
Öppne Ordres 

 

Emedan Umeå Sokns allmoge, wid Håll läggningen år 1768, sig åtagit, at emot det Holmö 

Byamän Skulle intagas uti Hållskjutsen, tour wis wilja Skjutsa angelägne bud och resande 

öfwer qwarcken; altså anbefalles Krono länsman Elias Norbäck, at genast afresa till Holmön, 

och antyda Byamännen derstädes, det de i samma Stund  afsända en Båt med några man 

öfwer qwarcken, til at, å Umeå Sokns wägnar öfwerföra hos gående mitt angelägna bref, til 

Herr Baron, General majoren, landshöfdingen och Riddaren Göös i Wasa, hwilcket Björkö 

Hemmans åboer emt qwittence tillställes, och hwilcka på lika sätt strax wid inhändigandet, 

besörja om samma brefs fortskaffande till Wasa. 

 Holmö Byamän komma af Umeå Sokn at njuta ersättning och betalning för denne resa. 

 LandsCancelliet i Umeå d: 9. Junu 1773. 

 

M.A.vonKothen 

 

/(BrorDan:Perlström) 

 

 

 

Att innenemde Bref blef i dag Högwälborne Herr Baron General Majoren Landshöfdingen 

och Riddaren Göös till stäldt, det intygas af Österbottns LandCancellie i Wasa ds. 11: Junu 

1773 

(P:S:Castin) 

(LandJouret:) 

 

Brevet 

 

I Jesu älskade broder, den gode och ewige gud hälpe os, ditt bref min wän och broder har 

fägnat mig mycket, Ty det är för en i Wägen wandrande pelegrim at finna en eller flera uti 

wägen som äro fattiga, så kunna de bäst komma öfwerens att fölias åt, men är en rick och den 

andre fattig, så blir strid emellan dem och iämte dett, så tål denna wägen inga ricka 

wandringsmän; ty han leder till det land hwilckens herre äger alt därföre behöfwer han ingen 

som har något sielf. Om du wiste min broder huru nödigt det är för os at wara fattiga och ut 

blåttade ifrån alt, så hade wy ingen fattigdom, gud wet at iag är så arm och fattig som du och 

flera icke tror, gud wet och det att min siäl än hungrar efter diupare fattigdom som han sielf 

må utwälia, jag tör icke sielf wälia; och om iag må tåle betrackta min oskicklighet, så 

swarades icke på ditt bref, utan gaf det till Baka och sade; gor som du har gort herren är med 

dig; men som Kiärleken fordrar at swara; så gör jag det som gifwes, först will iag gå till den 

saken som bror säger at mitt bref gort nytta hos eder ort, det må bror wara hel säcker om at iag 

det ringaste rår före eller har del uti; ty är gud som altid i siälarnes hunger gifwer sin 

wälsignelse, ty alla goda gåfwor Kommer ifrån liusens fader, det andra som bror ber mig om, 

att beda gud om at han gör bror till intet, der på kan iag ey annat råd gifwa än det bror gifwer 

sig åt gud utan förbehåll alt det som bror ….. till in och utwärtes, du skall snart finna huru lite 

han lär göra göra dig i dine egne ögon, ia kan hända, hos andra under och tillika, ty wet iag är 

helt sanfärdig, iag wet om du af hele hiertat gifwa dig åt gud i alt, då skall du finna så mycket 

hinder och motstånd af dit …… och onde wän at du snart skall blifwa skam nöddig blygd ned 

lägga dig i dit intet, och ingen annan utwäg finna än blygsamt falla ned, och ödmiuckt tigga 

nåd, widare om det bror frågar angående den person som finner sig förbundenen at älska en 

annan som den icke kan winna genom bön och tårar, den samma söcker med enfaldige hierta 

först öfwer al ting älska gud, då delar gud den kiärlek som Creature bör niuta efter sin wilya; 



men wäly icke något hwarken littet eller mycket af alt som är för os efter wårt tycke nöd 

wändigt, men låt gud wälya så blir alt uti guds ordning rätt och gott; der före börde wy icke 

hafwa någon wilya uti dett som gud skall göra med oss, bed den Kära Systern ………. gifwa 

sitt hierta år Jesum sin bästa wän, at hon hänger sig fast wid honom som …… åstundar, så får 

hon wäll kiänna Jesu Kiärlecks böyelser i sin siäl och hierta till gud och sin nästa; men till at 

älska någon utom gud, det är att älska det döda i stället för det lefwande, med et ondt beyär 

ingen Kiärleck till någonting i hela wärden bara guds Kiärleck; ty när den brinner, så warmes 

både iag och min wän. Utan mitt bemödande o du Söte Jesu Kiärleck, huru rar äst du, hos 

många min siäls tårar, och wäntan efter den dag Jesu Kiärleck hade fult herra wälde öfwer alla 

mina rörelser och böjelser, iag sitter i mitt fängelse i wäntan och söckan och qwittrar om 

seger, men huru långt den är borta wet iag icke, jag lider och bidar och om jag på ärornas 

…… så äro icke många sandkorn qwar uti mitt timglas. derföre ut beder iag mig så …….. 

mina wänner åtancka för gud, at iag må gifwas en fry öppning till Jesu Kiärleck. som efter alt 

utsenede tykes snart här sluta detta jordiska loppet, iag är eder deremot förbunden in för gud 

med hiertans åstundan ……. eder alla, både nämda och onämda, uti Jesu heliga omfamnande, 

till en helig och beständig wandel inför hans ansickte till gud förhärligande hwilcket af mig 

genom guds bestånd ey skall utsläckas så länge iag är i detta lifwet, jag beder eder mina 

wäner och Syskon, at icke förskräckas då storm wäder möter eder, och att det wederfars alla 

wåra bröder som wilja wandra denna wägen, om någon tänker wandra utan nåd och lidelse så 

är det wist at han icke hittar på den wäg som bär til den rätta hwilo pungten; men för alting 

står icke stilla och betrachta  begågna fel ty de föra eder in i försagdhet, men se ändå fram på 

Jesum ty han är fulckomlig, men wy äro ofullckomlige. Han är kommen att frälsa syndare, wy 

äro alla som hafwa honom af nöden ty wy äro syndare; låt oss samlas i bön i guds närwaro 

med nedbögda hiertan, med fullckomlig tillit till guds stora åstundan som will …… hielpa oss 

i al nöd; et helt förtroende till gud, men et fult misstroende til os sielfwe. Kiäre du min broder, 

låt Kiärlecken döma öfwer mitt skrifwande minnet är slapt och handen gammal och darrande 

iag kan intet bättre; iag finner mycket i ditt bref som med en mogen ärfarenhet har bort 

beswaras, men iag har så godt iag Kunnat sedt på gud om ett renare och mer lämpligt swar, 

men gud ware lof, han har behagat så nedtrycka alt eget wet och …… at iag har ingen orsak 

att högmodas öfwer mitt bref utan är i mig sielf till skam blefwen., gud må då göra af min 

oduglighet hwad han will iag nöyes med hans nåd, at icke ännu är ute med mig, det som gud 

gifwer dig och flere wänner wid genomläsandet, för så ……………………………………….. 

 …………………………………………… till bidrager med de ord som iag skrifwit, fyller 

gud uti edra Hiertan det som fattas uti orden då siunger min siäl i andan om en tyst 

tacksägelse wisa i ….. nu mina Kiära wänner efter ingen gåfwa af  gud hon synes der så nöd 

wändig som ……… , alena hungra efter denna rena Jesu Kiärleck, med den samma fölia alla 

goda gåfwor som os äro nödiga, herren tände sin Kiärlecks lius i norden, at den må brinna i 

fult flammande ibland det onda släckte at de må så guds under ibland människor, det som de 

icke har förmodat war du min broder god Jesu Chrysti stridsman, håll fast i ditt wägen som är 

bön och öfwer låtenhet uti guds willia, får du Kiärleckens Kraft, så ….. de swaga, och ….. på 

de döda, Ju mer lifwet utbreder sig i din egen siäl, men ackta dig för naturens drifwande 

häftighet. som ledsnar när han tycker det intet går fort nog i Himla wägen, då plägar han 

willia hielpa till fortgång. Tag noge ware på honom, får han wara med, så gör han siälen 

skada, säg honom han skall tiga, fölg den Jesum så godt du kan i hans fotspår men löp icke 

förut, då går du wilse om wägen, ty Jesus är wägen du sade du wilt wara min långt 

efterlöpande läriunge och följeslagare, iag säger ney, du skall wara Jesu tätt efter löpande 

läriunge han är föremålet hwar efter du skall rätta ditt tros öga, nu ordar iag icke mer, herren 

Jesus som eder har kallat till sitt underliga lius, förwara och bewara det som han eder gifwit 

hafwer till sitt nams förhärligande att hela eder siäl och kropp 


