writes
Wadström, "the one in respect to truth, and the other in
respect to good" (Arppe, Finska Alkemister: p.44).
[†Pastor Aaron Mathesius succeeded Ferelius as Pastor of the Swedish
Church in London in 1773, having been Ferelius’s Curate since
1768. Mathesius cherished illwill against Swedenborg, and in
1783 furnished Mr. Wesley with certain statements, not of what
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he himself had observed - although he had known Swedenborg but with alleged occurrences of forty years before, which he
gave out a coming from Brockmer, a former landlord of
Swedenborg. All this was publisher by Wesley in his Arminian
Magazine (vol.VI, l783: p.437seq.), with the intention of
showing that Swedenborg was insane. On the appearance of these
printed charges, Hindmarsh, Provo and other New Churchmen were
quick to institute investigations, and they received from
Shearsmith, from Brockmer himself, and from others, testimony
completely refuting Mathesius’s charges. Meanwhile, Mathesius's
conduct as pastor caused much uneasiness in the Swedish Church,
whose members, in 1777, sent a letter of complaint to the King
of Sweden. As a consequence, Mathesius was suspended.
Recovering, he again became Pastor in 1779, but in 1783 he had
a “serious illness” which resulted in his being too disabled to
continue his office, and in 1784 he returned to Sweden. That
this “illness” was insanity is abundantly testified to by
members of the Swedish Church in London, including the
responsible Christopher Springer; and now it is further shown
by C.F.Nordenskiöld’s report.]
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useful for Sweden and at the same time a confirmation of
the truth of the Doctrine of the New Jerusalem.[*] The
Society here has not the least relish for the idea. The
advertisement comprised 32 lines and cost me half a guinea
to insert, which is a lot of money in my present poverty.
London, February 12, 1784
I should wish that Herr Fyhrberg would give Herr
Chastanier the money he has taken in for La Nouvelle
Jerusalem, and in lieu thereof, during the time until I
come home, have himself paid from the Oneiromantien on my
account.[†] I would gladly pay Chastanier here, but the
objective I wish to attain demands that I must save all
that I can. If you are able to persuade him in this, be so
kind as to do so, my dear Friend; for, although Chastanier
has not said a word to me about his money, I undertake to
reimburse him, having seen his poverty, and the more so
since here in London he has not been able to sell more
than six copies of this translation. Haldin also took his
translation to the amount of 3 Riksdalers, which are still
unpaid.
I
have
given
Chastanier's
address[‡]
instead
of
Arrhenius's, because Chastanier can answer the questions
with more esprit. Moreover, Chastanier is oftener at home;
the other lives in the country and has his office in the
city. If one looks for him at the office, it is impossible
to avoid having his bookkeeper know about it. In the
country, on the other hand, one is not sure of meeting
him. Besides this, I think his disposition is not such as
to know about this matter, and if he does not approve, it
is always bad to have this known.
____________
I had a long talk yesterday with Mrs. Chastanier. She
praises her husband and speaks well of him, but she is not
pleased that for ten years now he has as good as abandoned
his occupation and his acquaintances (when yet he has
great
---------------[*What Nordenskiöld here refers to is probably a voyage to Africa
contemplated by Wadström. In 1779, Wadström had organized
in Norrköping a society of receivers of the Writings for
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the purpose of agitating against the slave trade. Shortly
afterwards, he himself made a journey to Africa, and on
his return in 1780, published in London his “Observations
on the Slave Trade," which attracted notice in England in
high quarters. Later he conceived the idea of forming a
New Church establishment in Africa, and this perhaps was
the subject of the "Resolution" referred to in the text.
The readers of Swedenborg in Sweden were probably still
the group organized by Wadström, for the Exegetic and
Philanthropic Society was not yet organized. That their
"Resolution" should be advertised in England seems not
unnatural since England was then the country where
opposition to the slave trade was in its greatest
strength. The above conclusion is further confirmed by
what C.F.Nordenskiöld says in a letter of June 2d, where,
after
saying
he
had
received
no
answer
to
his
advertisement, he adds that Englishmen are wary of joining
such a company for travel, and it would be better to
approach Sir Joseph Banks (a naturalized Swede) who could
perhaps get some lord to pay for the journey for the love
of glory.
[†The

reference is to the French translation of La Nouvelle
Jerusalem et Doctrin. Celeste published in London in 1782
by Chastanier. Nordenskiöld wishes that receipts from the
sale of this work shall be sent to Dr. Chastanier, and
that Mr. Fyhrberg shall reimburse himself from the
proceeds of the sale of Oneiromantien. The latter
(Oneiromancy or the Art of Interpreting Dreams) was a
Swedish work that had been published in Sweden in 1783 by
C.F.Nordenskiöld prior to his departing for England. This
work is an attempt to interpret in the light of of the
doctrine
of
correspondences,
dreams,
mythology,
hieroglyphics, etc., and included reflections on alchemy
and palingenesis (see Sundelin: pp.192, 210). In the then
state of the Swedish Court, which was greatly attracted to
mysticism, such a book would likely be in real demand.
[‡Presumably in the public advertisement concerning the voyage to
Africa.]
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talent in his profession) and has done nothing but translate all
Swedenborg's works, except the Arcana Coelestia, partly into
English and partly into French, without having made any profit
thereby, or getting an anything printed except La Nouvelle
Jerusalem; but thereby has merely reduced himself to poverty,
neglected his family and the education of his son, who, being now a
lad of fifteen years, needs to be instructed in some specialty.
Ever since my arrival here, Herr Springer has been affected
with gout which, in my opinion, has been a great inconvenience to
me; but my way and the way of Providence seem not to be the same.
The other day he was so angry with Arrhenius because Arrhenius
refused me a very small service, that he was almost beside him
self. He still has an unbelievable zeal and is very good at
talking, and from al
that I can gather, I seem to stand well with
the Old Man. Moreover, nowhere do I
have as much enjoyment as when
visiting him.
[ph.p.6]
Londoners say that it has not been so cold as now for twelve
years; there fore Englishmen now run on the streets like footmen.
Nonetheless, I find this climate very unhealthy. The constant
change from heat to cold, from sunshine to
rain and snow, cannot be
other than unhealthy.
I have thought very seriously of applying for the office of
Legation Secretary, in case I can get the full pay; for in a free
land, 600 R-r is not to be despised.
It is better than possessing nothing in one's Fatherland, and in
addition being compelled and enjoined in every way. From being
Secretary of the Legation, I can as well become a lawyer or
something else, as from being Royal Secretary in the Foreign
Department.[*] Moreover, in the Foreign Department I can get no
appointment when I leave it, there being so many amanuenses there.
But let no one else know this except August.
If one is economical, one can live here at as low a cost
as in
Sweden. For example, in Oxford Street, two nice rooms,
two
flights up, with mirrors, mahogany
table, four-poster bed,
carpets,
mahogany bureau, without coal but otherwise including all possible
service, costs me half a guinea a week. Before this, I had rooms at
a cheaper price, but Baron van Nolcken advised me to take rooms on
a better street because that street had a bad reputation.[*] My
food costs me two shillings at most for the entire day, with
breakfast and supper included. The
worst thing has been clothes,
already had to have
for one is a great petit maitre here.[‡] I have
clothes made for myself at a cost of seven pounds, for here
no one
wears the kind of Spanish cloak that I had, and on coats they now
have short
waists and long tails. In a word, in this respect as in
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much else, I was deceive in my estimated expenses. As regards
dress, one has less freedom in England than
in any other country to
go dressed as one likes.
-------------[*The position held by C.F.Nordenskiöld at this time was that of
Secretary or, more properly, clerk or amanuensis in the Foreign
Office at Stockholm.
[†From an enclosure in a later letter, we learn that the lodgings here
described were situated at "65 Castle Street by Mr. Millington, the
corner of Berners Street, Oxford Road." In August of the following
year (1785), Nordenskiöld was living at Mr. Spence's house, 17 Great
Marylebone Street.
[‡That is, a fop, a dandy.]
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Let me know, dearest Friend, if Mr. Fr. Martin has published any
new Etrennes Mignonnes[*] this year. Just before I left, I compiled the
rough draft with incredible trouble and expense for a
Frenchman, who made a clean copy.
_________________
February 13, 1784
Yesterday there were two new Members at the New Jerusalem meeting. The
Society increases and grows; it is right pleasant, and most of
them are very enthusiastic. Herr Toalk lives out of town,[†]
but nonetheless he comes every time and leaves at ten o’clock
in the evening when the meeting is over. Herr Spence attended
the Society yesterday in very bad weather, and he has far to
go. His wife was so vexed at his being separated from her that
she cried, although I was present, and bade me persuade him to
stay at home with her.
The Dutchman who was at Elvius’s has now returned here. He said that he
did not wish to contribute to Elvius's honor since he did not
get anything for it but the mere name. Springer is no friend to
Elvius[‡]; he calls him a cobbler, who understands nothing and
who has cheated many persons here. When his Excellence, Prince
Hessenstein was here, he was often at Springer's, and I have
seen most of the letters from him to Springer.
I have now conceived the idea of owning a printing press, after seeing
what Herr Chastanier has printed; and I shall own one wherever
I come to live, whether the here in London, in Stockholm or in
Finland. That will be the one and surest way to get the New
Church Writings published. And now, God willing, I intend soon
to put to press Nya Jerusalems Lära, and am thinking of putting
it in a format large enough to allow of setting Swedenborg's
portrait in front, which Min Herre had engraved. That will be
the only way of getting this sold.[**] I shall arrange with the
Society's printer to get a year's credit on it, and then,
before the year's end, I presume I can have so many copies sold
in Sweden that I can pay the cost of printing.

[ph.p.7] There is one way in which Brother August could come to the
support of the
printing in this city, viz., The Society here desires
ultimately to possess the
anecdotes which Swedenborg wrote down every
day,[††] and they are willing to pay
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-----------------[*Literally, "little new year gifts."
[†His

addresses Kennington Lane, Vauxhall. In another letter,
C.F.Nordenskiöld describes this as ma little town twenty [?
ten] miles from London."

[‡Presumably H.J.Elvius who subsequently
Exegetic and Philanthropic Society.
[**The

became

a

member

of

the

portrait here referred to was an oval quarter-length of
Swedenborg, engraved by J.F.Martin at Wadström's expense, and
published as a separate print in 1782. Its likeness is attested
to by General Tuxen who knew Swedenborg personally. In December
1786, Wadström presented the plate to the Exegetic and
Philanthropic Society, and in 1790, when this Society came to
an end, it was sent, whether by the Secretary or by one of its
members is not known, to Hy Servanté, and it finally came into
the possession of the New Church publishers, William Newberry.
See Hyde, Bibliography n.3413. It would appear from the present
text that only a few copies of the original print were sold.
Nordenskiöld’s Swedish translation of the New Jerusalem and its
Heavenlv Doctrine was published in Stockholm, 1787, soon after
the translator’s return to Sweden - when it appeared as the
Exegetical
and
Philanthropic
Society’s
Samlingar
för
Philantroper, part IV; but though its size would have permitted
of the inclusion of Swedenborg’s portrait, that portrait was
not included.

[††The reference is to the memorabilia.]
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the cost of copying. Now, as August has already had them
copied,[*] he could charge the Society here a certain
price for each ark[†]; and when the Society, after
receiving the copied MS, hands this money over to me, I
will have Swedenborg's works printed with it. He could do
the same thing with Swedenborg's letters, which have been
translated into French. Sending them to the Marquis de
Thomé does no good at all, for the Marquis spends money
on his mistress but not on any printing of Swedenborg’s
works. Besides this, Swedenborg’s works are translated
into elegant French here just as well as in Paris, but no
one will give any money for their printing.[‡] I have no
special confidence in the Marquis de Thomé since hearing
how he enticed poor Chastanier to Paris, who by that deception had so nearly come into misfortune for himself
and his family had not the Highest helped him in a
special way.
As I now see by August’s letter, which today I took from the
post, that Min Herre and Elvius are friends, I have no
need of the memorial, which was handed in to the Envoy by
Min Herre. At least, I await Min Herre's further orders.
I have been writing for several days on this slovenly letter, I
hope that what can be of interest therein, may be
legible.
Since

August, according to his letter, now seems to be in
Finland, I will no write to him at this time, but I had
heartily wished he had been in Stockholm, for then he
would have been able to help me with money by procuring
some letter of credit for the realization of my highly
important object,[**] whereby afterwards I could not only
honorably
reimburse
him
but
also
contribute
more
substantially both to his advantage and to the Society's.
Here, not a single person will lend me a sliver, although
they lent to Brother August and were honorably repaid
through Baron von Nolken. But the more honorable and
conscientious one is, the more one becomes mistrusted by
the children of falsehood. They believe swindlers only,
for with these they sympathise.[††] My money will not
last longer than to the end of this month. If before that
time I do not become Secretary of the Legation or get
some miraculous help, I shall have to starve to death.
That 8l guineas should have been expended since my
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arrival in Hull,[*†] this I would never have been able to
suppose. My acquaintances - who make me frequent visits make me able to economize less than I had determined on.
Min Herr is certainly right that Swedes are not good contractors;
they are
------------[*Some particulars regarding this copying are given by August
Nordenskiöld himself in a letter of July 10, 1781. He
there says: "I am daily engaged in having clean copies
made of various MSS by Swedenborg which I got the loan of
from the Royal Academy. . . No one can read the greater
part of them save Steckan of the Antiquarian Archives.
Those which are already copied out are:" Prophets and
Psalms,(2) Apoc. Rev. Index,(3) De Ultimo Judicio
(post.), (4) De Verbo de Decalogo, (5) Memorabilia, etc.;
"but the greatest and most extensive MSS are still
uncopied. Here is more than a year's work."
[†Ah ark consists of four folio pages.
[‡Nordenskiöld is here referring to Chastanier's translations,
only one of which ha d thus far been printed.
[**Presumably, a marriage with some English heiress.
[††Nordenskiöld is somewhat hard on his friends, for in further
letters he informs us that a few weeks later, Springer
lent him twentpounds, and still later, Dr. Spence lent
him a still larger sum.
[*†Nordenskiöld arrived in Hull on December 8th.]
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too suspicious to be that, I saw how Mr. Wrays entirely changed in his
attitude to me as soon as he came to London. But the reason for
that was probably Mr. Hippius, his partner here in London, who
is from Livonia, and his Bookkeeper, Mr. Bagge, who is a Swede.
Adieu, dear Friend, Greetings to Halldin, Johansen, the Martins
and the rest of the friends, from your
faithful friend and servant
C F N
[Superscription:]
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Monsieur
Monsieur Charles Bernard Wadström at Stockholm
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1664.36
C.F.NORDENSKIÖLD TO C.B.WADSTRÖM
1784 May 28, London

Phot. in Ph.File 592a, 588e = 3 pp.
(1½ sheets)

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.33, 1664.35)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.220-23
(includ. translation); and as follows:
[ph.p.1]

London d: 28 May 1784

Med en oändel. glädje fick jag Min Väns bref och Bror Augustsehvarest
jag förnam de ordres som voro lämnade till Hr Arrhenius om penningar för
mig. Jag gick genast i glädjen till Mina Creditorer och gaf dem löfte på
sine panningar, men när jag kom till Herr Springer som assisterat öfver
20 pund åt mig och ville nu äntel. hafva dem igen, så sade Han mig, ni
skall få se at Arrhenius ej ger eder någon styfver, ty jag vet at han är
utan ordhållighet och Ni skall få se at mina ard sannas. Hvarigenom Ni
skall komma uti ytterste distress. Bedröfvad af Hans Spådom gick jag
till Arrhenius och frågte om han vist ville lamna requisita på Min
Väns creditif. Han svarade ja - saledes her - nu uppehållit mig en
månad, utan at vela lämna det alraminsta mig till en otrolig och
obeskrifvelig skada, oro och smärta. Jag hittade i dag på det rådet, at
gifva H-r Springer assignation på honom, för at därigenom se hans
Intention, som han har respect för Gubben och Gubben varit
hans store välgörare, men hvad var mig surprice, när han nu ej vill
lämna något och har alsintet förtroende till Creditif. Det infamaste är
at han nu narrat mig en månad. Jag blir en ljugaxe för alla mina
bekanta. Mina Engelska Creditorer kunna ej informera sig om saken eller
tro mig at så står till. Min Värdinna som skall hafva för hyra och
assistance innemot 9 guineer lärer kasta ut mig. Med et ord
jag ser mig totalt ruinerad med alla mina affairer om ej den Högsta på
något särdeles sätt drar mig utan smärten och den svarighet jag nu är
försatt. Föröfrigt har jag de flattenhaste bref från mine förmån, at
transumter af mine reflexioner blifvit oändel. graderade af Gref Creutz
bar Rammel och öfversände till Kungen.
Mina apparencer här med giftermål äro ej ute utom hos Hacks. Där de ej
vilja gå til Sverige, de säga at de hata Sverige emedan deras fader blef
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illa handterad och ett oförsigtigt Augusts bref som Grillen tog ut och
hölt hos sig 14 dar lärer skamt bort hela saken. Detta är hvad jag har i
afton i alrastörsta hastighet innan posten afgår för berätta.- Kan Mon
Cher Ami hjelpa denna Saken, så vet jag viss at jag med första har
requisita, så framt jag ej förr död af oro och bryderi af
brist och nöd.
[ph.p.2] Hälsa August och tacka honom för det han målade guldberg för
mig och Körde mig ut få hufvudstupa. Nu at Clavis[*] tryckt äfven
Svedenborgs
bref
och
anecdoter,[†]
jämte
uttydingen
öfver
Propheterna.[‡] Kanske min Spirituella storm än vill vanda sig
liksom det skedde emel. Hull och Helsingöhr, men nog minnes jag
denna beten at jag för mycket trodt mina vänner och deras mig
stadse visade ömbet
[*Clavis Hieroglyphica
Expositio.

was

published

in

1784;

also

Summaria

[†Sandel’s Eulogium.
[‡in Latin.]
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[ph.p.3 see ph.
588e]

à Monsieur
Monsieur Charles bernhard
Wadström
a Stockholm
en Suede
vie avis di Padra

Translation
follows:

in

Nordenskiöld

Papers

1772-1824:

pp.222-23,

as

London, May 28, 1784
With an endless gladness I received my friend's letter and
Brother August’s, wherein I got news of the orders which were
left to Herr Arrhenius concerning money for me. I went at once in
gladness to my Creditors, and gave them promises of their money,
but when I came to Herr Springer who had accommodated me with
over twenty pounds and desired now to have them back, he said to
me, You wil see that Arrhenius will not give you a sliver, for I
know that he is not a keeper of his word, and you will see that
my word is verified, whereby you will come into the greatest
disrespect. Bothered by his prediction, I went at once to
Arrhenius and asked him if he would surely give a requisition on
my friend’s credit. He answered yes. This has now sustained me
for a month without wishing to leave me in the least to an
unbelievable and indescribable damage, unrest and pain. I hit
today on the plan to give Mr. Springer an assignation on him in
order thereby to see his intention since he has respect for the
old man, and the old man was his great benefactor; but what was
my surprise when he now wont give anything and is not true to the
credit. The most infamous thing is that he has now fooled me for
a month. I become a liar to all my acquaintances; my English
creditors could no inform themselves of the matter, or believe me
that it is such. My landlady who was to have for rent and help 9
guineas will probably throw me out. In a word, I see myself
totally ruined in all my affairs if my family do not in some
special way draw me out of the suffering and difficulty in which
I am placed. For the rest, I have the most flattering letter from
my superior that my transcript of my reflexions has been finally
approved by Count Creutz Baron Rummel and sent to the King. My
prospects here with respect to marriage are not good, except with
Hacks where they do not want to go to Sweden. They say that they
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hate Sweden because their father was ill-treated, and an
imprudent letter of August's which the Grills took out and kept
for fourteen days has probably chased the whole thing away. This
is what I now, in the evening in the greatest haste before the
post leaves, get to relate. If my (ear friend can help this
matter, I know surely I will reps him at the first opportunity
provided I am not dead from distress and care, from lack and
need.
Greet August and thank him for painting Guldberg for me and
choosing me to send it to. Now that Clavis is printed, and also
Swedenborg's letters and anecdotes and his interpretation of the
Prophets, perhaps my spiritual storm will end just as it did
between Pull and Helsingör, but I will remember this, that I
overtrusted my friends.
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C.F.NORDENSKÖLD TO C.B.WADSTRÖM
1784 June 2, London
Phot. in Ph.File 592b = 4 pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the State Archives: Nordensköld Collection.
(See above - 1664.36)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.224-29, as follows:
[ph.p.1]
London d. 2 Junii 1784
Min Sötaste Vän. Sedan Hr Springer fått ett sådant refus på creditifvet
skref jag i alra största hast om afton min vän till at underrätta därom: jag
kan icke neka at min style var svärande emot min surprice -- at Arrhenius ej
hade förtoende för min väns creditif är en sak som kan vara förlåtelig, men
at hen uppehåller mig mer löften om penningars fående en hel månad, at han
refuserar sin välgörare H-r Springer som nu behöfde sine penningar till
brunsdrickningen vid Islington, var i mit tycke ej vackert eller hederligt
af Arrhenius. På hans ord gaf jag mina löften om betalning till mina
creditorer här, folk som jag estimerar, älskar och är interesserad at hålla
ord med. emedlertid hafva desse blifvit narrade. --- dagen efter jag afsände
till Eder min klagovisa gick jag till H-r Arrh. förestälde honom saken, huru
illa han gjordt emot mig, huru han rent af därigenom kan ruinera min
timmeliga välfärd. Ja, jag wiste honom alla de för mig högst fördelagtiga
bref jag under mitt vistande här fått ifrån Höga Herrar i Sverige och mine
förmän, för at därigenom betaga honom alt Misstroende, men han svarade mig,
at min vän ej skrifvit honom på hvad sätt han skall få igen sina penningar.
då jag svarade därtil, at han skall få dem igen innom en viss tid af mig
eller ock af Eder, Han sade han kunde ej lämna jag icke ville gifva växel på
Min Vän, hvartil jag ej kunde neka, hälst det var periculum in mora jag
skref därföre växel blott på 40 Pound (som han lämnade) daterad d. 26 May
1784. Därigenom sattes jag i det lyckliga tillstånd, at få betala den
hederliga Vännen Springer och andra små Poster, samt för några veckor åter
blifva actif; men jag är ännu skyldig H-r Doctor Spence, H-r Grill och min
värdinna, så at om jag icke kan få resten, är jag like illa utsatt som
förre. ----- H-r Fredenheim har nu låfvat at på alt sätt arbeta mig till lön
i Gantzliet för den syssla jag nu innehafver. Jag har fått här en
proposition af en intim vän och Engelsman som bor uti en hederlig gate, har
ett egit ganska väl fournerat hus och har hederliga connaissancer, at
participera med honom uti en syssla som renderar honom 4000 Pound Sterl. om
den drifves noga, men elljest blott 2000. Han vill låte mig få äge
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hälften däraf, innom några dagar lärer den saken realisera sig. Dock må det
hållas
[ph.p.2] ganska tyst. Skulle den Högsta därtill gifva sitt bifall vill jag
aldrig mer komma till Sverige, ty hvad är 400 Riksdalers lön emot 1000 Pound
eller 4000 Riksdaler i London. ---- At jag fick r. der borte var på viss
sätt bra, ty flickan hade alsingen Education, kunde ej fransyska och ej
Svänska: Modren hade förlorat i Lindegrens Banquiroute och alt såg mig så
snuskit ut, at det endera var högste girighet eller ock värkelig fattigdom.
--- Modren kallade Svedenborg för en falsk prophet och förmodel, gifvit
samma idee ått flickan. --- Flickan sade at hon hatar Sverige och vill
aldrig dit, emedan hennes fader där blifvit illa handterad. Hon började
innerligen at gråta, enär H-r Springer giorde proposition.
Utom des hade
Bror August uti ett bref till mig, som låg länge hos H-r. Grill skrifvit på
sista sidan som tydel. Kunde af alla som hade brefvet i handen läsas. At
Sverige var det
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ohyggeligaste Land, at jag borde gifta mig med en Svedenborgianska och
virgo illibata, som ville följa med mig, enär jag påfordrade till
Africa. Detta ensam var tillräckeligt för at betaga mig all approbation,
så mycket mere som jag endast 2 gånger var i huset innan proposition
skedde, ty det Huset är nästan inaccessibelt, och alt sker der så
aritmetiskt, at ingen Kärleks böjelse kan äga Rum. --- En annan flicka
som jag älskade blef jag i vintras skild ifrån på det sättet; Hon sade
mig flera gångor at hon villa gå till Sverige, hvarpå jag svarade, at
hon då bör gifta sig med en Svänsk. några andra små Kärleks infall oss
emellan giorde at föräldrar fruktade det jag ville enlevera flickan, och
enär jag sedan kom på visite Sade de sig ej hemma. Flickan hade
öfversatt från Latinet Svedenborgs några arbeten, förstod fransyska och
ritade väl var 14 år gammal och älskade mig värkel. Nu håller jag på at
sätta 2-ne andra förslager i värket hvarom jag snart skall lämna
underrättelse, den ena funderingen är på Sir William Chambers Dotter som
anses för Rik: den andra en Engelska af 6000 Pound, som likväl ej får
lyftas strax innan en gammal faster dör, med kan jag med flickan få 2000
Pound så är jag nögd, bögge känner jag, bägge kan jag conversera med
lättare och oftare än med dem uti Hamarton, och bägge hafva mera conduit
och bättre maner. --- Jag har aldeles lämnat mine fransyska maner och
har Engelsmännerne giordt mig den rara och sällan gifvna complimenten,
at jag ej ser ut som en fransos, utan som en infödd Engelsman, ja, at
till ock med min Physionomie är Engelsk. -- De Engelska dygdiga
fruentimren hafva ock vist mig ett särdeles förtroende, hvaraf några
gifvit anledning till värkelig Kärlek ja till en Kärlek
[ph.p.3] som varit emot min böjelse och mitt Interesse. Emedlertid hvad
jag skall göra måste ske snart, innan resten af de penningar jag
ämnar få blifve alla, får jag dem åter icke, då ser jag intet mogen
till någen activite. Jag tror dock Försynen ej låter denna min resa
vara förgäfves ehuru han satt mig på nog hårde, och svåra prof. Jag
har i min lefnad efarit at vissa händelser i Naturen altid föregår
andra efterföljande händelser och at den Högstes Styrelse altid
varit sådan, samt at såsom det förhåller sig i det store förhåller
sig äfven uti det individuella. ---- Jag tror därföre, at den
Stormen och det svåra motvädret jag hade emellan Helsingöhr och
Hull corresponderat med det tröghet och motgång mine affairer här
haft uti denna förflutne vinter, men liksom jag på det
allralyckligaste sätt gick igenom den samma, så förmodar jag äfven
gå nu igenom detta bryderi jag igenom disappointment blifvit
försatt uti. --- Nu är alt här ganska grönt appelträden voro redan
den 10 May i Blomma, men en luft och en stank i staden ja i parquen
och alla när belägne Trägårdar som kan göra en om aldeles van
mägtig. Jag har ingen annan stäns känt frisk luft än i Kensidgton.
- Härom dagen firades till Handels minne en den vakraste och
345

största concert England ännu haft. Musiquen var alt Handels. de
störste Mästare från alla orten voro hitkomne at afhöra den.
Billettorne kostade ej mindre än 1 Guinée. --- Jag hade icke länge
sedan bref från Stallmastaren Munk. Han hälser mig från Bror August
och säger at han tror hans Africanska Resa ej blir utaf. Ingen har
svaret på annoncen. Sådane annoncer måste ofta göras, men jag skall
göra en ny Invention. Engelsmännerne som så ofta bedragas af
Charlataner och som sjelfva äro så misstänksamma fruktar jag ej
lärer finna sig uti en dådan Resas förlag. Men bäst blir at
insinuera Saken mundtel. Hos Bank[*], då torde han genom sina
vänner kunna skaffa någon Lord som af amour de goire vill på kosta
resan. Afven kan jag tala därom med General Rensford som
[*That is, Sir Joseph Bank, a Swede but naturalized in England.]
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är vän med Lord Percy, neveu du Roi, men han bor 20 mil på landet
och mina omständigheter hafva ej lillåtit mig at se honom där
eller resa ut; och jag tål så liten mot gång innan jag blir
inactif och mjältsjuk. Endera dagan skall jag öfversända Plan till
en Societe Universelle som här håller på at inrättas: går den ihop
blifver den mägtigare an någon Vettenskaps Academie i hela Europa.
--- De Reflexioner jag lamnade Min Vän öfver England äro blott
skuggorne, ingen tafla är utan skuggor och dagrar, men när de
sednare läggas därtil blir England det bästa Land i Europa. Men
som mine förmän äro fransoser, så vill jag ej uptaga i mine
Reflexioner det vakra, det skall nog komma fram i sinom Tid. Jag
har ock alt sedan jag kom hit ingen enda dag längtat till Sverige,
ehuru at jag nu älskar långt mere Sverige än förut. När man ser
ett ting på afstånd glömmer man felen, ty de skönjas icke, Hälsa
Bror August otroligt, och communicera honom alt hvad som kan
interessere och upmuntre honom. Om jag skulle berätta alt nytt som
här passerar och som kunde interessera, handt jag ej annat än
skrifva bref: jag måste därföre sluta med den vänskaps fulla
försäkran at jag med den största utmärkta högaktning har det nöjet
städse vara
Min Herres och väns
trogne och ödmjuke
tjenare
N.
[ph.p.4]

To Mr.
Charles Bernhard
Wadström
at Stockholm.
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1664.38
JOHANSEN TO C.B.WADSTRÖM
[l784]

Phot. in Ph.File 592c = 5 pp.

In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1662.12, 1664.37)
Transcript:
[ph.p.1]
Min käraste Broder
Jag förundrar - och förundrar mig och kan knapt hämta mig från min
förundran öfwer det som denna tiden händer. Tusende tacksägelser min kära
Broder för det myckna glada Du mig bådar. Det är på 13de året sedan jag
med fägnad och alfwarlighet omfattade de sanningar som nu så kraftigt sig
bete, och jag har i den wägen åtskilligt markeligt erfarit. Skakad en
lång tid af haftiga andeliga Stormwäder, och nu en tid bortat nedtyngd af
många werldsliga besvarligheter, har jag, så til sägandes,
glömt
bort
hwad glädje är och at jag hade skäl at något ljufligt hoppas
Men dina kära bref uplyfta mig och återge mig liksom ett förlorat lif.
Men nog om mig.
Låt oss fästa synen på Guds församling. Et flygtigt öga kastadt på
alla Folkslag på Judar, på de första Christna, på catolska Kyrkan, på
Lutheri Reformation och alla dessa Secter, försäkrar snart, at folket
will i allmänhet hafva Religion, och då det icke mera finnes smak, icke
föda i den som bjudes, löper det willfarande en tid at söka efter bättre
och ledsnar änteligen at söka någon. Den bästa Religion måste, som alt
annat, hafwa uti sig den ordningslagen, att ifrån en menlös
barndom
blifwa mogen, och af äntlig skröplig ålderdom dö ut. Det kan således
blifwa en tid, då det är liksom ingen Religion, och då den tankan blifwer
mycket mägtig, at Religionen är et intet. Denna tidepunct är wärkeligen
nu. Men först en blick på Juda folket: Då deras kyrka war på wippen af
sitt fall, war deras tid så ganska lik den wi nu lefwa i, at man daruti
kan spegla, och göra en förnuftig slutning om wårt tidehwarf. De hade
mycken och prägtig utwärtes Guds tjenst;
de
skröto
högt
utaf
sin
Religion, sit ljus, och föraktade därföre andra (Joh. 8.39.53.) fålkslag;
Deras Präster, härskande och egennyttiga, ifrade
[ph.p.2] för Religionen, men drefvo nu origtig lära, de lärde
menniskjodigter, bara ord och idel utanwärk; och höllo sjelfwa icke hwad
de lärde, Uppenbarelsen, Guds egit Ord, war mindre agtadt än de äldstes
stadgar, och med dem aldeles bortblandadt;
Andeligt förstånd i skrifterna tålte de ej föra nämnas; meningar
angånde Religionen söndrade folket i partier; en del nitälskade för den
då gängse läran sådan som den war, öfvade mycken skenhelighet, och hade
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namn af Phariseer; en annan del föraktade öppet all Religion, nekade
upståndelsen och at ingen Ängel eller ande gafs, dessa kallades Saduceer;
men mästa delen, så wäl bland Prästerna som det öfriga fålket, brydde sig
ej om, hwad som sades eller mentes, endast de finge lefwa
efter
sina
kynnen. I en sådan bister willerwalla och Religionslöshet hos et
folk,
som den Guddomliga Försynen så tydeligen utmärkt, at på Religionens
wägnar wara ett mönster för alla andra fålkslag den tiden; närmade sig
mildeligen
wägnar wara ett mönster för alla andra fålkslag den tiden;
närmade sig mildeligen det guddomliga, och så nära menniskjan uppå så
kraftigt sätt yppade en ny lära, at intet motstånd halp. En lära som
kullkastade alla de andra, och då den icke anammades, hos de fålk der den
war yppad, gick den ut at ibland hedningarna blifwa med begär antagen och
tilwäxa, och knapt hade den bland hedningarna fådt fotfäste,
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förr än Juda samhället öfverända kastades, och de kringspriddes kring all
werlden til en lätt och öde som wi wete.
Den lära som war då så wäldig, som wäxte med en sådan fart, och gjorde
underwärk i werlden, är nu sig icke mer lik, hon war snart af så många
kätterier och gräseliga willomeningar oaflåteligt anfäktad, at hon ej annat
kunde än med tidsens framfart bli förändrad. Hon är också förändrad nu at
om man noga jämförer henne med
[ph.p.3] den Herrens Christi egen lära, är i hufwudsakerna aldeles icke
samma mening och knapt samma talesett uti behåll. Däraf är det icke
underligt, at hon så föga nytta åstadkommer, och at hon ej kan wederlågga
sina bespåttare. Med häpnande förundran finner man i almenna tidningar och
dageliga papperen, huru djerft och oförsynt, och med hwad starka wapen wåra
präster angripas, huru deras nakenhet och myckna swaghet mer och mera
blottas, huru wanmägtigt de sig förswara, och några uti harmen ilske fält,
men mästadelen tiga stilla, huru deras angripare glädjande sig såsom utaf
wunnen seger, brösta sig öfver sin makalösa fintlighet och ojämförliga
förmögenhet, uphöja sina Förstar och Anförare up til skyn, och, hwad öfver
måttan skamligt är, for Guda dem. Om dessa kämpar hafwa någon Sanning på
sin sida, och om de göra något godt, i det de wäcka fålket ur sin hårda
sömn, sin tanklöshet uti Religionen, så är dock å den andra sidan Prästens
Ämbete et heligt kall, som wördas bör för Religionens skull, och Religionen
andock något som för ingen del bör lekas med. och trampas på.
Det är wid sådant idkeligit nesligt gnabb emellan wår tids liksom Phariseer
och de upkomne Saduceer, som Guds sak förblifwer framför alt lidande, så
framt ej någon ändring skulle blifwa. Den Almägtige gör derför slag i
saken, och kommer likasom om Natten stjälandes sig uppå fålket med en Ny
låra som förwånar och förbryllar bägge Parterna, och gör många såsom
Solblinda. Den ewiga Ordningen är sådan uti
[ph.p.4] alt, at när något blifvit försämrat och äntelig. aldeles utur
ordning kommit, måste det uti cordningen en tid hänlämnas til at
fortgå, och först blifwa wäl fördärfwat, hopablandat och förwändt,
innan ordningen kan åter wisa sig, och något annat upkomma, som är
ägta, rent, förädlat, förnyat och således nytt. Det nya som Guds
annalkande Barmhärtighet nu gör i sin Församling, ar af werlden ännu
fö ga kandt och iagttagit. Ovanligt och utat så ganska frammande art,
gar det i borjan sagta och daldt til waga. Han kommer som Han låfwat,
men uti skyar och medan det är ett andeligt mörker eller natt i
werlden, wid midnattstid som han gärna plägar, men Han blifwer ej
igenkänd förrän wid morgonrodnaden. Det torde och hända såsom fordom,
at ibland sina egna, som Han kommer til, blir han alraminst annammad,
ja hwad wärre är, aldra mäst hatad och förföljd. Och hwad kan man icke
wänta af Religions lösa menniskior! Hur långt gick icke raseriet då,
när Gud som människja blef dödad. Den frommaste blef körd utur
werlden. Det är således beklageligen at förmoda, at den nya läran som
upkommit, icke gör i Christenheten andra än klena framsteg, men mycket
troligt at någor annorstädes i werlden hos fromma hedningar Guds
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uppenbarelse sig äfwen yppar, och med mera glädje emottagen, har i
mera frihet wida större fortgång och wäxer snart til åtnjutande af all
utlåfwad Sällhet.
[ph.p.5] Läran i sig Sjelf, denna himmelska Lärdomen har magt och
styrka nog at emotstå alt ondt, och öfwerwinna både skenheliga och
fritänkare. Men hon är mild. Ifrån sit höga Uphof full af idel kärlek,
nyttjar hon ej sina wapen och sin magt för än i högsta nöden. Kärlekens art
är sådan, at den wärkar mäst i Löndom, wäl brinner den af åtrå til at få
meddela sig och wärkligt kunna se hwad sitt är,
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wara andras; men skarpsynt spiller hon ei fåfängt bort sin
kraft och rör sig synbart icke mera, än hon märker sig bli
antagen: och för at kunna emottagas, danar hon sig hemligt,
banar wäg för sig, och aktar på tillfällen. I emotthingen
består dess lif, och Emottning sker ej utan frihet och frihet
gifves ej, hwar ej är Frid. All split och twedrägt, twist och
trätor, gnabb och häklande, alt hwad som förstörer sämja, lugn
och frid är därföre wida skildt från nya lärans efterlefvare.
Ifrån Jonson til Directeur Wadström
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1664.39
GENERAL C. TUXÉN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1784 July 17, Helsingör
Phot. in Ph.File 593 = 4 pp. (p.4 =in 594)
See above - 1531, 1664.22
below
- 1664.43
See Doc. 2²: pp.1150-51.
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling, Package no.l8.
Transcript:
[ph.p.1]

Helsingör den 17-e Julii 1784

Welbaarne Herre!
Höjstaerede Herr Secreterer!
Jag har med megen Fornöjelse af Deres Welbaarenheds den 13-de dennes
indlöbne og kiaere Skriwelse faaet den behagelige Tidende om Deres
Welgaaende og Ophold enden i Engelland; thi da hwarken min Sön eller iag
intet hawds hört siden det sidste brew, hwori Ankomsten til Hull blew os
tilkiende giwet men ikke nogre widere adresse hwor wi kunde bestemme wores
Swar hen, har wi taenkt at Deres Welbaarenhed allerrede igien hawde
forladt Engelland og kandske gaaet til Frankrig, allreheldst wi litet
herom hawde erfaret fra Swerrig, hwor min Sön i Februario hawde wed en
hastig tour til sine Swiger foraelder hawde den Aere at tale med Herr
bergs-Hauptmanden og de öwrige waendlige Wenner, blant hwilke Herr
Wadström har giort mig den Aere at skriwe mig 2de- brew til hworeffter iag
giorde Anlaeg med wores da waerende Pr. Min: angaaende det Förslag om en
col: etablerande paa Afr. kusten, hwortil hand lowade baade min Sön og mig
sin krafftige bistand og hawde wirkelig i Sinde
[ph.p.2] at anwende ald sin Jindflydelse, da det behagade Forsynet at
kuldkaste wore önsker wed den Forandring, som her den 14de- april
foregik i wor Regierings bestyrrelse, som Deres Welbaarenhed ikke
kand waere ukyndig om og iag omstaendelig har giwet benaenmte wore
Wenner i Swerrig Kundskab om. Midlertid har iag ikke tabt ald Haab,
naar mand kunde giwe Tiid til at sondere det nu waerende terrain og
bestemme, hwem af de nu waerende Ministaer mand med Sikkerhed kunde
wende sig til uden at begaae nogen indiscretion.
Det giör mig ont at höre, at Wor autor blant de wiise
Engelske har endnu saa faa boundrere, da iag dog af et brew fra Herr
Chastanier, (hwari han wer saa god a giwe mig Kundskab om en
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convocation particuliere, som Geistligheden af den Engelske Kirke
har holdt og delibereret om de skulle saette sig mod wor store
Laereres Thesis om Trinitate Personarum eller ikke, hwilket sidste
skulle waere blewen besluttet og tillige sendte mig et fransk
Prospectus til subscription for de utryckte latinske manuscripter,
med meere) hawde giort mig det Haab, at Antallet hawde waeret
större, og kan iag ikke troe andet, end at det jo maa waere Deres
Welbaarenhed, der har forskaffet mig den Förtrolighed og Tilliid,
som Herr Chastanier yttrer mod mig.
Mig synes ikke at de som adopterer wor dyrebare salige Wens
laerdomme, enten skulle lade kalde sig Suendenborgianer eller Novi
Jerusalemiter men alleene Christne eller aegte eller sande Christne,
[ph.p.3]som den respectable Doctor Hartley meget wel siger
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i sit brew til Deres Herr broder, som iag har copie af.
Angaaende den Engelske Nations insociable butte og swaere Waesen er
iag aldeles enig med Deres Welbaarenhed, og synes langt meere om den
Franske behagelige omgaeng.
Uendeligt kiaert er det baade min syge Hustrue min Swigerdotter min
Sön og mig selw samt alle mine, at Deres Welbaarenhed har fundet sig
fornöjet hos os de faa Dage wi hawde den lycke at eje Dem og waer
forsikret at wi med laengsel seer den tiid i möde, som wilde igien
skiaenke os den behagelige Naerwaerelse af en Mand, som wi med saa god
Grund aerer og elsker, og jo laengere samme kunde ware, jo större
skulde wist wor satisfaction waere.
Wist er Giaerningen wed de Europaeiske Höffen meget stor, og wil
wist udbyde til manges Ödeleggelse der som Herrens Forsyn ej kuldkaster
Höfmods og begiaerlighedernes farlige afsigter. Herren styrer baade os
og wore Naboer, at wi maa kiende hwad der tiener til wer Fred. Hwad os
angaar, er uag wiss paa, at wi intet andet önsker end Fred og Roe, som
det er wist der er os saa wel som wor naermeste Nabor tienligst.
[ph.p.4] Min syge Hustrue, min Swigerdotter min Sön og iag selw
forsikrer Deres Welbearenhed om den sande Höjagtelse, egard og
trofaste Wenskab, med hwilke de og iag altid skal giore sig en
aere af at kalden og waere
Deres Welbaarenheds
Min höjetaerede Herr Secretairs
oprigtigste og ydmygste Tienare
C. TUXEN.
Jag önsker Min Herre maa
kunde laese og dechifrere
min hastige och upyntelige Skrifft.

1664.40
DEAN FERELIUS' ACCOUNT OF SWEDENBORG'S LAST HOUR
1784 Aug. 12

See above - 1663.11, 1673.11
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"Gathered and written down by" Johan Knös, "from his [Ferelius's] own oral
communications on August 12, 1784"; and printed in
Doc. 2¹: pp.562-64.
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1664.41
A.EHRENSTRÖM TO CAPT. NORDENSKIÖLD
1785 April 14, Helsingförs
Phot. in Ph.File 593a = 3 pp.
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
(See above - 1664.38)
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.236-38. and as follows:
[ph.p.1]
Afskrift
Wälborne Herr Capitaine.
Jämte att jag härhos får återsända de mig lånade papper, för hvilka jag
ödmjukel. tackar, tor jag mig tillåta den friheten att skicka Herr Capitaine
några Inkast som fallit mig i sinnet, sedan wår sista samman waro, under
läsningen af Propheterne och et par Evangelister. Jag har lemnat något bred
marginal, på det at Herr C - vid tillfälle, om han behagar, måtte där kunna
anteckna sina svar eller gifva anwisningar til de Böcker hvarest de
opräknade swårigheterne blifve uplöste. De citerade språken äro icke skrifna
ur den Swinska Bibeln, utan öfversatte ifrån den Engelska. Jag har skrifvit
med sådan hast, att översättningen derigenom kan wara mycket felfull,
hvilket Herr Capitainen täcktes ursägta.
Jag upprepar här hvad jag förut sagt, at af all Theologie är efter min
tanke Swed: den bäste, så vida han bygger den på Förnuftet; hvilket ingen
annan Religions stiftare gjort eller gjör. Det gifves intet medium: man
skall ettdera taga Förnuftet til domare i Religionsmal, eller bekänna at
Religionen är et fourberi; denna bekännelse böra Catholikerne hemligen gjöra
sig alla dagar så länge deras präster undanhålla Bibeln för folkets
granskning, Om jag tror en sak utan lifligt
[ph.p.2] begrepp derom, samt utan en på förnuft grundad öfvertygelse, så kan
jag icke sägas hafva någon Tro: Jag kommer då i samma belägenhet med
Åsnorne, om hka prästen i Swed-s Memorabilium talar. Hvarföre skulle
Gud hafva utrustat Menniskan med förnuft? månne endast för att wägleda
honom i Naturlige ting? Ney säkert äfven för att pröfva de andelige. --S-- lära får således af detta skäl genast försträde för alla
Cristeliga Läror; när jag härtill lägger det wärdiga begrepp som han
gifver om Gud, h-ken icke mera föreställes som en grym Tyran,
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förlustande sig i Menniskor ewiga plågor och osällhet; När man har
afseende på den sunda och fullkomliga moral den predikar, hvilken
sätter hela wårt andeliga Lif och hufvudsumman af alla wåra
skyldigheter endast uti kärlek til Gud och Nästan. När man betrakter
den enkla men tillika Ljusfulla Systeme uti hvilken den är sammansatt
och hvarigenom de swåraste problemer blifva med lätthet upplösta, samt
passionerne uti deras krånglige Labyrinth förkla[ra]de: Så bör man
naturligtwis wärdera den ganska högt. Söka att få allt närmare kännedom
deraf och upprigtigt önska att de moln, som ännu kunde undan skymma
dess Sanningar, måtte förskingras. Det är hvad jag för min del gjör och
[ph.p.3] för att komma till en fullkomlig öfvertygelse i den saken, will jag
lägga mig winning om att ihopsamla alla de inkast deremot som jag
kan få; jag utber mig att få sända dem efter hand till H-r Cap. och
att han will gjöra sig den mödan att beswara dem.
För det nöje Hr. Cap. umgänge sista gången skaffade mig får jag
tacka af hjertat och önskar att åter snart få njuta dylikt.
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Om H-r Capt, skulle få tillfälle att med något bud skicka mig
andra Tom af S-s Ciel et l’Enfer och i fall att den ej behöfves,
så skulle jag råkna det för en synnerlig godhet den skall ej hos
mig fara illa. Les Maladies de l’ame kunde kanskje då medfölja.
Jag skulle gjärna wilja läsa den andra gången. -- Jag anhåller
att min wördnad för hennes Nåde måtte förmälas och har äran med
upprigtigaste agtning och tillgifvenhet förblifva.
Wälborne Herr Capitainens
Helsingfors den 14 Aprill
1785.
Ödmjukaste tjenare
A. Ehrenström
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1664.42
DEATH OF DR. MESSITER
1785 April

Notice of in The Gentleman’s Magazine and
Historical Chronicle. vol. 55 pt. I: p.323
(=l785):
"Death Notices
”At his house near Islington, Dr. Messiter, a man
of distinguished literary abilities and great
medical knowledge."
See:
vol.235 p.99 - Marriage Notices: "Mr. Messiter,
Surgeon, to Miss Corker, with £5,000" (= Feb. 1753).
Complete set of this journal in ANC Library.
See above - 1402.14, 1402.15, 1496.11.

360

1664.43
GENERAL C. TUXÉN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1785 Aug. 30, Helsingör
Phot. in Ph.File 594 = 3 pp. (2 sheets)
See above - 1531, 1664.39
below - 1665.16
Doc. 2²: pp.1150-51
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling, Package no.18.
Transcript:
[ph.p.1]

Helsingör den 30 August 1785.

Welbaarne Herre og Kongelig Secretair!
Eders Welbaarenheds höytaerede og höystangenemme Skriwelse tillige med
den obligeante Föraering af det rare Appendix og den nyligen Tryckte
Summae Expositio Sensus Interni af wor Salige Laerere mod Toeg iag
först i Junio med den störste Erkiend elighed for dette sialdne bewiiss
paa min högstaerede Wens Yndest og Godhed. Give Gud iag wor Eyere af
noget, som iag kunde giengiaelde denne Wen skabs pröwe med; Men iag er
del ikke, og maa lade det bliwe med önsker; Hwor meget har iag ikke
aarsag til at bede om Förladelse, fördi iag ikke för har beswaret denne
kiaerkomne og interesante Skriwelse? Hwortil iag har intet at undskylde
mig med naar wisse Huus sorger og min boepaels Forandring fra mit nu
solgte gamle og til min Söns nu bebrede Huus ey mea bliwe antagar,
hwilket iag dog saa ber og beder om. Jag kand ikke noksom beundre Eders
Welbaarenheds utraettelige Fliid i at befordra wor Salige Wens
christelige Laeres Udbridelse, Herren legge sin Welsignelse dertil, som
hand vist giör; Er det mueligt beder iag at forskaffe mig et exemplar
af Apocalypsis explicata i hwad den kostar. Hwor glaedeligt er det at
höra at den sande christendom daglig faar fleere og meere udwalgte
Tilhaenger i Engelland, saa wel som i Frankrige. J mit Fäderneland er
det ikke saa og waerre end i Swerrig; Den eeniste Tilwaext mand her
kand spore er, at snand her begynder at fole meere alwörlig og mindre
latterlig om wor Salige Swedenborgs Skrifter siden mand hörer om del
Theosophiske Societets Jndretning i Engelland og Franckrig; Men hworaf
kommer det, at mand effter avisernes beretning kalder det Fransk
Societet Martiniers? og kand Eders Welbaarenhed underrette mig om det
er sandt hwad mand her har forsikret mig at det [?] bekiendte mystiske
Skrift des Erreurs et de la Verité er udgiwet af dette Salskab? og hwem
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det egentlig af samme er dets Autor? Jag förstaar saa got som intet
deraf men det iag forstsar kommer mig for at waere ypperlig og skrervet
af een stor Mand i Wisdom, Laerdom og Got hierte, saa mig synes, at
mand kunde kalde ham Swedenborg Travesti; Jag weed ey om iag dömmer ret
eller ikke. Dersom min Aedle Wen, heri wil sige mig sin Maening, wil
det waere
[ph.p.2] mig en stor Satisfaction. Jag weed [ei]om Eders Welbaarenhed
har laest den tydske Recension af dette Skrifft af den bekiendte
Wändsbekker Bohten eller M-r Glaudius Hemme des Lettres à
Wandsbeck; som er den eeniste af de Laerde der i sin egna
bekiendt Skriwemaade har talt med det fineste Judicio om denne
bog, saa vel som Wor höysalige Swedenborgs Skriffter og Laerdom;
Har har min hoystaerede herre ikke laest det, som iag neppe kand
troe, da iag har laest extracter deraf I det Swensk afften blad,
da forsiken iag, at det fortiener at laesas. Hr Duches
Caspepinas Letters og Discourses on Several Spiritual Subjects
har iag ikke laest eller hort
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tale om, men aerer af mit gandske hierte Ham, Doctor Spence M- Clowes
og alle lemmerne af det höyaere waerdige Theosophiske Societet, som
arbeider saa utraettelig paa den christelige laeres Forbedring og
udbredelse. Hwor onskede iag ikke at at biende og omgaaes nogle af
disse siaelder Naend, hwartil dog for min alder intet Haas er. Dog iag
bör takke Gud der ham undte mig den Satisfaction at kiende Herr Charles
Nordenschiold, hans Herr broder og Hr Wadström, som fornylig med en
dansk Capitains Löwenörn af Marinen /:een ung Mand som iag hawde wilde
wilde foreslaac til at commandere det skiib som skulde undersöge den
Africanske Kyst med wore Wenner i fald Ministerium her ey wor blewen
forandret og iag faaet leylighed at fuldföre dette Förslag:/ har sendt
mig den i London tryckte. Ja wist er det nöysomt at kunde lewe i et
land, hwor Tank- Tryk- og Tale-Friheden findes; Wort land er ey saa
lykkelig men tolte det wist, der som wor wittige arbeidsomme og
oeconomiske Kronprintz maatte eene raade, og ey bliwer forfört til at
amusere sig, med tactiquer og militairiske occupationer. Jag kand ey
besware den megne Höflighed, som iag og min Son bliwer beaeret med; Ere
wi saa lyckelige, i saer iag, som stander effter at snart brergrar i en
anden Werden, endnu en gang at see wor kiaere wen hoss os her i Staden
wil wi wist bestraebe os effter at giwe ham alle i wor
Magt waerende bewiiste paa den kiaerlighed og oprigtige Wenskeb wi med
saa megen grund skylder hans elskw aerdige store Egenskaber og dertil
wil wisserligen
Capitain Falbe /som alt Hower [een] Dotter:/ den gode Gen. C. Glörfeldt
og den skikklige Bähr, saa wel som alle af min Slaegt der har haft den
tycke at kiende Ham, Hoppes om at contribuere deres wänligste til. De
lader wed mig Deres waerdnedfulde
[ph.p.3]
Hilssen og kiaerligste Önske förmalde at wi maa nyde den
lycke at eye saa elskwaerdig og respectable een Wen nogen Tiid herhos
os i Helsingör, iag i saer, som med den anderligste langsel seer denne
Förnöyelse i möde og wenter mig deraf den wisseste Förnoyelse. Hwor
waker og welgrundede ere idke Eders Welbaarenheds Refleixioner saawel
ower de Sensuelle Nöyen, more Tankers concentration, og Faerligheden
for os naar wi wil söge Wiisdom uden for Gud, som ower den Engelske
Nations caractere, der saa mesterlig kand laere en fremmed. Ydmygheden.
Men denne Aedle Nation wilde ikke fortiene det Nawn, der som den ikke
eyede Maend, der elskede og aerede en Ung fremmed Mand af Eders
Welbearenheds udmaerkede medfödte og erhwerwede Egenskaber; Hwo kand
noksom beundre Eders Welbaarenheds utraettelige Fliid og bestraebelser
til at naae sit foresatte Maal med at fase de medbragte manuscripter
tryckte wagtet saa megen Modsigelse som mand let kand forestille I et
saa laerd som adwalgt Societet, og sandelig mand seer tydelig at Herren
sehr har sin Haand deir, Hand krone fremdelis Min udwalgte Wans
Worsweerdige med den rigaste Welsignelse. Jag har siden iag begyndte
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dette brew waeret meget syg og för(tör?) endenu ey rose mig i lufters,
som her har i Za H Maaneder waeret meget waad og fugtig, hwilket
wedwaerer endnu, dog er iag nu Gud ske Tak bedre skiönt saa mat at iag
nödes til at slutte dette brew med tusende kiaerlige Hilsenar fra min
Swiger dotter, min Sön og alle mine, der önsker ald Aandelig og
legemlig lycke og Welsignelse ower wor kiaere Nordenskiöld; Min syge
Hustru i saer taler 1000de gange om den siaeidne Unge Adelsmand fra
Swerrij og glemmer ham ikke i sine bönner til Gud, som neen hendes
Mands dyrebareste Wqenner, har og det wisse haab endnu at tale ham mere
end angang i denne Werden. Det er besynderligt Engelske Hustru er af
wore Troes Bröder i Engelland kand waere Moodstandere af en laerdom,
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der fran for nogen anden christendoms Förklaring loder dem weder
fares saa megen claet; Men neppe troer iag, at disse personer kand
hawe gode hierter eller böyels er. Öwer alt faer mand owerlade det
alt til Herrens wiise bestryselse der nok blewer i Stand til at
owerwinde og haewe denne Fristelse der ey kand waere liden for
wedkommande Aegtemaend? Nu min hoyst orede Wen! wil iag befale Dem
Hans naadige beskiaermelst og bede, ey at traste mig med Taunshed
som iag tilstaar at ham fortient, dene twertemod glaede mig wed
beylighed med et brow fra saa kiaer en Haand, da iag forsikier at
ingen kand aere og elske Eders Welbaarenhed höyere og hierteligare
end iag som en oprigtig ydmygste Tiener
Skrewet den 2d-e Novbr. 1785

C. TUXEN.
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1664.44
WILLIAM SPENCE TO A.G.NORDENSKIÖLD - PRINTING OF MSS DISCUSSED
1785 Aug. 30, London
Phot. in Ph.File 595 = 2 pp.
In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be given to the
Royal Library. Formerly in Helsingfors, Finland, among the Frugård
Documents: Bundle 3.A. no.5.
(See above - 1664.30, 1664.41)
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.247-48, and as follows:
[ph.p.1]

London, Great Marybone St-t N. 17.
Sir, 30 August 1785.
Sir,
Having heard from Mr Charles Nordenskjöld that you and Mr August
Nordenskjöld
are the only Gentlemen at Stockholm who openly profess the
new heavenly Doctrine,
I take the liberty to send you the inclosed
Proposals: As only 250 Copies are to
be cast off, it is necessary that
those in foreign Countries, who by their Purchase will encourage that most
valuable Work, should send their money over in time to any of the within
Mentioned Trustees.
As there is said to be a Copy or Duplicate of the
[Apoc-sis Explicata]
same Manuscript in the Trunc where they are preserved, and this Manuscript
is defective in the last or fourth Volume, from the XIX Chapter & tenth
Verse, Paragraph or Section 1229 to the End, we request that a Duplicate
of the same Deficiency, to the End of the Work, be sent over as soon as
convenient; beginning with §.1229. Et dixit mihi, vide ne. Else it would
stop the Printing thereof, which is continuing daily: We trust in it the
more, as Mr August Nordenskjöld has promised it in a memorandum to his
Brother.
There is also a smaller Defect of only one Paragraph N° 247. still
sooner wanted, which is in the first Volume, beginning with these Words:
247. Zelo age ergo et resipisse, quod significet ut sit illis Charitas,
constat ex significatione Zelo agere, quad sit ex ### ### thus referring
the reader to another place, which we cannot find, therefore it will be
necessary to have it copied out from the Duplicate at Stockholm and sent
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to us by the Post without Delay. Mr Charles Nordensklöld, has wrote about
it to his Brother August some time ago, as well as of other Matters of
Consequence, but without any Answer.
Mr Charles Nordensklöld, who lives in my house, desires me to acquaint
you, the he is very much disappointed from his Brethren or Friends not
remitting him any money over, nor answering any Question; this has given
occasion to many Suspicions, even among our friends; and if not in time
prevented, will put him in trouble & Danger, and oblige him to stay in
this expensive Country longer than his Circumstances would allow: We beg
therefore that his friends may not further neglect him. Being a Secretary
to the King, he hoped for the Business of a Secretaire d’Ambassade, by
which he might have had his Debts paid, which he says amount to about one
hundred l; fifty Pounds Sterlgs As he thinks he cannot go away before that
is Paid, he begs his friends to exert themselves in his favour. Yet I
reckon myself his greatest Creditor, and should be lothe to hinder him, so
good
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an Opinion have I yet of his Honour & Honesty. . . May Good Will
& Charity dwell in every ones Breast, who loves the new
Doctrine; is the Wish of him, who has the Honour to write
himself
Sir, Your most Obedient humble Servant
Wm Spence
Mr Adolph Gustaf Nordenskjöld
Capitaine &c.
á
Stockholm.
a Single Sheet)
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1664.45
PECKITT'S MEMORANDUM re LATIN MS OF APOCALYPSE
EXPLAINED
[1785]

Phot. in Ph.File 598 = 1 sm. sheet

In London, Swedenborg Society, Inc. Library.
Transcript:

This was a misfortune
when my Home was on
Fire, by the carelessness of
a Neighbour, and escaped
the flames by being thrown
out N° 50 Old Compton
St Soho Pekitt 1785.
15 Houses were burnt down.
[Note by Hyde: The above memorandum in the
handwriting of Henry Peckitt is preserved in
the Archives of the Swedenborg Society.
A note is appended thus:]
This fly leaf was taken out
of a copy of Hutchinson’s Works
soiled by dirt Oct-r 2d 1834.
R. Baldock.
See Doc. 2²: pp.712-13 (= Doc.287.
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1664.4501
CHRISTIAN JOHANSEN TO M. STURIZENBECKER
1785 Sept. 23

See above - 1496.17
" below - 1665.01
In Stockholm, in the Royal Library: Handskrifter
Religion -Swedenborg A.612: pp.133-61.
28 pp. + 1 page App, 8:o
See above - 1496.17 for transcript of Extract of
4 pp.

1664.46
WILLIAM GOING TO ROBERT HINDMARSH
1785 Oct. 14, The Hague See below - 1665.14
In Doc. 2¹: pp.573-74 (= Doc.269A):
This letter was first printed in the Magazine of Knowledge 1791,
vol.II: pp.296-93: Discussing the charge of Swedenborg having retracted
his Writings in his last moments.
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CHRISTIAN JOHANSEN TO C.J.BENZELIUS
1785 Nov. 1, Eskilstuna
Phot. in Ph.File 596 = 4 pp. (3 sheets)
In Linköping, Diocesan Library: Bref till C.J.Benzelius, vol.II:
B. f.l3 nr.93.
Transcript in ANC, as follows: Tafel MSS: 365-66; Nordenskiöld Papers
1772-1824: pp.250-51 (see above - 1664.44); and as follows:
[ph.p.1] Högwördige Herr Doctor och Biskopp!
Wår Kyrkoherde Hr Mag: Stahre har öfverbragt mig ifrån Herr Doctoren och
Biskopen en gratiens hälsning, jämte förfrågan om jag innehade några af de
i Norrköping för flera år sedan sequestrerade H-r Svedenborgs Böcker.
[ph.p.2] För Bewågna Hälsningen får jag först äran aflägga min ödmjukaste
Tacksägelse, och om de efterfrågade Skrifterna, följande
vördsammast vid handen gifva.
Det voro 50 Exemplar af H-r Svedenborgs Bok De Amore Conjugiali, som under
1769 års Riksdag, genom Biskop Filenii föranstaltande, blefvo
sequestrerade vid Sjö Tullen i Norrköping. At de af Tull Betjäningen vid
Packhuset darstades noga förvarades, är mig bekant. Men någon tid
därefter, om jag ratt minnes, år 1780, då en kännare af dessa Skrifter,
träffade i en kryddbod i Stockholm et partie Exemplar af samma Bok, hvilka
där nytjades til convolut pepper, gissade man, at de kunde
möjeligen vara de i Norrköping sequestrerade Exemplaren, och at deras
lösgifning varit en påföljd af Biskop Filenii död. Samme kännare handlade
då ur kryddboden en hoper Exemplar, och lät mig, emot utbyte af en annan
rarare Bok, undfå 6 st: af dessa. Desamme her jag sedermera så employerat,
at jag icke har något at kunna aflåta. Men som jag af samma bok har en
annan inbunden dupplett, önskade jag, at ödmjukast få offerera den til et
rums ärhållande i H-r Doctorens och Biskopens Samling. Den följer i den
afsigt härjämte. Jag får ock dårvid bedja om ursakt, at den något är
skadad på de första bladen. Den var sådan, då jag ärhöll den:
och det egenhändiga namn som på titelbladet är teknadt, utvisar at en
förnäm och lärd Herre förut varit ägare däraf.
Några afskrifter af Hr Svedenborgs Bref, jämte en Inlaga til
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Kånungen, hvilka kunna uplysa Sammanhanget af Sequestren på dess Böcker,
tar jag mig äfven frihet at medsända.
Om jag tordes, trade Jag mycket at säga om dessa skrifter, men under
Herr
[ph.p.3] Doctorens och Biskoppens uplysta ögen tala de hög, för sig
själfve. Jag anhåller då endast, at uti Herr Doctorens och
Biskoppens bevågna ynnest innesluten, få äran framlefva med
djupaste vördnad
Högvördige Herr Doctorens
och Biskoppens
Eskilstuna d 1 Nov:
1785

aldraödmjukaste tjänare
Christian Johansen
[ph.p.4] Svedenborgs
Egenhandiga papper
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Translation in: Doc 2²: pp.710-11 (= Doc.286);
NCL 1940: pp.32-33
Nordenskiöld papers 1772-1824: pp.252-53. as follows:
[Fate of the Confiscated Copies of "De Amore Conjugiali"]

Most Reverend Herr Doctor and Bishop:
Our pastor, Herr Magister Stahre, has brought me from Herr
Doctor and Bishop a gracious greeting, and also the question as to
whether I had any of the books o Herr Swedenborg which were
confiscated in Norrköping many years ago.
First, for the pleasant greetings I have the honor to give my
most humble thanks, and, in respect to the writings inquired for,
respectfully to give the following information.
There were fifty copies of Herr Swedenborg's book De Amore
Conjugiali which, during the Diet of l769,[*] were confiscated in
the Custom House of the port at Norrköping by the direction of
Bishop Filenius. That they were well preserved by the officials at
the warehouse, I know. But some time afterwards - if I remember
aright, in 1780 - when a receiver of these writings came across a
number of copies of the same book in a grocer's shop in Stockholm
where they were being used as wrapping paper, one guessed that
they might possibly be the copies confiscated in Norrköping, and
that their being released as a consequence of Bishop Filenius's
death. [*] The above receiver then bought a number of copies from
the grocery, and let me have six of them in exchange for another
and rarer book. These copies I have so employed that I have none
to send away. But since I have another copy of the same book
bound, I desired humbly to offer it for a place in Herr Doctor's
and Bishop's collection. With this in view, it follows herewith.
At the same time I beg also to be excused in that the book is
somewhat injured on the first page I was in this condition when I
received it; and the autographed name which is sign, on the
title-page shows that a prominent and learned gentleman had
formerly been its owner.[**]

I take also the liberty of sending with it some copies of Herr
Swedenborg's letters, together with an enclosure to the King,
which may throw light on the circumstances connected with the
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confiscation of these books.[*†]
If it were proper, I would have had much to say concerning
these writings, but under the enlightened eyes of Herr Doctor and
Bishop they speak well enough for themselves.
I therefore ask only that, included in the high favor of Herr
Doctor and Bishop, I may have the honor to continue with the
deepest respect
the most Reverend Herr Doctor's and Bishop’s
Eskilstuna, Nov. 1, 1785

humblest Servant,
Christian Johansen

[*This Diet was held in Norrköping.
[†Bishop Filenius died June 2, 1780.
[**Who this learned gentleman was, is not known. The copy of De
Amore Conjugiali preserved among the Benzelius remains in
Linköping Diocesan Archives has the inscription ”Sam Älf 1786.”
[*† The letter referred to, and also the enclosure, are given in
Doc.2¹: pp.305 seq., and 373 seq. See NCL 1938: pp. 410-13; see
also items above - 1091.13 and 1301.]
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1665.01
C. JOHANSEN TO N.STURTZENBECKER
1785 Nov. 18
See above - 1496.17, 1664.4501.
In Stockholm, in the Royal Library: Handskrifter
Religion Swedenborg. A.612: pp.133-61
For transcript of Extract - see above, 1496.17
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1665.11
SHEARSMITH AFFIDAVIT
1785 Nov. 24

Phot. in Ph.File 597 = 2 pp.

See below - 1665.15, 1669.1201.
In London, Swedenborg Society, Inc., Archives. D/2.
Printed in Doc. 2¹: pp.577-78; see also p.579,
Translated into French and Dutch - see below, 1665.15 and
1669.1201 respectively; and Swedish = 1666.12.
Transcript:
[ph.p.1] RICHARD SHEARSMITH of Cold Bath Fields London Peruke maker and
Elizabeth Shearsmith formerly Reynolds his present wife jointly
and severally make Oath and say That the late Honorable Emanuel
Swedenborg came to Lodge a second time to his this Deponent House
N° 26 Cold Bath Fields aforesaid in the Month of July or August
One thousand and seven hundred and seventy one and continued to
Lodge there until his Death which happened the Twenty-ninth of
March following That a short time before Christmas One thousand
seven hundred and seventy one he had a Paralitic Stroke which
deprive him of his speech and occasioned his lying in a Lethargic
state for three weeks and upwards during the whole of which time
he took no sustenance whatever except a little Tea without Milk
and cold water occasionally and once about two tea spoonful of
Red-Currant Jelly. That about the Expiration of Three weeks from
the tiee he so struck he recovered his speech and Health a little
and Eat and Drank Toast, Ted and Coffee as usual. That from that
time to the time of his Death he was visited but by a very few
Friends only and always seemed unwilling to see Company that about
a Month before he dyed he told this Deponent then Elizabeth
Reynolds Spins who was then a Servant to her Fellow Deponent and
Mrs. Shearsmith her then Mistres that he should die on a
particular day which to the best of her Recollection and belief
happened on the day he had Foretold that about a fortnight or
Three weeks before he died he received the Sacrament in Bed from
the hands of a Foreign Clergyman and Enjoyed a sound Mind Memory
and Understanding to the last Hour of his life.
That about five o clock on Sunday the Twenty ninth day of March he
asked her this Deponent and her then Mistress who were sitting by
his Bedside what o-clock it was! and upon their answering him that
it was about Five o-clock he replied “Dat be good, me tank you,
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God bless you,” or to that effect and in about Ten minutes after
he Heaved a gentle Sigh and Expired in the most tranquil manner.
And these Deponent jointly and severally up their Oath declare
that to the best of their Recollection
[ph.p.2] and Belief no Person whatever visited him either the day before
or the day on which he died. And those Deponents Positively
declare that they never did either directly or indirectly say or
assert to any Person or persons whatsoever that the said Emanuel
Swedenborg had a few hours before his death retracted or
contradicted any part of his writings as hath been falsely
Reported nor did they ever hear him nor do they believe he ever
did say a word that Expressed or Implied such an Idea nor were
these Deponents evr asked a Question relative to that Circumstance
by any Person or persons whatsoever until the Twenty second day of
October last.. when Mr. Thomas Wright of the Poultry London
watchmaker and Mr. Robert Hindmarsh
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of Clerkenwell Close Printer called upon them to enquire into
the Truth or Falsehood of such Report which these Deponents
then Declared to them and now again on their Oaths declare to
be a false and Groundless Report.
Sworn at the Guildhall
London the 24th Day of
November 1785 before me
T.Wright Mayor

RICHARD SHEARSMITH
The Mark of
Elizabeth Shearsmith
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1665.12
MARQUIS DE THOMÉ TESTIMONY
1785

In London, Swedenborg Society, Inc. Archives =
Transcript.
Published in B.Chastanier's Tableau Analytique et
Raisonné de la Doctrine Céleste de l'Église de
La Nouvelle Jerusalem London 1786: pp.245-53.
Copy in ANC Lib. = S2 c38t.
This Testimony is dated "Paris, August 4, 1785" and
was sent by Harquis de Thomé to the authors of
Journal Encyclopédique and inserted in the issue of
Sept. 1, 1785, vol.VI. Pt. II.
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1665.13
B.CHASTANIER'S LIST OF SWEDENBORG'S MSS
1785

Published as an appendix to a French translation of
the work on the "Intercourse between the Soul
and the Body," - Du Commerce établi entre l'Ame
et le Corps, London 1785 and contained in a
"Prospectus for printing by subscription the
posthumous works of the Honourable and Learned
Emanuel Swedenborg": pp.142 seq.
See Hyde, n.2580
Translation in Doc. 2²: pp.792-94 (= Doc.306), where
statement is mace s "composed by A.
Nordenskiöld, and seems to contain the results
of a further examination of Swedenborg's MSS,
made after 1782."
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1665.14
CIRCULAR OF EXEGETIC AND PHILANTROPIC SOCIETY
1786 March 14, Stockholm
Phot. in Ph.File 599 = 4 pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the Royal Library. Nordenskjöld Collection
See above - 1664.44; below - 1665.17, 1665.18, 1665.21.
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1724: pp.259a-d, and as follows:
[ph.p.1]
Circulaire til alla frånvarande Ledamöter
af det Exegetiska och Philantropiska
Sällskapet. Stockholm d. 14 Martii 1786.
I. Då en af Sällskapets Ledamöter var i London, och Parlaments Rådet
Marquis de Thomé besökte den Londonske Societeten af samma egenskap
med detta Sällskap, skall han hafva underrättadt dem, at de borde
ändra deras Societets namn af Theosophical Society emedan Deistiska
Societeter brukadt så kalla sig, och ordet Theos jämväl ej utmärker
något erkännande af Gud vår Frälsare; altså öfvergaf Societeten på
Marggrefvens inrådan des förra namn; men, vid alla de Förslager om
et nytt namn, funno de intet pasaa, hvarföre de nödgades antaga
denna Tittul Societeten som fortplantar Nya Jerusalems Lära: en
Tittul, som för oss uti Sverige tvärt emot alt vårt bemödande,
skulle, ej allenast Ljuda Secterisk, utan jämwäl med den Svenska
inskrånkta Tryckfriheten ej inståmma. Sedan nu Sållskapet alt detta
uti behörigt och noga öfvervägande tagit, fattade Sållskapet det
beslut, at kalla sig, det Exegetiska Sällskapet, såsom ledande
tankan åt den Sanning, at Bibelns uttolkning, eller det Invärtes
Ordet vore Sällskapets förnämsta yrke, men tillägg det
Philantropiska som mera än det förra syftande at ett rättskaffens
lefverne.
II. Då Sällskapet finner sig ej synnerligen kunna uträtta, innan det
från Trycket ser Öfversättningar af des valda arbeten utkomma; Så
har Sällskapet trodt, en des
[ph.p.2] Ledamots, Herr Fa- briqueuren Johansons nya Invention, at både
fortare Sätta och aftrycka böra förtjäna något afseende. Men som
berörde Invention, i anseende til des nyhet måste hållas hemlig;
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ty utsåg Sällskapet några in mechanicis erfarne Ledamöter, hvilka
under Tysthets löfte, hade at undersöka Trycknings Anstalterne,
huruvida de voro grundade eller icke; och har Sällskapet nu af de
til un dersökningen committerade Ledamöter den glada Tidning
inhämtadt, at H- Johanson nya Påfund af Tryckeri är grundad och
låfvar all önskad framgång; hvarföre ock Landshöfdingen friherre
Liljencrantz til samma Förrattnings vidare fortsättjande gifvit en
gåfva af fembhundrade Riksdal. Spec:
III. Hos de frånvarande Ledamöter hvilka för detta är behagat til
Sällskapet insända fyra R-r aflägger Sällskapet des skyldigaste
tacksägelse med försäkran, det desse penningar skola enligt deras
Syftemål efter möjeligaste omsorg på bästa Satt använde varda; men
om de således årligen skulle täckas fortfara, låfvar Sällskapet, at
tillställa dem af utkommande arbeten, så mycket som uti värda emot
deras årliga Soubscription Svara kan, och vharje tryckt ark dem då
tilgångbart pris beräknadt blifva. Sällskapet önskade des fpond en
gång tillåta ville, at en Secreterare underhålla, hvilken Sväaska
och Latinska Språken mägtig alla de redan insände
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öfversättningar öfverse kunde, jämte den myckna i Sällskapet förekommande
skrifningen, handlingars behöriga ordning, Brefs uprättande och atsändande,
bestrida och vid magt hålla kunde.
[ph.p.3] IV. Såsom genom en af Sällskapets Ledamöter et af Svedenborg sjelf
renskrifvit manuscript, under Tittul af Apocalypsis Explicata,
år 1784 til Ledamöterne af Engelska Societeten öfverlämnades,
och af samma värk nu de 2-ne första volumerne redan tryckte
blifvit och med den tredje uti prässen oafbrutit fortfares;
altså vill Sällskapet hafva lämnat des frånvarande Ledamöter den
underrättelse, at de som berörde högst förträffeliga Värk villja
Sig tillhandla, kunna få det samma genom Sällskapet
införskrifvit, eller ock, om de adressera sig directe til någon
af följande Herrar som äro garanter för Tryckningen och på
kostar densamma, nämligen: H- Doctor William Spence af N°l7
Great Marybone Street, Cavendish Square. H-r Dr Henri Peckitt af
N°50 Old Compton Street Soho, Hr Georg Adams af N°60 Fleet
Street och H-r Rob: Hindmarsh af Clerkenvel Close. Den
Soubscription Köparen strax måste erlägga är 2 Guineer, och
hvarföre han erhåller två volumer in quarto, men när den tredje
och sista från prässen utelämnas, lärer en tilläggning ske af
ungefähr femton Engelska shilling. Soubscribenterne böra jämväl
infinna Sig, ju förr des häldre, emedan uplagan är ganska liten.
Uti London börjades jämväl den 10 Februarii sistl. utgifvas, en
så kallad Journal NoviJerusalemite af H-r Benedict Chastanier
N°62 Tottenham Court Road, hvaraf en Nummer publiceras, hvarje
månad, bestående af 6 arks in 8--vo, priset 1 shil. 6.d. sterl:
Denna Journal innehåller fidela utdrag och Öfversättningar på
Fransyska, utur alla Emanuel Sw-gs skrifter.
V. Sällskapet har äfven bordt des värda Ledamöter uti Landsorterne
tilkänna gifva, at det oafbrutit alla onsdagar sedan des första Inrättning,
fortfarit, och än
[ph.p.4] vidare genom Herrans bistånd ärnar fortfara med des sammankomster,
för at fortsätta öfverseendet af de till Sällskapet insände versioner,
på det de sedermera måtte så medelst blifta tjenlige, at uppå Trycket
framgifvas; och kan ej Sällskapet vid detta tillfälle, undgå at med en
besynnerlig fägnad gifva vid handen, hurusom förmedelst en des
Ledamöts trägna arbete hela värket Vera Religio &c försvänskad
blifvit. Men beträffande de små Strö skrifter, hvilka hittils genom
vissa Ledamöters försorg på Trycket utkommit, behagade Sällskapets
frånvarande Ledamöter, endast anse dem såsom små utkastade Försök och
prof Stycken, för at därigenom inhämta dristighet, och i det allmänna
känna sig före, huruvida det blifver möjeligt, at hädanefter låta
grundelige och i Sällskapet noga granskade afhandlingar utgifne varda.
383

VI. Öfver hvarje Sammankomst har ordenteligt Protocol1 blifvit
hållit,kunnandes frånvarande Ledamöter, om de sådant äska, utdrag
eller afskrifter af berörde Protocoller utfå, enär de renskrifnings
afgiften erlägga. De åter som behaga åtaga sig, at i Landsorterne
utdebitera de genom Sällskapets försorg, utkommande större och mindre
afhandlingar, kunna sig därtil anmäla, då arket på Tryckpapper til en
skil: och på Postppaper til 6 styfver arket, sem beräknadt blifver.
Uppå Sällskapets Wågnar
C:B: WADSTRÖM
Ordför-de för Quartalet:
C.F. Nordeskiöld.
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1665.15
W.GOMM TO DR. G.A.BEYER
1786 March 24, The Hague
Phot. in Ph.File 600 = 2 pp. +
2 pp. of Fr. trans. of Shearsmith's A-t, see below.
3 sheets in all.
In Stockholm, in the Royal Library: Gjörwell Saml. af Bref III,
pp.36-36a, 37-37a.
Mr. Gomm's French translation of the Shearsmith Affidavit on pp.36-36a
was published in Tableau Analytique: pp.240-42. See above - 1665.11 and
Doc. 2¹: p.579
Transcript of Mr. Gomm's letter to Dr. Beyer (pp.37-37a), as follows:
[ph.p.]37

37.

á la Haye ce 24: me Mars 1786.
Monsieur.
C'est en qualité d'u humble Admirateur des Ecrits Theologiques du feu
M. le B. de Swedenborg que j'ai hazardé de Vous écrire cette lettre sans
d'autre introduction que l'Analogie entre nos Goûts a cet égard; car, après
m’etre approprié tous les ouvrages de ce grand Homme les Arcanes Coelestes
y compris, et après les avoir étudiés avec une attention avide pendant plus
de trots années de suite - Vous Monsieur, qui en connoissez si bien la
valeur, ne serez pas surpris que je sois devenu un zélé adherent de Sa
Doctrine. Je me suds fait enroller dans la Société qui s'est erigée à
Londres (comme vous savez sans douse) dans la vüe de rendre toute la
publicité possible à cette Doctrine chez nous, en traduisant ces ouvrages
dans notre Langue pour la commodité de ceux qui ne savent point celle de
l’original. Et, Disciple par conviction, si non-par vocation, je me fais un
plaisir, comme un devoir, de communiquer mes idées à ce sujet à tous ceux,
qui pa leurs moeurs me paroissent propres d'en goûter les delices.
Entre les Recherches que je fais sans cesse pour deterrer certains
ouvrages de M. de S. qui ont été imprimés dans ce pays - et qui sont
devenus d'une Rareté surprenante - il m’est tombé entre les mains, il y a
quelque tem. (mats sans que celui à qui il appartient ait voulu s’en
defaire) un petit livre en langue Allemande
[see above - 1478]
imprimé en 1771, ayant pour Titre: Beurtheilungen der wichtigen Lehre &c.
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des berühmten,Emanuel Swedenborg, le même qui contient, entre autres
morceaux précieux,
[pp.28Á] cet admirable Rapport que Vous fites, Monsieur, à S. M S. le 14:me
Fevrier 1770.
Mon Libraire d'ici a fait toutes les Recherches en son pouvoir, sans
fruit, pour savoir l’endroit de l’imprimerie, qui ne se trouve point sur le
Titre. C'es pour vous engager, Monsieur, de me faire le plaisir de me dire,
par Retour de cettte Poste, si cela se peut, comment je dois me prendre
pour devenir possesseur d'un ou de plusieux Exemplaires de cet ouvrage, qui
me parait tras interessant, et d'où je suis persuadú de puiser de la
matiere pour faire grand plaisir à mes Confreres de la Societé à Londres.
Voudriez vous, Monsieur, avoir la complaisance de seconder un desir qui
tend, comme voous voyez, à avancer ce que nous avons egalement à coeur - la
lumiere et la verité. En revanche souffrez que je vous fassr part d’une
circonstance, qui ne peut vous être connue encore, mais qui vous
interessera certainement.
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Trouvant à mon arrivée dans ce pays qu'il regnait un préjuge contre les
Ecrits de M. de S. fondé sur une notion qui avait été repandüe, "comme
s'il avait
[ph.p.37a] fait une Recantation formelle, et desavoué de la maniere la
plus solemnelle, points les principaux points de ses Ecrits, comme le
Monde Spirituel &c. ”J’ai pris à tache d'approfondir d'où une telle
Erreur pouvait avoir tiré sa Racine; et après de longues Recherches, je
suis parvenu à savoir, que c'était un Compatriote de M. de S. mais dont
le Nom ne m’a jamais été communiqué - seulement qu'il était attaché
à l'Ambassade Suedoise à Londres, d'oü il avait écrit ici (peu de tems
apres la mort de M. de S.) qu'il avait appris cette nouvelle à Londres,
et que cela venait de bonnes mains.
Après quelque Reflexion j’ai crû ne pouvoir mieux faire que de
tâckier d'obte ir les Eclaircissements des gens mêmes qui avaient veillé
sur M. de S. dans ses derniers moments; et le Seigneur a favofisé mes
efforts jusqu'à me faire tenir les papiers originaux, dont j'ai fait une
Traduction, dans l'incertitude, Monsieur, si notre langue vous est aussi
familiere que le Francais sera peutêtre.
Vous serez, sans douse, bien aise d'apprendre que ces Papiers ont
operé l’effet que j'esperais sur l’esprit de plusieurs personnel ici, qui
avaient concu des idees bien indignes de notre Ami, qui en vent revenues,
et qui cherissent ses Ecrits, comme ils meritent de l'être par toute Tête
Saine, et toute ame pure et honnête.
Je dois vous demander pardon, Monsieur, de vous avoir entretenu si
longtemps.- Vous à qui les moments sont, sans doute, si précieux!
Acceptez mes offres de tout ce qui se pourrais faire pour obtenir de
pardon - et disposez librement de celui qui a l'honneur d'être très
respectueusement
Monsieur
votre très humble
et très obeissant Serviteur
W. Gomm
Secretaire de la Legation d'Angleterre auprès de L.L. H.H. P.P.
à

Monsieur

Monsieur le Docteur
Gabriel Andr. Beyer &c.
au Gymnase Royal à
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Gottenbourg,

388

1665.15 - page 3
Translation:
The Hague, March 24th, 1786.
Sir:
It is in the capacity of being a humble admirer of the
Theological Writings of the late M. le Baron de Swedenborg that I
take the liberty of writing to you without any other introduction
save the analogy in o ur inclination in this regard for instance,
after having obtained all the works of this great man, including
the Arcana Coelestia, and after having studied them with avid
attention for more than three consecutive years - you, Sir, who
know their value so well, will not be surprised at my having
become a zealous follower of hi s Doctrine. I became a member of
the Society which has been organized in London (as you no doubt
know), with the object of giving all the publicity possible to
this Doctrine here In The Hague,] by translating these works into
our language for the convenience of those who do not know the
original. And being a Disciple by conviction, if not by vocation,
it gives me pleasure as likewise I feel it a duty to communicate
my ideas on this subject to all those who, by their ways of life,
appear to me to be ready to partake of their delights.
In the research which I am ma king unceasingly, in order to
bring to light certain of M de Swedenborg's works which have been
printed in this country - and which, surprisingly, have become a
rarity - some time ago there came into my hand (but the one who
owned it was not willing to part with it) a little book in German,
printed in 1771, with the title: Beurtheilungen der wichtigen
Lehre &c des berühmten Emanuel Swedenborg, which among other
valuable items contains the admiral Report which you, Sir, made to
his M. S. on the 14th of February 1770.
My Bookdealer here has, without result, done all the research
in his power i order to discover the place where this was printed,
nothing being found on the title-page. I beg you, Sir, to have the
kindness to inform me, by return post if possible, what I should
do to obtain one or several copies of this work, which appears
very interesting to me, and from which I am anxious to draw forth
information with which to give great pleasure to my brethren of
the Society in London. Would you, Sir, have the goodness to back a
wish which, as you may see, leads to the advancement of that which
we both have at heart - the light and the truth. In return, allow
me to inform you of an event, which cannot be known to you as yet,
but which will certainly be of interest to you.
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Finding on my arrival in this country that a prejudice was
prevailing again, M. de Swedenborg's Writings, which was based on
an idea which had been spread "that he had, in the most solemn
manner, formally made a recantation and disavowao of the principal
points of his Writings, such as the Spiritual World, etc.," I
undertook to find out where such an error could have taken root;
and after long investigations, I was able to discover that it was
a fellow citizen of Swedenborg - but whose name has not been given
me, only that he was attached to the Swedish Embassy in London
from where (a short time after M. de Swedenborg's death) he had
written [to some one here] that he had learned this information in
London, and that it came from reliable hands.

1665.15 - page 4
in his last moments, and the Lord has favored my efforts to the point
where I obtained the original legal papers, of which I have made a
translation, being uncertain, Sir, as to whether our language is as
familiar to you as perhaps the French will be.
You will no doubt be pleased to learn that the legal statements have
had the effect I had hoped for on the minds of several persons here, who
had conceived very unworthy ideas of our Friend, who have altered their
opinions and who cherish the Writings as they deserve to be by all of
sound head and pure and honest mind.
I should ask your pardon, Sir, having talked to you so long - you, to
whom the moments are no doubt so precious. Please accept my offer to do
all I can to obtain your pardon, and ask what you will of him who has the
honor to be, very respectfully, Sir,
your very humble
and very obedient Servant
W. Gomm
Secretary of the Legation of England [etc.]
To

Doctor Gabriel Andr. Beyer, &c.
at the Royal Gymnasium at
Gothenburg
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GENERAL C. TUXÉN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1786 Oct. 16, Helsingör

Phot. in Ph.File 60l = 3 pp. (2 sheets)

See above - 1531, 1664.43 below - 1666.15
"" Doc. 2²: pp.1150-51
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling, Package no.18.
Transcript:
Helsingör den 16-de 8br: 1786.
Welbaarne Herr Kongelige Secreterer!
Med megen Fornöyelse og Taknemmelighed har iag modtaget Eders
Welbaarenheds behagelige og kiaere Skrtwelse af 6te- dennes og har den
Aere derpaa at forsikre, at iag ikke tilegner mig de Undakyldninger, som
min bedste Wen saa höflig som unödwendig behager at giöre mig, fordi iag
ikke för med samme er blewen glaedet, thi wor aftale wer, at Eders
Welbaarenhed ikke skulle umage sig med dette brewhryde, förend nogle Uger
efter ankomsten, da det war let begribeligt, at der wilde falde mange
wigtigere Förretninger at afgiöre, förend mand kunde faae Tiid til at
taenke paa sine udenlandske Wenner, der intet hawde noget at fordre, man
altid laengter effter at höre de bedste Tidender fra een saa höyt aelsket
og skatteret Wen, Ondskab, seer iag deraf, er sig liig wed alle Hofer, og
iag undrer ikke ower at see den udöwet i Stockholm mod een kiaer Wen, da
iag just i disse Dage har seet de brugt mod een afdöd Wen, og selw bar
meere end een gang erfaret dens Wirkninger, men Herren waere lowet, at
Sandhed hidintil aldrig er bliwen lögnen noget skyldig. Med de belowede
Pappirens afskrift haster det wist ikke, endskiönt Gud weed at ia med
glaede wilde be tale deris afcopiering, for at eye dem, men ikke bör
beswaere
[ “ p.2] en Wen dermed, som har saa me[get] andet meer magtpealiggende at
forrette. Ja takker hiertelig for de meddeelte curiosa; Naar iag er saa
lyckelig at see min höystaerede kiaere Nordenskiold, faar iag nok den
laerde Wens Nawn og naermere omstaendigheder at wide. Det glaeder mig
owermaade at Antallet af gode og sande Christne meer og meere tiltagr og
twiler ikke paa Herrens wiise Forsyn for Fremtiden Det gior mig mig nogre
Misstanke, at intet brew er kommet fra Engelland; kandske Frawaerelse,
Upasselighed eller familiers paapassenhed kand waere aarsag deri. Jag
formoder wist, at wi faar den glaede at see wor kiaere Wen i Winter en
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gang eller til Foraaret her i Helsingör og Gud weed hand skal waere os
hiertelig og höystwelkommen ligesaa wist som iag er wiss paa, hand hwor
hand er og hwor hand kommer wil waere et Middel til stor Nytte for alle
retskafer. Min Sön og hans Hustrue, som eer munter og frisk, min egen syge
og lidende tager med mig den oprigtigste Deel i wor kiaeriste Wens Welgang
og lycke, og önsker Herrens bistand og Welsignelse til alle hans
Företaganden og hilse paa det kiaerligste. Ligesaa giör og den waerdige
Consul og Compl. og takker for de giwne Wenskabs Forsikringer i brewet til
mig, som iag har forelast dem. Jag har ogsaa nu laest Gustav Vasa, som min
Sön sidst bragte mig fra Stockholm og har just faeldet den samme dom ower
den, som eders welbaarenhed. J dagligt Allehandas N°231 finder iag af
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Anmerkningar i Swenske historien 1-stre band og under 27, og 103
anfört Samtale mellem Salig Suedenborg og Giörvel Bibliothekarien i
Ao, 1762, saawel som I Stockholms Postens 232 et brew til samme,
hwori mand blander Sueden
[ph.p.3] borgianismen; Magnetismen, Hexehistorier og Suedenborg,
Calliostro, Gasner, Graham, Schröpeer och Katterselto /:af
hwilke de 2 sidste namner og deres bedrifter eer mig gandske
ubekiendte:/ blandet samman paa en ligesaa dumhed- som
ondskabs-fuld Maade; Dersom Eders Welbaarenhed kunde sende mig
adressert til det Swenske contoir her, den i dagligt Allehande
owenmelte bog og Samtale mellem Giörvel og Salig Suedenborg
skiede mig ret en behagelig Tieniste, og önsker iag mig
leylighed saadan Godhed igien at kunde aftiende.
Jag takker og saa for Effterretningen om og dermed haffte Umage;
beklager den Waerdige og med megen oprigtig Wenskab altid
erindrade Herr Oberberghauptman Nordenskiolds haffte
Uleyligheder og Förtraeder, som store Siaele gierne altid prower
nok af, bedre wed leylighed at gibre ham saawel som Herr
Wadstrom, Haldin og alle wore Wenner og bröder de kiaerligste
hilsningar og Forsikringer om den sandeste Hoyagtning, med
hwilken iag altid skal findes.
Min hoystelskede og hoystaerede Wens
tienstforbundneste ydmyge Tienner
C.TUXEN
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MINUTES OF THE EXEGETIC & PHILANTHROPIC SOCIETY
1786 Nov.1 - Dec. 13
Phot. in Ph.File 602 = 16 pp. (8 sheets)
In Stockholm, in the Royal Library, See above - 1665,14,
below - 1665.18, 1665.21.
[1965 Oct, in Ups.,Univ.Lib. but owned by Otto Nordenskiöld]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.261-68, 271-72, 275-,
281-82, 269-70; and as follows:

[ph.p.1] Utdrag af contenta och alla de Protocoller som ifrån den 1
Novembr sistl til ock med den 13 Decembr innewarande år
blifwit hållne uti det Exegetiska Sällskapet uti Stockholm.

[Note by AA: Enclosed in C.F.Nordenskiöld's letter of
about January 1787 (see below - 1666.11).]

Protocollet af deh 1 Novembr 1786,
1. Til winnande, så wäl af en nogare kännedom om hiertets forbättrande och
wåre plikters upfyllande, jämte ernående af Sammankomster, där förtroendet
och uprigtigheten woro mere Instructiva, frja och öma, än wanligen plär
ske å tidens nuwaranda Mötesplatser, som til en åminnelse af hwad wår
afledne döde wän anförer om Samqwäm uti Vera Religio Christiana N°- 434;
Fattade några få wänner det beslut, at til likhet med dylika samfund
utomlands, inrätta och stadga en Sammankomst under namn af det Exegetiska
Sällskapets Sammankomst.
2. Sällskapet sammanträder alla onsdags eftermiddagar Kl.6. m. m.
3. Denna article rörer Herr Öfwer Directr C.B Wadström gåfwa til Sällskapets
af dess Biblioteque, bestående af omkring 3000 Volumer uti hwarjehanda
Wettenskaper och Närings grenar.
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4. Jämte detta Protocoll har Sallskapet beslutit, at en bok warder inrättad,
hwaruti Inkomster och Utgifter införas, afwensom en annan hwaruti
Sällskapets Ledamöter anteckna deras namn med datum, då de wunno inträde,
tillika med något walspråk.
5. Sällskapet beslöt i dag at låte trycka en annonce hwilken med Numror
påtecknas, den 1 Nummern, at tillställas Hans Excellence Herr Riks Rådet m
m Grefve Anders Höpken, och den 2-- dernåst Herr baron och LandshöfLiljencrantz, samt de öfrige 47 lettas emellan de foreslagne Sannings
älskare.
6. angår Sändninge buden til H- Excell-ce m m Gr. Höpken och med hwad
särdeles wälbehag Hans Excellence täcktes yttra sig öfwer Sällskapets
inrättning.
[ph.p.2] 7. Angående N° 2 afsåndande till Landshöfdingen Herr friherre
Liljencrantz.
8 Angående numrorne 15, 26, 28, 31, 42, 44 afsändande med Posten
Protocollet af den 8 Novembr [1786]

1. Justering af förra protocollet.
2. rörande expedition hos Hans Exc. Herr Riks Rådet Grefve Anders v. Höpken
3°-4. Conducteuren Mårten Sturtzenbecker anmäldte dess resa på Landet och
lämnade til Sällskapet en gåfwa af femb Riksdahl, hwilken dock ej kommer, at
beblandas med de 4 Riksdär han ämnar gifwa dessutom uti den årliga
soubscriptionen.
5. angående såttet at invotera Ledamöter.
6. Beträffande emottagningen af Legamöter med några frågors anställande om
lärans förnämsta Dogmata, för at därigenom hindra Spioner och dem som af
nyfikenhet willja inkomma uti Sällskapet, för at sedermera, med så mycket
mera styrka kunna försmäda
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dess Inrättning och Ledamöter.
7°. Nu tog Sällskapet uti öfwerwägande hwad som i synnerhet wid
Sammankomsterne bör utgöra dess Tidsfördrif, och stannade däröfwer
uti följande beslut. At wid begynnelsen af hwarje Sammankomst må
något stycke upläsas af de 4 Evangelisterne, hwarwid den som finner
sig hugad, har rättighet, at afgifwa dess uttydning, eller ock
hanwisa Ledamöterne til de uttolkningar som finnas uti Sällskapets
walda arbeten. Har någon Sannings älskare, antingen mundtel. eller
skriftel. något til det gemensama bästa at andraga, will Sällskapet
afhöra och emottaga sådant med synnerligt wälbehag. Här företages
äfwen Öfwer Inseendet af de Swenska Öfwersättningar som kunna
finnas tjenliga till framdeles tryckning, jämte bref projecterade,
til alla de Societeter och Personer med hwilka Sällskapet redan är,
eller framdeles i förbindelse komma kan. Ledamöters omröstning,
wal, kallande och Inträde, så wäl
[ph.p.3] som sällskapets oeconomiska ärandar wärda här afgjorde.
Sällskapet ämnar äfwen wäl sysselsätta sig med upläsandet af de
Bref hwilka från utländska Europeiska Societeter til Sallskapet,
tid efter annan insandas. For öfrigt skall Sallskapet gladaste och
yppersta föremål bestå däruti, at ej mindre uplifwa fullgörandet
af Sweaboars Plikter emot den första Medborgaren Konungen uti
Swerige och Dess Fosterbygd, än med yttersta sorgfällighet bjuda
till at hindra alt som kan främja Söndring, split och missnögen.
Den Högstas wälsignelse öfwer Sallskapets företag och
Fäderneslandet hoppas Sällskapet ådraga sig dymedelst; at det
utsprider Sanning och Godhet, samt beskyddar den samna Christna
Förnufts Läran Bötelsernas Förbattring will Sällskapet på skynda
förmedelst de gängse tankesättens befrjande från willor, jämte
orediga begrep om Gud dess Ord och Nästans älskande, samt omsider
om Sällskapet en gång hinner tiltaga uti en wälsignad och af
Sanningens wänner önskad förmögenhet, skall dess ljutwaste
förrättningar gå derpå ut, at öfwerlägga och med wärksam hand,
hindra den Fattiga från onytta, rädda de fader lösa barn och åtaga
sig den tröstlösa Enkones sak, samt uträtta Chariteter på ett mera
båtande och särskildt sätt, än hwad hittils i allmänhet i akttagit
blifwit.
8. En Ledamots proponerade medel, at genom wänliga förebråelser
bibehålla dygd och goda seder innom Sällskapet;
9. Formulairet til det Latinska kallalse brefwet så lydande: "Då det
Exegetiska Sällskapets Ledamöter uti Swea Rike, blifwit med glädje
underrättad, icke mindre om Eder bögelse för Sanningens
utspridande, än rönt ett önskatt wedermäle af Eder Sanskylliga
karlek for Nastan dymedelst, at I så rundeligen understödt Tryck396

ningen af wåra walda original arbeten; så anhålle wi såsom ett
ytterligare
[ph.p.4] fortfarande prof at Eder benägenhet, at I nu ej eller wägran
oss det angenäma nöjet, at få anteckna Eder på listan af wåra
Ledamöter, som en den Sanna Gudalarans wärkeliga Älskare. Gifwit
Stockholm p.p.
10.

Då de bästa Samhällen förfalla, med mindre de styrande äro
Passande til de dem anförtrodde wärf, emedan en styrande uti ett
förnuftigt Samhälle är blott den först Executoren af Samhällets
Lagar, hwaraf will hända, at på honom och Lagarnas godhet ett
Samfunds Styrka wäsendtel beror; altså har ock det Ex: Sällsk:
warit omtänk at wälja wid dess första grundläggning en Präses, som
ej med Förakt anser Sällskapets alfwarsamma föremål, och hwilken
känner wärdet af ordning och Samdrägt, jämte det han ej beledsagas
af de Egenkäras öfwerflödiga och pinsama fruktan, at ouphörl. Söka
lycksaligheten uti hwad andra tänka om dem. En man, hwilken uti så
önskade egeskaper förenar Söllskapets afsigter, har det för
närwarande, trodt
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igenfinna hos Landshö-dn H: B[aron] Liljencrantz hwarföre och Sällskapet
will hafwa Hr Landshöfdn- wanligen an modad, om detta angelägna wärf, för
at under loppet af et år, få fägna sig af N. N´s präsidium. p.p.
11. Såsom ordning uti wåra tider ej kan winnas, med mindre ett utwartes
företräde lämnas åt de Styrande; Så har Sällskapet, som uti alla dess
företag, will winnlägga sig om Ordningens wid magt-hållande beslutit
och stadgatt, at Sällskapets Präses, eller den som uti dess frånwaro
förer Ordet, äger uti Sammankomsterna dess
[ph.p.5] egen utmärkta Stol, hållandes uti handen, en klubba, hwarmed han,
enär sådant behöfwes, påkallar Tystnad. Blifwer ock den skyldighet
som förer Präsidium, att rätt uptaga de punkter som warda an mäldte,
beswarandes dem antingen sjelf eller ock bjuda någon af samtelige
närwarande Ledamöter at dem beswara. Präses öpnar och slutar
Sammankomsten, jämte det om mögeligt är wid hwar gång håller ett
ganska kor tal, hwilket til mästa delen kan wara utdragit utur
Sällskapets walda Exegetiska Skrifter, endast så klädt, at det
framdeles måtte til Tryck kunna befordras. p.p.
12. Då ofelbart penningar, til befrämjande af Sällskapets wigtiga föremäl
och för starkning, blifwa Sallskapet tilstalde, ha r Sallskapet trodt
nödigt wara, det en sådan Sannings älskare til wården af Cassan bör
utses, som ej allenast genom dess namn uti Publiquen, utan ock genom
dess ämbete njuter, icke mindre Regeringens förtroende, än äger, nu
efter förlags männernes önskan omisstänkt wälmåga. Til fullgörande af
ett så angeläget wärf, förmente Sällskapet ingen wara mera passande än
Commissarien uti Riksens Ständers Banque Herr N. N. hwilken altså i
fölgd af det förtroende Sällskapet Hyser för honom, skulle härom
wänligen förständigas. Sällskapets skattmästare eller den som wårdar
Cassan, får ej undandraga sig, at för ett sådant ämbete, warda af alla
Ledamöterne känd, såsom ock dess syssla blifwer, at
[ph.p.6] allenast taga om händer de influtne medlan, utan jämwäl öfwer dem
til Sällskapel behöriga Redogörelser qvartalita inlämna, Sällskapet
likwäl icke obetagit, at för uplysningars winnande, til alla
Sällskapets handlingar och Räkenskaper wid hwarje Sammankomst äga
tillgång.
13. Ingen ting kan blifwa Sällskapets Ledamöter mera fägnesamt, än erhålla
nyheter om de sällsamma händelser som sig tildraga, så wäl utom som
innom Rikes, och då sådane bref som tidast af Sällskapets Ledamöter
undfås, och nödwändigt Swar å dem skola afgifwas, kan Sällskapet ej
undgå, at hafwa dess egen Secreterare, hwars skyldighet äfwen blir, at
hålla Sällskapets Diarium, bref böcker och inkommande handlingar uti
behörig ordning. Men som Sällskapets Boksamling redan är stor och alt
framgent will tilwaxa, har Sällskapet afwen trodt wara nödigt, at utse
398

en Bibliotecarie, hwilken öfwer denna Samling äger ett noga Inseende;
dock på det Sällskapet wid dess början med öfwerflödiga ämbetsman, ej
måtte öfwerhopas, har det beslutit at uti en Person förena så wäl
Secreterare som Bibliotecarie sysslorne. Bibliotecarien har ock rätt,
at emot behörig Ränta, enligt det särskildte däröfwer författade
Reglementet utlåna böcker och tilse, at de warda til Bibliotequet åter
inlefwererade. p.p.
[ph.p.7] 14. angår Sällskapets Namns tilkänna
PostContoiret i afseende å inkommande bref.
15.

gifwande

på

Kongl

angående ett Sigills graverande för Sällskapet.

16.

Huru utlänningar böra emottagas enör de hedra Söllskapet med deras
besök, och hwad Försigtigheter dörwid är at uti akttaga.

17.

Til widare uplysning om Sällskapets Ledamöter erindras, at sådane
kallas Besökande
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medlemmar hwilka ej inga uti några utgifter. Dessa kunna ock icke få,
innan de af Sällskapet warda till Ledamöter kallade någon befattning,
med Sällskapets oeconomiska ärender, omröstning och öfriga Regleringar,
Heders Ledamöter skola nödwändigt wäljas och kallas. De hafwa ej eller
någon del uti Sällsks: Oecon: regleringar, med mindre de uti ett eller
annat mål bidragit til sällskapets styrka och förkofran. Ledamöter som
årligen betala fyra Riksd-r erhålla därigenom Rösträttighet och äro
berättigade, at wid alla Sällsk-s sammankomster wara tilstädes, och få
andraga, alt hwad som kan upmuntra, fägna och tjena til Samfäldt nytta.
[ph.p.8] Proprietairer af Swänska arbeten kalla Säll- skapet sådana som
genom ett friwilligt understod, til tryckningen af Sällskapets walda
färswänskade arbeten, åtnjuta del uti det som blifwit tryckt, enligt
bokens wärde och deras egen Insats,så at enär någon insändt 10 Riksdr
til tryckningen af en bok den Sällskapet an sedt nödig at tryckas, och
hwilken kommer at kosta sexton Shilling får han å sin räkning af samma
bok 30 Exemplar, dem han såsom sin egendom, kan på hwad sätt som
helst anwända til enskildt och allmänt gagn, så framt han icke skulle
tächas låta hela afkomsten af sin andel Sällskapets Fond tilfalla, för
at anwändas til nya Öfwersättningar.
Såsom många utomlands ej kunna betjena sig af Sällskapets walda
förswänskade arbeten, utan wilja bidraga til deras publicerande uti
Original Språket; så har Sällskapet funnit nödigt, at tillåta sådana, at
därutinnan skilja sig ifrån de öfrige Ledamöter dymedelst, at de endast
Soubscribera för de walde Latinska arbete kommandes de, om de sådant
önska, likasom de Nyss föregående, at för sina utlagda penningar, utfå
uti Exemplar ett emot Insatsen swarande wärde.
18. Då flera Sannings älskare genom rundeliga Peninge tilskott så
kraftigt bidragit til de Latinska Manuscriptens tryckning, hwilka
genom 2-ne Söllskapets nu tilstädes
[ph.p.9] warande Ledamöters försorg, blefwo sände til England; så an
mälte den Ledamote hwilken åtog sig beswäret, at med dem dit öfwer resa,
om icke en närmare gemenskap med så nitiska Sannings älskare kunde
öpnas, dymedelst, at de blefwo walde och kallade til ledamöter. Han
föreslog förden skuld följande.
Uti England Båda Londonska Societetens Presidenter Medec. Doctorerne HPeckitt och Herr William Spence, den förre, emedan han understödt
tryckningen af den nu under Prässen liggande Apocalypsis Explicata med
ett hundrade Pund sterl., och den sednare, emedan han biträdt samma
tryckning med fembtjo Pund sterl. Herr August Tulk, emedan han på egen
bekostnad låtit trycka Clavis Hieroglyphica. H- Hindmarsh emedan han på
aget förlag tryckt Sensus Internus Prophi: et Psalmorum, samt
subscriberat med 5 Pund til Apocalypsis Explicata, och Herr Adams,
emedan han gifwit Tjo & til nyssnämde boks tryckning, jämte det han för
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ofrigt instämmer med de föregående uti renaste nit för Sanningen Jämwäl
tjenstgöranda General Majoren Rensford, så wäl i anseende därtil, at han
Subscriberat til Apocalypsis Explicata som uti att hwad å dess åtgärd
omkommit, wisat särdeles nit för Sällsks; föremål.
[ph.p.10]
Uti Dannemark.
General Majoren och General Krigs Commissarien Wälborne Herr Christian
Tuxen, jämte dess Son Capitainen och första Inspectoren wid Oresundska
Tullen Herr Louis Tuxen, emedan de båda på ett icke mindre. Nitiskt än
ädelmodigt sätt gjordt Penninge til skott til Sanningens utbredande.
Sällskapet skulle jämwäl från samma ort wälja en tredje Ledamot, om han
icke wid erleggandet af dess gåfwa, uttryckel-n förbehållit sigatfå tils
widare blifwa okänd.
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Uti Frankrike
Parlaments Rådet Marquis de Thomé och Bibliotecarien, Hans franska
Majestäts Chef de Bureau Mr de Mouët, den förra såsom Sällskapets
Correspondent, och den sednare, emedan han på en smaklig och
originalet trogen Fransyska öfwersatt alla Auctorens Theologiska
arbeten.

Uti Ryssland
Chefen af den uti Moscau inrättade Typographiska Societeten öfwer
Jägmästaren Herr Baron Shröder, emedan han bestyrt om 100 Guineers
öfwersändande ifrån den Ryaka Societeten til Londonska Societeten för
at understödja Tryckningen af wår Auctors Opera Posthuma.
Til alla desse Herrans kallande til Ledamöter af Ex: Sällsk lämnades
bifall. p.p.
[ph.p 11] 19. den artikeln handlar om huru, insända förfrågningar
rörande Grund Texten skola beswaras
20. Proposition om Ledamöterne skulle insända sina biographier til
Sällskapet forseglade.
2l. angående Cataloguers anrättande öfwer alla Swänska Manuscripter af
öfwersattningarna af Sällskapers walda original arbeten, hwilka
skulle circulera i Landsorterr på det icke någon måtte öfwersätta
ett redan öfwersatt arbete.
22. angående Tittlars afskaffande innom Sällskapet såsom
Fåfänglighetens och dårskapens uptåg, hälst de hwarken uti
Frankrike eller England brukas.
Protocollet af den 15 Nov. 1786.
1. H-r Banco Commissarien Robsams och Kl Secret-n Haldins in träde.
2. Justering af de förra protocollerne, hwarwid H-r Robsam erindrade,
at uti det som angick Sällskapets Cassa, kunde penningarne alt som
de inflyta, uti Riksens Ständers Banque enligt den där antagna
methoden insättas.
3. angående Sallskapets Sigill
4. Om tryckningen af en angelägen förswänskad afhandling under Tittul.
Tankar om Gud enligt den Heliga Skrift.
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5- te ang-de böckernas utläming emot Ränta.
6-te ang-de utwägar som böra tagas, för at få något af Sällskapets
walda arbeten trycke här uti Sverige.
[ph.p.12] 7-de ang-de Tryckningen af en fransk Prospectus om
Sällskapets inrättning för at sända utomlands.
8. ang-de Sammankomsterne at ske något tidigare än kl. 6.
Protocollet af den 22 Novembr 1786.
1--mo ang-de K1 Secret-n Jserhjelms inträde och fabriqueuren Elwii
samt Conduct-n Winblads proponerande til Ledamöter.
2- Förledne Sammankosts protocolle Justering
3- ang--de upläsandet af de från Landsorten til Societeten insände
brefwer.
4- ang-de införskrifning af Tyska Öfwersättningar
5-to Kl Secret-n Jserhjelms öfwersättning af Apoc: Revelata och de
Ultimo Judicio.
6-to ang-de K1 Secret-n Nordenskjölds öfwersättning af Nya Jerusalems
Lära.
7-mo rörande de bibliska Grundtexten Swedenborg nyttjat
NB. en vacker och hedrande uti Sällskapets Protocoll, samt vidlöftig.
8-vo ytterligare om öfwersättningar huruwida de böra wara uti wacker
swenska eller icke.
9-no ang-de Ordningens iakttagande wid Sammankonsterna.
10-mo ang-de en Renskrifwares utseende, som kan läsa Auctorens swåra
Concept style.
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Protocollet af d. 29 Novr. [1786]
1/mo de förra Sammankomsten proponerade Ledamöters Inträde
2- Justering af Protocollet af den 22 Nov: sistl.
[ph.p.13] 3- Uplästes de til Sällskapet insände bref.
4-to ang--de en deputations afsändande til Hans Excellence Hr Riks Rådet
Öfwer Ståthallaren m m friherre Carl Sparre.
5--to ang-de Ritningen af Sällskapets Sigill.
6to- Kl Secreteraren Jserhjelm och C.F.Nordenskjöld betalte den årliga
Subscriptionen hwardera med fyra Riked-r
7--mo ang--de Votering til en präses för ett quartal hwarwid Herr banco
Comissarien Robsat fick de flästa Rösterna.
8vo-- Bergshauptman Aug Nordenskjölds gåfwa af några rara Swedenborgska
handlingar och egenhändige Manscp--tr.
9no-- Kl Secret-n Nordenskjölds gåfwa af åtskilliga böckar bref och
handlingar som instämma med Sällskapets wigtiga föremål.
10mo- Conducteuren Sturtzenbeckers dictamen ang-de litterala
öfwersättningar.
Protocoll af d. 6 Dec. 1786.
1-mo Ang-de några afhandlingars upsättande för at hafwa i beredskap i
händelse någon af deras Excellencer täcktes hedra Sällskapet med deras höga
besök.
2do-- Ang--de öfwersättning af Artikeln 188 i Vera Religio Christiana med
uteslutande af alt som kunde stöta
3- det förfärdigade Sigillet öfwerlämnades till Sällskapet.
4-to Ordförandes afträde.
5-to Hr fabriqueuren Elvius
[ph.p.14] 6-te de insände senaste brefwens upläsande
7--mo Öfwer Direct C.B.Wadström gåfwa af Swedenborgs graverade portrait.
NB. Sielfve kopper Plåten som är graverad af H- Martin.
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8-vo Hr Adjuncten Knos insande Latinska kallelse bref ord från ord så
lydande.
Tit.
Quee de Tuo veritatis amore ejusdemque propagandae Studio insigni cum
jucunditate persuasa est. Societas Exegetica in Suecia, eadem ex
optatissimum simul Tua caritatis documentum experta est. eo quod editionem
eximiorum Operum, quae merito maximi aestimamus, adeo liberaliter
Sublevaveris. Proinde ut arctiori Tecum conjungamur vinculo, qua par est
observantia rogamus, est Te, Sincerum verae Religionis amicum, in numerum
Membrorum Societatis nostraereferri patiaris, quod novum Tuae benevolentiae
Specimen grati semper agnoscemus. dat. Stockholmae &c.

---9-no Uplästes förledne Sammankomsts Protocollet
10-mo Ang-de Hans Excellence Herr Riks Rådet Öfver Ståthållaren friherre C.
Sparres vackra yttrande öfwer Societetens inrättning, inhämtadt af
Sällskapets Secreterare, hwilken i sådant ärende upwaktadt Hans Excellence.
[ph.p.15] 11--mo Ang-de Öfwersättningens af Apocalypsis Explicata som nu
låntes på någon tid til Sällskapets bruk.
12 Ang--de andra Insände Öfwersåttningar.
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Protocollet af den 13 Nov-b-r 1786.
1--mo Hade Sällskaper den fägnaden at antaga til medlem af dess
Rådplägningar Conducteuren wid fortification Herr baron Palmqvist som i
dag want inträde.
2-do Ang--de det från Trycket ankomne Latinska Kallelse brefwet.
3- Ang--de ett avertissement uti Swenska Papparen om Swenske
öfwersättningar af wåra walda original arbeten
4-to Hade Sällskapet åtskilliga upbyggeliga discoursis och ibland annat
däröfwer huru många tilfällen en husbonda kan hafwa, at oförmärkt och
utan bigotisme introducers dess tjenste folk uti den Sanna Christna
Läran.
5-to Upläste Conducteuren Sturtzenbecker dess skriftel. författade
Betänkande rörande nödwändigheten för de den sanna Christna Läran
tilgifne Ledamöter, at icke mindre
[ph.p.16] wara Rättskaffens uti den Inwärtes menniskan, än i det yttre
medborgerliga lefwernet.
6-to Uplastes några stycken utur Öfwersättningen af Apocalypsis Revelata.
7-mo Uplästes de til Sällskapet senast insände bref, jämte ett lefqwäde
öfwer Sällskapets Inrättning.
8--vo Aflade Sällskapets Secreterare dess berättelse, öfwer hwad hos Under
Ståthållaren m.m. Herr baron Axelson uti dess enskildt med Herr baronen
hafde Samtal förelupit. Och skall Herr baron ägt ett synnerligt nöye wid
tidningen om Sällskapets inrättning, samt utfäst sig at med gladaste
hjerta lämna Sällskapet för dess del alt önskadt biträde; dock med
förbehåll, at tils widare därföre, i afseende å den högre nytta därigenom
kan winnas, få wara okänd.
9--mo berättades om de den Sanna Christna Förnufts Läran tilgifne
anhangare som finnas uti Skane, hwarom K1 Secret- Haldin uti bref af Herr
Helfeling blifwit underrattad; och beslots, at H- Helfeling skulle
tilsandas annoncen N- 50, samt ett Kort Utdrag af de i Sällskapet förehafde
ärender, förblifwandes Sällskapet i den glada Öwertygelse, at Herr
Helfeling öfwer de ärender som böra hållas tyste, iakttager den nödiga
försigtigheten.

[See below - 1665.18, 1666.11]
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Translation of the Minutes of Nov. 1 and 8 (to n.9, ph.pp.1-4) by
Björn A.H.Boyesen in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.263a-n,
and as follows:
Extracts and Contents of all the Minutes made by the Exegetical
Association in Stockholm, from November 1, last year, up to and
including December 13th of this year.

Minutes of Nov. 1, 1786

1. As a reminder of a more careful knowledge concerning the
improvement of the heart and the fulfillment of our duties, and also
for the sake of holding meetings at which confidence and sincerity
would be more instructive, pure and tender than is usually the case
at such meetings now-a-days, as well as in remembrance of that which
our late friend brings forward concerning meetings in Vera Religio
Christiana n.434, a few friends came to the conclusion to establish
and found - after the manner of like associations in foreign
countries a club, under the name of the Exegetical Association. The
Association meets each Wednesday, in the afternoon, at 6 o'clock,
p.m. This article refers to the Director-in-Chief, Mr. C. B.
Wadström's gift to the Association of his library, containing about
3,000 volumes relating to miscellaneous sciences and types of
occupation.
4. In addition to these Minutes, the Assocation has determined that
there shall be a book in which debit and credit are to be
entered, and also another one in which the members of the
Association are to write their names together with the date when
they joined the Association and also some motto.
5. The Association, on this day, determined to have an announcement
printed, which should be issued in consecutive numbers; the first
number to be sent to his Excellency, th e Council Member, etc.,
etc., Count Ander Höpken, and the second or next one to the
Governor, Herr Baron Liljencrantz, the remaining 47 to be
distributed among the proposed lovers of the truth.
6. The particular satisfaction of his Excellency, etc., etc., Count
Höpken, in the establishment of our Association, reaches out also
to the Messenger.
7. In regard to sending out no.2 to the Governor, Herr Baron
Liljencrantz.
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8. Concerning the numbers 15, 26, 28, 31, 42, 44 - that they should
be sent through the post.
Minutes of Nov 8, [1786 ]
1. The approval of the preceding Minutes.
2. Concerning the result of the message to his Excellency, the
Senator, Count Anders van Höpken.
3-4. The Conductor Mårten Sturtzenbecker announced his coming
journey into the country, and gave the Association a gift of
five Riksdaler - a gift, however? quite apart from the four
Riksdaler which he intends to add to the yearly subscription.
5.

Concerning the election of persons to membership in the
Association.

6.

Concerning the fact that, when being received. Members should be
asked some questions as to the principal tenets of the Doctrine
sin order to prevent spies and inquisitive persons from joining
the Association whereby such person would have
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all the more power to scoff at the institution and its
members.
7. Thereupon the Association took into consideration what
specifically its occupation should be, during the
meetings, and the following result was established.
That at the beginning of each meeting, some part of the
four Gospels may be read, after which any one who may
feel inclined to do so has the privilege of giving an
interpretation or of referring the members to the
interpretations in the selected works of the
Association. If any lover of truth - either verbally or
in writing - has something to set forth to the common
weal, the Association will listen to it and receive it
most gratefully. The Association should also have the
supervision of the Swedish translations which may be
found suitable for future printing, and also of the
letters sent out to all the societies and persons with
which the Association already has or later on may have
connection. The voting, election, nomination and
initiation of members, together with the economical
affairs of the Association, are to be determined on
here. The some of Association intends also to spend of
its time in reading aloud the letters which every now
and then may be sent to the
Association from
foreign European societies. Finally, the fondest and
first intention of the Association should be to revive
the Swedes' sense of duty toward their first citizen,
the King of Sweden, and toward his native country, and,
so far as possible, to try to hinder everything that
may lead to promoting schism, discord and discontent.
By means of spreading Truth and Goodness, and also by
protecting the true Christian Doctrine of Reason, the
Association hopes to attain the blessing of the Most
High. By means of expounding on the method of illusory
thinking and also on the thought that results from
confused ideas concerning God and His Word, and,
furthermore, concerning charity toward the neighbor,
the Association will add to the improvement in
inclinations; and at length, if the Association should
acquirea blessed fortune - as is the wish of the
friends of Truth - its most precious occupations will
be to consider and take an active part in preventing
the poor from deprivation, in saving the fatherless
ones, and in espousing the cause of the comfortless
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widows and, finally, in performing charity in a more
useful and efficient way than has formerly been the
case.
8. One member proposed a method for maintaining virtue and
good manners in the association, namely, by means of
friendly reprimands.
9. The form of the Latin invitation to run as follows:
"Since, to their great delight, the members of the
Exegetical Association, in the Kingdom of Sweden, have
not only been informed concerning your affection for
the spreading of Truth but have also experienced every
desired proof of your love toward the neighbor; and
also, because you have so amply supported the printing
of our selected original works, as a further
confidential proof of your affection we request t ha t
you do not refuse us the pleasure of enlisting you as
one of our members, as a real lover of the true Divine
Doctrine. Delivered Stockholm,"" etc., etc.
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1665.18
MEMBERSHIP LIST OF THE "EXEGETIC & PHILANTHROPIC SOCIETY"
[1786 - about Nov.]
Phot. in Ph.File 603 = 3 pp. (31 sheets)
In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be
given to
the Royal Library. (See above - 1664.2201.)
[11965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.276-79, and
as follows:
[ph.p.1] Denna lista är lamnad til Hans Ex-ce Riks Rådet
Herr Baron De Geer da till samma Herre öfverlämnades på
Exegetiska Sälskapets beslut annoncen om Sälskapets inrättning för at utbedja sig Hans Ex--ces Protection
Förtekning uppå de Personer hvilka behagat Agreera til det i
Stockholm d: 1 Novem: 86 inrättade EXEGETISKA och
PHILANTROPISKA Shälskapet, hvars Göremål i synnerhet är, at
noga jämföra de, ifrån Originalet giorde öfversättningar af
Sälskapets valda Auctors arbeten, dels med deras original,
dels och med andra uppå Främmande Språk veranda öfversättningar, samt den sådan til trycker befodra.

1= Hans Ex-ns Svea Rikes Råd m.m Herr Grefve A v Höpken, är
den Första, som behagat yttra dess nådiga välbehag öfver
Sälskapets inrättning, hvadan Sällskapet dristar at smikra
sig med det hopp at Hans Ex-ns för altid behagar gynna och
skyida Sällskapet. Således dess Första Protector.
2-do Herr Landhöfdingen Friherre Lilljencrantz har behagat
åtaga sig Presidii skapet uti Sällskapets Sammankomster, så
ofta Han kan vara i Staden, och det under loppet af hela
detta Första året. -- Har ock nu hela tiden bevistadt
Sellskapet Sammankomster.
Följande Ledamöter hafva ej vägrat, at såsom närvarande uti
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Sellskapets Sammankomster äfven utom Sällskapet vara
bekanta.
Kongl: Maij-t-- Första Cammar Junkare, Landshöfdingen och
Commandeuren m.m. Herr Grefve Claes Ekeblad, har flera
gongor behagat hedra Sallskapet med dess närvaro.
Herr Öfversten och Riddaren Feltstjerna.
Herr Öfverhof Jägmästaren och Riddaren Friherre Barnekov.
Herr Banco Commissarien C. Robsam.
Herr ÖfverCommissarien Olsson.
Herr Cap: vid Fortific. och Riddaren Rosenblad.
Herr Majorn H. Schmitterloo.
Herr Kongl: Secreteren Iserhjelm.
Herr Kongl: Secreteren C.F.Nordenskjöld
Herr Öfv.Direct Wadström.
Herr Lectoren Doctor Österman
Herr Conduct. vid Fortif. Sturtzenbecker.
Herr Conduct. vid Fortif. Baron Palmqvist
Herr Conduct vid Fortif. Winblad
Herr Berghauptman A. Nordenskjöld
[ph.p.2]Herr Secret. vid Controll värket Leyonmark.
Herr Berghauptman Lundström
Rerr Kongl. Secreteren Haldin
Herr Fabriqu. Christ. Johansson
Herr Magister Tybäck
Herr Sven Roos
Herr A.Johansson
Herr Fabriqu.Elvius.
Dessa sidstnamde 23 Herrar ledamöter hafva
med Societetens Ordförande Herr Baron och Landsh.
Lilljencrantz alla behagat bevista Söllskapets
sammmanskomster, kunnandes härtill lägga
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flere diuptänkande och på alt sätt värdige, samt ganska
hederliga personer, hvilka äfven varit närvarande så vida
de, i anseende till dem anförtroda granlaga Ämbeten och
vissa andra considerationer ej funnit nödigt at i nogaste
tysthet deras namn Galla
Ledamöter uti Landsorterne hvilka icke Förbehollit sig vara
okände Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Directeuren Beijer i Gotheborg.
Ingenieur Bergklint i Nystad
Haradshöfdingen Frangell vid Carlstad.
Gross Handlaren Greigg i Gotheborg.
Gross Handl: P. Hammarberg i DoSupercargeuren Habiet i DoConduct. Hilfeling i Skåne
Capit. Ibens i Götheborg.
Capit. Sv Lagerberg - Carlstad
Capit. v Matam i Götheborg
Majorn och Riddaren v Matern - Carlstad
Majorn vid Fortific. Ad. G. Nordenskjöld
Lieut. Qvickfeldt - Jönkoping.
Ingenieuren Råberg - Skara
Hof Junkaren Reuterhjelm. Skara
Generalen och Commandeuren Hvassenfelt. Engelholm.
Lagman Faegnaeus - Wästerås.
Candidaten Thunberg - Skara
Rådman Wengren - Gothebörg
Bruks patron Wengren Do-

[ph.p.3] Herr Lieut: vid Fortificat. Lundblad, LandsCrona.
Herr Lagergrep, Handlande i Skara
Herr Leiutn. Gyllenhal - Skara.
Utom dessa äger Sällskapet 53 Ledamöter hvilka förbehollit
sig få vara okände och det med så mycket större skäl, som en
stor del af dem bekläda Högre och Lägre Läroämbeten. De
Ledamöter som Sall skapet äger uti Danmark, äro med
Sällskapet Helt och Hollit införlifvade och icke såsom andre
Utländska Ledamöter, de där icke til Sällskapet något
Contribuera. Däribland räknas.
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Herr Generalen och Första Commissarien vid Danske Tull H
Tuxen.
Herr Capitain Tuxen.
Herr J.G. värdig Ledamot i Helsingör som förbehållit sig få
vara okänd.
Herr Hof Instrument Mak. Apelberg, Svänsk uti Köpenhamn.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER.
1-mo Hans Durchleut. Prins Carl af Hessen och Gouverneur uti
Schlesvig,
Har Sällskapet dristat, uppå dess egen nådiga anledning
igenom
Herr SuperInt. Schinmeijer kalla till en utaf dess
Protectorer.
2- Herr SuperInt. Schinmeijer uti Lybeck.
3- Herr Baron och Öfver Hof Jägmästaren Schröder uti Moscov.
4- Herr Marquis de Tomé i Paris.
5- Herr Moüette, Kongl: Bibliothecarie i Versailles.
6- Herr Langershejm vid Reval i Liffland.
7- Herr General Rensford i London.
8- Herr Doctor Spence.
9- Herr Doctor Picket
10- Herr Bibliothecarien Pernetty i Wallenciemme.
11- Herr Capitain Nontvavelle i D12- Herr Chastander, Apothecare i London. Fransos.
13- herr Boussie, Winhandlare i London.
[See above - 1665.17; 1664.3101; 1665.1491
“ below - 1666.11]
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1665.19

MARQUIS DE THOME TO C.F.NORDENSKIÖLD
1786 Nov. 23, Paris
Phot. in Ph.File 604 = 4 pp. (2 sheets)
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samring, Package no.18;
Copy in London Swedenborg Society, Inc.
(See above - 1664.35, 1665.16)

Trancript:

[ph.p.1]

Paris ce 23 Novembre 1786.

Je profile, très cher ami, de l'occasion qui se presente par le
départ de Mr Dasp, pour vous donner de mes nouvelles et me rappeller
dans votre souvenir. il me semble que je serois un peu endroit de vous
gronder pour être parti d’ Angleterre sans m’ecrire, et ne l'avoir pas
encore fait depuis votre arrivée en Suede. je me flatte cependant que
vous ne doutez pas de l'interêt vif et sincere que je prendrai toujours
à votre personne, et malgré votre silence j'aime à croire que vous ne
m'avez point oublié. qunnt à moi je suds toujours le même a votre
égard, et je me souviens encore de la difference que j'ai trouvé entre
vous et nos autres freres de Londres. ils m’ont mandé dernièrement
qu'une Société de Moskow leur avoit envoyé 100 guinées pour
l'impression des oeuvres posthumes de Swedenborg, avec promesse de
réitérer de tems en tems. cette Société m’étoit connue par un de mes
amis qui avoit séjourné dans cette ville, et qui avoit été pressé d'y
entrer par un des membres chez lequel il logerit. il y a environ dix
ens de
[ph.p.2] cela. mais comme d'après son refus on ne s’ouvrit point a lui,
il ne scut point par eux qu'il existoit une Révélation nouvelle,
et sur ce qu’il m’en dit ici je jugeai qu'ils étoient Cabalistes.
ce qu'ils viennent de faire me confirme dans l'opinion que l'on
est du même genre que SoudKouski. il vient de m'arriver avec un
des freres de ce dernier une aventure qui doit nous faire tenir
sur nos gardes avec eux. ce Cabaliste a sa femme à Paris; il m’a
prié de la voir et de l'instrire pendant son absence; étant chez
elle le mods dernier, elle me parla d'une lettre de son mari
qu'elle étoit bien aise de me faire voir malgré le secret qu'il
lui avoit recommandé; elle contient, ajouta-t-elle, des prieres
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que je dois fair je lui en temoignai ma surprise, en lui disant,
qu’il ne pouvoit y en avoir de meilleures, ou, pour mieux dire,
d’aussi bonnes que le Pater et les Psamlmes. Les voici, me
dit-elle, en me donnant la lettre. L'une étoit adressée à
Jehovah, l’autre à la Vierge Marie, la troisieme aux Anges. vous
jugerez de ma surprise quand vous scaurez que ce Mr croit a la
Révélation nouvelle, et que depuis plus d'un an il est occupé
conjointement avec un autre a la traduction de la Theologie
universelle, dans laquelle, comme vous scavez, toute invocation
des saints, des morts, et des Anges est condamnée et défendue, ou
l'entêtement de ceux qui
[ph.p.3] persistent a adresser leurs prieres et leur culte a Jehovah ou
au Dieu invisible, est troité de protervia. en conséquence
j'engageai fort cette Dame a ne Pas en faire usage, et comme eile
y étoit portée par son interieur, je n’eus aucune peine a la
persuader. Ce qu’il y a de bon c’est que ces belles prieres
venoient, disoiton, d’un Ange. Oh quel Ange! ayant eu la
permission d’en écrire au mari, je n’eus rien de plus presse que
de lui faire mes représentations a cet égard, mais loin de
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le persuader j'en al Menu ces jours-ci une reponse par laquelle il
persiste dans son erreur et prétend me prouver que loin d'etre
défendue l’invocation de la Vierge et des Anges est même
commandée. c’est ainsi, cher ami, que nous aurons a combattre
encore quelque tems pour la vérité, même contre ceux qui
paroissent le desirer, mais dont les lumieres ne vent pas aussi
grandes ni aussi sûres, qu’ils l’imaginent. Je combats aussi
actuellement une autre erreur qui s'accrédite beaucoup, m’a-t-on
assuré, chez nos freres de Londres. plusieurs sont persuadés que
les mauvais Esprits eux mêmes seront un jour régénerés, erreur
d'autan plus dangereux qu’elle paroit venir d'un bon coeur. vous
scavez, mieux que moi, cher et digne ami, tout ce qu'il y a dire
là dessus, ainsi je finis en vous prian d'être a l'avenir moins
indifferent et mains paresseux a mot égard, et en vous
renouvellant du plus profond de mon coeur les assurances du plus
tendre et du plus sincere attachement.
De Thomé.
il y a grande apparence que nous sortirons bientôt des
tribulations.
[ph.p.4]

12/.
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A Monsieur
Monsieur De Nordenskiöld
Secretaire du Roi
A Stockholm.
Translation by C.Vinet; in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.
273-274a, and as follows:
Paris, November 23, 1786
I take advantage, my very dear friend, of the opportunity that
presents itself by the departure of Mr. Dasp, to send you my news
and to remind you of my existence. It seems to me that I have some
ground for complaint at your leaving England without writing to
me, and for not even having done so since your arrival in Sweden.
I flatter myself, however, that you do not doubt the great and
sincere interest which I continually have in- you personally, and,
in spite of your silence, I like to believe that you have not
forgotten me. As for me, I continue feeling the same toward you,
and I still remember the difference I found between you and our
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other brethren of London. They informed me lately, that a Society
of Moscow had sent them 100 guineas for the printing of
Swedenborg’s posthumous works, with a promise to reiterate from
time to time. This Society was known to me through a friend of
mine who had sojourned in that city, and who had been urged to
join by one of its members at whose house he was lodging. This
took place some ten years ago; but since of the new Revelation
through them; and from what he told me here, I assumed they were
Cabalists. What they have
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just been doing, confirms me in the opinion t ha t they are of
the same order as the Soudkouski. An experience has just happened
to me in connection with one of the brethren of this last-named,
which should put us on guard so far as they are concerned. This
Cabalist's wife is in Paris, and he asked me to see her and
instruct her during his absence; when I was at her home last
month, she spoke to me of a letter from her husband, which she
was very glad to show me in spite of the secrecy he had requested
from her; it contains, she added, prayers which I have to make. I
expressed my surprise, and told her that there could not be any
better, or rather, none so good, as the Lord's Prayer and the
Psalms. Here they are, she said, handing me the letter. One was
addressed to Jehovah, another to the Virgin Mary, and a third to
the Angels. You can imagine my surprise when you realise that
this man believes in the new Revelation, and that for more than a
year he together with some one else has been busy in the translation of the Universal Theology, in which, as you know, all
invocation of the Saints, of the dead, and of Angels is condemned
and forbidden; where the stubbornness of those who persist in
addressing their prayers and their worship to Jehovah or an
invisible God, is considered shameless (protervia). Consequently,
I strongly urged this lady not to use them, and as she was
interiorly inclined not to do so, I had no trouble in persuading
her. The funny part in this is, that these prayers were said to
come from an Angel. Oh! what an Angel! Having obtained the
permission to write to her husband about this, I hastened to
remonstrate with him on that account, but far from persuading
him, a few days later I received an answer from him in which he
persisted in his error and intended to prove to me that, far from
being forbidden, the invocation of the Virgin and Angels is even
ordered. Thus it is, dear friend, that for some time we shall
have to fight for the truth even against those who seem to desire
it but whose enlightenment is not as great and sure as they
imagine. I am also fighting at present against another error
which is gain ing ground, I was assured, among our brethren in
London. Several are persuaded that evil spirits will themselves
some day be regenerated - a mistaken notion so much the more
dangerous since it seems to come from a generous heart. You know
better than I, dear an d worthy friend, all there is to be said
on this matter, so I end my letter, begging you in, the future to
be less indifferent and less indifferent toward me, and again
assuring you from the bottom of my heart of my most tender and
most sincere affection
De Thomé
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There is great evidence that we shall soon be released from
tribulations.
To Monsieur De Nordenskiöld
Secretary to the King,
At Stockholm
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1665.20
AUTOGRAPH OF "SAM ÄLF" in copy of DE AMORE CONJUGIALI
1786

L.III: 1666

In Linköping, Diocesan Library.
"Sam. Älf, 1786."
See above - 980, 1665 footnote **

1665.21
PRINTED "BY-LAWS" OF THE EXEGETISKA OCH PHILANTROPISKA
SÄLLSKAPET
1787, Stockholm

2 sets of phot, a) ph.File 602a = 17 pp. (9 sheets)
(dup. of pp.3-4) = Stadgar
b) set bound in Saml, för Phil. in Rm
15 = S5/Sa4, (ANC Lib.)
In Cambridge, Mass,, New Church Theological School
Library: A. Kahl`s copy of Samlinger för
Philantroper - published by the Exegetic &
Philantropic Society, Copy in ANC as stated above
in b).
See above - 1665.17, 1665.18.
1666 = 1665,28
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166.11
C.F. NORDENSKIÖLD TO ?
[1787 - early in]
Phot. in Ph.File 605 = 2 pp. (1 sheet)
In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be given to the
Royal Library. (See above - 1665.14, 1665.19.)
[1965 Oct.,in Ups. Univ. Lib., but owned ny Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.287-88, and as follows:

[ph.p.1] Jag skickar här åt dig några utdrag af de första protocollerne,
jamte det sista Circulairet som afgådt till de masta frånvarande
Ledamöter. Endera dagen få vi Sällskapets Stadgar färdige, emedlertid
har jag arbetat i det Sällskapet så träget, at jag tycker sjelf jag
kunnat använda tiden till at skaffa mig lön och Inkomster, som jag nu
saknar och hvilket försatter mig uti mycken lidelse och brydsama om
ständigheter. Man trycker nu alla de Sgs- bref, man kunnat öfverkomma
och som äro Instructiva nog. Äfven har jag gjordt et Sammandrag om Tron
utur Vera Christiana Religio, som blir ett förträffeligt arbete: det
komar at bestå af 5 ark och 2 äro redan tryckte.
Donationer hafva flera redan inkommit till Societeten. Excellencer och
flera höga Herrar hafva tagit notice af vår Inrättning med synnerligt
nöje och bifall, och flera gångor hedrat Oss med sin närvaro. Om Min
bror skrifver Societeten till, så skrif utanskriften till antingen
Secreteraren eller ock til Exegetiska Sällskapet, men skrif inuti ej
annat än Mina Herrar och Sällskapet. fruentimmer bevista aldrig
Sessionerne, ehuru de äro med, hvad är en Societet utan både Könen?
[ph.p.2] Nu följer ett kallelse Bref till din Hustru, huru fägnar det
mig ej, at hon genom Herrans nåd fådt inse hvad Ljus uti de Nya
Sanningarne ligga förborgade. Gud gifve endast at vi genom våro lefnad
aldrig skulle gjöra Oss demente af så dyrbara Sanningar, hvartil vi Oss
bekänne. At vara Amateur af en sak är en vacker begynelse, men hvad är
Sanningen blott et liflöst ting, innan den med kärleken förenad, visar
sig uti letvernet? Det är emedlertid uti denna sednare punkten som vi
alla blifva så långt efter, och taga så långsamme steg på Salighetens
väg.
Jag skulle långesedan sändt Bror Anders KöpeContractet, men han förmår
ej at sänd mig liquiden, som han dock för flera månader låfvade mig,
emedlertid fruktar jag, at när den kommen så kommer den för sent.
Stockholm är sig lik som det altid varit. Partier vid hofvet, afvund hos
små folket, Banquerouter ibland de handlande, Bravader ibland
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Militairerne, fina Chicaner af civil männen, höfärdigt och stort uti
alt.
Här innerlykt sända jag Dig en copia af kallelse Bretvet til Prins Carl
af Hesser Svåger till vår Kung, Generalissimus öfver hela Dannemark, och
nära beslägtad med Engelska Kongl. famillien. Han är 40 års Herre, och
har genom Bref från Sällskapets Ledamot SuperIntendenten Shinmeyer låtil
förmarka des åstundan, at blifva kallad. Jag har emot brefvet, at det
innehåller för mycket Complimenter och ödmjuka talesätt, snarar
Krypande, än värdige en Christen, som ej bör hafva afseende till
[This letter enclosed the Minutes of the Exegetic and Philantropic
Society - see above: 1665.17; see also 1664.3101, 1665.18]
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1666.12
NOTICE AND SWEDISH TRANSLATION OF "SHEARSMITH
AFFIDAVIT"
1787 March 5

Phot. in Ph.File 606 = 4 ½ pp. (3 sheets)
In C.C.Gjörwell's Almänna Tidningar, N:o 27,
Stockholm, den 5 Mart 1787, vol. I: pp.209-13.
Copy in ANC Library (1787-91) = 050/A 11
See above - 1665.11, 1665.15; below - 1669.1791.
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1666.13

C.F.NORDENSKIÖLD TO HIS BROTHER (pub. Adolf Gustaf N-d)
1787 April 3, Stockholm
Phot. in Ph. File 607 = 2 pp. (1 sheet)
In Stockholm, in the Royal Library: Nordenskiöld Collection.
See above - 1666.11; below - 1666.14.
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcripts

[ph.p.1]

Min Alrasötaste Bror

Jag har tusende gångor ämnat at skrifva Dig till, så väl som min
Svågerska, men min myckna skrifning, alt sedan min hemkomst från
England, har hindrat mig från ett nöje som ej mindre varit min
skyldighet än min önskan. Jag vänter nu alla dagar at mine affairer
komma uti det skick at jag kan resa til Engeland till baka, och jag
har otroligen saknat mine därvarande vanner.
Bror Otto är nu här, han skall gifta sig uti höst med Hans Excellence
Wrangells Dotter, men han vill det skall hållas hemligt.
Vår vän C.B:Wadström reser nu uti en hemlig Comission utomlands för
Kungens räkning och lärer blifva uti, kanske innemot ett år; han har
uti Exegetiska Sällskapet varit otroligt tiltagsen och ädelmodig. Det
Sällskapet har gjordt rapidare steg, än det Londonska. Nästan vid
hvarje Sammankomst hafva vi otroligen interessante nyheter från flera
Europeiska platser.
[ph.p.2] Personen. Jag hoppas Bror förlåter mig at jag nödgas slarfva
af mit bref och ej skrifra det så ordenteligt och omständeligen som
jag trade önskat.
Efter jag har så godt tillfälle skickar Jag äfven nägra Ritningar åt
din ålsta Son, ehuru bagoteller i sig sjelfve, kunna de fägna et barn.
Nº 1 föreställer nu varande Engelska drägten för Karl och fruentimmer.
Nº 2 en Engelska jägare eller skytt med des dräng. Nº 3 tvänne
Engelska flickor promenerande på gatan uti nättelduks Puder kappor,
som brukar i England. Nº 4 En engelsk Brunte, af det slaget som brukas
till kappridningar. Nº 5 En utresa at Jaga. Hälsa din
gosse och bed honom hålla till goda dessa Bageteller och leksaker af
sin farbror.
Hinner jag i morgon bittida, då den resande far till finland, så skall
jag skrifva til din hustru, men hvarom icke, så hälsas hon 1000de
falt. farvä1
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Bästa Bror jag lefver med all trogen vänskap
Din

Stockholm d: 3 April
1787.
Mårten Sturtzenbecker

ringa tjenare
Carl fredric.
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C.B.WADSTRÖM to MAJOR NORDENSKIÖLD (Adolf Gustaf N-d)
1787 April 3, Stockholm

Phot. in Ph.File 608 = 4 pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the Royal Library: Nordenskiöld Collection.
See above - 1666.13; below - 1669,03
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.323-25, and as
follows:

[ph.p.1]
Wälborne Herr Major
Länge har jag längtat efter få den fägnad at hora något ifr Hr Maijen, men förmedel. har den obequäma årstiden vändt Hr Maj-ens hopp
ifrån at något Bref kunde komma öfver. Förmodar icke dess mindre
Herrskapets välmåga å ömse sidor, samt hoppas det kallelse brefvet
från vår. nu Herran vare ärad tämmel. stadgade Societet rigtigt fram
kommit.
Wi börja nu uppå at få tämmel. interessanta Saker som dagel.
förefalla.
[ph.p.2] Wi hafva ifr. Avignonske Societeten de märkeligaste
underrättelser om Inspirationer. Dageligen fortfares nu med
tryckningen. Men innan Societeten kan få sitt egit Tryckerie,
hvarom nu sökes Privillegium uppå Drottningholm af en utaf våre
mäst nitiske och capable Ledamöter, som tillika är Mechanicus,
så ser man sig ej långt kunna hinna. Man ärnar i dag vid
Sammankomsten göra den proposition, at antaga en af sig kommen
Präst och Philos: Magis-tn som likväl är ganska capable ärlig
och arbetsam vid namn Utter, til en Notarius med Lön i
Societeten för at kunna betjena frånvar-de Ledamöter med
renskrifning, hålla ordning och corrigera hvad som kommer at
tryckas. Denne, som aldrig önskar mer än 100. ds. om året i
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[ph.p.3] et för aft, tror jag måst blir antagen, på det sätt at de 25
Ledamöter, som redan närvar-de bivistade Societ-n utfästa sig at
hvarde lemna 1. ds. i hvarje 4-tal; kannandes man med säkerhet
räkna uppå Deras Ex-ens Höpken, De Geer, Lilljencrantz Bar.
Axelsson, Cancli: R. Ferner, Landsh: Bar Ljlliencranz m. fl.
andre höga Herrar, som efter alt apparence betydel. härtil lära
förskiuta. Societetens Protocoller hafva nu vuxit til tämmel.
vidlöftighet; och innehålla sådane Saker, som mången från var-de
gärna skulle önska sig få del af.
Med ingen liten fägnad hafva vi fodt den glada underrattelse, at
Herr Maije-ens respectabla Fru nu så helt och hållit behagat
decidera sig til Nya Läran, och som gör at jag tycker mig se et
Ängla lif uti Herrskapets Giftermål - Måtte sådane
[ph.p.4] kunna värka de Exempel som intet annat kan göra. Till henne
anhåller jag om min respectueuse vördnad. Om någon Tid torde jag
komma at Resa til Ängland på några månader. Societeten fortgån
dock lika oafbrutit med sine Cessioner.
Jag har tagit mig frihet at sända H. Mag-tn med Capt.t
Jägerhom 40. Exempl af hvardera Pjecerne, som redan blifvit
tryckte, til utdebiterande uti Herr Majorens ort. Wi hafva altid
beräknadt arket efter gångbart pris neml. 12. ·/. K-mt el. st sm.
- Således har jag debiterad Herr Maj- för 2. rs. 24 st Sp. Åstunder flere Exempl. få torde därom i Tider requisition til
Societeten anställas. Så fort ytterligen en högst Interessant Journal på Fransyska som
kommer at innehålla alla vår Auctors skrifterö och det är den
Londonske Societetens bekostnad.
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Skulle H- Maj: åstunda däraf Exempl. så requireras därom i
Tid igenom vår Societet. - Priset är ungefär 4 rs om året
då däraf alla månader utkommer en pamphlett af 6 ark tät
styl:
Näst vördsam hälsning til alla mina bekantskapen, har jag den
äran at städse med oafbruten vänskap och största Estime
framhärda.
Wälb. H-r Majorens
Stockh. d. 3. Apr. 87.
Ödmiukaste Tjenare
C.B.Wadström
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[Written vertically in left-hand margin of p.4:]
K1. ½ 1. om nattan ! Ögonen måst hop vuxen af Sömen, således halft
sofvande och halft vakande.
Tänck mine Herrar uppå Er beskidlige och arbetsamma
Bror Kongl Secret. huru han stackare på något sätt må kunna hielpas
tilfortgående uti sitt på begynte engagement i Ängland.
- Jag och Fridenheim villja
[ibid. p.3:]
villja gärna därtil äfven på något satt bidraga, allenast hans egen an
hörige och Slägtingar ej aldeles undandraga sig. - Dess Bror A. F.
läres icke acquitterat sig comme il faut; hvarigenom C.F. otroligen
lidit til sin ställning och haft de starkaste tentationer.
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" Doc 2²: p.1150
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling, Package no.18.
Transcript:
Helsingör den 11-te May 1787.
[ph.p.1]
Welbaarne Herre og Kongelig Secreterer.
Dyrebareste Wen!
Deres kiaerkomne Skriwelse af 16-de Martii fik iag til rette Tiid, men
da iag den gang war blewet angreben af en haard feber, som toeg alle
mine kraefter fra mig war iag ikke i Stand til at kunde takke dem
derfore saawel som de medlagie tryck Papiirer, som iag med megen
Fornöyelse siden har giennem laest (thi da kunde iag ikke) som iag af
mit hierte önskede; J begyndelsen af april blew iag bedre men den 15-de
feldt iag igen i samme Sygdom som nedbrod de faa kraefter iag hade sam1et. Endelig er iag nu, Herren waere lowet kommet saa wit at iag kand
gaae ud og nogenlunde taale at laese og skriwe, skiönt ikke uden at
föle, att iag er en Mand
[ph.p.2] i mit 75-de aar; Dette haaber iag skal skal undskylde mig hoss
Deres Welbaarenhed for min Taushed. Tankarne om falske Propheter
og Philosophiske Ämnen troer iag at waere-skrewne af den dydige
og utrettelige Nordenskiöld; Hwem er C.I. som har skrewet
Exegetisk Försök? Er autor til Upfostrings Selskabets Tidningar
een af wore Troesbröder? Har Printz C. af H. modtaget den
aerefulde Invitation af Wor ypperlige Selskab? hwilket iag troer,
endskiönt hand disputerede med mig, da iag sagde ham, at hand
wilde bliwe owerbewiist om sin Feyltagelse, naar hand med mee
attention laeste wor salige laereres Skriffter; Alt dette önskede
iag wed leylighed beswaret, i fald iag eller wi samtlige her ey
snart skulle nyde den lycke at omfawne wor elskwserdige Wen og
troe Arbeydere i Herrens Wiingaard. Dersom wed Tryckfriheten i
Swerrig udkom en liden catechismus eller kort Forklaring ower sa
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Suedenborgs forbedrede og sande Christelige Religion tillige med
et kort lewnets löb om hans liw og laerdom skulle iag strax lade
det owerseette og trycke pea dansk,
[ph.p.3] hwilket iag troer, wilde waere af stor Nytte for de enfaldige
og slet oplyste der ey kand laese hans Skriffter; thi Herren skee
low, wor gode Printz har brag det derhen at man frit kand skriwe
og lade trycke de dyrbarste Sandheder, skiönt de angaar dem, som
hadindtil har holdt sig for at waere skudfrie. Förmeld min
wördnadefuldeste hilsen til den aedle Herr Wadström og Deris Herr
broder og tak dem hiertelig for de gode Tancker som iag flatterer
mig af de har om min gode Willie og den Godhed mand har hafft at
communicere mig Udfag af Selskabets Journal saawel itienneem Herr
Conducteur Hilfeling som Herr Glörfelit; Ingen kand sette hovere
Priis end iag paa denne Godhed. den iae beder maa continuere.
Hwor inderling laeges iag ikke effter mundtlig att kunde blifwe
underrettet af Deris Welbaarenhed selw om mange Ting I dette
Aemne, og ikke iag alleene men
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ogsaa min flygtige Sön og hans Hustrue der daglig wenter at modtage saa
kiaer en Wen i Deris Huus, hwor de i Winter har hafft hendes Soster Frue
Capitainskan Boge med sin Sön til Selskab, der nu daglig wantes at wise
herfra
[ph.p.4] Soeweyen til Stockholm. Hun hawde neppe hört tale om Suedenborg,
förend af mig. Min Swigerdatters barnseng war meget lyckelig og
ultckelig, thi Ukyndighed og Prevention skilde et sundt og
owermaade welskabt barn med liwet og twiler i ag om, hun fa ar
fleere, skiönt den nu afledne Megger¢ee, der saa wel forudsaae de
hindringer der wilde mode min elskwaerdige Wen i Stockholm,
spaaede hende at hun skulle fase 3 börn 2 Sönner og 1 Datter.
Waer forsikret, naest min oprigtigste respect og Wordnad for det
uskattelige Selskab og en hwer deri blant, som iag har den aere
personlig at kiende, at ingen med meere kiaerlighed hengiwenhed
og Troefasthed end iag har den aere at underskriwe mig Deres
Welbearenhed
Min dyreb ar este Wens
Ydmygste Tienere
C: Tuxen
P:S: Der som dere ere fleere
tryckte smea Skrifter udkomne,
beder iag at maste waere
saa lycklig at faae dem en ten
in natura eller afcopierede
for min Regning, saawelsom
Underretning om alt Selskabets
giöromaal og Tilwaext
angaaende. Glörfeldt er for
betalningens owersendelse for dette og alt andet dertil hörande.
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FIRST MISSIONARY SHEET IN THE HISTORY OF THE NEW CHURCH
1787 June l3, dmsterdam

2 sets of Phot. in Ph.File 610 = 2 sheets each
(sheet 1 of 2nd set filed s.v. 452
see above, 1057.11)

Issued in Amsterdam in 1787: "Gedrukt op kosten van James Glen,
Dienear der Nieuve Kerke. Amsterdam den 13 Juny 1787.
Phot. sent by Ernst Pfeiffer in April 1955:
Sh. 1 contains a Dutch translation of "Responsum ad Amicum"'
(see above - 1057.11)
“ 2 ” a Dutch translation of 2 extracts from TCR.
The original of the following letter from Dr. E. Pfeiffer, dated The Hague,
April 6, 1955, is filed with phot. 610, as above:
"My dear Bishop Acton,
"I take pleasure to send you, under separate cover, for the Academy Li
brary, photo-copies of the 4to pages of perhaps the first missionary sheet
which has been issued in the history of the New Church.
"It has been issued in Amsterdam in 1797. It is not mentioned in Hyde.
We were fortunate to have had it offered for sale recently in Amsterdam, It
is perhaps the only copy known.
"On p.1. it contains in Dutch Swedenborg's "Responsum ad Amicum' (the
Autobiography); and on p.2 two extracts from ‘The True Christi an Religion.'
The text of the 'Responsum' is probably the same as that of Hyde n.2677. The
photo-copy is original size, . . .
[signed] Ernst [Pfeiffer].

Transcript on following pages - 2- 7.
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Transcript:

ANTWOORD aan een Vriend op zyn Brief, benevens een Uittrekzeltje, voor de
eerstemaal uit ‘t Latyn vertaald in 't Hollandsch.
[p.1] Ik ben verblyd over de vriendschap die gy my in Uwen Brief
beweist; voor deezen en voornamentlyk voor de voorige dank ik U Ed
hartelyk. Het lof waarmede gy my verheft en overhoopt, neem ik
geentzins anders aan, als Proeven der Liefde voor de Waarheid myner
Schriften, en dewyl zy zulke zyn, zo brenge ik dezelve voor den
Heere onzen Heiland, van wien alle Waarheid komt, door dien hy de
wearheid zelven is. Joh. XIV. vs. 6. Nu rigt ik myne gedagten op
het flot van uven Brief, het welk de volgende Regels in zig bevat:
Wanneer mischien na uw Vertrek uit Engeland een Gesprek over uve
Schriften zoude ontstean, en zig den ook eens gelegenheid opdoet,
U E. als den Auteur daar van tegens eenen kwaadzugtigen Laeteraar
te verdedigen, die zig zoude willen de moeite geven, om Uwen goeden
naam met verzonnen Laugens te besmetten gelyk als ‘er eenige dier
Waarheidhaaters plegen te doen; zoude het den niet heilzaam zyn
zulke Lasterteal tegen te spreeken, en dat gy my ten dien einde
eenige byzondere narigten uwe Perzoon aangaande mededeelde, van uve
Akademische Eenamten, van uwe opentlyke Plastzen die gy bekleed,
van Uwe Bekenden en Bloedvrienden, van uwe Waardigheeden, wearmede
gy, zo als ik heh gehoord verqiert zyt, en van al het overige wet
tot vaststelling van uwen goeden naam kan verstrekken, op. dat alle
kwaade vooroor deelen tegens U weggenoomen worden; want men moet
alle vergunde middelen gebruiken, dat der geene hinderpaalen aan de
waarheid toegebragt worden. ----- Na het overleg van dit voorstel,
heb ik my genoodzaakt gezien, Uwen goeden read te volgen, te weten,
U E. het een en andere van de omstandigheeden van myn levee medetedeelen, welke om kort te gaan de volgende zyn:
Ik teen den 29 January 1689 te Stokholm gebooren†. Myn Vader
noemde zig JESPER SWEDBERG, en was diestyds een vermeard Bisschop te
Westgothland; By was ook een Medelid van het Genootschap tot Uitbreiding des Geloos, van 't welk hy was verkooren en beroepen. Door
den Koning Karel XII. Is hy ook tot Bisschop over de Sweedsche Kerk
in Pensylvanien gezet geworden, insgelyks ook over de Kerk te London.
In het Jaar 1710 ging ik op reds; ten eersten near Engeland, hierop
naar Holland, Vrankryk en Duitschland, van welke ik in ‘t Jaar 1714
weder in myn Vaderland te rug keerde. In ‘t Jaar 1716 en daarna,
heb ik dikwils met den Koning in Sweden Karel XII. gesproken, die
my zeer begunstigde en nog in 't zelfde Jaar my het Ampt van Byzitter by 't Bergampts-Collegie aanbetrouwde, hetwelk ik tot in 't Jaar
1747 en daarna heb waargenomen. wanneer ik hetzelve bedankte, doch
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dat my de inkomsten van dit Ampt op myn levenstyd verbleeven. Van dit
Officie stapte ik ten dien einde af, op dat ik te beter het nieuwe
Ampt, dat my de Heere had toegelegt opgedragen, maar die ik weird my
een hooger Graad van waardigheid opgedragen, maar die ik
† Overleeden in London d: 29 Maart 1772.
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regtstreeks te rug wees, op dat myn Hart niet trots zoude worden. In
‘t Jaar 1719. wierd ik door de Koningen Ulrica Eleonora in den Adel
en Ridderstand verheven, met toeleg van den SWEDENBORG, en van deezen
tyd af, heb ik op de Landdagen, die altyd om "t derde Jaar gehouden
worden, Zit- en Stem onder de Edelen van de Ridderorde gehad. Van de
Koninglyke Akademic der Weetenschappen te Stokholm, teen ik Medelid
en daartoe verzogt; nooit heb ik ergens om de opnaam in eene geleerde
Maatsehappy aangezogt, dewyl ik in de Engeleche Societeit ben, in de
welke alleen van zulke dingen gehandeld word, die den Hemel en de
Ziel betreffen; daarentegen in andere geleerde Maatschappyen dingen
onderzogt worden, die op de Waereld en het Lichaam betrekking hebben.
In "t Jaar 1734 gaf ik te Leypzig het Regnum Minerale (Minerealryk)
in III. Deelen in Folio uit. In ‘t Jaar 1738. deed ik eene Reise door
Italien, Venetien en Romen, die ik in een Jaar volbragt.
Eindelyk ook iets van myne Familie omstandigheden. Ik had vie
Zusters, ccne daar van was aan Ericus Benzelius gehuwd, die naderhand
Aarts-Bisschop van Upsal wierd, en hierdoor wierd ik met de twee
volgende Aarts-Bisschoppen vermaagschapt, het welk Benzelii Jongere
Broederen waren. Myne tweede Zuster huwde Lars Benzelstierna, die de
Eer had Gouverneur van de Provintie te zyn; deeze twee zyn dood. Maar
twee Zwagers van my, die Bisschoppen zyn, leven hedendaags nog. De
eene noemt zig Filenius, en is Bisschop in Gothland, die
tegenswoordig op den Landdag te Stokholm onder de Kerkenstanden het
ampt van een President in plasts van de zicke Aarts-Bisschop
waarneemd. Deeze heett myne Zusters Dogter tot Echigenoote. De andere
die zig Benselstierna noemd, en Bisschop in Westermanland er
Dalekarlien is, is de Zoon van myne tweede Zuster. Ik zal de overigen
die ook met asusienelyke weardigheden bekleed zyn met stilzwygen
voorbygaan. Boven dit word ik in myn Vaderland van alle Bisschoppen,
welket getal tien is, als ook van de Senatoren, wiet getal zestier
is, en van de overige Grooteh des Ryks bemind, die my uit lief,de
eeren, en met welken ik gemeenzaam als een Vriend met zyne Vrienden
omgaa, en dit uit redenen, om dat zy weten, dat ik in het gezelschap
det Engelen ben. Zelks de Konung, de Koningin en drie van de Prinsen
bevyzen my, uitmuntende Genade. Eens wierd ik van den Koning en de
Koninginne ter Tafel genoodigt en heb met hun gespyst, welke hooge
eer nooit aan iemant vergunt is, als aan de grootsten van het Ryk.
Deeze Eer heb ik ook by den Erfprins genooten. Alle hebben een
hartelyk verlangen naar myne terugkomst, weshalven ik in myn
Vaderland niets mincer als vervolging te verwagten heb, die Gy te
gissen schynt, en tegens welke gy my in uwen Brief een gunstigen raad
geeft.Worde ik op andere plaatzen vervolgd, dat neem ik gants niet
ter harten. Hunne beoordeeling en zie ik in zeeker opzicht als
kleinigheden aan, op welken in ‘t geheel geen agt slaa, ondat ik door
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den Heere zelven tot het heilig
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werk beroepen ben, die zig aan my zynen Knegt in ‘t Jaar 1743 in
eigen Perzoon allergenadigst heeft geopenbeart, en my nu in een
gezigt in de geestelyke Waereld verschynt, waar hy my vergund trees
met Geesten en Engelen te sprecken, het welk nog tot heden toe
plaets vied. Van deeze tyd af heb ik begonnen meenige geheimen, die
ik gezien heb, en die my geopenbeart zyn, door den druk bekent te
maken, te weten, van den Hemel en de Hel, van den staet der
menschen na den dood, van de ware goddelyke Vereering, van den
geestelyken zin des woords, buiten eenige zeer waardige werken, die
tot hell en wysheid leiden. Dat ik verscheide maalen uit myn
Vaderland in vreemde Landen teen gereist, is om geene andere redene
geschied, als uit eene begeerte, om gebruik dear van te maken, en
geheimen te ontleden, die my aanbetrouwd zyn geworden. Boven dien
bezit ik een Schat, waaraan in genoeg heb, dat ik niets meer zoeke
nog begeere. Tot dit verhaal voeg ik tot uwen Brief nog by, dat
alle kwalyk opgevatte Vooroordeelen weggeruimd mogen worden, zo als
gy hebt gelieven te schryven. Vaart wel! ik wensch U van harten
alle gelukzaligheden, in deeze en in de andere Waereld. Ik twyffele
ook niet, dat gy de zelven, wanneer gy uwe oogen op den Heere rigs,
en hem aanbid, zult bekoomen.
London 1769
EMAN: SWEDENBORG.
[p.2] Uittrekzeltje der Geheele Theologie des Nieuwen Bemels en der
Nieuwe Kerke, door
S W E D E N B O R G
§ 846
In mynen Geest eens verheyen zynde tot in den Hemel der Engelen; en aldear geleid wordende in een gezelachap; naderden zig
eenige dear bevindende wyzen tot my, vragende: WAT VOOR NIEUWS IK
VAN DE AARDE MEDE BRAGT? ik antwoorde hen: het nieuwste was dit,
dat de Heer de uitmuntentste geheimen geopenbaart heeft, die van ‘t
begin der Kerke af tot op den tegenswoordigen tyd hunner
openbaaring verborgen zyn geweest, zy vroegen verder: qet voor
welke zyn het? ik antwoorde; het zyn de volgende: 1. Dat ‘er in de
Heilige Schrift in ieder woord een Geestelyke zin is, die met den
natuurlyken zin Overeenkomd; en dat het Woord in deezen zin
genomen, eene verbinding der Menschen en der Kerk met den Heere, en
ook een gezel-schappelyke omgang met de Engelen was, dat de
Heiligheid des Woord in deezen zin vergorgen ligt. II. Dat de
Overeenkomsten, uit welk de Geestelyke zin bestaat, ontdekt zyn; en
als de Heilige Engelen vraagden: of niet de Bewooners der Aarde,
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van deeze Overeenkomst vroeger weetenschap hadden gehad? gaf ik ten
antwoord: in ‘t geheel niet; maar dat dezelve nu reeds zedert
duizend Jaaren, te weeten, van Jobs tyden af waren vergorgen
gebleeven, en dat by die, welke in dezelve tyd, en voor dezelfde
hadden gelleft, de Weetenschap van de Overeenkomstigheid eene
Weetenschap aller Weetenschappen was
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geweest, waaruit zy hunne wysheid hadden geschepd, wyl zy uit de
kennis van de geestelyke goederen bestaat, die maar den Hemel en
der Kerke toebehooren; maar dat deeze weetenschap, indien ze in
eene Afgodery ontaarde, door de Goddelyke Voorzienigheid des Heeren
alz verdelgd en verlooren was gegaan, dat men ook geen eenig
gedenkteeken trier van meer kon gewaar worden. Maar dat zy nu van
den Heere was geopenbaard, hier van zoude de verbinding der
Menschen en der Kerk met hem en de gezelschappelyke omgang met de
Engelen, de oorzaak zyn. De Engelen verheugden zig hierover zeer,
dat het den Heere had behaagd, dit groote geheim te openbaaren, het
welk zeder duizend Jaaren zo hoog was vergorgen gehouden geworden,
zeggende: dat dit ten dien einde was geschied, dat de Christelyke
Kerke, die op ‘t Woord was gegrond geworden, en nu in haare
volleinding was, weder om hoog kome en trekker den Geest van den
Heere uit den Heme Zy vraagden: of door deeze weet ens chap nu ook
b ekend was geworden wet de Doop en het Heilige Avondmeal
beteekenen, van welke tot nu toe zo verschillende meeningen, hadden
pleats gevonden, ik heb hie op hun dat geene gezegt, wet dearvan
geopenbeart was. III. Verder heb ik hun gezegt, wet de Heere nu
heeft geopenbeart van het Leven _ Menschen na den Dood. De Engelen
zeiden hoc, van, net Leven na den Dood? wie is ‘er, die niet weet,
dat de Mensch na zyn Dood leeft? ik antwoorde hun: zy weeten 't, en
weeten ‘t ook niet; zy zeggen, dat niet de Mensch mear wel zyne
Ziel, en dat deze door ee Geest levendig was; en van den Geest
meaken zy zig zulk een begri dat hy aan de wind of aan de fynste
lugt (aether) evenaarde, en de de Mensch neit eerder weder leefde
als na den Dag van het laatste Oordeel, en dat den het
Lichaamelyke, wet zy in de Waereld hadden terug gelaeten, alhoewel
van Wormen, Muizen en Visschen verteert, weder verzaamelt en tot
een Lichaam te zaamen gevoegt zal worden, en dat alzo de Menschen
weder zullen opstaan. De Engelen spraken: dat is verwonderlyk: wie
weet niet, dat de Menach als Mensch na zyn Dood zal leven; mear
alleen met dit onderscheid, dat hy als c als een wezendlyk Mensch
leeft, en niet als een stoffelyke als te vooren; en dat de
weezentlyke Mensch den weezentlyken Mensch ken zien, even zo, als
de stoffelyke Menech den stoffelyken, en dat hy geen ander
onderscheid zal weten, huiten dat geene, dat hy in een
volmaakteren toestand is overgegaan. Vraagden de Engelen: wet weten zy Lieden van onze Waereld, van den Hemel en de Hel? ik gaf hun
ten antwoord; dat hun nieta dearvan bewust was; maar wat ‘er nu van
den Heere hun was geopenbeart geworden, was dit: dat 'er zulb eene
Waereld was, in dewelke Engelen en Geesten leeven; op deeze wyze
gaf 't een Hemel en een Hel; insgelyks dat ook de Engelen er
Geesten met de Menschen in eene verbinding stonden, buiten hunne
overige veele verwonderenswaardigheden. De Engelen waren verblyd,
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dat het den Heere behaagd had, dit te onsterselykheid twyfele. V.
Verders zeide ik, dat de Heere nu geopenbaart had, dat ‘er in hunne
Waereld een andere Zonne was als in de onze; en dat de
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Zon in hunne Waereld zuivere Liefde, maar in de onze een rein Vuur,
en dat daarom alles wet van hunne Zon afkomstig was, om dat zy de
zuiverste Liefde is, alles uit het levee getrokken word; maar alles
wet ‘er uit onze Zon komt, dewyl dezelve een rein Vuur is, niet uit
het levee getrokken word, dat ‘er alzo een onderscheid tusschen het
Geestelyke en Natuurlyke was, welke tot nu toe onbekende
onderscheiding ook is geopenbaard geworden; waardoor nu is
gebleeken, waar van het licht zynen oorspronk heeft, welke wysheid
het Verstand der Menschen verligt, en wear van dean de warmte komt
die den Menschelyken wil door liefde ontsteekt. VI. Boven dit alles
is geopenbeart geworden, dat het Leven drie Graaden heeft, en dat
'er alzo drie Hemelen waren; dat in deeze Graaden het verstand der
Menschen zig onderscheid; en dat daarom de Mensch met de drie
Hemelen Overeenkomstig is. De Engelen vraagden: of ze daarvan met
vroeger kennis hadden gehad; ik gaf ten antwoord; dat zy wel van de
Greaden tusschen veel en mini maar niets van de Greaden tusschen te
vooren en daarna hadden geweeten. VII. De Engelen vreagden
eindelyk; of Hun buiten dit nog meer geopenbeart was? ik zeide
hierop: nog meer dingen; te weeten van het Laatste Oordeel; van den
HEER, dat hy een God des Hemels en der Aarde is; dat God eenig is,
zo wel na zyne Perzoon als na zyn weezen, waarin de Godelyke
Driecöenheid bestaat en dat hy de Heere is; den van de Nieuve Kerk,
die door hem is vernieuwt geworden; en van de Leer deezer Kerke;
van de Heiligheid der Beillge Schriflure; dat ook De Openbaaring
bekend gemaakt was; en eindelyk van de Inwoonders der Planeten, en
van de Aarden in ‘t Geheel; uitgezondert nog veele gedenk- en
verwonderenswaardigheeden, uit de Geestelyke Waereld, waaronder
veele dingen vol van wysheid, van den Bemel geopenbaart zyn.
§ 847.
Daarna sprak ik met de Engelen, dat ‘er nog iets van den Heere
in de Waereld geopenbsart was. Zy vreagden my wet dit was? Ik zeide
hun: van de waare echtelyke Liefde, en van de geestelyke wellust
derzelver. De Engelen spreaken: wie niet weet, dat de wellust der
Echtelyke Liefde alle andere wellusten der Liefde over-treffen, en
wie niet kan begrypen, dat in eene Liefde alle zaligheden,
gelukzaligheden en zoetigheden verzamelt zyn, welke ooit van den
Heer kunnen te zaamen gebragt werden, dweyl zy overeenkomt met de
Liefde des Heeren en der Kerk, en dat haar woonplasts de waare
Echtelyke Liefde was, die ken ze in heer voile zin weder aanneemer
en verkrygen. Ik antwoorde: dat zy dit met weeten, om dat zy der
Heere niet gehoord hebben, en daarom de Lusten van het vleesch niet
vlieden en alzo niet kunnen weder gebooren worden; maar de waare
Echtelyke Liefde komt allen van den Heere en word aan die geene
gegeven, die door hem weder gebooren worden. En deeze zyn ‘t
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ook, die in de Nieuwe Kerk des Heeren opgenomen worden, die men in
de Openbaaring het Nieuve Jerusalem noemt. Dit heb ik willen byvoegen, om dat ik twyffelagtig teen, of de Waereld heeden ten dage
gelooven wil, dat deze Liefde voor zig geestelyk en in de Religie
gegrond is, daarom, om dat zy zig van dezelve een lighamelyk begrip
maken; eindelyk, dat wyl na de Religie het geestelyke tot het
geestelyke, het natuurlyke tot her natuurlyke, en het enkele
vleeschelyke tot de echibreekeren betrekking heeft.
Gedrukt op kosten van James Glen, Dienaar der Nieuve Kerke.
Amsterdam den 13 Juny 1787.
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In Stockholm, Royal Academy of Sciences: Kongl. Wet. Acad.
Dag-Böcker För Åren 1786-90 (Minutes).

Transcript:

[Latyn atyle]
De 27 Augusti 1787.
Praeses Herr Plantin.
Herr af Acrel, Bergius, Marelius, Odhelius,
Fischerström, Baeck, von Gedda Secrettri.
8° Anmältes af H-r Nicander, hurusom af flere utomlands blifwit
efterfrågat, Om och huru de efter framledne Secret o. R.
Wargentin qvarblefne Manuscripter skulle kunna få köpas och
inlösas. Hwilket gifwit Anledning at hos Arfwingarne efter+
fråga och genomse desse Manuscripter, hvilka bestå af en del
ännu otryckte tabeller öfwer Iovis Satelliter, etc. . . .
. Hvilket at öfwerse och därom med berättelse inkomma til
Herr Nicanders öfwerlemnades. Då ock Academien widare därom
sig will förklara.
9° Under det tales härwid kom at falla på de af fram-l. Assess.
Svedenborgs arfvingar til Academ förwar öfwerlemnade Manuscripter,
hwaraf ett och annat skall ware för detta utlänt: Så förordnade
Academien nu, det skola desse Svedenborgske Manuscripter af
Herr Secreteraren Nicander, inom en månad til Staden nedsändas.
—— : — : --

Joh. Carl Wilcke /
Den 3 Octobr.
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GENERAL C. TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1787 Aug. 28, Helsingör
Phot. in Ph.File 611 = 3 pp. (2 sheets)
See above - 1666.15, 1531
"" below - 1667.17
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling. Package No.18.
Transcript:
[ph.p.1] Min elskwaerdigste og dyrebareste Wen!
Jag matte skamme mig med min Taushed i saa lang Tiid deresom Sygdom
ikke undskyldte den alt for meget, og hawde giort det umueligt for
mig at skrive formedelst min Haands Rystelse der neppe endnu wil
tillade mig at fuldende dette brew. Den 11-te May skrew iag sidst
og samme dag bragte wor ypperlige Wadström mig deres Welbaarenheds
fortreffelige brew, som nu ligger for mig og aldrig skal komme fra
mig, for sit uskatterlige Indholdes skyld, og som iag ikke er i
Stand til at besware med den Förstand som fag önskede. Imedlertiid
iag nu i 3 Maanede har waeret meget syg af Förki homorroider
Hierteklemmelser og Melancolic har iag inderlig laengtes en Uge
effter den anden at omfawne wor utraettelige og rare Nordenskiold
men forgiaewes; Af Herr Iohanson, som iag kort talte med erfarede
fag med-inderlig Fornöyelse at Sygdom ey war aarsag i Hans
Udebliwelse. Det faldt saa Fatalt for mig at hand 2 gange sögte mig
og traf mig ikke, da iag dog saa gierne önskede at tale meere med
ham og da min Sön og iag begge fandt hans logis waer hand reist; Af
Herr Appelberg fik iag at wide at hand hawde op.
[tr.=D.2²p.1152]holdt sig nogle Dage i Kiöbenhawn, hwor iag waer
for 3 Dage siden for at tale
[ph.p.2] med Hans Exel; Grew Bernstorff, som uformodentlig spurgte mig: Om
det waer sands at iag war een Tilhaengere af Svedeneborgs laere og
eyede og hawde laest hans Skriffter, hwertil fag swarede: Ja, og at
iag takkede Gud derfor. Jag hax dem ogsaa blew hand weed og har laest
meget deri, som er fortreffeligt, men naar hand fortaeller os, saa
mange forunderlige og urimelige Ting, saa weed iag ey hwad mend skal
sige* Wi kom derpaa i en liden dispute og iag spurgte om hand wor
underretted om det nye Societet i Stockholm? hwilket hand bejaede.
Jag oplyste ham om mange Ting og naewnte ham een deel af lemmerne
deraf som iag fandt passende blant andre Schinmeyer i Lybek, hwortil
hand swarede: Jag kiender ham, ham spiiste hos mig i gaar; thi hand
har giftet sin Dätter her i Staden; Saa snart iag hawde spiist,
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kiörte fag til denne Waerdige Superintendent, og talte wel en halw
Time med ham i et Windue, da der war stort Selskab i Stuen; Hand
wiiste sig meget fornoyet ower wor bekiendskab, endekiönt iag kun
lidet kunde fornoye ham med min discours, hworaf hand kunde slutte at
mine Kundskaber og Indsigter waer longt under min Aewner og Maester;
Jag sagde ham at iag hawde i Sinde, i fald Gud gaw mig Dage og
Formuge dertil at naar Societetets Samlinger
*[Written _in lert-hand margin of ph.p.2:]
Hand wilde wide at Hans Majestaet Kongen
I Swerrig war fuldkommen attacheret til Sued. laerDom, hwilket iag sagde ey at waere wiss paa, men
Wel at hand war en klog tolerant Gegent, der kunde bliwe det.
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af smaa Pleierkom mig tilhaende agtede iag at besoörge dem owersat paa
Dansk og
[ph.p.3] lade dem trycke paa min bekostning, som den nermste Nytte iag
seer at kunde give om iag lewer saa laenge, da iag troer at det dog
kunde haende sig at blent de faa eller fleere der enten af en god
drift eller Nysgierighed laeste dem,
in nogle kunde bliwe bedre oplyste af de deri fremsatte Sandheder
[tr.D.2² ends here]
Men, Gud bedre det, alle mine hawde gode
Forsaetter i mange Ting ere hidindtil misslyckade for mig; Og iag maa
bekiende og tilstaae, at iag finder mig ligesaa udygtig og dower som
mine Kiaereste Wenner i Swerrig i saer min Nordenskiold er habil
begawet og utraettelig. Naer hawde iag glemt at melde: at min Sön for
een 2 a 3 Uger siden hawde den Fornöyelse at see den meget og berömte
H- Oberstlieutent Nordenskiold i sit Huus men iag war ey saa baeldig at
laere at kiende ham, for de iag wor endnu meget swag. Min swage Hustrue
min Swigerdatter og min Sön ey at tale om mig selv formelder wores
aerbodigste og kiaerligste Hil sen til min dyrbare Wen og forsikrer at
wi alle inderlig laenges effter at see og tale ham, allerheldst om wi
da maatte faae at höre, at Hans Fortienister waerdelig wore erkiendle
og hans önske effter hens hiertes begiaering brewer opfyldte. Jngen
skulle derower meere glaedes end iag som med störste hoyagtelse er
Min elskweerdigste Wens
Helsingör den 28-de Augs 1787.
Gid min Wen maatte kunde laese
dette ilde skrewne danske brew, som
iag her hafft swaert wed at skriwe.
forbundneste ydmygste
Tienner
C. Tuxen
Part Translation in Doc. 2²: p.1152, as follows:
. . . . "Three days ago I was in Copenhagen and spoke with his
Excellency Count Bernstorff, who unexpectedly asked me 'Whether it was
true that I was a receiver of Swedenborg's doctrine, and that I
possessed and had read his writings?” Whereupon I answered: 'Yes, and I
thank God for them.' 'I have them also,' he continued, 'and I have read
much in them which is excellent, but when he relates to us so many
wonderful and singular things, I do not know what to say.' He maintained
that his Majesty, the King of Sweden [Gustavus III], was much attached
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to Swedenborg's doctrine; upon which I observed that I was not certain
of this although I knew him to be a prudent and tolerant ruler, and that
possibly it might be so. This gave occasion to a little discussion, when
I asked him whether he was informed about the new society [the
Exegetic-Philanthropic Society] which had been formed in Stockholm? To
which he replied, Yes. I gave him a good deal of information, and
mentioned to him the names of those of its members whom I thought
suitable; among others I mentioned the name of Schinmeyer in Lübeck.
'I know him,' he said, 'he dined with me yesterday; he has a daughter
married in town. Immediately after dinner I went for the worthy
superintendent, and talked to him for over half an hour in the window,
while there was a large company in the room.’the Court expressed himself
very much delighted at making my acquaintance; although I could not do
much in making the conversation
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really delightful to him; in fact it was easy for him to see that my desire
to do what is right, exceeds the range of my knowledge and information. I
told him that if God granted me life and means, I intended to translate into
Danish the small tracts and papers, which would be read before the Exegetic
Society, and print them at my own expense; as the smallest use I could do,
as long as I lived; and that perhaps some one who would read them in the
right spirit or from mere curiosity, might be enlightened by the truths set
forth in them." . .
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In Stockholm, Royal Library: Gjörwell Saml. af Bref III. 51. (Copy)

Transcript:
[ph.p.1] 51.

Högadle Herr Professor.
För ynnestfulla Svaret å min til Herr Professorn
aflägger jag min billiga och uprigtiga tacksäjelse.

aflåtne

Skrifvelse

Benägna utlåtandet öfver min utgifne Afhandling borde väl hafva förnöjt
mig, såsom ganska snickrande för min Egenkärlek; ty Herr Professorns
gynnande omdömme öfver Skrifsätt och Historia har länge på vår Parnaso varit
Almänhetens Dom, och en ung Skribents ära. Men det är en annan jag söker:
och det är den (1) att kunna verka öfvertygelse hos mine Med-Menniskor om
Sanningar (2), som på de närmaste äro med Samhällets Väl förenade. Då mine
företag tydeligt syfta ditåt, men icke vinna framgång, finner Herr
Professorn väl hvad ett Personelt, och således i min tanke olämpeligt, beröm
bör kunna väcka hos mig för fägnad; jag beklagar blott att man hällre dömmen
Personer än Saker, och hoppas att en gång få se ett Tidehvarf inträffa (3),
då denna obehöriga Omdömmes-methode af ett mere uplyst Samhälle blir
förkastad.
Kände jag icke huru lätt enthousiasmen både för och emot en Mening kunde
förleda en eljest vältankande Henniska; så skulle jag våga kalla de uttryck
af Griller, Epidemiskt Svärmeri, yrsla &c. som Herr Professorn i sitt Bref
behagar nyttja om Lärosatserne i Svedenborgs Skrifter för olämpelige (4). Nu
vill jag
[“p.2]
endast göra den vigtiga anmärkning, att sådant ingen ting bevisar
(4); och at den christeliga kärleken icke tillåter (5) att gifva sin nästa
Epithete af Du Dåre.
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Men - Herr Professorn gifver mig ett Råd, och begär af mig ett förtroende
(6). Jag har altid med nöje emottagit det förra, och aldrig nekat det
sednare, hälst då Saken varit af Värde och någon nytta kunnat åstadkommas.
[ " p.1] 1) Den äran at vara Svärmare är ej särdeles värd at söka. Desse så
kallade Sanningar äro rent af sladder.
2) När Personer och Saker äro så nära förenade, som Gubben Swedenborg och
des Drömböcker, huru skal man dem då åtskilja?
[left-hand 3) Et sådant Tidhvarf kah möjligen inträffa, som Herr Baron
hoppas en gång få se;
men uplyst kan det då ej kallas: ty mörker är icke ljus.
4) Jag visste inga tjenligare ord at uttrycka Saken. De skulle ingen ting
bevisa: endast förklara mine tanker om Swedenborg.
[ph.p.2] 5) Detta visar, huru litet Herr Baron ännu känner en rätt
Bibel-Tolkning. Den Christeliga Kärleken förbinder mig ej at anse dårer
för klokt folk.
6) Häruti har Herr Baron misstagit sig på min menning. Jag har
aldrig begärt något Förtroende.
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Blif gärna Svedenborgian, om det pröfvas nodigt, men blif då icke Präst.
Långt ifrån at bygga min öfvertygelse om Trones Sanningar på någon
annan grund än Guds uppenbarade Ord, anser jag all Secterisk benämning
och ännu mera alt förlitande på mensklig myndighet för högst skadelig i
Religions-Saker. En är vår Herre och Mästare, Jesus Christus, och en
annan Grund kan och får ingen lägga an den som lagder är Christen vill
jag vara och Bibelns Lära skall jag efter bästa vett och öfvertygelse
predika. Stadga i begreppet och öfvertygelsen om Trones Sanningar ger
frid och tilfredsställelse i Samvetet, det kan jag Gudi lof genom egen
ärfarenhet bevittna.
Mitt-likasom hela Verldens öde - står i Herrens alsmägtiga-Hand. Jag
underkast ar mig med ödmjukhet Hans Guddomliga Försyn, och soker följa
Dess ordning efter bästa vett och vilja. Jag tänker vid min förestående
Examen och vigtiga Edgång icke dölja min öfvertygelse. Vederbörande(7) må
sedan afdömma huru vida jag är värdig at vara Herrans Jesu Lärare uti
Församlingen; men ohördan skall jag icke dömmas. Jag frugtar ej att gifva
skal til det Hopp som i mig är:
[ph.p.3] och mitt Samvete skall ingen ting förebrå mig, då jag så
upprigtigt handlar inför Gud och Menniskor. Tack emedlertid, min
älskade Herr Professor, för Edert välmenta Råd; jag högacktar den
ädla känsla, som gifvit det, och skall altid med ärkänsla ihogkomma
detta Vänskaps prof.
Felar jag i mitt omdömme, så öfvertyga mig derom. Se där et förtroende
till min Skickelighet, at kunna hos Herr Professorn verka öfvertygelse i
ämnen, där dess egen läsning och undersökning ingen ting förmådt (8) hvartil jag icke finner mig värdig. Det är sant; - jag nekar aldrig mitt
biträde då jag ser mig kunna gagna min nästa; detta skulle strida mot en
af mina första grundsatser. Men förlåt om jag nu icke upfyller hvad Herr
Professorn af mig äskar; jag har dertil fäljande skal. Det är lätt at af
Herr Professorns bref finna med hvad fördom Svedenborgs Skrifter af Herr
Professorn läsas och anses. Tag ej illa up, at jag kallar det Fördom(9) ;
man kan hafva läst en Bok många gångor; noga undersökt den - men efter
sina förut fattade meningar, och således nödvändigt fela om Sanningen.
Voltaire läste och kände Bibeln mycket mera än kanske de fläste Europas
Theologer(10); men hvad uträttade det til hans öfvertygelse om
[ph.p.2] 7) Om vederbörande viga den til Präst, som anser Swedenborg för
et Guds Sändebud; så säger jag, at äfven de förlorat Förståndet och
blifvit Svärmare. Äfven begriper jag icke huru Herr Baron vil
svärja på Symboliska Böckerne, och tillika predika en hel annan
Lära.
[ ” p.3] 8) Med bästa öfvertygelse om Herr Barons Skickelighet, sträcker
sig mitt förtroende ingalunda så långt, at jag förmodar den hos
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mig kunna verka öfvertygels. i de ämnen, där min egen läsning
och undersökning ingen ting förmått, Huru vill man öfvertyga
mig, at Svart är Hvitt och Vanvett Förnuft!
9) Har man nödvändigt med fördom läst en Bok, för det man finner den full
med dårskaper?
10) Et ganska förhastadt och ogrundadt Omdöme! Vissar blott at Herr Baron
Sjelf föga känner de fläste Europas Theologer.

452

1667.12 - page 3
[ph.p.4] dess Guddomlighet? ingen ting; och Des Evangile du Jour och
Bible enfin expliquée bära derom ett evigt vittnesbörd. Att
förstöra en fördom, hälst i ett
så vidlöftigt ämne som
Religion, är ieke hvad man genom ett Bref kan uträtta.
Men om Herr Professorn behagar med upmärksamhet åter
genomläsa(11) någon af Swedenborgs Tractater, såsom de Domino, de
Scriptura Sacra, de Fide, Doctrina
Vitae, hvilka fullkomligen
innehålla alla Dogmatica, och deröfver skrifteligen förfalla sina
anmärkningar, så skall jag söka at uplösa de tvifvelsmål(12), som
hos Herr Professorn kunde finnas angående Guddomligheten af den
Lära, som innefattas i Svedenborgs Skrifter?
Jag begriper väl huru en soi-disant Philosophe kan kalla den dåre
som talar om änglar och andar, om Himmel och Helvete; -- men huru
en rätt Christen, som fullkomligt är öfvertygad om Guddomligheten
af det uppenbarade Ordet, vågar försmäda hvad som så ofta i både
Nya och Gamla Testamentet, både af Propheter och Apostlar - ja!
af vår Herre och Frälsare sjelf omtalas -- det är en besynnerlig
het, som jag gerna önskade slippa at förklara(13).
[ph.p.5] Min älskade Herr Professor! Herren vet allena stunden då Eder
förvandling sker(14); men att den nalkas derom kan icke,
Öfvertygelse fela Eder Då en resa
förestår till ett främmande
Land, har den förnuftige Vandringsmannen ännu aldrig
försummat att underrätta sig om rätte vägen, om beskaffenheten af
den ort han
skall besöka-hälst då när han där skall finna sitt
rätta Fädernesland, och när han är ämnad att i alla evighet där
förblifva. Om detta Landets Herre af Kärlek
och ömhet för sina
tillkommande Undersåtare och Barn skickade dem sin Tjenare, som
noga underrättade dem om hvad nödigt vore att veta till den
förestående Resan, och som kunde omtala det Landets
Lycksaligheter, till hvilket de borde ställa sin kosa - så vore
det ju högst obilligt, - ja! i högsta måtto förgripeligt emot
detta Landets Goda Herre, att försmäda Hans Sändebud och kalla de
underrättelset han meddelar för Dårskap och Griller. Jag hoppas
och önskar af Hjertat att i et annat Lif få råka min älskade Herr
Professor - men om vi där älska hvarandra, så
sker det utan
tvifvel derföre att vi då tänka lika; ty jag är säker att i
Himmelen icke kunna gifvas Samhällen, där skiljagtighet i
Böjelser och tänkesätt äga
[ph.p.4] 11) Det behagar mig aldeles icke. At författa skrifteliga
Anmärkningar mot uppenbara dårskaper, lönar visst ej mödan.
12)

Som Swedenborgs Theologiska Skrifter ej af mig anser för
Guddomliga, utan rent af som en Svärmares drömmar; så blifva inga
tvifvelsmål at uplösa.

13)

Möjeligheten häraf begriper jag ganska väl. En rätt Philosoph och
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en rätt Christen erkänner med vördnad Guds Ords Sanning; men
skrattar åt Swedenborgs och andre Svärmares förklaringar och
oförnuftiga Tilsatser.
[ph.p.5] 14) Detta är det sannaste i hela Brefvet. Det påföljande är
vackert och passande härligt i en Predikan. På min förestående
Resa blir Swedenborg verkligen icke min Ledsagare. Jag har valt
en mycket säkrare och tilförlåteligare. Icke heller anser jag som
förgripeligt, at kalla swedenborgs Underrättelser från Andarnas
verld för Dårskap och Griller. Han kunde däraf icke veta mera än
vi andre.
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rum. Det är ju denna olyckliga stridighet i Meningar och Begär, som
förstör
[ph.p.6] Sällheten på Jorden; Men där skall intet förbannat vara mer:
utan Guds och Lampsens Stol skall blifva deruti, och Hans
Tjenare skola honom tjena (15) Apoc. 22: 3.
Nästa Tisdag tänker jag, om Gud vill, vara uti Norrköping. Både
skyldighet och böjelse skola snart föra mig til Herr Professorn (16) ~
Men ett förbehåll. Om Talet skulle falla på Religions-ämnen, så önskar
jag at fullkomlig Tolerance å båda sidor blir iagttagen. Vi böre
respectera hvarandras öfvertygelse; -- och om någon obehörig hetta
skulle hos någon af oss upväckas, så kunne vi föra talet på ämnen, där
skiljagtighet i Meningar ej är af så stor betydenhet, såsom Litteratur,
Politique &c.
Innelyckt har jag den äran at öfversända et litet af mig författadt
Poëme,*) där Känslans uttryck mera än Snillets må dömmas.
Sanningen. Skaldeförsök.
Upsala 1787. ½ ark i 8.
Jag lefver med högagtning och vänskap
Högädle Herr Professorns
ödmjuke tjenare
Silfwerhjelm(17).
15) Apocalypsis har altid varit Svärmares förnämsta Rustkammare. Huru
måste icke Biblen vrängas til alt!
16) Mycket välkommen. Ingen obehorig hetta skal hor mig upväckas; endast
mig tillåtes at skratta.
l7) Skada om denne eljest så deskedelige Yngling; Som väl aldrig lärer
kunna räddas undan Svärmeriets farliga följder, eller återföras från
sine afvägar på Förnuftets och Sanningens jämna Stig.
-------Underverk kan och bör man fordra; när någon ger sig ut för
ordentligt Guds Sändningebud. Dessa allena äro det enda säkra
at han har sin fullmagt af Gudomligheten. Joh. 5: 33-37. Cap.
Och at tro en sådan utar dessa, det är at vanära det Förnuft,
oss gifvit, det är dåragtig vantro.

et utomBeviset,
10: 22-39.
som Gud
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STORY CONCERNING SWEDENBORG
1787 Dec. 20
Transcript:
Phot. in Ph.File 612 = 1 page
In Stockholms Posten, Lördagen den 20 Dec 1787: no.246.
Bref från en Wän på Landat til en Wän i Stockholm, dateradt
Linköping 1 Oct. 1787: Tack, min bror, för alla nedsände
handlingar, rörande Exegitiska Sällskapet for männisjokärleken,
eller som det sjelf kallar sig, Societas Exegetica pro
Philanthropis. Detta nam klinger så wäl, så ljufligt ock så
förträffetigen i mina öron, at jag utan betänkande skulle deruti,
wid första kallelse, wilja ingå, om icke sjelfwa dessa Handlingar
och en hop uttryck i dit egit bref, derifrån afstyrkte mig. Rent
ut at säga, stöta Handlingarne så tydeligen på Swedenborgianismen, eller den obegripeliga, fanatiska och högst skadeliga
Religionslära, som framledne Assessor Swedenborg i sine
offenteliga skrifter predikat och yrkat, alt af föregifne
uppenbarelser (vists & auditis) en 1ära, som ögonskenligen har
til föremål, at i stället för Christendom, förena och införa de
tre fasliga Secter, Muhamedisme, Arrianisme och Socinianisme: Och
huru motbjudande är icke detta för mig? Jag undrar, at någon
förnuftig, jag wil ej säga, Christen människja kan läsa sådan
Galimathias! Men jag har utom dess så afstyrkande skäl, i de
landkunniga och tryckta Handlingar, som tydeligen bewisa, at
Swedenborgs föregifne andar drifwit gäck med den stackers gubben
och ljugit honom full, at jag icke allenast i mina egna ögon
skulle synas ware swag, om jag inginge detta Sällskap, utan
håller ock oförgripeligen alla dem for inskränkte och enfaldige
människjor som redan deruti ingått.
Saken är den, och bör blifwa dig af flera så bekant, som hon
redan är (jag sagt det) landkunnig. År 1768 trycktes i London på
Engelska en correspondence emellan Swedenborg och en Engelsk
Lord. Jag wil af dessa bref, dem jag öfwersatt på Swenska, åt en
wissFru, korteligen anföra innehållet af tre.
I brefwet N:o 1 tager Swedenborg afsked af Sir Lordship och
tack ar honom för all ynnest under warelsen i England, efter han
nu stod på resa til sit fädernestand Swerige, der han wille
fullborda sine öfriga skrifter, och så sluta sine dagar. I N:o 2
afstyrker Lorden denna resa på det skäl, at Swenska Nationen, den
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han trodde sig känna, wore jalouse om sin Religion, och för ingen
del så tolerant som den Engelsk; och at Lorden fördenskull
fruktade en förföljelse här inne kunna förestå Swedenborg, den
han altså råder, at qwarblifwa i England. - I N:o 3 söker
Swedenborg at wederlägga denna Lordens froktan af följande skäl:
Han hade den nåden at wara känd, gynnad och älskad i
Konungabuset. . Han wore beslägtad med flere Swenske Biskopar,
och igenom dem med flere Adelige familler . . han hade alle sine
landsmäns kärlek och förtroende; han älskade dem och sit
fädernesland o. s. w. Men alt detta wore honom ändå föga motif at
resa til Swerige, derest han icke från mundo spiritium, eller ex
visis & auditis hade säker underrättelse, at ingen förföljelse
skulle förestå honom i Swerige, utan at han der i frid och ro
skulle så gå ur werlden.
1667.13 - page 2

Derpå reste Sedenborg. Men han kom ej förr til Norrköping 1769, der
Riksdagen då war börjad, än en stor brädlår fullpackad med exemplar af
hans Diliciae sapientiae seu de amore conjugiali & scortatorio &c.
honom confisquerades elle sattes i qwarstad. Riksdagen blef samma år ej
förr flyttad til Stockholm, än Presteståndet började med alswar
öfwerlagga om medel och utwägar, at hindra de, wanwetting eller
jolrande man, at resa werlden omkring och utsprida sina Latin drömmar
och dårskaper. Slutet blef, at anstalt skulle fogas, at Swedenborg
skulle få et tjenligt rum på Danwiken; men at hans skrifter hwarken
förtjente förbud eller wederläggning; emedan ingen klok manniskja
troddes kunna misstaga sig om dem.
Men, medan detta förehades, behagade Swedenborg, som ej hade lust at
blifwa Danwikshion, resa ur sit fädernesland; hwarefter han, twärt emot
den erhållne uppenbarelsen, slöt sina dagar å utrikes ort.
Ho ser icke af denne händelse, 1) at Swedenborgs skrifter äro
fanatiska och förgripliga (jag menar de sequestrerade
religionskrifter). 2) At Swedenborgs inbillade andar warit falska, och
han galen, som trodt dem. 3) At Lorden, som ingen uppenbarelse föregaf,
sade honom mera sanning, än andarne, och at 4) Som förlust af egendom
och fribet, är en stor förföljelse, så hafwa andarne, om de ock gifwits
annorstädes än i Swedenborgs fantasie, drifwit et det grofwaste gäckeri
med honom. Har detta skedt i et, så har det ock kunnat ske i andra mål.
Hwad skal man då tänka om dem, som utropa Swedenborg för en Gudomelig
Prophet eller Apostel? = = = Jag förblifwer. = = =
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CORRESPONDENCE BETWEEN J.G.HALDIN AND N. ROSENSTEIN
1787

Phot. in Ph.File = 12 pp. (7 sheets)
See above - 1309.11
“
below - 1667.16

In Stockholm, in the Royal Library: Gjörwell Saml. af Bref. III:
pp.54-57 - 4 letters, as follows:
1) Dec. 28, 1787 = Haldin to Rosenstein - pp.54-5 = 6: pp.
2) "
29
"
= "
- p.55
= 1 ½ "
3) “
30
"
= Rosenstein to Haldin - pp.56-7 = 2 ¼ "
4) " 31
"
= Haldin to Rosenstein - p.57
1 ¾ "
Transcript:
[ph.p.]54.

N° 1.

54.

Monsieur.

Stockholm, le 28 Dec. 1787.
Je ne sais point encore pour sûr si j'ai tort ou raison de me
determiner enfin comme je fads dans ce moment, pour un parti que j'ai
été tenté plusieurs fois depuis quelques mois de prendre, mais que sur
les secondes reflexions j'ai toujours remis. Quoi qu'il en soit, et
persuadé, qu'avec des intentions droites & tendantes à l'avantage de la
bonne cause, tout ami sincere de la vérité ne peut en la professant
compromettre tout au plus que sa propre personne, qu'il est de son
devoir de risquer avec resignation dans toutes les occasions qui
offrent l'alternative de l'utilité générale en cas de réussite, j'ose
prendre actuellement la plume, Monsieur, pour avoir l'honneur de vous
adresser cette lettre.
Ayant sejourné ici depuis 30 ans & ayant eu pendant ce tems
l'avantage d'être lié avec des personnel à portée de connoître &
capables d'apprécier le merite de la jeune Noblesse qui se distinguoit
dans la carrière des emplois civils, j'ai eu occasion bien souvent dans
le cours des années passées, d'entendre prononcer votre nom, Monsieur,
& de remarquer que les opinions n'étoient point divisées dans les
qualités de l’esprit, le genie & les talens rares, qu’on vous
reconnoissoit. Suivant l'usage les qualités de coeur d'un homme ne vent
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guères relévés dans le portrait qu’on fait de lui sur son debut sur le
Théâtre du grand monde; soit qu'elles se font moins sentir dans les
seconds roles, soit que le Public appréciateur du mérite est moins
intéresse à les approfondir, soit enfin qu'on suppose gratuitement, que
la prétendue maxime est aussi vraie qu'elle est spécieuse: que les
qualités de l’Esprit font naître celles du Coeur (diction qui pour
devenir vérité doit être changé en ces termes: les qualités du coeur
font naître celles
[ph.p.54a] celles de l'Esprit) & fixent la caractère de celles déjá
existantes en dirigeant l'usage qui seul determine si les talens de
l'Esprit sont estimables ou non.
Ayant enfin pour Vous une réputation faite d'homme de Genie & de talens
supérieurs, Vous êtes entré dans une place du premier ordre, Monsieur:
la Sphère d'activité extrèmement étendue & par un concours particulier
des circonstances devenue pour vous beaucoup plus vaste, que pour tous
ceux qui de memoire d’homme ont occupé dans ce Royaume une parille
place, cette Spère d’activité, dans laquelle vous vous trouves tout
d’un coup transporté, vous enflamma d’abord à y deployer le
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fondement de votre Caractère, sur lequel l'opinion du Public,
appreciateur de ses Chefs de droit ou de fait (dons pour le moment vous
représentes un) semble aussi peu divisé qu'il l’est sur la justice à
rendre à vos qualités d'Esprit.
L'Eclipse au Premier rang après qu'on a brillé dans le second, loin
d'être inattendu dans un cas que celui-ci, étoit tellement dans l'ordre
des choses, qu'il auroit fallu un miracle, pour qu'il n’eut lieu, à
l'élévation précipitée d'un jeune homme de Genie & d'un caractère
bouillant & ambitieux au rang glissant & seducteur du favori d'un grand
Roi, amateur fervent du Genie & des talens. Occupé depuis nombre d'années
à rassembler des faits propres a sèrvir de matériaux un jour pour les
Méboires Veridiques & impsrtiales sur le Regne de Gustave III, j'ai eu
occasion de reconnoître de plus en plus combien est essentiel dans
l'Historien impartial la droiture qui en appréciant la moralité des
actions des hommes,qu'il ose se charger de peindre, pour l'instruction de
la Postérité, suppose les difficultés, les tentations, les illusions des
passions qui accompagnent telle & telle situation, leur multiplicité,
leur degré & leur force pour éviter l’injuste exaggération, dans laquelle
se laisse entrainer dans ses jugements sur les acteurs des premiers roles
publiques, la multitude si disposée & si prompte
[ph.p.54b] à les condemner sur les simples apparentes, qui souvent sont
ou paroissent être contre eux. Par une suite de ce principe
d’équité, Monsieur, j'ai lieu de me croire être un de ceux
d'entre vos compatriotes qui vous rend le plus de justice, autant
sur le caractère & sur les intentions, que sur les genie & les
Talents, quoique je sods un de ceux que vous avez le plus
gravement & le plus injustement pris à tache d’ecraser & de
détruire. Grace á la bonne Providence! Vos efforts ont été
impuissants pour Votre plus grand bonheur è vous-même; je dis
impuissants tant à mon égard qu'à celui d'un grand nombre
d'autres citoyens de probité & dignes d'Estime. Je n’ai pas
besoin, Monsieur, de vous expliquer que j'entends parler de
l'indiscretion, avec laquelle vous vous êtes permis de fomenter
le torrent d'injures contre des citoyens respectables, & de
blasphèmes, sophismes, mensonges, absurdités & inepties contre la
Sainte Ecriture, la Revelation du Seigneur pour sa Nouvelle
Eglise & la Sainte Philosophie, dont le Public a été inondé dans
le Stockholms-Posten. La période que je viens de coucher par
écrit peut voue paroître au premier coup d'oeil l’Expression d'un
Enthousiaste inconsidéré; mais j’ose vous protester qu’elle ne
contient rien d'exagéré, aucune imputation qu’on ne puisse
prouver d'une maniere convaincante aux yeux de tout Juge
impartial & éclairé: Oui, Monsieur, et la preuve en existe même
déjà consignée par écrit, & verra le jour en son tems. Les droits
de la vérité ne vent pas perdus, quoiqu’ ils soient différés; et
lorsque cette Verité est emanée de la Divinité même, et qu'elle
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est tout ce qu’il y a de plus important pour le Genre humain,
pour cette vie & pour l'éternité, elle triomphera toujours par sa
propre force. J'en attendrai tranquilement le tems, tout resigné,
malgré la declaration que je vier de faire des raisons que je
crois avoir, Msr, de me plaindre en mon nom, & en celui de mes
amis, & plus que tout cela au nom de la Rèligion & du
Patriotisme, de la Vertu & de la Vérité; de l'imprudente
arrogance, avec laquelle vous aves eu la Vertu & de la Vérité; de
l’imprudente arrogance, avec laquelle vous aves eu la coupable
témérité d’abuser de la faveur momentanée & précaire don’t vous
[ph.p.54c] jouisses, pour vous afficher par tout comme le Copyphée des
Sophistes susmentionnés dans une cause, sur laquelle votre
ignorance & la leur est si complitte, que vous n’aves pas
jusqu’ici seulement posé l’état de la question, moins
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encore discuté ou pésé aucune raison pour ou contre d’une manière digne
des gens qui osent enfler si fort leur prétension presqu' exclusive au
rang des Dictateurs Philosophes. Qu'est ce bien, Monsieur, que ce
Sistème, que vous apellés Swedenborgianisme, & que nous qualifions
respectueusement de Revelation & de Doctrine du Dieu du Ciel & de la
Terre pour Sa Nouvelle Eglise? Si vous etiés apellé dans ce moment
devant le Maître Suprème des humains, & qu’il vous demanda compte de
l'usage que vous aves fait des dons de l'Esprit, du coeur & de la for
qu'il vous accordés, êtes vous bien sûr que ce Juge Equitable & Juste
ne vous adressât pas les mêmes paroles qu'a l'Econome dissipateur (Luc.
16:2): qu’est ce que j’entends dire de toi: rends compte de ton
administration, car tu n’auras plus le pouvoir d'administrer mes biens!
Êtes-vous bien sûr, Ms-r, qu’un Système, qu’un certain nombre de vos
bon citoyens, gens sensés & instruits, déclaroient ouvertement, après
un examen reflechi de plusieurs annees, divinement inspiré, dût être
rejecté & foulé aux pieds d’une manière aussi insolente & aussi
sacrilége, sans que vous vous étiés donné le tems d'en connoître au
moins les premiers principes, et que vous n’en seriés jamais comptable
devant ce Dieu, qu'un grand nombre de vos Compatriotes reconnoissent
pour Auteur de ce Système de Doctrine? S'imaginer d'avoir refuté un
Système universe! de toutes les Sciences divines & humaines, pour avoir
ridiculisé quelques phrases isolées, arrachées de leur connexion avec
l'enchainement d’idées dont elles font partie, que cela est pueril &
pitoyable pour des gens qui s’arrogent impudemment la qualité de
Philosophes! Ce Système, Monsieur, contre lequel vous vous acharnés
avec un rage si furibond offre un trésor immense de Sagesse, qui aprés
le Sainte Écriture est ce qu'il y a de plus précieux au monde, & dans
le ciel même. C'est l'Explication que Di même a dicté de Sa Sainte
parole de l'Écriture, où est contenu le germe du
[ph.p.54d] renouvellement de toutes choses. D'un autre côté, Monsieur,
& pour ne poir appuyer sur le compte à rendre dans une vie, dont
vous aves peut-être le malheur de reconnoître aussi peu
l'Existence que de croire à un Dieu remunerateur & vengeur de
cette vie, croyés-vous que votre qualité si honorable
d'instituteur d’un auguste Prince, l'Espoir de la Patrie, ait
reçu un grand relief de la legéreté puerile, avec laquelle vous
vous êtes mis à la tête des fabricateurs des libelles, aussi
destitues de bon sees, de décence, de Philosophie, que de
Religion?
Quand je dis Légéreté puerile, je me sers du terme propre pour
vous rendre sensible l’opposition diamêtrale au caractère de
Sagesse mêre & consommée; qui doit qualifier un Homme de
Lettres, de Coeur & du monde, qui remplira dignement le posse
important, dont la Nation ne manquera certainement pas un jour
de vous demander compte. Oui, Monsieur, soyés en bien persuade,
jamais Lecteur éclairé ne verra dans les miserables pasquinades
de votre Societe soi-disante Pro Sensu Gommuni, mais en effet
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pour la déraison, que des Polissonneries de la Classe 1a plus
abjecte. Un jour viendra infailliblement, oû les yeux dessillés
sur l’énormite d’injuatice, de rage, de fausseté & de demence,
qui regne dans les dites Diatribes blasphematoires contre la
Nouvelle Revelation Divine, Vous souhaiteries au prix de votre
sang pouvoir effacer la tache, dont votre participation avec les
machinateurs sacriléges, qui en sont les auteurs, a souillé
lenom respectable que vousportés & la qualité éminente, don’t la
Confiance du Roi vous a revetue. Vous croyés jouer un grand
rôle! Savés vous, Monsieur, ce que c’est que ce grand rôle? Je
m’en vais vous en reveler le mystére. Dans la dispensation
actuelle du
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Second Avènement du Seigneur, oû tout ce qui arrivoit historiquement à Son
premier Avènement se repete d'une maniere symbolique, vous représentés Saul,
ce jeune homme aux pieds de qui misent leurs vetemens les faux témoins qui
lapidèrent Etienne, prédicateur de la pénitence & premier Martyre pour la
vérité
[ph.p.54e] céleste représentée dans cette Epoque par Swedenborg. Un jour
j’espère identira aussi dans votre coeur la voix d'enhaut, qui dit:
Je suds Jesus que persecutes, et t'est dur de regimber contre les
aiguillons (Act. 9:5 ). Que ce Dieu de Bonté deigne de Sa grace
ineffable en avancer le terme pour votre felicité!
Après avoir dechargé mon coeur, Monsieur, en vous exposant avec franchise
le vrai point de vue, sous lequel je suds convaincu que vous verrés un jour
& con damnerés vous-même la Seduction de vos faux amis, à laquelle vous vous
êtes laissé aller dans cette affaire, bien autrement importante que vous ne
l’avés soupconnée jusqu’ici, permettes-moi, en revenant a l'application de
ce que j'ai dit ci-dessus, de vous expliquer ce que, j'ai voulu faire
entendre, en observant que je crois être un de ceux qui vous rendent la plus
exacte justice. Je crois, Monsieur, que c’est plutôt par les transports
passagers d’un esprit de vertige causé par votre élévation subite au rang de
favori du Monarque, que par un fond inné de malignité & de Sympathie pour le
faire (comme le prétendent vos detracteurs) que vous vous êtes livré aux
complots des blasphemateurs susdits.
En partant de cette persuasion, je presume que la demande que je fais, en
prenant la liberté de vous écrire cette Lettre, Monsieur, pourra sous la
disposition de la Bonne Providence, qui fait servir à ses vues supremes
d'utilité reélle & permanent les divers incidents de la vie des morsels,
vous fera faire sur vous-même un retour, qui vous ramenera pour toujours aux
principes de la Justice & de la Verité, dont vous n'avés embrassé jusqu’ici
que le fantôme.
Une indisposition, qui m'oblige à garder la chambre, m'empeche de pouvoir
vous rendre visite pour le present, Monsieur, mais si vous êtes l'Homme foncièrement Bon, Généreux, Sage & Bienfaisant, que mon imagination m'a fait
supposer sous le dehors passagèrement arrogant & persecuteur, que le Public
vous reproche; & qu'étant tel que je voue présume, le coeur vous dit de
m'honorer de votre visite, j'espère pouvoir vous convaincre par la suite,
que je ne suds pas indigne peutêtre de l'avantage de vous faire connoître
que c'est qu’une liaison d'amitié véritable, faite pour durer au-delà du
tombeau. J'ai l'honneur d'être avec 1"estime la plus distingueé,
Monsieur
votre très humble &c
Jean Gust. Haldin.
Apost.
[ph.p.] 55. Apostille. Si vous daignésme faire l’honneur de me voir,
Monsieur, je dois vous épargner la peine de demander mon logement
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à des connoissantes communes, que nous ferons bien de laisser ignorer
notre rélation jusqu’à un autre tems. Je loge dans la maison attenante
à l'Apothec. le Lion à Norrmalms-Torg au second. Les heures de la
matinée sont celles où nous pourrions le plûtot nous parler sans être
interrompus, si vous vous sentés disposé à vous expliquer avec moi sur
les sujets énoncés dans cette Lettre.
2:de Apostille. Ci-encluse une Lettre à Mr Comte de Lutzelbourg à
Strasbourg, que je prends la liberté, Monsiueur, de vous communiquer,
laquelle je vous laisse le maitre de lire au Roi même, si vous vous
sentés intérieurement animé à commencer par-là la réparation des
torts que vous avés faits jusqu’ici à la
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verité & à la Justice; mais je vous prie de me renvoyer cette Lettre
aprèsdiner, pour la faire partir avec la posse ce soir. Une autre Lettre
ci-jointe de Mr. Gomm, Secrétaire de Legation du Roi d'Angleterre à la
Haye; à l’égard de laquelle même remarque que dessus
[p.55 cont’d]
N:o 2.
Stockh. ce 29 Dec. 1787.
Monsieur,
Votre tems est précieux, Monsieur, le mien l’est aussi, autant
peut-être que le vôtre, & plus même dans un certain sees. Agé & foible
de santé comme je suds, chaque jour, que dis-je? c ha que heure, tous
les instans me rendent habituellement présente l'approche du passage
décisif de cette Vie Transitoire dans celle qui es permanente. Je n'aime
donc à employer le peu de jours qui peut me rester de passer ici, qu'à
des choses, qu’à mon arrivée prochaine sur l'autre bord du detroit du
tombeau je serois bien-aise de n'avoir point negligé avant le depart.
L'emploi utile de la Rélation entre vous, Monsieur, & moi, pour la
formation de laquelle j’ai hazardé le premier pas, me paroît s’annoncer
des-à-présent à moi comme un bienfait, dont la Bonne Providence daigne
m'accorder le doux & satisfaisant espoir. Oui, Monsieur, à en juger du
ton de votre billet d’hier, où je
[ph.p.55a] crois remarquer non seulement la politesse de l'Homme de
Cour, mais ce qui est infiniment plus, la modération de l'Homme
de Bien & du Sage, il pourra resulter, sous les auspices du
Maître Suprème des Evènemens, un bien effectif de notre Relation.
Il n'est pas question entre nous, sans douse, de nous escrimer
pour la sotte vanité de nous faire passer pour Dialecticiens
subtile, et de savoir lequel l'emportera dans ce miserable
exercice d'écoliers. C'est pour une perte aussi honteuse de la
peine que nos moments de part & d'autre vent certainement trop
précieux. Je pose toujours en fait, Monsieur, que la Réponse, que
vous me faites la grace de promettre, ne peut nullement avoir
pour objet de soutenir ou de defendre le mal qui s'est fait par
les déclamations sur des sujets de Religion, dont on a eu
l'indiscrétion et le mauvais goût de fanir une feuille d'Avis &
de fables d' un jour. Au contraire il est impossible, qu’en y
refléchissant une seconde fois, & sous le point de vue véritable
& d'après nature, que j'ai tachè, Monsieur, de mettre sous vos
yeux clairvoyans, vous ne soyés aussi convaincu que le sont les
Lecteurs,judicieux de ces feuilles, que c'etoit non seulement une
indécente étourderie, mais une vraie profanation, de prostituer
ainsi ce qu'il y a de plus sacré & de plus respectable au monde,
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la Religion. Je présume done avec raison, que si vous daignés
employer quelques heures de votre loisir, à me faire l'honneur de
m’écrire ou de me parler, notre commerce de lettres ou nos
entretien ne peuvent jamais rouler sur la discussion de la
Legitimité de ce qui s'est fait à cet egard: bien même encore
l'utilitê de la publication de ce fatras de Sarcasmes, jetté à la
tâte du public, ne sauroit-elle seulement être mise en question.
Aussi seroit-il le mieux que nous nous abstenions de part &
d'autre de parler de la Sottise déjà faite: elle est ce qu’elle
est: et comme le faux, loin de détruire le vrai, ne sauroit toutau—plus servir qu’à l’obscurcir & à le cacher un terms, jusqu’à
ce que perçant le nuage, il reparoît enfin avec un double éclat,
ces attaques maladroites & impuissantes peuvent animer quelque
Lecteur à un examen plus zélé de la Verité, qu’avant que la
controverse fut entamée dans les feuilles

467

1667.14 - page 6
publiques. Après done avoir mis à côtê tout ce qui s'est passe, reste
à convenir de la methode à suivre dans la recherche commune de la
Vérité, qui seule est digne d'être l'objet de notre Rélation.
Une étude suivie de la Bible ainsi que de la Revelation du
Seigneur pour Sa Nouvelle Eglise m'a prouvé que la methode polémique,
c'est à dire celle oû supposant vrai ce qui ne l'est pas du tout ou
ne l'est qu'en partie, on s'épuise à combattre le vrai pur par le
vrai melange de faux, ou par le faux absolu, ne conduit qu’à la
confusion, & souvent à l'irreligion decidée. J'ose donc vous
recommander, Ms-r, d’éviter cette perte inutile du tems & de la
peine. Fixons nous donc, Ms-r, s'il vous plait, à la methode
analythique, comme la plus sûre, la plu course & la plus
satisfaisante pour des yens qui pensent. C'est sous cette forme que
j'attends l'accomplissement de votre gracieuse promesse, étant avec
tous les sentimens les plus respectueux & les plus vifs d'estime &c
de considération &c
J. G. Haldin.
[ph.p.]56

N:o 3.

56

Stockholm ce 30 Dec. 1787.
Monsieur
Aprés la seconde Lettre que vous avés eu la bonté de m'adresser,
il me reste très-peu á vous dire, Ms-r, sur la premiere. En vous
remerciant des choses obligeantes que vous avés bien voulu me dire,
je peux me faire sur celles que vous avés jugé a propos d'y ajouter.
Je l'aurois fait sans que vous m’eussiés invité, laissant, comme le
doit tout homme de bien, à ma conduite de me justifier. Je ne vous
parlerai des écrits de la Société pro Sensu Communi, que pour vous
tirer d'une erreur que je ne dois point laisser subsister. Mon idée,
celle de la Société n'a jamais été d'écraser personne. Permettés-moi
d'imiter ici votre franchise. J'ai de voe talens une assés grande
opinion pour croire, que vous ne serés jamais embarrassé sur la
manière de les employer à l’avantage de vos Concitoyens & à votre
propre honneur. Si malheureusement vous avés fait dependre votre
tranquillité & votre bien-être de la propagation de ce que vous
appellés la Doctrine de la Nouvelle Eglise, je ne vous condamne
point, mais je crois devoir vous plaindre. Les Loix du Roysume
s'opposent à cette propagation; votre équité ne doit pas vous
permettre de refuser aux autres de se servir, sous la direction &
avec l'aveu de ces Loix, d'une liberté dont vous & vos amis avés usé
sans les consulter. Je vous ferois sans douse beaucoup de tort, Ms-r,
si je me livrois un seul instant à l'idée que vous ayés pu me parler
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des Memoires que vous composés dans la vue de m’intimider. Je dois
seulement vous prier de ne m’y point peindre en qualité de favori du
Roi. Je ne l'ai jamais été, ni n’aspire à une faveur également
honteuse au Souverain qui l'accorde, & au sujet qui ose l'accepter.
Le Roi m'a chargé de l'Education de son fils: attendés, Ms-r. qu’elle
soit achevée pour me juger. Le Roi me fait assés souvent l’honneur de
m’appeller à sa Société; laissés à votre Maître la liberté & la
súreté, qu'il ne refuse à aucun de ses Sujets dans la vie privée.
Surtout ne croyes pas aux bruits populaires, ni aux reports de oui
aue ce soit. Le Roi m’a quelquesfois employé à executer ses vues sur
l’avancement des Sciences & des Belles-Lettres: qu’il me soit permis
de le dire sans vanité, j’ai eu le bonheur de mériter l’amitié de
plusieurs personnes distinguées dans la carriérs des Lettres & des
Sciences: consultés-les sur
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l'opinion que vous devés vous former de moi. Voilà, je pense, les
moyens de
[ph.p.56a] devenir sur mon compte un historien exact, sage & imparpartial. Après avoir parlé a celui qui m'a regardé comme son
persécuteur, à celui qui veut me donner une place dans
l’Histoire, je prendrai la liberté de dire quelques mots à
l’homme zélé, qui paroit avoir pris ma conversion à tache. Je ne
suis, Mr-s, ni impie, ni matérialiste, ni Blasphémateur, comme
vous perches à le croire Nos opinions su la Réligion peuvent
différer. Les miennes vent celles de nos Peres. Je ne vous
reproche pas les vôtres, tent que vous ne les publiés point,
dans la vue de faire des proselytes. En cas que vous le fissiés,
je pourrai me joindre aux défenseur de la bonne cause, sans
attaquer votre personne. On a le droit de combattre toute
Doctrine, laquelle ayant été annoncée & publiée par des Écrits
ménace l'Etat & l’Eglise d’un Schisme; on n'en a aucun de juger
la conscience des individus; je laisse la vôtre à l'abri de
toute invective de ma part. Oserai-je, sans vous offenser, M-r,
vous exhorter à imiter à cet egard mon exemple. Si vous croyés
possible de faire son Salut dans l'Eglise Luthérienne, vous
pouvés être sans inquiétude sur mon compte; si non, vous devés
en homme raisonnable, en Chretien instruit de l'Histoire
Ecclésiastique, vous defier de vos propres jugemens, & croire
qu'il vous est aussi facile de vous égarer qu'à un autre. En
tout cas (pourquoi me vois-je dans la necessite de vous le
dire?) vous devés en qualité de Sujet & de Citoyen respecter en
moi celle d’instituteur d’un Prince, qui doit être éléve dans la
Religion dominante, qui doit promettre à Dieu & à la Nation de
proteger cette Réligion. Vous devés sentir enfin, que sans
allarmer le Public, san trahir mon devoir, je ne saurois
consentir à aucune demande capable de faire soupçonner ma
conviction sur des dogmes que je dois enseigner à l'héritier de
vos Rois. Ce raisonnement pourra vous paroître faux, mais
j'espère qu'il vous prouvera du moins que ce n’est point par
irréligion, ni faute d'estime pour votre personr que je crois
devoir refuser tout relation avec vous par écrit ou de bouche,
qui auroit pour objet la Doctrine que vous qualifier de
Revelation Nouvelle. Ce qui me fait de la peine, c’est de me
voir forcé par mes occupations à donner à la dèclaration que je
viens de faire toute la force & toute l'étendue dont elle est
susceptible. Je m’en console par l'assurance très-sincère, que
je peux vous faire en même tems, qu'il est en votre pouvoir, Mr.
de disposer de moi en toute occasion
[ph.p.]57. où il ne s’agira pas de manquer à mes obligations,ou de
perdre un tems dont je dois rendre compte à la Patrie. Je dois
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avoir l'honneur, Mr, de vous prévenir que je conserve vos Lettres
ainsi que ma Reponse. Il n’est impossible de croire que vous
puissiés vous méprendre sur les motifs qui m'ont fait employer
des termes si différents des vôtres. Quand même votre seconde
Lettre ne vous ait donné quelqu droits à mon indulgence, j'en
aurois toujours agi de meme. Je n’ai pas appris à endurer des
injures. Vous avés la satisfaction, Mr. d'être le premier qui
m'en jamais dit; mais je me suis muni du droit & du pouvoir de
les mépriser. Je respecte trop ma personne & ma place pour
pouvoir jamais imiter ou votre Stile ou vos procédés.
J'ai l'honneur &c

N. Rosenstein.
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[ph.p.57
cont'd]

N:o 4
à Stockholm ce 31 Dec. 1787

Monsieur
Sans prétendre forcer votre complaisance, Mr. à m'accorder l'honneur
d'une Reéation particuliere avec vous, celle que vous me faites de me
signifier, que vous daignés gardes les deux Lettres que j'ai pris la
liberté de vous écrire, m’enjoint le devoir d'y joindre une troisième,
nècessaire pour former un tout avec les deux précedentes, & completter
ainsi cette petite collection, que vous voulés bien avoir la bonté de
conserver.
Le sujet de notre Correspondance, Mr, a été d'apprécier en peu de
moss, s’il est digne & s'il est pardonnable à un Sage, & à un Citoyen
constitué à la tête de la Litterature de son Païs, de se rendre
complice de Sophistes fabricateurs de Libelles contre un Système de
Sciences, qu'ils n'ont point decement examiné, & contre des
Compatriotes, qui de notoriété publique l’ont embrassé, & à la tête
desquels se trouvent des Princes de la Famille Royale? Je suis forcé,
malgré mod, de revenir à ce sujet.
J’ai taché, Mr. de rendre sensibles les Considérations qui prouvent
pour la negative. Je l'ai fait à dessein avec véhémence pour vous
convaincre du tort que vous faites à votre personne & à votre place
éminente, en vous rendant le Coryphée des susdits persécuteurs de la
Verité, lesquels durant le cours de l'année qui vient de finir n'ont
cessé de donner au public les Scenes les plus scandaleuses de Sarcasmes
accumulés sans fin, au mépris de toute vraie Philosophie & de toute
véritable Réligion. Ce n'est pas à cause que Locke a composé le Libre
de Christionisme Raisonnable & les Paraphrases sur la Bible, qu’ils ont
choisi cet
[.p.57a] Auteur pour leur Heros; il ne paroît pas non plus que ce soit
a cause de ce qu'il y a de bon & de vrai dans son ouvrage sur
l'Entendement humain: On voit à ne s'y point meprendre, que ce
qui a fixé leur idolatrie pour cet Ecrivain, c’est l'incertitude
qu'il a laissée sur l'immatérialité de l'ame. Le Sentiment
interieur, qu’avoit ce Metaphysicien de l'impossibilité qu'il y
eut que l’homme existat sans corps le jetta dans cette douse.
C'est qu'il ignoroit la distinction si essentielle entre Corps
materiel ou naturel & Corps Substanciel ou Spirituel, definition
que la Nouvelle Revélation du Seigneur a mis dans un jour si
lumineux. Les Sophistes idolatres du Materialisme, qu'ils
trouvent favorisés par les douses de tocke, ne se vent point
cachés que l’etoit-là leur dogma le plus cher, & se sont en
conséquence moqué constamment de tout ce qui a eu trait au
Christianisme durar durant tout le cours de l'année, dans les
472

Diatribes qu'ils ont fourrés parmi les Avertissements & les
Nouvelles du jour, jusqu'à ce qu’enfin quelqu’un ayant revelé
dans les mêmes feuilles le Scandale & i'horreur d'une irreligion
si ouvertement affichêe, ils ont tache d'en pallier l'enormitê
par quelques phrases pretendues orthodoxes, dont ils ont voulu
plâtrer leurs blasphemes précedents. Au reste, ces Messieurs ont
crû leur autorité particulière suffisante pour rétablir comme
recor nus & prouvés des suppositions & des jugemens absolument
gratuits. Sans daigner jamais rapporter avec impartialité &
Vérité les principes fondamentaux avancés par les differents
Système qu'ils ont injuriés, ils ont borné tout l'usage de la
dictature qu’ils se sont arrogé, à faire la chose aprés des mots
pour rire, sans seulement songer à amener un seul argument solide
& réel sur aucune matiere jusqu’à ce jour. J’ose vous demander en
conscience, Mr, & après l’illusion dissipée,
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est-ce Yous invectiver ou Vous honorer & vous chérir, que de Vous
écrier: Mr! hâtes-vous de vous rétirer de ce bourbier infect
d'irréligion & de Pasquinades! Voilè ce que j'ai hazardé de faire
au risque de vous indisposer quelques instans, mais avec certitude
d'en être ensuite amplement consolé par la justice de votre coeur
élevé & vertueux a l'assiette tranquille d’où vous n’auriés jamais
dê vous laisser arracher par une complaisance trop facile pour de
faux amis, pour des personnel indignes de s’associer à vous.

En voilà assés pour mettre en plein jour le point de vue sous
lequel il faut envisager la realité de cette affaire. Reste à
present de dire deux mots au sujet du Roi & des Loix, objets
augustes & respectables, dont vous faites mention dans la Lettre
dont vous venés de m’honorer. Usés, n'abusés point de la faveur du
Souverain: C’est là le contenu de ce que j'ai taché de vous rendre
sensiblé, M-r. Certainement je ne crains point que le Roi trouve
mauvais que j'ai pris la liberté de vous donner ce conseil
respectueux & patriotique. Quant aux Loix, elles ont pour bût les
bonnes moeurs & le Système de la Revelation du Seigneur pour sa
Nouvelle Eglise, en établir la necessité absolue, non seulement
pour le bonheur de cette vie mais encore pour la félicité de la
vie à venir; au lieu que l'Orthodoxie est avancer qu'on obtient le
Ciel par la Foi seule, sans les osuvres de la Foi. D'ailleurs une
Politique vraiment sage ne s'attachant qu’á la vertu & l'utilité
génerale des actions & de la vie des sujets, devient toujours
pedante & persécutrice, lorsqu'elle se mêle de censurer leurs
sentiments sur les dogmes & sur les Théories Speculatives des
Sciences; et l'homme en plat qui fomente la disposition du clergé
& des veins Disputateurs Sophistes pour la persécution contre les
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gens qui pensent, & ce qui plus est contre des gens estimable de
tous les ordres de l'Etat. depuis 1e Frere du Roi jusqu’au simple
particulier, qui au nombre de 170 personnel soutiennent au prix de
leur vie avoir reconnu un e Nouvelle Revelstion emanée de Dieu
mêmeg, cet homme en place, Mr. je m’en remets à la droiture de
votre jugement, à en apprécier le vrai Caractere.
Pour mod, voilà ma tache finie. Si nous n’avons point de
rélation dans cette vie, M-r, sachés que je prends acte devant
Dieu, sur ma conscience, pour la vie à venir, de la Relation
Transitoire que je viens d'avoir avec vous, par cette petite
correspondance, dont je garde soigneusement toutes les pieces
ainsi que vous.
Je suis avec l'estime la plus distinguée, &c.

J. G. Haldin.
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Translation by B.G.Briscoe:

No.1

Sir:

Stockholm, Dec. 28, 1787
I do not yet know for sure whether I am wrong or right in my
present final determination toward a task which I have been
tempted to undertake many times during the past several months,
but the fulfillment of which, on second thoughts, I have always
postponed. Be that as it may, I actually dare to take up my pen,
Sir, in order to have the honor of addressing this letter to you being persuaded that, with intentions both right and leading to
the benefit of a good cause, any wholly sincere friend of the
truth, in professing it, can only promise to himself to stick to a
decision that it is his duty, on all occasions which may offer, to
risk with resignation the alternative, for the general usefulness
in chance of success.
Having lived here for thirty years, and during this time having
the advantage of being connected with persons of weight and
capable of appreciating the merit of the young aristocracy who
have distinguished themselves in a career in civil uses, I have
very often had the opportunity during the course of the past years
of hearing your name mentioned, Sir, and of being made aware that
in recognition of opinions were not divided as to in recognition
of the quality of your mind, your genius and rare talents.
According to custom, the qualities of the heart of a man are
scarcely enhanced in the picture that is made of him on his debut
into the theatre of the fashionable world - whether it be because
they become less perceptible in the second role; whether it be
that public appreciation of merit is less interested in examining
into them; whether, finally, that it is voluntarily assumed that
the so-called maxime is also as true as it is specious: that the
qualities _ the Spirit arise from those of the Heart (a statement
which, to be rendered true, should be changed as follows: the
qualities of the heart arise from those of the Spirit), and they
stick to the character of the ones already existing, in support of
the usage which alone determines if the talents of the Spirit are
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or are not estimable. Having finally made a reputation for you of
a man of genius and of superior talents, you, Sir, have entered
into a place of the first order: the sphere of activity [is]
extremely wide, and though a particular series of circumstances,
for you it has become much wider than for all those in the memory
of man who have held a similar position in this Kingdom. This
sphere of activity into which you have suddenly become
transported, at once inspired you to display the depth of your
character, concerning which, public opinion - appreciative of its
leaders of authority or of action (of which at present you
represent one) - seems also as little divided as it is concerning
the justice due to your spiritual qualities.
Far from being unforeseen in a case like this, the Eclipse to
the first rank after having shone in the second took place
according to the order of things, so that it would have taken a
miracle for it not to happen - the precipitous rise of a young man
of genius and of an impetuous character, and ambitious to obtain
the slippery and seductive rank of the favorite of a great King, a
fervent amateur of genius and of talents.
Having been occupied for a number of years in fathering facts
together suitable to serve for material, in the future, for The
Truthful and impartial Memoirs concerning the reign of Gustaf III
(les Memoires Veridiques & impartiales
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sur le Regne de Gustave III), I had occasion to realise more
and more how essential uprightness is in the impartial
historian who, in appreciating the morality of men's actions
which he dares to undertake to depict for the information of
posterity, must uphold the difficulties, the temptations, the
illusion of the passions which accompany such and such a
situation, their multiplicity, their degree and their strength,
so that he may avoid unjust exaggeration, in which the
multitude, in its judgments on the actors of the highest public
rank, is disposed to partake and is so ready to condemn them on
simple appearances which often-are or appear to be-against
them. In following this principle of equity, Sir, I have
occasion to believe myself to be one of those among your fellow
countrymen who render you the greatest justice, not only as
concerns your character and intentions, but also as to your
genius and talents, although I ma be one of those whom you have
most seriously and unjustly made a point of over powering and
destroying. Thanks to the good Providence' your efforts have
be, powerless to your own great fortune. I say powerless as
much for myself as for a great number of other upright
citizens, worthy of esteem. I have no need to explain to you,
Sir, that I am speaking of the indiscretion whereby you allowed
yourself to abet the flood of injuries against respectable
citizens, and [the flood] of blasphemies, of sophisms, of lies,
of absurdities and follies against the Holy Writing, the
Revelation of the Lord for His New Church & the Holy
Philosophy, in which the public has been inundated by means of
the Stockholms- Posten. The cycle which I have just set forth
in writing may appear to you at the first glance to be the
Expression of a thoughtless Enthusiast; but I dare protest to
you that it contains nothing of exaggeration, no imputation
whatever that could not be proved in a convincing manner in the
eyes of any impartial and enlightened Judge. Yes, Sir, and the
proof of it exists, being indeed already put down in writing, &
in its time it will see the light of day. The laws of truths
are not lost although they may be different; and since this
Truth comes from the Divinity itself, and it is al that is of
the greatest important for the human race, for this life and
for eternity, it will always triumph through its own strength.
I quietly await the time - wholly resigned - in spite of the
declaration I have just made, giving the reasons which I
believe I have Sir, for complaining, on my behalf and on behalf
of my friends, and above all in the name of Religion and of
Patriotism, of Virtue & of the Truth, about the imprudent
arrogance with which you have had the guilty temerity to abuse
the momentary and uncertain, favor which you belittle, in order
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to proclaim yourself everywhere as the leader (Corypheus) of
the above-mentioned Sophists in a cause concerning which your
ignorance & theirs is so complete that up to now, not on: have
you not put the case in question, still less have you discussed
or weighed any reason for or against, in a manner worthy of
those who so strongly dare to inflate their claim almost
exclusive to the rank of the philosophical Dictator What is
this good, Sir, this System, which you call Swedenborgianism, &
which respectfully entitle Revelation & the Doctrine of the God
of Heaven and of the Earth for the New Church? If you are
called, at this moment before the Supreme Master of humanity,
and if He were to ask you to account for the use you have made
of the gifts of the Spirit, the heart & the fortune with which
He has endowed you, are you sure that this equitable & Just
Judge would not address the same words to you that he addressed
to the wasteful steward (Luke 16:2):
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How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship, for
thou shalt no longer have the power of administering my goods! Are you
indeed sure, Sir, that a System which a certain number of your good citizens
- judicious educated people - openly declare, after a studied examination of
several years to be divinely inspired, ought to be rejected and trodden
under foot in such an insolent & sacrilegious manner, without your having
given the time to get to know it, at least its first principles, and that
you will never be accountable before this God, whom a great number of your
compatriots recognize to be the Author of this System of Doctrine? Imagine
having refuted a universal System of all the divine & human Sciences, having
ridiculed certain isolated phrases, torn from their connection with the
succession of ideas of which they made a part, how puerile & pitiful that is
for those who impudently arrogate to theme selves the quality of the
Philosophers! This System, Sir, against which you become excited with such a
furious rage, offers an immense treasure of Wisdom, which next to the Holy
Scripture is that which is the most precious in the world and in heaven
itself. It is the Interpretation which God Himself has dictated of the Holy
Word of the Scripture, where the seed is contained for the renewal of all
things. On the other hand, Sir, & not to lay emphasis on the account to be
rendered in life, of which you perhaps have the misfortune hardly to
acknowledge the Existence or to believe in a rewarding and avenging God of
this life, do you believe that your honorable quality of tutor of an august
Prince, the Hop of the Country, may have received a great set-off from the
puerile deftness with which you have placed yourself at the head of the
fabricators of libels, destitute as much of good sense, of decency, of
philosophy, as of Religion? When I say puerile deftness, I am using an
appropriate term to make you aware of the diametric opposition to the
character of ripe and consummate Wisdom; which ought to qualify a Man of
Letters, of Heart & of the world, who will worthily fulfill the important
post, concerning which the Nation will certainly not forget one day to
demand an account from you. Yes, Sir, you may be sure, never will an
enlightened reader see in the miserable lampoons of your so-called Society
Pro Sensu Communi - and, indeed, for the sake of nonsense - anything but
mischievous tricks of the most abject form. A day will infallibly come when
-eyes being opened on the enormity of the injustice, the rage, the falsity &
the madness which reigns in the said blasphemous Diatribes against- the New
Divine Revelation - you may wish at the price of your blood that you could
efface the deed by which your participation with the sacrilegious plotters,
who are the authors of it, has defiled the respectable name which you bear &
the eminent quality with which the Confidence of the King has endowed you.
You believe you are playing a great roll. Do you know, Sir, what this grand
roll is? I am about to reveal the mystery of it to you. In the actual
dispensation of the Second Advent of the Lord, where everything which
happened historically at His First Advent was repeated in a symbolic way,
you represent Saul, the young man at whose feet the false Prophets placed
their garments, who stoned Stephen [Acts 7: 58], preacher of repentance and
the first Martyr for the celestial truth represented in thus Era by
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Swedenborg. One day I hope he will also identify in your heart the voice
from on high which said: I am Jesus whom thou persecutest, and it is hard
for thee to kick against the pricks (Act. 9:5). May this God of Goodness
deign through His ineffable grace to advance the term for your happiness!
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After having opened my heart, Sir, in frankly revealing the
true point of view in the light of which one day, I am
convinced, you will see & you yourself will condemn the
seduction of your false friends, by whom you have allowed yourself to be led in this matter - far more important than you have
suspected up to the present - allow me, going back to the
application of what I said above, to explain to you what I wish
to be understood, while noting that I think I am one of those
who render you the most complete justice. I believe, Sir, that
it is through the fleeting transports of a sense of giddiness,
brought on by your sudden rise to being a favorite of the
Monarch, rather than through an innate depth of malignity and
sympathy for so doing (as your defamers pretend), that you have
surrendered to the conspiracies of the above-mentioned
blasphemers.
Being under this persuasion, I presume that the request
which I make in taking the liberty of writing this letter to
you, Sir, would, under the dispensation of the Good Providence,
who causes the divers incidents in the life of mortals to serve
His supreme ends of real and permanent use, be able to help you
undergo a comeback which will lead You permanently to the
principles of Justice and of Truth, of which up to the present
you have seized only the shadow.
An indisposition which obliges me to keep to my room
prevents me, for the present, from being able to pay you a
visit, Sir, but if - under the appearance momentarily arrogant e
persecuting, for which the public reproaches you - you are
fundamentally Good, Generous, Wise & Kind, which my imagination
gives me to suppose; and being such as I presume, your heart
tells you to honor me with a visit, I hope to be able to
convince you in due course, that I am not perhaps unworthy of
the advantage of making you realize that it is a bond of true
friend ship, made to endure beyond the tomb. I have the honor to
be, with the most distinguished esteem, Sir
your very humble &c
Jean Gust. Haldin. Postscript
Postscript. If you deign to do me the honor of seeing me,
Sir, I would spare you the trouble of inquiring for my address
from our mutual acquaintances, for it would be well to allow
them to remain ignorant of our relationship until a later time.
I reside in a house adjoining the Apothecary’s, le Lion a
Norrmalms-Torg, on the 2nd floor. The morning hours would be the
best, when we could more easily speak together without being
481

interrupted, should you feel disposed to discuss with me
concerning the subjects set forth in this letter.
2d Postscript. Enclosed herewith is a letter to M. le Comte
de Lutzelbourg at Strasbourg which I take the liberty, Sir, of
communicating to you, which I leave it to you the master to read
to the King himself if you feel interiorly inspired thereby to
commence the reparation of the wrongs to truth and Justice which
you have committed so far; but I beg you to return this letter
to me after dinner, so that it may leave with the evening mail.
Another letter is enclosed to Mr. Gomm, Secretary of the
Legation of the King of England at The Hague; in regard to this
one, the same remark applies as above.
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No.2
Sir,

Stockholm, Dec. 29, 1787

Your time is precious, Sir; mine is also, as much perhaps
as yours, & in one sense even more so. Aged and feeble in health
as I am, each day - what am I saying - each hour, every instant
gates me constantly aware of the approach of the final passage
from this Transitory Life into that which is permanent. I wist
therefore, to employ the few days left to me while I remain here
on those things which, on my future arrival on the other side of
the tomb, I will be very content not to have neglected before my
departure. The useful service of the Relation between you and me,
Sir, for the forming of which I have chanced the first step,
appears to me at the moment as a good deed, of which the Good
Providence deigns to grant me gentle & satisfying hope. Yes, Sir,
judging from the tone of your note of yesterday - wherein I
thought to notice not only the politeness of a courtier but, what
is infinitely more important, the moderation of the Good
Wise Man - the result of our relationship, under the auspices of
the Supreme Master of Events, should be very effective. There is
no doubt that it is not a question between us of disputing between
ourselves for the stupid vanity of passing ourselves off as subtle
Dialecticians and in order to know which one surpasses in this
miserable exercise of scholars. That would be a loss as well
as a disgraceful effort since our moments on the one part or the
other are certainly too precious. I take it for granted
continually, Sir, that the reply which you had the kindness to
promise me, could in no wise have for its object the
sustaining or defending of the evil which was caused by the
declamations on the concerning subjects of Religion, concerning
which indiscretion and bad taste were shown by the issuing of a
sheet of Advice and about the gossip of the day. On the contrary,
it is impossible - on reflecting thereon a second time, and with
the true view point and according to nature, which, Sir, I have
tried to place before your eye - that you also should not be as
convinced as are the judicious Readers of these sheets, that it
was not only an indecent blunder but a real profanation, thus to
prostitute that which is the most sacred and the most respectable
in the world, Religion. I therefore have reason to presume if you
deign to spend some hours of your leisure in doing me the honor of
writing to me or of speaking with me, our exchange of letters or
our discussions would never turn into a discussion of the
Legitimacy of what has been done in this connection; and still
less, moreover concerning the usefulness of the publication of
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this Jumble of sarcasms thrown at the head of the public, knowing
it to be only a matter to be called in question. Also it would be
best if we abstained, on both our parts, from speaking of the
nonsense already done: it is what it is: and since the false, far
from destroying the true, knows at most to serve for obscuring and
hi ding for a time, until the cloud being pierced it finally
reappears with double splendor, these clumsy & powerless attacks
may be able to stir some reader to a more zealous examination
of the Truth, before the controversy should become the subject for
attack in the public newspapers. Therefore, after having placed
aside everything that has happened, it remains to agree upon the
method to be followed in the mutual research of the truth, which
alone is worthy of being the object of our Relationship.
A regular study of the bible a Á well as of the Revelation
of the lord for his New Church has proved to me that the polemic
method, i.e., the one where
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truth is supposed when it is not there at all or only in part,
wearying oneself in combating pure truth with truth mixed with
falsity, or with absolute falsity, only leads to confusion & often
to decided irreligion. Therefore I dare to recommend to you, Sir,
to avoid this useless loss of time an d trouble. Please let us
concentrate, Sir, on the analytic method, as being the most
certain, the shortest, ~ the most satisfactory for people who
think. It is under this form that I await the fulfillment of your
gracious promise, remaining with all the most respectful
sentiments & the most lively esteem & consideration &c

J. G. Haldin.
No.3
Sir.
Stockholm, Dec 30, 1787
After the second letter which you have had the goodness to
send me, there i little left for me to say to you, Sir, so far as
the first is concerned. In thanking you for the gratifying things
which you so kindly said, I prefer to remain silent with regard to
those therein which you judged timely to add. I would have done so
without having been invited by you - allowing, as should every man
of worth - my conduct to justify me. I will only speak to you
about the articles of the Society pro Sensu Communi in order to
correct you in an error which I must not allow to continue. My
idea, that of the Society has never been to oppress any one. Allow
me here to follow your frankness. Of your talents I have a
sufficiently great opinion to believe that you will never be
hindered in the way of using them to the advantage of your fellow
citizens & to your own honor. If, unfortunately, your tranquillity
and your well-being has become dependent on the propagation of
what you call the Doctrine of the New Church, I do not condemn
you, but I believe I should pity you. The laws of the Kingdom are
opposed to this propagation; your uprightness should not allow you
to refuse to others - under the guidance & with the acknowledgment
of these laws - to profit by a liberty which & your friends have
taken advantage of without consulting them. I would no doubt do
you great wrong, Sir, if I gave way for a moment to the idea that
you have told me about the Memoirs which you have collected with
the view of intimidating me. I must simply beg you not to picture
me in the roll of favorite of the King. I have never been such,
nor have I aspired to a favor, equally as shameful for to
Sovereign who grants it as for the subject who dares to accept it.
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The King has entrusted me with the Education of his son; wait,
Sir, until it is accomplished before judging me. The King has done
me the honor, quite often, of calling me into his company; allow
the liberty and trust to your Master, which he refuses to not one
of his Subjects in their private life. Above all, do not believe
in popular reports or in any reports whatsoever. The King has
employed me several times to carry out his wishes on the
advancement of the Sciences & Literature, thus, without conceit, I
may be permitted to state that I have had the honor of earning the
friendship of several distinguished persons in the career of
Literature and the Sciences: consult with them as to the opinion
you should have of me.
There are the means, I believe, of one becoming an exact, wise &
impartial historian on my behalf. After having spoken tp one who
has regarded me as his persecutor, to one who wishes to give me a
place in history, I will take the liberty of saying something tp
the zealous man who appears to have taken my conversion to task. I
am, Sir, neither impious nor materialistic, nor a blasphemer,
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as you are inclined to believe. Our opinions on Religion may
differ. Mine are those of our Fathers. I do not reproach you for
yours so long as you do not publish them with the view of
obtaining proselytes. In case you should do so, I would
undertake to join with the defenders of the good cause without
attacking you personally. One has the right to combat any
doctrine which, having been advertised & published in writing,
threatens the State & the Church with a schism; one has no right
to judge the conscience of individuals; I leave yours to the
shelter from all invective on my part. Do I dare, without
offending you, Sir, exhort you to imitate my example in this
respect? If you believe it possible t work out one's salvation
in the Lutheran Church, you may rest without qualms or my
behalf; if not, you ought, as a reasonable man, as a Christian
educated in Ecclesiastical History, to beware of your own
judgments, & believe that it is just as easy for you to be
misled as for another. In any case (why do I feel compelled to
say it to you?), as a Subject & Citizen, you ought to respect in
D one who is the tutor of a Prince, who must be brought up in
the prevailing Religion, who must promise to God and to the
Nation to protect this Religion. You must realize, finally, that
without alarming the public, without betraying my duty, I could
not consent to any demand which might bring suspicion of my
conviction concerning the dogmas which I must teach to the heir
of your Kings. This reasoning may appear false to you, but I
hope it will prove at least that it is not on account of
irreligion, or any lack of esteem for your person, that I
believe. I must refuse any relation with you through writing or
word of mouth, which would have for its end the Doctrine which
you call the New Revelation. What grieves me is to see myself
forced, through my occupations, to give all the strength and all
the extent of which it is susceptible to the declaration I have
just made. I console myself by the very sincere assurance that I
may be able to do some thing for you, Sir, at the same time,
giving you permission, Sir, to call on me on any occasion where
it is not a question of failing in my obligations of losing time
which I ought to account for to the Country. I must have the
honor, Sir, of warning you that I am saving your letters
together with my reply. It is not impossible to believe that you
could be mistaken concerning the motives which have made me
employ terms so different from yours. Although your second
letter should not have given you certain rights for my
indulgence, nevertheless I would continue to have acted in the
same way. I have not learned to endure insults. You have the
satisfaction, Sir, of being the first one ever to have said such
things; I am fortified however with justice and with the power
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of despising them. I have too much respect for my person and my
position ever to be able to imitate either your style or your
actions. I have the honor &c
N. Rosenstein
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No.4
Stockholm, Dec 31, 1787
Sir
Without pretending to foxfire your complacency, Sir, to grant
me the honor of an individual connection with you, your
notification to me - that you deign to keep the two letters which
I have taken the liberty of writing to you - charges me with the
duty of adding a third thereto, necessary to form a whole with
the two preceding ones, and thus to complete this little
collection which you are so kind as to conserve.
The subject of our correspondence, Sir, has been summed up in
a few words -whether it is worthy & whether it is pardonable for
a wise man, & for a citizen, a constituted leader of the
Literature of his Country, to allow himself to be an accomplice
of the Sophists, manufacturers of libels against a System of
Knowledge which they have not properly examined, & against their
fellow citizens of national fame who have accepted it & at the
head of whom may be found the Princes of the Royal Family? I am
forced, in spite of myself, to return to this subject.
I have tried, Sir, to make the Considerations plain which
prove the negative I have done so with vehemence purposely in
order to convince you of the wrong which you are doing to
yourself & to your eminent position, in allowing yourself to be
the Leader (Corypheus) of the above-mentioned persecutors of the
Truth, who during the course of the past year, have not ceased to
put forth the most scandalous scenes, Sarcasms accumulated
endlessly, before the public, in contempt of all true Philosophy
& of all true Religion It is not because Locke wrote the book
concerning Rational Christianity & the Paraphrases on the Bible
that they have chosen this Author for their Hero; nor would it
appear to be for the reason that there is good and truth in his
work on the Human Understanding. It would appear, if one is not
mistaken, that what has established their idolatry for this
Writer is the uncertainty he has left on the immateriality of the
soul. The interior opinion held by this Metaphysician of the
impossibility of the existence of man without a body threw him
into this doubt. This is because he ignored the distinction,
which is so essential, between the material or natural Body & the
Substantial or Spiritual Body - a definition set forth by the New
Revelation of the Lord in so enlightened a day. The Sophists,
worshippers of materialism, which they find to be favored by
Locke's doubts, cannot hide the fact that there is their most
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cherished dogma, & in consequence, during the whole course of the
year, they are constant by belittling everything which has had a
trace of Christianity, by means of the Diatribes which they have
crammed among the Advertisements a the News of the day, until,
finally, some one in these same newspapers, having revealed the
Scandal & the horror of an irreligion so openly proclaimed, they
has tried to mitigate the atrocity by certain would-be orthodox
phrases with which they have tried to smooth over their previous
blasphemies. For the rest, these gentlemen have considered their
particular authority to be sufficient to establish suppositions
and judgment absolutely without proof, as though recognized &
proved Without ever deigning, with impartiality and the Truth, to
produce the fundamental principles advanced by the different
Systems which they have hurt, they have restricted all use of the
dictatorship which they have arrogated to themselves, to the
making a mockery of thing, without even dreaming, to this day, of
bringing forth a single solid & real argument on any matter
whatsoever. I venture
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to ask you in all conscience, Sir, & after the illusion has
disappeared, is it to reproach you or to honor you & cherish you,
that one should cry to you s Sir! hasten to draw yourself away
from this foul quagmire of irreligion & of lampoons! Behold this
is what I have ventured to do at the risk of estranging you for a
moment, but with the certainty, in due course, of being amply
consoled by the justice of your heart, uplifted and virtuous to
the quiet state where you would never allow yourself to be led
away by a too easy complaisance for false friends, for those
unworthy of associating with you.
This is sufficient to put the point of view in plain daylight
from which it is necessary to consider the reality of this
matter. It remains now to say two words on the subject of the
King & of the Laws, august & respectable objects of which you
make mention in the letter with which you honored me. Use, do not
abuse the Sovereign's favor: That is the burden of what I have
tried to make you aware Sir. Certainly I do not at all fear that
the King may find it wrong that I have taken the liberty of
giving you this respectful and patriotic advice. As to the Laws,
they have for an end the good customs & the System of the
Revelation of the Lord for his New Church, the establishment of
which being an absolute necessity not only for happiness in this
life but also for the felicity of the life to come; in lieu of
what is advocated by the Orthodoxy, whereby Heaven is attained by
Faith alone, without the works of Faith. Furthermore, a truly
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wise politician, applying himself only to the virtue & the
general usefulness of the actions and the life of subjects,
always becomes pedantic & persecuting when he interferes by
censuring their sentiments concerning the dogmas & concerning the
Speculative Theories of the Sciences; and the man in office who
incites the disposition of the clergy of the vain Sophist
Disputers for the persecution against the people who think, and
what is more, against the worthy People of all the classes of the
State, from the Brother of the King to the simple individual, who
to the number of 170 person insist, at the price of their life.
upon having acknowledged a New Revelation coming from God
Himself, this man in office, Sir, I lay before the it of your
judgment once more, for an appreciation of his true character.
As for me, my task is thus finished. If we have no connection
in this life, Sir, you may know that, before God, I take action,
on my conscience for the life to come, of the transitory
connection which I have just had with you through this little
correspondence, of which, like you, I will keep all the pieces.
I am with the most distinguished esteem, &c.
J. G. Haldin
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BJÖNSTJERNA'S CATALOGUE OF THE SWEDENBORG MSS
1787

Phot. in Ph.File 613a(a c) = 3+22 pp. (14

See Hyde, nos.104,157,204, & 2473:p.504.
In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences: Förteckning ofuer
Swedenborgska Bibliotheket (3 pp.); Böcker och SkrifterS
pp.1-23.
Copy in Hyde-Stroh Collections. See Doc. 2²: pp.795-97 (Doc.307)
for translation of 1st 3 pages.
Transcript:
Förteckning öfwer Swedenborgska Bibliotheket
som förwaras å Kongl. Wetensk. Academien i Stockholm
in Folio oblongo majori.
1. Sensus Propheticus, eller explication öfwer Propheterne och
Psaltarn.
2. 3. Memorabilia. 3. Tomer. N- 149-6093.
4. Index Biblicus Yeteris Testamenti. 2. Tomer.
5. - Dito --- Novi Testamenti.
6. Dito öfwer den tyckta Apocalypsis Revelata.
7. Register öfwer den tryckta Apocalypsis Revelata.
8. Åtskillige Papper till Conceptet af Arcana Coelestia.
9. Arcana Coelestia. Genes. 23. 24.
10. Dito --------- - --- - - 16. 21
11. De Charitate.
12. De ultimo judicio et Mundo Spirituali.
13. De Divino Amore.
14. De Conjugio.

In Folio oblongo minori.
15-19. Arcana Coelestia. Genesis, 25-50.
20.26. Dito -------- Exodus 1-40
27.35. Apocalypsis explicate, Cap. 1-19.
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36. Åtskillige Excerpter utur Aristoteles, Plato, Leitnitz etc.
37. Index Variorum Philosophicorum.
38. Index Physiologicorum.
39. Index Biblicus Nominum propriorum.
40-41. Index Biblicus
42-45. Index Memorabilium. sub N- 2.
46. Register öfwer et Msc, De am ore Conjugiali, som icke finnes.
47. Register öfwer Concordiae-Boken.
48. Annotata de Calvino, etc.
49. Samlade Bibliska Språk under sine Hufwud-Artiklar.
50. Concept Register öfwer Concordiae-Boken, med åtskilligt
märkwärdigt, Skrifwit näst före hans död.
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[ph.p.2] In Folio ord.
51. De Cultu et Amore Dei. Pars 1. Et 11.
52. Swedenborgs Bref til D. Beyer.
53. Varia Anatomia et Physiologica
54. Varia Physiologica et Metaphysical
55. Varia Anatomica et Physiological
56. Riksdags Skrifter af Swedenborg.
57.58. Varia Anatomica et Physiological
59.62 Explication öfwer Verbum Hydw et Propheticum Vet Test.
4. Voll.
63. Register öfwer Memorabilia, sub N. 3. et 95.
In Quarto.
64. Biblia Hebraica van der Hooght. Tom. 11-dum
65. Anatomica et Physiologica
66. Opuscula omnia Swedenborgii, anno 1758. edita.
65. Om Longituden.
68. De Cultu et Amore Dei, Pars 1+a
69. Regnum Animale. P. 1-111.
70. Apocalypsis revelata.
7l. Vera Christiana Religio.
72. De Commercio Animae et Corporis.
73. Biblia Hebraica, van der Hooght. Tom. lmus.
74. Anatomica et Physiologica
75. De Amore Conjugiali
76.77. Oeconomia Animalis. Pars 1. et 11.
78. Summaria Expositio.
79. Clavis Hieroglyphlca.
80. Arcana-Coelestia, Genesis. Cap. 22.
81. De Magnete
82. De Sulphure.
83. De Sale Communi
84. Om Seger-werk.
85. Vitriolo.
86. Geometrica et Algebraica
494

87. Principiorum Pars 1.
88. Varia Anatomica, Philos. etc. Itineraria.
89.90. Sebast. Schmidii Latinska Bibel.
9l. Summaria Expositio, på Engelska.
92,93. Daedalus Hyperboreus, 6. delar i 2. band.
In Octavo.
94. De Infinito.
95. Samling af Memorabilia.
96. Om Wattneis högd, m.m.
97. Dito ---- samt om jordens gång och stånd.
98. Prodromus Principiorum.
[Translation of the above three phot.pp. in Doc.2²: pp. 79597.]
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[ph.p.]1.
Böcker och Skrifter,
Som af framledne Assessor Emanuel Swedenborg
blifwit författade, samt från
Trycket utgifne.
Uptecknade och till en del recenserade af Joh Biörnstierna,
såsom en början till en Historia Litteraria
Om wär Lärda och namnkunniga Swedenborg.
1787.
L. A. Senecae et Pub. Syri Mimi, forsan et aliorum selectae
Sententiae, cum annot. Erasim et graeca versione jos.
Scaligeri, notis illustratae. Dissert. Praes. Fabiano Törner,
Resp. Eman. Swedberg. Upsaliae. a. 1709. pagg. 62. in 8°
Ludus Heliconius, sive Carmina Miscellanea, quae variis in locis
cecinit Eman. Swedberg. Skaris. 1710. pagg. 16 in 4°
Lib. 1. Camena Borea, cum Heroum et Heroidum factis ludens, sive
Fabellae, Ovidianis similes, sub variis nominibus scriptae ab
E.S. Sveco. Gryphiswaldiae. Typis Starckianis a. 1715. pagg.
112. in 8°
Dessa Fabler äro uti obunden stil och dedicerade till Kongl.
Rådet Gref Gustaf Cronhielm. Den tillämnade Lib. 2-dus har
icke utkommit
[ph.p.]2. Daedalus Hyperboreus, eller några nya Mathematiska
och Physicaliska Försök och anmerckningar for ar 17l6. som
Welb- Hr Assessor Polheimer och andre sinrike Swerige hafwa
giordt och nu tid efter annan til almen nytto lemna. Upsala.
Tr. hos Werner. 1716-1718, in 4°
Af detta werk äro 6. delar utkomne, utaf hwilka de 5. första äro
af samma sido-tal och innehålla 132. sidor, samt åtskilliga
kopparstycken. Den 6. delen har l6. sidor och är tillika med den
femte, för är 1717. Den femte delen är på Latin och Swenska. De
utaf Swedenborg sielf författade artiklar i detta werk, äro
följande:
1. En uptordrinBa konst wid grufwor, som i repgången låter
omwexla sig. inv. af Eman. Swedberg. sid. 14.
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2. En annan upfordrings konst, också af Swedb. sid. 20.
3. En liten Tafla, som ock et wigt maner at räkna Carolinren
sedan för högningen. af Em. Swedb. sid. 33.
4. Et nytt och lett maner at giöra Antlior eller wederpumpar,
genom wat ingjutande i Canaler, af Em. Swedb. med dess
Analyt. Mechaniska och Arithm. uträkning för watnets och
wedrets rymd i sådane Atlior. sid. 50-58.
5. Et experiment om Snö och Watns resistence emot Bly-kulor i
deras största fart, och om de studsningar de gjöra i Snö och
ur Snö. Af Em. Swedb. Sid. 84.
6. En ny method at finna Longidutinem Locorum til Siös opch
Lands. af Em. Swedb. Sid. 86.
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Dae dal. Sextus - 7. En lätt uträkning på kulors sammanläggningar uti
Triangel-Stapel. af Em. Swedb. sid. 4.
8. Bewis at wårt lefwande wesende består merendels i
darrhingar, det är, Tremulationer, af Em. Swedberg. sid. 10.

små

9. om en bog-linia eller Curva, hwars skiärlinier, det är,
Secantes, giör altid med bog-linien lika winklar, af Em. Swedb.
sid. 14.

[ph·P.]3.
Underrättelse om thet förtente Stiernsunds
förtenning. Stockh. 1717. ½ ark in 4°

arbete,

thess

Bruk

och

Om jordenes och Planeternas gång och stånd; thet är, några bewisliga
skiäl at jorden aftager i sitt lopp och nu går långsammare än
tilforene; giörande Winter och Sommar, dagar och nätter lengre i
anseende til tiden, nu än förr. Tr. i Skara. hos Kiellbergs Enka.
pagg. 40. in 8° med figurer.
Under dedicat till Konung Fredric, då warande Cron-Prins, är årtalet
1718. samt initial-bokstäfwerne af Auctors namn. Auctor talar här om den
så kallade Aetas aurea, den han menar bestådt uti en stadigwaran wår
eller tempererad luft, som skulle wara då jorden hwälfde sig haf- tigare
kring Solen. Till bewis anförer Auct. huru en Thermometer, som bindes wid
en rulla, och wändes haftigt framför en eld, intet wisar mycken synbar
skillnad uti stigande och fallande, då det likwäl blif- wer mycken
skillnad i grader, när den wändes lågsamt. Då han nämner om den höga
ålder hwartill menniskian kom i de äldsta tider, så håller han före at
antalet af ålders åren blifwit så stort, igenom de korta år som jorden
medelst sitt snabba årslopp utmätte. Han är äfwen af samma tanka som O.
Rudbeck uti dess Atlantica, at Sweriget warit af de härtigaste Land,
emedan Climatet warit mera tempereradt igenom det at det tigger snedt för
Solstrålarne. Bland annat säger Auctor ck, at om experimenter blifwit
gjorde för flere 1000. år tilbaka, med tidens mechaniska mätning, eller
med uhr, så kunde ännu
klarare bewisas at timarne warit kortare förr, än nu.
[ph.p.]4
Eman. Swedbergs Försök at finna Östra och Westra Lengden igen genom
Månan, som til de Lärdas ompröfwande framstelles. Upsala. Tr. hos
Werner. 1718. pagg 38. in 8° Främst wid denna afhandling, är Auctors
Bref till Profess. Edm. Hall i Oxford, hwaruti han öfwerlämnar detta
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Försök till denna Professors granskning. Andre Mathematici hafwa
beskrifwit flere sätt at finna Longituden genom Månan, men som Månans
Parallaxes därwid gjöra många swårigheter, hafwa de alle blifwit
ansedde såsom osäkre. Auctor tror sig hafwa öfwerwunnit dessa
Swårigheter igenom sitt Problem. Det är recenseradt uti Act. Lit. Sv.
Vol. 1. p.27. och därstädes äro äfwen
p.270. några inkast däremot gjorde af Profess. Conrad Quensel i Lund,
under titul: Amicum judicium de Methodo Dn Swedenborgii pro invenienda
Longitudine Locorum per Lunam. Till detta judicium åter är kommit et Swar
af en anonym, som uti swedeborgs frånwaro, förswarar dess methodus, och
är infördt i samma Vol. p.315. med titulÖ Amicum Responsum ad objectionem
factam a Cel. Dn. Prof. C. Quensel contra Nobiliss. Dn. Swedenborgii
Novam Methodum Londitudinid inveniendae, datum in absentia Auctoris ab
amico.
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Swedenborg har äfwen förut skrifwit i detta ämne, uti sin Daedalus Hyperbor.
som här ofwanföre ses och denna afhandling om Longituden är flere gånger
omtryckt, hwilket här nedanföre kommer at nämnas.
5.
[ph.p.]5
Regel-konsten författad i tijo Böcker, af Emanuel Swedberg. Upsala tr. hos
Werner. pagg. 135. in 8°
Årtalet är ej nämt, men Boken är utkommen år 1718. och innehåller
Algebraiska Resolutioner, samt ibland dem, åtskilligt uti ArtilleriWetenskapen. Detta lilla werk som är den första Swenska Bok, som
handlar om Algebraiska Aegnationer, är nu mera mycket sällsynt. Den
är recenser. uti Act. Lit. Sv. Vol. 1. p.126.
Förslag til wart Mynts och Mals indelning, sa at Rekningen kan lattas och
alt br afskaffas. Stockh. i K, ffl ckeriet. 1719. pagg. 8. in 48 Angar
decimal-Räkningens införande uti Mått, Mål och Mynt.
Underrättelse om Docken, Slysswerken och Salt-werket. år l7l9. pagg. 8. in
4° Är tryckt i Stockholm hos Werner, och innehåller in
Beskritning om Dockans nytta i Carlecrona, samt om de uti K. Carl
X-s tid redan påtänkte Slusswerk i Carlsgraf och Trollhättan.
Äfwen något om SaltSjuderi. Sedermera har Auctor widlyftigare
skrifwit på Latin om Docke-Byggnaden, som här nedanföre kommer at
nämnas.
[ph.p.]6.
Om Wattnens högd och förra Werldens starka Ebb och Flod, bewis
utur Swerige; fram steldt af Eman. Swedberg. Tr. i Upsala hos Werner.
pagg. 16. in 8°
Den är utkommen år 1719, och dedicerad till Drottn. Ulrica Eleonora,
samt sedermera samma år 1719. med någon tillökning omtryckt i
Stockholm hos Werner, på 40. sidor in 8° Den finnes recenserad ut
Act. Lit. Sv. Vol. 1. p.5. Af denna Afhandling ses at Auctor är
ibland de förste som här i Swerige Skrifwit om Wattu-minskningen,
hwilken han bestyrker med många skäl, tagne af de teckn efter det
fordna höga wattnet här i Norden. Sedan Hoflanc. von Dalin uti si
Swea Rikes Historia äfwen antagit den sats at wattnen äro uti afagande
uti Swerige, upkom den lärda strid angående wattu-minsknin
som utom på andra ställen, äfwen finnes recenserad uti joh. Browallii
Betånkande om Watt~-minskninger, tryckt i Stockh. 1755. samt uti
Geschichte der Gelehrsamkeit in Schweden 1- Stück. Rostock 1756.
pag, 164.
Swedenborg har äfwen bewisat sin me ni ng med Hydrostastiska skäl,
som här nedanföre ses af det han år 1722. infördt uti Act Lit. Sv
p.353.
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On Wennerns fallanie och stigande.
är tryckt uti Act. Lit. Sv. Vol. 1. p.111-116. och innehåller Auctors
egne samt andras observationer öfwer wattnets fallande och stigande I
denna Siö. Härtill bifogades en afritning utaf Wattu-fallen I Götha-Elf.
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[ph.p.]7.

Epistola Nobiliss. Emanuelis Swedenborgii ad Vir. Celeberr. jacobum a Melle.
Det är dateradt från Stockh. d. 21. Maj. 1721. och tryckt uti
Act. Lit. Sv. Vol. 1. p.192. samt innehåller observationer på
minnes-märken efter Wattnets fordna högd. jac. v. Melle hade
sändt till Swedenborg en Beskrifning på sådane Minnes-märken
omkring Lübec.
Ex Litefis Un. Em. Swedenborgii, datis Leodii d. 29. Novemb. 1721. Novemb.
1721.
Novae Regulae de Caloris conservatione in Conclavibus.
är tryckt uti Act. Lit. Sv. Vol. 1. p.282-285. och angår egentelig
den construction som kammare böra hafwa för at längre behålla wärmar
Nova observata et inventa circa ferrum et ignem, et praecipue circa naturam
ignis elementarem, una cum nova Camini inventione. Amstelod. apud j.
Oosterwyk. 1721. pagg. 56. in 8° cum Tabb. aen. 3.
är anonymt utgifwen och innehåller en Beskrifning på Mas-ngnar samt
rön om Eldens egenskaper. En Votum kol, som itändes och inneslutes uti et
tilltäpt rum, behåller mycket länge en Stark hetta. Uti anledning härutaf
är den nya Spiseln eller ugnen påfunnen och beskrif wen, så som nyttig
för wed-besparing. Afhandlingen är recenserad uti Actis Eruditor. för år
1722. p.225. och är andra gången upstagd år 1727.
[ph.p]8.
Prodromus principiorum Rerum Naturalium, sive novorum Tentaminum
Chymiam et Physicam experimentalem geometrice explicandi. Amstelod.
ap. j. Oosterwyk. a. 1721.
pagg. 212. in 8° cum Tabb. a’n. 15.
Näst efter Företalet är en Afhandling på 8. Sidor:
De generatione prima Salium, etc. in Oceano primmaevo, et breviter
de Oceani illius altitudine. Däruti bewisar Auctor, bland annat,
Wattu-minskningen här i Norden. Han är af den tanka at wattnet
aftager wid Poterne och förökas wid Aequatorn, samt at distantiae
Latitudinares därigenom variera. Han är således bland de förste ut
Swerige, som gifwit anledning at tro det jorden är plattare emot
Poterne, hwilket sedan af af så många Mathematici, genom Astronomiska
Observationer och Geometriska mätning är blifwit bestyrkt. Därefter
följa Partes principior. Natural, i denna ordning:
Pars Octava principior. Naturalium, de diversis sitibus particularr
Rotundarum.
Pars Nona princ. nat. sive Theoria Aquae, breviter exponens
geometriam et experimenta particularum aquae, sive mechanismum
illarum interiorem.
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Pars decima princ. nat. de l'iguris interstitialibus aquae in situ
quadrato-pyramidali fixo.
Pars undapima princ. nat. sive Theoria Salis communis,
continens demonstrationes geometricas et experimentales particularun
Salis communis, sive mechanismum unterioris illarum texturae.

503

1667.15 - page 7

[ph.p.]9

9.

Pars duodecima princ. Nat. sive Theoria Acidi, continens
demonstrationes geometricas et experimentales particularum Salis
Acidi, sive mechanismum figurae illarum.
Pars decima tertia princ. Nat. sive Theoria Nitri, continens
demonstrationes geometricas et experimentales particularum Nitri,
sive Mechanismum figurae et situs illarum.
Pars decima quarta princ. Nat. sive Th eoria Olei et Salis Urinosi
volatilis, breviter exponens experimenta et geometriam particularum
Olei et Salis Urinosi volatilis.
Appendix, sive Regulae quaedam generales de Transparentia,
coloribu Albis, Rubris et Flavis, ex Theoria nostra Luminis et
Radiorum desumtae.
Pars vigesima quinta princ. Nat. sive Theoria Plumbi, continens
demonstrationes geometricas et experimentales particularum Plumbi,
sive mechanismum interioris illarum texturae.
Experimenta de Argento et de Mercurio.
Denna Prodromus är recenserad uti Actis Eruditor, för år k722.
p.83,
och är andra gången uplagd år 1727. Utaf ordningen af delarne uti
denna Afhandling, finnes at den är et utdrag af et större Manuscr.
Princip. Rerum Naturalium.
Observata quaedam nova, sive experimenta radiora de igne, Ferro,
ejusque Minera et
scoriis, e camino ejus magno collecta, una cum Camini ejus
constructione.
Amstelod. 1721. in 8°
Tractatio de Natura Ignis elementari, cui subjungitur nova
inventio Camini.
Amstelod. ap. Oosterwyk. 1721. in 8°
Desse 2ne sistnämde Tractater nämnas uti Act. Lit. Sveciae,
Vol. 1 pag. 210. och p. 302.
[pph.p.]10.
Miscellanea observata circa res naturales, et praesertim circa
Mineralia, ignem et Montium strata. Partes tres. Lipsiae. 1721.
pagg. 173 in 8° Pars quarta,
Naupotami, /:vulgo Schiffbeck prope Hamburgum:/ 1722. pagg. 52. in
8° cum Tabb. ae n. 4.
Första delen handlar om Bergen i Swerige, om Petrificater och
hwarjehanda stratd i jorden. Den anden delen, om
504

Vitrificationer, om den werkan som Eld och Wattn gjöra på
fasta kroppar, om en ny invention af Spislar, om kok-Salts
tillwärkning af Öster-Siö-Wattn. Tredie delen handlar om rent
wattns Chrystallisation i is, om Central-Elden, om
Wattn-blåsors rörelse, med mera, Fierde delen börjas med en
Beskrifning om det Förslag som Konung Carl XII. gifwit till
en Sexagenarie-Räknings Method, /:se widare om detta sista
ämnet, Swedenborgs Bref till Doct. Nordberg, som här
nedanföre anföres:/ sedan handlas om Chrystallisationer, Spat
och Quartz, samt om Mas+ngnr, med mera. De äro recenserade
uti Actis Eruditorum för är 1722.
p.262. och för år 1723. p.96.
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Methodus nova inveniendi Longitudines Locorum Terra Marique, ope
Lunae. Amsteloda ap, Oosterwyk, 1721, in 8°
Är in Latinsk uplaga af den här ofwanföre sid. 4. nämde
Tractat i samma ämne. Då Auctor år 1766. war i Amsterdam, har
han åter latit uplägga denna sin Methodus, på 8. sidor in 4°
med et kopparstycke.
Med denna sista uplaga, på hwilken hwarken trycknings ort
eller årtal är nämt, reste han samma år eller 1766, till
London och inllämnade den uti Engelska Wetenskaps Societeten.
Det skedde nyp efter sedan belöningen för det bästa sätt at
finna Longituden
[ph.p.]11

11.

på Sion, blef tilldelt Hr Harrison för dess upfundne Uhr till
detta ändamål. Auctor har uti uplagan af år 1766. intet
gjordt någon ändring wid sielfwa Problemet, utan utlåter sig
på sid, 3, således: illam /:Scilicet Methodum:/hic tradam
prorsus sicut inveni Scriptam in juventute mea, nam post illa
tempora injunctum mihi est ab illo studio recedere, et rebus
interioribus animum applicare. Det enda som har ar tillagt,
är en Artikel wid slutet, under namn af Praxis, hwaruti Autor
wisar nytt an af detta Problem, sedan Ephemerides därtill
blifwit uträknade. Till uplagan af år 1721. tryktes äfwen i
Amsterdam de 3. följande Skrifter:
Artificia nova mechanica construendi Receptacula navalia, vulgo
Docke Byggnader. Amst. 1721.
Handlar om Docke-Byggnaden i Carlecrona, såsom utan tillhjelp
af Ebb och Flod, inrättad. Auctor blef af Konung Carl XII. år
1716. kallad at med Commerc. Råd, Polhem samråda om denna
Byggnad.
Nova constructio Aggeris sive Moliminis Aquatici, Amsterd. 1721,
Handlar tillika om Trollhätte Sluss-werk.
Modus mechanice explorandi virtutes et qualitates diversi generis
et construction Navigiorum. Amst. 1721.
Detta innehåller et sätt at igenom alle slags Fartygs
Modellers pröfwande, uti en Wattn-vänna, utforska dygden af
sielfwa Fartygen. Wid ändan af vännan skall et stift sättas
med en trissa öfwerst uppå.
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Genom trissan skall et snöre gå, hwars ena ända är fäst wid
et lod, och den andra wid Modellets Mast. Sedan skall tiden
af sådane Modelers gång i Wattnet, observeras och jämföras,
med
mera
som
Auct,
här
gifwer
wid
handen
angående
beskaffenheten af flere slags Fartyg.
Dessa fyra Afhandlingar, som utgjöra 56. sidor in 8° med 4.
kopparstycken, äro recenserade uti Actis Eruditorum för 1722.
p. 266. Samt äro andra gängen uplagde år 1727. De äro alla
anonyme.

[ph.p.]12.
Eman.
Swedenborgii
Expositio
Legis
Hydrostaticae,
qua
demonstrari potest Effectus et vis aquae diluvianae altissimae
in saxa et materias fundi sui.
Är infördt uti Actis Lit, Sv, Tom. 1. pag. 353-356. Här
bewisas med Hydrgstatiska skä1 atskilligt som Auctor anfordt
uti den här ofwanföre nämde Tractat Om Watternes högd. Etc.
se sid.6.
oförgtipeliga Tankar om Swenska Myntets förnedring och
förhögning. Stockholm. tr. hos werner. 1722. Pagg. 20. In 4°
är omtyckt år 1769.
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Fabula de Amore et Metamorphosi Uranies in Virum et in Famulum
Apollinis, ad S. R. Maj-tis Summae fidei Virum, Regni Sv.
Senatorem, Celsiss. Comitem Mauritium de Vellingk, Musarum
Patronum. Naupotami per Herm. Hollium. a. 1722. pagg.8. in 4°
År et Carmen Elegiacum.
Ungdoms Regel och Ålderdoms Spegel.
[ph.p.]13

13.

Eman. Swedenborgii Opera Philosophica et Mineralia. Dresdae et
Lipsiae 1734. Tomi 3. in Folio. cum Tabb. aen. 153.

Detta werk är, i anseende till dess grundelighet samt wackra tryck
och kopparstycken, uti stort wärde. Tom. 1. Innehåller: Principia
Rerum Naturalium, sive novorum Tent am inum Phoenomena mundi elementaris philosophice explicandi.
Tom.2. Regnum subterraneum sive Minerale; de Ferro.
Tom.3. Regnum subterraneum sive Minerale; de Cupro et Orichalco.
Sielfwa werket h ar warit ämnat at ökas med flere Tomer. Den andra
Tomen däraf, eller det som beskrifwer jern och Stål-berednlng, har
oafkortad blifwit öfwersatt och införd uti de i Frankriket utgifne
Descriptions des Arts et Metiers.
Eman. Swedenborgii Prodromus Philosophiae Ratiocinantis, de infinito
et cause finali Creationis; deque mechanismo operationis Animae et
Corporis. Dresdae et Lips. sumlibus Fred. Hekelii. 1734. pagg.
270. in 8°
Är af Auctor dedicerad till dess Swåger Doct. Eric Benzelius, då
warande Biskop i Linköping.
[ph.p.]14.
Oeconomia Regni animalis in Transactiones divisa, quarum haec prima,
de Sanguine, ejus Arteriis, Venis et Corde agit: Anatomice,
Physice et Philosophice perlustrata; cui accedit introductio ad
Psychologiam rationalem. Transactio Secunda, de Cerebri motu et
cortice, et de Anima humane. Londini et Amstelodami apud Franc.
Changuion. Pars l. a. 1740. pagg. 388. in 4° Pars 2. 1741 pagg.
192. in 4°
Anonymi dilucidationes uberiores arduae doctrinae de Origine
Animae et malo haereditario, quam Leibnitzius in Theodicaea primum
tradidit. Editio altera priori auctior et correctior. Holmiae
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sumtibus Auctoris. Partes duo. 1740.
Pars 1. pagg. 110. Pars 2. pagg. 48. in 82
Till detta werk nämnes Swedenborg, såsom Auctor, uti et
Manuscr. af
3. Tomer in 4° med titel: Bibiiotheca Illustris, författadt
af frams. Lagman Apelblad.
[ph.p.]15

15.

Assessor Swedenborgs Bref till Doct. jöran Nordberg.
Det är tryckt uti andra Delen af Konung Carl XII-s
Historia af Nordberg, 1740. Sid. 599.

509

1667.15 - page 10

en märkwärdighet i denna Konungens Lefwerne. Då Swedenborg på
Konungens befallning är 1716. blef Com. R. Polhem följaklig till
Lund, intät sig Konungen med dem uti Samtal om åtskilliga Mechaniska,
geometriska och arithmetiska saker. Sedan talet fallit på det
antagna sättet at wid hwart 10-de tal öka med en lifva, gåfwo de
därtill den orsak, at första räknandet har förmodeligen börjats på
fingrarne och således gifwit anledning till omwäxling wid 10. talet.
Konungen förmente då, at om et annat omwäxlings-tal än 10. blifwit
antagit, skulle räkningen blifwa beqwämligare, emedan 10. intet
kunde på delar i hälfter ända till 1. at det ej blefwe bråk, som ej
de strax då 5. skulle delas mitt i tu, och emedan 10. dessutan ej
war quadrat eller Cub af något annat tal. Häruppå föreslog Konungen
8 eller 16. såsom bättre omwäxlings-tal än 10. emedan hwart och et
af dem kunde utan bråk gå tillbaka till 1. genom halfwerande och
efter det ena af dem innehöll en Cub af 2. och det andra en quadrat
af 4. samt at om detta lämpades till delningarne af wårt Mynt, Mål
och Mått, så skulle många beqwämligheter däraf upkomma. Sluteligen
föreslog Konungen talet 64. som utgjör en quadrat af 8. och en Cub
af 4. såsom ännu bättre omwaxlings-tal, och utarbetade Sielf en plan
på et helt ark, med nya numror, till denna Räknings-Method, samt gaf
den dagen därefter åt Swedenborg, som sedan blef innehafware af detta
Manuscript. Swedenborg försäkrar at ingen inöfwad Mathematicus
kunnat behändigare sammansätta en plan efter detta projectit.
Han har äfwen gjordt en Berättelse härom uti sina Miscellaneis parte
4-ta §.1. hwaräst handlas de Calculo novo Sexagenario qui a beatae
Mem. Rege Sveciae Carolo XII. Adinventus est. Uti anledning däraf
har äfwen
[ph.p.]16
Christian Wolf uti sina Elementa Mathes: universae Tom.
1. pag. 27 edit. anni 1742. därom nämt med följande: Et Carolus XII.
Rex Sveciae Calculum Sexagenatium excogitavit, referente Emanuele
Swedenborgio novis characteribus et numeris, novisque denominationibus
adinventis.
Swedenborgio novis characterih-us et numeris, novisque denominationibus
adinventis.
Regnum Animale, Anatomice, Physice et Philosophice perlustratum. Partes
1.2.
Hage. 1744. Pars 1. 3. Londini. 1745 in 4°

De Cultu et Amore Dei. Pars 1. 2. Londini. 1745. in 4°
Någon Del af Pars tertia, är också tryckt.
[ph.p.]17

17.
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Arcana Coelestia quae in Scriptura Sacra, seu Verbo Domini, sunt
detecta: hic primum quae in Genesi; una cum mirabilibus quaevisa
sunt in Mundo Spirituum et in Coelo Angelorum. Partes quinque.
1749--- 1753. in 4°
Trycknings-orten är ej utsatt, men är London, och hela werker utjör
8. Tower. Det Exemplar som jar har sedt, har trycknings Åren 1749.
Till och med 1756. Det åter som nämnes uti BergsR. Sandels
Åminnelse Tal öfwer swedenborg, har 1745. Till och med 1756. Och
det som
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finnes anfört af Swedenborg sielf uti en liten förteckning på några af sina
Theologiska Arbeten, hwilken forteckning hen lätit trycka wid slutet af sin
Tractat de Amore Conjugiali, har trycknings-åren 1747. till och med 1758.
Dessa Arcana Coelestia utgjöra et Systematiskt werk, på hwilket Auctor
åberopar sig uti större delen af de mindre Skrifter i detta ämne, som han
utgifwit.
De nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti; ex auditis e Coelo. quibus
praemittitur aliquid de novo Coelo et nova Terra. Londini. 1758. pagg.
156
[ph.p.]18.
De Telluribus in Mundo nostro Solari, quae vocantur Planetae et de
Telluribus in Coelo astrifero, deque illarum incolis; tum de Spiritibus
et Angelis ibi Ex auditis et visis. Londini. 1758. pagg. 72 in 4°
De Equo Albo, de quo in Apocalypsi Cap. XIX et dein de Verbo et ejus Sensu
Spirituali seu inferno; ex Arcanis Coelestibus. Londini. 1758. in 4°
De Coelo et ejus mirabilibus, et de Inferno. Ex auditis et visis. Londini.
1758. pagg. 272. in 4°
De ultimo judicio, et de Babylonia destructa; ita quod omnia, quae in
Apocalypsi praedicta sunt, hodie impleta sint. Ex auditis et visis.
Londini. 1758, pagg. 55. in 4°
[ph.p.]19

19.

Continuatio de ultimo judicio et de Mundo Spirituali. Amstelod. 1763. pagg.
28. in 4°
Doctrina novae Hierosolymae, de Domino. Amstelodami. 1763. pagg. 64. in 4°
Denna förmenes ware förut tryckt i London år 1758.
Doctrina novae Hierosolymae, de Scriptura Sacra. Amstelod. 1763. pagg. 54.
in 4°
Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma, ex praeceptis Decalogi. Amstelod. 1763.
pagg. 36. in 4°
Doctrina novae Hierosolymae de Fide. Amstelodami. 1762. pagg. 23. in 4°
Sapientia Angelica de Divina Providentia. Amstelod. 1763. pagg. 214. in 4°
är äfwen tryckt 1764.
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Sapientia Angelica de Divina Amore et de Divina Sapientia. Amstelodami.
1763. pagg. 151. in 4°

[ph.p.]20
Beskrifning huru inläggningar ske uti Marmor-skifwor, till Bord eller annan
Hus-zirat. Af Eman. Swedenborg.
Är tryckt uti Kongl. Swenska Wetensk. Academ. Handlingar för
År 1763. Andra quart.p.107.
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Apologia Principii resolutionis Virium, contra Clarum apud Anglos
πολυμήχαυου, Sam. Clark, Holmiae, 1765. in 8°
Uti et Manuscript af 3. Tomer in 4° med titel: Bibliotheca
Illustris, författadt af framl. Lagman Apelbad, nämnes Swedenborg
såsom Auctor till denna Apologia.
[ph.p.]21

21.

Apocalypsis revelata, in qua deteguntur Arcana, quae ibi praedicta sunt, et
hactenus recondite latuerunt. Amstelod. 1766. pagg. 629. in 4Q
Delitiae Sapientiae de Amore Conjugiali; post quas sequuntur Yoluptates
Insaniae
de Amore Scortatorio. Ab Emanuele Swedenborg, Sveco. Amstelodami 1768.
pagg. 328. in 4°
En uplaga härutaf säges hatwa utkommit år 1750. men det är owift.
Uti BergsR. Sandels Åminnelse-Tal öfwer Swedenborg, säges at denna
Bok blifwit tryckt 1758.
De Commercio Animae et Corporis. Amstelod. 1769. in 4°
Summaria Expositio doctrinae Novae Ecclesiae.

[ph.p.]22.
Vera Christiana Religio. Londini Anglor. 1771. in 4°
Samlung etlicher Briefe Herrn Emanue1 Swedenborgs, betreffend einige
Nachrichten von seinen Leben und Schrifften, von einem Kenner und
Liebhaber, ins Deutsche übersetzt. 1772. S.m.1. pagg, 32. in 8°

[Blank]

23.
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SWEDENBORGIAMA IN THE "BERLINISCHE MONATSSCHRIFT”
1788

Phot. in Ph.File 613b = 95 pp. (39 sheets)

In Berlinische Monatsschrift, 1788 - as listed below:
In ANC Library, vols. II-XIII, in Room 17 - 050 B45.
a) Jan. Band XI St.1 - pp.4-38: "Des Neue Jerusalem auf Erden."
b) April

“ XI “ 4 - pp.303-19: "Aufschlüsse über eine Geistererscheinungsgeschichte von Swedenborg."
(see above - 842.18)

c) June

“ XI " 5 - pp.514-17: "Klopstocks Antwort an die Société
Exégétique & Philanthropique zu
Stockholm."
(see above - 1002)

d) Aug.

" XII

- pp.131-49: "Schreiben der Exegetischen und Philanthropischen Gesellechaft an die
Herausgeber."

e) Sept. " XII " 9 - pp.267-89: "Ueber Swedenborg."
(see above - 842.20)
/Partial Translation of B. (pp.304- 14.318) in Doc. 2¹: pp.668-74
(= Doc. 276)
"

"

"

C. in Doc.2²: p.697.
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1667.16
CORRESPONDENCE BETWEEN KGL. SECR. HALLDIN AND REV. A. LANAERUS
[1788]
Phot. in Ph File 616 = 37 pp. (19 sheet)
See above - 1309.11, 1667.14
In Stockholm, in the Royal Library: Engeströmska Samlingen B.x.I.75
(Handskrifter, Theologi Swedenborg).
Concerning Swedenborg's Doctrines. Mention of a Swedenborg
Manuscript in Lanaerus's possession - probably no.696 of TCR.
Transcript & Translation by B.Boyesen (pp.1-174 & 1-207 respectively) filed
in white envelope in Rm 15

Notes and Description by C.L.O., as follows:
On the inside cover:

"Den forsta af dessa skrifter ar egenhandigt skrifven af Kongl.
Secreteraren Halldin; den andra och fjerde äro skrifna med framl. Prosten
Lanaeri egen hand."
Th ere are four letters. Bound in paper cover, folio.
[ph.p.1-4=] N° 1. Halldin to Lanaerus. Marked at the top: "Ankom til
Ifwetefta d.19. Apr: 1788.”
Address: "Särskildt Pro Memorial"
This appears to be a criticism of Lanaerus for having
introduced in some written work, p.32, Swedenborg's visions
together with those of Mesmer, Gassner and others. He
complains that Lanaerus knows Swedenborg only from
the shallow and insufficient reports of newspaper men. He
claims that communication between the spiritual and natural
worlds is possible.
Advises him to read New Jer. and its Heavenly Doctrine.
[ph.p.5-15=]N° 2. Lanaerus's Answer to above: "Swar på det från Stockholm
til mig ankomne Promemoria."
Lanaerus claims his intention was not to offend truth seekers.
A long discussion about Magnetism and Swedenborgianism. Claims
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that Swedenborg's revelations were built on his knowledge of
nature, which in the light of modern discoveries was not
tenable. The following paragraph refers to the MS: page 9.
[ph.p.13]
"Det torde wäl inset förmodas, at jag ock äjelf äger
några Ark af-Swedenborgs egenhandiga Concept-Papper, som jag
tillfälligt-wis råkat på, och förwarat som en Raritet. De
äro mäst fulle af Syner och uppenb ar elser.
Jag wet inset om de äro tryckte. Ehuru sware de äro til at
läsa, så har jag dock någorlunda grälat mig fram på åtskilliga
ställer. Ibland dessa syner förekommer en, som förestälte
Honom en Disput emellan några lärda Andar, om desse
ofwannämnde Ideer, som här bestridas. Ändeligen blef Han warse
Leibnitz och Wolffen och begaf sig til den förstnämnde,
hvilken tycktes nu bifalla Swedenborgs tanka, men Wolffen gick
sin wäg et negans et affirmans. Non enim possuit, lyda Hans
ord, interiori perceptione, qua Leibnitzius. Jag anförer
[see above - 1309.11] detta för ro skull och för at låta weta
beskaffenheten af desse Papper.”
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[ph.p.17-24=]N° 3. Halldin to Lanaerus. This is in quarto, all the others
being folio. It written in a different hand. Marked at the
top: "Ankom tin Ifwetefta d.18. junii 1788."
Address: "Min Herre!"
Claims that reason is to be the judge whether
doctrine is
true. The reliability of Swedenborg's revelations lies in
open day as soon as
reason is consulted. A discussion of
miracles. The objection that Swedenborg built on a knowledge
of nature refuted. Trinity discussed.
Somnambulism discussed. The following paragraph refers to the MS
[ph.p.24] "De manuscripter Min Herre äger af S-g lära vara tryckte i Hans
publicerade verk. Åtminstone finnes det som recenseras i
V:C:R:696."
[ph.p.25- 37=] N° 4. Lanaerus's Answer to Halldin. Address: "Min Herre."

[see
1667.1501]

Further discussion of magnetism and the nature of Swedenborg's
revelation. A discussion of the article against Swedenborg in
Berlinische Monatsschrift, where the stories of the Queen's
Secret and Madame de Marteville are explained as "spun together
by two well known Swedish gentlemen."
Signed: "ölmiukaste tienare
And: Lanaerus"
"Ifwetofta d 5. Julii
1788"

Compare von Höpken's statement in his letter to Pehr W. Wargentin of Nov.
22, 1772 in reference to Halldin's (not Holdin but Halemins) possession of
Swedenborg's papers (see above - 1515).
See also - 1479, 1503;
A.J. van Höpkens Skrifter, Stockholm 1890, I: p.402.
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1667.17
GENERAL C. TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1788 Feb. 22, Helsingör
Phot. in Ph.File 614 = 3 pp. (2 sheets)
See above - 1531, 1667.11
" below - 1669.12
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling. Package No.18.
Transcript:
[ph.p.1]

Helsingör den 22-de Febr: 1788.

Min hiertelig aerede og elskede Wen!
Hwor gaar det til at iag ikke er blewen beaeret med noget Swar paa mine
twende sidste brewe, langt mindre glaedet med at see og tale dem
personlig, som iag med mine saa inderlig hawer önsket og haabet; Det
skulde meget smerte mig, om Sygda eller nogen ligesaa ubehagelig
Omstaendighed hawde waeret Aarsag deri, men tröster mig med den Tancke
at Cabinets og Selskabets Forretningars Maengde er den eenist. Aarsag,
hwor om iag dog meget beder med et par ord med förste post at maatte
nöyagtig worde Underrettet; Jag har med sand Graemmelse laest eendeel i
Stockholms posten af det saa kaldede Sensu communi men intet med större
misshag end hwad i N° 33 og 34 af den Teutsche Mercurs Skriwere er
blewen anfört under W.
Det kommer mig for at weare skrewen i samme gout og Tone som Ekebom's
vota i det Gottenborgske Consistorio mod den Salige Swedenborg, eller
de Hollandske Praesters declamationer imod statso i fior; Er der intet
Swar derpaa udkommet? eller har mand anseet disse lögner og
invectio[n]er med den gode Socrates Swar Si asinus me calcibus
feriisset an propterea in jus vocarem? Jmidlertid paaminder iag mig
ikke nogen Tiid at hawe laest noget Societet paa saa ublur en Maade
caractiseret, og begriber ikke i hwad Anledning at Selskabet wilde
giöre slig en person den Aere at betroe ham nogen Forretning. Tillad
mig nu min hiertens waerdigste. Wen at giöre en Maengie af quaestioner
og om mueligt udbede mig et Swar paa hwer isaer, skiönt iag nok
begriber hwor kostbar og knap Tiid De har;
[ph.p.2] Kan iag ey for gode ord og betaling faae det i bemelte N°33
omtalte Skrifften 8°° med ganske fiin Still paa et halw arck og
hwad detil hörer af an ledningen dertil og historien herom,
saawel som alt hwad af Societetet siden er blewen i Trycken
udgiwet, sendt med Posten lige herhid og adresseret til Herr
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General Consul Glörfeld, som iag haaber allerede maa hawe
remitteret det Helsingorske lidne Triumvirats ringe aarlige
contingent af 4-D sp. for hwer, hwilket hand for en Maaned siden
har forsikret mig at wille sikkert besörge; Hwor stor er nu
Antallet paa de Arbeidende og effter teutsche Mercur Syslolöse
lemmer? Er Pr. C. af H. - - deribland eller ikke? Weed man endnu
ikke hwem der har owersat Vera Religio Christina paa Tydsk? Jag
har ey endnu her kundet faae meere end de 2 förste Tydske Tomer
deraf. Hwad er Anledningen at mand blander Magnetiseurer,
somnambulister, mesmerianer etc etc med Suedenborgs Skriffter? da
hand aldrig, saa wit iag weed har naewnet et Ord om deslige? Jag
wilde og kunde endnu giöre fleere Fragor, om iag ey frygtede at
falde alt for beswaerlig med min langselfulde Nysgirrighed; dog
een kan iag umuelig tie med. Har mand nogen og whilke Tidender
fra den aedle Wadström? Heren Selw beskiaerme og ledsage ham:
bliw nu ikke wred for ald den
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Tieniste og Hoflighet iag begiaerer; Herren er mit Widne, at iag med
glaede igien wilde waere til Tieniste med störste Taksamhed, om Gud
hawde giwit mig Aewne og leylighed, eller wilde giwe mig der i min korte
öwrige lewe Tiid; da iag i Söndags den 17-- fyldte mine 75 aar.
[ph.p.3] Nu til noget andet og mindre betydeligt; Det kand nok ikke
waere bekiendt for wo: egen Nordenskiöld, at min Söns Hustrue
Natten imellem den 25 og 26-e Decbr. A: P: paa Accouchement Huuset
i Kiöbenhavn blew forlbst med en Sön som med hende er frisk og wel
og kom derfra her hiem den 6-te sidstafwigt saa de nu har faaet
deris i 12 aar forgiaewes giorte Önsken opfyldt, De begge, saswel
som min altid lidende Hustrue hilse paa det kiaerligste og
aerbördigste. Gen: Major Sprengtporten i Petersborg har med en her
fra den Russiske Minister i Khawn afsendt og retourner coureer
ladet dem wide at hand og Sön lewer wel og stoed paa point da at
reyse ti Armeen i Crim. Hworledes mon det gaar wor ypperlige Unge
og kloge Wen Ehrenström Hermed endes mit lange brew, men aldrig
det Wenskab den kiaerlighed eller Höyagtning som iag skylder min
Nordenskiöld som Hans af Hiertet hengiwne oprigtigste og ydmygste
Tienner.
C. Tuxen
P:S: Naer hawde iag glemt at fortaelle at mig for en 14 Dager blew
fortalt som en Sandhed: at deri Swerrig oppe wed Stockhol, skulle
roullere et Manuscript, som ikke endnu skulde weere tryckt, men
indeholde en grow og bidende Satire ower Hans Swenske Majestaets sidste
Reise herhid, og meget haarde og höyst anstodelige Udtryck ower Wores
Hoff og Regeirings Personer. Er det Sandt eller ikke? Hwis min Wen har
laest det, skulle det da ey weere umueligt at faae en copie deraf for
penge og gode ord thi iag kand dog ey begribe, af hwad Aarsag man wil
skurrigle os.
[written along the side of the lefthand margin:]
Er det sandt at Hans Kongelige Majestet er wor Societets höyeste
Welgynder og beskiaermer?
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1667.18
LETTER FROM C.B.WADSTROM DESCRIBING HIS TRAVELS IN AFRICA
1788 March 15, Le Havre

Phot. in Ph.File 615 = 2 pp. (1 sheet)

In Stockholm, in the State Archives S Nordenskiöld Collection.
See above - 1664.41, 1664.44.
Transcript:
[.p.1]

S.T.

Havres d 15 Martii 1788

. . . . . Wår resa gick range efter min önskan och har jag de kraftigaste
bevis uppå at försyn fölgdt mig på alla Steg. Men vid alla våra försöker, at
tränga oss in i landet, måste ständige svårigheter, som giorde denna
entriprise aldeles omöjelig, utan at thilika se sig plats exponerad. Jag
smikrar mig af at vara åtminstone så mycket kånd, at svårigheterne skulle vara
värkeliga, däräst jag ej äfventyrade at forcera mig i Landet. -- Fransoserne
hafva ett så egen nyttigt välde i denna delen af Afrika, at utan at ställa sig
för mycket i deras dependense och upoffra sin tid helt och hållit til deras
nytta, kan man ej vänta den minsta faveur af dem. - Kriget med de svarta Neger
Nationerna som nu i anseende till compagnie inrättningen med hela Senegals
handeln; utbrustit så generelt, at ingen Hvit, under hela denna epoque må våga
sig öfver på fasta Landet, äfven som i synnerhet de underrättelser jag fick at
på Senegale sidan var ej rätta vägen til ingången af Hiertat i Landet giorde
at vi nyttjade lägenheten som då låg uti Senegal för at gå directe åter till
Europa. Detta var efter min tancke ej mindre oeconomiskt an försigtigt, ty
Resan kostade oss plats inset och här har jag tillfälle at i största secret
bereda en annan mycket förmånligare resa for mig med Engelska fartyg ty denna
Nation har den starkaste communication med Negrerna af alla Nationer. - - Det
aldra förmånligaste skulle vara, om Sverige trade en liten plats där
någorstädes på kusten, då man därifrån med otrolig lätthet och escort kunde
göre hvad courser som häldst in i Landet. -Jag har likväl fått mycket satisfaction af denna resan i anseende
til hvarjehanda ämnen. Hvad Negrernas Magie vid kommer, så är det
otvifvelaktigt at de hafva deruti en otrolig practique, och hvars
utöfvande uppå dem sielfva influerar ganska besynnerligen. Likväl
uppå de Hvita har det ej enahanda värkan. -- Jag finner helt
tydeligen at hela deras konst består uti en så fast öfvertygelse om
rigtigheten däraf at denna öfvertygelse attirerar de kraftigaste
Spirituella värkningar uti alla deras hocus pocus. De hafva til ex.
en facon at curera Siukdomar med händers påläggande och strykande
like som den Messmerianska Magnetissme. Detta förrättas alt af deras
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öfversta Präst eller Marabous, som födes til denna värdighet och
under dess upfostran läres at både skrifva och läsa Arabiskan. -- De
rätta Marabous hålla ganska noga den Mahometanska dieten i anseende
till Liquerer -- Deras Caractère är simper och deras böner till
HERREN ganska ifriga, samt låte aldrig störa sig uti sin andagt. -Många af dem bekänna sig likväl offendteligen ligga inne med onda
varelser, dem de likaså ifrigt tilbedja at ej göra dem ondt, så at
deras Religion är det confusaste misch masch, utan minsta Systäme -Jag har noga sökt göra mig underrättad om de af flere Skribenter
omtalte lysande ringar m.m. äfven af dem som varit ganska långt inne
i landet, men på hela denna tract åro de helt och hållit därom i
okunnighet. En grand marabous des Maures uti Senegal sade mig väl
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at uppe i Landet ofvan om Gauam skola finnas ganska kloka och ingenieusa
Negrer, som hafva många Talanger framför dem uppå nedra kusten, men han
kunde ej gifva mig ringaste besked om de nämde ringar. At dessa längst
up i Landet vistande Negrer äro Industrieusa ses nogsamt däraf at de
preparera krut och andra Chemiska preparate hvarmed de betjäna sig
sjelfva. Negrernas Caractère är antingen hel och hållen elak, eller helt
och hållen god -- Medium däremellan står svårligen hos detta folket at
finna. -- Det förra Slaget finnes merändels omkring Stränderna,
där de af Europeer blifvit mycket smittade; någre Nationer inne i landet
äro likväl icke eller at förlita sig till. Desse utöfva helt och hållet
den Svarta eller Elaka Magien och hafva de kraftigaste onda influencer
till biträde. - De andra åter längre in isynnerhet alt mer och mer uti
Söder äro innocent are och utöfva snart sagt ingen Magie, hafva goda
böijelser och visa mycken Humanité och Charité äfven till de Hvita, som
de likväl tro köpa dem, endast för at Slagta och äta dem. Uppå Slaf Handels expeditionerne kan man tydeligast se
skilnaden - Senegals Negrerna, klokast och elakast måste hårdt fiättras,
handeras och vaglas under öfverresan till Vestindien och dö minst af
alla. - Sedermera får man kusten utföre af alla Sorter och Nuencer ända
till Malrimbe och Angola hvarest de däremot äro så goda och fogliga at
Capitainerna merendels låta dem gå lösa uppå Skeppen utan järn
och Fängsel, men därhos af Sensibilite så ömma at de dö som Flugor under
resan.
De äro och kända för så Klemige, at de uti America
betalas nog mindre än de uppå öfre kusten, isynnerhet vid Senegal,
Gambri och Sierra Leona. - Jag har haft tillfälle af ganska många
Slafhandlare at göra mig underrättad om Negrerne uppå hela kusten
utföre.
Negrernas så kallade Gris-Gris, som de bära uppå sig, såsom Fehiker
och som tro så stort uppå at de med nakna kroppar, endast decorerade med
dessa Gris gris ställa sig i spetsen uti krig med hvarandra och i
synnerhet mot Morrerna och låta skiuta på sig både med kulor och
flicher, pretenderandes at altid vara frie från all fara; desse
gris-gris, säger jag fabriceras af deras Marabous, som skrifver några
Arabiska önskningar, merendels tagne utur Alcoran, och syr dem nätt in
uti skin eller Skarlakans Pungar som sedan hänges omkring hals, armar
Händer lif ben pch på alla ställen de komma åt. - Jag har tagit med mig
åtskilliga af desse
[ph.p.2] helgedomar ehuru de hålles nog dyra ofta til hela 3 a 4
Captivers vårde. Den fidelaste af alla Resebeskrifningar om hela
kusten är värkeligen Cheo-r des Marchais, som lönar mödan at ännu
läsas. Hans raisonements lika så förnuftiga som dess förslag
Säkra.
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Jag har nu haft den ähran med några ord nämna något om dessa
Nationer, hvarföre jag äfven tycker mig böra roa Min N: Herre med någon
detaile om det härliga landet de bebo, och som kan reta mången at sätt
sig helt och hållit ned ibland de om Climatet på sina ställen af
stillastäende och stinkande vatten samt oupodlade fäldt ej vore för
äfventyrligt. -- Där högier träffas äro de härligaste situationer och de
fruktbaraste feldt, som öfverflöda af all den välsignelse Skaparen
nedlagt i Naturen til Menniskjans nytta, bequemlighet och nöje, och är
ej allenas en stor Skam for de Policerade folkslagen, utan äfven ock
isynnerhet en svår dom draga öfver sig därföre, at i stellet för at
införa Christendom, goda Seder och Civolisation hos dessa Nationer, nu
med elakhet och list bemägtiga sin dem, och ogenom en så grufvelig och
menniskjo Slägtet så förödande handel som Slafhandeln opöfva dessa
olyckeliga till deras vällust och högmod. + Ligger då uti det högsta
väsendets stora Skapelse vörk ej högre och värdigare ändamål än desse
Djefvulska
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driffiädrar, eller skall ej någongång alla dessa destruerande
föremål uphöra? Jo min Nåd. Herre helt vist och denna vändnings
puncten är inne. - Valsignelse och lycksalighet förestår med
största visshet både de Nationer, Monarquer eller Individuer som
låta bruka sig till et värdigt instrument i denna Stora Herrens
hand till utförande af alla dess höga ändamål. Måtte hvar och en
som jag unnar godt få tilfälle at upoffra sig härtill och jag är
säker både om utgången och belöningen. - At det nu endast och
allenast är Slafhandeln som underhåller igenom den up- och
nedvända vidsträkta almenna Handeln i Europa, alt det onda som nu
med så mycken styrka trycker in på hela menniskjo Slägtet blir
ganska lätt at bevisa. - Denna Grufveliga Handel liger så til
sägandes nu i siältåget och förordsakar genom sin vändnings
punct, en bland de mäst betydande revolutioner i hela den
politiska eller Civila och Oeconomiska ställningen. - Ängland har
redan giordt första steget därtill och i Paris arbetas nu at en
plan at äfven för Franckriket nyttja därtill. Det torde dock gå
långsamt i anseende til de Stora Familjernas intressen hvilka
komma härvid ej litet at skakas. - Då jag frågade Chev-r de
Bouffler i Africa hvarföre Europeerna Vårdslösatte så det vackra
och fruktbara Guinea, låta med så mycken kostnad, risque och
inhumanité öfverföra till en så långt aflägeen världsdel arbetare
för at upodla och med konst plantera en ingrate jord, som ofta
ger missväxt, då det aldrig skulle hända i Africa svarade han,
ser vi icke tydeligen at om denna sistnämda världedel skulle
upodlas, förminskades snart till 4-de parten de stora
familliernas revenuer, hvilka nu ligger omkring och ibland
regeringen vid håfvet, hvarifrån alla Handels och Colonie
Författningar utkomma. Ja Han sade mig äfven, at ej allenast alla
Amerikanska utan äfven Ostindiska Vahror skulle med så ringa
kostnad otvifvelaktigt kunna produceras uppå hela västra sidan af
Africa a borde kunna undersäljas til mer än 50 Procent alla
indiska, och at Han i anledning däraf är sinnad vid sin
öfverkomst til Paris giöra proposition at upodla Udden Gap Verd
strax vid Goreé. - Jag hade trodt at Sverige möjligen skulle
kunna bli den första Nation som bröt isen i denna Handels och
Colinie vägen, men nu börjar jag frukta at man blir efterhand af
andra Nationer prevenerad.
Om Min Nåd. Herre vore häröfver lika så vivement uprörd och
öfvertygad om välsignad och lyckelig reucit, som jag, nu i
synnerhet efter denna resan blifvit är jag säker at Min Nad.
Herre ej lät denna värdiga sak för Sverige utan apiici förfalla,
då redan första steget är tagit är tagit som jag vågar kalla vår
lilla resa. - Hvad mig vidkommer, kunde det vara lika mycket till
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hvad ämne jag mig upoffrar, endast jag vore säker det en så
betydande som af mig så länge påtänckt och utarbetad sak ej helt
och hållen förlorar sig. - Jag är färdig at upgifva alla de
Samlingar och små förslager uti sjelfva executionen jag under
denna min resa sökt förskaffa mig, därest sådant kunde komma till
pass. Emedlertid, afbider jag bref med ytterligare befalning uti
London öfver hvad som blir tillgörandes. - Skall jag åter gå ut
till kusten igän, kan jag i London få långt bättre tilfälle än
här, och om jag då går uti något annat afseende an Collonie
undersökning, blir min hela afsikt at enfoucera mig in i Landet.-Om en månad går hårifrån en Marabous des Maures, som öfver
Marocco till Paris ifrån Mecca ankommit, och har som betydande
Macon uti Paris besök därvarande Loger. Han idee är at som Köpman
gå til Senegal och sedermera åter genom Marocco gå till Mecca. Jag har skrifvit om denna Madden til Paris ochy väntar Svar dätom
innan min afresa - Om han ville gå öfver Gallam Landvägen til
Inda skulle jag
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vara färdig at slå mig i slanger med Honom. Min rese Kassa är nu
för moment vid pass 2000. och jag vill hoppas at HERREN välsignar
den och gör den tilräckelig då jag endast upoffrar mig uti dess
väg och till dess höga ändamål.
Wår Svänska genom beskedeliga och för Nationens väl så högst
nitälskande Consul Reinike, har visat oss så mycken vänskap och
assistance vid våra vistander här at jag är Säker om Herrens
välsignelse för Honom. Det är högst obilligt at han skall vara så
blottstäld för depencer vid alla hitkommande Svanska fartyg, utan
at lika som alla andra här varande Nationers Consular åtniuta den
minsta Consulat afgift, då likväl Svenska Handeln Här så
dageligen tiltager. - Om min Nådige Herre kunde vara så Gratieus
och procurera honom vår Nådiga Monarks protraite någorlunda
välmålat i vacker förgyld ram, så kunde det något regallera hans
höflighet han visat oss som alla 3 bodt i Hans hys m. m. under
våra här varande sejourer -- Nu är papperet att etc
Wadström

1667.19

- - - - - - 1669
1667.19

AFFIDAVIT BY MRS. SHEARSMITH - SIGNED BY "W.S."
1788

Phot. in Ph.File 615a = 1 page
In De Amore Conjugiali, Amstelodami 1768: p.153 in the
Library of the Academy of the New Church, Bryn
Athyn, Pa. See above -1003.12
See Hyde n.2400

Transcript:

[line 5-infra of printed test:]+

[At foot of Printed text:]
+ Mrs Shearsmith adhuc vivens confirmat hoc
factum,
in cujus domo, e mundo decessit E. Swedenborg
W.S. 1788.
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1668
DECLARATION OF SWEDENBORG'S HEIRS
1788 June 2, Huegärdet vid Skara

1 page 4:o

1668

In Linköping, in the Diocesan Library:
C.J.Benzelius
B.f. 13: no.98. (vol. II)

Bref till

Transcrip: in ANC = Tafel MSS: p.367.
Translation in Doc. 22: p.820 (= Doc.309G). "Attempts
made by
Swedenborg's Heirs to recover his MSS. from the
Academy of
Sciences.”

1669
BARON JÖRAN F. SILFVERHJELM TO C.J.BENZELIUS
1788 July 4, Stockholm

1 page 4:o

In Linköping, ditto. Bref till C.J.Benzelius
(vol.II) B.f. 13: no.99.
"Högvördigste Herr Doctor och Biskop! Min
högtährade kära
Morbror!"
Transcript in ANC = Tafel MSS: p.368.
Translation

in Doc. 2²: p.821 (= Doc.

300G)
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1669.01
CAPTAIN C.L.STALHAMMARA`S TESTIMONY
1788 May 13

L.III: 785

The French original of this account in Abrégé des
Ouvrages d´Em.
Swedenborg, Stock, & Strasbourg 1788: pp.LVIII-XI.
Copy in ANC Library = Sll/T64.
The first English translation appeared in an English
version of the "Beauties of Swedenborg." above work,
entitled:
Reprinted in the Intellectual Repository, 1813:
pp.370-72;
Mentioned in " " 1845: p.169.
“
“ Doc. 21: pp.665-66, 677-79 (= Doc.276C).
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CIRCULAIRE - ENCLOSED IN NEXT FOLLOWING DOCUMENT
1789 May 13

Phot. in Ph.File 617 = 7 pp. (4 sheets)
In Stockholm, in the Royal Library. Nordenskiöld Collection.
See above - 1669; below - 1669.03.
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Partly transcribed in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.386-88,
and as follows:
[ph.p.1:] N°9.

3

Circulaire.
I anledning af det beslut hvari Exegetiska och Philanthropiska
Sällskapet sig d.11 nästl. Febr. forenade och som med flere af
dess Ledamöter i Lands: orterne blef communiceradt, hafva flere
projecter til Sällskapet inkommit angående Dess består och sättet
at komma i större activitet.
Ibland dessa Projecter her i synnerhet det af Härads-höfdingen
Emanuel Drangel utmärkt sig såsom i Sällskapets tanka närmast
lddande til ändamålet, Det är et utdrag af detta Project som
Sällskapet nu vill lägga för sine i Landsorterne varande
Ledamöters ögon, tillika med några flera anstallter, som til
yttermera bestånds och activitets vinnande blifvit vidtagne:
[Here follow paragraphs 2-4 and 6 of the Minutes of Feb. 11, 1789
transcribed on pp.3- 5 below.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ph.p.5] Sällskapet hoppas at Dess frånvarande Ledamöter lara med
nöje
[.p.6] se at en så beskaffad förbbättring vidtages, och äfven med
glädje hvar och en efter råd och lägenhet dertil bidraga.

Enligt den anledning som ofvanstående Project
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gifver, har Sällskapet trots sig böre indela sine i Landsorterne
varande Ledamöter i vissa Provincer, samt i hvar och en af dessa
välja sig en hufvud-correspondent, til hvilken circulairer för
hvarje qvartal afsändas, och som sedan bestyrer om deras vidare
meddelande til de öfrige Ledamöterne där i trackten. Denna
hufvud-correspondent kunde äfven besorja om de frivilliga
tilskotters em[o]ttagande och öfverstyrande til Sällskapets
Skattmästpre, hvilket kunde ske 2-ne gånger om åres, neml: d.1.
Septemb. och d. 1 Mars. Efterföljande inrättning i Provincer och
val af Hufvudcorrespondenter hoppas Sällskapet at dess frånvarande
Ledamöter icke lära ogilla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skara. Fru Domprobstinnan Knös.
Gotheborg. Herr Petter Hammarberg.
Jönköping. Fröken Carin Reutersvärd.
Gottland. Magister Klingvall.
Upsala. Demonstrator Adam Afzelius
Södermanland. Landshöfd. Baron Liljencrants.
Vermland. Häradsh: Eman. Drangel.
Dalarna. Mag: Jacob Girelius.
Finland. Major. Adolph Nordensköl
Danemark. General Tuxen.
Skåne.
Östergötland.

Tvenne Sällskapets värde och nitiske Ledamöter, Herr Pehr Falk och
Herr Sven Roos junior, hafva behäget åtagit sig at vara
Sölllskapets Skattmästare, Den förre för inkomsten och den
sednare för utgiften.
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Då tryckning af Nya Församlings Läro-Skrifter både på Sällskapets
eget, och enskildte Ledamöters forlag nu kommer at fortsättas, önskade
man at til säkerhet för afsättningen, hvarje Ledamot benäget på en
subscription-lista anteknade (antingen under sitt rätta namn, eller
[ph.p.7] Devise då endast n~mmern af kallelse-brefvet tilsättes) huru
många exempl ar af hvad som tryckes skulle åstundas, dock utan
någon Prenumerations ärläggande. Härigenom kunde man få veta
huru stort antal Exemplar borde til hvarje Landsort afsandas,
med flere anledningar til redighets vinnande. Sällskapet vill
äfven genom närgående förteckning underrätta sina Ledamöter
hvilka arbeten äro til finnandes så på original språket som i
öfversättningar på Svenska och Fransyska Requisitioner deraf
kunna göras til Herr Grosshandlaren Pehr Falk då penningar äfven
medfölja, och skall genom dess för an staltande Sällskapet om
Exemplarens snara öfversändande bestyra.
Sällskapet utbeder sig at blifva hugnadt med
hufvud-correspondentens gynnande svar, och de i hans nejd boende
Ledamöters yttrande enligt de anledningar som i detta circulaire
förekomma. Svaren til Sällskapet adresseras til Dess
Secreterare, Notarien vid Kongl: Controle-Contoiret, Välborne
Herr Hernan J. Lejonmark. Stockholm d: 13 Maj 1789.
På Exegetiska och Philanthropiska Sällskapets vägnar,
O. Sven Liljencrants
C:F:Nordenskjöld
Fred.H v.Walden
L:F:Brundstedt
Jöran Fred-son Silfwerhjelm
Herm:Leijonmarck
A description in English of the above Document - including an extract
of the Minutes - is contained in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.380-84; and in New-Jerusalem Magazine, 1790: pp.25-29.
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[Continuation f Transcript:]
1669.02 - page 3
[p.1] 2 §: “ - - - Kundskapers gifvande af Den Nya Laran och Ledningen
till hennes efterlefnad, måste ske genom sjelfva Läroskrifterne,
om icke mera nu än vid Christna Församlingens plantering, då
tryck var obekant och Skrift föga i bruk, men den mundtliga
vägen märt nyttjades, -- dock i synnerhet i början af närvarande
forsamlings plantering, til dess det vanliga Prästerskapet
blifver mera upblandat med Lärans nitiske bekännare, och altså
til dess Prästerskapet sjelft mindre behöfver göras dertill
genom Shrifter."
“Spridningen af Skrifter maste for at blifva dess allmannare,
ske genom tryck och den måste ske så allmänt som möjligt är,
dels efter Kärleken ju större den är, ju mera atser hela
mennisko-Slägtets andeliga Sällhet; dels efter Lärans bekännare,
ju flere de blifva, ju mera vanna främja sin än storre til
ökning; dels efter
[p.2] mennisker i gemen måste, likasom af HERRANS Apostlar fordom svedde,
nästan nödgas at höra Sanningen, och gifvas alla mödliga lägenheter
dertill. Skall äter spridningen af Skrifterna blifva ju allmännare
ju häldre, så måste de, för at vinna dess flere läsare, meddelas i
det sprik hvarpa de aro forfattade, dels genom ofversattning pi andz
sprak, dels med minsta kostnad och om möjligt är for intet, - dels
med liksom recommendation af deras redan vandke Läsare och älskare,
dels genom tilgång äfven på korta sammandrag som äro afpassade efter
hufvudsakligheten af kundskapsdelarne, och efter en för många Lasare
knapp tid till läsningen, samt efter vigaste transport och minsta
kostnad, dels med Skrifternas omklädning genom Sanningarnas insinuerande också i Skrifter i andra vetenskaper och ämnen, både til at
dess mindre mötas af fördom, samt derigenom få annars otilgängelige
Läsare."
3.§. "Denna i näst föregående paket omräde allmanna spridning af
Läro-shrifterne, genom alla där apräknade medel, är väl, i afseende
på deras medförande både kundskap af Nya Läran och ledning til hennes
efterlefnad, det första och största hufvud föremålet i afseende på
medmennisker, för alla rättskaffens Christna i gemen och fast mera
för Apostlar och Prästerskapet i synnerhet, samt altså här i Sverige
ännu för hela Det Exegetiska och Philanthropiska Sällskapet, såsom
efter alt hvad dömas kaw, inbegripande i Riket, både de fläste den
Nya Lärans bekännare och älskare och altså nästan hela tilgången på
Apostlar och Prästerskap, samt ändå en ganska liten tilgång derpå,
jemförelse-vis til hela den öfriga folkhopen; och då dessutom alla
rättskaffens Christna i hela verlden tilhopa utgöra Den Nya Församlingen, så sträcker sig detta lilla Svenska Sällskapets berörde
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huivudföremål också til hela den öfriga verlden, särdeles så vidt ej
lika Sällskaper eller Apostlar och Prästerskap där kanna veterligen
finnas at tilgå; Äfversom slika atländska Sällskapers enahanda
[ph.3] föremål måste tilbaka vara lika vidsträkt och verksamt i
afseende på ossö och vi altså på begge sidor vanna och böra
understödja hvarandra, hvartil altså fordras alt möjligt samband oss
emellan, och til
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den ändan kundekap om hvarandras existence, föremål, verksamhet och
framgång, femt följakteligen också en ständig correspondance "
[4 §]”Men då detta hufvud-föremål af Läro skrifternas allmänna spridning
främjas af hvar och en blott i mohn af egen letnad efter Läran och ernådd
grad i Nya Födelsen, sä blifver det första och största gemensamma
huivud-föremålet för alla slika Sällskaper och hela den öfriga
mennisko-hopen, at hvar ock en af Sällskapets medlemmar til en nitisk
fortgång i Nya Födelsen upeldas också genom hela Sällskapets bidragande
dertil på alt möjligt sätt, och altså genom Läro-Skrifternas bringande
til kännedom därstädes för hvar och en i bästa måtto, jemte ledande til
Lärans efterlefnad, också genom egna efterdömen deraf. Och för sådan
orsak är det också, för vårt Svenska Sällskaps sammanträden, et det
vigtigaste föremål, at dervid, på vissa stander och utan ständigt
uteslutande af Sällskapets Ledamöter i andra kömt, såsom til lika
upbyggelse berättigade och bidragande, läser den valde Automs Skrifter,
med då eller förut gjord förevänskning, och med Frihet, om icke
förbindelse för hvarje Ledamot at sedermera säga någon reflection öfver
det lästa, på det deras upmärksamhet dervid, och deras fattning af rätta
begreppet må desto mer stärkas; hvilket företag är enligt med första
Christna församlingens bruk.”
5 §. "Då Sällskapet är til sina Ledamöter spridt i alla Rixets Landsorter,
och blott här i Staden här Sammanträden, genom de här närvarande,
som jemte det de ej altid kunna infinna sig också utgöra den
minsta delen och måste fast mera utgöra det alt som Sällskapet
genom Nya Ledamöter tilöxes, men en fullkomlig gemensamhet och
communication inom Sällskapet, för alla, äfven frånvarande
Ledamöter är af nöden, både til den ädan at alla måtte kunna, hvar
och en efter sitt tilfalle, och med hvarandras inbördes biträde,
detaga i
[p.4} Sällskapets göromål och för den orsaken at de måtte dess bättre
vara i and dertil genom kunskaper om Sallskapets bitraden af och
til utrikes Sällskaper, begges göromål och deras framgång, samt
också på det Ledamöterne måga genom alt detta både hugnas,
upmuntras och upbyggas, så bör denna gemensamhet och
communication på alt möjligt sätt främjas, och derföre ej
allenast en kort berättelse åtminstone hvarje qvartal författas
öfver alt hvad hos Sällskapet förelupit, särdeles hvad Dess
göromål och deras framgång rörer; och dessa berättelser böra
altid finnas hos Sällskapets Secreterare, til de närvarande
Ledamöternas underrättelse, och afsändas til alla från varande
Ledamöter hälst til någon viss hufvudman i hvarje Lands-ort som
gifver det derass åt de öfrige."
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6 §./ "Då Sällskapet endast i mohn af sin lapas storlek kan uptylla
sitt ändamå1 af Läro-Skrifternas utspridning på det i 2-dra puncten
omrörde sätt, och et hålla protocoll vid sammanträden och
correspondance med sine frånvarande samt besörja alla andra behof
och utgifter i afseende på Hushyra, Bibliotheque, m.m. hälst ock
ledamöterna ej altid kanna på egen kostnad ur sin lassa gära ofvan
föreslagne
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utdelning af Exemplar för intet åt ju flere, ju häldre; eller af
trycknings-vinsten altid göra de nödiga öfversättningar, samt
nödvändigheten dessutom fordrar en ständig och genom årlig tillräckeligare
lön, mera til Sällskapets arbeten ledig Secreterare, och så snart möjligt är
en eller flere cancellister af Sällskapets Ledamöter; och då Sällskapets
lassa aldrig kan till alla dessa behof blifva för stor, särdeles så länge
det består af et litet antal Ledamöter, - så är nödigt at Sällskapets
deltagans sammanskotter blifva så stora som möjligt är, utan at öfvergå
deras förmåga: och lära Ledamöterne i samma mohn som de ej kunna deltaga i
Sällskapets göromål och besvär, vilja i det stället dess mer med
penninge-tilskott
[p.5] främja Lärans framgång, på det bidragandet måtte på det sättet göras
någorlunda lika; hvilket måtte så mycket säkrare vara alla Ledamöters
åstundan, som den första Christna Församlingens Ledamöter gingo i det
atseendet så långt, at de sålde alt hvad de ägde, och gjorde deraf en
gemensam lassa för alla behof til Lärans framgång; jemte det de
äfventyrade i då varande förföljelser både lif och ryckte, m.m.
enligt hvad en Christen gerna vågar i samma mohn som Hans Karlek till
Gud och Nästan äro brinnande. Sällskapets Ledamoter få också en ny
upmuntran at göra alt möjligt tilskott til Dess lassa när Sällskapet
nu kommer efter sin önskan och Dess Ledamöters förslag i mera
activitet och De se både nödvändigheten och nyttan af tilskotten,
hvarom hittils ocksä vid en föga communication emellan alla
Ledamöterne varit föga underrättelse."
"Sallskapet torde altsa i et utghende Circulaire til alla sina
Ledamöter proponera dem at antekna sig för någon viss årlig afgift
till Sällskapets lassa, hvar och en efter behag, men icke gerna under
4 R D-r Specie såsom en summa den hvar och en i gemen kan utan
särdeles känning umbära från andre behof, åtminstone genom deras inskrankning för det större ändamålets skull. Och kunde insamlingen af
tilskotten hvarje år beqvämligast ske af någon hufvudman i hvarje
Lands ort, och insändas inom Januarj månads slut för det löpande
året, på det Sällskapet i tid måtte se sina tilgångar, och kunna
rätta sina anstallter derefter. Dock torde också bäst vara, at en
kont räkning vid hvarje års slut öfver medlens belopp och hvartil de
åtgådt, för det året åtfoljer den ofvannämnde berättelsen för sidste
qvartalet."
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1669.03
BARON J.F.SILFWERHJELM TO MAJOR NORDENSKIÖLD
1789 May 26, Stockholm
Phot. in Ph.File 618 = ½

sheet

In Stockholm, in the Royal Library. Nordenskiöld Colection.
See above - 1666.14, 1669.
[1965 Oct., in Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld papers 1772-1824: p.385, and as follows:
Stockholm d: 26 Maj 1789. 9.
Välborne Herr Major! Anmodad af Det Exegetiska och Philanthropiska
Sällskapet får jag härigenom den äran öfversanda närliggande vid allman
sammankomst d: 13 sistl: utfärdade circulaire. Den nit för Ny Forsamlingens
framgång som Herr Majorn altid visat och den nytta derigenom blifvit
åstadkommen försäkra oss om dess vidare biträde vid tillfalle af den hägst
nädiga reformation som nu blifvit vidtagen. Underrättelser ifrån flere
Länder hafva til Sällskapet ankommit som alla ådagalägga med hvad ifver och
välsignelse Den Nya Läran utsprides och antages äfven i aflägsna verldsdelar
och i Catholska Länder där friheten är mindre än hos oss. Den Gudomliga
Försynen som styrer alt til det bästa har äfven genom sin milda vishet så
förordnat at händelser som af fienden varit ämnade til fall fått tjena til
uprättelse. Tryckning af flere betydliga verk af Nya Jerusalems
Läro-Skrifter företages nu oförtöfvat och blifva manuscripterne dertil dageligen genomsedde och med noggranhet corrigerade. Den frihet som Försynen oss
beredt at i et främmande Land få Sanningen tryckt pä värt spräk, och de
flere gynnande omstandigheter som dervid förefallit, göra vår nu beslutna
activitet så mycket vigtigare och alla välvilliga biträden så mycket
kärkomnare. Inneliggande circulaire och papper torde Herr Majoren benäget
communicera med så många Nya Lärans Vänner som vid Arméen kunna upspanas.
Forenom oss at bedja Herren som i sin Guddomliga Mensklighet alt förmår,
mildeligen gifva oss sin kraft til hvad vi i ödmjuk och menlös afsigt til
Hans Nya Församlings bästa åsyfta och uträtta. Jag har mänga hälsningar ti1
Herr Majorn ifrån dess bror C: F: som mår väl och ifran Sturtzenbecker som
blifvit Capitaine vid en Fricorps och nu befinner sig i Västergötland. Jag
innesluter mig uti Herr Majorns Vänskap ehuru jag blott til namnet har äran
at vara känd, men Sanningens Vänner äga en hemlig gemenskap sins emellan som
betyder oändeligt mera än all utvärtes bekantskap.
J: Fred-son Silfwerhjelm
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[Encloses Circulaire of May 13, 1789 (= 1669.02).]
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1669.11
ARTICLES BY JORGENSEN AND OTHERS ON SWEDENBORGIANA
[1789]

103 pp. 8:o

In Stockholm, in the Royal Library: Handekrifter Religion
Swedenborg, MS Book A.604.
Notes by C.L.O.:
This book of closely written handwriting, Latin style,
contains a number of Essays by early New Churchmen.
On the outside cover is written, in a later hand:
“Samlingar for Philantroper. 2ra De1. Af c. Deleens hand." On
examining the printed "Samlingar," however, I was unable to
find any of the material contained in this volume. It was
perhaps intended to be printed as Part V.
The Essays are signed in cipher; for instance, the first one:
Anders Carlson Johansen
Til --- . at ----.
1. Svar på den framstälda frågan: Om den at Herren genom
Svedenborg oss gifna Nya Församlingsläran, skall anses
såsom Guds Ord eller icke? hvarom det säges at
stridighet yppats i Församln.
[Answer to the questions Is the New Doctrine given to us
by the Lord through Swedenborg to be considered as the
Word of God or not? about which it is said that
dissension has arisen in the Church.]
[I do not think this has ever been noticed in New Church
literature. It is remarkable as showing how early this
question came up. Johansen"s answer is thatt "Every one may
consider it as he pleases - as the Lord's Divine Word or as
Doctrine from the Word" - if he only lives according to it.
Other Articles in the same book are:
2. Något om Nästans älskande til Personen, af Johansen.
[Something concerning the Loving of the Neighbor as to
the Person.
3. Correspondance Läran. [The Doctrine of Correspondences.]
4. Några anmärkningar over Natural Historien i gemen, af
Afzelius. [Some remarks on Natural History in general.]
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5. Några Correspondencer, af Johansen, [Some Correspondences.]
6. Underdånig Förklaring, af Joh. Rosen, [Humble Declaration,
Doc.2¹: pp.349-52 (= Dac.245Q).]
7. Förklaring över Fader Wår. [Explanation of Our Father.]
8. Om Nya Födelsen. [On the New Birth.]
9. Bön passande för ägta Makar, egentligen vid inträdet af
deras Ägtenskap.
[Prayer suitable for Married Couples, especially at the
entering in of their Marriage.]
10. Reglor som följes och iakttages vid händers Påläggning å
de Sjuke, til Sjukdomars hävande: i stöd af en
föregånden Inledning til kännedom, af Klingvall.
[Rules to be followed and observed for the laying on of hands
for the Sicks, etc.]
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11. Herrens Wälsignelse förklarad efter andelig Mening, af Sturtzenbecker. r
[The Lord's Blessing explained according to the Spiritual Sense.]
12. On Christi Förtjänst, af Fru Ros.
[On the Merit of Christ.]
13. Över Juldagens Epistel, at Rosenheim.
[On the Christmas Epistle, a poem.]
14. Til Carl Bernard Vadström af Johansen.
[A Letter to Wadström from Johansen,] dated esprit 8, 1782.
15. Bref af Manderfelt - Köpenh. d. 11. Sept. 1791.
[Letter by Manderfelt, He says he has been gifted with communication
with spirits, and gives messages from Swedenborg whose name now is
"Amadruel," He (Swedenborg) has promised to answer all the questions
of the Brethren except the political ones.]
16. Johansen's very reasonable Answer to the above in which he supposes the spirits to have been "somnambulists,"
warns him from deception, and advises against his believing the
spirit to be Swedenborg.
17. Tankar framställande en Jämnförelse imellan 1. Joh. 5:7 och Joh.
4:6.
At Klingvall.
[Thoughts showing a comparison between John, etc.]
18. Försök til Utläggning af Luce 11:5 til 13 vers; i det närmaste efter
Grundianken översatt. af Johansen.
[Attempt to Explain Luke 11:5 to 13, etc.]
19. Predikan på Elfte Söndagen efter Trinitatis, af Johansen.
[Sermon on the Eleventh Sunday after Trinity.]
[Note:] [All the names are in cipher.]
[the inside coyer:] "Prologue de Mouvel donnée à l’occasion
de l'innoculation due Prince Royal."
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GENERAL C. TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1789 July 31
Phot. in Ph.File 6l9 - 4 pp. (3 sheets)
See above - 1667.17, 1531
" below - 1669.13,1669.14
In Upsala, University Library: A.H. Stroh's Samling. Package no. 18.
See Doc. 2²: pp.1150-51; 2¹: p.406.
Transcript:

[ph.p.1] S:T: Helsingör den 31-te Julii 1789.
Höystaerede og hiertens kiaere Herre og Wen!

Förlad min lange Taushed, der ikke grunder siv paa koldsindighed eller
mangel paa lyst og begiaerlighed at besware et saa kiaerkommen brew som
Deris sidst moitagn af 1S-- Augs A. P. men alleene pea de dereffter
indfaldne uwentede Omstaendighede i Bahus lehn, min swagelige helbred den
gang, og mit Sindes Urolighed og Rasdwildhed om Masden at sware paa og
Uwisheden, om iag ey skadede os begge, naar mi Swar enten blew optagen,
eller kom i andres haender, hwilket sidste ogsaa haendt med et brew, som min
Sön under desse Uroligheder skrew til sin Swigerfader, som dog ey indeholdt
andet end familie omstaendigheder. Waer forsikret paa Min hiez telig elskede
Wen at ingens brewwexling i Werden er mig kiarere end min egen Nordenskiolds
som iag i Guds San & ed skal elske og aere, saa lange Gud lader miB lewe her
psa Jorden og siden med Herrens hielp i ald Ewighed, hwor wi, som iag
haaber, nöyere skal samles og naermere og friere omgaaes, og hwor iag bedre
ska] blive i stand til at bedomme, de flatteuse og judicieuse speculationer,
som bemelte kiaere brew in deholder om de Danske, hwor om iag alleene kand
sige dette s een Sandhed, at de fra den öwerste til den underste aldrig har
önsket andet end lewe i Fred med de Swenske som Naboer og Wenner, at wi mod
wor Willie har weeret nödte til at fuldbyrde det som billighed
Raetfaerdighed og Sandhed twang os til, effter den höytideligste
Förbindelse, hworpaa ikke alleene wor uskatterlige Kronprintz men endog
Printz Carl af Hessens Opforsel for hwor upartiskhed giwet de
uemodsigeligste Pröwer indtil denne Dag; det er alt hwad iag wil
[ph.p.2] og med Sandhed weed at kunde sige om alt det ubehagelige, som de
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Swenske gazettE i fior har waeret fulde af, og hwis Urigtighed den af
Pr. Carl af Hesserm nylig aftwungne sandfaerdige Fortaelling om
Felttoget i Swerrig 1788 klarligen bewiiser, hworaf iag dnskede med
sikkerhed at kunde sende et Exemplar til min bedste Wens Oplys ni ng.
Forlad mig, at iag umuelig kand troe, at Gud immediate skulde bifalde
eller understötte, men wel tillade, en saa uretfaerdig Krig, som den
Kongen af Swerrig og hans Raadgiwere, som formodentelig alle ere Pro
sensu communis medlemmer i Swerrig, har begyndet mod Russland, der
aldrig kand endes uden uendelig Skade for hans eget land, og andres
med. Dette weed wi her,±
[in left-hand margin, written along side]
± at Hertugen af Södermanland har et med hans Opdragelse indprentet
gemene Had mod alla Danske som hand wed alle leyligheder har ladet seem den
ilde passer sig paa en Protecteur af det som hans salige landsmand har laert
i sin
Vera Religio Christiana og
At uden at foenaerme i nogen Maade de mange brawe swenske der biwaarede
battailen
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i fior Contra admiral Nordenskiold wor den, som giorde det wigtigste
först og sidst; Meere af San dh eder som fag weed tör og bör fag ikke
sige. Gud giwe en snar Ende paa denne uden Nödwendighed begyndte
Ödeleggelse for saa mange uskyldide brawe Folk. At keyserinden af
Russland, har saa skamelig lades döme og behandle Societeten i Moscau
synes utroligt, og dertil maa wist hawe weeret fremmende Aarsager og
cabaler. Der som min bedste Wen weed nogen detail herom, da waer sea god
og meddeel mig dem, hworwit dermed er asset i execution, og hwad Folgerne
deraf har waeret; saawel som hwad der siden er passeret i det phil:
Exeget: Selskab.
[ph.p.3] Hoss mig rigger endnu det Swenske Manu- som i Fior blew sends
til Glörfeldt, der altid er den samme brawe Mand og min gode Wen
hand her waeret, men her waert en besynderlig politicus i det
[written in margin] forrige procedure,[*] og i mine Tanker waeret saa
partisk for sin Konges procedure, at mand ey har kundet tale med
ham paa det Sujet. Hands Tab i Indkomster har waert uendelig
stort og er endnu, saa hand wist den brawe Mand mea bliwe aldeles
ruineret, om Gud ey snart gior en Ende pea denne ulykealige Krig.
Herrens Nawn waere lowat, at wi nu ere aldelis neutral, som wor
Önske har waeret; og Tag waere wor kloge og weltaenkende
Ministrer, som egentlig ere Kronprintzen den dydige Siael og den
gode Grew Berenstorff, uden at fornaerme de faa öwrige deraf.
Dette kan fag sige dem, som min bedste Wen, entre nous, at min
Sön, saa lidne en Person som hand er, har waeret et wirksom
Midde1 til at afwaerge stor Ulycke for mange Steeder her i Egnen
i Swerrig, endskiönt hand har hafft megen Omgang med den Russiske
Flaade som hand har mange Wenner i, men hand er ikke blewet
anseet derfor af Swenske, der dog meget gierne kunde hew weeret
bedre oplyste om de wilde; Fra den brawe Wadström har iag feat et
bewiis, at hand ey har glemt mig, da hand har sends mig et
Exemplar af hans Observations on the Slave Trade; Naar faar wi
ham tilbage? Hwad skal iag domme om Kongl. Secret: Haldin, hand
lowade at tale med mig gandske wist for sin Afreise, men
[ph.p.4] holit slet ord; Engang hawde iag den Aere at tale med H- Baron
Silverhielm der tillige med den Waerdige og behagelige Herr Roos
giorde mig den Aere at komm til mig og lowade mig den Fornöyelse
offtere, men giorde det ikke, som iag taenker andre war skyld i,
hworfore weed iag ey; At waere Medlem af det Phil. Exegets Selskab
i Stockholm, og baere Kappen paa begge Skulder, synes mig
incompatible, og inconestent. Hoss mig skal det wist ikke findes,
den lidne öwrige Tiid iag har at lewe. Den gode Apelberg har giort
sig misstaenckt hoss mange, Hand giorde mig den Fornöyelsen at
besöge mig da hand reiste, declarerede mig reent ud sin Partiskhe
for sin Konge, som ingen kunde tage ham ilde, men wel hans
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berömmelse ower en höyst uretfaerdig og uhört procedure, hwilket
iag ogsaa holder for ilde passende paa et Medlem af Wort Selskab,
og hworom iag har sat mig for at tale med ham selw near iag kommer
til Khawn thi da hand kom tilbage talte hand ey med mig. Om
Benzelstiernes complot og dens sande Anstiffter og Protecteur samt
Raadgiwerer, er mand her fullkomen underrettet. Tag nu min
aabenhiertighed ligesaa wel op, som den bewiise min uindskraenkede
Fortrolighed. Wed Nyaars Tiden har iag med den gode Glörfeldt
remitteret mit belowede skiönt ubetydelige aarlige contingent Glaed
mig nu med et Swar paa dette brew og underrett mig, som en aerlig
Wen om deris Gemyts Forfatning, Sundhedes Tilstand, Indkomsters
Forbedring, som Hr Haldin wilde forsikre mig om, men ikke nöye
forklarade mig, samt altandet Dem den ömneste deel, Min±
swigerdatter og Sön hilse paa det kiaerligste og önsker
± Kiaere altid lidende Hustrue som iag naer hawde glemt
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med mig, at kunde waere saa lykkelige at faa dem hoss os her i Helsingor i
Selwönskeligste bedste Tilstand, da wores Huuse og hierter altid skal waere
aabne for saa kiaer og respectable en Wen; Mand har sagt mig siden at deres
broder Conter admiralen, som iag engang har seet hoss min Sön, meget nöye
skal
hawe betragtet min phisiognomie og holdt den for besynderlig, hwortil iag
nok gad hört Aarsagen, som iag ey
[written vertically in the left-hand margin:]
er bange for at höre og selw at troe, at hwad den wiiser udwortes, aldrig
har kundet eller skal kunde beskiaemme det indwortes Herrens Nawn weere
lowat. Hans randsagende Aand og aergierrige bravoure kunde iag laese af hans
med meere Jag er med liw og Siael min Elskeligste Nordenskiolds Aewig hengiwne
Wen og Tienier.
C: Tuxen
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1667.1501
SWEDENBORGIAMA IN THE "BERLINISCHE MONATSSCHRIFT”
1788

Phot. in Ph.File 613b = 95 pp. (39 sheets)

In Berlinische Monatsschrift, 1788 - as listed below:
In ANC Library, vols. II-XIII, in Room 17 - 050 B45.
a) Jan. Band XI St.1 - pp.4-38: "Des Neue Jerusalem auf Erden."
b) April

“ XI “ 4 - pp.303-19: "Aufschlüsse über eine Geistererscheinungsgeschichte von Swedenborg."
(see above - 842.18)

c) June

“ XI " 5 - pp.514-17: "Klopstocks Antwort an die Société
Exégétique & Philanthropique zu
Stockholm."
(see above - 1002)

d) Aug.

" XII

- pp.131-49: "Schreiben der Exegetischen und Philanthropischen Gesellechaft an die
Herausgeber."

e) Sept. " XII " 9 - pp.267-89: "Ueber Swedenborg."
(see above - 842.20)
/Partial Translation of B. (pp.304- 14.318) in Doc. 2¹: pp.668-74
(= Doc. 276)
"

"

"

C. in Doc.2²: p.697.

548

1667.16
CORRESPONDENCE BETWEEN KGL. SECR. HALLDIN AND REV. A. LANAERUS
[1788]
Phot. in Ph File 616 = 37 pp. (19 sheet)
See above - 1309.11, 1667.14
In Stockholm, in the Royal Library: Engeströmska Samlingen B.x.I.75
(Handskrifter, Theologi Swedenborg).
Concerning Swedenborg's Doctrines. Mention of a Swedenborg
Manuscript in Lanaerus's possession - probably no.696 of TCR.
Transcript & Translation by B.Boyesen (pp.1-174 & 1-207 respectively) filed
in white envelope in Rm 15

Notes and Description by C.L.O., as follows:
On the inside cover:

"Den forsta af dessa skrifter ar egenhandigt skrifven af Kongl.
Secreteraren Halldin; den andra och fjerde äro skrifna med framl. Prosten
Lanaeri egen hand."
Th ere are four letters. Bound in paper cover, folio.
[ph.p.1-4=] N° 1. Halldin to Lanaerus. Marked at the top: "Ankom til
Ifwetefta d.19. Apr: 1788.”
Address: "Särskildt Pro Memorial"
This appears to be a criticism of Lanaerus for having
introduced in some written work, p.32, Swedenborg's visions
together with those of Mesmer, Gassner and others. He
complains that Lanaerus knows Swedenborg only from
the shallow and insufficient reports of newspaper men. He
claims that communication between the spiritual and natural
worlds is possible.
Advises him to read New Jer. and its Heavenly Doctrine.
[ph.p.5-15=]N° 2. Lanaerus's Answer to above: "Swar på det från Stockholm
til mig ankomne Promemoria."
Lanaerus claims his intention was not to offend truth seekers.
A long discussion about Magnetism and Swedenborgianism. Claims
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that Swedenborg's revelations were built on his knowledge of
nature, which in the light of modern discoveries was not
tenable. The following paragraph refers to the MS: page 9.
[ph.p.13]
"Det torde wäl inset förmodas, at jag ock äjelf äger
några Ark af-Swedenborgs egenhandiga Concept-Papper, som jag
tillfälligt-wis råkat på, och förwarat som en Raritet. De
äro mäst fulle af Syner och uppenb ar elser.
Jag wet inset om de äro tryckte. Ehuru sware de äro til at
läsa, så har jag dock någorlunda grälat mig fram på åtskilliga
ställer. Ibland dessa syner förekommer en, som förestälte
Honom en Disput emellan några lärda Andar, om desse
ofwannämnde Ideer, som här bestridas. Ändeligen blef Han warse
Leibnitz och Wolffen och begaf sig til den förstnämnde,
hvilken tycktes nu bifalla Swedenborgs tanka, men Wolffen gick
sin wäg et negans et affirmans. Non enim possuit, lyda Hans
ord, interiori perceptione, qua Leibnitzius. Jag anförer
[see above - 1309.11] detta för ro skull och för at låta weta
beskaffenheten af desse Papper.”
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[ph.p.17-24=]N° 3. Halldin to Lanaerus. This is in quarto, all the others
being folio. It written in a different hand. Marked at the
top: "Ankom tin Ifwetefta d.18. junii 1788."
Address: "Min Herre!"
Claims that reason is to be the judge whether
doctrine is
true. The reliability of Swedenborg's revelations lies in
open day as soon as
reason is consulted. A discussion of
miracles. The objection that Swedenborg built on a knowledge
of nature refuted. Trinity discussed.
Somnambulism discussed. The following paragraph refers to the MS
[ph.p.24] "De manuscripter Min Herre äger af S-g lära vara tryckte i Hans
publicerade verk. Åtminstone finnes det som recenseras i
V:C:R:696."
[ph.p.25- 37=] N° 4. Lanaerus's Answer to Halldin. Address: "Min Herre."

[see
1667.1501]

Further discussion of magnetism and the nature of Swedenborg's
revelation. A discussion of the article against Swedenborg in
Berlinische Monatsschrift, where the stories of the Queen's
Secret and Madame de Marteville are explained as "spun together
by two well known Swedish gentlemen."
Signed: "ölmiukaste tienare
And: Lanaerus"
"Ifwetofta d 5. Julii
1788"

Compare von Höpken's statement in his letter to Pehr W. Wargentin of Nov.
22, 1772 in reference to Halldin's (not Holdin but Halemins) possession of
Swedenborg's papers (see above - 1515).
See also - 1479, 1503;
A.J. van Höpkens Skrifter, Stockholm 1890, I: p.402.
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1667.17
GENERAL C. TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1788 Feb. 22, Helsingör
Phot. in Ph.File 614 = 3 pp. (2 sheets)
See above - 1531, 1667.11
" below - 1669.12
In Upsala, University Library: A.H.Stroh Samling. Package No.18.
Transcript:
[ph.p.1]

Helsingör den 22-de Febr: 1788.

Min hiertelig aerede og elskede Wen!
Hwor gaar det til at iag ikke er blewen beaeret med noget Swar paa mine
twende sidste brewe, langt mindre glaedet med at see og tale dem
personlig, som iag med mine saa inderlig hawer önsket og haabet; Det
skulde meget smerte mig, om Sygda eller nogen ligesaa ubehagelig
Omstaendighed hawde waeret Aarsag deri, men tröster mig med den Tancke
at Cabinets og Selskabets Forretningars Maengde er den eenist. Aarsag,
hwor om iag dog meget beder med et par ord med förste post at maatte
nöyagtig worde Underrettet; Jag har med sand Graemmelse laest eendeel i
Stockholms posten af det saa kaldede Sensu communi men intet med större
misshag end hwad i N° 33 og 34 af den Teutsche Mercurs Skriwere er
blewen anfört under W.
Det kommer mig for at weare skrewen i samme gout og Tone som Ekebom's
vota i det Gottenborgske Consistorio mod den Salige Swedenborg, eller
de Hollandske Praesters declamationer imod statso i fior; Er der intet
Swar derpaa udkommet? eller har mand anseet disse lögner og
invectio[n]er med den gode Socrates Swar Si asinus me calcibus
feriisset an propterea in jus vocarem? Jmidlertid paaminder iag mig
ikke nogen Tiid at hawe laest noget Societet paa saa ublur en Maade
caractiseret, og begriber ikke i hwad Anledning at Selskabet wilde
giöre slig en person den Aere at betroe ham nogen Forretning. Tillad
mig nu min hiertens waerdigste. Wen at giöre en Maengie af quaestioner
og om mueligt udbede mig et Swar paa hwer isaer, skiönt iag nok
begriber hwor kostbar og knap Tiid De har;
[ph.p.2] Kan iag ey for gode ord og betaling faae det i bemelte N°33
omtalte Skrifften 8°° med ganske fiin Still paa et halw arck og
hwad detil hörer af an ledningen dertil og historien herom,
saawel som alt hwad af Societetet siden er blewen i Trycken
udgiwet, sendt med Posten lige herhid og adresseret til Herr
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General Consul Glörfeld, som iag haaber allerede maa hawe
remitteret det Helsingorske lidne Triumvirats ringe aarlige
contingent af 4-D sp. for hwer, hwilket hand for en Maaned siden
har forsikret mig at wille sikkert besörge; Hwor stor er nu
Antallet paa de Arbeidende og effter teutsche Mercur Syslolöse
lemmer? Er Pr. C. af H. - - deribland eller ikke? Weed man endnu
ikke hwem der har owersat Vera Religio Christina paa Tydsk? Jag
har ey endnu her kundet faae meere end de 2 förste Tydske Tomer
deraf. Hwad er Anledningen at mand blander Magnetiseurer,
somnambulister, mesmerianer etc etc med Suedenborgs Skriffter? da
hand aldrig, saa wit iag weed har naewnet et Ord om deslige? Jag
wilde og kunde endnu giöre fleere Fragor, om iag ey frygtede at
falde alt for beswaerlig med min langselfulde Nysgirrighed; dog
een kan iag umuelig tie med. Har mand nogen og whilke Tidender
fra den aedle Wadström? Heren Selw beskiaerme og ledsage ham:
bliw nu ikke wred for ald den

553

1667.17 - page 2

Tieniste og Hoflighet iag begiaerer; Herren er mit Widne, at iag med
glaede igien wilde waere til Tieniste med störste Taksamhed, om Gud
hawde giwit mig Aewne og leylighed, eller wilde giwe mig der i min korte
öwrige lewe Tiid; da iag i Söndags den 17-- fyldte mine 75 aar.
[ph.p.3] Nu til noget andet og mindre betydeligt; Det kand nok ikke
waere bekiendt for wo: egen Nordenskiöld, at min Söns Hustrue
Natten imellem den 25 og 26-e Decbr. A: P: paa Accouchement Huuset
i Kiöbenhavn blew forlbst med en Sön som med hende er frisk og wel
og kom derfra her hiem den 6-te sidstafwigt saa de nu har faaet
deris i 12 aar forgiaewes giorte Önsken opfyldt, De begge, saswel
som min altid lidende Hustrue hilse paa det kiaerligste og
aerbördigste. Gen: Major Sprengtporten i Petersborg har med en her
fra den Russiske Minister i Khawn afsendt og retourner coureer
ladet dem wide at hand og Sön lewer wel og stoed paa point da at
reyse ti Armeen i Crim. Hworledes mon det gaar wor ypperlige Unge
og kloge Wen Ehrenström Hermed endes mit lange brew, men aldrig
det Wenskab den kiaerlighed eller Höyagtning som iag skylder min
Nordenskiöld som Hans af Hiertet hengiwne oprigtigste og ydmygste
Tienner.
C. Tuxen
P:S: Naer hawde iag glemt at fortaelle at mig for en 14 Dager blew
fortalt som en Sandhed: at deri Swerrig oppe wed Stockhol, skulle
roullere et Manuscript, som ikke endnu skulde weere tryckt, men
indeholde en grow og bidende Satire ower Hans Swenske Majestaets sidste
Reise herhid, og meget haarde og höyst anstodelige Udtryck ower Wores
Hoff og Regeirings Personer. Er det Sandt eller ikke? Hwis min Wen har
laest det, skulle det da ey weere umueligt at faae en copie deraf for
penge og gode ord thi iag kand dog ey begribe, af hwad Aarsag man wil
skurrigle os.
[written along the side of the lefthand margin:]
Er det sandt at Hans Kongelige Majestet er wor Societets höyeste
Welgynder og beskiaermer?
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1667.18
LETTER FROM C.B.WADSTROM DESCRIBING HIS TRAVELS IN AFRICA
1788 March 15, Le Havre

Phot. in Ph.File 615 = 2 pp. (1 sheet)

In Stockholm, in the State Archives S Nordenskiöld Collection.
See above - 1664.41, 1664.44.
Transcript:
[.p.1]

S.T.

Havres d 15 Martii 1788

. . . . . Wår resa gick range efter min önskan och har jag de kraftigaste
bevis uppå at försyn fölgdt mig på alla Steg. Men vid alla våra försöker, at
tränga oss in i landet, måste ständige svårigheter, som giorde denna
entriprise aldeles omöjelig, utan at thilika se sig plats exponerad. Jag
smikrar mig af at vara åtminstone så mycket kånd, at svårigheterne skulle vara
värkeliga, däräst jag ej äfventyrade at forcera mig i Landet. -- Fransoserne
hafva ett så egen nyttigt välde i denna delen af Afrika, at utan at ställa sig
för mycket i deras dependense och upoffra sin tid helt och hållit til deras
nytta, kan man ej vänta den minsta faveur af dem. - Kriget med de svarta Neger
Nationerna som nu i anseende till compagnie inrättningen med hela Senegals
handeln; utbrustit så generelt, at ingen Hvit, under hela denna epoque må våga
sig öfver på fasta Landet, äfven som i synnerhet de underrättelser jag fick at
på Senegale sidan var ej rätta vägen til ingången af Hiertat i Landet giorde
at vi nyttjade lägenheten som då låg uti Senegal för at gå directe åter till
Europa. Detta var efter min tancke ej mindre oeconomiskt an försigtigt, ty
Resan kostade oss plats inset och här har jag tillfälle at i största secret
bereda en annan mycket förmånligare resa for mig med Engelska fartyg ty denna
Nation har den starkaste communication med Negrerna af alla Nationer. - - Det
aldra förmånligaste skulle vara, om Sverige trade en liten plats där
någorstädes på kusten, då man därifrån med otrolig lätthet och escort kunde
göre hvad courser som häldst in i Landet. -Jag har likväl fått mycket satisfaction af denna resan i anseende
til hvarjehanda ämnen. Hvad Negrernas Magie vid kommer, så är det
otvifvelaktigt at de hafva deruti en otrolig practique, och hvars
utöfvande uppå dem sielfva influerar ganska besynnerligen. Likväl
uppå de Hvita har det ej enahanda värkan. -- Jag finner helt
tydeligen at hela deras konst består uti en så fast öfvertygelse om
rigtigheten däraf at denna öfvertygelse attirerar de kraftigaste
Spirituella värkningar uti alla deras hocus pocus. De hafva til ex.
en facon at curera Siukdomar med händers påläggande och strykande
like som den Messmerianska Magnetissme. Detta förrättas alt af deras
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öfversta Präst eller Marabous, som födes til denna värdighet och
under dess upfostran läres at både skrifva och läsa Arabiskan. -- De
rätta Marabous hålla ganska noga den Mahometanska dieten i anseende
till Liquerer -- Deras Caractère är simper och deras böner till
HERREN ganska ifriga, samt låte aldrig störa sig uti sin andagt. -Många af dem bekänna sig likväl offendteligen ligga inne med onda
varelser, dem de likaså ifrigt tilbedja at ej göra dem ondt, så at
deras Religion är det confusaste misch masch, utan minsta Systäme -Jag har noga sökt göra mig underrättad om de af flere Skribenter
omtalte lysande ringar m.m. äfven af dem som varit ganska långt inne
i landet, men på hela denna tract åro de helt och hållit därom i
okunnighet. En grand marabous des Maures uti Senegal sade mig väl
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at uppe i Landet ofvan om Gauam skola finnas ganska kloka och ingenieusa
Negrer, som hafva många Talanger framför dem uppå nedra kusten, men han
kunde ej gifva mig ringaste besked om de nämde ringar. At dessa längst
up i Landet vistande Negrer äro Industrieusa ses nogsamt däraf at de
preparera krut och andra Chemiska preparate hvarmed de betjäna sig
sjelfva. Negrernas Caractère är antingen hel och hållen elak, eller helt
och hållen god -- Medium däremellan står svårligen hos detta folket at
finna. -- Det förra Slaget finnes merändels omkring Stränderna,
där de af Europeer blifvit mycket smittade; någre Nationer inne i landet
äro likväl icke eller at förlita sig till. Desse utöfva helt och hållet
den Svarta eller Elaka Magien och hafva de kraftigaste onda influencer
till biträde. - De andra åter längre in isynnerhet alt mer och mer uti
Söder äro innocent are och utöfva snart sagt ingen Magie, hafva goda
böijelser och visa mycken Humanité och Charité äfven till de Hvita, som
de likväl tro köpa dem, endast för at Slagta och äta dem. Uppå Slaf Handels expeditionerne kan man tydeligast se
skilnaden - Senegals Negrerna, klokast och elakast måste hårdt fiättras,
handeras och vaglas under öfverresan till Vestindien och dö minst af
alla. - Sedermera får man kusten utföre af alla Sorter och Nuencer ända
till Malrimbe och Angola hvarest de däremot äro så goda och fogliga at
Capitainerna merendels låta dem gå lösa uppå Skeppen utan järn
och Fängsel, men därhos af Sensibilite så ömma at de dö som Flugor under
resan.
De äro och kända för så Klemige, at de uti America
betalas nog mindre än de uppå öfre kusten, isynnerhet vid Senegal,
Gambri och Sierra Leona. - Jag har haft tillfälle af ganska många
Slafhandlare at göra mig underrättad om Negrerne uppå hela kusten
utföre.
Negrernas så kallade Gris-Gris, som de bära uppå sig, såsom Fehiker
och som tro så stort uppå at de med nakna kroppar, endast decorerade med
dessa Gris gris ställa sig i spetsen uti krig med hvarandra och i
synnerhet mot Morrerna och låta skiuta på sig både med kulor och
flicher, pretenderandes at altid vara frie från all fara; desse
gris-gris, säger jag fabriceras af deras Marabous, som skrifver några
Arabiska önskningar, merendels tagne utur Alcoran, och syr dem nätt in
uti skin eller Skarlakans Pungar som sedan hänges omkring hals, armar
Händer lif ben pch på alla ställen de komma åt. - Jag har tagit med mig
åtskilliga af desse
[ph.p.2] helgedomar ehuru de hålles nog dyra ofta til hela 3 a 4
Captivers vårde. Den fidelaste af alla Resebeskrifningar om hela
kusten är värkeligen Cheo-r des Marchais, som lönar mödan at ännu
läsas. Hans raisonements lika så förnuftiga som dess förslag
Säkra.
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Jag har nu haft den ähran med några ord nämna något om dessa
Nationer, hvarföre jag äfven tycker mig böra roa Min N: Herre med någon
detaile om det härliga landet de bebo, och som kan reta mången at sätt
sig helt och hållit ned ibland de om Climatet på sina ställen af
stillastäende och stinkande vatten samt oupodlade fäldt ej vore för
äfventyrligt. -- Där högier träffas äro de härligaste situationer och de
fruktbaraste feldt, som öfverflöda af all den välsignelse Skaparen
nedlagt i Naturen til Menniskjans nytta, bequemlighet och nöje, och är
ej allenas en stor Skam for de Policerade folkslagen, utan äfven ock
isynnerhet en svår dom draga öfver sig därföre, at i stellet för at
införa Christendom, goda Seder och Civolisation hos dessa Nationer, nu
med elakhet och list bemägtiga sin dem, och ogenom en så grufvelig och
menniskjo Slägtet så förödande handel som Slafhandeln opöfva dessa
olyckeliga till deras vällust och högmod. + Ligger då uti det högsta
väsendets stora Skapelse vörk ej högre och värdigare ändamål än desse
Djefvulska
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driffiädrar, eller skall ej någongång alla dessa destruerande
föremål uphöra? Jo min Nåd. Herre helt vist och denna vändnings
puncten är inne. - Valsignelse och lycksalighet förestår med
största visshet både de Nationer, Monarquer eller Individuer som
låta bruka sig till et värdigt instrument i denna Stora Herrens
hand till utförande af alla dess höga ändamål. Måtte hvar och en
som jag unnar godt få tilfälle at upoffra sig härtill och jag är
säker både om utgången och belöningen. - At det nu endast och
allenast är Slafhandeln som underhåller igenom den up- och
nedvända vidsträkta almenna Handeln i Europa, alt det onda som nu
med så mycken styrka trycker in på hela menniskjo Slägtet blir
ganska lätt at bevisa. - Denna Grufveliga Handel liger så til
sägandes nu i siältåget och förordsakar genom sin vändnings
punct, en bland de mäst betydande revolutioner i hela den
politiska eller Civila och Oeconomiska ställningen. - Ängland har
redan giordt första steget därtill och i Paris arbetas nu at en
plan at äfven för Franckriket nyttja därtill. Det torde dock gå
långsamt i anseende til de Stora Familjernas intressen hvilka
komma härvid ej litet at skakas. - Då jag frågade Chev-r de
Bouffler i Africa hvarföre Europeerna Vårdslösatte så det vackra
och fruktbara Guinea, låta med så mycken kostnad, risque och
inhumanité öfverföra till en så långt aflägeen världsdel arbetare
för at upodla och med konst plantera en ingrate jord, som ofta
ger missväxt, då det aldrig skulle hända i Africa svarade han,
ser vi icke tydeligen at om denna sistnämda världedel skulle
upodlas, förminskades snart till 4-de parten de stora
familliernas revenuer, hvilka nu ligger omkring och ibland
regeringen vid håfvet, hvarifrån alla Handels och Colonie
Författningar utkomma. Ja Han sade mig äfven, at ej allenast alla
Amerikanska utan äfven Ostindiska Vahror skulle med så ringa
kostnad otvifvelaktigt kunna produceras uppå hela västra sidan af
Africa a borde kunna undersäljas til mer än 50 Procent alla
indiska, och at Han i anledning däraf är sinnad vid sin
öfverkomst til Paris giöra proposition at upodla Udden Gap Verd
strax vid Goreé. - Jag hade trodt at Sverige möjligen skulle
kunna bli den första Nation som bröt isen i denna Handels och
Colinie vägen, men nu börjar jag frukta at man blir efterhand af
andra Nationer prevenerad.
Om Min Nåd. Herre vore häröfver lika så vivement uprörd och
öfvertygad om välsignad och lyckelig reucit, som jag, nu i
synnerhet efter denna resan blifvit är jag säker at Min Nad.
Herre ej lät denna värdiga sak för Sverige utan apiici förfalla,
då redan första steget är tagit är tagit som jag vågar kalla vår
lilla resa. - Hvad mig vidkommer, kunde det vara lika mycket till
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hvad ämne jag mig upoffrar, endast jag vore säker det en så
betydande som af mig så länge påtänckt och utarbetad sak ej helt
och hållen förlorar sig. - Jag är färdig at upgifva alla de
Samlingar och små förslager uti sjelfva executionen jag under
denna min resa sökt förskaffa mig, därest sådant kunde komma till
pass. Emedlertid, afbider jag bref med ytterligare befalning uti
London öfver hvad som blir tillgörandes. - Skall jag åter gå ut
till kusten igän, kan jag i London få långt bättre tilfälle än
här, och om jag då går uti något annat afseende an Collonie
undersökning, blir min hela afsikt at enfoucera mig in i Landet.-Om en månad går hårifrån en Marabous des Maures, som öfver
Marocco till Paris ifrån Mecca ankommit, och har som betydande
Macon uti Paris besök därvarande Loger. Han idee är at som Köpman
gå til Senegal och sedermera åter genom Marocco gå till Mecca. Jag har skrifvit om denna Madden til Paris ochy väntar Svar dätom
innan min afresa - Om han ville gå öfver Gallam Landvägen til
Inda skulle jag
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vara färdig at slå mig i slanger med Honom. Min rese Kassa är nu
för moment vid pass 2000. och jag vill hoppas at HERREN välsignar
den och gör den tilräckelig då jag endast upoffrar mig uti dess
väg och till dess höga ändamål.
Wår Svänska genom beskedeliga och för Nationens väl så högst
nitälskande Consul Reinike, har visat oss så mycken vänskap och
assistance vid våra vistander här at jag är Säker om Herrens
välsignelse för Honom. Det är högst obilligt at han skall vara så
blottstäld för depencer vid alla hitkommande Svanska fartyg, utan
at lika som alla andra här varande Nationers Consular åtniuta den
minsta Consulat afgift, då likväl Svenska Handeln Här så
dageligen tiltager. - Om min Nådige Herre kunde vara så Gratieus
och procurera honom vår Nådiga Monarks protraite någorlunda
välmålat i vacker förgyld ram, så kunde det något regallera hans
höflighet han visat oss som alla 3 bodt i Hans hys m. m. under
våra här varande sejourer -- Nu är papperet att etc
Wadström

1667.19

- - - - - - 1669
1667.19

AFFIDAVIT BY MRS. SHEARSMITH - SIGNED BY "W.S."
1788

Phot. in Ph.File 615a = 1 page
In De Amore Conjugiali, Amstelodami 1768: p.153 in the
Library of the Academy of the New Church, Bryn
Athyn, Pa. See above -1003.12
See Hyde n.2400

Transcript:

[line 5-infra of printed test:]+

[At foot of Printed text:]
+ Mrs Shearsmith adhuc vivens confirmat hoc
factum,
in cujus domo, e mundo decessit E. Swedenborg
W.S. 1788.
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1668
DECLARATION OF SWEDENBORG'S HEIRS
1788 June 2, Huegärdet vid Skara

1 page 4:o

1668

In Linköping, in the Diocesan Library:
C.J.Benzelius
B.f. 13: no.98. (vol. II)

Bref till

Transcrip: in ANC = Tafel MSS: p.367.
Translation in Doc. 22: p.820 (= Doc.309G). "Attempts
made by
Swedenborg's Heirs to recover his MSS. from the
Academy of
Sciences.”

1669
BARON JÖRAN F. SILFVERHJELM TO C.J.BENZELIUS
1788 July 4, Stockholm

1 page 4:o

In Linköping, ditto. Bref till C.J.Benzelius
(vol.II) B.f. 13: no.99.
"Högvördigste Herr Doctor och Biskop! Min
högtährade kära
Morbror!"
Transcript in ANC = Tafel MSS: p.368.
Translation

in Doc. 2²: p.821 (= Doc.

300G)
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1669.01
CAPTAIN C.L.STALHAMMARA`S TESTIMONY
1788 May 13

L.III: 785

The French original of this account in Abrégé des
Ouvrages d´Em.
Swedenborg, Stock, & Strasbourg 1788: pp.LVIII-XI.
Copy in ANC Library = Sll/T64.
The first English translation appeared in an English
version of the "Beauties of Swedenborg." above work,
entitled:
Reprinted in the Intellectual Repository, 1813:
pp.370-72;
Mentioned in " " 1845: p.169.
“
“ Doc. 21: pp.665-66, 677-79 (= Doc.276C).
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1669.02
CIRCULAIRE - ENCLOSED IN NEXT FOLLOWING DOCUMENT
1789 May 13

Phot. in Ph.File 617 = 7 pp. (4 sheets)
In Stockholm, in the Royal Library. Nordenskiöld Collection.
See above - 1669; below - 1669.03.
[1965 Oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Partly transcribed in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.386-88,
and as follows:
[ph.p.1:] N°9.

3

Circulaire.
I anledning af det beslut hvari Exegetiska och Philanthropiska
Sällskapet sig d.11 nästl. Febr. forenade och som med flere af
dess Ledamöter i Lands: orterne blef communiceradt, hafva flere
projecter til Sällskapet inkommit angående Dess består och sättet
at komma i större activitet.
Ibland dessa Projecter her i synnerhet det af Härads-höfdingen
Emanuel Drangel utmärkt sig såsom i Sällskapets tanka närmast
lddande til ändamålet, Det är et utdrag af detta Project som
Sällskapet nu vill lägga för sine i Landsorterne varande
Ledamöters ögon, tillika med några flera anstallter, som til
yttermera bestånds och activitets vinnande blifvit vidtagne:
[Here follow paragraphs 2-4 and 6 of the Minutes of Feb. 11, 1789
transcribed on pp.3- 5 below.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ph.p.5] Sällskapet hoppas at Dess frånvarande Ledamöter lara med
nöje
[.p.6] se at en så beskaffad förbbättring vidtages, och äfven med
glädje hvar och en efter råd och lägenhet dertil bidraga.

Enligt den anledning som ofvanstående Project
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gifver, har Sällskapet trots sig böre indela sine i Landsorterne
varande Ledamöter i vissa Provincer, samt i hvar och en af dessa
välja sig en hufvud-correspondent, til hvilken circulairer för
hvarje qvartal afsändas, och som sedan bestyrer om deras vidare
meddelande til de öfrige Ledamöterne där i trackten. Denna
hufvud-correspondent kunde äfven besorja om de frivilliga
tilskotters em[o]ttagande och öfverstyrande til Sällskapets
Skattmästpre, hvilket kunde ske 2-ne gånger om åres, neml: d.1.
Septemb. och d. 1 Mars. Efterföljande inrättning i Provincer och
val af Hufvudcorrespondenter hoppas Sällskapet at dess frånvarande
Ledamöter icke lära ogilla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skara. Fru Domprobstinnan Knös.
Gotheborg. Herr Petter Hammarberg.
Jönköping. Fröken Carin Reutersvärd.
Gottland. Magister Klingvall.
Upsala. Demonstrator Adam Afzelius
Södermanland. Landshöfd. Baron Liljencrants.
Vermland. Häradsh: Eman. Drangel.
Dalarna. Mag: Jacob Girelius.
Finland. Major. Adolph Nordensköl
Danemark. General Tuxen.
Skåne.
Östergötland.

Tvenne Sällskapets värde och nitiske Ledamöter, Herr Pehr Falk och
Herr Sven Roos junior, hafva behäget åtagit sig at vara
Sölllskapets Skattmästare, Den förre för inkomsten och den
sednare för utgiften.
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Då tryckning af Nya Församlings Läro-Skrifter både på Sällskapets
eget, och enskildte Ledamöters forlag nu kommer at fortsättas, önskade
man at til säkerhet för afsättningen, hvarje Ledamot benäget på en
subscription-lista anteknade (antingen under sitt rätta namn, eller
[ph.p.7] Devise då endast n~mmern af kallelse-brefvet tilsättes) huru
många exempl ar af hvad som tryckes skulle åstundas, dock utan
någon Prenumerations ärläggande. Härigenom kunde man få veta
huru stort antal Exemplar borde til hvarje Landsort afsandas,
med flere anledningar til redighets vinnande. Sällskapet vill
äfven genom närgående förteckning underrätta sina Ledamöter
hvilka arbeten äro til finnandes så på original språket som i
öfversättningar på Svenska och Fransyska Requisitioner deraf
kunna göras til Herr Grosshandlaren Pehr Falk då penningar äfven
medfölja, och skall genom dess för an staltande Sällskapet om
Exemplarens snara öfversändande bestyra.
Sällskapet utbeder sig at blifva hugnadt med
hufvud-correspondentens gynnande svar, och de i hans nejd boende
Ledamöters yttrande enligt de anledningar som i detta circulaire
förekomma. Svaren til Sällskapet adresseras til Dess
Secreterare, Notarien vid Kongl: Controle-Contoiret, Välborne
Herr Hernan J. Lejonmark. Stockholm d: 13 Maj 1789.
På Exegetiska och Philanthropiska Sällskapets vägnar,
O. Sven Liljencrants
C:F:Nordenskjöld
Fred.H v.Walden
L:F:Brundstedt
Jöran Fred-son Silfwerhjelm
Herm:Leijonmarck
A description in English of the above Document - including an extract
of the Minutes - is contained in Nordenskiöld Papers 1772-1824:
pp.380-84; and in New-Jerusalem Magazine, 1790: pp.25-29.
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[Continuation f Transcript:]
1669.02 - page 3
[p.1] 2 §: “ - - - Kundskapers gifvande af Den Nya Laran och Ledningen
till hennes efterlefnad, måste ske genom sjelfva Läroskrifterne,
om icke mera nu än vid Christna Församlingens plantering, då
tryck var obekant och Skrift föga i bruk, men den mundtliga
vägen märt nyttjades, -- dock i synnerhet i början af närvarande
forsamlings plantering, til dess det vanliga Prästerskapet
blifver mera upblandat med Lärans nitiske bekännare, och altså
til dess Prästerskapet sjelft mindre behöfver göras dertill
genom Shrifter."
“Spridningen af Skrifter maste for at blifva dess allmannare,
ske genom tryck och den måste ske så allmänt som möjligt är,
dels efter Kärleken ju större den är, ju mera atser hela
mennisko-Slägtets andeliga Sällhet; dels efter Lärans bekännare,
ju flere de blifva, ju mera vanna främja sin än storre til
ökning; dels efter
[p.2] mennisker i gemen måste, likasom af HERRANS Apostlar fordom svedde,
nästan nödgas at höra Sanningen, och gifvas alla mödliga lägenheter
dertill. Skall äter spridningen af Skrifterna blifva ju allmännare
ju häldre, så måste de, för at vinna dess flere läsare, meddelas i
det sprik hvarpa de aro forfattade, dels genom ofversattning pi andz
sprak, dels med minsta kostnad och om möjligt är for intet, - dels
med liksom recommendation af deras redan vandke Läsare och älskare,
dels genom tilgång äfven på korta sammandrag som äro afpassade efter
hufvudsakligheten af kundskapsdelarne, och efter en för många Lasare
knapp tid till läsningen, samt efter vigaste transport och minsta
kostnad, dels med Skrifternas omklädning genom Sanningarnas insinuerande också i Skrifter i andra vetenskaper och ämnen, både til at
dess mindre mötas af fördom, samt derigenom få annars otilgängelige
Läsare."
3.§. "Denna i näst föregående paket omräde allmanna spridning af
Läro-shrifterne, genom alla där apräknade medel, är väl, i afseende
på deras medförande både kundskap af Nya Läran och ledning til hennes
efterlefnad, det första och största hufvud föremålet i afseende på
medmennisker, för alla rättskaffens Christna i gemen och fast mera
för Apostlar och Prästerskapet i synnerhet, samt altså här i Sverige
ännu för hela Det Exegetiska och Philanthropiska Sällskapet, såsom
efter alt hvad dömas kaw, inbegripande i Riket, både de fläste den
Nya Lärans bekännare och älskare och altså nästan hela tilgången på
Apostlar och Prästerskap, samt ändå en ganska liten tilgång derpå,
jemförelse-vis til hela den öfriga folkhopen; och då dessutom alla
rättskaffens Christna i hela verlden tilhopa utgöra Den Nya Församlingen, så sträcker sig detta lilla Svenska Sällskapets berörde
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huivudföremål också til hela den öfriga verlden, särdeles så vidt ej
lika Sällskaper eller Apostlar och Prästerskap där kanna veterligen
finnas at tilgå; Äfversom slika atländska Sällskapers enahanda
[ph.3] föremål måste tilbaka vara lika vidsträkt och verksamt i
afseende på ossö och vi altså på begge sidor vanna och böra
understödja hvarandra, hvartil altså fordras alt möjligt samband oss
emellan, och til
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den ändan kundekap om hvarandras existence, föremål, verksamhet och
framgång, femt följakteligen också en ständig correspondance "
[4 §]”Men då detta hufvud-föremål af Läro skrifternas allmänna spridning
främjas af hvar och en blott i mohn af egen letnad efter Läran och ernådd
grad i Nya Födelsen, sä blifver det första och största gemensamma
huivud-föremålet för alla slika Sällskaper och hela den öfriga
mennisko-hopen, at hvar ock en af Sällskapets medlemmar til en nitisk
fortgång i Nya Födelsen upeldas också genom hela Sällskapets bidragande
dertil på alt möjligt sätt, och altså genom Läro-Skrifternas bringande
til kännedom därstädes för hvar och en i bästa måtto, jemte ledande til
Lärans efterlefnad, också genom egna efterdömen deraf. Och för sådan
orsak är det också, för vårt Svenska Sällskaps sammanträden, et det
vigtigaste föremål, at dervid, på vissa stander och utan ständigt
uteslutande af Sällskapets Ledamöter i andra kömt, såsom til lika
upbyggelse berättigade och bidragande, läser den valde Automs Skrifter,
med då eller förut gjord förevänskning, och med Frihet, om icke
förbindelse för hvarje Ledamot at sedermera säga någon reflection öfver
det lästa, på det deras upmärksamhet dervid, och deras fattning af rätta
begreppet må desto mer stärkas; hvilket företag är enligt med första
Christna församlingens bruk.”
5 §. "Då Sällskapet är til sina Ledamöter spridt i alla Rixets Landsorter,
och blott här i Staden här Sammanträden, genom de här närvarande,
som jemte det de ej altid kunna infinna sig också utgöra den
minsta delen och måste fast mera utgöra det alt som Sällskapet
genom Nya Ledamöter tilöxes, men en fullkomlig gemensamhet och
communication inom Sällskapet, för alla, äfven frånvarande
Ledamöter är af nöden, både til den ädan at alla måtte kunna, hvar
och en efter sitt tilfalle, och med hvarandras inbördes biträde,
detaga i
[p.4} Sällskapets göromål och för den orsaken at de måtte dess bättre
vara i and dertil genom kunskaper om Sallskapets bitraden af och
til utrikes Sällskaper, begges göromål och deras framgång, samt
också på det Ledamöterne måga genom alt detta både hugnas,
upmuntras och upbyggas, så bör denna gemensamhet och
communication på alt möjligt sätt främjas, och derföre ej
allenast en kort berättelse åtminstone hvarje qvartal författas
öfver alt hvad hos Sällskapet förelupit, särdeles hvad Dess
göromål och deras framgång rörer; och dessa berättelser böra
altid finnas hos Sällskapets Secreterare, til de närvarande
Ledamöternas underrättelse, och afsändas til alla från varande
Ledamöter hälst til någon viss hufvudman i hvarje Lands-ort som
gifver det derass åt de öfrige."
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6 §./ "Då Sällskapet endast i mohn af sin lapas storlek kan uptylla
sitt ändamå1 af Läro-Skrifternas utspridning på det i 2-dra puncten
omrörde sätt, och et hålla protocoll vid sammanträden och
correspondance med sine frånvarande samt besörja alla andra behof
och utgifter i afseende på Hushyra, Bibliotheque, m.m. hälst ock
ledamöterna ej altid kanna på egen kostnad ur sin lassa gära ofvan
föreslagne
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utdelning af Exemplar för intet åt ju flere, ju häldre; eller af
trycknings-vinsten altid göra de nödiga öfversättningar, samt
nödvändigheten dessutom fordrar en ständig och genom årlig tillräckeligare
lön, mera til Sällskapets arbeten ledig Secreterare, och så snart möjligt är
en eller flere cancellister af Sällskapets Ledamöter; och då Sällskapets
lassa aldrig kan till alla dessa behof blifva för stor, särdeles så länge
det består af et litet antal Ledamöter, - så är nödigt at Sällskapets
deltagans sammanskotter blifva så stora som möjligt är, utan at öfvergå
deras förmåga: och lära Ledamöterne i samma mohn som de ej kunna deltaga i
Sällskapets göromål och besvär, vilja i det stället dess mer med
penninge-tilskott
[p.5] främja Lärans framgång, på det bidragandet måtte på det sättet göras
någorlunda lika; hvilket måtte så mycket säkrare vara alla Ledamöters
åstundan, som den första Christna Församlingens Ledamöter gingo i det
atseendet så långt, at de sålde alt hvad de ägde, och gjorde deraf en
gemensam lassa för alla behof til Lärans framgång; jemte det de
äfventyrade i då varande förföljelser både lif och ryckte, m.m.
enligt hvad en Christen gerna vågar i samma mohn som Hans Karlek till
Gud och Nästan äro brinnande. Sällskapets Ledamoter få också en ny
upmuntran at göra alt möjligt tilskott til Dess lassa när Sällskapet
nu kommer efter sin önskan och Dess Ledamöters förslag i mera
activitet och De se både nödvändigheten och nyttan af tilskotten,
hvarom hittils ocksä vid en föga communication emellan alla
Ledamöterne varit föga underrättelse."
"Sallskapet torde altsa i et utghende Circulaire til alla sina
Ledamöter proponera dem at antekna sig för någon viss årlig afgift
till Sällskapets lassa, hvar och en efter behag, men icke gerna under
4 R D-r Specie såsom en summa den hvar och en i gemen kan utan
särdeles känning umbära från andre behof, åtminstone genom deras inskrankning för det större ändamålets skull. Och kunde insamlingen af
tilskotten hvarje år beqvämligast ske af någon hufvudman i hvarje
Lands ort, och insändas inom Januarj månads slut för det löpande
året, på det Sällskapet i tid måtte se sina tilgångar, och kunna
rätta sina anstallter derefter. Dock torde också bäst vara, at en
kont räkning vid hvarje års slut öfver medlens belopp och hvartil de
åtgådt, för det året åtfoljer den ofvannämnde berättelsen för sidste
qvartalet."
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1669.03
BARON J.F.SILFWERHJELM TO MAJOR NORDENSKIÖLD
1789 May 26, Stockholm
Phot. in Ph.File 618 = ½

sheet

In Stockholm, in the Royal Library. Nordenskiöld Colection.
See above - 1666.14, 1669.
[1965 Oct., in Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript in Nordenskiöld papers 1772-1824: p.385, and as follows:
Stockholm d: 26 Maj 1789. 9.
Välborne Herr Major! Anmodad af Det Exegetiska och Philanthropiska
Sällskapet får jag härigenom den äran öfversanda närliggande vid allman
sammankomst d: 13 sistl: utfärdade circulaire. Den nit för Ny Forsamlingens
framgång som Herr Majorn altid visat och den nytta derigenom blifvit
åstadkommen försäkra oss om dess vidare biträde vid tillfalle af den hägst
nädiga reformation som nu blifvit vidtagen. Underrättelser ifrån flere
Länder hafva til Sällskapet ankommit som alla ådagalägga med hvad ifver och
välsignelse Den Nya Läran utsprides och antages äfven i aflägsna verldsdelar
och i Catholska Länder där friheten är mindre än hos oss. Den Gudomliga
Försynen som styrer alt til det bästa har äfven genom sin milda vishet så
förordnat at händelser som af fienden varit ämnade til fall fått tjena til
uprättelse. Tryckning af flere betydliga verk af Nya Jerusalems
Läro-Skrifter företages nu oförtöfvat och blifva manuscripterne dertil dageligen genomsedde och med noggranhet corrigerade. Den frihet som Försynen oss
beredt at i et främmande Land få Sanningen tryckt pä värt spräk, och de
flere gynnande omstandigheter som dervid förefallit, göra vår nu beslutna
activitet så mycket vigtigare och alla välvilliga biträden så mycket
kärkomnare. Inneliggande circulaire och papper torde Herr Majoren benäget
communicera med så många Nya Lärans Vänner som vid Arméen kunna upspanas.
Forenom oss at bedja Herren som i sin Guddomliga Mensklighet alt förmår,
mildeligen gifva oss sin kraft til hvad vi i ödmjuk och menlös afsigt til
Hans Nya Församlings bästa åsyfta och uträtta. Jag har mänga hälsningar ti1
Herr Majorn ifrån dess bror C: F: som mår väl och ifran Sturtzenbecker som
blifvit Capitaine vid en Fricorps och nu befinner sig i Västergötland. Jag
innesluter mig uti Herr Majorns Vänskap ehuru jag blott til namnet har äran
at vara känd, men Sanningens Vänner äga en hemlig gemenskap sins emellan som
betyder oändeligt mera än all utvärtes bekantskap.
J: Fred-son Silfwerhjelm
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[Encloses Circulaire of May 13, 1789 (= 1669.02).]
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1669.11
ARTICLES BY JORGENSEN AND OTHERS ON SWEDENBORGIANA
[1789]

103 pp. 8:o

In Stockholm, in the Royal Library: Handekrifter Religion
Swedenborg, MS Book A.604.
Notes by C.L.O.:
This book of closely written handwriting, Latin style,
contains a number of Essays by early New Churchmen.
On the outside cover is written, in a later hand:
“Samlingar for Philantroper. 2ra De1. Af c. Deleens hand." On
examining the printed "Samlingar," however, I was unable to
find any of the material contained in this volume. It was
perhaps intended to be printed as Part V.
The Essays are signed in cipher; for instance, the first one:
Anders Carlson Johansen
Til --- . at ----.
1. Svar på den framstälda frågan: Om den at Herren genom
Svedenborg oss gifna Nya Församlingsläran, skall anses
såsom Guds Ord eller icke? hvarom det säges at
stridighet yppats i Församln.
[Answer to the questions Is the New Doctrine given to us
by the Lord through Swedenborg to be considered as the
Word of God or not? about which it is said that
dissension has arisen in the Church.]
[I do not think this has ever been noticed in New Church
literature. It is remarkable as showing how early this
question came up. Johansen"s answer is thatt "Every one may
consider it as he pleases - as the Lord's Divine Word or as
Doctrine from the Word" - if he only lives according to it.
Other Articles in the same book are:
2. Något om Nästans älskande til Personen, af Johansen.
[Something concerning the Loving of the Neighbor as to
the Person.
3. Correspondance Läran. [The Doctrine of Correspondences.]
4. Några anmärkningar over Natural Historien i gemen, af
Afzelius. [Some remarks on Natural History in general.]
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5. Några Correspondencer, af Johansen, [Some Correspondences.]
6. Underdånig Förklaring, af Joh. Rosen, [Humble Declaration,
Doc.2¹: pp.349-52 (= Dac.245Q).]
7. Förklaring över Fader Wår. [Explanation of Our Father.]
8. Om Nya Födelsen. [On the New Birth.]
9. Bön passande för ägta Makar, egentligen vid inträdet af
deras Ägtenskap.
[Prayer suitable for Married Couples, especially at the
entering in of their Marriage.]
10. Reglor som följes och iakttages vid händers Påläggning å
de Sjuke, til Sjukdomars hävande: i stöd af en
föregånden Inledning til kännedom, af Klingvall.
[Rules to be followed and observed for the laying on of hands
for the Sicks, etc.]
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11. Herrens Wälsignelse förklarad efter andelig Mening, af Sturtzenbecker. r
[The Lord's Blessing explained according to the Spiritual Sense.]
12. On Christi Förtjänst, af Fru Ros.
[On the Merit of Christ.]
13. Över Juldagens Epistel, at Rosenheim.
[On the Christmas Epistle, a poem.]
14. Til Carl Bernard Vadström af Johansen.
[A Letter to Wadström from Johansen,] dated esprit 8, 1782.
15. Bref af Manderfelt - Köpenh. d. 11. Sept. 1791.
[Letter by Manderfelt, He says he has been gifted with communication
with spirits, and gives messages from Swedenborg whose name now is
"Amadruel," He (Swedenborg) has promised to answer all the questions
of the Brethren except the political ones.]
16. Johansen's very reasonable Answer to the above in which he supposes the spirits to have been "somnambulists,"
warns him from deception, and advises against his believing the
spirit to be Swedenborg.
17. Tankar framställande en Jämnförelse imellan 1. Joh. 5:7 och Joh.
4:6.
At Klingvall.
[Thoughts showing a comparison between John, etc.]
18. Försök til Utläggning af Luce 11:5 til 13 vers; i det närmaste efter
Grundianken översatt. af Johansen.
[Attempt to Explain Luke 11:5 to 13, etc.]
19. Predikan på Elfte Söndagen efter Trinitatis, af Johansen.
[Sermon on the Eleventh Sunday after Trinity.]
[Note:] [All the names are in cipher.]
[the inside coyer:] "Prologue de Mouvel donnée à l’occasion
de l'innoculation due Prince Royal."
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1669.12
GENERAL C. TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1789 July 31
Phot. in Ph.File 6l9 - 4 pp. (3 sheets)
See above - 1667.17, 1531
" below - 1669.13,1669.14
In Upsala, University Library: A.H. Stroh's Samling. Package no. 18.
See Doc. 2²: pp.1150-51; 2¹: p.406.
Transcript:

[ph.p.1] S:T: Helsingör den 31-te Julii 1789.
Höystaerede og hiertens kiaere Herre og Wen!

Förlad min lange Taushed, der ikke grunder siv paa koldsindighed eller
mangel paa lyst og begiaerlighed at besware et saa kiaerkommen brew som
Deris sidst moitagn af 1S-- Augs A. P. men alleene pea de dereffter
indfaldne uwentede Omstaendighede i Bahus lehn, min swagelige helbred den
gang, og mit Sindes Urolighed og Rasdwildhed om Masden at sware paa og
Uwisheden, om iag ey skadede os begge, naar mi Swar enten blew optagen,
eller kom i andres haender, hwilket sidste ogsaa haendt med et brew, som min
Sön under desse Uroligheder skrew til sin Swigerfader, som dog ey indeholdt
andet end familie omstaendigheder. Waer forsikret paa Min hiez telig elskede
Wen at ingens brewwexling i Werden er mig kiarere end min egen Nordenskiolds
som iag i Guds San & ed skal elske og aere, saa lange Gud lader miB lewe her
psa Jorden og siden med Herrens hielp i ald Ewighed, hwor wi, som iag
haaber, nöyere skal samles og naermere og friere omgaaes, og hwor iag bedre
ska] blive i stand til at bedomme, de flatteuse og judicieuse speculationer,
som bemelte kiaere brew in deholder om de Danske, hwor om iag alleene kand
sige dette s een Sandhed, at de fra den öwerste til den underste aldrig har
önsket andet end lewe i Fred med de Swenske som Naboer og Wenner, at wi mod
wor Willie har weeret nödte til at fuldbyrde det som billighed
Raetfaerdighed og Sandhed twang os til, effter den höytideligste
Förbindelse, hworpaa ikke alleene wor uskatterlige Kronprintz men endog
Printz Carl af Hessens Opforsel for hwor upartiskhed giwet de
uemodsigeligste Pröwer indtil denne Dag; det er alt hwad iag wil
[ph.p.2] og med Sandhed weed at kunde sige om alt det ubehagelige, som de
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Swenske gazettE i fior har waeret fulde af, og hwis Urigtighed den af
Pr. Carl af Hesserm nylig aftwungne sandfaerdige Fortaelling om
Felttoget i Swerrig 1788 klarligen bewiiser, hworaf iag dnskede med
sikkerhed at kunde sende et Exemplar til min bedste Wens Oplys ni ng.
Forlad mig, at iag umuelig kand troe, at Gud immediate skulde bifalde
eller understötte, men wel tillade, en saa uretfaerdig Krig, som den
Kongen af Swerrig og hans Raadgiwere, som formodentelig alle ere Pro
sensu communis medlemmer i Swerrig, har begyndet mod Russland, der
aldrig kand endes uden uendelig Skade for hans eget land, og andres
med. Dette weed wi her,±
[in left-hand margin, written along side]
± at Hertugen af Södermanland har et med hans Opdragelse indprentet
gemene Had mod alla Danske som hand wed alle leyligheder har ladet seem den
ilde passer sig paa en Protecteur af det som hans salige landsmand har laert
i sin
Vera Religio Christiana og
At uden at foenaerme i nogen Maade de mange brawe swenske der biwaarede
battailen
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i fior Contra admiral Nordenskiold wor den, som giorde det wigtigste
först og sidst; Meere af San dh eder som fag weed tör og bör fag ikke
sige. Gud giwe en snar Ende paa denne uden Nödwendighed begyndte
Ödeleggelse for saa mange uskyldide brawe Folk. At keyserinden af
Russland, har saa skamelig lades döme og behandle Societeten i Moscau
synes utroligt, og dertil maa wist hawe weeret fremmende Aarsager og
cabaler. Der som min bedste Wen weed nogen detail herom, da waer sea god
og meddeel mig dem, hworwit dermed er asset i execution, og hwad Folgerne
deraf har waeret; saawel som hwad der siden er passeret i det phil:
Exeget: Selskab.
[ph.p.3] Hoss mig rigger endnu det Swenske Manu- som i Fior blew sends
til Glörfeldt, der altid er den samme brawe Mand og min gode Wen
hand her waeret, men her waert en besynderlig politicus i det
[written in margin] forrige procedure,[*] og i mine Tanker waeret saa
partisk for sin Konges procedure, at mand ey har kundet tale med
ham paa det Sujet. Hands Tab i Indkomster har waert uendelig
stort og er endnu, saa hand wist den brawe Mand mea bliwe aldeles
ruineret, om Gud ey snart gior en Ende pea denne ulykealige Krig.
Herrens Nawn waere lowat, at wi nu ere aldelis neutral, som wor
Önske har waeret; og Tag waere wor kloge og weltaenkende
Ministrer, som egentlig ere Kronprintzen den dydige Siael og den
gode Grew Berenstorff, uden at fornaerme de faa öwrige deraf.
Dette kan fag sige dem, som min bedste Wen, entre nous, at min
Sön, saa lidne en Person som hand er, har waeret et wirksom
Midde1 til at afwaerge stor Ulycke for mange Steeder her i Egnen
i Swerrig, endskiönt hand har hafft megen Omgang med den Russiske
Flaade som hand har mange Wenner i, men hand er ikke blewet
anseet derfor af Swenske, der dog meget gierne kunde hew weeret
bedre oplyste om de wilde; Fra den brawe Wadström har iag feat et
bewiis, at hand ey har glemt mig, da hand har sends mig et
Exemplar af hans Observations on the Slave Trade; Naar faar wi
ham tilbage? Hwad skal iag domme om Kongl. Secret: Haldin, hand
lowade at tale med mig gandske wist for sin Afreise, men
[ph.p.4] holit slet ord; Engang hawde iag den Aere at tale med H- Baron
Silverhielm der tillige med den Waerdige og behagelige Herr Roos
giorde mig den Aere at komm til mig og lowade mig den Fornöyelse
offtere, men giorde det ikke, som iag taenker andre war skyld i,
hworfore weed iag ey; At waere Medlem af det Phil. Exegets Selskab
i Stockholm, og baere Kappen paa begge Skulder, synes mig
incompatible, og inconestent. Hoss mig skal det wist ikke findes,
den lidne öwrige Tiid iag har at lewe. Den gode Apelberg har giort
sig misstaenckt hoss mange, Hand giorde mig den Fornöyelsen at
besöge mig da hand reiste, declarerede mig reent ud sin Partiskhe
for sin Konge, som ingen kunde tage ham ilde, men wel hans
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berömmelse ower en höyst uretfaerdig og uhört procedure, hwilket
iag ogsaa holder for ilde passende paa et Medlem af Wort Selskab,
og hworom iag har sat mig for at tale med ham selw near iag kommer
til Khawn thi da hand kom tilbage talte hand ey med mig. Om
Benzelstiernes complot og dens sande Anstiffter og Protecteur samt
Raadgiwerer, er mand her fullkomen underrettet. Tag nu min
aabenhiertighed ligesaa wel op, som den bewiise min uindskraenkede
Fortrolighed. Wed Nyaars Tiden har iag med den gode Glörfeldt
remitteret mit belowede skiönt ubetydelige aarlige contingent Glaed
mig nu med et Swar paa dette brew og underrett mig, som en aerlig
Wen om deris Gemyts Forfatning, Sundhedes Tilstand, Indkomsters
Forbedring, som Hr Haldin wilde forsikre mig om, men ikke nöye
forklarade mig, samt altandet Dem den ömneste deel, Min±
swigerdatter og Sön hilse paa det kiaerligste og önsker
± Kiaere altid lidende Hustrue som iag naer hawde glemt
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med mig, at kunde waere saa lykkelige at faa dem
hoss os her i Helsingor i Selwönskeligste bedste
Tilstand, da wores Huuse og hierter altid skal
waere aabne for saa kiaer og respectable en Wen;
Mand har sagt mig siden at deres broder Conter
admiralen, som iag engang har seet hoss min Sön,
meget nöye skal
hawe betragtet min phisiognomie og holdt den for
besynderlig, hwortil iag nok gad hört Aarsagen,
som iag ey
[written vertically in the left-hand margin:]
er bange for at höre og selw at troe, at hwad
den wiiser udwortes, aldrig har kundet eller
skal kunde beskiaemme det indwortes Herrens Nawn
weere lowat. Hans randsagende Aand og
aergierrige bravoure kunde iag laese af hans med
meere Jag er med liw og Siael min Elskeligste
Nordenskiolds Aewig
hengiwne Wen og Tienier.
C: Tuxen
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1669.1201
SHEARSMITH AFFIDAVIT - DUTCH VERSION
1790

3 pp.

In Briefs-Wyze Verhandeling betreffende het
levee van Em.Swedenborg, . . . . Ysbrand van
Hamelsveld, Amsterdam,
1790, vol.1: pp.97-100 = a Dutch version of
the Shearsmith Affidavit.
Copy in ANC Library = Sll H17
See above - 1665.11 = original version
1665.15 = French
1666.12 = Swedish
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1669.13
TESTIMONY OF GENERAL C. TUXEN
1790 May 4, Elsinore
L. III: 1551
English translation from the Danish original in Appendix
to New Jerusalem Magazine, 1790: pp.257-65, (ANC Lib. =
S5 NM24)
Reprinted in Doc. 2¹: pp.430-39 (= Doc.255); see also
Doc.2¹:
pp.405-6; 2²: pp.1150-51.
See above - 153l, 1669.12
“ below - 1669.14
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1669.14
GENERal C.TUXEN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1790 May 8, Helsingör
Phot. in Ph.File 620 (+622,619) = 3 pp.
See above - 1531,1659.12,1669.13
"
below - 1671.12
In Upsala, University Library: A.H.Stroh¨s Samling. Package no.18.
See Doc. 2²: pp.1150-51.
Transcript:
[ph.p.1]

s:T:

Helsingör den 8de- May 1790.
Min höystaerede og höystelskede Hiertens Herre og Wen!
Waer ikke wred paa mig at ieg saa laenge har lades Deres hoystkiaerkomne
sidste brew ubeswaret, som ieg sidst i forrige Aar rigtig ertholite og
hwis Jndhold for dets Geistelige Wiisdom og ypperlige Sentiments samt det
medfulgte tryckte blad, hworaf ieg önskede at eye alle for betalning,
inderlig fornoyede mig saawelsom hwert et brew ieg forher har laest af
Deres kiaere Haand. Men den 6-te Januari a.c. faldt ieg i en dödelig
Sygdom der for en gammel Mand wor hoyst farlig nemlig en staerk diarrhéa
der warade i 14 Dage og udmattede mig saaledes at ieg ey forlaed Sengen
for mit i Februario da ieg begyndte at gaae ud og war gandske frisk, men
den 1-te Martii faldt ieg nok engang igien i en haard Rosen- og
Inflammations Feber saa mand i de förste 5 Dage ey troede mig til liwet,
som sloeg sig ned for nemmelig i mit wenstre Laar og been med en stor
Swulst og Smerte som brod ud med mange Huller der giorde mig stor pine da
det siden gik i det hoyre tilfore i nogle ear staerk opswulne bene og
laar, hworaf ieg endnu maa horde Sengen, men er Herren skee tak hierte
frisk og har god appetite skiönt det warede laenge til ieg kunde gaae og
stytte paa benene, som ieg nu kand de par time om Dagen ieg kand waere
oppe, Mand tröste mig med at det skal bliwe bedre med den wedwaerende dog
aftagende Geswulste near Waeiret bliwir warmere og ieg kom in sea wit at
ieg ken, gaae ud og rore mig I denne Tilstand og Haab er ieg endnu og
skriver dette paa Sengen dog i meere forbearing end da ieg sidst talte
med Deris ypperlige Herr broder der paa sin sidste has tige Nedreise fra
Stockholm uformodentlig kom ind til mig klokken 10 om Morgonen og fandt
mig temelig afmattet og starkeandet, da ieg den nest forrige gang ieg
saae ham war saawit frisk af min förste Sygdom at ieg med ham og Herr
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Directeur Pohlheimer kunde gaae ned til min Son og folgelig ey wentede at
finde mig saa slet. Jeg hawde da den glaede wel i en fuld time at tale
med ham om marnge ting som hand fortalte mig fra London, Stokholm og
Kiöbenhawn som
[ph.p.p see ph. 622] de wel selw kand slutte isaer om min bedste Wens
Tilstand og omstaendigheder da hand sagde mig at De naer hawde fuldt med
ham hertil men at de sögte Legatior Secretairspost, som de haabede at
erholde, hworom hand wilde sige mig meere naar hand om Efftermiddagen kom
til mig igien og hworower ieg glaedede mig ret hiertelig; hand lowede
ogsaa at wilde passere afftenen hoss min Sön, som da war hoss mig, men 2
Timer effter fik han spor paa et Slkeb som gik til London giorde accord
med ham og seylede bort med en meget gunstig wind, der formodentig i faae
Dage bragte hjam lyckelig derhen. Jeg sender ham med förste effter hans
begiaering en kort beretning om mit bekiendtskab og discourser med salig
suedenborg tillige med
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det eene brew ieg har fra ham in copia, samt copier af hans
Suppliquae til Kongen og nogle andne papirer, som ieg fik af ham
selw, saawel som vidimerte copier af salig Graew Höpkens mig til
skrewne 4 a 5 merkelige brewer, hwilket alt hand, sagde at wille
owerssette paa Engelsk og lade trycke i et Ugeblad, som der skal
udgiwes rörande Suedenborgianismen i London, og meente hand at de
paa den Maade kunde bliwe hastigst meest almindelig bekiendte og
uipredede. Men ieg har siden den Tiid ey hört noget fra ham som
ieg dog gierne hawde onsket. Dersom min bedste Wen har hafft
brew, naar hand ankom hworledes hand lewer og hwor hand Logerer
önskede ieg gierne at wide det. J dag lader ieg förhore hoss
Glörfeldt om hand ey har siden hört fra ham og weed hans adresse,
da min Sön og ieg er uwisse om, enten wi skal sende dette brew
som bliwer et temmelig tyck, skiönt det er skriwen paa Postpapiir
directe med Posten, eller med en tilforladelig Skibecaptain,
blant hwilke der ere mange, som forsömmer slige smea Ting, skiönt
mand betaler dem derför hwad de begiaer. Jeg swarer dem intet paa
Jndhol- den af deris sidste
[ph.p.3 - see ph.619]
ypperlige og laesewaerdigste brewe, saasom ieg ey kand giöre det
med saa megen Wettighed og Grundighed samt hoflifhed som de
fortiener. Jmidlertiid skulde det meget glaede mig om ieg wed
leylighed og, et Swar af deres kiaere Hasnd matte bliwe
underrettet, om denne min Skriwelse rigtig er inhaendegit og alt
andet angaaende Deris Welbaarenheds kiaete Person og Tilstand,
sanwel som det respectable Selskab hwaraf iag har den Aere at
weere medlem, fornemlig de Herrer Haldin Roos og Johansen, som
ieg har den Aere at kiende. Herr Lagmand Silverhielm er wel ikke
i Stockholm; Mig synes ieg har hört hand skal weere reist
udenlands. Min Swige datter, min Hustrue og ieg helser wores
Kiaere Nordenskiold paa det ömmeste og önske intet hellre end at
kunde endnu en gang i heseende til min person hawe den glaede at
see og tale med saa waerdig en Wen, som wi alle Aerer og elske
med den oprigtigste kiaerlighed og Hoyachtelse med hwilken ieg
til min död skal findes
een höystforbunden ydmyg Tiener
C. Tuxen
P:S: den 21-de May Saa laenge har det waret til ieg kun deels med
egen haand deel med en daarlig copiist faae min rapport og
vidimerte copier faerdig skrewne skiönt slet nok, saa derris
Herr broder, som ieg siden intet har hört fra, neppe skal
kunde laese dem, dog troer ieg hand med nogon Moye wel
de¢hifrer beade min paa Sengen skriewne slette Stiil
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saswelsom min tossinde copiistes. J gaar sendte ieg effter
aftale mit paquet til Glörfeldt som under hans couvert franco
Amsterdam at faae det sikkert til London men hand sendte mig
det tilbage igien med den besked, at hand med sidste post
hawde faaet wiss Effterretning at deris H-r broder war reist
til Frankrig saa iag maatt bie intil wi fik Wisshed om hans
Opholds sted inden mand kunde lade det afgaae med posten.
Vale et fave.
Part translation in Doc, 2¹: p.406 (= Doc 252); see Doc. 2¹:
p.430 seq.
(= Doc.255)
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1669.15
STATEMENT OF AUTHENTICITY BY ROBERT HINDMARSH
1790 Nov. 23

Phot. in Ph.File 436 - see above, 1005.11
In London, Swedenborg Society (Inc.): Attached to Autograph Fragment
(Em. Swedenborg) from "Prophets and Psalms."
See 1005.11 above, for full description of this document.
Transcript:

The Manuscript on
the other Side of this
Piece of Paper is
E. Swedenborg`s own
Hand—
Nov. 23, ) R. Hindmarsh
1790

588

1669.16
CARL F. BERGKLINT TO CAPT. ADOLPH GUSTAV NORDENSKJÖLD
1791, March 4, 9, April 7
Phot. in Ph.File 621 = 15 pp.+ address
(9 sheets)
In Stockholm, in the library of Eric Nordenskiöld. To be given to the Royal
Library. Formerly in Helsingfors, Finlabd, among the Frugård Documents:
Bundle 3.B. nr.4.
(See above - 1665.14, 1669.033)
[1965 Oct., in Ups. Lib., but owned by Otto N.]
See A.E.Arppe,”Anteckningar om Finska Alkemister," in Bidrag till
Kännedom af Finlands Natur och Folk, Finska Vetenskaps-Societeten,
16-de Häftet, Helsingfors, 1870: pp.80-85 for part transcript of
ph.pp.5-9.
See Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.439-40.

Transcript:
[ph.p.1]

d: 4 Martii 1791.
Välborne Herr Öfverste Leiutnant

Vist förtienar jag förebråelser för det at min Nådige Herres bref
blifvit så länge obesvarat: både skyldigheten och det nöjet jag finner uti
skrifvande har bordt drifvit mig at vara mera acurat och jag har inga
synnerliga förhinder at anföra: jag flyr endast til min Nådige Herres godhet
och hoppas dymedelst vinna tilgift.
At samla några interessenta nyheter för detta bref her varit mitt
ögnamärke: huru jag maserat härd skall fortsättningen utvisar.
At tale om mig sjelf blifver det första: Säkerheten om besittningen af
den lilla Syslan jag innehafver är ej ännu i mina händer; man har icke
gifvit mig fullmagt; men löften at jag skall med första få: jag bör och lita
häruppå ty M - som är min Gynnare har garanterat darföre
Det är besynnerligt at alt ifrån den stund Vår Resande Vän reste
härifrån har M- varit ganska god emot mig och nu i synnerhet sedan hen
lamnat stathallerskap glort mig mycket godt. Han har hos Baron Ruth s~ talat
589

for Skeivattens Fabriquen; at jag hoppas Baron icke omkullkastar ett Verk
som rattnu ken bestl af sig sjelf, ehuru dryga utgifter det ha tt afven til
andra behofver an sine egna.
Angående a + b. har också flere gongor blifvit talat; nog vil1 jag gärna
fortsätta experimentet men med andra vilkor an tilförene. Om Han varit qvar
skalle han nog ingått häri. Han har lofvat anmoda R -- at förskuta
penningarna, och vi hafva uträknad årliga omkostnaden til 400 Rd utom min nu
[ph.p.2] varande Lön: då suljag sjelf disponera efter behag betala kohl,
arbets karlar m.m. Vår resande vän som nu är i Stockholm skulle vist önska
at arbetet blefve fortsatt; men sjelf vi han ej blanda sig häri.
Vi hafva nu åter blifvit lierade: oaktadt jag varit denna tiden mera väl hos
M--- än någonsin förut kan han ej misstro mig men snarare blifvit öfvertygad
at jag tagit Hans Försvar. - Han är konungens vän och vill vist tjena sitt
Fädernesland och äfven nya Församlingen men finner ständig och strark
motarbetning
C.F. Continuerar uti sina Politiska tanckesätt. En af Honom nyligen
utgifven bok kalld Allmånna Magasinet har blifvit förbiuden. Det är en
samling af
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ofversättningar utur Tacitus och Montisqeu men så oförsiktigt
valda och med så djerfva noter at de upväcka afsky. Trögare bok
har jag icke läsit eller någon som så mycket förtretat mig.
Af Böcker som nyligen utkommit och som jag med mycket nöje läst är
1-mo Vagners Öde, Öfversättning af Magister Stridsberg med ett
utdrag af de nyaste beskrifningar om Sibirien. Han lär oss känna
dessa åboer hvilka ej stort skilja sig ifrån Diuren som omger dem.
2° Bref rörande Tyskland skrefne af en resande Fransos till des
Broder i Paris: Här fås den nogaste kännedom af Tyskland.
Regerings Sättet därstädes i de åtskillige små små stater,
Tyskarnas Seder och lynnen, en Bok af mycken merit. 3° Brissons
Skeppsbrått; besynnerlig i anseende til Händelserne some åro nog
Romanska men dock sanna, behaglig i anseende til sin Skrifart.
4° Jornalisten, 7 Nummer redan utkomne, blandade ämnen hvilket St.
Posten ger tilkänna uti sina Resentioner. Ett får jag erhindra,
det äfven flere kännare sagt at Vingetterne äro rätt väl styckne.
5° Nyttig och Nöjsam Lectyr för Barn - rätt tjenlige at upfylla
sina små läsares Siälar med känslor och högaktning för dygden. 6°
Bastillens-minne är Curjeus jag fick den til Skänks af M-- med
denna note: här får ni se huru man i Frankrike handterar
Gullmakare: jag skrattade åt infallet och sade at jag aldrig
utgifvit mig för en sädan. om Herr Öfverste Leiutnanten vill läna
den samt äfven Brisson; så skall jag sända dem när Landsh,
Möllersvärd reser: kanske och några flera [ph.p.3]
Sannerligen vet jag icke hvilka Böcker af Svedenborgs
min Nådige Herre har; utan beder at få på en nota hvilka finnes,
och då skall jag skaffa alla som här kunna fås men ej förut äges.
Vår resande väns Bok som jag resenserade uti mit sista bref
till nådige Frun af den har redan i Sommars blifvit sändt till min
nådige Herre ett. Exemplar på Lovisa: kan den ej fås rätt uppå så
skall jag läna mitt exemplar ty andra finnas nu ej.
Politique. Denna Articel är något kinkig, men efter det
tillåtes at prata många gisnidgar så kan det ej eller vara
förbiudit at skrifva några dylika: jag säger ännu en gäng at det
år bara gissningar och börjar därföre hvarje stycke med:
Man säger: At Rojalisterna äro delte uti tvänne partier,
det ena yrkar på Alience med Ryssland och Danmark, Det andra med
England och Preusen. Det sednare tycker jag har mera ratt, fästan
det synes som desse tvänne riken bedrog oss förledit år. Ryssland förblifver altid vår naturliga fiende och en lurare efter
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Finland: och om det vågade som det har styrka så skulle det
upsluka oss. - Dansken förgäter aldrig at med afvundsiukt öga
åskåda skåne; han är val ej mycket at frukta; ty om han rör sig så
får han stryk, men Hans Aliance med Rysland som Han aldrig lämnar
är en kinkig sak: dock hrad Hin täncker jag på som packar mig så
diupt in i Politiquen: vår Nådige och goda konung afsluter väl
sådana aliancer, som kan finner nödigt och nyttige för Riket.
Somliga tror at det blir krig; andra åter hoppas at den liufva
Freden fortsätter. - Om Ryssland måste sluta Fred med Vilkoren in
statu quo; så hvad har för alla sina bemödanden, alla sina Segrar?
Ett billigt straff för sin äregirighet, och Samvets agg åt
ministrarna öfver alt det utgutna menniskjo blodet . - At våra
flesta cavallerie Regementer blifva förvandlade til Infanterie lär
väl vara kunnigt --Nu just-kommer -- man och berättar at skall resa utrikes i
Sommar;
[ph.p.4] det blir en stor förlust både i nöjen och penningar för
Drottningholms boerne.
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Nöjen. Operor. Comedier och Masqrader gå uti sitt vanliga skick som Tidningarna utvisa: på en Masqrad har jag varit klädd som Finsk bondpiga och
hade rätt roligt. Där var en myckenhet Finnar. Till och med Fru Litander
(Herr Öfverste Leiutnantens gamla bekantskap) pratade litet finska med mig;
hon frågade om jag fölgd med Armen til Stockholm: men det som måst roade mig
var en händelse med en gammal vän: hvarken viste han at jag var i Sverige,
eller jag at han var här.
Anmärkningar. Intolleransen har här i denna syndiga verlden giordt de
största oredor, och då Fanatismen tilkommit har Scenen blifvit faselig - och
dessa spöken dyrkas ännu utan afseende på all den uplyening som skrytes
utaf. Men det som är förunderligare, man gynnar mera den ena Secten än den
andra. Oaktadt Våra Religions förvanters bemödanden at få fritt utöfva vear
religion vinnes det dock ej, alla våra böcker äro Confiscabla; men en Hermes
religions bok som hyser Socianism Circulerar utan motsägelse. Var konung har
häri ingen de del; Han kan icke göra alt hvad Han vill: det svarta folket
och pro Sensu Communi arbetar emot alt hvad de orkar. Uti den under N° 2
nemde boken pag. 322 Del.1 se en strof angående Österrike som utidenne sak
är rätt bra Om vår konung giör någon ting som de ej tycker om, strax skrikes och
larmas fasligt; men om man litet hörde efter huru det tilgår i andra
länder så borde man skatta oss tusende gångor lyckligare - Nu uphöjes
Frankrike och anses för lycklit och afvundsvärdt; men jag finner det
icke så. Fransoserna hafva handterat sin konung som Carnalljer, giordt
honom til en Mecanisk mascin, ty de hafva beröfvat honom fria bruket af
sitt förstånd och sin vilja; de hafva tagit sig rättighet proponera nya
Lagar hvilken rättighet altid bör tilhöra konungen eller den utöfvande
magten, då endaet bejakandet tilhör folket. In summa National
församlingen
[ph.p.5] består af ideliga despoter: friheten som de skryta utaf är mindre
än intet, och hela deras Systäm ramlar, eller delar sig riket i
åtskilliga små Despotiska
[Arppe p.81] Stater liksom i Tyskland. Vår resande Vän har varit där och
ibland de 150 Etranger på den stora högtidsdagen; har dansat på
Ruinerna af Bastillen och sett benrangel i dess underjordieka
hvalf. Han är ingen Fransos Gudilof och jag finner at det är i
två saker som intimt skall liera Menniskjor, lika Tänckesätt i
Religion och Politic.
(March 9) 4. Nya Församlingen. Den 9 Mrs Herr A. N.(eller vår resande vän)
var i förledit år 4ra
[Agppe p. 80, p.81] Månader i Paris och 3 Månader i England där Han giorde
600 milars resa in i Landet: då besökte han många utaf Vännerna öfver alt. I
I Paris fant han ganska få Sveden borgianer, nemligen som voro ratt inne uti
Laran; nog mange som trodde på Magie, (#18) Magnetism och dylikt som de
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blandade ihop med Svedenborg. - Ibland de förra var kongl. Bibliothecarien
Muët ifrån Versailles som besökte A. N. den yppersta som tyckte. En nog
gammal man helt och hållen tilgifven Nya Läran; stark kännare utaf den, har
öfversatt alla hop Svedenborgs arbeten på en Elegante Fransyaka: men ehuru
där är nu full tryckfrihet, har ännu intet tilfälle eller rättare sagt lof
ifrån andeliga verlden yppat sig at trycka dem. - Fransoserna i allmänhet
ligga in i två ytterligheter: antingen uppenbart Religionsförakt eller och
uti en låg bigotisme uti deras Catholska Cult. - Näst Muët fant Han Herr
Moback nog inkommen i nya Läran. Han har varit 7 års tid uti England, slitit
där oändeligen ondt men hade nu en god syssla i Paris. Båda dessa voro gifva
och lefde lyckligt i synnerhet Muët.-- Näst dem fant han en Marche Tomé, men
som var mycket smittad med Magnetisme, Magie, Alchymie etc. dock en nog
bevandrad man i skrifterna och temmelig rik. Alla de öfrige var långt under
desse. - Ingen liknelse till Assosiation och ännu mindre til kyrkja var där.
Deras värsta Antagonist är en så kallad
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Svedenborgiansk Societet i Avignon, där Pernette, Gref Grabianka och månge
andra falska Svedenborgianer äro intagne, De Uslingarna äro uti ganska
stor vilfarelse fast de giordt ganska stort bruit i Frankrike. De antaga
Maria som Himmelens och
[ph.p.6] Församlingens Drottning och som en fjerde per- son i Gudomen
hvartil hon nu
[Arppe p.82] blifvit utvald i denna 5-te store församlingen. De fare
mycket med Visioner, Magiska konster, Magnetism; Alchemie etc. De antaga
ej Svedenborgs skrifter mer äntill en liten del. - De hafva förbiudit
Boken de Amore Conjugali såsom fördömmelig. - Capitain Silfverhjelm var
där i 14 dagar och ansågs såsom sänd till dem för at restituera Verbum
Vetustum medelst Sömnambolismen. - De visa up Lapis Philosophorum, som de
säga är den sanna fast den är en lumpen Etites ifrån Barbariet,
Med ett ord, Nya Läran är på dåliga fötter i Frankrike. - Ännu lefver i
Sorbon en Doctor Chevreu, som har examinerat Svedenborg då han var i Paris
1770 och talar med mycken Estime om honom. Han har kommit dit uppå
Enkedrottningens starka recommendationer. Han har ämnat trycka ett arbete
där, men då han härtill ej fick uppenbar tillåtelse utan blots hemlig, så
reste han derifrån. Eljest är Franska Caracteren sådan at när engång
församling blir därstädes kommer den mere in i lefvernet och Afectionerna
än annorstädes. En half Svedenborgiansk sect är äfven i Frankrike som
kallas Martinister, men de äro också uti mycken fåvitsko. Herr Martin är
Auctor til Boken Les Erreur et La Verite. Han är nu i Stratsburg och har
där sine mästa anhängare: där är ock den Unga Baron Silfverhjelm.
I London är Eastceapska kyrkjan Där A.N. är recipierad Medlem; där är
vid pass 150 recipierade Ledamöter och altid kyrkjan full om Söndagarne.
Den ganska habila Bartholome en utaf de största Mucici spelar där altid på
Orgor och vid magt håller Sången: har också låtit recipiera sig, fast hans
hustru är en afsvuren fiende til nya Läran. Där Döpes, delas ut Nattvarden
och Predikas alla Söndagar förr och Eftermiddagarne. De hafva dess utom
sine kyrkjomöten; men äroliksom
[Arppe p.83] församlingen i Ephesus som hafva mycket af Läran och föga af
Lefvernet. - I en annan ända af London håller man uppå at bygga en
Svedenborgiansk kyrkja som torde blifva bättre inrättad. Hos Herr Hill en
rik köpman är alla veckor en Svedenborgiansk Sammankomst af bara Prester
som antagit nya Läran. Herr Hindmarch en rik
[ph.p.7] Boktryckare och kanske den starkaste kännare af nya Läran i
England ger ut ett Svedenborgiansk Magasin hvaraf utkommer hvarje månad
ett stycke och är ett förträffeligt arbete. - Detta kommer utan tvifvel
likasom de andra store Magasinerna at Continuera beständigt. - H err Proud
en Lärder Präst har giordt altför vackra Psalmer, en stor Samling,
passande at sjunga i Nya Församlingen. Och alla Svedenborgs Skrifter äro
redan öfversatta och trykta på Engelska, utom de sista Tomerne af Arcana
Coelestia, som de hålla på med, men ännu ej hunnit komma ut, like så Boken
de Amore Conjugiale. - Engelsmannerna hafva det at de ganska heligt antaga
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alla Hans böcker som ett releverat Ord, och hålla sig punctuelt til dem;
fast Lefvernet flyter ännu in i den gamla Samhels stormen, En underlig
Religion, hypocricie regerar i Ängland, som i synnerhet vist sig uti någon
motbiudenhet eller åtminstone räddhåga at få se Boken de Amore Conjugiale
öfversatt och trykt.
[crossed out:] Horeriet är likväl större där än någonstans i hela verlden;
men Metress-skap och Concubinage ärö fastiga saker; och har A.N. haft
många ledsamheter för det sanna äktenskaper, och skiljovögg emellan
Äktenskaper och horerier. - Han ser på Äktenskaperna helt änkelt som
bestående uti två stora Classer Spirituela och Naturliga: De Spirituela
och däraf Naturliga Äktenskaper äro de enda Sanna efter
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Herrans ordning; men de naturliga som icke därjemte äro andeliga äro också
efter Herrans ordning, dock endast här på jorden. De hafva båda det
gemensamt at hålla sig till En; men Horerier til at varjera: när detta är
gifvit, är då lätt at sluta om Metresakap och Concubinage.
[end of crossed out section.]
[Arppe p.83] För öfrigt är i England, Skåttland och Irland många
Svedenborgianska Associationer och församlingar. I Birmingham hafva de en
vacker helt nybygd kyrkja, och där den nya Läran predikas i all sin renhet.
I Manchester hafva de två Församlingar, i Liverpole en, i Norvith en och på
många andra ställen. - Nya Läran sprider sig ut dageligen alt mer och mer,
lika så i Norra America och på Öarna: men altsammans
[ph.p.8] är ännu blott intellectuelt och lefvernet är vida skildt ifrån det
som det vara: men A.N. har giordt sig däruti helt särskilit begrep
ifrån andra: Han trot
[Arppe p.84]at den mägtigaste af all preparationer til det nya Jerusalem är
väl uplyeningen, predikan och det Doctrinela; men det är blott en
preparation och vist icke det verkeliga. Han tror at Äktenskaps
Lefvernet skall bli det förnämsta, det alfvaligaste och enda basis
i Nya Församlingen. För at vinna det, måste först det
anticonjugela lefvernet förstöras, och det kan åter ej ske utan at
penninge Horeriet destrueras; hvartil intet annat medel är än
uptäkten af a + b. - Igen må tro at en så ädel Församling som Nya
Jerusalem, Cronan För alla Församlingar, kan förena sit nya
Ecleciasticum med det gamla Civile, det vill säga: Sin nya Lära i
det gamla lefvernet; ty Religions läran är ifrån de Ecleciastica
och lefvernet ifrån det Civila. Alt Civile nu i Europa är högst
Corumperat; den Lagstiftande magten år tagen ifrån Gud och tillagd
menniskor och utöfvas legert och utan all ordning: den
proponerande magten är tagen ifrån första executorn och den
determinerande magten som altid endast bör höra folket til är ofta
tillagt Executorn; med ett ord, alla Regerinssätt äro nu för tiden
mer och mindre despotiska, det vill säga den Proponerande, den
Determinerande och den Exequerande magten äro sammanförda på ett
ställe antingen hos en konung eller några Aristocrater eller
tusende Democrater som nu Frankrike. Omöjligen kan nya
Församlingen komma in uppå en så motstridig borgelig ordning. De
Friaste Samhellen är nu efter synbarheten England och Frankrike;
men i England reger ar ett omätteligt penninge begär och i
Frankriket en utomordentelig regerings lystaad, båda två hafva
till sitt fäste och sin borg penninge tyranie som är så mägtigt i
sin fart at inga magter kan tilbaka hålla det. Verlden ginge
säkeft förlorad, därast icke Lapis snart blir uptäkt och det
värsta af alt är a nya Forsamlingen blir innan kort en horkona.
Sådan är prospecten; men A. N.
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[Arppe p.85] ännu få med sig, Han vandrar omkring och bortkastas på alla
ställen, här aldravärst. M- Sade mig för några dar sedan, då jag
bad honom gardera A. N. för
[ph.p.9] Bergscollegii förföljelser at hans lön skulle indragas, och at han
kunde gifva honom bevis på at han är galen; det behöfs A. N.s mod
eller rättare sagt Herrans barmhertighet at giöra det om intet. M.-är spitsen emot Honom och hans oförsonliga Fiende både i tid och i
evighet. Men detta tyks ej skrämma A. N. Han vill fortgå til sitt
ändamål och viker ej åt höger eller vänster. Han reser nu åter snart
utrikes; men kommer hem om några månader. Ingen vill vara mera active
än Han för konungens och rikets bästa, men hans bemödanden är
förgäfves. Han har nu i många år niutit stor lön; men har ej kunnat
arbeta. Så Fiende M--- är till honom, är Han det ej till hans
Alchemie utan som jag förut nämt såge görna at den af mig fortsattes:
+ 19
[crossed out:] 7¹+ Nya Församlingen här i Sverige har också en svag
prospect. Societeten torde endera dagen uphöra - Ledamöterna hafva
ingen Energie i sin förening: de mästa
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afvändes ifrån den ordning de borde löpa genom det gamla penninge horeriet
-Herr Ros har nyligen giordt ett Svedenborgianskt giftermål med en fröken
och Baronessa Vrangel i Vestergyllen, en fattig, men vacker och ung Flicka
och hel och hållen inne i Nya Läran thilika med Sina Föräldrar och hela
huset. De förlofvade sig innan de hade sett hvarandra. Han är ganska riker
karl och mycket Engelsman Societeten är nu hos Honom, och detta giftet
borde ge den mycken styrka; men den hindras på så många sätt. Ingen utsikt
synes til at vinna någon frihet för nya Läran här i riket; utom hvad A.N
begärte förleden Vintras (se Dedication till konungen framför Hans bok:)
har Cap. Vallens i denna Vinter sökt detsamma; men man har aldrig sagt en
knyst hvarken ja eller Nej til deras underdåniga supliquer. Efter man
anser A. N för galen (man kan likväl med skjäl säga at ordalagen i
supliquen voro nog indilicata:) sä var det ej underligt at man icke hörde
honom; men Cap. von Vallen är en ärkänd Estimable man som har rest mer an
någon éi hvilke sednare ställe han äfven blef inbuerad med nya Läran Dett talrikaste antal af
[ph.p.10] denna lärans bekännare är i Vestergyllen och daribland ganska
många Presters men: desse hafva flere underligheters de giöra mycket af
drömmar och Visioner bäfva ständigt och omgifvas af Judarnas rädslo. Hafva
mycken dubbelhet och egen försik tighet. Detta ler Drakens följe åt och
fägnar sig at kunna så skrämma dem; och orsaken är icke annat än det kära
penninge begäret och egna fördelen som man icke vill gärna lämna i sista
rummet. - Fritänkeriet har tagit ett kraftigt mått til at förstöra Herrans
nya Lära här i Landet, därigenom, at de hafva förbundit sig med den gamla
ortodoxin och presterna, såsom den rådande religion til at försvara den.
Fritänkeriet är Luteranismens skjöld och Cerberus för Helsvetet; är icke det
löjligt? - Huru länge detta varar vet HERREN allena.
Magnetismen är totala förkastad af Eastceapska församlingen i London
såsom aldeles ej sammanstämmande med Nya Läran och blott ett retnings
medel at löpa in Herrans Försyn och vilja veta det som bör vara förborgat:
dertil inklinerar ock alla af våra vänner i England, nemlig: at förkasta
magnetismen äfvenså Societeten här i Stockholm. Det vissaste är at man ej
kan neka hos Magnetismen någon realité; men at den endast bör utöfvas hos
mycket inocent folk och at man ingalunda bör blanda in den i Nya Läran, ty
den giör där mera skada än gagn. Sparman är nu den störska Magnetiseur i
Stockholm; men är ganska långt ifrån en riktig Svedenborgian, och torde
aldrig bli det; men som han är en simpel m an utan det Systimatiska
och skarpsinniga i Förståndet; så torde det vara - mäst förlåtligt hos
honom. Cap. Silfverhjelm är ännu mindre Svedenborgian, Magnetiserar som Förr
[doubly crossed out] ligger hos vackra fruar, och har sin metrais hemma på
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kammaren. På Norr bro är en falsk Svedenborgiansk Societet hos öfverstallmästarn
Levenhaupt:
dit går Baron Ruth Borgenstjerna och flere förnama. [Not crossed out:] De
låsa i Svenska psalmboken på knä; ofva Sömnambulismen och andra Magiska
konster Bigotismen är där förunderlig. Detta kalla de Svedenborganisms där är och
Präster, detta bör hållas hemligt.
I Danemark har nya Läran knaft varit känd föran helt nyligen och det
genom
[ph.p.11] A.N. bok som där tryktes; hvilken tycktes vara utsedd af Färsyn
för at väcka upmärksamhet i detta Rike, emedan mer är 1500 Exemplar,
spriddes i en moment där
[crossed out] ut öfver alt och lästes med strörsta begärelse. --- Följden
har blifvit at en Societet i denna Vinter där förmerat sig utaf en hoper
bra folk, och tiden skall utvisa hvad framgång nya Läran kommer at hafva
där. Danska nation tyckes hafva en mildare
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Caracter än vår; men det är troligt at den innan kort också där
blir fördelt. Emedlertid hafva de full tryckfrihet och mycket
mindre tvång än hos oss. - Orsaken därtil är i synnerhet at
Presterskapet är fördelt i flere partier och det rådande är
Arianerne. Annu är General Tuxen den förnämste och erfarnaste
Svedenborgian i Denmark; men han är icke uti den nyssnamnde
Societeten. Prinsen af Hessen är mycket devot och tycket vara en
alfversam anhängare af Nya Läran; men blandar den mycket med
Magie, Magnetism etc. I allmänhet kan man säga at Hufvad puncten
som är at Jesus Christus är allenast Himmelens och Jordenes Gud
antages utaf alla dessa ehuru mer och mindre klart. 4000 barn
upfostras dageligen i denna Lärosa-ken i Manchester, och nu vil
Nya Läran sprida sig ut med starka steg alt mer, och å andra
sidan rifves den gamla ortodoxin ner af Arianismen hvartill rätt
nu hela Europas Presterskap synes öfvergå. Den lärda Prisslej i
England är en Häftig Arian och präst manquerar ingen Sondag och
afven många hvardagar at offändeligen predika och utsprida den
läran. - De ärkänna Bibeln som en helig bok, men utan all Sensus
internus. De ärkänna Christus som en helig Person och instiktare
af Christendomen men utan all Gudomlighet. De admitera äfven som
Vi Förständets frihet och ingen annan vag til Saligheten än ett
godt lefverne. Men båda Partierna lefva ännu i sitt gamla
horerie. Och med visshet kan man säga at ingen ny Församling är i
Europa,det är blott preparation och förgäfves lär något bli af,
föran a + b är uptäkt. --- D. tycker A. N. att han kan bevisa som
2 X 2 = 4.
+[doubly crossed out:] Den 18 Mars. Endast en enda af de Böcker
som Herr Öfverste Lejutnanten begär finnes hos Fyrberg det är:
Fabritti Philosophiae
[ph.p.12]Enthomologiae. - Iag har bedt Landshöfdinge Möllersvärd
som ganska flitigt bevistar bok auctionerna och augmenterar
fasligen sitt Bibliotheq at höra efter dem hvilket han och
lofvat-Boken hos Fyrberg kostar 24 d. [double crossing off]
Herr Notarien Leijonmark är ännu Selskapets Secreter: med honom
kan om dess angelägenheter Coresponderas: at betala några
penningar dit är nu för momentet ej värdt förän man hår se hvad
vändning Societeten tar. Kelgren eller någon annan af det bandet
skrifver en Comedie, däri han på det hårdaste förlöjligar Nya
Läran, Magnetismen och Alchemien. Vadström den beskedlige och
hederlige mannen föreställes där som hufvud personen tillagd de
Svartaste Fel och bedrägerier. Hans resa till Afrika får namn af
en beskickning ifrån Svedenborgianska Societeterne för at upsöka
dett Nya Jerusalem eller en stad lika med beskrifningen uti
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Uppenbarelse boken. - Hemkomme, ifrån denna Ambasad giör han för
Societeterna en sådan berättelse (angefarligen ty jag har ej
sjelf sett piesen men hördt Assessor Hedin som är Dödsleverant på
Drottningholm omtala detta hvilket han giorde med stor glädje:)
Jag har ej kunnat komma till den heliga Staden, jag har endast
sett den på nog långt håll, dess härlighet förtröste mig och
inrymde min siäl med helig vördnad: en rädsla öfverföld mig och
jag vågade icke så ensammen nalkas: penningarna började äfven
tryta och nu är mitt råd at man med forsta skaffar mynt
tilrackeligen och låter beskickningen blifva talrik dock under
mitt anförande. --- Det giör mig ondt at man på sådant sätt leker
med en frånvarande Medborgares namn och nykte. Vadström förtjente
en Hederligare belöning han som inskaffade Smederne ifrån
Sollinger, med lifsfara, ty han var på vägen at blifva hängd --icke vet iag hvar de tagit den Sagan at vi tro ett nytt Jerusalem
in natura skall finnas i Afrikas Ödemarket; det ör ju tvört emot
Svedenborgs Skrifter som alt förklarar andeligen. - Denne Comedie
hoppas jag dock at aldrig blir upförd. --
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1669.16 - page 8
[ph.p.13] En Dram kallad Vestindie Fararn Spelas nu på Stenborgs eller
Comiska Teathern; jag säg den tilsammans med A. N den 8 Martii,
den är rätt bra och bör göra en stor Sensation hos Folk som anser
menniskjor och dömmer dem efter kläderna. Händelsen är tagen
ifrån Miss Bidulf pag 122 Tom III. På stora Operan skall med
första Spelas Tetis och Pele med mycken pragt. 20 personer äro
syslosatte at sy Silfver paljetter. Gudarna skall nerkomma i all
sin härlighet--Den 7 Aprill
Sedan nu mera än en månad gått förbi som jag började detta bref och
intet vidare nyheter som kunna interesera in lupit skall jag sluta
med detta datum.
Vår resande vän är åter bortrest til England: Hans fru lärer
förekommit mig och skrifvit därom; jag fick ej råka honom uti de
dagar kort för resan: jag var då hindrad at komma til staden.
Rosen med sin Fru är kommen til Stockholm hon skall vara vacker och
artig: det bästa för Honom är at Hon är inne i Nya Läran.
Några barn har jag åter som jag vid lediga stunder lärer läsa en
gosse den yngste lär jag efter min idee och söker at inplanta frön
af Nya Läran. För alla tre predikar jag ständigt lagen och söker at
visa dem 10 Guds buds helighet at därmed upväcka deras hog at
ställa sig dem til efterrättelse; ty ingen annan väg gifves til
Saligheten än dygdens. Swedenborg säger ju så vackert om 10 buden
ut sin Vera Rel. Chris. (: i begynnelsen af 11 del:) "Dessa 10 bud
voro det heligaste uti Israelitiska församlingen: de innebegripa
uti sig hela Guds tjensten genom hvilken Gud förenar sig med
Menniskjan och Menniskjan varder förenad med Gud: Hvarföre de
kallas förbund och Vittnesbörd: förbund efter de förenar och
[ph.p.14]Vittnesbörd efter föreningen genom dem blifver beständig. De
voro skrefne med Guds Finger. De bevarades uti Förbundsens Arck;
innom det aldraheligaste. Som uti Mosebok kan läsas. [TCR n.283]
Thoren som Herr Öfverste Leiutnanten med skjä1 nemadt för den
Poetiske Donquigiot är sedan i höstas återkommen ifrån England: men
lastar denna Nation fasligd: ger Han ut någon beskrifning om dem,
så blir den ej til deras fördel utan motsatsen af Arrhenholtz. Han
har skrifvit en inlaga til konungen och begärt at blifva
Hof-Philosoph. Den har varit ganska qvick och roat mycket konungen.
Här skall byggas med alfvare i Sommar; det mästa skall vara fardigt
til de 1 Julii. Ryktet om konungens resa varärannu.
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Något om väderleken: Vi har haft nästan likadan vinter i år som i
fiol doc mindre smuts och åkföre en par gongor som dock hvardera
gång ej varade öfver 8-ta dagar. Nu äro Sioarne klara, Blåsippan
framme, Böndren så och man arbetar i Thägårdarne. En kall blåst med
mulen Himmel har nu varat i några dagar och åkrarna lofva godt.
Man har berättat mig at en Mamsell Helenia fått barn; hvilkendera
kan det vara? Hvad tänkte Fröken Olivestas på som tog den gamla
Gubben med de 10 Barnen?
Landshöflinge Möllersvärd har en underlig Caracter. Ibland familler
och intagande ibland full af en Högfärd som sårar. Detta Sednare
Humeuret var på Hono när jag i måndags var i Staden- Han har ej
lyckats at få åt Herr Öfverste Leiutnanten de begärta böckren.
Amiral Lejonankar som var Fången i Ryssland har haft där stora
tillbud. Här har han nu tagit afsked och skall fara till hernhut.
Sprengporten ansesi

1669.16 - page 9
Ryssland med förakt och de skola säga at han icke af
kejserinnan blifvit anmodad at stride emot Sverige men
at han giordt det af sin egen hjertats drift.
Var god Herr Öfverste Leiutnant och anmäl min
ödmiuka vördnad för Hennes Nåd: nog skulle jag med
mycken glädje emottaga svar på mitt höstas gamla bref.
Äfven beder jag om ödmiuka Helsningar til Herskapet på
Mentzela och andra som vilja kännas vid mig - Glöm ej
Min Nådige Herre at Helsa sina Barn. Huru mår fröken
Hedda! jag kommer henne ofta ihog.
Glöm nu ej bort mig Herr Öfverste Leiutnant; Lätt
mig altid få äga den ömma vänskap hvarmed jag Hedrades
den tid jag var hos Eder: en tid som jag aldrig glömmer;
den nöjsammaste tid som jag ännu lefvat, Aldrig sedan
har någon så upmuntrat mig at högakta Religion och
dygden, at finna i dem det högsta, det renaste nöijet:
jag sucker till Försynen för Edert väl och framhärdar
med vördna och högaktning
Välborne Herr Öfverste Leiutnantens

Ödmiukaste
tjenare
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Carl

[ph.p.16]

Capitaine
Wälborne Herr Adolph Gustav
NordenSkjöld.
Frugård.
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1670------1670.11

1670

F.H.von WALDEN TO THE KING
1791 [about]

3 pp. folio

In Stockholm, in the State Archives: Acta ecclesiastics.
Religionsmal. Swedenborgianismen. "Stormägtigste
Allernådigste Konung."
Transcript in ANC = C.T.O.MSS: 101-2.
See NCL 1895: p.183, as follows:
"58.-1791 (about) Captain Herman van Walden to the
King. Petition for permission to publish a reply to
(Professor Möller`s) attack upon the New Church."
1670.11
SANDEL'S EULOGIUM in ”ANECDOTES & OBSERVATIONS"
[1790]

See below - 1673.11.
See above - 1512.13
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1671-------1671.11

1671

PROPOSALS FOR PRINTING BY SUBSCRIPTION THE "SPIRITUAL DIARY'"
1791, London

In London, in the Library of Charles Bayley Brand in possession of the
Swedenborg Society, Inc.

"A most rare tract of 4 leaves, 8 pages: Proposals for printing
by Subscription Emanuel Swedenborg's Spiritual Diary, etc. - By a
Society of Gentlemen, MDCCXCI. On page 2 - second footnote: ”This
Society was first instituted in London in the year 1776, for the
preservation of Baron Swedenborg`s Posthumous Works.”
There are three extracts from the Diary, Address given is 'B.C.
No.62, Tottenham Court Road, London'; for subscriptions,
H.D.Symonds, Bookseller, No.20, Paternoster Row, Cf. Hindmarsh's
Rise and Progress, near beginning.

See Hyde, nos.534, 3119.

1671.11
SWEDENBORG'S GENEALOGY
1792 Jan. 7

4 pp.

Phot. in Ph. File 621a = 1 page
In London, Swedenborg Society (Inc.) - Text taken from
A.Kahl’s Narratiunculae de Vitis Hominum in E.Swedenborgii
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Diario Commemoratorum quibus adjecta est Genealogia Nobilis
Familiae Swedenborgiae. Tubingae & London 1859.
Copy in ANC Library = SOS K12,
See above - 174, 174.01, 174.11, 897
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1671.12
GENERAL C. TUXBN TO C.F.NORDENSKIÖLD
1792 March 26, Helsingör
Phot. in Ph.File 622 = 2 pp.
See above - 1531, 1669,14
” Doc. 22: p. 1151
In Upsala, University Library. A.H.Stroh's Samling. Package no.18.
See Doc. 2¹: p.430 seq. (=Doc. 255).
Transcript:
[Ph.p.1] Helsingör den 26-- Martii l792.
paa min Seng.
Endelig har den glaedelige Tidende wi fik i gaar med Posten givit
mig Mod og
Styrke til at skriwe til min elskwaerdige og
dyrebarste Wen og broder i Herren, som ieg saa ofte har foresat
mig, men wed Mangel paa Kraefter af min tiltagende
Alder og Skröbeligheder blewen hindret fra, Men nu kand ieg ey
seette det laenge
op, enskiönt det skeer med min saedvanlige
slette Skriwemaade. Jnderlig har ieg laengtes efter at höre noget
fra Dem. min bedste Wen og at see Dem personlig, men forgiaewes.
Fortryd ey pea at ieg nu giör 1000 Spörssmaale, hwis beswarelse
af saa wel taenkende og skriwende en Haand ieg af hiertet laenges
efter. Hwor lever De og wor waerdigste Selskab i det Huuss,
hwortil dette adresseres? Hworledes gaar det Dem, bedste Wen for
deres egen kiaere Person? Skal der wed denne leyli
hed ey skee
nogen Solemnitet eller holdes nogen Taksigelses Tale til Herren
for
den oyensynlige beskiaermesle hand har benaadet Deres
höystwittige Konge med?
Jeg synes det burde waere. Jeg for min ringe Deel wilde gierne
contribuere dertil, som den der giör sig en stor Aere af at
waere een af Medlemmerne, og det er ikke pral. Alle de store
Egenskaber og Siaelsstyrke, som Kongen har wiist i
Regieringskunsten, og hans Campagner til lands og wands, ere
intet mod den Contenance og Munterhed hand nu har ladet see. Hwor
er og hwor lever min inderlig elskede August N..., den brawe
Capitain von Walden, som har lowet at see mig her i Aar, om ieg
lewer. Hwor lewer min dyrebare Wadström: Gid ieg endnu en gang
Werden maatte see ham? Alt pia desideria, ske Herrens
Willie! Hwor lewer heele det welsignede Selskab, i saer de som
ieg kiender af person, Haldin, den wakre Grosserer Roos og hans
respectable Frue? Silversparre, Johansen, ja endog den
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uforglemmelige Owerlöber med det röde Haar Ehr- -m. Jeg beder til
Her[written vertically in left-hand margin:]
ren af mit gandske hierte at Hand som saa tydelig har frelst Kongens Liv,
ogsaa wil bruge denne hielp til at redde hans Siael, med dette Önske er
ieg min elskligste broders aewig tilgiwne Wen og ydmyge Tienere
C: Tuxen
[On the reverse sides]
S: T:

Kongelig Secreterer,
C:Fr. Nordenskiold
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1671.12 - page 2

Min Swigerdatter og Sön hilser og laenges efter dem af
ganske hierte. Jeg änskede at wide, hwor de faa penge ieg
har faaet for de 20 eller 22 exemplarer ieg saa got som har
tigget bort for 9 Mark stycket kunde remitteres til
Wadström, skiönt ieg ey har faaet dem alle, men som altid
staar parat hos min Sön og mig. Gud weed ieg har heri den
bedste Willie, men leylighed og Aewne fattes mig. Er det nu
mueligt, bedste Secreterer, saa glaede mig dermed saa snart
mueligt. Thi ingens brewe kand giöre mig saa fornöyet som
naar Herren under mig den lycksalighed at faae nogre fra
disse utraettelige Arbeider i hans Wiingeard. Herren waere
med min kiaereste C. F. N....d
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1671.13 - - - - - 1672.15
1671.13

FRANCIS BAILEY TO J. YOUNG
1792 April 10, Philadelphia

1 page (= 2 sheets)
In Bryn Athyn, Pennsylvania, the original document in the
safe of the Library of the Academy of the New Church.
See card in Ph.File n.623.

1671.14
STORY OF SWEDENBORG MEETING WITH MOSES
1792 Nov. 13
L.III: 1672

In The Gentleman`s Magazine... vol. LXII, Pt. II, London,
Nov. 1792: p.1006.
C: Tuxen
Text in London, and
above - see 1518.11.

1671.15
J.C.WILCKE'S OFFICIAL CATALOGUE OF THE SWEDENBORG LIBRARY
[1792]
In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences. Misc.
612

MSS.
Text in Swelenborg Society (Inc.), London
Translation
prepared by
of Sciences
preparation
A Repott by

in Doc. 2²: pp.797-800: "This Catalogue was
J.C.Wilcke, who was Secretary of the Academy
from 1784 to 1796. The precise time of its
is not mentioned."
Jac. Berzelius is appended (ibid. p.801).

1672 = 1671.14
1672.11 = 1055.11 (Southet Anecdote)
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1672.12
LETTER FROM WILLIKALA IN REFERENCE TO LETTERS FROM SWEDENBORG
1793 May 13, Willikala
Phot. in Ph.File 624 = 4 pp (2 sheets)
In Upsala, University Library: A.H.Stroh’s Samline. package no.18.
Transcript:
Willikala den 13 Maji.
1793
Sedan min hitkomst har jag förehaft flere Somnambuler, hos hvilken
förefallit mindre allmänna händelser. En Magister Lindegren ifrån Upsala,
snäll karl af 22 års ålder, är Informator for Baron Wredes söner, har såfvit
månge gånger. Att anföra, hvad han under sömnen Talat, om själen, orsaken
hvarföre minne ej behälles utaf det man ser och hör under den magnetiska
sömnen, om nerverne, det magnetiska fluidum, med mångfaldt flere saker, vore
för vidlyftigt att anföra.
En gång såg han 2-ne Mademoiseller, Phospelius och Holm, den Ena
Lärftskrämare Dotter; och den andra Bläckslagare-Åldermans dotter: Ham sade
sig traffa dem da: af den anledning, att de voro magneticerade af En
Assessor Fintenback, samt att de blifvit sedde där flere gånger sedan i Mars
månad. Om dessa nämnda personer hade han ej minsta kunskap efter
upvaknandet. Några andra dylika saker har Han ock sagt par gånger, som man
haft tillfälle att controllera och finna sanningen af.
Jag önskade att Herr Capitainen ville vara så god och höra after om
sådane personer finnas i Stockholm, ock i sådan händelse om anledningen,
rörande deras magneticering, han någon grund. En annan gång berättade Han
ock, att Hans Far, som varit Prost i Lindesberg, och förut ränge präst i
Linden, hade flere bref af Assessor Svedenborg, men deribland skulle ej
finnas mer än ett af värde, rörande Rättfärdiggörelsen genom Tron allena.
Men till En Prast, som heter Capke har Svedenborg skrilvit månge bref af
betydenhet, och de nu skola ägas af Biskop Celssius i Lund, som ofta läser
dem, men är mycket rädd om dem, samt gömmer dem väl.
Part Translation in Doc. 2²: p.1159, as follows:
”A certain Magister Lindegren from Upsal, who is private
of Baron Wrede, said that his father, who was Dean (frost)
and had previously been long pastor in Linden, had several
Assessor Swedenbo but among them scarcely more than one of

tutor to the sons
in Lindesberg,
letters from
importance; this
614

treats of justification by faith alone. But to another clergyman, of the
name of Capke, Swedenborg wrote many letters of importance; these are now
said to be owned by Bishop Celsius in Lund, who reads them often, but is
very cautious about them, and preserves them carefully."
i
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1672.13
Colonel CARL JOHAN LINDEGREN TO LIEUTENANT [A.C.] NORDENSKIÖLD
1793 Sept. 30, Upsala Phot. in Ph.File 625 = 3 pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection.
See above - 1669.16.
[ph.p.1]

Transcript:

Upsala d.30 Sept: 1793.
S: T:
Min Nådige herr Öfverste Lieutenant

Ändteligens framkommen till detta lärda pinorum där Termer och Sophismer
kallas Philosophie, och där tänka Sjelf är ett brott skyndar jag att aflagga
för H.Ö.L. min vördnads-fulla tacksägelse för all den godhet hvarmed H. Ö.L.
[ph.p.2] under mitt vistande i Finland behagat omfatta mig, samt - för all
den uplysning, och rättelse jag vunnit genom umganget med en Man som
är en värkelig Philosoph.
En enda blots en enda i denna Stad, (o blygd!) vid denna Academie,
finnes som jag fritt kan meddela mine tanker, och min ärfarenhet, som runnit
arbeta sig ur det Pedantiska stoftet, och afskudda sig det ok som här öfver
alt trycker de lärde Oxarne. Denna har varit Min Vän förut, det är Adjuncten
Knös, Son af Domprobsten.
Han nämnde äfven att han i Stockholm sett ett bref till någon från H:Ö.
L. däruti Min första Somnambul Vers finnes, och där H: Ö. L. täkts med
godhet nämna mig. Jag önskade så visst kunna fortjena H: Ö: L. agtning ock
grace, som jag högt värderar den; och af rent och uprigtigt hjerta på det
Ömaste älskar och vördar Hr; Ö: L!
Föga hopp är att få fram min Disputation här. Knösen afrådde mig, och vi
kommo ihog det bibliska uttrycket: Man bör ej kasta pärlor &c. Han är
aldeles af mine tanker och anmäl sin vördnad for Hr; Ö. L.
Om jag kunde hoppas det mine bref, och Nyheter icke blifva obehaglige
för Hr; Ö: L. torde jag tätt och ofta Epistolera -- Nu är tiden kort och vi
äro
[ph.p.3] ännu ej rätt i ordning, och jag hinner blots försäkra Hr. Ö. L. om
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den värkeliga och djupa vördnad hvarmed jag framhärdar
Min Nädige Herr Öfverste Lieutenants
ödmjukaste Tjenare
Carl Johan Lindegren
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1672.14

---- 1673.11
1672.14

REPRINT OF ”MYNTS OCH MÅL INDELNING"
1795, Stockholm
Phot. in Ph.File 626 = 7 pp. (5 sheets)
In room 15 (unbound), Sw55
Pho1932
In Upsala - copy in University Library.
See above - 186.11.

1673
MINUTES OF THE NYKYRKLIGA SÄLLSKAPETS PRO FIDE ET
CHARITATE
1796
See above - 1665.21
725 pp. 34.5cm

In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences.
Miscellaneous MSS.
Typewritten transcript in ANC Library, in Room 15 - S6
qSol "Nykyrkliga Sällskapets pro fide et charitate protokoll
och handlingar" (The Minutes and other papers of the
New Church Society Pro Fide et Charitate), "which have
been preserved by the descendants of Mr. C.J.Bilberg.
Edited by Alfred H. Stroh, Library of the Royal
Swedish Academy of Sciences, Stockholm."
See Doc. 1: p.54 (Doc.6), p.705; 2²: pp.709, 1247.
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1673.11
ANECDOTES & OBSERVATIONS WITH SOME ACCOUNT OF THE LIFE
OF SWEDENBORG
1798, London
36 pp.

See above - 1512.13, 1670.11

Anecdotes and Observations with some account of the
Life of Emanuel Swedenborg. To_ which is prefixed an
Eulogium on the lately deceased Mr. Emanuel Swedenborg.
Composed by Monsieur Sandal.
London (1798)
Copy in ANC Library = S8S An3
[Note: Seems to be compiled from generally known
sources, but with a little variance.]
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1673.12

G.KNÖS` "LIFE OF MATHESIUS"

Phot. in Ph.File 627 = 4 pp. (= 3 sheets
In Upsala, University Librarys Bundle marked T 15 ~ - G.Knös.
(See above - l258.12, 1592.11, 1651.22)

Transcripts
[ph.p.1] Ibland de beskyllningar, som gjorts E.S har äfven den ägirum, at
han varit rubbad sina sinnen. Såsom bevis har man anfört en berättelse af
Pastor Aron Mathesius som vid samma tid vistats i England.
Det förhålles sig likväl icke så. Mathesius var f. d.25 Nov.1736 i
Pyhajoki i Österbotn där Hans Far var Contracts Prost och Kyrkoherde kom
til Upsala Academie
1754, där han 1764 antog Magister graden och blef
derefter 1767 i Åbo prestvigd,
hvarefter han 1768 biträdde såsom Prosten
Arvid Ferelii Adjunct vid Svenska Församlingen i London, samt efter Ferelii
hemresa til Sverige blef Legations Predikant och Pastor vidnämde Forsamling
med fullmagt af d.1 Nov. 1773. Mot slutet af 1781 blef Mathesius angripen
af en mycket svår och djup hypochonder, som gorde honom
[ph.p.2] oskicklig til tjenstgöring, hvadan Mag. And. Leufvenius antog
Pastors vården och Mathesius öfverreste til Sverige, samt vistades i flere
år i Prosten Ferelii hus i Sköfde. Ändteligen öfvervanns sjukdomen.
Mathesius ingick agtenskap i WesterGöthland 1789 och befordrades d.14 Febr.
1805 til Kyrkoherde i Foglås hvilken syssla han innehade til sin död 1808.
Han har sjelf låtit införa i Skara Stifts Tidning för år 1799 n.39 [see
below, 1673.13] och följ. denna berättelse, hvaraf inhämtas at om den
sjukdomen, som Svedenborg 1743 haft, och som blifvit genom tjenlige
medicamenter curerad af en Engelsk Läkare, munteligen lång tid
efteråt blifvit för Mathesius berättadt af en Brödra Församlingens Ledamot
Brokmer.
Denne som sjelf säger, at Svedenborg svårligen kunde förstås aldeles
missförstått
[ph.p.3] honom, då han säger at Svedenborg sagt sig vara Messias och at han
skulle predika för Judarne och korsfästas. Troligen har Svedenborg sagt, at
verldens tilstånd eller församlingens tilstånd var i likhet med det då
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Herren kom i verlden och predikade i Judarnes Synagoger, at nu vore Messia
andra ankomst, och at han derom hade uppenbarelse m.m. Det kommer ock derpå
an huru Mathesius upfattat Brokmers uttryck. Sjelf kände Mathesius
Svedenborg, och hade varit med honom i stark disput om hans Theologiska
satser, dem han mycket förkastade, och var högst
[ph.p.4] obenägen. Han kunde dock aldrig säga, at Svedenborg gaf sig ut för
at vara Messias, eller at han var svagsint, utan stödde den tankan på en
berättelse, om något, som skulle passerat långt före hans ankomst til
England.
At eljest Svedenborg straxt efter den första uppenbarelsen 1743 varit i
grufliga frestelser, är af flere samtida nämnt, och har någon likhet med
hvad händt Propheterne i G. T och Johannes (Upp. B. 1:17) se Svedenborgs
förklaring öfver detta ställe och flere ställen i Memorabilierne.

[See below - 1673.13, -14,-15]
- 1677]

1673.13

MATHESIUS’ SLANDERS
1799 Oct. 3

Phot. in Ph.File 627 = 2 ¼ . pp. (2 sheets
See above - 1673.12
In Skara Stifts-Tidningar, no.39 [40], den 3. October 1799
(See above - 1258.12, 1592.11, 1651.22)

Transcript:

Berättelse om Hr Emanuel Svedenborg.
[ph.]4
År 1743, blef en af Mähriska Brödra Församlingen, vid namn Seniff,
bekant med Herr Emanuel Svedenborg, under det de bägge, på en och samma
PostJaft seglade från Holland til England, Hr. Svedenborg, som var en
Gudfrugtig man, astundade at bli recommenderad i nagot hus i London,
hvarest han kunde til- bringa en tyst och indragen lefnad. Hr. Seniff
förde honom til mig, och jag lät utan svårighet förmå mig at bevilja dess
åstundan. Hr. Svedenborg upförde sig ganska anståndigt i mit hus. Han gick
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hvar Söndag til Mähriska Brödra-Kyrkan i Fetters-Lane; och ehuru han lefde
mycket ensligt, gick hen dock ofta til mig och vid sådana tilfällen betygade mycket nöje öfver at hora Evangelium i London: han fortfor så
beständigt i flera månader och gillade hvad han hörde.
En tid härefter kom han til mig och berättade, at han var glad at
Evangelium förkunnades for de Fattiga, men beklagade sig öfver de Lärde
och Rike, hvilke, efter hans ord, måste gå til Helfvete. Således fortfor
han i några månader: men lämnade mig del af, at han höll på at skrifva en
liten Latinsk bok, som skulle komma at gratis utdelas bland alla Lärda Män
vid Universiteterna i England. Härefter öpnade han icke dörren til sin
kammare på 2 dager: ville ej heller tillåta TjenstePigan at gå in, för at
efter vanligheten bädda och städa.
En afton då jag var på et Caffe-hus, kom Pigan at kalla mig hem,
underrättade
[ph.]6
mig at någon tiny besynnerligt måtte hafva händs Hr.
Svedenborg: hon hade åtskilliga gånger klappat på hans dörr, utan at han
öpnat den. Jag gick derpå hem, klappade sjelf på dörren och ropade honom
vid namn: han hoppade då ur sängen, och jag frågade honom, om han ej ville
låta Pigan bädda? han svarade ur en nekande ton, och åstundade at bli
lämnad ensam, emedan han hade et stort och vigtigt verk för härder. När
jag gick ifrån honom, hvilket var vid pass kl. 9 om aftonen, sprang han
up efter mig, med et förskräckeligit utseende: hans hår stod uprätt och
han fradgades kring munnen. Han ville tala med mig; men hade svårighet för
at få fram orden, och stammade länge förrän han kunde frambringa något
enda. Omsider sade han sig hafva någon ting enskildt at anförtro mig,
nemligen: "At han var Messias, at han var kommen at korsfästas för
Judarna, och at jag, efter som han sjelf hade svårt för at tala, blifvit
utvald til dess Talman, för at gå med honom följande dagen til Synagogen,
och der prädika hans ord."
(Fortsättning e. a. g.)
[See 1673.14, 1673.15]
[
1673.16, 1677
]
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1673.14
MATHESIUS' SLANDERS
1799 Oct. 10

Phot. in Ph.File 627 = 2 pp. (1 sheet)
See above - 1673.12
In Skara Stifts-Tidningar No.41 den 10 October 1799.
(See above - 1258.12, 1592.11, 1651.22)

Transcript:

[ph.] 8

Berättelse om Hr. Emanuel Svedenborg.
(Fortsättning.)

Hän fortfor: "Jag vet J är en ärlig man; men frucktar, at i intet tron
mig, derföre skal en Ängel upbenbara sig för eder i mårgon bittida vid Er
säng, hvarefter jag vet at J tron mig, emedan jag är öfvertygad, at J
älsken Herren. "Jag begynte at förfäras och betankte mig länge, innan jag
svarade på dess tal; men sade omsider: "J ären, H:r Svedenborg, en något
til åren kommen man, och hafven efter egen berättelse alldrig nyttjat
medicamenter, hvarföre jag är mycket böjd för at tro, at någon tjenlig
medicin skulle gagna Er. Wi hafva tillgång til D:r Smith, som är både Er
och min vän, och som säkert skall ge Er, något som gör
9 särdeles nytta i närvarande ställning. Nu vill jag dock göra den
öfverenskommelsen med Eder; at om Ängelen visar sig för mig med en sådan
kallelse, som J omnämt, jag densamma skal hörsamma; men i annor handelse,
at J gån tillika med mig i margen bittida til Herr Doctor Smith, hvars
vänskapsfulla biträde skal snart visa sin goda verkan." Han uppenbarade
flera gångor at synen skulle inträffa, hvarpå vi togo afsked af hvarannan
och gingo til sängs.
Jag låg hela natten, under afvagtan på Ängelen, utan at kunna sofva:
min Hustru och Barn voro ock vid samma tid ganska ajuka, hvilket okade min
oro, och i detta tilstånd gick jag upp kl. 5 om morgonen. Så snart H:r
Svedenborg hörde mig upöfver sig, hoppade han ur sängen, kastade
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nattråcken på sig, sprang derpå i största haft upp til mig med nattmössan
till hälften på hufvudet, i afsickt at få kunskap angående kallelsen. Jag
sökte genom åtskilliga frågor at göra hans sinne mer ledigt innan jag
ville lämna honom et direct svar.
(Fortsättning e. a. g.)

[See above -1673.13; below - 1673.15]
-l673.l6, 1677]
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1673.15
MATHESTUS` SLANDERS
1799 Oct. 17

Phot. in Ph.File 627 = 3 ¼ pp (= 3 sheets)
See above - 1673.12
In Skara Stifts-Tidningar N:O 42. Den 17. October 1799.
(See above - 1258.12, 1592.11, 1651.22)

Transcript:

[ph.] 10

Berättelse om Hr. Emanuel Svedenborg.
(Fortsättning.)

Men han fradgades och ropade beständigt: "men huru - huru?" för at
få veta utgången. Härpå påminde jag honom öfverenskommelsen vi trade
gjort föregående afton om, at gå til Dr. Smith. Då frågade han mig ända
rätt fram: "Kom icke synen:"
11
Sv. Nej, och nu förmodar jag, at I vil bereda Er til at gå med mig:
til Dr Smith." Han svarade, jag går ej til någon Doctor. Sedan talte han
en lång stund med sig sjelf och sade omsider: "Jag umgås nu med 2 Andar,
den ena är på högra handen, den andra på den vänstra: den ena ber mig
följa Er, emedan I är en god karl, och den andra säger, at jag ejskal ha
någon tiny at göra med Eder, emedan Ni duger til ingen ting." Jag
svarade, tron ingendera af dem, utan ”låt oss tacka Gud som gifvit oss
magt at tro på Hans Ord."
Han gick då ned för trapporna til sit rum, men återvande straxt och
talade, men så oredigt, at han ej kunde förstås. Jag begynte nu at bli
förskräckt, samt misstankte at han kunde hafva doljt någon Penn-knif,
eller annat farligt instrument, i tanke at skada mig. I min fruktan
tiltalade jag honom mycket alsvarsamt, med anmodan, at gå ner för
trapporna, efter som hen trade inset på mine rum at göra. Då satte Hr.
Svedenborg sig på en stol och gret likasom et barn och sade: "tron I at
jag skulle tilfoga Er något ondt?" Jag begynte likaledes at gråta. Det
begynte at regna ganska hårdt: Jag klädde på mig, och när jag kom ner,
fann jag Hr. Svedenborg likaledes klädd, sittandes i en ländstol, med en
stor käpp i handen
12 och sin dörr öppen, då han ropade: "kom in, kom in" och vestade med
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käppen. Jag låt framköra en Täckvagn men Hr. Svedenborg ville ej göra
sällskap. Jag begaf mig til Dr. Smith, Hr. Svedenborgs förtrogne vän,
underrättade honom om hvad som händt, och bad derjemte at han ville ta
emot Hr. Svedenborg. Men efter han ej hade rum sit hus, tog han quarter
för honom hos Hr. Mich. Caer, Perukemakare vid Warney-Gatan,
Cold-Bath-fields, 3 eller 4 hus från dess eget.
Under den stund jag uppehöll mig hos Dr. Smith, gick Hr. Svedenborg
til Svenska Envoyéns, men kunde ej få tilträde, efter det var Postdag.
Då han derifrån bortgik, drog han kläderna af sig, och vältrade sig i en
ganska djup gyttja uti en rännstens hola, och utkastade ur sina fickor
penningar ibland folk-hoper. När i detta tilstånd några utaf Sv.
Envoyéns Betjenter råkade at få se honom, bragte de honom til mig, helt
oren och full med smuts. Då berättade jag för honom at et goat quarter
var bestäldt för honom, nära intil Dr. Smith med tilfrågen, "om han
ville bo där?” hvarpå svarades, ja. Jag lät derpå en vagn komma fram;
men Hr. Svedenborg åstundade då at gå, och således gick han med 2 mäns
biträde til sit nya boningsstäle. När han kom fram, begärde han en balja
vatten och 6 handdukar:
13
sedan steg han in uti et af inre rummen och strängde dörren i lås
efter sig, vägrade ock, oaktadt alt mit och andras bemödande, at öpna
dörren. Men efter som
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man tänkte at han torde skada sig sjelf, blef dörren upbruten, då
man fann honom tvätta sine fötter; och som handdukarna redan voro
våse, begärde han 6 til.
Derpå skildes jag rid honom, gick hem och qvarlemnade 2 man til
vakt.
Sedermera besökte Dr. Smith honom dageligen, och gaf honom
medicamenter, som gjorde honom god nytta. Jag gick til Sv.
Envoyén, berättade honom hvad som var händt, och anhöll, at Hr.
Svedenborgs i mit hus varande rum måtte bli förseglade. Envoyén
fägnade sig oändeligen öfver min godhet emot Hr Svedenborg,
tackade mig rätt mycket för alt mit besvår, och försäkrade
därjemte, at förseglingen på Hr. Svedenborgs kamrar var onödig,
efter som han hört så mycket godt om mig, at han kunde ha fullt
förtroende til mig.
(Fortsättning e. a. g )
[See above - 1673.14; below - 1673.16]
"
1677]
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1673.16
MATHESIUS` SLANDERS
1799 Oct. 24
Phot. in Ph.File 627 = 1 page
See above - 1673.12
In Skara Stifts-Tidningar N:o 43. Den 24. October 1799. - 1673.15
(See above - 1258.12, 1592.11, 1651.22)

Transkript:
Berditelse om Hr. Emanuel Swedenborg.
(Fortsättning och slut)
Jag fortfor äfven derefter at besöka Hr Svedenborg, som
sluttigen ej trade mer än en Vakt-karl. Han förklarade ofta för
mig sin tacksamhet för mit myckna besvär med honom; men ville dock
aldrig lämna den satsen
16
at han var Messias, hvarom jag ej ville disputera med honom.
En dag när Dr. Smith gifvit honom et laxativ, gick han ut på
fälten och sprang omkring så fort, at vakt-karlen, ej kunde hinna
honom: Hr. Svedenborg satte sig ned på en slätt och skrattade: när
karlen kom närmare, sprang hän åter up ifrån den ena til en annan
och så vidare. Och såsom Röt-månaden nu var inne, blef han alt
värre och värre.
Efter denna tiden omgicks jag ganska litet med Hr. Svedenborg,
undantagande, at jag då och då mötte honom på gatorna, då jag
likväl altid fann honom bibehålla sine en gång fattade tänkesätt.
Ofvanstäende berättelse blef medan Herr Assessor Svedenborg
ännu lefde, munteligen af Hr. Brokmer, en hederlig och trovärdig
man, i närvaro af Hr. Burgman, Pastor vid Tyska Kyrkan, The Savoy,
i London, och i dess hus til mig öfverlemnad.
Stora Halffara d.27 Augusti 1796.
Aron Mathesius.
[See below - 1677]
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BILLBERG'S EXCERPTS FROM SWEDENBORG'S MANUSCRIPTS
1801
3 small 16:mo vols.
In Stockholm, in the Royal Library: Handekrifter,
Teologi
Swedenborg: A.623,
Descriptive Notes by C.L.O.:
Vol.1:

On the title-page:

"G. J. B." [in monogram]
"Excerpta ex Memorabilibus Manuscriptis Emanuelis
Swedenborg, ex Autographis in Bibliotheca,
Academiae Scientiarum,
Holmiensis Descripta."
[Below and written later, in pencil:]
"Gustaf Johan Billberg,"
[Probably taken mostly from the Spiritual Diary.
The first "De Paulo, 4561."
[One chapter is called: "De quodam Famosissimo in
Europa, qualis."
"3191. Quaedam famossissimus in Europa, nempe,
Gustavus Adolphus Rex Sveciae, tam
famosus suo tempor. . . ”De Conjugio,” etc.]
Vol.2: Has no title-page but a Table of Contents:
"Index Communium Religionis Christianae secundum
Doctrinam Domini pro Nova Ejus Ecclesia, quam
Servo Suo Em: Svedenborg significavit. De Deo.
[Described in 45 numbers,]
Vol.3: Has no title-page.
The first article is:

"De Verbo in Coelis."
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” second

” ”
"De somnio quodam et
visione dum evigilatus. 2821"[- which
appears to be taken from the S.D.]

630

1674.11 -----

1674.12

1674.11
SWEDENBORG'S "MONEY AND MEASURES" NOTICED IN LEIPZIG
1801, Leipsig
1 page 8:o
In I.G.Lipsii Bibliotheca numaria sive Catalogus
auctorum, qui usque ad finem seculi XVIII de re
monetaria aut numis scripserunt.
Praefatus est brevi commemoratione de studii
numismatici vicissitudinibus Christ. Gottl. Heyne,
Eloqu. Profess. in Georgia Augusta Gottingensi acad.
Regi M. Britann. a cons. aulic.
Tomus I, Lipsiae Imoens. bibliopol. Schaeferiani
1801.
Tomus II: p.364.
"Schwedenberg (Eman.) Consilium de monetarum
mensurarumque ordinatione decimali ad numerationem
facilitandam et exterminandas fractiones. Stockh. 1720.
v. Act. litterer. Suec. 1720. p.22."
[Note by AA: "Only in Swedish, Stockholm 1719.]
Copy in ANC Library = 017 L66.
See above - 186.11, 204.01.
1674.12 = 1546
1674.12 = 1546 (1801 March 16)
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LETTER IN ENGLISH TO NORDENSKIÖLD - FROM SAMUEL TAYLOR
1806 Sept. 8, Liverpool
Phot. in Ph.File 628 = 1 ¼ pp. (2 sheets)
In Stockholm, in the State Archives: Nordenskiöld Collection
See above - 1672.13; below - 1675.14.
See transcript in Nordenskiöld Papers 1772-1824:pp.456-58
(see above 1669.16)

Transcript:

Liverpool 8th September 1806 = 49.
Dr. Sir! Capt. Gottsman & another Gentelman having informed me
you are a receiver of the Heavenly Doctrine of the New Jerusalem
I take the freedom writing you. - - Nothing gives me greater
Pleasure than to hear of the Progress of our Lord's New Church &
its the wish of maney respectable Recepitants in England to
establish a Corrispondence among the Several Societys of readers
of the New Doctrine through" the Earth; howsever distant and
separate Recepitants may be in externals of space yet in
Internals are we M. D. H. Near Neighbours, ye fibrillae of the
Same living human Form. This I have long been sensible of. I am
much pleased to hear the writings of the Hong Emanuel Swedenborg
are very generaly received in Sweden & Denmark & that there is a
very respectable church in Hamburg also in Baltimore in America I have the Pleasure to Corrispond with Rev John Hargrove Minister
in Baltimore, & with several in england viz Rev John Clowes
Rector St. Johns Manchester (very intel-t ) Rev.Wm. Faraday
Birmingham. Rev. Wm. Pownal Carolina Rood Bristol &c - I believe
in & near Manchester there is not less than 12000. The whole of
the Arcana Coelestia is now translated & Printed in English. I
believe the whole of his Theological works are translated all
except the Apoc. Explicata Printed. I have seen but few of our
author's Philosophical works. I believe the only Publication that
is translated is the Prodromous. I belive the friends in
Manchester & London are about to translate some of them - if you
have any spare Copy of any of his Philosophical works I shall
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esteem it a favour if you would send it by any Swedish
(Perhaps Capt. Gotsman) on his return to Liverpool & I
you any Books that you Wish in return or money if more
Could wish any letters or Books to be given to Prefabs
the Capt to Prevent expense.

Captain
will send
agreeable.
Care of

Those Places in the world where Light & darkness are to be found
are wonderfully demonstrated by the reception of the glorious
Revelation of SWEDENBORG. They at light to the one & palpable
darkness to the other, for every man even in this life sees &
hears & smells & tastes & toutches exactly accg. to the state of
his inmost love this I have long Perceived as Clear as Day Light
& I am sorry to say the sight strikes me with horror at the
present state of mankind. I'm not at all surprised that divine
Providence Permits such men as Mr. Burchwhite & C° to domineer &
oppress Swedenborg’s Doctrine of distinct Societies in heaven &
their exact Contrary Societies in Hell I see Clear I was in
own time
& honour
riches &
entering

hopes the French revolution that wonderful event in our
by demonstrating the mere nothingness of earthly Riches
would have Roused Men to Seek after the Real & Eternal
honor, but instead of this we find men Succesfully
into Simultaneous states more & more in the loves of
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Self & the world. Consequently more & more in the Contempt &
even hatred of all divine Truths ----- Follg. Pr Rev. John
Hargrove’s letter to me dated Baltimore June 9th 1806 = 49 its
clear & pleasing to me that the New Jerusalem church in this
City has had a growth for few years Past though but small &
still & resting on the intellectual faculties of several there
in their midst it is more a mushroom growth to be sure (for our
Doctrines cannot find their way so instantaneously into Pepeles
Notice as the more Sensual & fallacious Doctrines of the day) I
would rather compare their growth both here & in Europe even to
that of the "statley Oaks of Bashan or the tall Cedars of
Lebanon," which are Centuries in arriving at Perfection, but are
then not so subject to decay as the lower vegetable substances.
By Dr. Sir our Doctrines, though of heavenly origin, are yet too
Rational for the meer fanatii & too Spiritual for the meer
Deist. So that we find by experience that in the Present day
only two of a tribe & 1 of a City embrace them, &c - &c There are many respectable Christians who have Recd. the
heavenly doc. of the N. C. Scotland up & down the United States
of America among which are Mess. Thos. & Ferdinand Fairflax
Esq.rs 90 miles of.
in Boston J-os Robey & Mess, J-os Heller & Dowse E[s]q.ns & M.
Reicheahach (an intelligent german) in the town of Lancaster
Pensilvanae & M. Frederick Eckstein a german merchant of
Philadelphia & Mr. Echant of the same City.
Now the Danish & Swedish Consul General for the Middle States of
America Mr. Echant says there are many Recepitants in
Philadelphia. As reception is opened & extended according to
Communication or influx is according to Efflux.
I hope my testimony will not be deemed ill timed.
My Dr. Sir yours in the Divine & eternal Truths of the New
Church
Samuel Taylor Compas maker Porlinhem Street: May be Mentioned
Care of Tomas Whiteside Patent Lever Watch Maker Ranlaugh Street
Liverpool
[ph.p.2] NB I Have inclosed the Lord's Prayer I Presume it
will be acceptable -- --- ---- I have just been informed
there is a very respectable Society in Copenhagen hop. I can
write I have just writtr[en] to one of the Principal Gentlemen
there Fred Hind van Walden. I hear they have a Printing Press
of their own Purposely adopted for Printing our author's works.
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1675.11
SWEDISH TRANSLATION OF "CONJUGIAL LOVE”
[1807 or later]
Hyde n.2444
L.III: 1673b
See above - 980
In Stockholm, in the Royal Library: Handskrifter.
Theologi.
Sekter. "Svedenborgska Skrifter. Pietism, Herrnhutism,
m.m." A.601.
Wishetens Lackerheter Beträffande Ägtenskapliga
Kårleken
Text, nos.1-535, 85 pp.
This MS. written on folio paper, is in the Royal
Library, Stockholm. It is said to be a translation by
C.Deleen (Hyde n.2444)

[Notes by C.L.O.:]

The description _the Catalogue is as follows:
Fioli. Guldspräckt, Papp-bd.m. skinn-rygg. Wishetens
Läckerheter. Beträffande Ägtenskapliga Kärleken; Efter
hvilka följa Galenskapens Wälluster, Beträffande
Horagtiga Kärleken. Af Emanuel Swedenborg, Swensk.
1768.
On the inside cover:
"C. Deleen. Inköpt till Riksbibliotheket för 40 sk.banko
på C.Deleens auktion 29/5 1850."
At the end of last Page is a note:
"(NB. Är af Bror Hammarberg merendels tilslut
förswänskadt.)
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Ray. W. COWHERD TO MR. ROBERT HINDMARSH
1810 May 23, London
Phot.in Ph.File 629 = 6 pp.
In Manchester, England, Manchester Public Library:
In the Commonplace Book _of J. Brotherton, n.119.
(Manchester Reference Library, MS.091 B78.)
See above - 845.14, 1517.11.
Transcript:

[ph.p.1] 119 A Copy of a Letter from Rev. W. Cowherd to Mr Rob-t
Hindmarsh London King St. Salford, May 23 1810
Dear Sir
I thank you kindly for the friendship you are pleased to
express toward me in the conclusion of your obliging Letter, & for
the Approbation you confer on those practical Truths contained in the
third & fourth day's proceedings of our last year's Conference.
Some things, however, in the first & second Days "Report" you
candidly confess, do not wholly meet your Ideas, but "Perhaps" you
say "I may not have apprehended them exactly as they were intended."
True, Sir, like many others, you have not apprehended aright,
even in Swedenborg, those things to which you seemingly object in our
Report.
For instance; Swedenborg says, at the Incarnation, what
descended was the Divine Existere in the Heavens. I have shown that
this Divine Human Spirit came by "transflux through the heavens" into
the Redeemer, & became His Souls you say it became His Body. This
apparent collision of Ideas arises from your not distinguishing
accurately between the organized indwelling Soul of the Redeemer, the
Soul that was exceeding sorrowful even unto death; & the influent
Divine Spirit from the Essential Jehovah above all heavens, which was
the Soul of that Divine Human Soul, connecting the Son with the
Father throughout the whole State of our Lord's Humiliation. - The
Christ, the Spiritual Body of the Redeemer was indeed, the 'Divine
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Human' Spirit "which existed before the Incarnation, “but with us
men,” in a state of separation from the Paternal Divine: This fallen
Human was assumed & glorified during the process of our Redemption.
When you doubt whether The Father dwelt in the Son, in the same
manner, as he dwelt in Heaven & in the Universe" you will please to
recollect that our enlightened Swedenborg says expressly that God is
without time, in all time; & without space, in all Space & that the
Lord is the life of all --- "changed" as Pope says, "through all, &
yet in all the same." ---- Recollect E. Swedenborg's Doctrine of
Forms & you will be satisfied that the “expression" is correct.
The Personality of the Holy Spirit, as generally understood, is I
grant "repugnant to the genuine sense of the Word, & to the Writings
of E.S,” but as
[ph.p.3]
explained in the report, is not only Swedenborgian, but
truly Scriptural, as you may perceive by comparing Acts 28: 25, &c
with Isai 8.11: the same personal manifestation that is called
Jehovah by the prophet, being called the Holly Spirit by the
Apostles. Besides when John the revelator, looking upwards,
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saw Jesus Christ the Refracted Image of God coming in the Clouds of Heaven,
he turned & saw exhibited at the same time one earth behind him, the
reflected Image of his God in a similar Personality standing, speaking &
laying a hand upon him, as Jesus Christ used to do in communicating the Holy
Spirit.
Not "four great Churches" but "four successive Revelations are
enumerated page 22 of the Report. --- As every Child is conceived in a
mother that precedes it in existence; so, according to E.S., the Revelation
of the Church Adam was given to mankind, while they were in a merely animal
state, prior to all reformation & regeneration: the principles of the Church
Noah, also were revealed in the latter part of the Adamic Church; as the
Christian Dispensation was revealed partly in every preceding Church, but
ultimately among the Jews. --[ph.p.4]I could not in popular language, talk of the Adamic, or most Ancient
Church; of the Ancient or Post-diluvian: no such Churches being admitted,
except by the Readers of E.S., who evidently do not understand the
Difference between a Revelation from God. & a revealing of the Scriptures
I have the Authority of E S., as you must certainly know, for saying
that the Revelation, which preceded every portion of the genuine Scriptures,
came by open Vision & audible Dictation immediately from God Himself. His
criterion is, that those Books which are not sacred Scripture, have not in
them "Thus saith the Lord," because not dictated by the Lord Himself. ----As to the revealing of the Scriptures, Jesus Christ says, "There is nothing
covered that shall not be revealed, neither hid which shall not be known."
Such a Revealing, or secondary Revelation of what was previously covered or
hid under the Letter of Sacred Scripture, I admit to be in the Expository
Writings of E Swedenborg; & as such, I receive & recommend them. When you talk of re-editing the Works of E S., you are silent respecting
[ph.p.5] the necessity of retranslating them; & when you would usher them
into the habitations of every family in the Kingdom, you say
nothing of rendering them rightly intelligible by Prefaces, Notes &
a systematic arrangement. You ask, "what is the drift of our
‘Reports’?" I answer, to exhibit systematically such positions
respecting the various Doctrines of the New Church, as may lead her
present discordant Members into Unity of Profession & Practice. You
say, many complain of the Obscurity of our First Report. I answer,
Language is equally unintelligible to the mind that has wrong
Ideas, as to the Person that has none; & that I never yet met with
a Reader of E S. who, respecting the Lord & His Word, did not
betray great Ignorance & intolerable Absurdity.
For instance; some talk of God, who is necessarily impassive, as if
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He could suffer & die: others transubstantiate, in their vain opinions, what
is human into what is purely divines & others conceive two or more divine
spirits (though they would blush to own two or more Gods) one within another
as Soul, Spirit, & Body in Man. Whereas the simple Doctrine of Swedenborg
is,
[ph.p.6] that the Divine Spirit is the Father; the Human thence, or the
Divine Human, the Son; & the joint efflux of the Divine & Human,
the Holy Spirit. --As to the Word, they all appear to believe in phisical Influx,
imagining that they receive, from the Bible, what actually comes
from the Lord by correspondency while the bible is read by a mind
in conjunction with Him:

1675.12 - page 3
in consequence they appear utterly ignorant that the
Writings of E S. do but connect them, according to their
respective States, with the true, or false Church be
aring his Name in the Spiritual World.
If you love Truth, as I hope you do, above every
thing else in this world, I am sure you will come to
Conference, & thereby oblige
Your ever affectionate
W. Cowherd
To Mr Robt Hindmarsh.
London.
P.S. There is a New-Church Hell in the Intermediate
World, from which no Readers of E S. can keep clear at
this day, but those who receive the Lord also whilst they
meditate in His Word.
(See Hindmarsh, Rise and Progress, London 1861:
pp.190-95.
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1675.13
POEM TO SWEDENBORG

1815 March 10
Phot. in Ph.File 630 = 2 pp. (1 sheet)
In Verser i Blandade ämnen [C.J.Brunjeanson] 1st delen

[Note by AA: Altså i n:24 Afton Posten, Fredag 10 Mar.
1815.]

Transcript:
28
SKALDE-BREF, TIL ASSESSOR SVEDENBORG

Du sluge Svedenborg! som verldens undran väcker,
Som dina tankars vidd, til Andars Rike sträcker;
Som talar, när du vil, med fordne Birger Jarl,
Med Rysslands tappre Czaar och Sverges Tolfte Carl,
Som i Din tryckta Bok, den satsen vil försvara,
At Wal halls ikuggor ock, sig kärligt kunna pare,
Förlat, jag dig förstor, uti din lju~va roS
Jag ej bestrider dig, nar mange pa dig trot
Jag endast ber om lof, dig nagra fragor göra
Och at med tol am oaf, du ville darpa höra,
29
Hvar har du lärdt din konst? hvem har dig gjordt så vis,
At til Tartaren gå och sällas Paradis?
At med en Martvills själ, förtroligt sällskap hafva,
När man dess döde kropp, knapt hunnit at begrafva?
At visa stället ut, dir hen den Sedel lags,
Hvarför i dubber sorg, dess Enka blifvit brags?
At när en Preussens Prins, för döden måste vika,
Med Wilhelms dolda tal, förfära Vår ULRICA?
At när i värdigt Lag, du satt i Götheborg,
I glädjen, blifva rörd, af svår och nära sorg;
Vid bordet rope ut, at Stockholms Förstad brinner,
Och at ditt kära Hus, med möda räddning vinner?
Alt detta sanning är, sod ingen nekat har.
Förnöj mig Svedenborg, och unna mig ditt svar.
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Du stadnar, ser dig om och väckes ur din dvala;
Du tänker ganska djupt och ärnar snart at tala;
Nu öpnar du din mun och jag nyfiken står,
Jag väntar store ting, men detta höra får:
Låt förvett, käre Vän! din hjerne ej förvilla:
Låt dumma frågor ej din ädla tid förspilla.
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1675.14
A.F.NORDENSKIÖLD TO DR. IM.TAFEL
1822 May 1,2

L.III: 1589

Phblished in part in Sammlung von Urkunden . . . Dr. I.F.I.Tafel,
Tübingen, 1843: pp.205, 195.(in French) ANC Lib. = S8S T12.
English translation: in Nordenskiöld Papers 1772-1824: pp.465-66 and as
follows:
See also Doc. l:p.53 (Doc.6) = translation of p.205 only.
See above - 1675;
below - 1675.15.
p.205:
During my residence at Stockholm, I one day paid a visit to
Mr. Swedenborg’s gardener’s wife, who, with her husband, served him.
She was supported by a charty
establishment. She told me that
Swedenborg often lay several days in his bed with out eating. He had
given orders that she should not awake him or touch him in this state,
but put a kettle before his bed, filled with water. When he awoke, he
did not feel the least weakness, but was as robust as if he had made
good cheer all the time.
p.195: When I made the journey to London on my own account in 1783, the
(=May 2) Society to spreading the new Light was very small, and
consisted only of ten or twelve persons.
Mr. Chastanier, a doctor and apothecary, and French by nation, put an
announcement in the gazette. In that immense city there were found only
three or four persons. I arrived there some weeks after this
announcement, and found eight persons.
Mr. Picket, about 63 years old, formerly a physician and apothecary, a
man without children, and rich enough to be able to live upon the
interest of his money.
William Spence, doctor and apothecary, a man extremely honorable and
beneficent, although his means were moderate. God had chosen him to be
my benefactor, and I transferred to him by way of gratitude, all the
pothumous manuscripts which I carried with me from Stockholm, and which
stand now in their catalogue; and of which there was one which was
written out fair with much pains, and which was my property for some of
those manuscripts were extremely difficult to read; but the Apocalypsis
Explicata was fairly written for the press by the Author himself. The
misfortune with this manuscript was, that they could not find the last
chapters, or rather sheets. It was necessary to supply them by those of
the Apocalypse Revealed, which was already printed. Mr. Adams was an
educated man, and a mathematical instrument maker. Mr. Priphard was a
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lawyer, and what they call at London a Proctor, a man 40 years old. Mr.
[John] Augustus Tulk, [the father, from whom I have two letters;
(Dr.T.] was rich, lived on his money, and was a young man.
Mr. Hindmarsh was a printer, also a young man [from whom I have also a
letter, and notes on the Arcana Coelestia, which he sent me for a
future edition, afterwards executed; (Dr. T.)]. Mr. Wright was a
clockmaker. . . the was a Quaker. . he did not leave his sect. He
wished to make me a proselyte, but begged me not to betray his zeal to
the members of the Society. . . He took a dislike to me, and endeavored
to injure me. He was the cause that the Society was broken up. There
was besides a Mr. Bennington, who made clock-cases. . .a most
respectable man.
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The Marquis de Thome came from Parist and the first time he
met with the Society, he said he would not come again unless the
Members could change the name of the Society [Theosophic]. His
proposition was finally agreed to, and the name was changed to
Philanthrovic. Dr. Clowes of Manchester came to visit us at
London, Dr. Hartley also came to London to visit us. He was
quite aged. He invited me and Mr. Springer to dine with him at
the Inn where he stopped; and by chance Mr. Chastanier came to
join our company. He was tormented by interior temptations.
See Nordenskiöld Papers 1772-1824: 462-64, 467
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1675.15
C.R.NORDENSKIÖLD TQ DR. GUSTAF KNÖS
1825 May 22, Carlscrona

Phot. in Ph.File 631 - 4 pp. (2 sheets)

In [Upsala], Royal University Library.
See Swedenborgiana Letter File, s.v. Upsala Universitv Letter to AA, dated July 3l, 1926.
See above - 1592.11 (from Knös Family Records), 1673.12.
Transcript:
[ph.p.l]
Ckrona den 22 Maij 1825.
Min Bästa Hr Professor och Docktor
Då jag för nägra dagar sedan från Baron Stierneld i London fick Bref med
under rättelse att:
"Han ganska wäl mins, att i Wintras emottagit och äfven afskickat till
Swerige ett bref eller packet från Herr Tulk till Professor Knöös." Jag hoppas således att Hr- Doctorn redan för länge sedan fått detta swar
på sitt förtjenst
[ph.p.2] fulla arbete, hvartill jag önskar wärklig lycka - Skulle så
illa ware att detta packet ej ännu framkommit från Cabinettet i
Stockholm, så är det där tvifvelsutan som det bör finnas, och skall det
fägna mig mycket att weta Hr Doctorn nöjd med Tulkens swar. Hr- Doctorns sednaste Arbete hoppas jag snart få, här och där har jag
bläddrat i detsamma och finner det ark mycket bra. I England utgafs 1817 en Bok som är äfven ganska forträffelig och i
anseende till Swedenborgs Dogmer mer simper än jag sedt förut. Dess Tittel är: A Compendium of the Chief Doctrines of the True
Christian Religion. By Robert Hindmarsh. -[ph.p 3] Det vore en stor wälgärning om detta lilla arbete öfwersattes
för dess goda och ägta innehåll.
Det bär nu långt bort för mig på en Resa åt Indien, med en för detta
Fregatt Chapman som Mikelson & Bendix i Stockm. hafva köpt till
Ost-Indie farare och hoppas jag vid Hemkomsten att ånnyo få förnya Hr
Doctorns bekantskap, som war så intressant för mig, ehuru så ganska
kort. - -

Med högaktning har jag äran ware, Hr
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Docktorns Ödmjue: TeC. R. Nordenskjöld
[Written vertically in left-hand margin of p.3:] Wid Midsommar seglar vi
härifrån
[ph.p.4]

Professorn & Doctorn
Knöös
Uppsala
(See above - 1675.14)
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1676
REFERENCE TO SWEDENBORG AS FOUNDER OF THE EXEGETIC AND
PHILANTHROPIC SOCIETY
1838

In Neorama von Friedrich Wilhelm Carové, vol.1: p.147, footnote
18, in Article 3: "Swedenborg."" (Leipzig 1838) Copy in ANC
Library = $8S C22.

See Sammlung von Urkunden (Im.Tafel) Tüb. 1843: v.IV: pp.302seq.
Notes by C.L.O.:
Contains various other references, as follows:
Pages
151-52
149

Reference to Allgemeine Kirchen-Zeitung, l836: nos.31,
106, 107, 108;
nos.l60-65. [Not in ANC Lib.]

152

Reference to S.Görres in Katholik v. Weis, Octoberheft
l826: p.97 f.
Bgl. Möhler’s Symbolik.[Not in ANC Lib.]

155

Reference to Im. Kant’s letter of August 10, 1758 in
J.F.I.Tafel's Vorwort
- Göttliche Offenbarungen...Tüb., 1823: I:
pp.CCXXXVIII-CCXL
[Copy in ANC Lib. = Swc G1823

165-66 Compares Swedenborg's statements with those of "den heliga
Birgitta’s.”
Written in the same style as Lamm.
168

Reference to insanity in Stäudlin, Allg. Kirch. Gesch. von
Grossbrit, 1819, II: S.343
[Not in ANC Lib.]
Further Biographical references:

Andeskådaren Svedenborg . . . . . af K.K.A.Sjöberg . . .
Stockholm, 1851.
An interesting collection of anecdotes - all known.
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[In ANC Lib. = S8S Sj5
Briefs-Wyze Verhandeling betreffende het leven van Em. Swedenborg.
. . . door Ysbrabd van Hamelsveld, Amsterdam, 1790.
[In ANC Lib. = S11 H17
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1676.11
ARTICLE ON EMANUEL SWEDENBORG’S DOCTRINE OF LIFE, LOVE AND
BEAUTY"
1839 Nov.
Phot. in Ph.File 632 = 18 pp.
(10 sheets)
In Upsala, in the publication Mimer. Månadskrift för
Vitterhet,
Historia, Philosophi och Statskunskap.
1839. November

N:o 11.

"Emanuel Swedenborgs
Lära om Lif, Kärlek och Skönhet." pp.483-98b.
(See above - 865)
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1676. 12
NILS NORDENSKIÖLD’S AFFIDAVIT RE MARTIN ENGRAVING OF
E.S.
1851 Aug. 1, London
Phot. in Ph.File 633 = 1 sheet
In Stockholm, in possession of Eric Nordenskiöld - to
be given to the Royal Library.
(See above - 1669.16)
[1965 oct., in Ups. Univ. Lib., but owned by Otto N.]
Transcript:
I hereby testify that I have heard my
Father* say frequently, that the Portrait
of Emanuel Swedenborg engraved by Martin
at Stockholm was a good likeness.
London The 1 Aug. 1851
Nils Nordenskiöld
Super Intendent of the Mines in
Finland and Dr of Philosophy
[ *who was intimately acquainted with Swedenborg.]
Super Intendent of the Mines
See Hyde n.3413 - Martin Engraving published in 1782.
" Doc. 2²: p.1198: "Concerning this picture General
Tuxen wrote in a letter to
C.F.Nordenskiöld, dated March 24,
1782: 'Senator van Höpken has been
kind enough to send me by post the
fine engraving of our late friend, as
soon as it was published. It is a
remarkable likeness, and does great
honour to Martin.’”.
See above - 1664.22.
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Nils Nordenskjöld's father was Adolf Gustaf, brother
of August and C. F. Nordenskjöld.
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1676.13
ARTICLE ON THE ”TRANSPORTATION OF GALLEYS"
1852, Stockholm

Phot. in Ph.File 65a = 6 1/2 pp.

See above - 162.1002 (p.2)
In Svenska Famildeboken, Joh. Gabr. Carlen, Stockholm,
1852: vol.3, pp.58-64.
Copy in ANC Library = 038 C19.
Transcript:
p.58

SVEDENBORGSKA GALER-TRANSPORTEN.
. . .Svea så hans rykte ser
Likt stjernan stiga mer och mer
På ärans himmel opp.
Elis Bernhard Malmström.
I Näsinge socken af Bohus län ligga de s. k. "Ga;ej-myrorna."
Namnet på dessa mossar härleder sig från den i Juli månad år 1718
företagen märksvärdiga transporten af svenska galererne landvägen
ifrån Strömstad genom Skee och Näsinge socknar till Idefdorden.
Emanuel Svedenborg säges hafve uppgdort första planen till detta
äfventyrliga företag, hvarmed man hade för afsigt att rensa Ide
fjorden från fiender för att dels vid infallet i Norge hafva
ryggen fri, dels lättare kunna framskaffa de nödiga materialierna
till Fredrikshalls belagring.
Ingen kan göra sig ett begrepp om det djerfva i denna plan och
det kraftfulla i dess utförande, utom den, som med egna ögon sett
naturliga svårigheter, man härvid hade att besegra. Det fordrades
Carl XII;s ihärdighet att icke låta avskräcka sig från ett sådant
företag, då han såg dessa klippfyllda hålvägar, dessa
klippbranter, dessa träsk och grunda inajöar med sin dy-botten,
hvilka måste passeras, och dertill vid vägens slut en fiendllig
orlogstlotta, den der visade sina tand-rader liksom till hånloje
öfver det underliga försöket. Men konung Carl var ej den man,
som lät afskräcka sig af skenbara omöjligheter: transporten
anbefalldes och gick lyckligt.
Fartygen släpades upp i Ströms-vattnet, derifrån landvägen förbi
Blomsholms qvarnar till Fjaring-sjön, så till Prest-vattnet och
öfver Näsinge-slätten genom ett bergpass till sjön Lången, hvarifrån
p.59
drogos öfver bergs-åsar och träsk till Elfsjön samt vidare öfver
Pilegårdens egor till Idefjorden ut i Trångstrands-viken. Vägens
längd tillsammanlagd utgör nära 2 ½ mil, och man ser der ännu
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lemningar efter kaflebroar och risbäddar. Den första transporten,
som leddes i konungens närvaro af general-qvartermästaren von
Dahlheim, bestod af 2 galerer, 7 större båtar och 1 slup: men sedan
fortskffades flere fartyg jemte belägrings-artilleriet asmma väg,
och i Augusti månad flöt en betydlig svensk ga;lerflotta på
Idefjorden.
Dem strörsta af galererne, ”Luren”, kunde ej framforslas på samma
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väg som de öfriga, utan måste föras en annan.
Den 7 Juli steg den första galeren i konungens, hertigens af
Holstein samt hela general-stabens närvaro i vattnet under soldaternas
höga fröjdeaki; men hurraropen tystnade, då fienden med 14 fartyg lade sig
framför Trångstrand och med sin kanoneld hotade att omintetgöra frukten af
den otroliga mödan. Men konung Carl var med, och derföre ledo danskarne
betydlig afbräck, med ringa förlust på vår sida. Några dagar derefter
förnyade de försöket; men elden från svenskarnes vid Hällsmörk uppkastade
batterier samt våra båtsmäns djerfhet tvingade dem att efter ett par
timmars kamp söka skydd under Fredrikshalls kanoner.
En sten vid Galej-myrorna här namn af "Dödmans-stenen” till minne af
en, som vid ofvannämde tillfälle omkom derstädes och hvilkens ande
vidskepelsen ännu tycker sig höra vid midnattstid klaga öfver sin ofärd.
Efter Axel Emanuel Holmberg.
Fredrikshalls fästning är belägen vid en tvär bugt at den smala
Idefjorden, som sedan emot söder sträcker sig djupt ned i landet, nästan
parallelt med kusten, pä ett afstånd derifrän af omkring två mil. För att
äfven från detta håll kunna afskära all tillförsel till fästningen hade
Carl XII på den snillrike matematikern Svedenborgs förslag beslutet att
låta föra ett par galerer och några mindre båtar öfver den land-tunga, som
skiljer hafvet från Idefdordena södra ända. Detta företag mötte otaliga
svårigheter i anseende till traktens vilda otillgänglighet; men under
Svedenborgs egen ledning har de likväl alla blifvit öfvervunna, och den
lilla flottiljen stod n~ i en lång rad, lik ett par store gäss med sina
gås-ungar, uppställd på ett gärde bredvid byn Pilegård, därifrån endast en
sluttning af ett par hundra alnars längd återstod till en vik af fjorden.
Den lilla viken nedanföre, ehuru långt in i landet, hade icke förorat
något af sin vilda skärgårds-natur. Kala klippor omslöto den på båda
sidor, hvilka isynnerhet till venster reste sig med skarpa
p.60 former lodrätt öfver vattnet. På ett ställe hade ett klippstycke
genom en naturens lek antagit konturerna af en kyrka med sitt torn,
hvaraf denna sten också fått namn at "Hällsmörks kyrka." Den högra
stranden, ehuru jemväl hög, var mera sluttande och tillgänglig. På
andra sidan fjorden höjde sig det norska landet, och midt framför
vikens mynning låg en liten holme, emellan hvars trädtoppar masterna
af en fiendtlig flotta tittade fram.
Det var en varm afton i Juli månad, och den nedgående solen got
sitt milda försonande skimmer öfver de skarpa bergatopparne, under
det hon med långa skuggor dolde dalarnes dystra ödslighet. Naturen
hade gått till hvila, men ännu hördes hugg af yxor ur den
närbelägna små-skogen, blandade med rop af båtsmännen, som höggo
granris och kaflar att lägga under fartygen för den återstående
delen af denna deras färd på ett ovant element.
655
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Emanuel Svedenborg sjelf, som Just slutat utstakningen af den linia, på
hvilken fartygen skulle föras ned i vattnet, hade satt sig på en liten
höjd for att hvila efter dagens mödor. Han tankar voro icke längre riktade
på den blifvande krigsteater, som låg för hans fötter och hvars egentlige
machinist han var. I högre tymder sväfvade hans tankar, och ehuru han då
ännu icke börjat det ande-skåderi, som sedermera gjort honom så
namnkunnig, hade likväl redan hela hans uppfattning af verldsbyggnadens
system och af sammanhanget emellan det gudomliga, andliga och naturliga
lifvet blifvit utbildad till en sådan klarhet och nästan matematisk
påtaglighet att den bärjade antaga ett slags objektivitet för honom sjelf,
och han satt försjunken i åskådandet af egna tankar såsom voro de
verkligheter…
"Godt!" utbrast han ändtligen och gick åter ned till arbetet, det han
skötte med noggrannheten af en verkmästare, som aldrig tänkt på någonting
annat än tumstocken och vattenpasset.
After några minuter kom konungen ridande ifrån byn och begaf si nedåt
högra stranden af viken, utmed hvilken en bataljon grenadierer voto
uppställda.
Konungen red framför deras leder och talte vänliga ord vid sina till
större delen i kriget grånade knektar, hvilkas bruna barska ansigten för
tillfället voro ovanligt lifvade af konungens närvaro.
"Flenden får en het dag i morgon!" sade han. "Han har alltid blifvit
förlagen, då han fått se mina raska granadörer, men ännu mera flat lär han
väl blifva, då han får se dem komma seglande på en flotta från landet.
Äten er nu mätta och sofven ett par timmar tills vi fått ned fartygen i
vattnet! Sedan skola vi få arbete. All packning kunnen j lägga af och
rockarne också -- det är trefligare att slåss i skjort-ärmarne, när det är
varmt."

"Gud bevare konungen!" skallade det från de hänryckta soldaternas
läppar med denna egna trädhårda klang, som uppkommer, då en mängd
karlröster häftigt uttala samma ord.
p.61
Svagt som en liten fågels prsasslande i löfven, men tillräckligt
starkt ändå för att fattas af en vaksam fiendes öra, trängde detta
ljud genom den tunna aftonluften ända till danskarnes flotta.
Under tiden nedfördes fartygen på kaflar allt närmare sjön. De tunga
klumpiga skrifven, som i natten höjde sig svarta öfver horisonten och
sakta framskredo under ett doft dån, hade någonting spöklikt med sig -657

icke något af våra moderna spöken af bara luft, ut af den gamla sagans
väldiga jättar och troll.
Konungen lemnade sin häst till en stalldräng och gick sjelf för att
närmare se på arbetet . . .
Vid dagninged dyntes åter alla svenskarne i rörelse. Fartygen voro nu
framförda till sjön vid ändan af viken och stodo färdiga att när som helst
åka ned i vattnet utför de uppbyggda rännorna. Kanoner, segel och åror med
flera tillbehör för deras utrustning lågo upplagda på de slätaste hällarne
af venstra stranden, der vattnet
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var djupast, så att fartygen kunde lägga till för att intaga sådan last. På
den högra stranden höllo grenadiererna korum.
Aldrig hade den uppgående solens strålar brutit sig emot så många nya
föremål i den ödsliga viken, hvars enda vanliga invånare, några små
beckasiner, flögo skrämda och skrikande kring stranden. Er lätt vind från
land började krusa vattnet, som likväl låg alldeles lugnt inuti viken, och
på himmelen fans icke en molnfläck.
Ännu skymd af den langa skuggan från norska landet, nalkades obemärkt en
liten båt.
Nu slog man ifrån stöttorna, som höllo båtarne stilla, och allas ögon
samlades kring det vackra skådespel, som deraf uppstod. En båt, som går af
stapeln, bär sig nästan åt som han vore lefvande. Tjusad och ifrigare ju
närmare vattnet han kommer, störtar han sig utan besinning i det lockande
elementet och synes vilja dyka ned deruti, men då de kalla böljorna omsluta
hans fylliga former, är det liksom han hissnade och med ett väldigt språng
ville åter lyfta sig ur vattnet. Sedan den första förskräckelsen är öfver,
dansar han med de behagfullaste vaggningar fri och lätt omkring, tilldess
han ändtligen stannar, lik en snäll häst, som, efter att, för en stund
lösslappt, ystert hafva njutit sin frihet, lydigt inväntar sin ryttare
Åtföljda af sjömannens glada hurrarop, sköto sålunda trenne vackra
slupar den ene efter den andre ned i vattnet och klöfvo det med sina hvassa
kölar. Derefter kom ordningen till den största galeren. Hon rusade åstad
med knak och brak, och redan började ett hurra uppstämmas till hennes ära,
men det drog ut på första stafvelsen, ty galeren stannade med fören djupt
nedborrad i dyn: det lång-grunda vattnet kunde icke lyfta henne upp.
Detta var en ganska ledsam händelse, ty det låg någonting envist i
galerens tvungna ställning, som visade att hon var hårdt fastnad, och det
gifves knappt någonting ohandterligare än ett fartyg till hälften på vatten
och till hälften på land. Härtill kom att de
p.62 skrockfulla sjomännens lynne nedstämdes af ett sådant förebud. De
skakade betänksamt på sina hufvuden, menande att "Castor" nu fått
sådan vana vid landet att han ville földa botten åt på sjön också.
Under det man gjorde några fruktlösa försök att med tillhjelp af de
flytande sluparne lyfta upp Castor, sågs den lilla båten, som nu var
midt på sjön, hastigt närma sig det svenska landet.
"En fiendtlig båt

som kommer för att spionera!"
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"Hvarföre just en fiendtlig?" svarade konungen. “det kan ju lika val
vara en fredlig skärgårdsbit."
"Årorna skulle icke blänka så emot solen, om de icke skifvades på
örlogsmanna-vis!"
I detsamma gjorde båten en liten girning, som visade att den roddes af
flere par åror och således gaf styrka åt den förmodan att det var en
örlongs-båt,
En böjning af läpparne upp emot näsan var det enda tecken, hvarpå
man kunde märka konungens missnöje att se hela sin plan att öfverrumpla
fienden röjd.
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I sjelfva verket blef svenskarnes ställning härigenom ganska farlig.
Ett anfall af fienden, innan den lilla flottan var i ordning
kunde medföra dess hela förlust, och det var föga sannolikt att
fienden skulle släppa ett sådant tillfälle ur hånderna, sedan han
gång upptäckt det. Den befälhafvande officeren vid flottan, som insåg
detta, nalkades konungen och frågade ödmjukt:
"Tillåter era majestät mig att föra en kanon upp på berget och
gifva den der båten ett eller ett par skott, så tror jag att vi
skulle kunna skrämma bort honom, innan han fullkomligt kunnat upptäcka
den oreda, hvaruti vår flotta för närvarande befinner sig?"
"Nej, skräm honom för all del icke! Ju längre han ror häråt, ju
längre skall det dröja innan han hinner tillbaka för att berätta
hvad han sett, och det är endast litet tid vi behöfva på oss för att
göra fienden välkommen. Ett skott skulle i ögonblicket underrätta
honom att här funnes en bevapnad styrka, och han skulle då rusta sig
i ordning ännu innan bäten komme tillbaka."
"Vi kunna ändå icke blifva färdige i tid."
"Vi skola åtminstone med hvarje minut blifva mera färdiga än vi
nu äro. Arbeta blott, och tänk på ingenting annat!"
Sedan man öfvertygat sig att icke den andra galeren skulle röna
samma öde som den första, blef äfven den satt i vattnet, och detta
lyckades fullkomligt, äfvensom med de tvänne återstående sluparne.
Derefter började man med största möjliga skyndsamhet att tackla och
bevära alla de kringflytande båtarne, hvilket mötte många svårigheter,
dela emedan det var trangt utrymme invid berget, der kanonerna
m. m. skulle tagas in, och dels emedan man endast hade några få små
båtar, på hvilka folket kunde föras ombord. Emellertid beordrades
tvänne kompanier af grenadiererna att härvid biträda; och den
lilla viken erbjöd inom kort den lifligaste anblick.
p.63 Derefter vände konungen åter sin uppmärksamhet på Castor och lät
om bord på honom fastgöra långa trossar, hvilka fördes i land
längre ut emot högra stranden, der de två återstående kompanierna
gregadiererne ännu stodo uppatällde. I denna linia var vattnet på
några alnars afstånd från galeren tillräckligt djupt för att hålla
henne flott, och alle man fingo derföre taga i trossarne och draga
af alla krafter. I början gick det icke ur fläcken, men sedan nå gra
sjömän tillkommit, hvilka med sina rop koncentrerade grenadier ernas
ansträngningar, började det tunga skrifvet röra sig, först ett
par tum med hvarje tag, men slutligen så hastigt att en del af folket,
som väntat sig mera motstånd, till de andras förlustelse för lorade
jemvigten. Då de åter reste sig upp, funno de Castor simmande lös och
ledig vid sidan af Pollux.
Den danska båten hade emellertid kommit nära till mynningen af viken
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och stannade emellanåt några ögonblick, som det tycktes, helt förvånad
att man så obehindrad lät honom halkas. Småningom blef han allt
djefvare och djerfvare och kom slutligen in i sjelfva viken, der han
gjorde en liten rund på ett knappt bösshålls afstånd
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från den beväpnade styrkan på stranden och fartygen, samt återvände
sedan i god ro, under det att de svenske soldaterne skuro tänderna af
förargelse öfver att se en fiende så nära och icke få nedgöra honom.
Prinsen af
anlände nu på
troligen inom
afbrott i den

Holstein, åtföljd af några generaler och andra officerare,
en lust-ridt och blef mycket glad, då man berättade att de
en liten stund skulle få blifva åskådare till ett litet
enformiga belägringen . . .

Nu sköt den fiendtliga flottan fram bakom holmen midt emot, och man
räknade snart ända till fjorton fartyg, som uppställde sig på en linia och
nalkades i god ordning.
Carl kastade en mönstrande blick på de sina. Den skördade icke många
anledningar till förhoppning. I full ordning voro endast tvänne slupar,
försedda med hvar sin större kanon i aktern och en mindre på hvardera sidan.
Pollux, den ene af de stora galererna, hade fått in sina kanoner, men mycket
återstod ännu vid dess tackling, och han låg ännu orärlig vid berget. De
öfrige båtarne, jemte Castor, voro i ett mer eller mindre ofullständigt
skick, och en af sluparne flöt ännu alldeles tom på vattnet.
För afståndets skull kunde man ännu icke med säkerhet bedömma fiendens
styrka. Af den icke obetydliga fart, hvarmed dess fartyg roddes emot vinden,
slöt man likväl att intet af dem var så stort som Castor eller Pollux, men
deremot voro de i antalet vida öfverlägsna.
Konungen sprang ned till stranden och langade med egen hand några åror om
bord på Pollux, ett arbete, som visserligen i och för sig föga bidrog till
det stora hela, men som hade den verkan att sätta i rörelse alla sysslolösa
händer bland befäl och underbefäl,
p.64 som hittills ansett sig för goda att sjelfva deltaga i det kroppsliga
arbetet. Det började också omedelbart fortskrida med en förvånand
skyndsamhet.
Derefter befallde konungen att de färdiga fartygen genast, och de öfriga
allt eiter som de blefvo bestyckade, skulle lägga sig framom de andra och
med sitt artilleri hindra fienden att intränga i viken. Som emellertid
vikens mynning var nog bred för att kunna med så få stycken verksamt
beskjutas inifrån öfver hela dess vidd, gafs befallning att alla fartygens
kanoner skulle verka närmare utmed den venstra stranden, der vattnet var
djupast och der fienden således helst skulle vilda framtränga.
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For att försvara inloppet närmast den högra stranden uppställde konungen
långs derutmed de två kompanier af grenadiererna, som icke användes om bord
på fartygen. En liten bergshöjning skyddade här truppens flank emot den
ankommande fienden, men just på sjelfva denna kulle. och således först
utsatt för fiendens eld, tog konungen sjelf sin plats, derifrån han också
hade fri öfversigt så väl öfver sin egen och fiendens flotta som den lilla
soldat-hop, han nu sjelf skulle kommendera*). . .
. . . .L.D.G.
*)Drabbningen blef het. När Castor hissade signal att han var färdig att
bryta upp, gaf konungen genast befallning om anfall, och nuryskte svenska
flottan mot fienden med förlig och lustigt mod. Såsom vi ofvanföre sett,
mäste danskarne, ehuru tappert fäktande, drags sig tillbake: under ett
oupphörligt skjutande blefvo de småningom jagade ända bort emot norska
landet. Utgifvaren.
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CHRISTIAN JOHANSEN TO C.J.BENZELrUS
1785 Nov. 1, Eskilstuna
Phot. in Ph.File 596 = 4 pp. (3 sheets
In Linkoping, Diocesan Library S Bref till C.J.Benzelius, vol.IIs
B. f.l3 nr.93.
Transcript in ANC, as follows: Tafe1 MSSS 365-66; Nordenskiöld Papers
l772-l824s pp.250-5l (see above - l664.44 and as follows:
.p.l] Högwördige Herr Doctor och Biskopp!
WEIr Kyrkoherde Hr Mags StE ~ e her öfver~rE~t mig ifrE°m Herr Doctoren och Biskopen
en gratiens hEilening, jamte förfrE°~an om jag innehade nagra af de i Norrköping f
flera år sedan sequestrerade H-r Svedenborgs Böcker.
~ph.p,2] För Bewagna Htleningen far jag först aran aflagga min odmjukaste
Tacksagelse, o. om de efterfragade Skrifterna, följande vördsammast vid
handen gifva.
Det voro 50 Exemplar af H-r Svedenborgs Bok De Amore Conjugiali, som under 1769
ars Rikadag, genom Biskop Filenii foranstaltande, blefvo sequestrerade vid Sjo
Tullen i Norrkcping. At de af '~ull Bet~janingen vid Packhuset darstades noga för
varades, är mig bekant. Men nagon tid darefter, om jag ratt minnes, ar 1780, da
en kannare af dessa Skrifter, traffade i en kryidbod i Stockholm et partie Exempl'
af samma Bok, hvilka afar nytjades til convolut pepper, gissade man, at de kunde
möjeligen vara de i Norrköping sequestrerade Exemplaren, och at deras lösgifning
varit en peföljd af Biskop Filenii dod. Samme kainnare handlade da ur krydiboden
en hoper Exemplar, och let mig, emot utbyte af en annan rarare Bok, undfE°r 6 sts a
dessa. Desamme her Jag sedermera sa employerat, at jag icke her nagot at kunna ai
lata. Men som jag af samma bok her en annan inbunden dupplett, onskade jag, at
ödmjukast fa offerera den til et rums arhallande i H- Doctorens och Biskopens
Samling. Den följer i den afsigt hEirjamte. Jag far ock darvid bedja om ursakt,
at den nagot ar skadad pi de-första bladen. Den var sedan, da jag Eirhöll denS
och det egenhandiga namn som p~a titelbladet ar teknadt, utvisar at en förnEim och
ird Herre fUrut varit agare dEiraf.
~ NE°`gra afskrifter af Hr Svedenborgs Bref, ~jamte en Inlaga til K$nungen, hvilkE
kunna uplysa Sammanhanget af Sequestren p~ dess Böcker, tar jag mig afven frihet
at medsanda.
Om jag tordes, trade Jag mycket at saga om dessa skrifter, men under Herr
[ph.p.3] Doctorens och Biskoppens uplysta qgen tale de nog, for sig sJalfve. Jag
anh~ller d~ endast, at uti Herr Doctorens och Biskoppens bev~gna ynnest
innesluten, f~ aran fr am lefva med djupaste vördnad
Hogvördige Herr Doctorens och Biskoppens
Eskilstuna d 1 Nov:
1785 s
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aldraödmjukaste tjanare
Christian Johansen

1676.14
EKBOHRN’S TESTIMONY
1853

Phot. in Ph.File 634 = 3 pp. + portrait
(2 sheets)

In Vandringar genom verlden och naturen, utg. af Ekbohrn,
1853: pp.58-59. Portrait on page 58.

Transcript:

p.58

SVEDENBORG.
(Med Porträtt)
Då vi upptogo denne märkvärdige persons porträtt och biografi
för närvarande häfte af våra "Vandringar", trade vi hoppats, att en
ny engelsk biografi af högre intresse öfver Svedenborg skulle blifva
tillgänglig; då detta förhållande hittills icke inträffat, så
vi för närvarande hålla oss- till de äldre anteckningar, som finnas,
men lofva att sedermera återkomma till samma ämne.
EMANUEL SVEDENBORG, den namnkunnige Jesper Svedbergs ännu
namnhunnigare son, föddes i Stockholm den 29 Januari 1688. Redan i
sin späda ålder förlorade han sin moder, Sara Behm, och detta bidrog
ej litet att höja det fantasirika barnets tanker ofvan jordrymdens
krets. Han berättar sjelf i sina sednare bref, huru han från fjer
till tionde året trade tankarna oafbrutet sysselsatta med Gud,
saligheten och menniskans andliga lidande, samt huru från det sjette
till det tolfte året hans största nöje var att med de andlige tala
om tron. Med sinnet vändt ät höga mål och utrustad med de rikaste
anlag, fann han sedan i vetenskaperna en kär hamn undan lifvets
stormar. En allvarlig gudsfruktan samt en vidsträckt kännedom i de
Österländska och klassiska språken inplantades af fadern; derom
bäre flera i ungdomsåren författade skrifter hedrande vittnesbörd.
Under det olyckliga peståret 1710, då nästan alla studerande
lemnade Upsala och de akademiska lärosalarna stodo öde, företog Svedenborg
en utrikes resa, hvarunder han tillbragte fyra år uti England,
Holland, Frankrike och Tyskland. Då han anlånde till London, inträffade
en händelse, som nära nog hastigt gjort slut på hans vidare
bana. En sträng karantän hade nemligen blifvit påbjuden för alla
Svenska fartyg, och då han, troligen okunnlg härom, gick i land,
kom han för denna öfverträdelse uti den största fara att blifva
hängd. Efter att hafva uppehållit sig en längre tid uti städerna
Oxford, Utrecht, Paris och Greifswald, återvände han 1714 till
Sverige. Hemkommen förvånade han alla genom sine kunskapsskatter,
och deltog en tid vetenskaps-societetens i Upsala förhandlingar.

v
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Nu voro ej mera den Latinska verskonsten och den klassiska språkkritiken
hans förnämsta forskningsämnen; han framstär snart såsom en af sveriges
mångkunnigaste män. Det vetenskapliga sinnet inom större delen af den lärda
verlden var, efter Newtons märkvärdiga
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p.59

upptäckter, nästan uteslutande vändt ät det mathematiskt experi
mentala undersökandet af naturen, hvilken ansägs säsom en konstrik
sammansatt mekanism, hvars förhållanden kunde uträknas, och ett
sådant
betraktelsesätts allmänlighet förde snart Svedenborgs spanande snille
in i den högre matematiska analysen och den praktiska delen af
naturläran. Då Carl XII 1716 låg i Lund, blef Svedenborg genom Polhem
honom föreställd; han skrifver derom, att han då af konungen blifvit
erbjuden "tre characterer och functioner att valja af och sedan
fullmakt på e. o. Assessors rang och charakter". Mot slutet af nämnde
år företog han en resa till Götheborg, Trollhättan, Wenern, Hjelmaren
och Gullspång, för att utse lägenheter till nya slussars anläggande,
och åtföljde för öfrigt tidt och ofta Polhem på hans resor och
förrättningar inom landet. Vid Fredrikshalls belägring fortskaffade
han från Strömstad till Idefdord, två och en half mils väg öfver berg
och dalar, genom en egen inrättning, två galerer, fem stora båtar och
en slup, hvarigenom konungen blef i stånd att, under betäckning af
galererna och båtarna, med pråmar föra under Fredrikshalls fästning
ett större artilleri, än till lands kunnat ske. Emellertid utgaf
Svedenborg flera förträffliga arbeten af astronomiskt, geologiskt,
mathematiskt och mekaniskt innehåll. Tillika med sina syskon erhöll
han 1719 adlig värdighet, hvarefter han flitigt deltog i
riksdagsförhandlingarna. Tjenstebefattningen inom Bergskollegium hade
han ännu icke tillträdt, och ville icke komma i åtnjutande af dess
förmåner, förr än han skaffat sig säker kunskap om det egentliga
praktiska bergsbruket. Derföre besökte han först med oafbruten
uppmärksamhet de förnåmsta Svenska bergverken, och derefter anträdde
han sommaren 1721 sin andra utländska resa. Han vände sig först till
Danmark och Holland, alltjemt författande nya skrifter. Från
Amsterdam reste han till Aachen, Lüttich och Köln; besökande bergverk
och metallförädlingsanstalter. Under vistelsen bland, de Sachsiska
och Harziska grufvorna, gjorde han den namnkunnige Wolfs bekantskap,
och denne berömde lärde fattade en så hög aktning och så stort
förtroende för Svedenborgs snille och skarpsinnighet, at han under
hela sin lifstid säkte hans råd och upplysningar i flera invecklade
ämnen. Efter ett års och tre månaders resa, återvände han till
Sverige, och först vid slutet af år 1722 trädde han i aktiv
tjenstgöring hvarefter han 1724 blef ordinarie assessor. Under de
följande tio åren delade han sin tid emellan embetsgöromålen och
studierna. För hans undransvärda bildningsgåfva var allt åskådligt,
sjelfva naturkrafterna hade sina figurer. Hela Svedenborgs system,
ifrån det lägsta lifvets organisation till de höga andliga
varelserna, utgår från en enda princip, som gifvit honom sin omätliga
serie med en konseqvens, som ingen naturfilosof före honom uppnåt:
att allt lif är skapande, en ifrån Scaparen härledd kraft, med
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bestämda grönsor att bilda omkring sig för hvarje ur-atom, som blef
nedlagd i den jordiska
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naturen till stamfrö för hvarje genus af organiserade varelser. Med
denna princip bevisade han, att den lefvande naturen verkligen
representerar en slags evighet i tid; ty denna kraft, oföränderlig
fortplantad från den första skapelsen tills nu, skall fortfara lika
så oförändrad så länge naturen består, helst den inom sig sjelf har
ingen orsak till förgängelse, ehuru dess produkter förgås. Denna
skapande kraft blef ej fri, förr än hos förnuftiga varelser, och
utvidgas i ett kommande lif, i mån af menniskans då erhållna
fullkomlighet. Det var denna skapande kraft, hvaraf andarna
begagnade sig för att visa sig och samtala med Svedenborg; men
dertill kom en särskild egenskap hos honom att kunna se mera än
andra. Så uppstod och utbildade sig slutligen hans andeskåderi,
hvilket snart nog ådrog honom en egen utomordentlig ryktbarhet, som
nära nog fördunklat hans annars så stora och välförtjenta rykte
såsom en af sin samtids mest djupsinnige och lärde vetenskapsmän.
Under sin sista sjukdom, hvilken började med lamhet jultiden 1771,
förlorade han sina andeuppenbarelser, en omständighet, hvilken satte
honom i den största ångest, så att han ofta skall hafva utropat: "O!
min Gud, har du då slutligen öfvergifvit din tjenare!" Vid slutet af
Februari fick han dock sin siareförmåga så vida tillbaka, att han
för sin vardinna skall hafva bestämt sin dödsdag att inträffa en
månad derefter. Sedan var han lugn, och ehuru hans kroppskrafter
dagligen minskades, bibehöll han dock fullkomlig redighet till sin
dödsstund.
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ANECDOTE CONCERNING SWEDENBORG
1862 March 31
In One Year in Sweden by Horace Marryat, 2 vols.,
London 1862, vol.I: pp.436-37.
Copy in ANC Library = 914.85 M.
Text:
p.436 We ring at the gate of a garden planted with apple trees
and pollard limes, in which stands the house of Swedenborg.
"Walk in," begged a smiling old woman; "the summer-house
remains just as he left it;" and, opening the door of a
painted kiosk, adds, with a curtsy, "Go in, sir; it was here
he had all his best visions." Swedenborg was very odious in
society. Crossing the Mälar in company with some ladies, he
began as usual holding conversations with nobody. "Why,
Mr. Swedenborg, what are you chattering about?" asked one of
the party. "Silence, woman! I am holding converse with my
spirits." The lady was not to be shut up in that manner.
"Spirits" why, how many have you on board the boat?" "Twelve,
madam, who never leave me;" and he angrily turned his back on
the inquirer. The Dalkullas exchanged glances. On arriving,
p.437 Swedenborg proffered a coin in payment. "Thirteen marks if you
please, sir - not one stiver less." "And why, pray?” remonstrated he. "Did
not you say, sir, you had twelve spirits on board? Are we poor girls to
pull them over the lake for nothing?" The visionary, who feared neither
ghost nor devil, paid down the fare demanded, sooner than encounter the
clatter of two women's tongues.

Referred to in the Intellectual Repository, London 1862, pp.233-34, as
follows:
The anecdote mentioned in the following letter, taken from an
Exeter newspaper, is a new but distorted version of the comparatively
innocent old story of Swedenborg paying the fare of a number of spiritual
companions who had accompanied him on a voyage because he had very
unreasonably kept entire possession of the cabin. . . "Sir, - Having had my
attention directed to an apocryphal anecdote, or rather one perfectly
destitute of truth, of Swedenborg - extracted from Marryatt’s Sweden into
the ‘Varieties’ in your last week’s issue - believing that, whatever
opinion you may entertain of Swedenborg’s theological dogmas, you will not
hesitate to do justice to the memory of one held by all who are
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acquainted with his character to have been a great and good man, I
venture to supply an extract or two from well authenticated sources,
showing the estimation in which he was held by his contemporary
countrymen, and the extent to which the author of Sweden has suffered
himself to be imposed on. . . . . .
p.234 . . . the preceding are sufficient to show what credit is due to
the absurd story in Marryatt’s Sweden. Very respectfully yours,
"[Signed] Woodville Woodman"
"Stoneclough, near Manchester,
March 31, 1862."
See Emanuel Swedenborg, Sa Vie, Ses Ecrits et Sa Doctrine
par M.Matter, Paris 1863: p.428 Notes
Quoted in
ACSD Appendix II.
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MATHESIUS’ SLANDERS
1868 Feb. 24
See above - 1258.l2, 1651.22, 1673.13-16
In Ehrenborg Papers, in the possession of Eric
Nordenskiöld, of Stockholm.
Transcript:
4. In a letter from W. White, London, February 24,
1868:
"It would of course be interesting to ascertain
whether Mathesius was ever lunatic. I do not say he
was not, but simply that there is no sufficient
evidence to prove he was. His marriage subsequent to
his asserted lunacy is a hard fact to get over. There
are few women I suppose even in Sweden who would marry
a madman. His story of Swedenborg’s delirium may be
exaggerated in parts, but Okely who distrusted Wesley
saw Brockmer himself, and Brockmer said the narrative
was true in all the main lines. Now I trust a
dispassionate testimony like that of Okely much before
that
of
an
enthusiastic
partizen
like
Robert
Hindmarsh. For myself I have not a doubt that
Swedenborg was what men call mad in 1744, but
supposing he was, what then? He did not remain mad,
but grew wise far beyond the measure of his fellows. .
. . What a wonderful thing is your collection of all
these volumes of Swedenborg you have sent over. They
are my constant amazement, and the amazement of
others."
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WAS SWEDENBORG A FREEMASON?
1870

24.11,
See above - 1517.14
" Doc. 2²: pp.735-39 (=Doc.293)
Discussed in Swedenborg Rite and the Great Masonic
Leaders of the Eighteenth Century, by Samuel
Beswick, New York 1870.
Copy in ANC Library = S2 B465.2.
Contains assertions but no documentary evidence.
Reference to Minutes of the Exegetical and
Philanthropic Society, p,89; see also the following
pages : 82, 90, 92, 94, 95, 101-5, 122, 124, 135, 140,
145, 154, 155, 163-64, 173, 178, 195.
Reviewed by Alfred Acton in NCL 1909 Feb., pp.100-3;
see also
" 1905:pp.110, 227.
See below - Appendix II (S. & Masonry): Transcript of
article in The New England Craftsman [1909]
pp.205-16.
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LIFE OF SWEDENBORG
1905, Stockholm
Phot. in Ph.File 635
= 31 pp. (=15
sheets)
In Läsning för Svenska Folket. . .
Ny Följd., 31st
Bandet,
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Stockholm 1905: pp.278-308 - "Emanuel
Svedenborg. Af Herman Levin.”
Copy in ANC Library
= S8S L57,
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VOLUMES OF SWEDENBORG DOCUMENTS
In ANC Lib.:
(l asterisk = Rm l7
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= Swed.Lib. in Rm 17
1 dagger = Rm l5)
S11.T64

Abrégé des Ouvrages d'Em. Swedenborg, Stockholm & Strasburg 1788

S8S.Tl2ab

Abriss des Lebens und Wirkens E. Swedenborg's, Stutt. und Anstatt 1845

063.Ac8*

Acta Eruditorum, Leipzig l682-1731; Nova Acta Erud. 1732-51
Acta Germanica, see Literary
-- Acta Hist. Ecclesiastica nostri temporis, Weimar 1782 (v.57), see Matter

068.Ac2**

Acta Literaria Suecia, I,1720-1724; Acta Literaria, 1771 (vol.VI not in ANC)

S8S.Ac81Acton, A: Letters and Memorials of Emanuel Swedenborg, (2 vole.) l948, l9
Adelns, see Sveriges Riddarskaps
S8S.Ad8

Adskillige Curieuse Anmaerkninger .............E.Swedenborg, Kiöbenhavn 1774
.......................................................................(ANC = 1780 ea.)
Afton-Bladet no.50, March 1784
Afton Posten no.24, March 1815, - see Brunjeanson
Allgemeine Deutsche Bibliothek, Berlin u. Stett in 1766, 1767
-Kirch. Gesch. von Grossbrit II 1819
-- Kirchen-Zeitung 1836
Allmänna, aee Gjörwell
Alm, H: Den Gyldene Freden, Stockholm 1948

202.A16

Alnander, S.J: Anvisning til et Utvaldt Theol. Bib., Stook. 1762-81 (II 1772)
Altonaischen Gelehrten Mercurius, II 1771 (April)
Analecta Transalpina I, 1762, 1763-1765, Venice
Anmärkningar, see Gjörwell
Annals of Literature, see Critical
Arminian Magazine, VIII 1775, Jan.1781, VI 1783 - see Wesley

540.1 Ar6

Arppe, A.E. Anteckningar om Finska Alkemister, Helsingfors 1870
Athenaeum, The, London 1857 (Dec.)

920A.v.7

Atterbom, P.D.A. Svenska Siare och Skalder, Upsala 1841-55
(ANC = 2d ed. Öre. l862)
Aurell, A.J., see Handlingar rör. Swed-mem

S5.Au

Aurora II, London 1799-1801
678

S8S.D85

Aus und Uber Swedenborg. Mit Vorwort von Christian Düberg, Wismar 1849
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Bibliog. B
ANC Lib.
S2/v.119a

Bayley, Dr.J; Observations made during a Tour through Norway, Sweden,
[etc.] in ... 1866, London 1867

S80.B34n

New Church Worthies, London 1884

S8S.B38

Beaumont-Vassy, le Vicomte de: Swedenborg: ou Stockholm en 1756, a Drama

S8S.B449

q948.5B

Benz, E:Swedenborg in Deutschland, Frankfurt am Main 1947
-- Béranger: Autobiography

Göteborgs Stift under 1700-talet = vol. 4 of Samlingar till
Göteborgs Historia, Göteborg 1891
-- Berger, T: Synchronistische
Universal-Historie [etc.], Cob. & Leip. 1755
050.B45*

Berg, W:

Berlinische Monatsschrift, Berlin 1783-89 - vols. XI, XII 1788
Herausgegeben von F.Gedike und J.E.Beister
(ANC = vols.lI-XIII)

S2 v.l3b

Beskow, Baron B.von: Minne öfver Assessoren i Bergs-Kollegium Emanuel
Swedenborg, Stockholm 1860
Beskrifning på …E.S.’s Gård på Sodermalm, see Lange.

S2.B465

Beswick, S: Swedenborg Rite, New York 1912

948.5/B462 Bexell, S.P: Götheborgs Stifts historia och herdaminne I, Götheborg 1835
(ANC = vol.1 only)
S2.B468d† Beyer, G.A. De Duplici Sac. Scrip. interpretandi, Göteborg 1769 (Phot.)
-- dE (Translat by E.S.Price:) A Twofold Method of Interpret the Sacred Scripture,
typewritten MS.
S3.B46

Index Initialis, Amsterdam 1779

S2.B468ny† Nya Försök till upbygglig förklaring öfwer Evangliska Sön- och
Hogtidsdagstexterna, Göteborg 1767
-Bibliothéque des Sciencos et des Beaus Arts, Haye 1763, 1764
805.B47**

Bibliothéque Raisonnée des Ouvrages des Savans de l'Europe, Amster. 1728-78
(449) Biester, J.P.: In Terra ex Astronom., Lond. 1726; these de aeus magnet. Lond. 1725.

920.B52

Biographiskt Lexicon, vols. XVII, XIX
-- Biographie Universelle, s.v. Swedenborg

910B

Björnståhl, J.J: Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland,
680

Ängland, [etc.], Stockholm 1780-1785 (6 vols in 3)
068.Sc78

Bokwetts Gillets Protokoll (H.Schück ed.), Upsala 1918

193.Kl3me

Borowski, L.E: Darstellung des Lebens und Charakters Im. Kant’s, Könings 1804

S2.93vn

Brandt, G: En grundelig Anledning til Mathesin Universalem o. Algebram,
Stockholm l718
-- Brenkenhoff, L.L.von: Paradoxa, pt.II, Potsdam 1789

S11.H17

Briefs-Wyze Verhandeling betreffende het leven van Em. Swed., Amster. l790

S10.FV Bring, S:E: Trollhättan, [1911]
-- Broling, G: Anteckningar under en Resa i Eng. åren l797, 1798 & l799, Stock. l808
-Brotherton, J: Commonplace Book of, see Thiebault
-Brunjeanson, C.J: Verser i Blandade
ämnen, I
S8S. T12s

Bush, G: Documents concerning Life & Character of E. Swed., N.Y. 1847
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Bibliog. C - D
ANC Lib.
S2.C19

Carlson, G.W: Anteckningar rör. Svenska Kyrkan i London, Stockholm 1852

669.fc13

Calvör, H.: Acta His. -Chron. -mech. Circa Metall in Hercynia… Brawisid 1763 = (874.11)

Sw99.Ll740 Carmina in typographiae solemne seculare tertium celebratum, Lipsiae 1740
[In Praeconium Inventionis Typographiae]
S2 v.9b

Cat. of Swedenborg's MSS, by Wennberg & Benzelstjerna, 1801, reprinted 1820
(1801 ed. in ANC Lib.)

S1.St8c

Catalogus Bibliothecae Emanuelis Swedenborgii, Holm.1907 (fac. - AHS = Ed.)

S2.C38t

Chastanier, B: Tableau Analytique et raisonné de la Doct. Celeste de
l'Eglise de la Nouvelle Jérusalem, London 1786
-A Word of Advice to a Benighted World, London 1795
-Chevalier, N: Liste des Noms et Qualités de leurs Excellences mes Seigneurs les
Plenipotentiaires...Utrecht 1713 (pub. by the Author)
-Chydenius, A: Omständelight Swar, 1765

948.5/C475 Politiska Skrifter, 1880
948.5/C475r Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System, Stock. 1766
-- Clemm, H.W: Vollständige Einleitung in die Religion und gesamte Theologie, vols.
I-IV, Tüb. 1764-1767
S8.C62
Clowes, J: A Memoir of the late Rev. John Clowes, A.M., Manchester 1834
(2d ed. 1849 in ANC Lib.)
-- Collin, N., see Journal & Biography of
063.C73*

Comment. de Rebus in Sc. Nat. et Med. gestis, Laip.1752-88, (v.xiii, xviii)

063.C74*

Commercium Lit. ad rei med. et scientiae nat. incrementum institutum. 1733

S10.C74

Constitutiones Nationis Dalekarlo-Vestmannicae, Upsala 1910
-Cookworthy, W., see Memoir of

669.fC83*

Courtivron, Marquis de, et Bouchy: Art des Forges & Fourneaux à fer, Paris 1762
-- Cramer, J.A: Elements of the Art of Assaying Metals, 2d ea., London 1764
Eng. trans. by Dr.C.Mortimer (see NCCL v.l02 no.G p.25 note)

669.C84a* 1st ed., from Latin of 1741, London 1741 (note on Swed. = p.453)
-- Critical Review, The, or Annals of Literature, XXX, London 1770
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S8S.C91
S8S.C91a

S8S.C91E
1947
S2 v.l3E

--

Cuno, J.C: Sammlung einiger Nachrichten, 1771

Aufzeichnungen eines Amsterdamer Bürgers über Swedenborg, Hanover
1858 (published ed. of Joh.Chr.Cuno's eigenhandige Lebensbeschreibung, edited by Dr. A. Scheler)
English trans. from the German by C.Berninger, Bryn Athyn,

Sammlung etlicher Briefe Herrn Em. Swedenborgs, betreffend einige
Nachrichten von seinem Leben und Schriften, 1772

Sw189.Dal 772 Danish trans. Tre Merkværdige Breve, . . . Kiöbenhavn 1772
Sw22.1716
-----

Daedalus Hyperboreus, Parts I-VI, Upsala, pho 1910
Dageliga Tidningar, Stockholm, April 1772
Dagens Nyheter, Stockholm daily paper - previous to 1884
Dahlheim, von: Meritförteckning
Daily Advertiser, London 1749 Dec. (Reproduced in Int. Rep. II 1826 - in
ANC Lib. = S5.In2)
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Bibliog. D- G
ANC Lib.
S80.v.l

Dalin, O: Åminnelse-Tal öfver ............. Doct. Eric Benzelius, Stock. [1744]

[see 1404.31]

Dicklnson, Edmund: Physica vetus et vera, Lond. 1702,Rotterdam 1703, Leoburg 1705.

439.73/qSe6L.2 Dictionarium Anglo-Svethico
183.6/fD62**

Diodorus Siculus . . . 1559 - ed. of Amsterdam 1746 also in Rm l7
-- Disputatio physico-Medic de Natura, Arte et Remediis in morborum cura necessariis ...
Mathias Ribe Holmensis, March 20, 1695

Arch.20l0

Dodsley's Annual Register, 1759 (Englend) - vols.1-114,

1758-1872 in ANC

Rm 15 unbound East London Observer, 1912 Feb. & March = (1575)
BO

Ehmann, K.C.E. von: Friedrich Christoph Oetingers Leben und Briefe, Stuttgart 1859

Rm l5†
Ehrenborg Letters, pp.l-74 (1781 March to 1820 May) 2 sets (phot.) in ANC
B T
Stockholm 1819
839.7/Ei22

Ehrenheim, F.W.von: Tessin och Tessiniana,

Eichhorn, C: Nya Svenska Studier, Stockholm 1881
-- Ekbohrn: Vandringar genom verlden och naturen, 1853

5l0.W83**

Elementa Matheseos Universae, Geneva 1732 (5 vols.)

S2.AEml

Emanuel Swedenborgs demüthiges danksagungsschreiben an den grosser Mann, dir die
nonesistenz des teufels demonstrirt hat, Frank. u. Leip. 1778

S2.93n

Eneström, Gustaf: Emanuel Swedenborg såsom Mathematiker, Stock. 1890
--

Erfurtische gelehrte Zeitung, May 29, 1769

805.Er5*

Erlangische Gelehrte Anmerkungen und Nachrichten... Feb. 1766 + Sept. (v.XXXIX]

205.Er6*

Ernesti, J.A: Neue Theologische Bibliothek, Leip. 1760-69 - vols.IV (1763),
VI n.10 (l765), VII (1766)
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-- Europische Mercurius, Amsterdam 1721 - Dec. 12, 1721 (phot. in ANC)

948.5/F94
ANC

--

Formey, J.H.S: Souvenirs d’un Citoyen, Berlin 1789

--

Frankfürter Gelehrte Anzeiger, 1772 March 10

--

[Fraser, James]: Your Life, London 1841

Fryxell, A: Berättelser ur Svensk Historia 1900-4, 14 vols
Gentleman's Magazine, London - l749 v.18, 1750 v.20, 1754 v.24, 1772 v. 42,
1774 v.44, 1778 v.48, 1785 v.55, 1792 v.62
Gentleman's Monthly Intelligencer, see London Magazine

Sw99.L1740

Gepriesenes Andencken von Ersindung der Buchdruckerey wie solches in Leip. 1740

050.A1 12*

Gjörwell, C.C: Allmänna Journalen, n.104, Oct. 1813

050.A1 1

Allmänna Tidningar, 1770, 1771, 1772 - ANC = 1787-9l
See Nya

050.G44

Anmärkningar I Swenska Historien, I, Stock. 1786 (Sept.)
Tidningar om Lärda Saker, Stock. 1767, 1768, 1769
-Tankar öfver den bekante Parti-Skrifvaren, 1770

--

.......... (See Sv. Magazinet and Swenska Mercurius)
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Bibliog. G - H

ANC Lib.
Göteborgs Stifts Herdaminne, see Skaretedt
050.G71*

Göteborgske Spionen (n.32), Aug. 1766 - af Bengt Öhrwall
--

Rm 15†

Göteborgs Weckoblad, Aug. 8, 1765

--

Götheborgs Stifts Hist., see Bexell

--

Götheborgska Magazinet, n.48, Nov. Dec., 1766 -(J. Gothenius, Ed.)

Göthenburg Documents - transcripts made by J.E.Rosenquist
--

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen . . . II, 1763, nos.1 & 3, 1766, 1768, 1771,
1775

--

Greifwaldische Neu. Krit. Nachr., III, VI, 1767, 1770 - see Neue

[Gyllenborg, E.], see Marie Bästa
016.611/H15* Haller, A. von. Bibliotheca Anatomica, Tiguri 1774-77
--

Hamburgischen freien urtheilen (Hoppe), 1751

--

Hamburgische Unpartheyische Correspondent, April 1788, 1772 (no.55)

948.5/El9 Handlingar rörande Skandinaviens Historia, Stockholm 1853, 1821 (ANC = vols. 9 & 34)
--

Handlingar rörande Nord. kriget

S2.Au64† Handlingar rör. Svedenborgianismen (pub. by A.J.Aurell) - phot.pp.l-176 in ANC
Handlingar till Vet. Soc. Historia, see Kongl. Vet. Soc.
291.35/
L972

Hebrew, Dissertation on
Helander, see Rhyzelius

549.3/
H38p

Henckel, J.F: Pyritologia oder Kiess Historie, 1725

BO

Herpel, O. Friedrich Christoph Oetinger, Die heilige Philosophie, München 1923

S9.H58ri

Hindmarsh, R: Rise and Progress of the New Jer. Church, London l86l

S2.H58v

A Vindication of the Char. & Writinge of ... E.S., Manch. 1821
686

-- Hirsching: Historisch-Litterarisches Handbuch
v.XIV
-- Histoire der Gelehrsamkeit unserer Zeiten 1722. Leipzig 1722 Pt. IV
948.5/H62 Historisk Tidskrift, Stockholm 1893
94805/N758 Historiska Handlingar, vol.VII, Stockholm 1868 - (Nordin"s Dagboks-Anteck.)
948.q864

Hjärne, H: Historiska Studier tillägnade, 1908

S8S.H69

[Hobart, N:] Life of Emanuel Swedenborg, 1850
-- Höpken, A.J.von: Bretwexling, 1890 - see Silfverstolpe

S10.H77

Skrifter Samlade och i urval . . . , Stock. [1890]

S8S.qH87

Hultkrantz, J.V: The Mortal Remains of Emanuel Swedenborg, Upsala l910
--Hwad Nytt? Hwad Nytt? (pub. by J.Rosén), n.1 May 1772, Göteborg 1772
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ANC Lib
282.qIn2

Bibliog. I - K
Index Librorum Prohibitorum . . . Rome 1758
I.N.J., see Disputatio physico-Medic de Natura, [etc.]

S5 In2

Intellectual Repository, l8l3, l8l7, 1818, 1823, 1836-37, 1842, 1845, 1864
1870, 1880, London l8l2-1881

89l.7/J4l2

Jenson, A.A: Rysk Kulturhistoria, Stockholm 1908

Rm 15†

Jönköping Documents - transcripts made by J.E.Rosenquist

BC

Journal & Biography of Nicholas Collin (l746-l83l) - tras. from orig.
Swedish MS by A.Johnson, Phila. 1936
-- Journal des Scavans, Amsterdam 1764, Oct. 1766
-- Journal Encyclopedique, 1770 Tom.VI à Bouillon (Aug.)
--Julin, P: Dis. Philosoph. De Democ. Liter., Upsala 1735 Oct. 29
-- Jung, J.H. (surnamed Stilling): Sämmtliche Schriften, 1835-39 v.XIII
Jung-Stilling’s Memorandum Book for 1809, and
Zerstreute Aufsätse aus Jung's Taschen buch 1805-16 in Sämm. Sch.
Theorie der Geisterkunde, Nurem. 1808

133.J95
S8S.K12

Kahl, A: Narratiunculae, London 1859

S2.K12

Nya Kyrkan, pt.I, pt.II, Parts I-IV, Lund 1847-64

S2.K13dG

Kant, I: Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysic
pub. anonymously, Königsberg 1766
Eng. trans. by E.F.Goerwitz

S2.K13d

De Quincey's trans. = Abstract of Swedenborgianism, pub. in London Gazette May 1824 &
Morning Light 1891
Supplement zu Kant's biographie, see Tafel
--Katholik v. Weis, Octoberheft 1826, see Neorama
S8S.K67

Kleen, E.A.G: Swedenborg En lefnadsskildring, Stockholm l9l7-20, 2 vols.

623. 1/M92 Kongl. Fortifikationens Historia (af L.W.Nunthe), Stock. 1911 - ANC = v.3 only
688

068.K8h*

Kongl. Sv. Vetensskapsakademiens Handlingar, I: 1740, Stock.1739,1740
vols.1-15 in ANC Stock. 1780
-“
“
“
Register öfver de XV Första Tomer, 1770
-“
“
“
“
“
X Tom. Stock. 1780

506.K8p

“

“

protokoll, v.II 1741, 1743, “

1918 (v.1,2)

Sw166.Sl763†

“

“

“

1763

068.K8*

för år 1763, vol.24 “

German trans. Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften
Abhandlungen [etc.] auf das Jahr 1740 . . Ham. & Leip.1749-92

Sw22.pho1910 “ vetens ka ps societetens i Upsala Tvåhundra årsminne, Stock. 1910
-- Krigs Arkivet: Kartogen 17, no. 15, 1749
Swl66.S1763† “ Wetenskaps Akademien Dag-Böcker för åhren 1760-1771, 1768 - Stock.
-- Krigs Arkivet: Kartongen 17, no.l5, 1749
S5.K8

Kristligt Sändebud, Ett, II, III, Upsala 1869-73
-- Kullin, L.J: De usu Algebrae, Pt. II, Upsala 1743 (An Academical Dissert.)
-- Kyrkohist. Årsskrift 1915 (descr. By Lundström) 437.1101
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ANC Lib

Bibliog. L - M
-- Lagermark, J.A: Stridema vid Vestkusten 1717-18, Upsala 188

S8S.Ll8G

Lamm, Martin: Swedenborg, Leipzig 1922
-- Lange, J.G: Beskrifning På Afledne Assessorens Herr Emanuel Swedenborgs
[printed by] Gård på Södermalm, Stockholm 1772

050.L322
S8S.L57
1905

-- Lärda Tidningar för år 1772, n.90 Nov.l6, Stock. 1772 -(Copy in ANC Lib. =
issues for 1750, Aug., Dec., 1760, Jan., l76l, Dec., 2 vols.)
Läsning för Svenska Folket, Ny Följd 31st Bandet, Stockholm

-- Lavater, J.C: J.K.Lavaters Lebenbeschreibung, I, Winterhaus 1802-3 (G.Gessner)
-- Leipziger Zeitungen, 1770, 1772; Neue L. Allerl., 1772 (n.22)
-- Levertin, O: En Gustaf. Adlings Lefvnads Hist.
569.L621ö Lilljeborg, W: Översigt af de inom Skand. (Sv. och Norrige) anträffade
Hvalartade Däggdjur, 2 pts., Upsala Un. Års. för 1862
569.qL62l

On two subfossil Whales discovered in Sweden, Soc.Sc., Upsala 1867

59l.9/L62l

Fauna öfver Sveriges och Norges Ryggradsdjur, Upsala 1874

Rm 15†

Lindh Documents, = Cat. of F.G.Lindh's Collection of Docs. in Stockholm

017.L66

Lipsius, I.G: Bibliotheca numaria . . . 1801, Leipsig 1801
- Literary Memoirs of Germany or Acta Germanica I, London 1742

017.L84*

London Cat. of Books . . . since 1700, The, London 1773 - (l729)
- London Gazette, May 1824 - see Kant

ANC

London Mag. or Gentleman's Monthly Intellig., v.39, 1770, London 1732-84 vols.1-52
London Swed. Society Reports, nos.11 & 12, see Swedenborg Society

qS8s.N/
752s

Lychnos Lärdomshistoriska Samfundets Årsbok 1944-45
Lynde, Humfrey, see Via Devia
-- Macray, W.D: Annanls of the Bodleian Library, 2d ed., Oxford 1890
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S5.N47

Magazine of Knowledge, I, Londnn 1790, II, l79l
-- Malm, A.W: Hvaldjur i Sv. Museer år 1869, K.Sv.Vet.Akad. Handl., Stock.1871

S6.fH3

Manchester Reports, Apr. n.VII, 1809, n.VIII 1810, Apr. 1811, n.XI Feb. 1813

S10.G99

Marie Bästa Del, . . .Stock. 1756 [by E.Gyllenborg], 1st pub. in 1752

914.85M

Marryat, H: One year in Sweden, 2 vole., London 1862
-- Materialij Dlja Istorij Imperial Akad. Nauk, II 1731-35, St. Peters. 1886

S8S.M43e

Matter, J: Emanuel Swedenborg, Sa Vie, ses Écrits et sa Doct., Paris 1863

560.M48

Melle, Jacob à: De Lapidibus Figuratis, Lubec 1720
-- Memoir of William Cookworthy, London 1854 - see Intel. Repos., 1856
-- Mémoires Historiques Littéraires et Abecdotiques tirés de la Correspondance du Baron
Melchior Grimm, III, London 1814

508. M51*

Mémoires Littéraires. . . Traduits de l’Anglois, 1750
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Bibliog. M - N

AMC Lib

S2.M57

Meyer, J.F: Hades, Frankfurt 1810
-- Mina Tidsfördrif, Sept. l5, 1780, N:o 28
-- Minnes-utställning öfver E. Swedenborg, Stockholm l908
-- Modee's utdrag utur Publ. Handlingar, V. VIII
-- Monthly Magazine, London l84l + XXXIV, 1812

S5.M76

Monthly Observer, London 1857-65 - (l859, 1860, 1862)
-- Monthly Review or Literary Journal, London, 1764, 1770, l77l, 1775, 1778

S5.qM8

Morning Light, London, 1891, 1894 (from Lloyd's Evening Post 1768), 1899
Mört, J: see Weidler
-- Munthe, C.O: Frederikshalds og Frederiksstens Historie indtil 1720
-- Munthe, L.W., see Kongl. FortifIkationens Historia

S5.N13

Något Nytt - (F. Ehrenborg, Editor)
-- Neorama von Friedrich Wilhelm Carové, I, Leipzig 1838
-- Neue Critische Nachrichten, III Band, Greifswald 1767, VI, 1770
Neue Leipziger Allerl., see Leipziger
Neue Theologische Bibliotek, see Ernesti

063.N39

Neuer Zeitungen von Gelehrten Sachen, l72l, vol.VII, etc.

S5.NL6

New Church Life, 1881 -

S5.NM26 New Church Magazine, Boston 1872-74
S5.NM27

“

“

“

London l882-1925 - (1885, 1891, 1895, 1903, 1908, l9l0,
l9l2)
692

S5.NM32 Newchurchman, The, London, 1855-1857

- 3 vols. (1856) - see White

S5.NM4

New Church Messenger, New York 1853-(cont’n of New Jer. Mess., see below)

S5.qM8

New Church Weekly, London 1915-20

S5.NR29

New Jerusalem Church Repository, Phila. 1817-18

S5.NM24 New Jerusalem Magazine, London 1790 - (l790, 1831-32, l84l, 1842), 1826-93
S5.NM4

New Jerusalem Messenger, New York, vols.l-47 - (1828-29, 1831-32, 1861, 1872
74, 1869)
-- Nieuwe Vaderlandsche Letter-Oefeningen . . . vol.II no.l, Amsterdam, by
A. van der Kroe, en Ey Yntema en Tieboel, 1769

S2.N66a

Noble, A: An Appeal in behalf of the Doctrines of the N.C., London 1826

Sw54.Sl903 Noraskogs Arkiv, 1903
fC92.38*
BC

Nordberg, G.A: Konung Carl XII Historia. . . Stock. 1740, 2 vols.
(ANC = vol.II only, + Ger.ed. Hamburg 1745-51)

S2.N754
(in Safe)

Nordenskjöld, C.F: Considérations Générales sur le Christianisme Actuel, . . .
Rost. 1819
Nordin, C.G., se Historiska Handlingar
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Bibliog. N - P

ANC Lib

-- Northampton Mercury, The, July 4, 1768
-- Notman: Disput. Auspicia Christianorum in Livonia, Upsala 1700
063.Ac8*

Nova Acta Eruditorum, Lipsiae 1747
-- Nova Acta Regiae Societatis Scientis Upsaliensis, Ups. 1867.

S5.N853

Nova Ecclesia, Stockholm l921- (1924)

063.N39

Nova Literaria, 1720-22, in Supplementum Actorum Erud., Lipsiae 1722 (J.G.
Kravisius)

Sw47.
Ny Räkenkonst, En (A New Arithmetic), 1718 - Typewritten MS.
qSl932
S5.N96

Nya Krycka Härolden, 1903
-- Nya Allmanna Tidningar, vol.1 no.33, Feb. 1773

S5.N97

Nya Kyrka Tidningar, 1876- (l876, l907, l9l5, l9l7, l918, l92l, l922, l930)

S6.qSol

Nykyrkliga Sällskapets pro fide de Charitate pros. och handlingar - a typewritten MS

S9.Od2 Odhner, C.Th.: Annals of the New Church, 1688-1860, Bryn Athyn
1904
ANC†

Odhner C.Th.: MSS.- Handwritten copies of Documents gathered by C.Th.O. from
the State Archives in 1895 (about 100 sheets)
-- Oedman , J.: Chorographia Bobusiensis eller Bohusläns Beskrifning, Stock.1746

S2.0e8b†

S2.Oe8h

BO
S2.0e8s†
92.0e8e

Oetinger, F.C: Beurtheilungen der wichtigen Lehre von dem Zustand nach dem Tod [etc.],
l77l; or Schwedische Urkunden von dem Ass.Swedenborg
Des durch Demuth grosser Gelehrten . . . höchstwichtiger
Unterricht vom Hohenpriesterthum Christi zur richtigen Beurtheilung der Nachrichten des Herrn von Swedenborg, Frank. und
Leipsig 1772
-- Metaphysica et Chemia, (Anon.),1762, published under his son's name
Selbstbiographie, Stutt. 1845 (Edited by J.Hamberger)
Swedenborgs und anderer irdische und himmlische Philosophie,
Frank. und Leipzig 1765
Schreiben von einer angeblichen Vermittlung des Streits
. . . Frank. und Leipzig 1770 (in Ehmann's Leben u. Briefe
694

.
S2 vol.5f

pp.749-56)
Oförgripeliga Tankar ... om den såkallade Swedenborgianismen. . .Ups. 1776
(H. von Walden)
-- Oförgripeliga Tankar om Sattet, Stockholm 1788
-- Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdningar, l686-l7l6 (Jan.Apr.Sept.1716)
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