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Blad ur Örebro Skolas äldsta historia.
Samlade och utgifne 

af 
K. F. Karlson.

Under sysselsättning å Karolinska Elementarläroverkets Bibliotek 

vårterminen 1867 påträffade utgifvaren af dessa handlingar hän
delsevis en större packe gamla papper, till utseendet makulatur, 
men hvilka vid närmare påseende befunnos vara af icke obety- 
dande intresse, såsom upplysande om läroverkets ställningar och 
förhållanden i äldre tider. De utgjordes af hvarjehanda koncept
anteckningar på baksidan af gamla kasserade profsidor, gamla 
räkningar, utkast till afgångs- och socknegångsbref, några oratio
ner vid examenstillfällen, uppgifter om genomgångna pensa, fram
lagde vid examina, «Rotulus aetorum eller sammandrag ur acterna» 
angående skolmästaregårdar, en stor mängd gamla rättegångshand
lingar rörande hemmanet Eskog m. m., m. m. Efter att hafva 
tagit någon kännedom om innehållet af dessa papper, mestadels 
skrifna med gammaldags hårdläst, af ålder gulnad, s. k. svensk 
handstil, uppstod hos utg. den önskan att sammanföra och ordna 
såväl detta, som hvad för öfrigt kunde finnas i behåll af skolans 
äldre och äldsta handlingar. Dessa bestodo af en inbunden och 
en i pergament häftad bok från 1600-talet, samt tre eller fyra 
karduspappershäften från 1700-talet, med dels insydda, dels löst 
sammanlagda papper af blandadt innehåll *).  Samtliga dessa äldre 
handlingar hafva tid efter annan, under tre mellanterminer, samt 
för öfrigt på lediga stunder, blifvit blad för blad genomläste, kro
nologiskt bestämda, ordnade, excerperade, registrerade och inbundna, 
så att läroverkets Arkiv numera utgöres af 8 volymer in folio rö
rande skolans äldre tider, och ett mycket stort antal tillhörande 
1800-talet.

*) För 1800-talet finnas fullständiga handlingar i mycket godt skick.
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De förstnämnda äro:
1. Liber Scholæ donatus a Jacobo Boose [Rudbeckio\ 1615 )•  

Innehåller: Förteckning på de socknar, af hvilka skolan omkr. 1615 
hade sitt underhåll, Inventarium för samma år, Katalog 1615—17 
och 1639—50, Annales Scholæ 1615—16, Räkenskap 1615, No
mina Rectorum et Collegarum från 1615, Matrikel 1711—1821, 
samt «Theres nampn Som til Örbro Schole eller Diäknar ther 
«sammestädhes godhwilieligen någhot bafwa föräradt: Hwilkes hog- 
«kommelse Scholemestarenar vthi samma schole bör hafwa i minne, 
«och, ther tilfälle gifz, finnas tacksamme, antinghen moot them 
«siälfwa eller theres barn. Och skal theres nampn årlighen vthi 
«Scholen, när någhot kalaas hålles, vthi Prästers och borgares när- 
«ware medh berömmelse vpläsas: och ther hos beskied giöras, hwar 
«thet är kommit, som til scholen gifwidt är. — Then som giör thäd 
«rätt och gott är, önskar sijna giärningar blifwa allom vppenbara. 
«män then som orätrådeligen handlar, flyr ljuset», — efter hvilken 
utförliga och mycket lofvande titel intet namn finnes antecknadt 
förr än 1808, hvarefter förekomma några öfverbetalningar vid er
läggandet af inskrifningsafgifter.

*

2. Scholens Räkenskapzbook ifrån thed Jacobus Bmse blef 
scholemästare, nåmblig år Christi 1615. item inventarium til scho
len. item inventarium til scholemästaregården. Innehåller: Scho
lens Räkenskap 1615—37, Scholæ Räkningar på 1700-talet, In
ventarium 1615—1724, spridda inventariilistor 1766—1830.

3. Handlingar angående äldre Donationer och Boställsgårdar. 
Innehållet utgöres af skrifvelser, räkningar och protokoller m. m. 
1637—1748, hvaraf inhemtas att skolan egt, utom äldsta «schole- 
mästaregården» från Gustaf Wasas tid, belägen vid kyrkan och torget

*) Den fullständiga titeln är: Liber Scholæ Örbroensis, donatus a Jacobo 
Bose Nericio, qui ejusdem scholæ Rector fuit constitutes Anno Domini 1615. 
Maji 23. In hoc libro noinina scholarium sunt inscripta; nomina eorum qui in 
usum scholæ vel scholarium aliquid gratis contribuerunt ac de schola bend 
meriti sunt; rerum ad scholam et ædes Rectoris pertinentium; turn pecuniæ ex 
deductione funerum, ex discantu, ex inscriptions puerorum vel aliunde collectæ 
ratio: alia etiam, quæ circa scholam vel scholares scitu digna inciderunt, notata 
sunt. Motto: Augustini dictum: Injustus å nulla re æqué abhorret atque å 
reddenda ratione commissorum negotiorum: justus nulla re sic delectatur. Nam 
utriusque tunc manifestatur, illius injustitia, hujus justitia: hoc justo laudi est 
et voluptati; illud injusto pudori ac dolori.
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(nuvarande f. d. Hammarénska gården, hörnhuset N:o 137 söder), samt 
en kontant donation 1629 af Borgmästaren Sal. Lars Olsson å 
200 daler, och ett testamente omkr. 1684 af Hans Moback *),  som 
af sin förmögenhet testamenterat «en del till Kyrkian, en till Hospi
talet och en till Scholen«, icke mindre än trenne testamenterade 
gårdar, nemligen: Rudbeckska testamentsgården vid Yxehammartorg 
(antages vara gården näst söder om N:o 115 vid Pumpkälltorget), 
testamenterad till skolan 1639 af Rector Jacobus Brøse Rudbec- 
kius, på hvilket testamente brodren, Biskopen i Westerås Johannes 
Rudbeckius, gaf konfirmationsbref d. 21 Juli 1641; Svenssonska 
kollegagården söder i staden, «belägen mellan Bösseskyttaren Rasmus 
Hansson Örns gård Sunnan och Rådmannen Eric Svenssons gård 
Nordan», af sistnämnde Eric Svensson bördad och d. 25 Febr. 1695 
skänkt «till Öhrebroo skole för någon skolebetiente att beboo» **);  
Åmanska kollegagården «ganska wähl och bequämlig intill scholan 
belägen» (nuvarande f. d. Hammarénska bakgården, N:o 136 sö
der, straxt nedanför den förstnämnde scholemästaregården), testa
menterad af Apotekaren Olof Aman och dess hustru Helena Col
ling d. 28 Maj 1716, «i betraktande af det släta tilstand, hwari 
Örebro scholæbetiånter her lefwa, till samma scholas nuvarande 
eller härefteråt blifwande Collegas».

*) I Lib. Sch. Catalog« discentium 1712 nämnes en son till denne Hans 
Moback, Orbrogiæ honesto et vetere et de schola nostra optime merito cive n&tus.

**) Örebro Rådstufvu-Arkiv, Protocollsbok 1695.
***) Att 200 daler den tiden var ett ganska betydligt belopp, synes deraf, 

att hela skolhuset, som ännu i sitt närvarande skick ansetts värdt 7000 Rdr 
Rmt, omkr. år 1619 uppbygdt från grunden, i fullfärdigt skick ej kostade 
mer än omkr. 300 daler. Biskop Joh. Rudbeckii bidrag till byggnadskostnaden, 
50 daler, ansågs så betydligt, att en minnessten uppsattes öfver scholestugu- 
dörren till en varaktig ihågkomst af en sådan frikostighet. 200 daler utgjorde 
omkr. 1619 värdet för 133 1/3 tunna säd å 6 mark. 1615 gällde sädestunnan 
9 å 10 mark (se efterföljande tryckta Bilagor sidd. 20, 31).

Ar 1724 inköptes, med skolans egna medel, å auktion en 
gammal förfallen gård vid Gamla norra gatan och vestra gatan till 
rektors embetsgård, och 1740, då den icke längre kunde bebos, 
en annan «vid Stora gatan på Millanraden», för dels skolans 
medel, dels rektors enskilta tillskott.

«Sal. Lars Olssons testamentspenningar», de 200 dalerna “*),  
indrogos 1631 «vthaff ett Gudeligitt Vpsåt och Betänckiande» till
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kyrkan, till ett Gudi behagligt och berømmeligt «Orgewärks» upp
rättande; men blefvo aldrig, trots flerfaldiga skarpa reklamationer, 
återbetalte, och utgöra ännu, jemte löpande 242 års räntor, sko
lans (värdelösa) fordran, uppgående med ränta på ränta till 14 
millioner 783,500 Rdr Rrat.

Hans Mobacks testamente reklameras 1686 såsom från sko
lan abalieneradt, och har sedan lika litet blifvit till skolan åter- 
stäldt. — Samtlige douationsgårdarne hafva, under icke mindre 
märkliga omständigheter, blifvit från skolan skiljda, så att af samt
liga donationsmedel och gårdar endast återstå de 15 (femton) Rdr 
årligen, som utgå under namn af Amanska medlen till läroverkets 
Adjunkter, och af dem pläga skänkas till premie åt någon lärjunge.

4. Handlingar angående donationshemmanet Eskog. Detta 
hemman, | mantal frälse, beläget i Almby, $ mil från Örebro, 
skänktes d. 25 Nov. 1G31 af Westeråsbiskopen Johannes Rud- 
beokius «till Örebro schole ewerdeliga» och till «scholemästaren ther 
sammastädes, som hemmanet nyttia och des utlagor upbära skall»; 
med förbehåll att om i framtiden någon förändring skulle göras i 
religionsbekännelsen, hemmanet tillfaller Örebro hospital (sjukhus). 
Med inkomsten af hemmanet Eskog blef dock förhållandet ungefär 
enahanda som med testamentsgårdarne i staden, så att intill 1765 
Rectores scholæ, utom nödtorftig vedbrand, af hemmanet icke haft 
mer än 2 Rdr 24 skilling årligen, och derefter under lång tid haft 
att utstå processer af hvarjehanda slag, angående brukanderät- 
ten till egendomen, m. m. Enkefru Inga Margareta von Rud- 
beck företog sig att bortsälja egendomen, under rektorsledigheten 
1764. Häröfver klagades hos häradsrätten, som upphäfde köpet, 
och tillerkände rektor besittningsrätt. Lagmansrätten stadfästade 
ogillandet af köpet, men kunde ej tillägga rektor besittningsrätten, 
emedan ordet «nyttia» i donationsbrefvet ej var närmare definieradt. 
Hofrätten afgjorde 1772, att hemmanet hörer skolan till, och att 
patronus ej kan det abalienera; med det tillägg’, att det på «den 
eller dem, som i kraft af donationsbrefvet äga åbo på hemmanet 
tillsätta, må ankomma att Rector scholæ dertil antaga», hvarom 
sedermera 1779 ytterligare process uppkom. Häradsrätten tillerkände 
«Patronns» denna rättighet, lagmansrätten «Scholans laglige för
myndare». Häremot vädjade d. v. patronus till hofrätten, hvarest 
fråga uppstod om hans patronat, som ej kunde ledas i bevis. Hof- 
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rätten fastställde lagmansrättens dom, dock med det tillägg, att 
rektor egde sjelf nyttja hemmanet, och tillade ingen annan patronat 
deröfver, än den som med biskop Rudbeckii testamente kan legiti
mera sig som patronus; «hvilket man förhoppas aldrig händer, se
dan den sonen, ät hvilken och dess posterité Biskop R. testamen
terade patronatet, långt för detta är utan arfvingar död» *).  För 
närvarande åtnjuter rektor egendomen, hvars beräknade afkomst 
likväl afdrages af rektorslönen

*) Bagge, Beskrifning öfver Örebro, 1785.
**) Enahanda lärer förhållandet vara med alla de läraretjenster i Sverige, 

till hvilka enskilta donationer funnits, att donationernas årliga värde afdrages 
af den lön, som staten enligt gällande lönereglering består. Af redogörelser 
från andra läroverk har man sett att detta flerestädes är fallet. Ett sådant be- 
räkningssätt synes dock svårligen med billighet öfverensstännnande, enär dona
tionerna derigenom i sjelfva verket försvinna och tillfalla statskassan. Det har 
med skäl blifvit ifrågasatt, huruvida det är med statens värdighet öfverens- 
stämmande, att sålunda sjelf söka en ofta knappt nämnvärd vinst af de vare sig 
större eller mindre belopp, som på enskilt väg blifvit till innehafvare af viss 
tjenst testamenterade; så mycket mer som säkerligen ingen enda af testaments- 
gifvarne skulle hafva gifvit ett enda öre till statskassan, och som, der någon 
gång beloppen äro af större betydenhet, testators afsigt utan tvifvel bäst blefve 
tillgodosedd derigenom, att en sålunda bättre aflönad tjenst komme att locka de 
bästa och utmärktaste sökande. Förhållandet är, ehuru i många fall materiellt 
ovigtigt, för principens skull fortjent af en viss uppmärksamhet.

*") Jfr Örebro Wecko-Tidning 1777 d. 4 Januari.

5, 6. Memorialbok. Bref och handlingar rörande skolan, af 
blandadt innehåll, i kronologisk ordning från 1624. Tvenne större 
volymer in folio.

7. Conceptanteckningar m. ra. rörande skolan från 1750. 
Innehåll: Afgångs- och socknegångsbref samt examensorationer (på 
latin), handlingar om Ekers prestgård, och om skolestatens lönevil- 
kor,'lärjungeförteckningar 1793, protokoll 1835, 36.

8. Handlingar angående Archivum Nericiense. Detta stiftades 
omkr. 1766 af dåvarande apologisten, sedermera kyrkoherden i 
Bodarne, Abrahamus Samzelius Hardemoensis. Det innehöll: «äldre 
och nyare böcker och manuscripter som leda till Nerikes känne
dom», fördelade i fyra «rum» eller afdeluingar: «Topographier, Bio- 
graphier, Nericiorum Lärda Arbeten, och Variorum Monumenta 
Historien»Första «rummet» innehöll 1777 tjugeåtta särskilta 
afhandlingar, andra rummet 52, tredje 201, fjerde 27 diverse skrifter. 
Samlingen ansågs på sin tid såsom särdeles värdefull och «den enda 
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i sitt slag». Efter stiftarens afgång tillväxte samlingen icke be
tydligt, och kom slutligen i förfall. Åtskilligt deraf, såsom bestående 
af lösa blad,,har gått förloradt, några topografier (sockenbeskrif- 
ningar) hafva kommit till Fantska samlingen i Ups. akad. bibliotek, 
men det mesta är nu återfunnet och ordnadt, och har hela tiden 
varit med skolans öfriga bibliotek förenadt.

Under studerandet af dessa skolhandlingar erfor utg., som 
förut ej sysselsatt sig med detta slags studier, att ett utkast till 
historia om Örebro skola blifvit för omkr. 100 år sedan uppsatt 
af Haquin Ekenborg, d. v. Collega Scholæ, hvilket utkast, ett grå- 
pappershäfte liknande en gammal temabok, äfven fanns i biblioteket 
med titel: «Concept till En Historia om Örebro Schola. Detta 
dåliga Concept gifves till Archivum Nericiense med det förbehåll 
att det måtte med acterna blifva jämnfördt samt på sina ställen 
ändradt, rättadt och förbättradt. H. Ekenborg», äfvensom dertill 
(1777) gjorda «Andringar och Tilleggningar» af Rector P. Widell. 
Likaså befanns att uti Örebro Wecko-Tidning 1717 N:o 41—52 
(halfark, liten oktav) nämnde skolhistoria blifvit tryckt, och seder
mera af Bagge i dess Beskrifning om Örebro (Sthm 1785), kapitlet 
om Trivialscholan sidd. 262—292, i sammandragen form begag
nad. Kärkomna fynd voro också: Promptuarium, cui Litteræ et 
Acta varia, variis temporibus hine inde a P(etro) M(agni) Bel- 
landro collecta, inscripta inveniuntur (1538—1650), handskrift till
hörande Archiv. Nerie, och innehållande, bland mycket heterogena 
saker, äfven «Leges Scholæ Orebroensis a Mag. Jacobo Rudbeckio 
sancitce», hvilka saknas i «Libcr Scholæ» och härigenom komplet
teras; vidare ett handskrifvet häfte in 4-.to, försedt med titeln: «Ur- 
qväde till Nerikes känning», men innehållande icke blott nämnde 
ej synnerligen märkvärdiga qväde, utan en hel mängd strödda 
skrifter angående Nerike, samlade och till Arch. Nerie, förärade af 
A(brahamus) Sfamzelius^ H(ardemoensis), bland hvilka en Beskrifning 
öfver Örebro stad, författad af Borgmästaren Olof Salin 1737 
(skrifven med Samzelii handstil *)  och till Arch. Ner. 1766 inlem- 
nad), hvilken Beskrifning jemväl synes hafva varit en af Bagges 
källor. Värdefulla upplysningar hafva äfven erhållits genom Sam
lingar i Historia Litteraria Nericia (handskrift) af G. Vikander 1771, 

*) Ett annat exemplar (Salins originalhandskrift) 4 å 5 ark in folio, finnes 
ock i Arch. Ner. —• Arbetet är aftryckt i Örebro Wecko-Tidning 1777.
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samt Förteckning på Presterskap och Schotte Betiente i Strengnäs 
Stift (handskrift) af samme författare. Alla dessa samlingar, förut 
spridda, osammanhängande och delvis illa medfarna, hafva blifvit 
sammanförda, ordnade och inbundne.

I härvarande Bådhusarkiv, som med utmärkt beredvillighet af 
vederbörande tillhandahållits, har ur Stadzens Tänckieböcker (Båd- 
stufvuprotokoll), af hvilka de äldsta äro från 1590-talet, en och an
nan uppgift erhållits; hvarjernte en kort Biografi öfver Jacobus Base 
Buclbeckius, författad af von Celse, i afskrift bekommits från Kongl. 
biblioteket i Stockholm; äfvensom åtskilliga handlingar i Strengnäs 
Konsistoriiarkiv med benägen tillåtelse blifvit af utg. excerperade 
och afskrifna.

På uppmaning af läroverkets rektor att i årsprogrammet med
dela de anteckningar som blifvit gjorda, göres härmed nu en bör
jan. Tid och omständigheter hafva ej medgifvit att utarbeta en full
ständig historia, hvilken äfven i anseende till det växande mate
rialet hotar att blifva af allt för stort omfång.

Dessa blad, som nu utgifvas, omfatta allt hvad man har sig bekant 
om skolans äldsta tider, till omkr. medlet af 1600-talet. Ytterst torf
tiga äro materialierna före Jacobi Budbeckii tid, enär, enligt hvad 
af denne sjelf antecknas, vid hans ankomst icke en bokstaf fanns 
om skolans tidigare öden. Samtlige de af Jacobus Eudbeckius gjorda 
anteckningarne, såsom innefattande skolans äldsta egentliga häf- 
der, och såsom varande af mera allmänt kulturhistoriskt intresse, 
hafva ansetts böra in extenso och oafkortadt meddelas; likaså 
tvisten mellan Bectorem Buddæum och Consules Senatumque ur- 
bicum, utvisande bland annat att stadsens borgmästare (fyra till 
antalet) och rådmän (tolf d:o) blifvit för orättrådighet mot skolan 
af Högv. Episcopus et Consistoriales bannlyste. Detta inträffade 1637.

Handlingarne äro aftryckte i så noggrann öfverensstämmelse 
som möjligt med originalen, med bibehållande af dessas egendom
ligheter och inkonseqvenser i ortografi och interpunktion samt icke 
sällan förekommande språkfel. Åtskilliga tryckfel hafva, oaktadt 
all möda vid korrekturet, insmugit sig, hvilka härnedan rättas. Sär
skilt anmärkes att Collega infimus 1615, som oriktigt blifvit kallad 
Dom. Johannes, bör heta Dom. Jonas.

Sid. 1, rad. 17, 18 läs abs-traxit. S. 2, r. 3, sunt. S. 3, 
r. 21, Jonas Stephani. S. 7, r. 5, Ericus. S. 7, r. 5, 6, dis-cessit.
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S. 7, r. 17, Længebroensis. S. 14, r. 7, canicnlares. S. 15, r. 4, 
legem. S. 15, r. 18, caperent. S. 17, r. 34, procedentes. S. 23, 
r. 2, -incuria. S. 23, r. 11, quolibet. S. 23, r. 15, didicerit. 
S. 23, r. 31, antiphonam. S. 24, r. 1, intemperanter. S. 25, 
r. 21, schola. S. 26, r. 24, 25, intervalli. S. 30, r. 2, Jacobus.
S. 31, r. 36, är. S. 43, r. 11, pertinentes. S. 46, r. 20, contra.
S. 46, r. 20, förskreffne. S. 50, r. 32 hafuer. S. 51, r. 7, för-
samblingars. S. 51, r. 22, otnsijder. S. 52, r. 20, Hwilken.

Orebro hade redan på 1300-talet en skola. Det var det i 
staden befintliga kloster, hvilket på olika tider kallas «Vårfru», 
«St. Olofs» och «Karmeliterklostret». Vårfru kloster i Orebro namnes 
1291 *), då jord i sätesgården Repen till detsamma donerades. 
En annan donation, 13 örtugar jord i Ormstatorp (Almby socken) 
förekommer 1325, d-.o en gård i Orebro, belägen näst nedanför 
själagården, på vestra gatan, 1401. Sedermera nämnas gåfvor till 
klostret flitigt under 1400-talet och sist 1520. Klostren voro redan 
tidigt enligt påfvebref **)  förbundna att meddela undervisning, hva
dan kloster och skola hafva ett gemensamt namn (monasterium). 
Skolföreståndaren benämdes Magister, Seholastieus, Seholaris, se
dermera Ludimagister, Ludimoderator, Ludirector, Scholaster, Scho- 
larcha, Rector. Karmeliterklostret i Orebro förbättrades eller åter
uppbyggdes genom Christian I:s gemål Dorothea, emedan denna 
stad var hennes morgongåfvostad och lifgediug.

**) Rietz, Skånska skolväsendets historia, nämner sådana af 1078, 1179, 
1215, 1219, af hvilka det förstnämnda anses såsom skolväsendets grundlag.

"*) Bagge, s. 150, 227. +) Salin, Bagge.

Klostret var beläget norr i staden, på höjden af sandåsen 
vester om stora gatan, hvilken höjd på sednare tiden kallades 
Tingstugubacken, och fanns der jernvägsgatan nu framgår. Bygg
naden var vid reformationstiden förfallen och ödelädes då. En del 
af stenen användes vid slottets återuppbyggande i slutet af Gustaf 
I:s regering "*). I sednare hälften af 1700-talet hade man vid 
gräfning stött på talrika menniskoskelett, minnen af den fordna 
klosterkyrkogården. «Rudera» af klostret omtalas 1737 och «qvar- 
liggande grundstenar» 1785 f). En på stället befintlig brunn hette 
ännu för några få år sedan «klosterkällan». Klostrets grundmurar

') Bagge, Bcskr. öfver Orebro, s. 228.
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påträffades, afteckuades och beskrefvos 1847, dä efter en eldsvåda 
planering af de brända tomterna företogs, livilka då hade öfver- 
gått i Köping-Hults jernvägsbolags ego. Senare bortgräfdes ’ kul
len helt och hållet, dels i och för jernvägsarbetet, dels för att be
reda nödig bredd åt jernvägsgatan.

Om klosterskolans verksamhet saknas alla speciella uppgifter. 
Man kan dock med visshet antaga, att den i allt det väsentliga 
öfverensstämde med hvad man för öfrigt har sig bekant om Sveriges 
medeltidsskolor. Undervisningen torde väl hafva inskränkt sig till 
läsning och skrifuing, inlärandet af några latinska kyrkoböner, psal
mer och symbola (Pater noster, Ave Maria, Symbolum Aposto- 
licum, Davids sju botpsalmer) kännedom af kyrkohandbok och 
kyrkosång. Enda formen för undervisningen var minnets upp
odling. Någon förståndsverksamhet kom ej synnerligen i fråga. 
Sången, såsom en hufvudsaklig del af gudstjeusten, lärer förmodligen 
hafva stått jemförelsevis ganska högt *). Ehuru latinet, såsom 
kyrkans språk, var ett hufvudämne för undervisningen, lästes dock 
aldrig de klassiska författarne. Romanies egna skrifter, såsom här
rörande från hedningar, voro okända och illa anskrifna “). Gre
kiskan var ej föremål för undervisning. «Græca sunt, non leyun- 
tur». Om historia och geografi, matematik och naturvetenskap, 
modersmål eller främmande lefvande språk, var alls ingen fråga, 
ett förhållande som fortfor långt in i nyare tider *“).

‘) Vid domkyrkan var Cantor den förnämste bland lärarne, och denna 
titel värderades högre än den samtidiga af Scholaster.

”) Anna i 17:de århundradet var det förbjudet att i skolböckerna utsätta 
«de hedniska afgudarnes» namn. -I en på slutet af 1700-talet tryckt skol- 
upplaga förekommer vid ett oskyldigt «mehercule» i texten, på noten utropet: 
«hör den hedningen!»

*") Det är uppbyggligt att taga någon kännedom om de förnämsta läro
böcker som under medeltiden begagnades. De flesta af dessa äro numera myc
ket sällsynta och verkliga dyrbarheter, der de ännu i äldre biblioteker påträffas. 
Man finner att vid reformationstiden påbud från högsta ort blifvit utfärdade att 
uppbränna de gamla undervisningsböckerna, såsom både odugliga och allt för 
pinsamma för de unge skoldrängarne att inlära. Medeltidens mest brukade la
tinska grammatik var Doctrinale, hvars författare, Alexander de villa Dei, lefde 
på 1200-talet. Den vai- skrifven på latinska vers, mörk, invecklad och svår- 
fattlig (en «pinobänk för själen»). Den skulle naturligtvis läras utantill. Of- 
ver denna så omtyckta och under tre århundraden i alla Europas skolor begag
nade lärobok, utan hvilken alls ingen lärdom ansågs möjlig, författades under 
medeltiden en oändlig mängd kommentarier. En annan berömd latinsk gramma- 
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Den första och enda namngifne lärare vid Örebro klosterskola 
är Johannes de Kiil, Scolasticus in Örabro, hvilken 1347 be
seglat de andligas protest mot den allmänna landslagen *). Lu
therska lärans förste predikare i Sverige, Olaus och Laurentius 
Petri, födde i Örebro, hade i Örebro karmeliterkloster erhållit sin 
första undervisning

Efter reformationen stiftade Gustaf I en «Cathedralschola» i 
Örebro, «att Nerikes ungdom måtte handledas i den tidens bruke- 
liga första lärdomsgrunder samt i synnerhet den från Påfwiska 
willosattser nyligen renade salighetsläran» *"), Till skollokal ap- 
terades då den förut varande »Gildestugan» vid kyrkan, i nord- 
vestra hörnet af kyrkogården. I denna byggnad, en af stadens äldsta 
och märkvärdigaste, fortgick undervisningen från 1500-talet ända 
till omkr. 1810. Under århundradenas lopp har den, återuppbygd 
1622, reparerad 1685, 1764, 1775 o. s. v., till sitt läge och till 
det väsendtliga af sitt byggnadssätt icke undergått någon förändring,

tik, äfven i latinska vers, bar namnet Græcismus. Den var den förra lik. Så
som prof på värdefulla derivationer anteckna vi här endast, att diabolus kommer 
af dis och bolus, emedan djefvulen förtär kroppen och själen i två munsbitar. 
Donatus, romersk gramatiker i 4:de århundradet, var författare till en för första ny
börjare långt in i nyare tiden nyttjad skolbok. Facetus, en anonym dikt, afhandlade, 
ehuru högst dåligt, menuiskans pligter emot Gud och nästan. Äfven fick man 
lära sig åtskilligt som hörde till belefvenhet (civilitas morum), t. ex..

Ad mensam de nare tua non extrahe nudis 
Sordes cum digitis, ne videare rudis.

Sådana och dylika voro de skolböcker som begagnades. Bland undervis
ningsmedien intog ferlan ett vigtigt rum. Det var den «pedagogiska talisman», 
genom hvilken ungdomen, ja äfven de äldre, (t. ex. baccalaurei) skulle hållas till 
ordning och flit, och utan hvilken man icke kunde vinna någon framfård hvarken i 
kunskap, dygd eller gudsfruktan. Utg. har sett ett skoltal på latin från 1700- 
talet, hvari den fromme författaren med djupaste allvar uppmanar till tacksam
het mot Gud, som låtit björken (betula) växa till det unga slägtets uppfostran 
samt förkofran i kunskap och dygd. Utom flagellationerna förekommo äfven 
skamstraff af åtkilliga slag, samt fängelse («proban»), brukligt ännu långt in i 
nyaste tider. — Jfr Eietz, anf. st.

*) Svenskt Diplomatar. V. 644.
*') Hallman, The twenne Bröders, Oluff Petri och Lars Petri Phases, Lef- 

verne och Wandel. Stbm 1776.
’") Ekenborg, Bagge; Hallman, Urqväde till Nerikes känning. — Några ori- 

ginalskrifvelser från Gustaf I:s tid, upplysande om skolans första stiftelse, hafva 
i Riksarkivet efterhörts, men ännu icke kunnat erhållas.
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Efter att länge hafva varit skådeplats för dessa medeltidsgillen, 
der man, utom föreningens eller brödraskapets egentliga ändamål, som 
skulle vara inbördes skydd och understöd, hufvudsakligen sysselsatte 
sig med «dans, spel och dryckenskap»; der dansen icke alltid skedde 
«beskedeligen»; der mjödet och ölet ofta «omåtteligen» förtärdes; der 
gildesbröderna (congildæ) «spelte kort och tärning och höga spel, 
och ofta spelade kläderna af sig, så att det lände de närvarande 
unga Flickor till förargelse, att se en unger Siven kläda af sig 
det ena plagget efter det andra»; der «fylleri, slagsmål och lider
liga wisor gjorde sin wärkan i en samling, som bestod af begge 
könen»; der, enligt statuterna, skålar skulle drickas för Gud, Jungfru 
Maria och Gillets skyddshelgon, och Jungfru Marias skål sluta 
sammankomsten, men statuterna merendels voro «komne i glömska» 
innan man kom så långt *):  efter sådana antecedentia blef den gamla 
Giklestugan numera en skådeplats för sysselsättningar af helt olika 
slag, och var under nära tre århundraden den medelpunkt, hvarifråu 
boklig kunskap och bildning spridde sig öfver hela Nerike, och 
der säkerligen större delen af landskapets bildade befolkning me
delbart eller omedelbart hade inhemtat grunderna till allt hvad den 
visste och kunde.

*) Botin, Sv. Folkets Hist., citerad af Ekenborg.
**) År 1777 annonserar Capel-Mästaren La Hav i Örebro Wecko-Tidning att 

han «i morgon Söndag d. 2 Februari uppförer Concert å Rådstufvu-Salen och låter 
höra de raraste Solos på Violin; kunnande biljetter a 6 Baler Kopp:r mynt stycket fås 
vid ingången till Concerten, som börjas precise klockan fem eftermiddagen.»

Såsom ett minne af sin fordna betydelse såsom gillestuga, 
har skolhuset äfven i senare tider blifvit använd till offentliga lustbar
heter, men af ett ädlare slag än medeltidsgillena, nemligen till tea
traliska föreställningar. Af skoleräkningar på 1700-talet befinnes, 
att skolkassan tid efter annan haft någon inkomst genom att ut
hyra skolsalen till Comædierum åt «Comædianter», som der lingo 
«hålla Comoedia»; för hvilket ändamål rummet ock var försedt med 
en läktare och en flyttbar teater. «Stora rummet», som upptager 
öfre våningen, var förmodligen den största sal i hela staden, och 
hade väl ingen medtäflare, om icke «Rådstufwu-Salen», hvarest 
man finner att konserter blifvit hållna **).

Från skolans stiftelse på 1500-talet till 1615 är om samtliga 
dess förhållanden, utom hvad som kan inhemtas af Laurentii Petri 
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skollag (Then Swenska Kyrkeordningen, Stlim 1581, Articl. 28, 
29: Om Scholar, samt Ordning huru läsas skal vti Schalarna), 
ingenting mer kändt än namnen på och några biografiska uppgif
ter om dem som under denna tid varit Hectares.

Besagde «Ordning» gifver en åskådlig och intressant bild af 
tidens skolväsende. Scholemästaren skall «skiffta scholan j några 
wissa hopar eller kretzer, tree eller fyra». «Nedhersta kretzen (I) 
gör han aff the barn och smådrenger, som minst kunna eller ock 
nu först skola begynna». För dessa är schemat alla dagar och 
timmar lika. «The moste alt blifva vid ena och samma lecso, 
nemliga antingen i Abc-bokene, eller, när the henne haffua vtlärdt, 
läsa the i Donaten». Dessa «smådrenger» undervisas hufvudsakligen 
genom monitorer (instructores, informatores). Andra kretzen (II) 
består af dera «som haffua lärdt Abc-boken och ther til Donaten 
innan och vthan, och nu skola börja Regulas Grammaticæ. Then 
tridie (III) aff them som någhot äre vexte, och haffua fått en 
passeligh förfarenheet in Grammatica. Uti then fierde och öffuersta 
kretzen (IV) setter man them, som skickeligast och lärdast äro.» 

Läsetimmarne äro 5—8, derefter en timmes «orloff». Vidare 
9—10, hvilken timme kallas «Elfter prijm». «Straxt tiyo slår, få 
de gå hem igen till middags måltidh, och återkomma widh högan 
middagh när tolff slår, och bliffua så iemliga tilstädes i scholan 
12—5, då de gå heetn til herberges igen.»

Schemat blifver följande:
Måndaghen kl. 5—8 efter morgonpsalm (De Spiritu Sancto) Gram

matica Philippi (Melanclitonis), II Etymologia, III Syntaxis, IV 
Prosodia.
9—10 skall Scholemästaren setta afftonvers, och sedan höra lär- 

jungarne deras Coraposita (genomgå scripta). Till aftonvers 
nyttjas Moralia Catonis eller Mimi Publiani, item några poe
tiska Carmina och sententiæ «så är thet them icke så ledho- 
samt». — Argumentum compositionis (tema-svenskan) skall 
vara ömsom epistolare, historiale, fabulosum. The som Pro- 
sodiam haffua för morgonlecso, skola argumentum historiale 
i vers författa; the andre må görat oratione soluta.

12—1. Sång. Musica choralis et figurativa.
1—2 een lecsa in sacris (i Scriftenne och in Catechismo), hvar- 

vid de skola läsa och exponera den Latiniska Texten grammaticé.
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9—10 1
12—3 I

2—3 måga the sittja för sigh sjelffua och läsa Öffner, hvarvid 
Ostiarius (custos) noggrannt antecknar ludentes, discedentes, 
tardevenientes, absentes.

3—4 först läsa vthan, sedan construera afftonversen (i synnerhet II). 
4—5. Erasmus de civilitate morum och Camerarii præcepta 

morum, ymsom (III, IV).
Till Valete giffues någon poetisk vers, eller ellies een 

sententz, then the om morgonen skola säga memoriter. Af- 
tonpsalm: någor Christelig hymn eller Antiphon på Latijn, 
sådan then man haffuer plägat siunga, de ascensione Domini, 
eller Jesu nostra redemptio. När fem slår, giffues hemloff, 
med förmaning att wel öffuer läsa lecsorna till morgondagen. 

Tijdzdaglien.
5—8. Camerarii Fabulæ Æsopi (I). Dialogi puerilium collo- 

quiorum (II). Terentius 1. Plautus (Aulularia, Trinummus, 
Pseudolus) (III). Virgilius eller någongång Dialectica 1. Rhe- 
torica Philippi (IV). (Lecsorna i Terentio och Virgilio skola 
alltijdh reciteras vthan book, förr än the exponeras.)

som förut.

3—5. Sedan aftonversen är repeterat (II), läsas Cic. Officia 
eller Epistolæ familiäres (III, IV); the som öffuas in Pro- 
sodia skola giffua regulas quantitatum på aftonversen.

Odensdaghen. Repetition af thet som på the nästa två dagarne 
läsit är, så att thet som läsit är om morgonstundena, thet 
repeteras om morgonen; om afftonstundena, om afftonen. Så 
ock repetitio in sacris 1—2.

Thorsdaghen skall man aldeles bliffua widh then samme ordningen 
som om Måndaglien.

Freydaghen, lika som Tijdzdaglien, utom afftonversen; i dess ställe 
repeteras formæ declinationum et conjugationum ex Donato. 

Lögerdaghen skola alla lecsor repeteras, som vthi the twå näst 
förledna daghar haffua läsne warit; både affton och morgon. 
In sacris repetitio 1—2.

Sedan, för än dieknarne gå til afftonsongen, moste man 
förhöra officia Ecclesiastica, Lecsor och sådant.

Söndaglien näst efter måltijd giffues (understundom) förloff, en 
tima eller twå, till att leeka, eller ellies haffua för hender pro 
recreatione hwad the willia.
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Näst effter afftonsongen skola the små examineras in 
parvo Catechismo.

För öfrigt må man förhöra Tropos Tonorum musicalium 
oeh Intonationes Psalmorum. Sedan giffues argumentum com- 
positionis.
The af II, III och IV kretzerne skola haffua theras synner- 

lige Notarios, Coricæos, Custodes och Asinos, såsom sed haffuer 
warit. Ty slijkt tienar emot försummelse och oflijt.

För ordning vid songen i Kyrkionne skola scholemestarenar 
tillskicka wissa officiales, Horistas, Rectores, Lectores, Versicula- 
rios &c. Sammalunda ock Cantores in figurativis vid stoor hög- 
tides dag.

Scholemestaren skall hålla passeligh Scholanepst, som är Pro- 
ban, Scholestock, rijss och ferlo.

Som en scholeperson icke gerna kan alltsammans wel utretta, 
synes gott wara, att Hörare, såsom her til dags warit haffuer, an- 
wendas. Till Hörare antager sig Scholmestaren ibland the andra 
(djeknarne) hwem eller hwilka han finner dertil bequämligast. Man 
får ej så högt tala eller ropa att man thermed gör oljud och är 
scholemestaren eller medbröder (medlärjungar) till hinders. (Alla 
kretzerne läsa i samma rum.) När scholmestaren vill läsa någon 
lecsa för hela seholan, såsom in Virgilio, Officiis, Epistolis, Dia- 
lectica, tå skola alle Hörarenar, strax silentium slagit warder, 
hålla upp, samt mz the andre höra på. Om Hörarenar icke sielfua 
rätt weta, skola the icke wara för goda til att bespörja sig med 
scholemestaren. — —

Man finner med hvilket oerbördt arbete lärare och lärjungar 
voro betungade. Hufvudsakligen en enda lärare skulle sköta hela 
undervisningen i skolan, i alla klasser på en gång. Undervisnings
tiden, kl. 5—8, 9—-10, 12—5, omfattade 9 timmar om dagen, 
utom hemlexor och composita, förmodligen minst tre, summa 12 
timmar, bvaraf 5 i en sträcka. Och ändock klagades icke öfver 
öfveransträngning. Märkas bör, att äfven Söndagarne icke voro 
lediga: högmessa, aftonsång, examinering in Catechismo o. s. v.

Om dem som varit Rectores i Örebro finnas i Liber Scho- 
læ några korta af rektor Abr. Walingius «eæ manuscripto olim 
Rectoris Mag. Andr. Hedenii» på 1700-talet gjorda antecknin
gar, men hvilka icke känna mer än två rektorer (Johannes An- 
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dreæ och Johannes Vigæus) före 1615. Denna ofullständiga 
förteckning kompletteras af Ekenborg till sju namn under samma 
tid (Christiernus Henrici, Holgerus Olai, Johannes Andrem Kempe, 
Jonas Maximus, Nicolaus Petri, Johannes Vigæus, Andreas Birgeri 
Cantherus). Med tillhjelp af Herdaminnen och öfriga sparsamt 
upplysande källor befinnes dock, att förteckningen kan ytterligare 
kompletteras med tvenne nya namn (Sigfridus Canuti och Jonas 
Petrejus), hvarjemte ordningen (derigenom att Nicolaus Petri måste 
flyttas från 1600 till 1584—91) blir något olika, sålunda:

1. Christiernus Henrici, skolans förste rektor, kort efter refor- 
tionen.

2. Holgerus Olai, omkr. medlet af 1500-talet. Blef sedan kyr
koherde i Asker.

3. Sigfridus Canuti var rektor i Örebro 1584 och blef då kyr
koherde i Carlstad.

4. Nicolaus Petri, 1584—91, tillträdde rektorssysslan efter Sig
fridus Canuti 1584 i December; blef 1591 kyrkoherde i St. 
Mellösa och Norrbyås, 1602 utnämnd till superintendent i 
Calmar och 1606 till biskop i Westerås, men dog före till
trädandet af stiftet.

5 Johannes Andrece Kempe Vestrogothus, 1591—96. Rud- 
beckiernas lärare, hos hvilken såsom rektor de bodde under 
sin skoltid. Blef 1596 kyrkoherde i Jäder.

6. Jonas Maximus Helsingus, 1596—1603? Var en tid Jacobi 
Rudbeckii lärare. Under hans rektorat hörde Askersund, 
Hammar och Snaflunda socknar till Örebro skola, sedermera 
derifrån afsöndrade. Om tiden för hans afgång från rekto
ratet finnas inga uppgifter.

7. Jonas Petrejus Upsaliensis, 1603?—1606? Nämnes såsom 
Rector Scholæ Örebr. i Stjernmans Bibi. Sviogoth., men utan 
årtal; endast 2:ne. disputationer angifvas, som han utgifvit i 
Marburg 1600 och 1603.

8. Johannes Petri Vigæus, 1606—12. Sedan kyrkoherde i Asker, 
sist i Kumla och Halsberg.

9. Andreas Birgeri Cantherus, 1612—15. Under hans tid skedde 
den socknedelning att Wisnum, Ölmesund, Kijlen, Nor, Kijla, 
Millesvik utbyttes mot Sköllersta, Ekeby, Glanshammar, Lill- 
kyrka och Götlunda. Cantherus bodde i äldsta skolmästare
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gården, som redan då var mycket gammal och förfallen. 
Blef 1615 kyrkoherde i Mellösa, men visade äfven som så
dan sin välvilja mot skolan, och skänkte till dess nybildade 
bibliotek åtskilliga värdefulla böcker. — Med Cantheri efter
trädare

10. Jacobus Bmse Rudbeckius 1615—27 börjar för skolan ett 
nytt tidehvarf.

Denne utmärkte man, skolans fader och återupprättare, till
trädde rektorsbefattningen 1615 d. 9 Maj, men höll, i anseende 
till kyrkoherdens i Örebro Petri Matthiæ frånvaro, sitt inträdestal 
i skolan först d. 23 Maj i närvaro af Kyrkoherden, Borgmästa
rena och stadsens förnämligare innevånare *).

*) Lib. Sch. Annal., Bilaga sidd. 2, 3, 14.
”) Annal., Bil. sidd. 1, 2, 2, 14, 22, 25, 26, 30.

*") v. Celse i sin biografi öfver Jac. B. Rudb. (handskr.) har missförstått 
detta skrifsätt, och kallar honom Brose.

+) Annal, Bil. sid. 25.

Om Jacobi B»se Budbeckii härkomst, namn och slägt anteckna 
vi här, att han var född i Örebro 1583, der fadren, Johan Pedersson, 
af dansk börd (från byn Budbeck i Holstein), hade blifvit stads- 
skrifvare, samt att han af tillgifvenliet för sin moder, Christina 
Bose (från Almby nära Örebro), upptog dennas tillnamn, hvilket 
han i Lib. Sch. uteslutande begagnat"), alltid stafvande namnet 
med co "*),  någon gång med latinsk ändelse, Brøseus j-). I brefvet 
d. 16 Jan. 1639 undertecknas namnet Jacobus Budbeckius; un
der 1626 års räkenskap Jacobus Rudbecchius, men med en främ
mande handstil.

Den nykomne 32-årige rektorn fick mycket att beställa. Allt 
var i förfall, och behöfde i mer än ett hänseende upprättas från 
grunden. Skolhuset, som icke sedan början af 1500-talet synes hafva 
undergått någon reparation, befann sig i ett ytterst bofälligt skick 
och hotade att ramla. Det var «till hälften af sten», förmodligen 
nedre våningen af sten, öfre våningen af trä, under torftak. En 
af rektors första åtgärder blef således att söka bereda utvägar till 
skolans reparation eller nybyggnad, hvartill alla tillgångar sakna
des. Anskaffandet af sådana, förmedelst insamling m. m., började 
redan påföljande året, 1616, och fortgick sedermera under längre 
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tid. Detaljer om förberedelserna till arbetet samt om dettas utfö
rande meddelas längre fram.

Skolmästargårdens utseende och skick vid B«ses ankomst 
framstår åskådligt och för tidsförhållanderna betecknande, af det 
1615 upprättade inventarium *). Den var, såsom redan är nämdt, 
belägen nära skolan, vid kyrkan och stora gatan. Bostaden ut
gjordes af en «stuga» eller hvardagsrum, försedt med spisel och 
bakugn, ett fönster på väggen, och ett fönster på taket, således 
en s. k. kroppåsstuga; med torftak, såsom alla hus i staden den 
tiden och ännu långt senare “). Vidare tvenne kammare (musceum 
cum conelavibus duobus, uno anteriori, altero posteriori), af hvilka 
«framkammaren», skolmästarens studerkammare, hade spisel med 
spjäll, tvenne fönster, ett på hvardera väggen, försedda med 
«galler», skänkta af Cantherus. I bakre kammaren deremot fanns, 
utom ett litet fönster på väggen, hvarken eldstad eller någonting 
annat (nibil quicquam). Det var således ett kallrum. I stugan 
funnos ett långt bord, ett långt säte, två väggfasta bänkar, två 
spjäll, hvaraf ett till spiseln och ett till ugnen. Dörren till fram- 
kammaren var försedd med lås, jemväl skänkt af Cantherus; item 
fanns «lås för farstugedören, givvit tär til af Arwe benktson Borge- 
mästaren». Denna byggnad hette «gamble stugan».

Till gården hörde ett fähus (stabulum), «gammalt, nedruttet, 
lutande och besväradt af takdropp», samt en källare, till förvaring 
af öl, försedd med en öfverbyggnad af trä, «så beskaffad, att den 
delen som var öfver nedgången till källaren, saknade ena väggen 
och hade en trasig dörr utan lås, den andra delen öfver källar- 
hvalfvet hade dörr med lås».

Under Cantheri tid hade en nybyggnad («nyja stugan») blifvit 
börjad vid porten och gatan, på stadens bekostnad, men var 
ännu icke färdig. Den saknade fönster, ugn, spisel och golf. 
Taket var visserligen försedt med sin vederbörliga näfver (cum 
corticibus), men den erforderliga torfven var ännu ej pålagd, äfven- 
som «bänkar» och all inredning saknades (absque giebis, sine sedi- 
libus et omni ornatu).

Vid gatan fanns en liten trädgård eller kryddegärd *“) med 
två små träd, ett äppleträd och ett päronträd, två alnar höga.

II

') Lib. Sch. Invent, sid. 2. Räkenskapzbook sid. 45.
") Salin, Beskr. öfver Örebro 1737. "’) Räkensk. sid. 35.



XVIII

Åt gatan var ett plank *),  och kåltäppan * ) omgafs af en gärdes- 
gård “*),  gammal och förfallen.

•) Bil. sidd. 34, 41. **) Sid. 42. ***) Sid. 41.
4) Borgm. och Råds förklaring sidd. 51, 53. ft) Ekenborg.

«Gambla stugan» synes hafva legat ett stycke in på tomten 
innanför planket, «nyja stugan» deremot vid gatan. «Stora gatan» 
gick då ej i samma riktning som nu, utan snedt, och var mycket 
smal; så äfven skolgränden. Kyrkogården var rundt omkring om- 
gifven med en hög stenmur. Den till skolmästaregården hörande 
källaren låg på den delen af tomten, som sedermera vid gaturegle• 
ringen öfverläts åt staden.

I denna bostad, stadens äldsta «scholegård», «som till en 
Scholemästares Habitation Bygd och af ålder dertill Brukatt ähr» f), 
hade Cantherus och alla hans företrädare bott. Så enkla voro 
tidens fordringar på utrymme och beqvämlighet, att rektor med 
familj kunde vara logerad i hvad man nn för tiden skulle kalla 
ett rum och kök. Möblernas och «inredningens» enkla beskaffenhet 
framgår af inventariet ej mindre åskådligt.

Skolans inventarium utgjordes af 6 gamla «discantzböcker» 
(sångböcker, ännu behållna), Bibeln i oktavformat, tryckt i Basel, 
samt ett «kopperhorn», af okänd bestämmelse.

I öfverensstämmelse med den torftighet, hvarom skolans och 
skolmästaregårdens skick «med inventarier» visar, voro äfven lärares 
och lärjungars omständigheter torftiga. Rektor var dock jemförelsevis 
någorlunda rikligt lottad. Han egde sin bostad, sådan den var, samt 
sin lön, bestående af 78 tunnor säd (28 råg, 50 malt) af Wintråsa 
och Täby, jemte några obetydligare extra inkomster. De öfriga 
lärarne egde ingen lön, annat än «socknegång» och någon ringa 
frivillig afgift af det fåtal lärjungar som kunde gifva någon sådan. 
Lärarne voro derföre nödsakade att «söka sig födan med pædagogier 
(privatläsning), prädikande och dylikt» ff). Med socknegång menas 
frivilligt understöd af vissa för sådant ändamål anvisade socknar, 
hvilket understöd, bestående i matvaror och naturapersedlar, bröd, 
kött, ljus o. s. v., af den understödstagande sjelf genom omkring- 
gående i socknen insamlades. På samma sätt understöddes äfven 
de lärjungar, som ansågos deraf bäst förtjenta. Rör att doku
mentera sin behörighet att emottaga sådant understöd, och icke 
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blifva ansedda såsom kringstrykarc, lösdrifvarc och «ribaldcr» (erro- 
nes, circulatores, ribaldi), skulle sockncgångsdjeknarne medföra ve
derbörligt socknegångsbref (venia, litteræ recommendatitias) från 
rektor tilll vederbörande kyrkoherde, hvilken sistnämnde genom 
pålysniug i församlingens kyrka uppmanade församlingsborna till 
välvilja och välgörenhet. Socknegången skedde förnämligast under 
de större helgerna, då ledighet från skolan egde rum. Den för
delades stundom i tvenne afdelningar, «förgång» och «eftergång» 
(in anteriori, in posteriori loco).

Ett socknegångsbref, utfärdadt af Scholæ ürebrogiensis mo
derator omkr. början af 1600-talet, är af följande lydelse*):

„ Venerabili viro D:no N. in N. Pastori vigilantissimo salutem.
Exit ad ad te, vir Reverende, ex hac Schdla [Orebrogiensi] modestus 

adolescens N. N. jam ad festum Äuicti JbAannis, ut pro recepto more sti- 
pem in tua parcecia colligat priori loco. Ne erronem vel circulatorem exi- 
stimares, hisce literis munivi. Quibus peramanter rogo, cum ejus tum totius 
Ecclesiæ Christi nomine, cui studia sua mancipavit (fecerit sic tpiod sui est 
officii Deo gratum et acceptum!), ut tua Hmnumtas ope sua ei subveniat, 
ac auditoribus diligenter commendet, patriæ et Ecclesiæ ^erguam utile. His 
paucis cum tuis omnibus, vir, .Beverende, feliciter vale.“**)

') Bellandri Promptuarium p. 276.
”) Till jemförelse och såsom exempel på den högre stil, till hvilken dessa 

skrifvelser stundom höja sig, meddelas här tvenne andra dylika bref från samma 
tid, utfärdade af rektorn i Skara Sveno Gudhemius.

«Venerando ac Docto viro Dojreino N. in N. fidelissimo, salutem et felici- 
tatem æternam precatur Sueno Gudhemiw«, Schölte Scharensis Rector.

Felicitatem ac beatitudinem hujus sæeuli eo robis merito gratulamur, in 
quo diu desideratus, ex alto oriens, iuxta promissionem et prophetias e viscere 
virginis, nos visitavit; visitavit a«tem nos ita, vt admirabili ac ineffabili Dei et 
hominis vnione faetus sit mundi totius salvator, peccati abolitor, serpentis con- 
tritor, mortis victor, inferni destructor, cæli rescrator, iustitiæ et vitæ æternæ 
clementissimus remunerator; vnde tota angelorum multitude hominibjjs felicem 
illam ac salutem . . ., ex cælo præ lætitia erumpit resonans: Gloria in excelsis 
Deo. Quanto itaque magis convenit, ut nos ab eunetis gentis desiderati ad- 
ventum cordicitus moneamur, et vnanimi consensu canticum illud angelieum 
alta voce iterum iterumqae animites repetanms. Non nempe angelis. sed nobis 
nates est puer et tilius dates. Quod vt decenttes et alaertes peragi possit, åd 
tuam Humanitäten tuæqwe fidei conmissam Ecclesiam alumnos nostros dilectos 
et assiduos, N. N., de more emittimws, q«i cum tua Humanitet« festum hoc 
lætissimum celebrabunt, et laudes angelicas æterno patri pro dono divinites 
oblato concinant; certo nobis persuadentes, illos twm Humanitatem pro con- 
sueta probitate humanitet excepturam et Ecclesiæ fideliter commendaturam. In 
Christo Jesu ten Humanitas felix et diu valeat. Scharis Anno 1618 Decemb. 18.»
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De socknar som 1G15 horde till Örebro skola voro: Örebro 
stad med annexerna Almby, Längbro och Änsta, vidare Kräklinge, 
Kumla, Edsberg, Wiby, Lerbäck, Knista, Wäsehärad, Sköllersta, 
Glanshammar, Wintrosa, Axberg, Ekeby, Hardemo, Götlunda, Mosjö, 
«Kijlen», Bodarne och Lillkyrka. Summa 19 socknar, annexerna 
oberäknade. Under Jonas Maximus hade äfven Askersund, Ham
mar och Snaflunda hört till Örebro skola. På Cantheri tid hade 
den förändring skett, att Wisnum, Ölmesund, Kijlen, Noor, Kijla, 
Millesvik i Wermland blifvit för sin aflägsenhet utbytta emot Sköl
lersta, Ekeby, Glanshammar, Lillkyrka och Götlunda, som förut 
hört till skolorna i Strengnäs och Arboga. Likaså hade under 
Cantheri rektorat Sacellanus i Ferneboda Andreas Magni, som höll 
pædagogi i det nyanlagda Philipstad, af drottningen utverkat sig 
bref på Ferneboda och Ed, hvilka förut hörde till Örebro *).

Lärame voro vid Jacobi B®se Budbeckii ankomst: Andreas 
Petri (Bille) från Wermland, Petrus Laurentii (Stuthæus) från 

«Honorando et religioso viro Domino N., Pastori in Dartorp (?) pervigiii, sa
lutem et felicitatem æternam precatur Sueno Gudhemius, Scholæ Scha- 
rensis Rector.

Diés verk hæc est, vir honorande, qnam psalmists cecinit, Domini, et in 
qua orbem universum lætari et exsultare iubet. Hodie nmpe facta protopla- 
stis promissio ... de semine contritnro serpentem exactissimc absoluta est, 
quippe, qui ut latro abiectus et . . . profligatissimus ante paucos dies Christus 
tractatus fuit, victor a morte hodie resurrexerit, vectes inferni confringens, impia 
ac potestates infernales palam traducens triumphatis illis per se ipsum; abole- 
vitqwe eum, qui mortis imperium habebat, vt ex eius faucibus, quotquot capti 
tenebantur, criperet, et ad regna cælestia cum virtute ac gloria traduceret. 
Meritb itaqae hæc sollennitas sollennitatum dici meretur, tantoqwe ac tam 
maiori cordis gaudio præ reliquis celebranda, quanto evidentius nobis æternæ 
salutis faciem exhibet intuendam: O felix, hanc qui digne celebrat, et qm 
sub huius victoris vexillo stipendia meretur; pei'petuo honore coronabitur. Me
retur autem is, qui non tantum, exemplo ducis, acerbitates et inolestias mili
täres fortiter et perpeti et repellere novit, sed et linmanitatem ac benignitatem 
ad eiusdem mandaturø exercere didicit. Ea antem tum verb exercetur cum 
qui castra musarum in gloriam Dei posita indefessi sequuntur, iis opitulamur. 
Quorum in numero qæa sunt præsentes Scholæ nostræ alumni perdilecti, N. 
et N., humanitatis et beneficentiæ officium å te spontaneum certö nobis polli- 
ceamur. Deus, omnis boni remunerator, benefaetoribus bene rependat, iu Christo 
Jesu Victore et salutis authore æternum. Vale. Scaris 21 Martij Anno supra 
millesimum sexcentesimo decimo nono.» Bellandri Promptuarium p. 277, 278.

‘) Ratio paræciarum, sid. 1.
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Örebro och Jonas Stephani från Ekesjö. De tvemie förstnämnde 
voro prestvigde. Dom. Petrus blef 1616 i Januari kallad till 
sacellanus i Lerbäck, hvarefter rektor i hans ställe till medhjelpare 
(Conrector) *)  antog Johannes Petri från Orebro, för att biträda 
i latinundervisningen och underlätta mödan med korrigeringen af 
scripta in classe Rectoris, samt läsa en eller annan timme om da
gen in classe infimi Collegæ, i hvilken klass förut Dom. Jonas 
ensam hade undervisat**).  Brynolphus Jonæ (Gadd) nämnes 
ej i Brises katalog (1615—17), men befinnes hafva blifvit kollega 
1616, och såsom sådan längre tid tjenstgjort.

*) Annal., Bil. sidd. 3, 16, 20.
*‘) Om dessa äldsta kända kollegers lefnadsomstäudigheter hafva vi samlat 

följande uppgifter:
Andreas Petri Bille, född i Wermland af fattiga föräldrar, blef prestvigd 

1610, kollega i Strengnäs 2 år, derifrån «förfordrad till Hr Pavel i Skeppsta» 
(predikant vid Skeppsta bruk i Gåsinge socken), vidare till Hinric i Sköllersta; 
kollega i Örebro i 15 år. Ilar bekostat den i muren öfver skolstugudörren 
insatte minnesstenen öfver Johannes Rudbeckius (Bil. sid. 36). Kyrkoherde i 
«Quassbro» (Qvarsebo) 1630, derefter i Mosjö 1635.

Petrus Laurentii Stuthceus från Örebro, son af en fattig klockare i Eds
berg, hvilken fornt varit skrifvare. Var collega 2:æ classis i Örebro 1615. 
(Bötfälld af Rektor för öldrickning på otillåten dag. Bil. sidd. 21, 22, 28, 
29.) Afgick på kallelse till Lerbäck 1616 i Januari, för att der skota sacel- 
lani. Sacellanus i Glanshammar och Ringkarlcby 1621, Pastor i Kil 1636, 
död året derpå. Hustrun «conserverades» af efterträdaren. Af barnen äro liera 
bekanta, alla presterliga. En af sönerna kallade sig Lerbeckius.

Jonas Stephani från Ekesjö, fadren borgare. Var collega infimus i Öre
bro 1615. Blef 1627 kapellan i Södertclje. Ämnad af Consistorio 1638 till 
Svinevads pastorat, hvarest den förra kyrkoherden, pastor Israel, efter träget 
arbete och oro med sockenbud o. s. v. under pesten, hade blifvit sinnessvag och 
dött 1638. Församlingen begärde Jonas Stephani till sin herde, men denne 
förklarade sig icke benägen för flyttning. I stället kom en som hette Jonas 
Blyberg. Jonas Stephani blef sedan kyrkoherde i Wårdinge 1641, och dog 1660.

Johannes Petri från Örebro, hade studerat i Tyskland i 2 år. Hemkom
men derifrån antogs han af Jacobus Bcose Rudbeckius till «Conrector» (med
hjelpare i undervisningen, icke i rektorsgöromålen), med undervisningsskyldighet 
såsom biträdande lärare i latin i rektorsklass, rättande af scripta derstädes, samt 
inspektion och en eller annan lästimme om dagen i nedersta klassen.

Brynolphus Jonæ Gadd, Vestrogothus, född i Småland, ordinerad till prest 
i Mariestad, Collega infimus i Örebro 1616, tillika kapellansadjunkt i Örebro 
och Almby. Nämnes i skolräkensk. 1629 (sid. 39 «H:r Bröiel»). Befordrades 
till kapellan i Almby, och dog 1642.



XXII

Lärjungarna voro, vid Broses ankomst, in classe Rectoris 'm, 
in classe supremi Collegæ 17, in classe secundi Collegæ 19, in 
classe infimi Collegæ 39, eller tillsammans 102 *).

Från Maj 1615 till Augusti 1627 inskrefvos: a) från andra 
skolor kommande, livilka icke betalade inskrifningsafgift 43**); 
b) sådana som. icke förut gått i någon skola, och hvilka betalade 
inskrifningsafgift (8 öre, hvaraf till skolan 4 öre), 89 ’*') eller till
sammans 122 nyinskrifne lärjungar på ungefär 2 års tid.

Vid den examen, som förrättades vid första läseårets slut 1615 
d. 4 och 5 Juni, i närvaro af kyrkoherden Petrus Matthias i Örebro 
samt Johannes i Knista och Olaus i Glanshammar, voro 130 lär
jungar närvarande. Från andra skolor hade ankommit 31; ny
inskrifne voro 41; afgångne dels med dels utan «venia» 47, utom en 
kollega, nemligen Dom. Petrus. 10 lärjungar hade sitt uppehälle 
genom privatundervisning (ex pædagogia).

Med venia Rectoris synes menas den efter vederbörlig an
mälan erhållna tillåtelse till afgång, som var förenad med und
fående af testimonium eller litteræ recommendatitiæ. Såsom exem
pel på ett afgångsbetyg från den tiden anföra vi följande:

„Lecturis has Uteras Scholoe Orebrogiensis moderator salutem pluri- 
mam dicit.

Induxit animum hicce bene moratus adolescens JYetrus) _3f(agni) jß(el- 
lander) dliam scholam invisere. Quo constet eum in hac palæstra strenue 
sese exercuisse, gnauique scholaris functum esse officio, et iam cum venia 
discedere, moris amoris et veritatis ergo, hisce literis singularis modestia:, di
ligentia; ac obedientiæ testimonium eidem tribuo. Rogens quam possum 
studiose omnes, quos in itinere adierit, ut, quæ homo homini, Christianus 
Christiano, debet officia, ei præstent et exhibeant; singulariter vero ludi- 
magistrum, vt eum in suum gregem recipiat, et studia eins sibi commen- 
data habeat. Mea officia cunctis et singulis, dum facto opus fuerit, con- 
stabunt. Hasce lecturi, feliciter valete. “

„Lecturis has liter as scdutem precatur Scholæ Orbrogiensis moderator.
Hicce bonce indolis ac spei adolescens, N. N., ad alium literarum lu- 

dum se conferre constituit. Hie dum fuit, gnavi ac industrii scholaris of
ficio functus est, diligens in studiis, præceptoribus morigerus. Ideo abeun- 
tem iam de meliori nota omnibus commendo. Rogans studiose cum cæteros 
omnes, quos adierit in hocce itinere, ut, quibuscunque poterunt rebus, be
nigne eum invent; tum vero singulariter futurum Ludimagistrum, vt in li- 
teris ac moribus amplius informandwi suscipiat, studiaque eins sibi com-

') Lib. Seh., Catal., Bil. sidd. 3—7. 16. ") Sidd. 8—10. 
•**) Sidd. 10—13.
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mendata, habeat. Fecerit sic </mocI sui est officii, Deo gratum, Ecclesia: 
Reique yiublicæ literariæ apprimé vtile. Mea, si qua esse possunt, officio,, 
cuiqp&, dum facto opus fuerit, constabunt" *).

Man finner således, att afgångsbrefvet var på en gång pass, 
hvarigenom innehafvaren rekommenderades till välvilligt bemötande 
af hvarjom och enom; vidare vitsord öfver seder och flit under före
gående studietid, men icke specialbetyg öfver kunskaper; samt slut
ligen rekommendation till den kommande läromästaren att med 
välvilja taga innehafvaren och dess studier om hand. Ett sådant 
dokument var godt att hafva, och tillförsäkrade egaren utsigten 
att blifva väl bemött hvart han kom. Förverkande af testimonium 
var derföre ett straff, hvarom vidare i Leges scholæ Orebroensis.

Lärjungeförteckningen 1615—17 innehåller lärjungens namn, 
hemort och stånd, ankomst och afgång. Lärjungens ålder uppta
ges icke. Någon gång antecknas ett fel t. ex. abstulit a scholari 
pecuniam semijoco furtoque, ideoque castigatus et hinc dimissus, 
cum venia, discessit Maricestadum; eller sedermera valdt lefnads- 
yrke t. ex. «blef gardist» (satelles regisfactus). D. (någongång A.) 
framför namnet betyder: «afgått» (discessit; abiit). Icke utan en 
viss rörelse läser man det vid flera lärjungars namn förekommande, 
i all sin korthet vältaliga ordet «tiggde» (mendicabat). Vid några 
namn står: eæ pædagogla victim habuit; eæ paræciis viæit. Vid 
två: regis sumptibus viæit**). Desse (David och Conradus Roberti

’) Äfven här torde för jemförelses skull ett samtidigt afgångsbref, från 
annan närbelägen skola, vara af intresse:

«Candido atque benevolo lectori salutem et felicitatem in Domino compre- 
catur sempiternam (Scholæ Mariæstadiante Rector).

Præsentium exhibitor, Candide Lector, ingenuus ac bonæ indolis puer, N. 
E. W., exiguo temporis spacio apud nos Mariæstadii vixerat, nunc tintern maio- 
ris experientiæ ergo aliam literarum et morum officinam ingredi statnit. Quod 
vt facilius facere queat, sui moderatoris testimoniolo sese pi'æmuniri petiit; quod 
ipsi lubens communicate volebam. Testor itaqize, ilium honestatis et modestiæ 
hactenus fuisse amantem, ac propierea ommibws ac singulis commendatum cu- 
pio. Cum primis vero futurum eins ludimoderatorem, virum humanissimum, 
amice compello, vt ilium in numerum suorum discipulorum suscipiat ac paterne 
de eius studiis promeroatur. Quod si fecerit vir humanissimus, Benin Optimum 
Maximal» amplissimum habebit retributorem: sub cuius tntelam ac protectionem 
candidum leetorem quam diutissime commendatum volo. In Christo feliciter 
valeas. Cursitn. Mariæstadii. Renotus (?) Birgeri.» Bellandri Promptuar. p. 
279, 280.

“) Bil. sidd. 6, 7.
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från Carlstad) had« således något enskilt xkongl. stipendium». In- 
skrifningsafgiften till skolan lindrades från 4 till 3 öre för 2 lär
jungar, och efterskänktes för flera. Om en (Olaus Erici från Mosjö) 
antecknas: gratis receptus ob paupertatem et cognationem cum 
Rectore *),  hvarmed menas att- inskrifningsafgiften, hvilken enligt 
vedertaget bruk tillkom rektor enskilt, men hvars halfva belopp af 
honom afstods till skolan, för denne lärjunge efterskänktes, med 
afseende på lärjungens fattigdom och slägtskap med rektor.

*) Bil. sid. 13.
**) De närmare bestämmelserna för terminernas början och slut, och dertill 

hörande benämningar, äro hemtade från Jostiæ Gravii Catalogus Scholarium 
Örbroensium, som börjar ab Anno 1639.

Läseåret räknas frän «rötmånadsdagarne, eller Larsmessa», d.
10 Aug., utom första året, som börjades med den 9 Maj. Läse- 
terminerna äro fyra:
1. Sommarterminen (intervallum æstivum s. æstivale, tempus æsti- 

vale, sub cestate) från rötmånadsdagarne eller Larsmessa, cl. 
10 Aug. (post dies canieulares seu a festo Laurentii).

2. Höstterminen (intervallum autumnale, tempus autumnale, sub 
autumno) från Michaélsmessa, d. 1 Oktob., till Jul (a festo 
Michaelis usque ad nativitatem Christi).

3. Vinterterminen (intervallum hyemale, tempus brumale, sub bru
ma, termino brumæ) från Hindersmessa, d. 19 Januari (å 
festo Henrici, d nundinis Henrici).

4. Vårterminen (intervallum vernale s. vernum, tempus vernale s. 
vernum, sub vere, termino veris) från Philippi Jacobi, d. 1 
Maj (ä festo Philippi et Jacobi, usque ad canieulares).
Terminerna började således d. 10 Aug., d. 1 Okt., d. 19 

Jan., d. 1 Maj “).
Af Boses katalog befinnes att skolan besöktes af ett icke 

litet antal lärjungar från andra landskap. Vid B:s auträde till 
tjensten funnos från Westergötland 7, från Småland och Werm- 
land 6, från Westmanland, Södermanland och Östergötland 2, från 
Upland, Gestrikland och Helsingland 1 lärjunge; de återstående från 
Nerike, deraf 23 från Örebro stad. Efter Boses ankomst in- 
skrefvos (1615—17) från Westergötland 16, från Småland och Werm- 
land 12, från Södermanland 9, från Westmanland 5, frän Öster
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götland 4, från Upland 3, från Dalarne 1; de återstående från 
Nerike, deraf 24 från Örebro.

Under samma tid antecknas ankomst från följande skolor: 
Mariestad 8, Carlstad 6, Skara 4, Wexiö 4, Upsala 3, Gefle, Ar
boga, Streugnäs, Nyköping, Telje, Stockholm, Linköping, Söder
köping, Wadstena och Eksjö 1; samt af gång till Mariestad 3, 
Upsala och Westerås 2, Skara, Nyköping och Telje 1.

Före Broses ankomst fördes ingen skolräkenskap, och ingen 
anteckning af hvad slag som helst angående skolans angelägen
heter. Icke heller fanns någon skolkassa eller några inkomster. 
För hvarje gång som «skolans fönster» behöfde lagas, eller någon 
annan aldrig så ringa utgift togs i anspråk, måste man genast 
derom sollicitera «boremästarena» *).  Derföre, pä det skolans saker, 
i synnerhet vid ombyte af skolmästare, icke skulle förkomma, eller 
skolans, dess lärares och lärjungars händelser, som kunde vara 
efterkommande skolmästare till exempel och varning, genom ålder 
råka i glömska, införde Brøse en skolebok, uti hvilken allt sådant 
noggrannt skulle antecknas. Likaså för att undvika besvärligheten 
att oupphörligen nödgas anlita borgmästarne oin fönsterlagning 
o. s. v., lät han sig angeläget vara, att bereda skolan några in
komster. Sådana måste nu skapas; hvilket tillgick på följande sätt.

*) Af Stadzens Tänekieböcker och Rådstufvuprotokoller befinnes att staden 
' i äldsta tider haft 4 borgmästare samtidigt, hvilka merendels årligen ombyttes, 

derefter 3 och 2, slutligen från 1G93 en. Jfr Bagge p. 248—251.

") Annal., Bil. sidd. 10, 15, 25. *") Bil. sidd. 15, 25, 35.

För inskrifning hade af ålder plägat betalas 8 öre, skol
mästarens ensak. Af denna sin löneförmån afstod denne nu hälften, 
eller 4 öre, till skolan**)'  Vidare för begrafningar, dä hela sko
lan gick med i processionen, hade plägat betalas en viss afgift 
(10, sedan 12 mark), af hvilka, enligt häfdvunnet bruk, en del 
till rektor och två delar till ungdomen. Af denna sin andel af
stod Brase till skolan en fjerdedel, eller en tolftedel af det 
hela *“). Vid socknegång hade så tillgått, att de 8 öfversta lär- 
jungarne hade fått' inkomsten odelad af hvar sin socken (Integra 
optata, sine socio), hvaremot de nedre synas hafva gått två och 
två. Af dessa 8 öfversta bibehöllos de 2 främsta (duo notarii) 
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vid samma förmån *),  men de sex efterföljande fingo erlägga en 
liten afgift till skolan, nemligen 10, 12, 14, 16, 18, 20 öre, 
äfvenså de trenne kollegerna hvar sina 8 eller tillsammans 24 
öre**).  Vidare: bötesmedel af dem som felade mot lagarne; samt 
«exitual» eller afgångsafgift, af dem som erhållit socknar 2 öre, de 
öfriga 1 öre, utom dera som afgingo efter att endast en termin 
hafva åtnjutit undervisning, hvilka voro befriade (ab iis qui literis 
primum initiabantur nihil eæegit) ***).

*) Så Annal., Bil. sid. 15. I räkensk. sid. 26 befinnes dock att äfven duo 
notarii hafva betalt 2 mark= 8 öre.

**) Bil. sidd. 15, 26, 35. ***) Bil. sid. 16.
**”) «Päningar falne uti kyrkian mz pungen», ss. 32, 35. «I kyrkjan mz 

pungen», s. 38. «Tillökt mz pungen vti fem Helgedagar», s. 39. «Vthaff 
Pungapengar», s. 40.

*’"') «GårdaHyro i Skolmestaregården», Bil. ss. 38, 39. «Scholstufuugårdens 
Hyra», s. 40. «Gårdehyran till Scholans nytta», s. 54.

1) Anmärkas bör, att «fönster» betyder rutor, och «bygguing» betyder 
lagning. «Fönster järn til 31 fönster», s. 33. «Scholens fönster bygde», s. 33. 
«Fönsterjärn bygdes 2 öre», s. 33. «Kostat på bygning», s. 34. «Kiste- 
låset bygdtt 12 öre», s. 35. «Fönster bygdes», «Scholedören bygdes 2 gånger, 
3 öre», s. 38.

H) Bil. ss. 38, 39. H+) Bil. s. 34.
■HfF) Bil. sid. 16: «leges a Rectore hoc anuo conditæ sunt ac latæ, quas 

vide pag. —» men utan tillagd siffra.

Sålunda uppkom en skolkassa, hvars inkomster voro: «Aff in- 
skrifwelse» (Bil. ss. 35, 38), «aff Lijk» (ss. 35, 38), «aff socknarne» 
(s. 35), «bötespenningar» (s. 35), af exitual; samt ytterligare, när 
sig så åtbar, «pungapengar» ****),  äfvensom gårdhyran af boställs- 
gården **“*),  ty äfven denna afstods af rektor

På detta sätt erhöll skolan inkomster och kunde reda sig 
både med «fönsterbyggningh och annadt» f) samt till och med 
«sätta ut» penningar, mot ränta och vederbörlig säkerhet. Säker
heten var, enligt tidens sed, heldst realsäkerhet, hvadan «Scholans 
panter» blir i räkenskapen en rubrik ft). Såsom panter nämnas 
oftast böcker (Cicero o. s. v.), men äfven andra saker, t. ex. «en 
pistool» såsom säkerhet för en dal. 2 mark, och en «g. kappa», 
motsvarande enahanda belopp. Sqholemästaren «var god» (var i 
borgen) för scholens «gjæll hos Las Olson» fff).

Till att upprätthålla god ordning och disciplin stiftades af 
rektor lagar, till hvilka hänvisas i Lib. sch. ffff), men hvilka der 
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icke finnas intagna. Den afskrift som inuehålles i Bellandri Promptu- 
arium ’), förmodligen tagen under dennes lärjungetid vid skolan, 
befinnes vara ett efter skolans förhållanden lämpadt (delvis orda
grannt) utdrag ur de utförligare konstitutioner som för det Kud- 
beckska Collegium eller högre privatläroanstalten i Upsala af brö
derna Johannes och Jacobus gemensamt uppgjordes *'). Jacobi 
här meddelade «Leges /Scholas O rebroensis» innehålla ordningsregler 
och straffbestämmelser för försumlighet, oläraktighet, frånvaro, dryc
kenskap, åverkan, högfärd i klädsel, föreskrifter angående custodernas 
skyldigheter och ansvar, «diskantskrifning», sockengångsordning, 
flyttningsanmälan, afresa inom viss tid, tid för utdelning af in
samlade medel, skriföfuiugars och anteckningars uppvisande i exa
men, latinets uteslutande bruk såsom talspråk inom och utom sko
lan, «bortkastande af böcker», och «oärlig läsning».

Straffen äro merändels nedflyttning i socknegången under större 
eller mindre antal af medlärjungar, efter felets beskaffenhet, enbart 
eller i förening med aga (infra 6, infra 3 dejicietur; et verbera- 
bitur et uno gradu dimovebitur; præterquam quod virgis cædatur, 
tino gradu dimovebitur); vidare böter, hvartill i vissa fall, om den 
felande så föredroge, nedflyttningsstraffet kunde förvandlas; slutli
gen nekande af venia eller testimonium (non dimittentur cum 
venia; his testimonium denegabitur), hvilket sistnämnde straff äl
ven var underkastadt förvandling.

Fängelsestraff (career, «probau») namnes icke, men fanns för
modligen, såsom enligt Laurentii Petri skolordning tillhörande 
«passelig scholenepst». I Johannis Budbeckii Const. Gymnas. Aros. 
namnes ofta career *").

') Bil. ss. 23—25.
”) Jfr Leges et Constitutiones Gymnasii Arosiensis (Cap. VI De ebrietate, 

nocturnis clamoribus, libidine, luxn et immodestia), tryckte i Thyselii Bidrag 
till Sv. Kyrkans och Läroverkens hist. Sthm 1848.

*") Career, prest- och djeknefängelset i Westerås, var ett underjordiskt rum 
i en liten byggnad strax bredvid domkyrkan. Halsjern och kedjor sågos ännu 
i början af detta århundrade fastade vid muren i denna ohyggliga håla, som 
var utan fönster. Ljuset måste hafva infallit genom något hål på dörren eller 
kanske genom någou glugg i muren (uppgift af framl. bisk. lählcrantz, som 
som under sin gymnasiitid af nyfikenhet gått ned i det gamla fängelset). Det 
var icke något sällsynt att djeknarne sutto i proban på vatten och bröd, hela 
8, 12 eller 14 dagar. I synnerhet blefvo s. k. «ribalder» eller driftedjeknar,
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Öldrickning, måttlig, på rätt tid och ställe, men icke på 
krogar och dåliga nästen *),  tillates, ocb Convivia omtalas i An
nales och Räkenskaperna flera gånger. De skulle afse vederqvic- 
kelse efter arbetet, och oskyldig sammanvaro för att glädjas; men 
omåttlighet och öfverdåd bestraffas strängt"). Hela paragrafens 
innehåll är märkligt, och lemnar på sina 7 rader och med sina 
naiva ordasätt en rätt åskådlig tidsbild.

*) Rådst.-protokoll 1617 d. 24 Jan.
") I Const. Gymnas. Aros. är straffbestämmelsen: præter flagella et car- 

cerem, etiain thaiero mulctabitur.
Skolemästare och skolepersoner i allmänhet voro, enligt kyrkolag och 

mötesbeslut, vid strängt straff anbefallde enkelhet och likformighet i klädsel, 
såsom synes bland annat af följande aktstycke: «Anno 1617 in Comitiis Ore- 
brogianis samsatte sig Svärgies Prästerskap om effterföliande puncter:-----------  
Prästers och skolepersoners klädningar. På thet at presterna med theras flitige 
förmaningar måghe någhot hoos åhörarna afskaffa then förargeliga klädedrächt, 
som nu tagher öfaerhand, och Gnd hoos Esajam högeliga straffar, okyskhet och 
högfärdh wpwäcker, skola prästerna, theras hustrur och barn, såsom ock skole- 
mestare och diäknar i skolestufne fly lätfärdighet uti klädnat, med sijdentygh, 
medh store och höge wpwekne Mårdskinnss mössor, Sammetz.ärmar, Jackor och 
tröjor medh månge snörer och silfknapper beprydda, wijde och fransosiske 
Brackor, store och wthpussade skiortekragar, heller ock slätta kragar på Hålandz 
wijss med remmar widbundne, hoofmanss hattar, hoolskor (hål-skor). Item at

Betecknande äro äfven föreskrifterna mot högfärdighet i later 
och klädebonad. Till sådan felaktighet räknas att «gå på gatan 
eller annorstädes med kappan kastad under någondera armen, eller 
hafva den löst hängande på ryggen, utan att hafva armarne in
stuckna». Den som två gånger dermed beträdes, straffas «såsom 
för frånvaro» (nedflyttning under en)- Svårare påföljd (nedflytt- 
ning under fyra) drabbar dem, som «omgifva sina kläder med bräm», 
eller «bära på bröstet framskjutande spännen», eller kläder af annan 
färg än svart (skinupelsar dock undantagne, äfvensom «yllen skior- 
tor», samt skodon), eller begagna siden eller något annat tyg än 
kläde och skinn (med undantag af det tyg, livarmed rockkragarne 
fodras), eller bära kläder af högfärdig snitt, eller «på annat sätt 
tillskurna än skolmästarens» *“), eller huru som helst i sin kläde

som Inpo kring landet med skalkstycken, och ej i rättan tid infunno sig i sko
lan, på detta sätt undfägnade. Efter kl. 10 om sommaren och kl. 9 om vin
tern fick ingen djekne visa sig på gatan. Bröt han häremot, straffades han 
med fängelse. Kortspel var belagdt med tre dagars fängelse, och en marks 
böter. — Norlin, Bidrag till Joh. Rudb. Biogr., i Tool. Tidskr. 1870.
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bonad visa flärd och yppighet. Om färgen pä hattar samt om 
«hål-skor» vare lag samma. Ett slags skoluniform fanns således re
dan den tiden, enkel svart drägt, om icke barpelsarne vintertiden 
gjorde något afbrott.

De som hafva någon inkomst genom privatdisciplar, flere än 
fyra (med undantag af slägtingar och fattiga som tigga), skola, 
för hvarje lärjunge öfver fyra, erhålla ett rum längre ned i sockne- 
gängen. (Detta var icke någon straffbestämmelse, utan en billig- 
hetsföreskrift till de öfriges förmån.) Anmälan om afgång eller 
flyttning till «alia Gymnasia» skall ske straxt efter examen. Un
derlåtenhet medför förlust af venia eller testimonium eller i marks 
böter. Högst två dagars qvardröjande i staden efter erhållet 
testimonium medgifves, för inpackning af saker (ad res compo- 
nendas). Lärjungarnes skrifböcker för anteckningar af vokabler 
och fraser ur prosaiska och poetiska författare, för öfversättnings- 
öfningar af epistolärt, oratoriskt och poetiskt innehåll, för förfat
tande af uppsatser till efterliknande af något förelagdt mönster, 
skola uppvisas i examen, vid äfventyr af socknegångsförlust. La
tinet är skolans talspråk, oeh skall användas inom och utom den
samma; de som fela häremot skola straffas. strängt (severissime).

Genomgångna kurser 1615 in classe Rectoris voro: Rami 
Logik och Rhetorik fullständigt; i Teologi Haffenrafferi kompen
dium till 3:dje boken Om menniskan; i Grekiska Gonjugationes 
barytonorum, samt någon del af Isocratis parænesis ad Democri- 
lum; i Latin Ciceros tal pro Arehia och första talet in Gatili- 
nam samt (privatim) Terentii ko.medi Andria. Dessutom hade un
der läseåret tvenne latinska disputationsöfniugar blifvit hållna, den 

the icke bära sammetzgatuboder på ryggen, mz store wijde och wtslagne kappe- 
kragher, såsom eij heller bruka wpflijna (f) håår, benatt och för långt håår, och 
andre högfärdighe, wanskaplige ock vederstyggelige klädedrächt. När Rectores 
scholaruni och therass discipuli efter föregågne förmaninghar icke vele rätta 
sigh i saaken, moste Rector afstå ined sit ämbete och Djäknen förwises skole
stuf uu.« En ordagrannt lika paragraf finnes i «Kyrkiostadgar beslutne på Rijkz- 
dag och Prästemöte 1642 d. 12 Decemb.» (Bellandri Promptuarium, sidd. 188, 
394). Redan i Kyrkoordningen 1581 anbefallas presterna att «stadigt bliffua 
vidh then klädebonat, som theras kall best höffues, thet är sidha kiortlar och 
Presteluffuor; ty tesse stackotta kappor och hoffmans hattar, som en part aff 
the vnga Presterna nu löpa medh, så vel i Kyrkior som annorstädz, haffua med 
sigh stoor snöpligheet och mongz manz förargelse.»
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ena i Teologien «om treenigheten», den andra i Logiken «om 
orsaker». Rektor var sjelf tillgifven den Aristoteliska filosofien, 
men använde vid undervisningen Rami antagna lärobok, för att 
icke «i en för salighetsläran oväsentlig sak genom enskilt god
tycke och förmätenhet söka npprifva gällande lag».

Af ofvanstående lectiones finner man, hvilket aktningsvärdt 
kunskapsmått som inhemtades i skolans dåvarande fjerde klass, 
och hvad en skolemästare sådan som B., biträdd af trenne fattige, 
med sockneallmosor aflönade medlärare, kunde uträtta. Att ifråga
varande kunskapsmått var noggrannt inhemtadt och smält, derför är 
Jacobi Brøse Rudbeckii namn en borgen. Sådant var hans anseende 
förut i Upsala, sådant efteråt i Strengnäs och Stockholm. Hvar- 
helst någonting gammalt och bristfälligt skulle upprättas och höjas, 
såsom i Örebro, der var han rätta mannen; hvarhelst någonting 
nytt och utmärkt skulle organiseras, såsom i Strengnäs och Stock
holm, der var det han, som, sjelf aldrig sökande, «kallades». Brøscs 
lärjungar ansågos såsom «de skickligaste af dem som från den 
tidens cathedralskolor kommo till akademien i Upsala». Icke un
der, att lärjungar äfven från aflägsna landsorter tillströmmade för 
att få åtnjuta en så «skickelig och hederlig mans undervisning» ').

Af katalogen synes, att en lärjunge in classe Rectoris 1G15, 
Isacus Olai, filius pastoris in Glanshammar (således en son till 
den Olaus, pastor in Glanshammar, som var ett af examensvitt
nena 1616, och som flere gånger underskrifvit skolans räkenskap) 
blef prestvigd i Orebro (sacris initiatus bic Orebrogiæ, discessit 
Upsaliam 1611 Martii 9). Likaså Andreas Jonse Hare, Wesgo- 
thus, som från Skara kom till Örebro skola 1616 d. 26 Januari 
«gick hem för att bli prestvigd» (domum ivit, ut sacris initiaretur) 
1617, efter ett års studier i Örebro.

I Strengnäs Konsistorii protokoll nämnas bland ordinandi 
ofta scholares Orebroenses ").

*) Ekenborg.
”) Vid denna tid invigdes presterna i svenska kyrkan, åtminstone vid många 

tillfallen, först till diakoner, hvilka betraktades blott såsom halfprester, och se
dan till prester. Detta var en qvarlefva från katolska tiden. Utg. har icke 
varit i tillfälle att undersöka, huruvida i Strengnäs stift diakonatet var bruk
ligt. I Westerns elementarläroverks arkiv förvaras ett formulär för den skrift
liga förbindelse, som på Joh. Rudbeckii tid fordrades af diakonerna. De säga
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Till ungdomens veclerqvickelse från det ansträngande arbetet 
(honestæ reereationis ergo; ut post continua studia sese reerearent) 
firades emellanåt hvarjehanda skolhögtider och fester, hvilka ganska 
utförligt och med synbart intresse för äfven denna del af ung
domens välbefinnande beskrifvas. Under första året 1615 namnes 
en sådan *),  nemligen ad festum Michaelis i slutet af som marter
minen. Denna var ett enkelt ölgille, hållet hemma hos rektor 
(in ædibus Rectoris). En tunna öl köptes och utdracks (epota- 
batur). Samqvämet räckte in på natten, och föranledde några 
oordningar, hvilka längre fram bland årets «händelser» omförmälas. 
Kostnaden för hela tillställningen upptages i den latinska räken
skapen “) till 2 dal. 3 mark 6 öre. Pingstfesten 1616 d. 18 
Maj var af en annan beskaffenhet. Den var en sommar- och blom
sterfest. Sommaren fördes in i byn, under sång och högtidlighet. 
Förberedelserna till festen och firandet deraf beskrifves på följande 
sätt* ”): Den 16 Maj kl. fem på morgonen gafs lof från skolan, 
för att plocka blommor samt förfärdiga «spiror» f) och kransar 
(ad thyrsos corollasque conficiendum). De förra voro afsedda att 
pryda kyrkan, de sednare att bekransa de förmögnare medbor- 
garues söner. Ungdomen fördelades uti 8 särskilta rotar, inne
hållande 14, 15 å 16 djeknar, hvarje rote under anförande af 
sin tribunus. Till tribuner utvaldes de som voro mest skickliga 
i konsten att förfärdiga spiror och kransar. De särskilda grup
perna skilde sig nu åt olika håll, till norra, södra och vestra 
«kungsgårdarne», till Ormesta, till «Tingzstuga» o. s. v., och för
färdigade intill d. 18 Maj «efter aftonsången» 17 spiror, 16 kran
sar. Sedermera «enär skolmästaren förnam, att några illa upp
tagit, att de ej blifvit hedrade med spiror», förfärdigades till fjerde
dag Pingst ytterligare 3 spiror utom de förstnämnda. Den 18 

deri, att de beredt sig till det heliga predikoembetet, men som de, för sina 
«svaga ingenia» och andra hinder, väl finna, att detta embete icke kan «full- 
komligen» betros dem, så lofva de att, om de få «diaconatum och allenast 
tillstånd att predika», sedan desto flitigare gå i skolan o. s. v. Diakonatet 
motsvarade således den s. k. venia concionandi, men det synes hafva blifvit 
meddeladt genom en särskildt invigning, liksom under katolska tiden. Teol. 
Tidskr. 1870.

*) Annal., Bil. sidd. 20, 21, 28, 29.
”) Ratio rerum, Bil. sid. 28.

*”) Annal., Bil. sidd. 17—19. t) Sid. 19.
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Maj, sedan alla spiror och kransar blifvit sammanförda till «södra 
ekskogen», tågade hela ungdomen derifrån under procession in i 
staden, sjungande: «O Gud wij lofwe tig». Vid torget delade sig 
ungdomen i två körer, af hvilka den ena gick åt norra, den andra 
åt södra sidan af torget. Sålunda fördelade sjöngo körerna en 
8-stämmig sång: «Ego flos campi», och derefter: «Gud wari os 
barmhærtig oc mild». Sedan två verser af sistnämnda sång blifvit 
sjungna, och den tredje börjad, gick tåget in i kyrkan i samma 
ordning som man kommit, hvarefter ytterligare några sånger ut
fördes. Derefter fästades spirorna vid kyrkobänkarne, och två af 
de äldre beledsagade de med kransar prydda gossarne hem till 
sina föräldrar.

I skolans räkenskapsbok skulle finnas antecknade ytterligare 
detaljer, upplysande hvilkas bänkar som blifvit prydda, och hvilka 
föräldrar som blifvit hedrade, samt den erkänsla som dessa derför 
visat, men denne liber eller libellus rationum *)  har icke kunnat 
återfinnas.

*) Annal., Bil. sidd. 18, 19.

En ännu märkligare högtidlighet egde rum 14 dagar senare, 
då tvenne Comædiæ uppfördes. Scenen var under bar himmel, på 
platsen utanför skolan (kyrkogården). Skådebanan, provisionelit upp
slagen af det byggnadsmaterial, som blifvit ditfördt i och för sko
lans byggnad, torde hafva befunnit sig på den lägre belägna 
delen af kyrkogården, som är närmast intill skolhuset; hvaremot 
publiken, af båda könen talrikt församlad, åskådade föreställningen 
från sluttningen af kyrkogården, närmare till kyrkan. Sittplatser 
voro tilläfventyrs anordnade åt honoratiores, närmast till scenen; 
den öfriga och kanske största delen af publiken befann sig för
modligen stående. Någon entréafgift kom ej i fråga, och före
ställningen var således en gratisrepresentation (oberäknadt de skän
ker in natura, som af stadsborna blifvit gifna till Convivium). 
Det är att märka, att kyrkogården vid denna tid var omgifven af 
höga ringmurar, och att således obehöriga eller bullersamma spekta- 
törer lätteligen kunde aflägsnas. Aktörerna kläddes hos rektor 
(in ædibus privatis Rectoris'), tågade derifrån i procession och i 
full kostym till theatrum. De stycken som uppfördes voro, första 
spektakeldagen d. 1 Juni: «Äebecka», skådespel i 5 akter af Frisch- 
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linus *),  öfversatt från latin till svenska af rektor, och försedd 
med en af honom för tillfället författad prolog

*) Nicodemus Frischlinns («Doctor, Orator et Philosophies clarissimus, sacri 
Palatii Comes, nee non Pocta Coronatus»), hvilken skrifvit ett stort antal latinska 
skådespel (till språket utmärkta och med stor skicklighet efterliknande Teren
tius och Plautusl, lefde på 1500-talet, och hade gjort till sin uppgift att 
genom värdigare, mestadels från historia sacra hemtade ämnen, göra sina ar
beten så mycket förträffligare och lämpligare till skoldramata.

") Ofversättuingen, noggrannt eftersökt, saknas; men det latinska origi
nalet finnes i behåll, och var en af de böcker som skänktes af skolans förre 
rektor, kyrkoherden i Mellösa Dom. Andreas Cantherus. Styckets innehåll är 
den bibliska berättelsen om Rebecka, och de uppträdande personerna äro: Abra- 
hamus, Bleasarus, Ismael, Isacus, Eebecca, Laban, Bathuel m. 11., tills. 26.

"D Samma Andria hade äfven blifvit uppförd några år förut i Upsala 
af det Rudbeckska collegii lärjungar. Skådeplatsen var kollegiets gård, och 
publiken, då liksom nu af båda könen, talrik och förtjust.

Andra dagen (d. 2 Juni) uppfördes på latin Terentii lust
spel Andria *“), hvilket under läseårets lopp blifvit af rektor med 
skolungdomen privatim genomgånget.

Det är att märka, att åskådarne af detta latinska drama ut
gjordes icke blott af presterna (pastores från alla trakter i orten), 
hvilka förstodo språket oeh utan tvifvel alla hade läst Terentius, 
utan äfven af borgare och deras fruntimmer, hvilka antagligen icke 
förstodo ett ord. Det hindrade icke att föreställningen var så 
mycket intressantare, uppbyggligare och märkvärdigare.

liepresentationen egde rum vid ljusan dager, under bar him
mel en vacker sommareftermiddag. Den teatraliska delen af festen 
var undanstökad kl. 6 e. m., och nu följde en välfägnad af mera 
materiell natur, nemligen ett convivium, der kraftigt närande äm
nen, både i mat och dryck, i rikligt mått vankades.

Förberedelserna till kalaset synas hafva börjat redan vid pingst
tiden 14 dagar förut. Och här finna vi nu upplysning, hvad 
det var för saker som stadens innevånare hade gifvit till erkänsla 
för sång och blommor.

Gåfvorna utgjordes af mat- och dryckesvaror i betydande 
qvantiteter: 14 tunnor öl, diverse «spikieskinkor», förråder af «spikie- 
kiöt» och lamkött, samt «it lefwandes får». Detta sistnämnda, 
om hvilket särskilt antecknas att det var «gammalt och fett», 
skänktes «af slosfogden för konungens oc drottningens spiror».

III



XXXIV

Kontanta «pæningar gifna till Comædiam eller Convivium» upp- 
gingo till 7g daler, hvaraf 5 daler «utlades för brö, smör, færsk 
fisk och andra requisita». Härtill kornmo ytterligare femtiotre «rätter» 
färdiglagad mat, «kokade och tijt borne af byn och stadzfolket».

Ordningen för eniottagandet o. s. v. af varorna var följande. 
Det gifna råa köttet (quicquid crud&xum carnium ad convivium 
dabatur) samt den för penningarne köpta färska fisken skiftades 
uti fyra delar mellan de bland ungdomen utsedda taffeltäckarne 
(mens arum structores). «Te låte sen bærat i byn tijt te wore 
kiænda, kokat oc tillagat, sedan bars thed i scholen; tær af blef 
tå til hwart bord ett stekefat, et fat med fåra-so (får-soppa), et 
fat med fisk; Summa rætter kokade proctiratione scholarium 12». 
(4 fat stek, 4 fat soppa, 4 fat fisk.)

Detta var således de rätter, hvilkas tillagande ynglingarne 
sjelfva hade ombesörjt. De förut omtalta 53 rätterna, som skänktes 
färdiglagade af borgarena (procuratione civium; cibus eæ civibus 
allatus), emottogos i rektors embetsgård af fyra särskildt utsedde 
tafielföreståndare (cibi custodes; qui cibi curam habebant); likaså 
de skänkta 14 tunnorna öl af fyra källarföreståndare (qui cellæ 
præerant). Nu skulle mat och öl föras till skolan, den egentliga 
gästabudslokalen. Detta skedde återigen genom särskilta funk
tionärer (qui cibum inde in scholam deportarent; itidem qui po- 
tum afferrent), fyra för hvardera slaget af varor, med uttrycklig 
föreskrift för de förutnämnda föreståndarne, att ingen obehörig 
finge hjelpa till vid bärningen. Två af desse gingo tid efter an
nan ut, för att tillse att allt på vederbörligt sätt tillginge, och 
att «ingenting bortfördes till något annat håll» än dit det skulle. 
Allt tillgick också med aldra bästa ordning och skick, «så att 
ingenting förkom eller förlorades», utom «ett tennfat, som blef 
bortbytt, och i hvars ställe ett nytt inköptes för skolans pen
ningar» *).

*) I räkenskapen sid. 33 finnes ock en utgiftspost för «et tenfat förkom
mit i Scholens gästebod, 1 daler».

Men vi återvända till d. 2 Juni kl. 6 e. m. efter slutad la
tinsk comædia. Fyra stora bord äro anordnade i «öfre scholen» 
(festsalen en trappa upp), och digna under rika rätter, framlagda 
på sina blänkande tennfat. Taffeltäckarne hafva gjort sitt bästa, 
och convivium skall nu börja. Gästerna utgöras af stadens för-
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nämligare medborgare (præcipui ex civibus), utan tvifvcl Borg
mästare och Håd (14 ä 16 personer, utom deras fruntimmer), 
«Slosfogden» (som skänkt det förträffliga gamla och feta fåret) och 
kanske sjelfva Landshöfdingen «Wälborne Carl Bonde» *). Preste- 
ståndet, antagligen i «sijda kiortlar och prcste-luffuor», är synner
ligen talrikt representeradt; ortens kyrkoherdar nästan mangrannt 
(quam plurimi pastores). Det täcka könet är representeradt af 
åtminstone 20 personer. Vid de fyra borden voro beräknade plat
ser för 80 sittande gäster, men detta antal platser befanns otill
räckligt, hvarföre ett femte bord infördes, vid hvilket damerna togo 
plats (quinta mensa pro mulieribus). Vid hvarje särskildt bord 
besörjdes uppassningen af fyra scholares. De hade förut haft att 
gä i författning om anskaffandet af talrikar och fat, ölstop och 
stånkor, et reliqua necessaria (hvilket allt naturligtvis var lånadt), 
vidare att duka borden (mensas sternere) och anordna rätterna; 
de hade nu att inbjuda de främmande till sina platser, att beled
saga dem dit, att på bästa sätt «traktera» och tillhandagå dem med 
all den välfägnad som fanns. Det vill synas, som alla vederbö
rande hvar på sitt håll uppfyllt sina skyldigheter emot anrätt
ningen på oklanderligaste sätt, enär det befinnes att af de 65 
rätterna (12 tillagade procurations scholarium och 53 procurations 
civium) «61 förtärdes», och af de 14 tunnorna öl, «8 tynner druc- 
kes ut» in convivio. De 4 rätterna som blefvo öfver af kalas
maten «sændes til Eectoris hustru», 2 tynner öl fick rektor, och 
«fyra tynner drocko scholares sedan up, dock ickie en gång». Af 
de kontanta penningarne, 7$ daler, hvaraf 5 daler «utlagts» till 
bröd, smör och färsk fisk, voro 2£ daler i behåll, hvilka «skiftes 
inter scholares».

Det märkligaste af allt är, att det vill synas som scholares 
sjelfva icke fått synnerligen vara med på kalaset, åtminstone icke 
flera än aktörerna och mensarum structores; så vida man icke får 
antaga att scholares (hvilka 1616 utgjorde ett antal af omkr. 130) 
undfägnades efter de öfriga gästerna, eller att de fingo hålla till 
för sig sjelfva i nedre våningen af skolhuset, hvarom dock ingen
ting finnes nämndt. Förmodligen inskränkte sig undfägnaden för 
ynglingarne till en eller annan tunna öl af de fyra tunnor, som 
scholares «sedan drocko up, dock ickie en gång».

*) Annal., Bil. sid. 30.
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Tvenne andra Convivia nämnas i räkenskaperna, nemligen 
vmåltiden som hölltz i scholen ten 4 Juni 1619«*/,  således vid 
samma tid af året som den nyss beskrifna, samt «Collatset» 1625 “). 
Båda dessa, hvilka ieke närmare omförmälas, kostade inalles 3 
daler kopparmynt.

*) Annal., Bil. sid. 36. ") Sid. 38. '") Sidd. 20, 21, 29. +) Sid. 21.
•H) Mindre lycklig blef utgången för en knekt, som i fyllan och villan an

föll och rånade en annan djekne, Olaus Gunnari. Djeknens namn finnes i ka
talogen 1615 (Olaus Gunnari Ilambrensis, agricolæ Jilius, Lincopia venit in 
Majo), men berättelsen om det mot honom begångna våldet förekommer i 
Rådst.-protokollen, och afskrifves här, såsom lemnande en naturtrogen bild 
af en sockengångsdjekne på hemvandring, och visande hvilka saker han, hem
kommande «från sina socknar», hade kunnat förvärfva i sina påsar. Be
rättelsen lyder: «1617 d. 24 januarj. Samma dagh kom för Rätten Eun Bieckne 
benemdtt Olaus Gunnardj, och klagadhe öff:r thett öfluerwåll och Råån honom 
giordes wtaff Wälb. Carl Bondes tjenare, benembdtt Hijndrick Oluffson, wppå 
landzwäghen wth in emot by Kränglan (stadsskogen utanför norr tull), ther 
förb:te dieckne kom wtaff sinne socknar, gick och ledhe (ledde) hästen, wppå 
hwileken diccknen hadhe lagdtt mathen wthi Tuå säckar, then han hadhe be-

För året 1615 omtalas bland casus notabiles den oordning "*),  
som föreföll på natten efter ölgillet, då den köpta öltunnan ut- 
dracks, oeh som egentligen är anmärkningsvärd för det sätt 
hvarpå felet bestraffades. Det starka ölet synes hafva slagit i 
hufvudet på några af djekuarne, som togo sig det orådet före 
att kasta stenar mot portarne till några borgares hus, der de 
framgingo. Till en början syntes det ovisst om det var scholares 
och icke snarare några «Saickarc-drenger» (fabri quidam lignarii), 
som hade gjort sig skyldiga till öfvervåldet. Djeknarne befunnos 
dock af rektor skyldiga, och blefvo på vederbörligt satt bestraf
fade, men «såsom för någon annan gerning«, på det att icke bor
garena skulle anse dem skyldige, och skammen att så hafva för
gått sig sedan skulle vidlåda scholares.

På höstterminen samma år d. 20 November blef en djekne, 
Benedictus Petri Smålandus t) om aftonen, vid hemgåendet från 
skolan, öfverfallen af en Kopparbergare, som drog värja emot djek- 
nen, slog sönder denna på honom, ryckte af honom kappan och 
kastade den i ån. Gcrningsmannen eftersöktes dagen derpå, ur 
hus i hus; antogs hålla sig undan hos «Lille Tyskens»; lyckades, 
under egendomliga förhållanden, nedtysta saken; återställde kap
pan, som var oskadd, och lemnade djekuen 10 mark i skadestånd fp).
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I Lagarne *) var föreskrifvet att man icke fick dricka öl an
nat än på en viss dag i veckan. Collegerna hade gått in härpå, 
och bekräftat lagen med sin underskrift. Men Dom. Petrus felade 
mot lagen, "ingurgiterade sig« med öl på otillåten dag, och vä
grade sedan envist (præfracte) att betala böterna. Slutet på hi
storien blef, att han lick afstå en af sina socknar, nemligen «Kumbla», 
och fick en något sämre socken i stället, nnder det att dennas 
förra innehafvare, tvenne scholares, betalade bötesbeloppet, 1 daler, 
i mellangift **).

Omkr. Luciætidcn detta år (1G15) gingo skolans sångare 
omkring i staden, och utförde åtskilliga sånger (liesponsoria), i 
öfverenstämmelse med den vid Strengnäs skola öfliga sed (ad mo- 
dum Scholæ Strengnesianai). De gåfvor som då af stadens inne
vånare lemnades, utgjorde det betydliga beloppet af 30 dal. 2 
mark 2 öre. Enligt häfdvunnet bruk tillkom två tredjedelar af 
sådana medel ungdomen, och en tredjedel rektor. Denne afstod 
nu hälften af sin andel, och fördelade den emellan sånganförarne 
och de bästa sångarne i hvarje stämma **'). Som sången vid Luciæ- 
tiden klandrades och uttyddes såsom bevis på «girighet», så upp
hörde man sedermera dermed j-). 

— *
kommit. Thå kom förbide hijndrich Rijdhandes, Roppade Skuruigh (skorfvig) 
och många andhra onyttigha ordht, them Diecknen säger sigh eij haffua föi- 
stådt. Och tå förbide hijndrick kom til Diecknen, drogh han (hijndrick) sitt 
Suerdt, högh elfter honom, men Diecknen gaff sigh wndhan, bockandes sig 
nedher undher Seckarne, thett säcken noghsampt vvijttne bar. Enär förbide 
hijndric thz sågh, hoff han säckcrne wtaff, Tå sleppte Diecknen hesten och 
sprangh offner en gärdzlegård, och Hijndrick Redh efter Diecknen. Dock wnkom 
(undkom) lian. Så tog offttbitte hijndrick then Enna Säcken, nti huilcken war 
kött 3 1/2 tt (pund?), brödh 1/2 tt, Jthem lijus 5 m. och fördhe thet hijtt 
till Örebro. Och Effter Hijndrick till thetta, såsom förbitt är, icke neka kundhe 
sigh haffua giordt, wthan förbar thz wara skedh wthi Druckenskap, kundhe the 
ährliglie män icke frija förbide hijndrick ifrån dett 40 Capitel i Landzlaghcn, 
och dömdes ander Suerdett (till döden). Dock stelles denne sack till H. Mitt 
Wår aldra nådigaste Drottningh.»

•) Annal., Bil. sid. 24. ”) Sidd. 21, 22, 28, 29.
’") Annal., Bil. sidd. 17, 19, 25, 28, 33.

+) Att Luciæfirandet dock långt in i senare tider fortfarit, synes dock 
bland annat af följande «Knndgjörolse» i Örebro Wecko-Tidning 1777. «I flere 
tider tilbaka hafwer den förargeliga osed ju längre ju mera sig inritat, at en 
hop Gassar sällat sig tillsammans, för att wissa tider af året, såsom Lucia, 
Annandag Jul och Nyårsmoruarnc, gå omkring med Sång på Gatorne och utan-
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Efter dessa visserligen icke synnerligen vigtiga «händelser«, 
men som äro karakteristiska för tiden, följer nu att närmare 
omförmäla en af så mycket större vigt för skolan, nemligen skol
husets fullkomliga nybyggnad. Det var för sin tid ett storverk, 
hvilket ingen annan än en man med Jacobi Bose lludbeckii 
egenskaper skulle hafva mäktat att utföra. Det var redan myc
ket, att kunna skapa en liten skolkassa till bestridande af de 
aldra oundgängligaste löpande utgifter. Meu att på en sådan tid 
som denna intressera cn stor allmänhet inom en hel provins att 
genom frivilliga gåfvor åstadkomma ett så stort belopp, som be- 
höfdes för en nybyggnad: det var någonting som icke skulle liafva 
varit möjligt för någon annan än den, som genom sin personlig
het, och till följd af känd utmärkt skicklighet och förtjenst, kunde 
utöfva en mer än vanlig inverkan, och som icke sjelf skydde någon 
uppoffring af arbete, möda eller kostnad, när det gällde att verka 
för hvad han hade gjort till sin lifsuppgift, skolans och under
visningens flor. Redan 1(116 i Februari, således ungefär ett halft 
år efter Bcøses hitkomst, togs det första steget i och för bygg
nadsföretaget. B. hade rest till Nyköping, för att hos drottningen 
söka rättelse i en utpressning som kamreraren och tiondefogden 
hade försökt (medelst afdrag af hvar femte tunna af den rektor 
tillkommande löuespanmål) '). Vid detta tillfälle, på samma gång 
som rektor i nämnde afseendc erhöll rättelse, framlemnade han 
till drottningen en böneskrift angående skolhusets bristfälliga skick

för Husen, jemväl ock med oskickeliga uptåg af Stjernan och den så kallade 
Juhlebåeken; och emedan detta oanständiga wäsende ej allenast medförer Guds 
Heliga Ords och Namns missbrukande, i thy at åtskilliga eljest anderika Psal
mer och Wersar tå på et lätsinnigt sätt sjungas, utan ock mången utur sin 
sömn och nattro hastigt uppwäckes, särdeles sjuka och swaga menniskor, hos 
hwilka en äfwentyrlig alteration häraf oftast förordsakas; alt derföre hafwer 
Magistraten funnit sig högst föranlåten, at härmed aflysa och förbjuda alt så
dant hädanefter, så at der några Gassar och minderåriga härmed beträdes, skola 
de afstraffes med sittande i Kyrkoståcken; men om ynglingar och till mognare 
ålder komne Personer skulle understå sig, at slikt föröfwa, komma de at bota 
med penningar efter omständigheterna. Och drager Magistraten billigt det 
förtroende til Stadens resp. Innewånare, at de, långt ifrån at med gåhvor och 
belöningar understödja denna galenskap, fast häldre hos Stads-Fiscalen genast 
angifwa den eller de, som på något sätt häremot bryta. Örebro Rådhus den 
17 December 1777. Borgmästare och Råd.» 

’) Annal., Bil. sid. 22.



XXXIX

och behof af reparation, och lyckades af henne utverka inom få 
dagar en nådig skrifvelse till landshöfdingen och ståthållaren. «Så
lunda vände Gud i sin försyn den orättrådige kamrerarens och 
tiondefogdens onda uppsåt» till en god utgång.

Nu föranstaltades insamling å alla håll. Bidrag utverkades 
af ståndspersoner och presterskap, af socknarne i säd och pen
ningar, af landet och staden *).  Af ståndspersoner nämnas «Wälborue 
Carl Bonde», «Ole Anderson tiendefougden» och «Mas Larson vid 
Segersjö»; bland presterskap de båda Probstarne Petrus Matthiæ 
i Örebro och Olaus i Glanshammar, vidare kyrkoherdarne Johan i 
Knista, Hinric i Sköllersta, Birger i «Halme» (Hardemo), Sven i 
Kumla, Johan i Asker, Olof i Wiby o. s. v. (23 namn); till
sammans af prester och 3 ståndspersoner 26 dal. 2 mark 4 öre. 
Socknarnes bidrag «thed te after presternes förmaning godwilligen 
hawa utgivit», utgjorde i säd och penningar") 35 daler 1 öre. 
«Per Assarson, Lansfougden haf:r lakt på hvart hemman i Närike 
en öre, tills. 32. 1. 3. Staden hawer utgiort hielp til scholen 5 
öre efter runstyckit med 67. 0. 1. Rectoris broder Johannes Rud- 
beckius giwit til scholen 50. 0. 0. Rector 30. 0. 0. Scholens 
inkomst 64. 3. 2. Pungapengar i kyrkian falue 38. 0. 3. Summa 
på vpborden (1615—-19) 344. 0. 0.» (Sid. 34.)

*) Rådst-protokoll 1616. «Ähr 1616 den 3 iunj holtz rådstuga wthi wcl~ 
achtadh man Oluff Erickson Slåtzfougdens sampt gemene mans nänvaro. Borg- 
mästarne: Lars Oluöson, jLarss Bröms, Pädher Jonsson, Arffue Benchtson. Råd- 
män (uppräknas, 10 st.). Samma dagh bleff bewilliatt hielpe till skollestugu- 
byggningen wtaff borgerskapett Effter En öre — 10 öre (af de 10 rådmännen?). 
Hans Andersson (en af rådmännen) bleff förordnatt haffua inseendhe medh 
skollestugu byggningen bådhe wpbördh och wtgifft.»

") Man behagade observera den oerhörda skilnaden i penningevärde förr 
och nu. Skolräkenskaperna äro äfven i detta afseende lärorika. En «daler» 
(innehållande 4 mark eller 32 öre kopparmynt) är en adertondedel af En Biks- 
daler Riksmynt, således ieke fullt 6 öre rmt. En tunna säd kostade 1619 (sid. 
31) omkr. 8 öre rmt; några år förut (sid. 20), då den var ovanligt dyr, 13 d 14 
öre. För 17 öre höll skolan kalas 1619 (sid. 20) och 1625 (sid. 38). För 379 
daler = 21 Rdr 10 öre rmt, uppbyggdes hela skolhuset med inventarier och 
bibliotek, i hvilken summa äfven skolmästargårdens reparation är inberäknad (s. 34).

Dessa 344 daler, förökade med 44. 0. 2., hvilka förskötos 
af Borgm. Lars Olson, räckte nu till skolans uppbyggande, med 
inventarier («benker» och «skolemästarestool»), skolmästargårdens 
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reparation, samt begynnelsen till ett bibliotek och öfrig undervis
ningsmateriel.

Till byggnaden åtgingo 1600 tegel. 82 t:r kalk (livaraf 42 
t:r skänkte af «Dom. Nilz», (Nicol. Botlmiensis, Petri Matthiæ ef
terträdare), 13 tolfter «sågebräder», 27 stockar, 24 «teljor». Dyrbara
ste utgiftsposten var för «huggin sten kring fönsteren oc til dören, 
eller sten kring dören» 50 daler'). Det var denna utgift som 
bekostades af Johannes Kudbeckius och till minne livaraf en in
skrift uppsattes i muren ofvanför skolstugudörren. «Dom. Andreas 
Collega» (Andreas Petri Bille Vermelandus) «haf:r på sin bekost
nad låtit göra stentaflan i inuren, oc henne inmurat kostar 4. 3. 0.» **) 
Inskriften, ännu på sitt ställe och fullt läslig är denna:

SulS SUMPTIBUS EXTRUI CURABAT EA QUAE SUNT CIRCA JANUAM 

ET FENESTRAS EX CAESIS LAPIDIBMS ET C1ATHRA A. I>. 1622 
D. JoHANNes Budbeckims Nericius Episcopms Arosiensis 
IN MEMORIAM QUOD HIC NATOS SIT ET MC VERAE BELICIONIS 

AC BONARUM MTERARUM POSUePIT RUDIMENTA.

I skolmästaregården påkostades en stol, en «skiwa», en säng, 
«Lok för fönsteret», planket lagades, taket förbättrades, alltsam
mans för 4. 3. 3. Så mycket mera påkostades biblioteket, hvil
ket nu först inrättades***). Böcker köptes kontant för 43. 2. G -p); 
införskrefvos med Doctore Laurentio Wallio Nericio från Tyskland 
för 38. 1. 0, hvilka sistnämnde först 1622 inkommo, då förökade 
med en värdefull gåfva af Wallins tt). Ett merkejärn» inköptes, 
förmodligen till böckernas märkning. (Några af de äldsta böc
kerna i biblioteket äro försedda med ett i snitten af bandet in- 
brändt märke.) Utom böcker utgjordes undervisningsmaterielen af 
en globus terrestris och fyra kartor (tabulæ cosmographicæ), hvaraf 
synes, att äfven geografien nu var vorden ett undervisningsämne. 
Afven egnades uppmärksamhet åt matematiska undervisningen; en 
«abacus eller skriftafla» (krittafla?), en «ask med look», och «2 
semska pungar» (med räkuemarker?). Den fysikaliska undervis
ningen representeras af ett «glas att låta se vattenkonst.» Sum
man af alla utgifterna 379. 3. 4.

') Annal., Bil. sid. 33. ") Sid. 36.
*") Vid B:S ankomst funnos endast Bibeln (in 8:0, tryckt i Basel) samt G 

sångböcker. Sid. 27.
t) Annal., Bil. sidd. 33, 34. i-?) Sid. 46.
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Räkenskapens «kort« extrakt« *) visar: 
Uppbörden.............  344. Utgiften ................. 479. 3. 4.
Förskottaf Lars Olson 44. 0. 2. Kontant tillgång . . 8. 0. 6.

388. 0. 2. 388. O. 2.
Om Jacobi Rudbeckii verksamhet och skolans öden under de 

nästföljande åren af dennes rektorat finnas inga vidare antecknin
gar än dessa års räkenskaper och inventariilistor. Räkenskaperna 
äro summariska, skrifna med Rudbeckii egen hand sista gången 
1626. De äro undertecknade af begge eller endera af Probstarne Olaus 
i Glanshammar och Nicolaus Bothniensis i Orebro, eller af pastor i 
Kumla Johannes Lanrcntii, samt några af Borgmästare och Råd, hvar- 
ibland flera gånger af skolans välgörare, Borgmästaren Lars Olson.

Af räkenskaperna befinnes att rektor hela tiden afstått från 
skolmästaregården för att med dess hyra föröka skolans inkomster.

Uti bokförteckningen förtjenar uppmärksammas, att den «Rä- 
kenskapzbook “) eller «Pappersbook mz präntat tittel, af Rectore 
giwin til Räkcnskapzbook» "*), som upptages till ett pris af 2 dal. 
4 öre, utan tvifvel är just samma «Liber Scholæ donatus a Jacobo 
Bose 1615», som här hela tiden blifvit citerad, hvaremot den 
«Codex chartaceus, cui litteræ ad scholam pertinentes inscriban- 
tur, synes hafva varit cn brefbok, och är förlorad. En tredje «Rä- 
keuskapzbook, inlagd i kyrkian, pris 1 mark» likaledes förlo
rad, har möjligen varit densamma, som under namn af libellus 
rationum åberopas f) i berättelsen om Thyrsi coroUægue, Comæ- 
diæ et Convivium.

Bland de böcker som af «Dom- Andreas Cantherns i Mälösa», 
skolans föregående rektor skänktes ff), äro flera af intresse, och 
finnas ännu i behåll. Frischlini Rebecca var originalet till den 
svenska comædia, sorn uppfördes sistn. år. Amandus de Decla- 
ratione terminorum, palæotyp från slutet af 1400-talet. Epistolæ 
obscurorum virorum, af en bland reformationens förkämpar, Ulrik 
von Hutten, är ett arbete af litteraturhistorisk vigt fff).

’) Annal., sid. 34. **) Sid. 35. "') Sid. 44. "") Sidd. 17, 19. fl Sid. 43. 
tfl Sid. 44.

rifl Det utgör en samling af skämt och bitande satir mot skolastiken. «Al
drig hade dumheten, skenheligheten, listen och okunnigheten en farligare mot
ståndare. Hutten behöfde, för att slå förnuftets tiender, blott härma deras 
språk. Hans numera sällsynta verk åstadkom en revolution, och började för
nuftets frigörelse.» Aimé-Marlin, Om Uppfostr. s. 125.
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Örebro skola fick icke behålla Jacobus Rudbeckius längre än 
till 1626. Efter att hafva försakat ett anbud af Axel Oxenstjerna, 
att blifva professor i Svenska språket vid Upsala akademi '), emot- 
tog han sistnämnde år Gustaf II Adolfs kallelse till det nyinstif- 
tade Collegium eller Gymnasium Streugnesense, hvarest han blef 
Mathematum Professor. «Han måste således lemua sin kära Öre
bro skola, hvilken han nästan upprest utur sitt stoft och bringat 
till all möjlig fullkomlighet År 1627 d. 23 Febr, var den för 
Örebro schola och den deruti studerande ungdomen olyckliga dag, på 
hvilken Jac. Bose lludbeckius tog från denna syssla ett ömt af
sked samt lenmade allting ifrån sig ") i en ordning och fullkom
lighet, som gör honom evinnerligeu hedrad» ***).

**) Annal., Bil. sid. 39. “') Ekenborg. "") Annal., Bil. sid. 40
t) Sid. 54. H) Sid. 40. Ht) Sid. 54.

Efter Boses afgång råkade skolan i förfall och «stodh ödhe 
vthi 2 år, 1627, 28»“**).  I Borgmästare och llåds skrifvelse till 
konsistorium 1637 säges att «scholen blef herifrån, och var så 
yott som aldeles förlagd, derföre ock ingen scholemästare war». 
Af dessa ordasätt vill synas som om undervisningen, åtminstone i 
någon mån, blifvit uppehållen af en eller annan hland kollegerna. 
— Skolmästaregården, som under de föregående åren varit uthyrd 
(ä 8 daler om året) till «Borgare», bland hvilka «Jon Månsson» 
namnes fj-), stod äfvcnledes någon tid öde -Hj-). Under dessa år 
finnes, utom en kort redogörelse för skolkassans ställning, ingen 
annan anteckning i skolhandlingarne än oin 2:ne bref som afsäu- 
des till Mariestad. Af konsist, protokoll 1627 d. 19 Juni upp
lysas att åtminstone det ena af dessa bref var till superintendenten 
M. Jonas i Mariestad, och handlade om återställandet af några 
socknar till Örebro skola. Skrifvelsen kallar skolorna i Carlstad 
och Mariestad kolonier från Örebro (ex schola Orebroensi, velut 
coloniæ Mariæpolitana et Carolostadiana deductce) och upplyser 
att alla socknar i Wermland af tilder varit till Örebro skola an
slagna. 1628 d. 28 Mars samt d. 6 Sept, förekomma tvenne 
konsistoriiskrifvelser af innehåll «att cives ij Örebro hålla sitt schol- 
mästare sjelf; samt om socknarne.»

') v. Celse, Biogr. öfver Jac. B. Rudbeckius.
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Omsider blef rektorssysslan i Örebro besatt 1629 i Februari.
Laurentius Matthiæ Lundius har 1629 die Matthei under

tecknat skolinventariet (sidd. 36, 47) i närvaro af Nicolaus Both- 
niensis samt borgmästarena Christopher Böös och Arffwe Bengtsson. 
Under Lundii tid förekommer i konsist, handl., att «(Mlegce Scholæ 
och en studiosus» i Orebro anmälde sig att blifva prestvigde, att 
Brynolphus Collega önskade att fä «sittia på klockarebordhct i 
Almby, Sacellauo Orcbroensi till liidp», hvarpå konsist, d. 22 
Apr. afgaf resolution. Vid prestvigningen d. 2 Okt. nämnas bland 
ordinandi många «Nerichii» och «Orebrogienses» *)•  Under Lundii 
rektorat var det äfven som borgmästaren Lars Olssons dona
tion gjordes. Ilektors anteckning derom är följande: «Jttem gall' 
Erhligh och Wälachtadt Lurs OlolTzon Borgcmästare uthi Orebroo 
. . . 200 d:r. Hwilka skole uthsättias åh rügen på Benta, medh 
Borgemästarencrs och Beetons Samtyckie och Wcettskap. The to- 
gos wth, Rectore oivitterligitt och oiuilliandes; uttsattes för 6 
daler hundratt» “). Lundius var icke qvar längre än omkr. Igår, 

*) Strengnäs konsist, protokoll 1629: «Then 2 Octobr. begyntes in C'on- 
sistorio examen underskrefne ordinandorum» (bland andra): I. Studiosi ex Aca
demia Upsaliensi: Jonas Benedict] Orebrog., Gudmundus Olai Nerich., Andreas 
Andrea? Nerich. (=8). II. Collegæ: Magnus Ragvaldi Nerich., Nicolaus Andrem 
Nerich., Gregorius Jonæ Orebrog., Ericas Olai Nerich. (= 6). III. Studiosi 
et scholastic! ex Collegio Streng. (— 12). De examinerade ordinandernas an
tal utgjorde således tills. 26. —.1629 d. 22 Apr. kom ifrå Örebro Bom. Ericus 
Sacellanus medh någre bref. Ett ifrå M. Nicolao (Bothniensi, kyrkoh. i Örebro), 
uthi hwilket han begärade: l:o att b:te Dmus Ericns skulle blifva Pastor 
i Glanshammar (efter kallelse af Carl Bonde och gemene församblingen), 2:o 
att D:no Brynolpho Collegæ måtte tillåtas att sittia på klockarebordhct (!) i 
Almby, Sacellano Örebroensi till hielp, 3*o att Collegæ Scholæ och en Studiosus 
der i maden måtte bliffva ordineradh uar en Ordinatio blifwer. Respondetur: 
l:o. Effter thet att D. Episc. haffwer ännu ytterligare i dessa dagar skrilTwit 
till AV. Carl Bonde om Brno Wigæo och ännu härpå intet sw a r bekommit, om 
haus W. will antaga Wigaeum eller ej, derföre måste medh detta differeras till 
dess ett gott swar bekommes. Ad 2. Effterlåtes att II. Erich får D. Brynol- 
phum sigh till hielp, både i Staden och Almby, dock till en tijdh, effter han 
icke ähr ordinerat här in dioecesi, och loffwade Hr Erick honom lön af sin 
vpbördh i Almby, men Collegatum får han icke behålla. Ad 3. Hwad Collegas 
och stndiosum beträffar, få de wäl bodh när ordinatio blifwer. Det andra 
(brefvet) ifrå Borgerskapet der sammastädes, hvilka begärade att the matte fa 
behålla Dn. Brynolphum. Resp, ut supra.»

“) Annal., Bil. sid. 40.
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nemligcn till <1. 17 Sept. 1630 *), då han afgick såsom befordrad 
till Lunda pastorat i Södermanland. Afgående rektor har nämnde dag 
«lel'uererat ifrån sigh alla scholens saker» i närvaro af Nicolaus Both- 
niensis, komministern i Örebro Martinus Suenonis, borgmästaren 
Carsten Otter och fern rådmän *'); men någon efterträdare i tjen- 
sten namnes ej. Skolan synes nu åter ha varit öde, denna gång 
icke mindre än 5 år.

Nicolaus Suenonis Buddæus tillträdde rektoratet d. 12 Maj 
1635 *'*). Denne var cn man af utmärkt lärdom och förtjenst; men 
många omständigheter förenade sig att försvåra hans verksamhet 
härstädes samt åstadkomma bitterhet och söndring. Redan från 
början kom han i cn falsk ställning till borgerskapet, derigenom 
att dessa, såsom det vill synas, alldeles icke voro benägna att 
bekosta någon skolmästares aflöning, utan heldre ville vara af med 
hela skolan. Såsom förevändning användes det faktum, att några 
«socknar» som förut hört till Örebro, blifvit anslagne till det ny- 
upprättade Collegium (Gymnasium) i Strengnäs. I skrifvelsc till 
konsist, hade Borgm. och Råd förklarat att de icke «kunde annamma 
Wellärdh M:r Nilss Buddæum för sin scholemestare, med mindre 
the förra ther till liggiande socknar restituerade warda». Härpå 
svarar konsist, d. 27 Maj att socknarnes restitution ej låter sig 
göra, emedan öfverheten en gång så bar anordnat, men «the 
Päningar, som i Nerikes församblingar pläga samkas till fattiga 
studenters befordring!), effterlåtom wij Eder eeu tijd till schole- 
mästarens Vppehälle. Ther brede widh moste dock, så wäl hoos 
Eder som annorstädes, staden wara förtänekt, att skiuta ock åhr- 
ligen en Päning samman. Såsom ock hålla hand om Sal. Larss 
Olofsons Testamente, til Scholmestarens Vnderhåld. — Ar nu ock 
intet twifwelsmåål att Biskopen i Westerns (Johannes Rudb.) håller 
sin lofwen om gården (Eskog); thet wij welliom och hooss honom 
anhålla.» Ett sådant bref «Ad R:m D:n Episcopum Arhusiensem 
(Arosieusem) de preedio rurali quod circa Örebrogiam est« alläts 
omkr. 1635 d. 14 Juli f).

Nu tyckes det som om cives i Örebro skulle haft skäl att 
vara nöjda och med tacksamhet ställa sig konsist, skrifvelse till

') Aneal., Bil. sid. 40. ’*) Sid. 47. ***) Sid. 48.
I) Obs. att donatiouslumdlingcu (sidd. 58—61) är undertecknad redan 

1631 d. 25 Nov.



XLV

efterrättelse. I stället befinnes att de hafva gjort sig skyldiga till 
hvarjehanda förgripliga handlingar. Lars Olssons testamentspen
ningar hafva de egenmägtigt tagit och användt till kyrkan. Skol- 
mästargården hafva de enom Tysk (orgelbyggare) inrymt, och Rectori 
olagligen afhändt, o. s. v.

Buddæus, «en drifvande man och nitisk om skolans bästa», 
gjorde invändningar emot detta, och påyrkade att skolan skulle 
återfå hvad henne tillhörde. När förnyade påminnelser ingenting 
uträttade, företog han sig Palmsöndagen 1637, då han predikade 
i Örebro kyrka, att hålla ett för tillfället lämpligt förmauingstal 
till Borgmästare och Råd *), öfver hvilket dessa blefvo så «förargade 
och förbittrade», att de kommo tillsammans efter predikan, och 
«wille vtdriffua Vngdomen aff scholen, samt låta taga Scholestugu 
Nyckclen», viljandes sålunda, på egen hand, sin laga Scholemä- 
stare «afsättia». Nyckelns tagande o. s. v. blef emellertid afstyrdt 
af Mäster Nils (kyrkoherden), som sökte lugna de upprörda sin
nena. «Straxt efter aftonsången gick scholemästaren vti Scholan 
och vtskijfftade Socknar ibland Diecknarne; och efter Dören war 
öpen, gingo Diecknarne både vt och in». Emellertid samman- 
kommo Borgmästare och Råd samt fogden hos kyrkoherden och 
yrkade straff på Rector scholæ, «begärandes wetta, om thet icke 
skall wara straff wärdt, att han them så af predicestolen vtskämdt 
och angiffuit hafwer». Kyrkoherden och hans embetsbröder voro 
ense om, att «denna saken måste ställas under Consistorii Sentens», 
och afsände derföre bref om saken till Strengnäs. För vinnande af 
så mycket skyndsammare expedition, affärdades genast en «Dieckne», 
som «gick» till Strengnäs. (Denne fick för besväret 5 mark, hvilka 
togos af skolans penningar.) **) Djeknen «gick» både fram och 
tillbaka och återförde konsist, svar, dat. d. 20 Maj. Och nu 
hade väl således Borgmästare och Råd fått vederbörligt straff på 
den förmätne skolmästaren, som vågat «göra en predican derom, 
at dhe hälla hwarken ord eller afskeed»? Långt derifrån. Episcopi

’) Förmanhigstalet är in extenso aftryckt sid. 50.
") I räkensk. 1637 (sid. 42) läses: «Ähre beholdne penningar 5 mark. 

Ilwilka 5 m. gofwos en Diecknc, som gick till Strengnäs med Dom. Præpositi 
bref på fougdens och boremestarenes klagan 1637 d. 15 Maij». Ordet »klagan» 
är öfverstruket och förändradt till «onödige klagan». 
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et Consistorialiuni svar, i form af bruf”) till Nicolaus Bothniensis, 
innehöll en bannlysning mot dem sjelfve, livarigenom de till följe 
af orättrådighet, genstÖrtighet, kränkning af högtiden m. m. «sättias 
ifrå församblingene, till thess the komma hijt till Strengnäs (: hwil- 
ket bör skee med thet snaraste :) till wijdare Ransakuing». «The 
andre, som hafwa hållit med Dem, och Låtitt sig Bruka till samma 
Ogudachtigheetz befremiande, skola i Örebro stå kiörkioplicht “), 
till Dess the sina Synder känna och afbidia lära.»

Men härmed var saken icke slut. Borgmästare och Råd söka 
i en vidlyftig skrift till konsist, att rättfärdiga sig, samt anföra 
klagomål hos «Edle och Walborne Ståthållaren Göstaf Leijonbuf- 
wud»; och konsist, afgifver å sin sida d. 11 Juni s. å. sin «ret-

*) Brefvet finnes intaget in extenso Bil. sidd. 50—52 efter skolhandlin- 
game, men är i konsist, protokollsbok något fullständigare. Efter rubri
ken: «De pæna Ecclesiastica inroganda contumacibus Orebrogiæ civibus», 
samt titeln: «Reverendo et clarissimo viro D:no Nicolavo Bothn. Præposito et 
Pastori Orebrogiensi vigilantissimo, in Christo Fratri et Amico sincere dilecto, 
Salutem ét Officin» följer: «Wi kunnom» o. s. v. (i likhet med Bil. sidd. 50—52). 
I slutet af brefvet tillagges denna punkt: «Hwad Synodum wijdkommer, vp- 
skjutes thet till Höstens whanliga tijdh, så frampt icke någhodt annat werf 
förefaller imedeltijdh. Id quod una cum ceteris erat significandum. Hisce Tua 
Reverentia cum dilecta familia valeat. Strengn. 20 Martii 1637» («Martii» är 
misskrifning i st. f. Maji, enär föregående och efterföljande skrifvclser äro da
terade «d. 17 Maji 1637», «d. 30 Maji 1637»).

”) Det bör anmärkas, att stränga kyrkodisciplinäriska straff denna tiden 
alldeles icke hörde till ovanligheter, och icke heller af allmänna meningen ogil
lades. Såsom exempel på huru det tillgick i Johannis Rudbeckii stift må föl
jande meddelas. 1 Westerns domkapitels protokoll d. 24 Okt. 1621 heter det: 
«Nils Ulfsson, gamle borgmästaren, har om Söndagen låtit två Finnar skära 
upp säd. Blef derförc beslutet, att både han och hans hustru skall vara sagde 
ifrån sakramentet till dess de komma till kapitlet.» Den 10 April 1630 döm
des borgmästaren i Köping derfor att han med flera andra druckit, dansat och 
spelat, en af dem på torget skriat, äfvensom borgmästaren igenom samma till
fälle låtit sig förhindra ifran kyrkan uti passionsveckan, onsdagen, torsdagen 
och långfredagen, att derfor böta en större penningesumma till domkyrkan och 
hospitalet. D. 13 Mars 1631 dömdes två qvinnor, som lefvat i osämja med 
hvarandra, att stå i vapenhuset tillsammans «intill påska». Förlikas de ej ändå, 
skola de få hårdare straff. Deras'brott skulle tillika förkunnas af predikstolen. 
D. 3 Juli 1641 heter det i protokollet: «Sefre skräddares dotter brukar ohöf- 
velige och högfärdige klädebonar. Sententia: hvar hon sig icke rättar, ställes 
ifrå sakramentet och kyrkan». Norlin, Bidr. till Joh. Rndb. Biogr., i Teol. 
Tidskr. 1870.
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mctiglie lYpologia emot Borghares ocli Rådz beskyldning i Örebro» *).  
Men Buddæns var emellertid af allt detta så uppledsen, att han 
säger sig heidre vilja «Boo och wistas hos Turkar och Hedningar 
än uti denna försambling» *‘), samt «har vid denna syssla icke haft 
en glad dag»* “); hvårföre han också mot slutet af 1638 synes 
hafva afgått härifrån f). Derefter försvinner han för en längre tid 
ur handlingarne. Påskdagen 1641 har han predikat i Örebro 
kyrka. 1645 d. 4 Febr, blef han Mathematum Lector i Streng- 
näs, slutligen Primarius Theologiæ Lector, Prost och Kyrkoherde, 
död 1652.

*) Af sistnämnda skrift framgår bland annat, att Buddæns, som både «i 
FädernesLandzens Scholar och Academien» gjort sig känd för skicklighet, och 
äfven «ifrå Vthländska Doctorer och Academier har ett godt Witnesbörd», «sit 
Embete mz största llijt Vtfördt, så att både Pastor och andre lärda män, som 
hafwa warit tillstädhes in Examinibus Anniversariis, honom ett skriftelighit 
witnesbyrd gifwa, at han ScholæUngdomen mz sådant nijt informerat hafuer, 
som en retsinnigh scholemästare äghnar och bör.»

") Annal., Bil. sid. 56, ***) Ekenborg.
t) 1638 i Juni är han ännu qvar i Örebro, och erhåller då, med anledning 

deraf att han nekat sångbiträde af skolungdomen vid en begrafning (att han 
«denegeiat en ährlig mans salighe barns Christelighe Jordeferd then honorem 
med ScholeUngdomens Sång och föregående») af konsist, genom Nicolaus Both- 
niensis en förmaning, att hädanefter sig «prudentius» förhålla, «och icke så 
temeré och præcipitanter föra sig i then ena oenigheten efter then andra.»

tt) Brefvet (i original infördt sid. 62) lyder i öfversättuing: «Helsning 
och broderliga välönskningar’ Utom det att jag genom Guds nåd åtnjuter 
helsa, och önskar dig och de dina detsamma, har jag ej synnerligen att skrifva 
om. Om några nyheter finnas, så äro de bekanta för Mäster Jacobus (Burens), 
min frände och hedervärde gynnare, och kunna af honom omförmälas. Jag 
sänder med honom min son Johannes, på det att gossen må vänja sig af med 
sin något landtliga blyghet, må lära sig umgängesskick, samt lydnad för öfver- 
ordnade, hvilket jag anser vara för honom af icke mindre vigt än de bokliga 
studierna. Det är nu i allas mun och förväntan att Mäster Jacobus (Bureus) 
skall blifva biskop i Strengnäs. «Om dhet så kan skee, att han dän förstörda 
och nederlagda Örebro Schola med någott uprättadt Stipendio heller andra com- 
moditeter åter igen å nyo vprätta will, kan skie jagh begifuer mig åter dijt 

Vid samma tid som Buddæns synes hafva afgått från Orebro, 
uppträder åter Jacobi Budbeckii namn. Han hade från Strengnäs 
blifvit kallad till Stockholm, och var der nu Scholæ Cathedralis 
Rector, men glömde äfven der icke sin kärlek till Orebro skola. 
I ett bref-H) till brodren, bisk. Johannes, dat. d. 16 Jan. 1639, 
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uttalar han sin önskan att återkomma till Örebro, för att egna 
det återstående af sin lifstid åt sin fädernestads skola. För att 
äfven efter öin död gagna densamma, testamenterar han till skolan 
en gård i staden (belägen näst nordan för testators fädernes gård), 
med dertill hörande jord, äfvensom cn myntsamling m. m. *) till 
skolans everdeliga besittning. Bisk. Johannes förordnas till verk
ställare af testamentet, och har såsom sådan, efter testators 1640 
timade död, gifvit sitt koufinnationsbref å brödren Jacobi testa
mente d. 25 Juli 1641 “).

Sammanfatta vi här de gåfvor, för hvilka skolan hos de båda 
bröderna Johannes och Jacobi Kudbeckius står i förbindelse, så 
befinnes att biskop Johannes har gifvit till skolans byggnad 1615—19 
ett betydligt kontant bidrag, 50 daler, samt 1631 till skolan

tillbakass, att iagh må tiena och mijn plichtskyllighcet bewijsa den Stadensom 
Jagh ähr fodder, och thess schola som Jagh är wpfostratt vthi; och, där mina 
Föräldrar liggia begrafna, så frampt Gud will, deeras Grifft och lägerstad åth- 
niuta. Men hafue dhet sigh med mine Saker huru dhet kan heller ock må 
blifua, will Jagh, att dett Testamentet, som Jagh hafner giordt mijn Fädernes
lands schola, skall wara Stadugt och oryggeligitt. Mijn kiäre Brodher cmedler- 
tid, sä myeklet han kan och förmå, begiärar Jagh, att denne Willian med be- 
tänekiande ma Vptagass, att Jagh will mijn Fäderneslandz Schola aldra för
nämst till gagn och nytto wara, där han wäl Instituerat och frampt för andra 
florera må». Mera om allt detta personligen. Jag har i sinnet att nu på ny
året företaga en rosa till Örebro. Må Gud förunna eder samtligen en god 
helsa och nadeligen förläna nyttiga rådslag till kyrkans och fäderneslandets 
bästa. Jag beder om min helsning till din hustru och de öfriga. Farväl! Stock
holm d. 19 Jan. 1639.»

Den inom citationstecken anförda delen af brefvet är meddelad efter den 
legala öfversättning, undertecknad «Ex sententia Testatoris vertebam Francisc. Hal.» 
(Frans Davidson Hallman, lagläsare i Nerike), som 1650 d. 7 Dec. företeddes inför 
Örebro Rådstnfvurntt. Den Mag. Jacobus (Burens), som 1639 i Jan. medförde origi- 
nalskrifvelsen till Westerås, var dåvarande pastor i Storkyrkan Jacobus Burens 
Angermannus, Cogoomento Zebrocynthus (Sebrosyuthus, Cebracynthus, o. s. v.), 
från Säbrå prostgård i Ångermanland, af den gamla Bureslägtcn. Han blcf bi
skop i Streugnäs d. 21 Apr. 1639, således några månader efter detta brefs 
datum. (Rhyzel. Episcoscop. s. 226. Westen, Hof-Clereciets Hist. s. 479.) 
Beträffande brefskrifvarens son Johannes och dennes «landtliga blyghet», för- 
tjeuar jemföras den uppgiften i Jacobi Rudbeckii biografi, att han höll sina 
söner inne, på det att de tidigt skulle vänja sig att; tala latin såsom sitt mo
dersmål. Af Jacobi Rudbcckii testamentsskrifter finnes, utom detta bref, icke 
mera i behåll än det «Extract», som är aftryckt sid. 61„

*) Annal., Bil. sid. 61. **) Sid. 63.
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testamenterat frälsehemmanet Eskog *). Rector Jacobus har gifvit 
till skolans byggnad 30 daler, afstått under hela sin tjenstetid en 
del af sina löneinkomster äfvensom hyran af skolmästaregården, 
samt 1639 till skolan testamenterat en gård i staden (Rudbeckska 
testamentsgården). Till båda dessa män står skolan i flerfaldigt 
hänseende i oförgätlig tacksamhetsskuld, och båda hafva på ett 
lysande sätt inskrifvit sina namn i den fosterländska odlingens 
historia.

Vi måste här afbryta dessa anteckningar och tillägga en
dast att efter Buddæi afgang rektoratet åter en tid var vakant, 
samt att under Josua Laurentii Gravitts (1639—1656) skolan 
åter vann krafter och flor. Drottning Christinas skollag gör vid 
denna tid epok. Gravii efterträdare Antonius Caroli Hesler (1656 
—1682), en fortjenstfull och berömvärd man, var offer för ett 
upprörande behandlingssätt. Sedan såväl gamle skolmästaregården 
(1658) som Rudbeckska testamentsgården (1661) blifvit af Borg
mästare och Råd från skolan för underpris försålda (den förra till 
en borgmästare, den sednare till en rådman), fick "Mester Anto
nius» (som skulle hafva åtnjutit båda gårdarne hyresfritt) låna en 
del af penningarne mot orimligt hög ränta, blef utarmad, och dog, 
efter mångårig nitisk tjenst, under svåra bekymmer 1682.

SERIES RECTORUM.

1. Christiernus Henrici var född i Strengnäs, hvarest 
fadren, som af Gustaf I blifvit från Tyskland inkallad, var den 
första Rector Scholæ Cathedralis. Sonen undervisades under fa- 
drens ledning. Han antog sedan prestembetet och blef, likasom 
fadren i Strengnäs, sjelf i Örebro den förste Rector Scholæ Cathe
dralis. Till skolhus apterades då den gamla Gillestugan i nord- 
vestra hörnet af kyrkogården. Huru länge Christiernus förestod

■) Till åminnelse af Bisk. Joh. Rudbeckius förärade Collega Scholæ Mag. 
H. Ekenborg 1768 till skolan «bemälde Biskops Porträtt uti förgyld ram», och 
höll vid det tillfälle, då det till skolan öfverlemnades, ett högtidligt åminnelse
tal. (Ekenborg, Bagge.) Detta är samma porträtt, som nu linnes uppsatt i 
Elementarläroverkets sollennitetssal främst i rummet ofvanför katedern.

IV 
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undervisningen, finnes ej uppgifvet. Omkr. mediet af 1500-talet 
befordrades han till kyrkoherde i Edsberg.

Han var gift med Anna Larsdotter, hvars fader, Lasse Pæ- 
dersson liar varit befallningsman öfver Oster-Nerike. Hon blef 
omgift med Mårten Jönsson, dog på Tjälfvesta och begrofs i Snaf- 
lunda kyrka. Sonen Lasse Christiernsson blef (sekreterare hos Carl 
IX, derefter ståthållare öfver Kopparberget *),  dog 1611, samt efter- 
lemnade en dotter Sara, gift med assessorn i Kammarrevisionen 
Nils Nilsson (adlad Stjernflycht 1645), och stammoder för Stjern- 
flychtska slågten.

•) Follén, Herdam. sidd. 93, 94. Bagge, sid. 284, säger i Jönköping.
*’) Folien, sid. 414.

*•*) Sedermera för liturgiens skull landsflyktig, och af hertig Carl utnämnd 
till kyrkoh. i Ytter-Selö. Anrel. sid. 699.

t) Follén, sid. 414.

2. Holgekus Oi.ai blef fråu rektorssyssian i Orebro befor
drad till Askers pastorat. Orerade de Sacramentis vid prestmötet 
i Strengnås 1585, hvilket år han tillträdde Asker. Holgerus Olai 
har tillika med det öfriga presterskapet i Nerike underskrifvit den 
i Orebro 1588 afgifna confessionen om liturgiens förkastande och 
den Lutherska lärans bibehållande, äfvensom han deltog uti och 
undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Han dog år 1594 och 
efterlemnade en dotter, hvilken blef gift med kyrkoh. Laurentius 
Olai i Lillkyrka oeh Odeby.

3. Sigfridus Canuti var rektor i Orebro 1584, och blef då 
kyrkoherde i Carlstad samt prost öfver östra Wermland “).

4. Nicolaus Petri (kallas Strengnensis, ehuru född i Stock
holm), son af Petrus Erici, hvilken den tiden var kapellan i 
Stockholm och tillika corrector på boktryckeriet'"). Efter att vid 
utländskt universitet hafva blifvit magister, utnämndes Nicolaus 
Petri af hertig Carl 1584 d. 13 Mars till rektor i Carlstad, och 
afflyttades samma år i December till rektoratet i Orebro efter Sig- 
fridus Canuti f). Ar 1591 tillträdde Nicolaus Petri kyrkoherde
beställningen i Stora Mellösa och Norrbyås, dertill utnämnd och 
förordnad af hertigen. Han har undertecknat Orebro Confession 
1588 och, såsom kyrkoherde i Mellösa, Upsala mötes beslut 1593. 
Känd för lärdom och fasta religionsbegrepp, blef han utsedd till 
medlem af den af fyra ledamöter bestående kommission, som skulle
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öfvcrse svenska öfversättningen af bibeln, och lämpa den nya tilL 
ernade upplagan af densamma efter Luthers senare tyska version *).  
År 1602 utnämndes han af Carl IX till superintendent i Kalmar, 
och 1606 vid riksdagen i Örebro till biskop i Westerås, efter den 
på falska angifvelser afsatte nittioårige bisk. Olaus Stephani Bcl- 
linus ")■ Nicolaus Petri emottog biskopsutnämningen, hvilken han 
icke vågade undanbedja sig, med mera sorg än tillfredsställelse; 
men kom aldrig att tillträda sitt stift *“). Vid Orebroriksdagcns 
slut kände han sig illamående, reste ifrån Orebro öfver Stockholm 
till sitt fordna Mellösa, hvarest han efter 3 månaders sjukdom 
dog, och blef begrafven i Mellösa kyrka.

*) De ofri ga konnnitterade voro biskopen i Strengnäs Petrus Jonæ, super
intendenten i Mariestad Matthias Marei Molitæus och kyrkoherden i Nyköpings 
Westra församl. sedermera erkebisk. Olaus Martini. Bland dessa hade Carl IX 
sjelf utsett Molitæus, «såsom mägtig det Hebræiska språket». Arbetet skedde 
i Strengnäs, «emedan Bibliotheket var där». Gamla svenska bibelöfversättnin- 
gen blef Öfversedd, anmärkningar och rättelser framlemnades (Observationes 
Strengnenses), hvilka skulle införas i den nya bibelupplagan, till hvilken ko
nungen försträckte 4000 dal. silfvermynt; men verkställigheten uteblef genom 
de mellaukommande krigen.

*') Westen, Sv. Hof-clericiets Hist. del. 1, sidd. 137—147. Rhyzcl. Episco- 
posc. II: 75, 149.

*“) Bellinus återfick sedan biskopsembetet, och lefde med ovanliga kropps- 
och själskrafter till 103 års ålder. Den falske angifvaren, biskopens ifrigaste 
förföljare. Ericus Thomæ, pastor i Badelunda, drabbades på ett förskräckligt 
sätt af vedergällningsrätten, och föll ett offer för egna skamliga gerningar 
(halshuggen på Westerns torg 1607). Westén, sid. 143.

4) Härmed rättas det sid. XV uppgifna årtalet 1591, hvilket tillkommit 
derigenom att företrädaren, Nicolaus Petri, då blef kyrkoherde i Mellösa. Att 
Nicolaus Petri några år tidigare måste hafva lemnat rektorssysslan, synes deraf 
att Johannes Rudbeckius, hvilken var född 1581 d. 3 April, enligt samtida 
förf:s uppgift «vid sitt sjunde ar», således omkr. 1588, kom i Örebro skola, 
och under de sju år (omkr. 1588—94), han jemte sin broder Petrus der åtnjöt 

Af trycket utgifvit: Simonis Musæi Postilla eller Förklaring öfver alla 
Sön- och Högtidsdagars Evangelier och Epistlar; öfversättn. från tyskan, ut
arbetad af fadren Petrus Erici, af sonen utgifven och försedd med företal, dat. 
Stockholm d. 30 Sept. 1606.

5. Johannes Andreæ Kempe Vestrogothiis, rektor i Örebro 
omkring 1588 f); förestod undervisningen på den tid bröderna Pe
trus, Johannes och Jacobus Rudbeckius voro lärjungar i Orebro 
skola. De bodde under sin skoltid hos Johannes Kempe. Från
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skolmästarebeställningen i Örebro blef Johannes Kempe kyrkoherde 
i Jäder och Barfva 1596, och tillträdde församlingarna 1597 *),  
blef derefter prost, och afsomnade 1620.

undervisning, bodde hos skolans dåvarande rektor Johannes Kempe (Lijk-Predik- 
ning, Hållen i Westerns, Öffner Salighe Herres, Doet. Johans Rudbeckii Begraff- 
ning, af d. v. professorn, sedan erkebisk. J. Lenæus; citerad af Norlin i dess 
monografi öfver Joh. Rndb. Ups. I860). Jacobus Rudbeckius, född 1583, 
kom likaledes «på sitt sjunde år» (omkr. 1590) i Orebro skola, «då Joh. Kempe 
V. G., och sedan Jonas Maximus Hels, voro Rectorer» (v. Celse).

*) Aurelius, hvilken kallar honom Johannes «Magni» Kempe, har årtalen 
1611, 1612, hvilka på rättelserna ändras till 1596, 97. Herdam. sid. 256. 
Bagge säger,, att K. blef pastor i Jäder «efter att 6 (r) år hafva varit Rector».

'•) Bagge.
'■■) Aurel., sidd. 256, 333.
d) Annales Bil. sid. 1.

•H) Eollén och Aurelius nämna flera prester vid denna tid med namnet Jo
nas icke vidare namngifne. En af dessa dog såsom kyrkoherde i Ekeby och 
Gellersta 1614. En annan blef kyrkoherde i Mosås och Täby 1613, förlorade 
sin syn 1633, öfverlemnade pastoratet åt sin måg och efterträdare Aüdreas Petri 
Bille (förut kollega i Örebro), flyttade till Örebro och dog der. rollen, sidd. 
120, 452.

Han var gift med Anna Larsdotter. Sonen Samuel Kempe 
blef först Hector Scholæ i Nyköping, sedan «Oratoriæ Lector« ") 
i Strengnäs 1626, derefter sekreterare i Kongl, Kammarkollegium 
1634, sist häradshöfding i Ala härad af Westergötland, och adlad 
under namn af Kempenschöld. Dottren Sophia var gift med d. v. 
fursteliga hofpredikanten sedan kyrkoh. i Floda Israel Jonæ Grubb, 
och trädde sedan i äktenskap med kyrkoh. i Äker och Länna sist 
i Nyköpings Östra forsaml. Magnus Jonæ Agriconius, moder till 
flera barn, bland hvilka sonen Samuel, adlad 1679 under namnet 
Åkerhielm *“).

6. Jonas Maximus Helsingus tillträdde rektorssyssian 1596 
och innehade den under en del af den tid, på hvilken Jacobus 
Budbeckius var lärjunge. I Lib. Sch. f) namnes D. Jonas Maxi
mus, med den uppgift, att under hans rektorat Askersund, Ham
mar och Snaflunda socknar hört till Örebro skola, men sedermera 
derifrän blifvit afsöndrade. För öfrigt saknas om Jonas Maximus 
alla uppgifter dt).

7. Jonas Petrejus Upsaliensis, son af biskopen i Strengnäs 
Petrus Jonæ, namnes såsom Hector Scholæ Örebr. i Stjernmans
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Biblioth. Sviogoth., men utan årtal. Tvenne disputationer anföras 
som han utgifvit i Marburg 1600 och 1603. Som tiden för Jome 
Maximi afgång ej finnes uppgifven, torde Jonæ Pctreji rektorat 
inträffa mellan åren 1603—06.

Skrifter:
Disp. gr., exhibens Encyclopædiam sincerioris et Socraticæ Philosophiae, 

Monitionibus ae Aphorismis comprehensam. Præs. Godenio. Marpurgi 1600, 
in 4:o.

Disp. de Libero Hominis, secundum quadruplicem ejus statum, Arbitrio. 
Præs. Winckelmanno, Marpurgi 1603, in 4:o ’).

8. Johannes Petri Vtgæus Ostrogothus ).  Rektor i Öre
bro 1606, derefter kyrkoherde i Asker 1612. Var 1628 uppförd 
på förslag till Glanshammars pastorat, men landshöfd. Carl Bonde 
och församlingen begärde genom kontraktsprosten i Örebro, Nico
laus Bothnicnsis, att få kapellanen i Örebro Ericus Olai (Anger- 
mannus) till sin kyrkoherde “).  Ingendera fick pastoratet, på hvil
ket Astronomiæ Lectorn Jonas Bergins 1630 erhöll «collationsbref». 
Samma år blef Vigæus kyrkoherde i Kumla och Halsberg, der hau 
efterträdde Johannes Laurcntii, under hvars tid förskräckliga spö- 
kerier hade egt rum i Kumla prestgård f). Efter Vigæi ankomst

**

*

*) Vikander Saml, i Hist. Liter. Nericia 1771, samt Bref i Arch. Nerie, 
d. 26 Mars 1777.

“) Ekenborg, Bagge. Pollen, sidd. 3, 302, kaliar lionom Sinolandus.
“*) Konsist, protokoll d. 22 Apr. 1629, förut anfördt (sid. XLIII). «Hr 

Erich Capellan» niimnes i skolräkensk., Bil. sid. 39. Han blef året derpå 
kyrkoh. i Ardala, och lefde ännu 1658, då sonen Jonas begär adjunkt för sin 
gamle fader. Aurel, sid. 380.

t) De på sin tid beryktade Præstigiæ Kumblenses, omnämnas dels i en syn
odalovation i Strengnas 1630 af bisk. Paulinus, och i bisk. Bazii (Vexionensis) 
Inventarium Historiæ Ecclesiasticæ, dels i en akademisk disputation De Spectris, 
försvarad i Upsala d. 12 Juni 1700 af Andreas Dahlbora Orebrogia-Nericius, 
under Joh. Esbergii præsidium. Kyrkoherdens dotter, Margaretha, hade varit 
hemsökt af en mycket svår sjukdom, med konvulsioner och ohyggliga fantasier, 
hvilken ansågs såsom en otvifvelaktig obsessiv corporalis a diabolo, och hvarom 
en berättelse, uppsatt af fadren Johannes Laurentii d. 8 Aug. 1629 några dagar 
före hans död, till konsist, inlemnades. Patienten hade på ett märkvärdigt sätt 
fått i sig (haustu absorpserat) en ond ande, eller rättare en stor mängd sådana, 
ty de voro en gång tre, men ökade sig efterhand till 7, 17 och 700. Berät
telsen lyder: «Anno 1627 præstigiæ quædam acciderunt in ædibus honorabilis 
viri Dn. Johannis, olini Præpositi et Pastoris Kumblensis in Nericia, per ejus- 
dem filiam Margaretham, quam Satanas primum elusit in specie candidæ Avi-
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matte præstigierna hafva saktat sig, ty de omnämnas ej mer. Vi- 
gæus lefde ostord såsom kyrkoherde i Kumla, till sin d. 13 Maj 
1631 inträffade död. Enkan. Karin Olofsdotter, «conserverades» 
af efterträdaren, förut Mathematum Lcctorn i Strengnäs, Mag. Pe
trus Magni Bellander, hvilken på detta vilkor af församlingen d. 
13 April 1632 blifvit begärd ") till kyrkoherde, och d. 22 Juli 
1632 med enkan trädde i äktenskap.

culæ, dcindc sæpius in forma Viri nigri, lusum aliquoties simulautis. pos tea le
viter illam vulnerantis, tandem internecionem quærentis. Is, postquam tenta- 
tionem reprobationis animo ejus instillasset, tædiosis pulsationibus principio ad 
parietem, ubi lectum suum habuit, postea ubieunque versabatnr, intra vel extra 
ædes, domi vel foris, in templo vel alibi, gravissimas molestias fecit, idque 
»patio novemestri. Eo autem peracto illam corporaliter obsessam, gravissimis 
ugilationibus, pulsationibus, membrorum mine extensionibus nunc coarctationi- 
bus, miserandum in modum excruciavit. Auribus occlusis. oculis ad interiora 
cranii et ad fauces retractis, undiendi, videndi et loquendi facilitate ad aliquot 
horas penitus privavit. Solatia vero pro lubitu linguæ vincnlis, ad horrcndas 
in Deum Patrem, Filium et Spiritum Sanctum illiusque eacrosanetum verbum 
blasphemias incitavit; atque omnem cultum et honorem, Soli Leo debitum, sibi 
Satanæ ab ipsa adsignari, dicta andituque horrendum, miaerabiliter coegit atque 
exagitavit. Postquam vero tres integras hcbdomadas suam tyrannidein in mi
seram puellam manifeste exercaisset, præstigiator ille, tempus opportunum jam 
advenisse ratus, quo et suæ arrogantiæ promtissimos adplausores, et pestiferæ 
scductionis facillimos adprehensores inveniret; in Augelum Lucis tergeminum se 
transformare, facie speciosa instar solis, stola micante adparere, trilida manu 
ilammeas gestando faculas incedcre. concionatorem, exorcistam, miraculorum 
ostentatorem, et futurorum buccinatorem sollertissimum agere. Neque is spi- 
rituum numerus coustans mansit; cnm aliquando tres fuissent, quandoque ad 7 
nugerentur, nunc ad 17, demum ad 700 cam baculis, paxillis et catenis ferreis 
adparuerunt; illorum primo 3, denique 7, haustu quodani a pnella absorptis, 
reliquis extra illam et separatini in cubiculo manentibus». Jfr Folien sidd. 
301, 302.

*) I forsamlingens ansökning till bisk. och konsist. (Bellandri Promptua- 
rium, sidd. 297—300) heter det bland annat: — — (sedan Gud) pnu snart för 
itt åhr sedan hasteligen och oförmodelighen oss ifrån ryckt Wår tillförordnade 
gode kyrkioherde, Wördige och Wällärde nu hos Gudhi salighe Dn. Jahaunem 
Vigæum, är till oss i förlijden påskahögtid wälönskeligen ankommen, såsom wij 
■wisserligen formode Effter Eders Ehrwördighets och Vcnerandi Conaistorii höga 
betänkiande, som en faderligh omsorgh om alla församblingar, såsom ock be- 
dröfwadc præstankior, synnerligen i thetta biskops stifftet dragen, en höglärdh 
godh och redelig man mester Petras Bellander, om huilkens lärdom och skinke- 
lighet oss icke ockunnoght ähr. Synnerligh ähr han oss mycket wäl behage- 
ligh för sina goda gåffuor uthi gudz ordhs förkunnande, såsom ock effter ihet
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9. Andreas Birgeri Cantherus var son af kyrkoherden i 
Mellösa Birgerus Nicolai Cantherus, och blef rektor i Örebro 1612. 
Under hans rektorat blefvo några socknar i Wennlaud med magistra
tens och biskopens tillåtelse från Örebro skola afsöndrade och ut
bytte mot motsvarande socknar i Nerike. Cantherus bodde i gamla 
skolmästaregårdeu vid torget; under hans tid hade «nyja stugan» 
blifvit påbörjad *). Efter att hafva förestått undervisningen i Ore
bro 1612—14, blef Cantherus efter sin fader, som vid 87 års ål
der dött 1612, kyrkoherde i Mellösa 1614 “) och öfverlemnadc 
skolans inventarium 1615 d. 9 Maj till Jacobus Boise Rudbeckius. 
Har skänkt åtskilliga böcker till skolans några år derefter bildade 
bibliotek, hvilka med åsatta priser uppräknas i skolräkenskap. 
1619 *”).

Om Cantheri slägtförhållanden är följande bekant: En äldre 
broder Bertil var kongl. sekreterare, hvars son Lars blef stats
sekreterare och hofråd samt 1647 adlad med namnet Cantersten. 
En syster Ingrid, gift med häradsfogden i Stegeborgs län Olaus 
Jonæ Buræus, blef stammoder för ätten Cronberg. Cantherus sjelf 
hade flere barn, af hvilka sonen Nils, född efter fadrens tillträde 
till Mellösa, blef assessor i Bergskollegium, och 1653 adlad med 
namnet Cronbielm. Af döttrarna blef Anna gift med borgmästa- 

kau aldeles ähr till sinnes att begiffua sigh i thet heliga äktenskaps ståndet 
medh wår nu lenge högtbedröffuade prastänkia Hustru Karin Oloffs Dotter, 
huilket alt synes ,wäl utfalla och oss till behagh, effter wi ock hanne nödit 
(ogerna) ifrå thetta rumet och gästwägh (?) miste. Ahr nu för then skull till 
Eders Erwördighett, Höglilärde Här Doctor och Biskop, säsom ock the Wbr- 
dighe Cappittels Herrar och Män uthi Strängnäs,------- wär bön, att M. Petrus 
Bellander måtte oss vthi Kumbla och Halsbärgh församblingar till kiörkioherde 
tilförordnat och Confirinerat bliffua». (Nämden och sexmäunen hafva under
tecknat namn och bomärken.) Ansökningen bifölls, och d. 6 Juli skrifver Bel
lender, att, som han «effter gudz skikelse är kommen till att byggia et Christe- 
ligit och gudeligit Echtenskap med saligh hoss gndh (Johannis Petri Vigæi) 
Effterlåtne Enka, Ehrborne och dygdelighe Matrona, Hustru (Karin Olofsdotter)», 
alltså bjudes biskopen att «medh huadh som helst vthi dess Hus kärast ähr, 
sampt och synnerligen hijt till Bröllops Högtijdh gunsteligcn sig begiffua», nä
sta söndagen före Olofsmessa, d. 22 Juli 1632. Egcnhändiga anteckn. af Bel- 
lander, Promptuar. sidd. 259, 260.

') Sid. 2.
") Pollen, sidd. 417, 418.

—) Bil. sid. 44.
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ren Johan Luth, Sara med prosten i AV. Wingåker Olaus Luudius, 
en tredje dotter med fadrens efterträdare kyrkoh. i Mellösa Mar
tinus Olai Faxelius.

10. Jacobus Böjse Rudbeckius var född i Örebro 1583 '). 
Fadren, Johan Pedersson (eller Hans Persson) Rudbeck, af en 
gammal adlig dansk ätt**), bade lemnat sitt hemland på grund af 
der herrskande oroligheter **’), invandrade till Sverige, blef af her
tig Carl, sedermera Carl IX, förordnad till landsskrifvare (bärads- 
skrifvare) öfver Nerike, derefter stadsskrifvare i Örebro, i hvil
ken befattning han dog af pesten år 1603 f). Modren Christina 
Bose, af en ansedd slägt i Nerike, var född i Almby socken nära 
Örebro ff) 1557, dog 1620 i Vesterås, der sonen Johannes då 
var biskop fff). Af detta äktenskap föddes fyra söner och flera 
(fyra ?) döttrar. De senare dogo alla i samma sjukdom som fa- 
dren, liksom ock en af sönerna.

Den äldsta af de trenne återstående af dessa, Petrus Rudbec
kius, född 1578 eller 1580, blef professor, sist prost i Köping, 
f 1628. — Den andra sonen i ordningen, Johannes Rudbeckius, 
föddes 1581 d. 3 April i byn Ormesta, Almby socken, blef äfven- 
ledes professor i Upsala, sist biskop i Westerås, f 1640; fader till 
elfva barn, hvaribland Olof Rudbeck d. ä., Atlanticans författare. 
— Deu tredje sonen af Johan Pedersson och Christina Bose var 
Jacobus B cose Rudbeckius, född 1583 i Orebro, rektor i Örebro, 
Strengnäs och Stockholm, död 1640, hvilken är föremål för dessa 
rader.

') v. Celse, Biografi öfver Jac. Rudbeckius, handskr., 1/2 ark.
“) «Ex pago Rudbeck paræeiæ Huitesta inter Flensbirg et lladersle»; in- 

skr. å grafstenen som funnits i Örebro kyrka.
Norlin, Johannes Rudbeckius, monografi. Ups. 1860.

■ J-) Inskr. på grafstenen.
• H) Bil. sid. 59.

• J-rl) Härmed rättas de felaktiga årtalen som uppgifvas af Bagge, Beskr. öf
ver Örebro, samt Rehbinder m. fl. 1567—1670, enligt hvilka hon skulle bli 
103 år gammal, och öfverlefva många år sina söner, som uppreste grafstenen 
åt henne. Att 1670 år en oriktig uppgift för dödsåret, synes äfven af Munk- 
tell, "Westerås Stifts Herdaminne I. 329, der titeln på en skrift af Petrus Rud
beckius: «Epitaphium b. memoriae Joh. Rudbeckii Civis et Scribæ Örebroensis 
ejusque Uxoris ac Liberorum Arosiæ 1623», utvisar, att hon redan var död det 
senare året.
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Jacobus sattes i sitt sjunde lefuadsÄr i Orebro skola, då 
Johannes Kempe Vestrogothus och sedan Jonas Maximus Hel- 
singus voro rektorer. På 17:e året kom han till Upsala skola, 
der mag. Petrus Isopædius då var rektor. Blef «deponerad» och 
till student antagen under rektor vid akademien Jacobus Erici 
Stockholmensis.

När fadren 1603 dog, hade Jacobus så när af medellöshet 
måst lemna studierna, men började åter vid bröderna Petri och 
Johannis hemkomst från Tyskland (1604), på deras och modrens 
uppmuntran, att studera. Ar 1607 följde han brodren Johannes 
och herr Johannes Canuti Lenæus ut på deras andra resa till 
Tyskland, och studerade der någon tid; återkom till Sverige 1609. 
Han docerade sedan privatim i Upsala i 5 år*). Var medlärare 
vid det af brödren Johannes 1610 stiftade Collegium (privata läro
anstalt), hvarest meddelades undervisning i latin, grekiska, hebreiska, 
teologi, filosofi och matematik, och hvarest täta tal-och disputations- 
öfningar på latin och grekiska förekommo, Terentius och Euripides 
spelades på grundspråken o. s. v. I Oktober 1612 föreläste Jaco
bus öfver talarekonsten "). Kollegiet upplöstes med anledning af 
Johannis Rudbeckii förhållande till Messenius. Då tvisten mellan 
dessa hade stigit till sin höjd, och Messenius 1613 hade utmanat 
Joh. Budbeckius på duell, «ut med sig på platsen», hvilken ut
maning icke antogs af mäster Johannes, «emedan han är en prest- 
man», gick Jacobus fram till Messenius «kallade efter sin värja, 
och räckte M. handen derpå, att han ville gå ut med honom på 
platsen, i sin broders M. Johannis stad, och våga ett slag med 
honom» ***). Huruvida duellen kom till verkställighet, nämnes icke.

Jacobus ville aldrig söka någon tjenst, utan väntade på kal
lelse f); blef ock 1615 kallad till rektor vid Örebro skola. Emot- 
tog skolan efter Andreas Birgeri Cantherus 1615 d. 9 Maj, och 
höll sitt inträdestal d. 23 Maj s. å. tt). Genom sina utmärkta för- 
tjenster om denna skola är han att anse såsom dess fader, lik
som dess historia egentligen först med honom börjar. Hans «Li-

’) v. Celse.
") Norlin.

"*) Kenicii bref till Axel Oxenstjerna 1613, citeradt af Norlin.
-i-) v. Celse.

tt) Egenhändiga anteckningar i Liber Sch., Bil. sid. 14. 
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ber scholæ» och «Käkeiiskapz book« utgöra skolans äldsta häfder, 
och vittna med sina enkla data ocb fakta, hvad han varit och 
hvad han uträttat. Skolhuset, åldrigt och förfallet, blef af honom 
upprättadt, sedan han genom sitt nitiska bedrifvande lyckats ut
verka sammanskott dertill i hela provinsen. Hans eget och brö
dren Johannis bidrag till detta ändamål uppgingo, hvar för sig, 
till större belopp än samtliga presterskapets i Nerike tillhopa- 
tagnc. Sjelf hade han dock ringa förmögenhet *), men lefde 
indraget och behöfde litet. Af sina obetydliga löneinkomster af
stod han en viss del till bildande af en skolkassa. Förestod 
med utmärkt skicklighet undervisningen i 12 år ocb lyftade skolan 
till ett högt anseende. Medan Jacobus Brase Rudbeckius var i 
Orebro, blef han af Axel Oxenstjerna kallad till professor i /Sven
ska språket i Upsala; men vedersakade “). År 1627 d. 23 Pebr, 
har Jacobus R. levererat ifrån sig Orebro skolas inventarium, 
efter att 1626 hafva blifvit af Gustaf Adolf kallad till Mathematum 
Professor vid det nystiftade Collegium (Gymnasium) i Strengnas. 
Såsom rektor tjenstgjorde han derstädes 1628—29, dock «adscito 
in societatem honoris et laboris Mag. Jona Bergio» *“). Från 
Strengnäs flyttades han 1629 -f) att vara Professor vid Colle
gium (Lyceum, Gymnasium) Nobilitatis Illustre, den högskola som 
då började anläggas i Stockholm. Var der till dess densamma 
skingrades, när hans embetsbroder Johannes Matthias kallades till 
hofprest oeh Simonius afreste till Liffland med Johan Skytte, som 
då blifvit guvernör der i provinsen. Aret förut hade Jacobus Rud- 
beckitis i samråd med sina collegis satt sig före att skrifva An
nales sui temporis Suecice, och till prof deraf författat Annales 
Anni 1628 att uppvisas för rådet, samt bref till konungen derom, 
hvilken då var i Preussen. Men detta hade i anledning af Kolle
giets upplösning ingen annan följd, än att Jacobus Rudbeckius 
sjelf samlade till detta verk, och utarbetade jemväl Annales för 
åren 1628, 29 och vidare till och med 1639. De finnas bland 
Palmsk. samlingarne i Upsala bibliotek ff)-

') Bisk. Johannis confirmationsbref af brödren Jacobi testamente.
*’) V. Celse.
’") Strengniis Gymnasii handlingar.
r) v. Celse uppgifver 1628.

tt) v. Celse.
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Rudbeckius iliåg'kotn städse med välvilja Orebro skola, testa
menterade till densamma en gård belägen vid Ixhammartorget och 
närmast intill lians fädernegård. I ett bref till brödren Johannes, 
på latin, skrifvet från Stockholm nyåret 1639, uttalar han sin fort
farande kärlek till Örebro skola, sin afsigt att möjligen, om om
ständigheterna så foga, dit återvända, för att åt densamma egna 
sina återstående dagar; samt utnämner brödren till verkställare af 
hans gjorda testamente, med den varmaste önskan för skolans ut
veckling och flor. Påföljande aret var hans dödsår.

Jacobus var 2:ne gånger gift. Båda sina hustrur valde lian 
ur en ringare samhällsklass. Den första var Helena Olofsdotter, 
som hade varit tjenstflicka hos brödren Petrus Rudbeckius i Up
sala, men då (1615) var i tjeust hos pastor i Alunda herr Lars 
Hålblästen. Hade med henne under 18 års äktenskap sju barn, 
af hvilka Olaus, Christina och Thora lefde längst. 1633 blef han 
omgift med Gertrud Andersdotter från Medelpad, «som hade tjenat 
hos Helena i dennas lifstid». Det senare äktenskapet varade i sju 
år. Gertrud var moder till tre barn, af hvilka Ingo blef apolo
gist vid Upsala skola och sist slottsskrifvare derstädes'). Disa 
blef gift med akademiboktryckaren Curio ")•

Jacobus Bose Rudbeckius var i sitt enskilta lif enkel och till
bakadragen. Han ansågs af många såsom egen och besynnerlig. 
«Han stängde in sine barn, och lät dein ej vara ibland folckct, 
på det de skulle lära Latin förr än Svenskan« "*).  «Mannen var 
icke för denna verlden, var nöjd med sin lott, föraktade rikedomar 
och verldsligt anseende; hvarföre han ock tog sig sådana hustrur, 
som, vana vid arbete, lätteligen kunde hållas från retelser till 
öfverflöd och äregirighet» i).

*) Om Ingo Rudbeck bei’ättar Berch, att «han väl hade i ungdomen litet 
studerat, men ägde icke särdeles snille; lefde sedan som en Pensionaire uti sin 
cousins, gamle Olof Rudbecks hus, oeh kom till hög ålder. Hade sitt angenä
maste nöje i Tobakspipan, hvadan någre lustige Adelsstudenter krönte honom 
till Tobaks-Kong med stor högtidlighet. Kröningspenningar af papp utkastades 
o. s. v., hvilket apespel togs mycket illa upp af Carl XI. Penningarne drogos 
in, och äro, der de nu finnas, öfvermåttan rare». Saml, i Sv. Ilist., Ups. 1798.

■■) Samtidig med Olof Rudbeck d. ä., och tryckare af Atlantican.
***) v. Celse. ’

k) G. Vikander, Saml, i Ilist. Lit. Ner.
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Anspråkslös och försakande för sin egen räkning, var han 
oegennyttig och sjclfuppoffrande när det gällde att göra godt. 
Uppriktig och oskrymtad gudsfruktan framlyser i hans ord och 
handlingar. Hans lärdom var grundlig och omfattande. Latinet, 
som han i tal och skrift gerna brukade, var honom lika förtroligt 
som hans modersmål Utom grekiska och hebreiska hade han äfven 
grundliga insigter i matematik, historia och teologi, «men antog ej 
sacros ordines». Jacobus Rudbeckius dog 1640*).

*) Den i det föregående ofta nämnda grafstencn öfver stadsskrifvaren Job. 
Rudbeck hade, enligt ett gammalt dokument tillh. Arch. Ner., följande inskrift:

CHRISTUS VITA. T MORS LUCRUM.

1IIC : SEPULTUS : EST : CUM : UXORE : 
ET : 5 : LIBERIS JOHANNES RUD

BECKIUS : QUONDAM : HUJUS : CIVITA
TIS : SCRIBA : NATUS : A • D : 1550 : IN 

PAGO : RUDBECK : PAROECIAE : HVILE- 

STA : INTER : FLENSBIRG • ET : HADER- 
SLE : EXTINCTUS : PESTE : A : 1603 : CUJws : 

PATER : FUIT : PETRUS : IN : RUDBECK : 

AVUS : JOHANNES : JOHANNIS : IN TORTERUP.

UXOR : EJUS : CHRISTINA : BOSE : NATA : A : 

1557 : IN : PAROECIA : ALMBY : CONSUMTA : 
FEBRI : AROSIAE : A : 16Z0 : A : F1LHS : HIC :

HUMATA : EST : CUJUS : PATER : PETRUS : IN :

AESKOG : AVUS : LAURENTIUS *. PETRI t IN :

MARK : QUIBUS : HOC : MONUMENTUM : PO’

SUERE : FILII : PETRUS : JOHANNES :

ET : JACOBUS : RUDBECKU '.

Foliens uppgift, att Christina Boose var dotter af kyrkoherden i Örebro 
Esbernus Petri Boose, är således oriktig. Esbernus har möjligen kunnat vara 
en broder till Christina, men icke fader.

Bagges afskrift är felaktig på nästan h varje rad. Ortnamnen skola vara: 
«Hvitesta», «Flensburg», «Hadersle», «Hopterop», hvilka äfven på föregående 
kopia äro misskrifna. Men synnerligen förvillande är, att Bagge öfverhoppat 
ungefär en hel rad efter orden «cujus pater fuit», hvarigenom «avus» uppgif- 
ves såsom «pater». Äfven äro Christina Boses födelse- och dödsår orätt upp- 
gifna till 1567—1670 i st. f. 1557—1620, hvilket fel uppkommit deraf att 5 
blifvit läst såsom 6 och Z såsom 7.

Felen hos Bagge äro alldeles desamma som i den i «Örebro Wecko-Tid- 
ning för år 1777» upptagna redogörelsen för «Monumenta templi Örebroensis», 
och äfvenledes alldeles desamma som i Abr. Samzclii handskrifna anteckningar 
uti häftet med titel «Urqväde till Nerikes känning»; hvaraf således framgår att



Skrifter r
1. Kort och enfaldigt Betiinckiande öfver thet, som händer medh Mandråpare, 

att, när the lägga sin hand på then the hafwa slagit, gifwa the blod ifrån 
sig genom mun eller näso. Upsatt och ingifwit till Hof-Rätten år 1623. 
(Handskr.)

2. Annales Rcgni Sneciæ subjectarumque provinciarum A. D. 1628, conscripti 
a Professoribus in Regio et Illustri Collegio Suecanæ Nobilitatis, quod est 
Stockholmiæ.

3. Annales A:o 1629, 1630, 1631 et 1632.
4. Annales Regni Sneciæ ab obitu incliti Herois Gustavi Secundi et Magni, 

A:o D:ni 1633 inchoati, præcipua in Regni ofticia et illos, qui eadem su- 
stinnerunt, cum rebus memorabilibns, vulgö notis, quæ dicto anno intra 
fines regni contigerunt, summatim comprehendentes. Obiter horis succicivis 
conscripti ct Claris illustribusque viris exhibiti, ut (si operæ pre ti um vide- 
retur) ad eorum censuram castigati emendatique publicarentur, et deinceps 
continuarentur ab illis potissimum, quibus et otium suppetit, et res atqiie 
acta publica magis sunt cognita. Annalibus Sneciæ appendix accessit de 
reliquorum in Europa regnorum ac populorum statu, eodem anno, videl. 
A:o 1633.

5. Annales D:ui Annorum 1634, 1635, 1636.
6. Novæ relationes de magistratibus et rebus memorabilibns apud Suecos Anno 

D:ni 1638 partim ex rei veritate, partim ex vulgi rumore breviter cou- 
scriptæ Holmiæ A:o 1639.

7. Annus D:ni 1639.
NB. Affcctorum horum operum supersunt tituli et prima tantum linca- 

menta *).
8. Jacobi Rudbeckii, Scholæ Holm. Rectoris, ad D:num Joh. Duræum Anglum, 

Responsoria super tentata religionum concordia, dat. Holmiæ 28 Jan. 1637 
(Handskr. i Palmsk. Saml, i Ups. akad. Bibi., cit. af Norlin).

11. Laurentius Matthiæ Lundius från Luud i Hofsta soc
ken af Nerike **), prestvigd d. 23 Lee. 1620, emottog, sedan Ja-

felet från början blifvit begånget af Samzelius, sedermera efter hans handskrift 
aftryckts i Örebro Weckotidning, derifrån kommit till Bagge, och vidare i ett 
större antal tryckta skrifter om Rudbeckiska slägten. — Stamtaflan blifver en
ligt grafstenen:
Laurentius Petri in Mark.

I
Petrus in Æskog.

i
Christina Bose

Johannes Johannis in Hopterup.
Petrus in Rudbeck.

I
gift med Johan Pedersson Rudbeck, stadsskrifvare.

Petrus Budbeckius, 
f. 1578 1. 1580* sist

Past, i Köping.

Johannes Rudbeckius, 
f. 1581. Bisk, i We- 

sterås. t 1646.

’) Vikander, Saml, i Hist. Lit. Ner.

Jacobus Base Rudbeckius, 
f. 1583. Rektor i Örebro, 
Strengnäs, Stockholm, f 

1640.
**) Ekenborg, Bagge.
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cobus B®se Rudbcckius 1626 afgått till Strengnäs, och skolan un
der åren 1627, 1628 varit «så godt som öde», rektorstjensten 1629 
die Mattlei. Samma år inträffade borgmästaren Lars Olssons do
nation, hvilken genast från skolan abaJienerades. Lundins afgick 
från rektoratet efter blott 1$ års tjenstetid, d. 17 Sept. 1630"), 
och blef kyrkoherde i Lunda och Kila af Södermanland “), «ehuru 
motstånd gjordes honom genom några bönder i församlingen». 
Hade till hustru företrädarens, Arvidi Haraldi enka, Christina, «med 
flera barn».

Af trycket utgifvit: Disp. de Mota, Quiete, Finito et Inönito, Præs. Esk. 
Petræo, Ups. 1625, in 4:o.

12. Nicolaus Suenonis Buddæus Nericiensis, var född 1595 
på Varberga i Längbro socken vid Orebro; började sina studier 
vid 7 års ålder i Örebro skola, och har äfven studerat i Westerns. 
Blef prestvigd af biskop Paulinus i Strengnäs 1623, Conrector 
scholæ derstädes 1624, samt Rhetorices et Græcæ linguæ Profes
sor (Lector) extraordinarius in Collegio Strengn. 1627. Reste der
efter utomlands och besökte akademierna i Jena, Giessen, Olmiitz 
och Basel “)- I Jena disputerade han De Filio Dei 1632, under 
præsidium af Johannes Gerhardi. I Basel egnade lian sig hufvud- 
sakligen åt matematik och grekiska. Återkommen till Sverige ef
ter en femårig utrikes vistelse, disputerade han i Upsala De Luce 
oeh De Methode, samt promoverades till magister 1633. Blcf 
rektor i Örebro 1635 d. 12 Maj f). Till följe af vederbörande» 
orättmätiga förfarande beträffande testamentspenningarne efter Lars 
Olsson, m. m., kom han i häftig tvist med Consules et Senatus 
urbieus, och bestraffade deras orättrådighet i en predikan Palm
söndagen 1637, hvilket ännu mer ökade oenigheten. Han trifdes

*

*) Skolräkensk., Bil. sid. 47.
") Aurelius, sid. 290, liar årtalet 1632, och siiger att Laur. Math. Lundins 

förut var Rector scholæ i Södertelje. Sid. 721 säges att Olaus Matthiæ Lun
dins, från Lunda gård i Hammars socken, var rektor i Södertelje 1 1/2 år, 
(derefter vid Strengnäs schola 8 år, och 1626, då Gymnasium i Strengnäs stifta
des, Theologiæ Lector samt förste Rector derstädes); hvilket öfverensstämmer med 
Vikanders uppgift i Saml, till Hist. Lit. Ner. sid. 54. «Mag. Olaus Lnndius, 
Scholemästaren i Telje» nämnes i skolräkensk. sid. 36.

"’) Aurelius säger att han vistades en tid i «Basilien».
H Skolräkensk. sid. 48.
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derfor icke här, utan lemnade Örebro omkr. 1638, hvarefter rek
toratet en tid var vakant*).  Har 1641 Påskdagen predikat i 
Orebro, hvilken predikan är tryckt i Strengnäs (utan årtal) och 
dedicerad till biskop Johannes Matthiæ. Blef 1645 d. 4 Febr. 
Mathematum Lector i Strengnäs, hvilken syssla han bestridde i 4 
år, och sedan han i 3 år förestått grekiska lektionen Primarius 
Theologiæ Lector, samt prost och kyrkoherde i Öfver-Selö d. 22 Maj 
1652. — Buddæus var besvärad af fallandesot, hvilken var orsa
ken att han d. 20 April 1653, då han skulle fara öfver sjön till 
sin forsamling, drunknade mellan Strengnäs och Öfver-Selö. Be- 
grafven i Strengnäs domkyrka d. 24 April samma år. Han var 
älskad och saknad. Vid hans död uttryckte hans vänner sin sorg 
i 12 särskilta latinska elegier **).  Buddæus var en grundlärd man, 
och särskilt matematiker, ehuru det om honom säges, att han med 
lika stor skicklighet som i matematik äfven förestod undervisnin
gen i grekiska och teologi.

*) Aurel, sid. 723 säger att B. «sattes af» embetet såsom Rector scholæ i 
Orebro d. 28 April 1(130, hvilket med afseende på årtalet är omöjligt, då B., 
enligt egenhändig anteckning i skolräkenskapen (Bil. sid. 48) först 1635 
blef rektor. Äfven afsättningen förekommer osannolik, då biskop Paulinus 
i skrifvelsen till Nicolaus Bothn. (Bil. sidd. 50—52) gillar Buddæi förfa
rande, och sätter borgmästare och råd ifrån församlingen, samt dömer deras 
underordnade till kyrkoplikt.

") Denna samling med titel «Elegia in piissimam memoriam N. Buddæi 
Nericiensis», linnes i Arch. Nerie. En af dessa Elegia, af Samuel Davidis Hal
manus, upplyser om hans lefnadsförhållanden, och har lemnat de flesta af ofvan- 
stående uppgifter, hvarigenom Aurel, rättas och kompletteras. Jfr Vikander, 
Saml, i Hist. Lit. Ner., sidd. 10, 150, 151, samt l’örteckn. på Prästersk. och 
Scholæ-Betiente, sidd. 16, 230.

—) Aurelius, sidd. 723, 724.

Han var gift med Maria Arvidsdotter. En dotter Ingeborg 
blef d. 31 Aug. 1669 gift med mag. Joh. Julinus, som samma år 
blef lektor, året derpå prest, men 1673 tjensten förlustig; «sko
andes derefter hafva begifvit sig till Norrland och der blifvit hem- 
mansbrnkare» *“).

Utgifne skrifter:
1. In Sveticum transtulit Matthei Dresseri Orationem de Arte Moriendi. 

Holmiæ 1624, in 8:o.
2. Disputatio de filio Dei, Præs. Joh. Gerharde. Jenæ 1632, in 4:o.
3. So^rjTTjais loyiKT] de Methode. Resp. Caniit. Hammerskjöldh. Ups. 

1633.
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4. cpvGmT] de Luce. Resp. Petro Laurentii Brommio Sudcr-
inanno. Ups. 1633, in 4:o.

5. Eeu Predikan om war Herres och Frälsares Jesu Christi frögdefulla up- 
ständelse ifrän the döda, öfwer Versu intercalari: Christus är upståuden 
af döda &c., hällen i Örebro 1641; tryckt i Strengnäs och dedicerad till 
bisk. Paulinus (32 sidd. in 8:o).

6. Gyrnnasma Arithmeticum de computatione nnmerorum integrorum. Resp; 
Johanne Carstenii Otter. Orebrogensi, Strengnesii 1646, typis Capituli, 
apud Zach. Brockenium.

7. Gyrnnasma Arithmet. de computatione comparata. Resp. Folchero Gregorii 
Nerie, et Erico Andreæ Finningensi. Strengn. 1646.

8. Gyrnnasma Arithmet. exhibens fraetionum doctrinam. Resp. Martino Erici 
Torpensi et Petro Laurentii Eek, Örebroensi. Strengn. 1646.

9. Gyrnnasma Arithmet. de extraetione radieum. Resp. Johanne Olai Luth 
et Johanne Johannis Örebr. Strengn. 1646.

10. Gyrnnasma Arithmet. exhibens Logisticæ epitomen. Resp. Johanne Magni 
Wintrosio Ner. et Erico Erici Ormcstadio. 1646.

11. Gyrnnasma Geographicum de globo terreno. Resp. Arvid o Andreæ Streng- 
nensi et Stephano Jonæ Sudermanno, ib. 1646.

12. Gyrnnasma Geographicum tradens distantias locorum indagandi modum. 
Resp. Simoni Magne Magni Skyllingio et Olao Andreæ Palm Örebr., ibid. 
1646.

13. Gyrnnasma Geometricum de magnitudine ejusque speciebus. Resp. Nicolao 
Olai Nericiensi (Anrelio) et Jona Brynolphi Örebroensi (Gadd), ibid. 1646.

14. Gyrnnasma Geometricum de triangulo ejusque planimetria. Resp. Olao An
dreæ Ormestadio et Johanne Petri Silnæo Sud., ibid. 1646.

15. Gyrnnasma Astronomicum de globo cælesti ejusque cireulis. Resp. Gu
stavo Esberni Maræo et Andreæ Johannis Dyringio, ibid. 1646.

16. Gyrnnasma Astronomicum de stellis, earumque asterismis. Resp. Petro Ni
colai Nerie, et Laurentio Benedicti Ner. Strengn. 1646.

17. Gyrnnasma Astronomicum exhibens solis et stellarum longitudinem et lati- 
tudinem, declinationem, amplitudinem ortivam et occiduam, horam ortus 
et occasus, arcum diurnum et nocturnum, Azimuth et Almucantharath, nec 
non epitomen Sciatericæ. Resp. Andreas Erici Wintzero et Jona Petri 
Rellino, ib. 1646 *).

18. Gyrnnasma Astronomicum computum exhibens. Strengn. 1647.
19. Exercitationum Græcarum prima de Tonologia, Strengn. 1650 (in 8:o).

’) Samtliga dessa Gymnasmata 6—17 finnas i Arch. Ner., och upptaga 
tills. 96 sidd, in 8:o; mo 18 upptager ensam 79 sidd. I samma band finnes 
jemväl en svensk kalender eller almanach, förmodl. af Buddæus, utan titelblad, 
med blandadt svart och rödt tryck samt träsnitt. Afven Buddæi Predikan på 
Påskdagen finnes i Arch. Ner. N:o 1—4 samt 19 äro anförda efter Vikander, 
Saml, i Hist. Lit. Ner.



RATIO PARCECIARUM
A: D: 1615

Jacobo Böse Nericio Rectoee

Jnfra scriptæ paræciæ Scliolæ 
Orbrogianæ adjacebant

1. vi vi tas cum annexis Sllmbl): Scengebro: Slnefta
2 Urcetlingie
3 Sumbla
4 Sbjbærg Verum earum loco redditæ sunt
5 SBibtj (StiöUerfta: (Stiebt): Olanj^ammar:
6 Setbced Sinefiijrfia: ©ötclunba: Quæ an-
7 Änifta tea pertinebant ad scholas Streng-
8 SBæfetjærab uensem et Arbogiensem.
9 Sfiöüerfta

10 ©lanSljatnmar Porro
11 SSintråfa Eodem Canthero Heetore,Dominus
12 Slyebærg Andreas Magni sacellanus in Fer
13 (Stiebt) neboa pædagogiam habens in nova
14 §arbcmo urbe Philipstad emendicatis h Re
IS ©iötefunba gina litteris ex schola hac ab-
16 2Rofiö straxit seu abalienavit ^ætncboa
17 Äijten et (Seb.
18 æoberrm
19 Sittetiijrfia

Domino Jona Maximo Kectore suberant scholæ Orbrogiensi
Slfferfunb: gammar: Snafhtnba
Quando liinc ablatæ ignoratur

Domino Andrea Biegeri Canthero Rectore (ni fallor) permutatio 
paræciarum ejusmodi facta est. Orbrogiensi Scholæ adjacebant. Jn 
Wermelandia. SSiSnutn: ©Imefunb: ®jlen: 9ioot: Sijla: SDtiüeöiuit. 
Quæ scholæ sunt ablatæ volnntate magistrat«« et episcopi quod 
longe essent hine dissitæ. -J-

1

üb. Sch. [i. I.
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INVENTARIUM
SCHOLÆ OHBHOENSIS

In quo res eæ aunt accurate scriptæ quas Dominus Andreas Birgiri 
ejusdem Hector, suo successori Jacobo Base Noricio,

Anno Do»i*ni 1615 maji 9. reliquit.

Schola scmilapidea, propemodum collapsa.

Jn ædibus, scholæ Kectori designatis.
Stabulum putidis ac ruinosis parietibus, tecto veteri ac stillicidiis pleno. 
Musæum sen ut vocant Stuba cum fornace pistoria, fenestra in tecto 

una, una in pariete bipartita, item cum conclavibus duabus, 
una anteriori studiis destinata, in qua caminus, fenestræ in 
ambobus parietibus bipartite cum cancellis a Canthero donatis 
scholæ. altera posteriori, in qua præter parvam in pariete fe- 
nestram nihil quicquam erat. Porro erat in stuba. mensa oblonga 
una, sella longa una. sedilia parietibus affixa duo. in camino 
operculum unum, in fornace unum, in anterioris conclavis camino 
unum operculum, januæ anterioris conclavis sera erat affixa etjam 
a Canthero scholæ data, itemque seram habebat vestibuli janua 

Celia cervisiaria ex lapidibus extructa super qua ædes sunt rui- 
nosæ, ita bipartite ut pars una sit super ingressum cellæ, eaque 
uno pariete caret, janua fracta est, et sine sera, altera pars 
super ipsum cellæ fornicem, januam habens cum affixa sera

Ædes novæ ad portam plateamque procurations Domini Cantheri, 
civium impensis ædificatæ, nondum tamen complete, sine fene- 
stris, fornace, camino, pavimento non disposito, tecto quidem 
cum corticibus sed absque giebis sine sedilibus et omni ornatu. 

Ad plateam parvus hortulus in quo consitæ arbores duæ tenellæ 
bicubitales, una pyrus altera malus.

Circa hortum vel aream in qua brassica seritur sepes autiquæ ac 
fere dirutæ

Præterea sex libri discantus erant, qui ad scholam pertinebant. item 
sacra biblia in regali octavo impressa Basileæ. item cornu æneum.

Lib. Sell. p. 5, g.
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CATALOGUS
SCHoLARIUM ÖRBROENSIUM

Cum sin gu lo r um con ditio ne

Ab adventu Jacobi Johannis filii Bcose Nericii 
seu ab

Anno Christi 1615. Maji. 23.
Suscipicnte scholæ Orbroensis administrationem Jacobo Bcose 

infra scripti scholam frequentabant

Collegae

Collega supremus
Dom. Andreas Petri, in Wermelandia tenuibus parentibus ortus 

et agricolis, sacris ordinibus erat initiatus. victum habebat 
pro institutione

Collega secundns.
Dom. Petrus Laurentij Orebroensis cui pater tenuis fortunæ 

ædituus in paræcia Sbjbcerg olim scriba erat, etjam sa
cris initiatus.
discessit hiuc voeatus ad Strbecf ut sacellania fungeretur ibi A: 
1616 in januario.

Collega Jnfimus
Dom. Johannes Stephani Ekiesiöensis civis filius. ex pæda- 

gogia victum habebat

Scholares A. 1615.

Jn classe Pectoris
Jacobus Laurentii Broms Orebroensis. Consulis lilius.
Andreas Torstani Wesgothus, agricolæ f.
Jonas Nicolaj. Wesgothws agricolæ f. ex pædagogia victum 

habuit.
Ericus Petri Nericius Mosiöensis agricolæ f. ex pæd. vixit

I.». Stil. p. 2.1—39.
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D. Jsacus Erici Tædensis pastoris f. qua apud Enecopiam est: 
abstulit a scholari pecuniaw semijoco furtoqwe ideoque castigatus et hine 
dimissws enm venia A. D. 1617 sept. 15. discessit Marjestadum.

Benedictus Petri Smålandws agricolæ f.
Jsacus Olaj Nericius filius pastoris in Glanshammar, sacris ini- 

tiatws hic Orbrogiæ discessit Upsaliam A. 1617. Martii 9.

D. Sueno Erici Smålandws agricolæ f. ex pædagogia vixit discessit 
jn Junio A. 1616. in Smalaudia?« posten nore reverse est.

D. Magnus Benedicti Wesgothus Centurionis f. ex pædagogia. 
discessit cum venia et literis Scaras A. 1617. in Junio.

Laurentius Michaelis Osgothws prætoris f. ex pædagogia.
Magnus Petri Orebroensis civis f.
Ericws Olaj Wermelandus agricolæ f.
Fransiscus Erici Noremontanus legiferi filius
Laurentius Johannzs Nericius. Mædelosensis pastoris f.

25 Andreas Olaj Gestricius agricolæ f.
CHristiernus Henricj. Nericius Skiöllerstadensfs pastoris f.

D. Olaus Torstani Calmariensis. discessit. 6 novemb. 1615
D. Abrahamus Johannis Kiænipe Nycopensw filius pastoris in 

Jæder. discessit. A: 1615. in Majo.
(D.) Ericus Andreæ Orbroeusis. Prætoris f. reliqmt studia A: 1615. in 

Augusto. vicissim 28. Januarii 1616 intercessione matris recept«« est.

Laurentius Matth/æ Nericius Mædelosensis f. prætoris in Se- 
gersiö;

Nicolaus Andreæ Nericius Kræclingenszs agricolæ f.
Jonas Arvidi Småland us pastoris f.

o. Nicolaus Johannis Carolostadiensis civis f. discessit A: 1616 in 
Jauuario.

D. Georgius Laurenti Smålandus. pastoris f. discessit. A. 1615. post 
tempas Laurentii.

Sequentes quidem ante meum adventum in scholam erant rc- 
cepti, sed non dum locus eis fait assignatus.

D. Hinricus Simonis Arbogiensis civis f. discessit 7. novemb. A: 
1615

D. Johannes Petri Wesmannus pastoris in Swedvi f. ex pæda
gogia victurn Cæpit. discessit A. 1617. Upsaliam. in Julio, cum venia 

D. Petrus Jacobi Cuprimontanus Agricolæ filius discessit A: 1615. 
in Augusto.



Jn classe supremi Collegæ. 26
Olaus Olaj Nericius Hardemoensis pastoris f.
Martinus Stienonis Nericius Suinevadensis æconimi pauperum f.

D. Laurentius Johannis Nericius Kumblensis agricolæ f. discessit 
cum venia Rectoris Nycopiam A. 1615. in Augusto

Laurentius Matthiæ Hambrensis agricolæ f.
D. Petrus Martini Helsingus patreorbus ex paræciis vivit discessit 

2 Dovemb.

Petrus Laurentii Nericius Skiöllerstadensis agricolæ f.
D. Johannes Olaj WermeZandus f. pastoris in Karlskoga. discessit 

Januari 20 A: 1616. rediit vicissim

Jsacus Tilonis Nericius Kilensis pastoris f.
Johannes Nicolaj Nericius Kræclingensis agricolæ f.
Petrus Magni Nericius Edzbergensis agricolæ f.

D. Truillus Marci Ostrogothus agricolæ f. mendicabat. discessit 
Aprilis 13. A. 1616.

Andreas Andreæ Nericius Mædelosensis agricolæ f.
Halvardus Matthiæ Wermelandus orbatus parentibus. men

dicabat.
(a.) Andreas Nicolaj Wesgothus Nylösensis civis f. patre orbus. 

Rectore inscio abiit A. 1616.

Georgius Hinrici Nericius Winteråsensis pastoris f. s:
Johannes Olaj Nericius Glanshambrensis pastoris f.
Abrahamus Laurentii Lillekyrkensis pastoris f. Nericius.

Jn classe secund i Collegæ

Nicolaus Suenonts Nericius Længebroensis agricolæ f.
Johannes Suenonts Nericius Længebroensts prætoris, Jodoci 

olim Orbroensis Castellani, f.
Laurentius Suenom's Nericius Længebroensis, frater Johannis 

Suenom's
Andreas Suenom's Arbogiensis militis f. mendicabat.

(A.) Andreas Laurentii Nericius Længebroensis, filius preefecti villæ 
reglæ abiit inscio patre et Rectore A: 1616. intervaWo verno redijt 
postea.

Jodocus Laurentii Nericius Længebroensts. frater prioris 
Olaus Eavaldi Nericius, Ånestadensis f. præfecti villæ llegiæ. 
Jonas Laurentii Nericius Græfwensis agricolæ f.



6

Andreas petri Orbroensis
(a.) Johannes Erici Orbroensis Consulis filius inscio Rectore abiit vel 

deseruit studia.

(d.) Jonas Benedict«' Orbroensis equitis f. inscio rectore abijt. rediit 
postea.

sa D. Olaus Laurentii Nericius Kræclingensis agricolæ f. pauper 
discessit 16 Aprilis A. 1616

Andreas Andrere Orbroensis Hortulani f.
Jacobus Andrere Orbroensis f. prretoris arcis
Andreas Johannis Orbroensis sartoris f.
Ericws Jonæ Orebroensis civis f. pauper

D. Petrus Laurentii Nericius Kræclingensis agricolæ f. discessit 
16 Aprilis 1616

D. Andreas Petri Wesgothus agricolæ f. mendicabat discessit 16. 
Aprilis 1616.

D Jsacws Johannis Wesgothus agricolæ f. mendicabat discessit 
inscio Rectore.

Jn classe jnfimi Collegæ.

David Roberti. Carolostadiensis civis f. regis sumptibus vixit 
Magnus Bavaldi Nericius Ånestadensis f. prrefecti villæ regiæ 
Nicolaus Arvidi Orebroensis f. pastoris in Lænnes 
Abrahamus Olaj. Nericius Lerbæccensis f. pastoris olim in Swi

newad. Discessit inscio patre et invito, clam rectore. A. 1617.
D. Petrus Johannis Nericius Kræclingensis agricolæ f. discessit 

A; 1616.
K. (d.) Krismannus Laurentii. Noremontanus. discessit inscio Rectore. re- 

versus postea est. A. 1617

29 D. Olaus Petri Nericius Kumblensis agricolæ f. discessit vcnia Re- 
ctoris in Augusto 1615.

D. Jonas Jonæ Nericius Græfvensis agricolæ f. discessit inscio 
Rectore.

Jsacus Johannis Nericius f. pastoris in Swinewad 
Nicolaus Jacobi. Nylosensis civis f.
Laurentius petri Orbroensis civis f.

D. Johannes Johannis Orbroensis civis f. mendicabat. discessit 
Mariestadum A. 1617. Augusti 23.

Jonas Olaj Orbroensis scribæ arcis f.
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(D.) Axillus Olaj Orbroensis sutoris f. (inscio Rectore discessit)
Petrus Eliæ Nericius filius æditui in Winteråsa
Nicolaus Laurentii Nericius æditui in Edzberg f. mendicafiat 
Olaus Laurentii Nericius Ekiebyensis agricolæ f.

D. Enicus Nicolaj Nericius Ekiebyensis agricolæ f. Lincopiam di
scessit A. 1017. Octob. 18.

Conradus Roberti Carolostadiensis civis f. sumptibus Regis vixit.
D. Petrus Jonæ Nericius Ekiebyensis pastoris f. inscio Rectore 

discessit.

D. Elvardus Andre« Wesgothus agricolæ f. discessit venia Rectoris 
A. 1615 Septemb. 26.

Olaus petri Örebroensis civis f.
Arvidus Petri Nericius Mædelosensis sacellani f.
Johannes Benedict* Nericius Mosiöensis agricolæ f. so
Magnus Laurentii Nericius Kumblensis agricolæ f.
Carolus Johannis Nericius Mædelosensis agricolæ f.
Olaus Laurentii Nericius Længebrensis præfecti villæ Reyi« f.
Johannes Olaj Nericius Hardemoensis æditui f.

D. Petrus Israelis Örebroensis civis f. discessit inscio Rectore 1616.
D. Sverchillus Andreæ Örebroensis holitoris f. Reliquit Scholam 1616.
D. Laurentius Suenonis Örebroensis civis f. discessit inscio Rectore.
D. Laurentius Johannis Nericius Længebroensis agricolæ f. disces

sit inscio Rectore.

Olaus Andreæ Örebroensis civis f.
D. Clavidus Michaelis Orbroensis civis f. discessit inscio Rectore
D. Amundus Pauli Nericius. Mosjösåsensis agricolæ f. discessit 

venia Rectoris A: 1615 septemb.

Laurentius Laurentii Orbroensis consulis f.
Olaus Arvidi Orbroensis Consulis f.

D. Johannes Johannis Orbroensis civis f. discessit inscio Rectore.
D. Jonas Caspari Sudermannus carbonarii f. discessit inscio Rectore.

Hi omnes Scholam Orbroensem frequentabant adveniente Jacobo 
Bose suntque omnes numero. collegis exeeptis. 102 

Numerus Scholarium
Adveniente Jacobo Böse

102
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32 SCHOLARES A: 161ä—1611.

Advenientes post adventum Jacobi Böses ex aliis scholis

Anno. 1615
Intervallo Vernali

Ericus Petri Hambrenst's pastoris f. Lincopiå venit, in Majo 
Olaus Gunnari Hambrensis agricolæ f. Lincopift venit in Majo 
Matthias Jonæ Smalandus Marjestado venit in Majo

D. Sueno Andreæ Smalandus. Marjestado venit in Majo discessit 
A: 1617 in februario satelles regis factrø.

D. Carolus Hinrici Nericius Skiöllerstadcnsts pastoris f. interces- 
sione patris receptus est in scholam. in Junio

D. Ericus Michaelis. Henemorensts Centurionis f. Hohnia venit 
introductus 7 Junii. post dies caniculares non rediit.

D. Ericus Andreæ Becarius Kiulensts agricolæ f. Abfuit e schola 
Orebroewsi 3 menses, intercessione litterarnm pastoris Kiulensis receptus 
est. Maji 24. discessit cum venia A. 1617 in Junio.

Intervallo Æstivo

Daniel Nicolai Becartus Torpensis pastoris f. rogatu patris in 
scholam receptus sine literis.

Haquinus Jngemari. WermeZaudus agricolæ f. Carolostadio ve
nit. 12 Augusti

34 Andreas Torberni WermeZandus pastoris f. in Wæsehæra. Ca- 
rolostado venit in Augusto, beneficio literarum vitrici Dom. 
Haquini receptus est.

D. Haqutnus Benedicti. Vesgothus natus in Lixberg paroecia vicina 
Marjestado, parentibus agricolis. 20 Augusti hue venit Marje
stado. in classem 3 collocatus. discessit inscio Rectore.

Andreas Nicolaj. NencZus Hidingensts agricolæ f. 22 Augusti 
Teljis hue venit, in classe BecZoris collocatus

D. Ericus Laurentii Wesmannus Scultuuensts. mediocris fortunæ pa
rentibus agricolis ortus. Teljis hue venit 22 Augusti, disces
sit A. 1617. Augusti 8. Arosiam.

o. Andreas Erici Nenctus GlanshambrensZs æditui f. pauper. 
Arbogiti hue venit 22 Augusti, discessit A 1616.

Mauritius Canuti Osgothus pastoris f. Sudercopiä hue venit 6.
Septembr.
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D. Johannes Melartopæus: filius superintendentis in Marjestad ve
nit hue Marjestado 11 Septeinb. discessit cum venia Arbogiam 
A. 1616.

Jonas Petri Smålandus Wexonia hue venit, in septembri.

[Intervallo Autumnali].

D. Jsrael Jonæ Wesgothus filius pastoris in Frösberg Marjestado
hue venit A: 1615 novemb. 6. discessit inscio Rectore A. 1616
in decembri

D. Petrus Laurentii Uplandensis 1 studiosi Upsalia hue venerunt sine
D. Matthias Laurentii Uplandensis > literis recepti. unicum interval^?»
D. Ericus Olai Uplandenszs I fuere hie et sine venia discessere.

[/I. 1616. Intervallo Hiemali et Vernali],

D. Andreas Jonæ Hare Wesgothus Scaris venit 26 Januarii 1616 
domum ivit nt sacris initiaretzzr cum venia A. 1617.

D. Laurentius Magni Wesgothus in scholam receptus 27 Januarii 
1616. discessit cum venia

Andreas Canuti Mauritii frater Sudercopiå hue venit sine Jitcris 
receptus est.

D. Benedictus Olaj Wesgothus Lökåsensis Scaris hue venit 8 fe- 30 
bruarii 1616. discessit cum venia A. 1616.

D. Gabriel Johannes Orebroenszs Vastenis venit it Martii filius 
chirurgi principis Ostrogothiæ. discessit cum venia Arbogiam A. 1616.

p. Canutus Arvidi Wesgothus natus in paroecia Jung in Skånes 
hæra Scharis venit hue 8 feb. 1616 locum cæpit in classe 3. 
Discessit inscio Rectore. A. 1616.

D. Jacobus Johannis Nerieius Wibyensis Marjestado hue venit 
parentibus agricolis cæpit locum in classe 2. discessit inscio 
Rectore A. 1616

Laurentius Petri Nerieius Nycopiti venit 6 Junii agricolis pa
rentibus.

A. 1616 post dies Caniculares.
[Interv. Æstivo et Autumnali;

A. 1617 Interv. Hiemali et Vernali].
Laurentius Olaj Wermelandus Bergensis pastoris filius Caro- 

lostado hue venit
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Ericas Beronis Wermelandus Visnumensis Mariestado vcnit
D. Sueno Olaj 1 Smålandi ex Widbohæra ex pædagogio Echiesjö- 
D. Sueno Jonæ J ensi parcntibus agricolis discessere sine venia A. 1616.

Elias Andre» Vesgothus Scaris venit. pastoris filius in Levene 
qui pridem est mortuus.

D. Claudius Johannis pastoris Tæljensis filius. discessit inscio Restore, 
Petrus Nicolai Torsiljensis æditui filius, Strengnesiå venit

D. Nicolaus Olaj Salemontanus, Arbogia venit 6 Decemfins disces
sit cum venia ægrolw

l a iz s I Petri Wermar, agricolæ filii, Carolostado hue veuere.
Andreas J
Laurentius Andre» Gevaliensis 4 Martii A. 1617
Ericas Erici prætoris apud Vermelandz bterg filius

D. Plinricus Petri Vesmannus Strengnesiå. discessit inscio Rectore. 
Daniel Nicolaj.

as Scholares A. 1615 —1617.

Qui antea scholam non frequentabant sed Bectore Jacobo Bose 
primum introducti sunt, quorum singuli in usus scholæ 

dimidiam in. numerabant. exceptis pauperibus.

Anno 1615.
J n t e r v a 11 o V e r n a 1 i 

öre 
1) Johannes Johannis Orbroensis discessit inscio Restore . • . 4.
D. Johannes Pauli Orbroensis civis f. discessit inscio Restore ■ 4.

Pa ulus Pauli Orbroensis civis f...............................4.
Ma gnus Laureniii Nylösensis civis f.......................... 4.

D. Eolco Laurentii Nerieius Ekrensis agricolæ f. Teljam abiit 
cum Reetore Teljensi cum venia................................................4.

D. Nicolaus Thornæ Orbroensis frequentabat prius haue scholam 
ideoque gratis est receptus. Discessit inscio Restore

D Magnus petri Austroman. Wingåerensis agricolæ f. disces
sit Mariestadum 23 Augusti 1617...................................... 4.

Gunmundus Lauren/ii Nerieius Skiöllerstadensis agricolæ f. 4.
D. Arvidus Benedicti Smålandus agricolæ f. meudicat discessit

Arosiam cum veuia. 1617. sept. 17..............................................4.
Andreas Johannis Orbroensis .........................................4.
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Jntervallo Æstivo hoc est a tempore S. Laurentii 
öre

Benedictus Erici Nericius Skiöllerstadensis agricolæ f. . . 4.
D. Torerus Olaj Nericius Kumblensis Lodstöpares f. Accessit 

inscio Reclore................................................................ 4-
D. Jonas Olaj Smalandus militis filius pauper åiscessit inscio Hectare i-

Petrus Petri Nylösensis..............................................................4.
Georgius Jonæ Ørbroensis civis f. pauper................................. 4.
Johannes Petri Orbroensis scribæ Petri Christophori f. . 4.
Johannes Wilhelmi Scoti f. Ørbroensis.................................... 4-

Jntervallo A u t u m n a 1 i

D. Johannes Petri filius equitis nobilis in Wermelandia pær
Jöns pa Berg discessit..............................................................4.

Daniel Andreæ Wermelandus pauper.........................................0.
Ericus Christierni Helsingus pastoris filius in Forsa. . . 4. 

D. Petrus magni sutoris filius in Glanshammar åiscessil in- 
scio Hectare..................................................................... 4.

D. Daniel Hinrici filius pastoris in Sköllersta discessit ... 4.
Johannes Nicolaj Ludosii natus prcetoris arcis cögnatus . L 

D. Laurentius Torstani Wesgot/ius Notarii 2di frater . . . 4. 
D. Andreas Petri Ludosij natus ejus pater Orbroam com-

migravit........................................................................................4.

Jntervallo H y e m a 1 i 1616

Olaus Johannis Sköllerstadensis Rustici f................................4.
Olaus Benedict/ Orbroensis.........................................................4.

D. Laurentius Petri Smålandus pauper militis f.............................4.
Andreas Jonæ privignus Kal............ Pauli............................4.

D. Johannes Laurentii privignus vicini Laurentii Halvardi . 4.

Jntervallo V e r n o 1616
Jngelbertus Audreæ Sköllerstadensis rustici f...........................4
Olaus Laurentii Orbroensis consulis f.................................... 4

D. Osevaldus Jacobi Orbroensis Vitrarii f....................................... 4
Olaus Petri Vfermelandus f. scribæ olim Jodoci ... 4
Olaus Jvari Noremontauus........................................................ 4
Petrus Hinrici Wingåkrensis molitoris f..................................... 4
Laurentius Hinrici ejus frater....................................................4 
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öre 
Olaus Andrem Ekrensis Nericius rustici f. ..... 4. 
Nicolaus Erici Orbroensis f. Erici in Aalbog..........................4.
Abrahamus Israelis Orbroensis pauper....................................3.
Johannes Olaj Anestadensis Nericius

Jnscripti omnes ab A: 1615 maji 9 ad dies 
caniculares 1610

41.

A: D: 1616 post dies caniculares 
Jntervallo æstivo 

Laurentius Boetii Hambrensis 
Petrus llavaldi Smålandus 
Martinus Ravaldi ejus frater 
Carolus Laurentii gratis est receptus 
Benedictus Andrem Orebroensis 
Johannes Michaelis Dankwart Orebroensis 
Laurentius Petri Krocius Orebroensis

J n t e r v a 11 o A u t u m n a l i
D. Jacobus Haquini Vesgot/ius gratis, discessit inscio Rectore
D. Ericas Magni WesgothuS discessit Mariestadum A. 1617. Octob. 17 

Petrus Nicolai Gefwaliensis

Interv. Hyemali et Vernali 
Sueno Simonis Nericius Ekiebyensis 
Nicolaus Laurentii 1 . , . . .....
T , T . 7 Axebærgensis pastoris hlu 24 Jan. gratis Johannes Laurentii ] 
Olaus Johannis Orbroensis 
Johannes Johannis Stocholmensis 
Sueno Erici Orebroensis gratis 
Ericas Andrere Orebroensis Hortulani filius

D. Christophorus Botolphi Vermelandus discessit inscio Rectore 
Melchior Abrahami
Petrus Caroli Nermelandus
Laurentius Jonæ Nericius Vinteräsensis
Olaus, Petri Orebroensis
Magnus Arvidj Orebroensis 
Israel Nicolaj Arosiensis
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D. Michael Johannis Cuprimontanus discessit inscio Hectare
Jacobus Olaj Glanshambrensis pastoris filius A. 25 Martii 1C17 

inscriptus.
A. 1617 post dies canicular es m

Jntervallo æstivo O: ä festo Laurentii
öre

Nicolaus Olaj filius pastoris in Bodarna. Augusti 12 . . . i.
Laurentius Arvidi. Jouæ frater Vexioniå venit. Augusti 14.
Andreas Andreæ Vestrogothus pastoris filius in Særesta venit

Scaris. 15. Augusti
Nicolaus Jonæ Smålandes agricolæ filius. Vexioniå. Augusti 16
Sueno Jonæ Smålandus, agricolis parentibus natus, Vexioniå

Augusti 1 6 venit.
Zacharias Olaj filius pastoris in Boderna 24 Augusti inscriptus est 4.
Jacobus Magni filius pastoris apud Norabærg, 25 Augusti

inscriptus............................................................................................. 4.
Johannes Magni filius pastoris in Nora Carolostado hue venit
Jonas Jngemari, Haquini frater Vermelandus. inscriptus . . 4.
Andreas Andreæ Wermelandus Montani filius inscriptus ... 4.
Andreas Gunnari Wesgothus prætoris nobilis filius inscriptus 

10 7tembris
Jonas Petri Orebroensis, scribæ Velri Andreæ filius Marjestado

venit. 14 septembris.

Jntervallo Autumnal i. å festo Micha eZis
Laurentius Clementis privignus Domini Edvardi......................... 4.
Michael Andreæ Kopingiæ natus, pater ejus Noras migravit . 4. 
Johannes Achatii filius pastoris in Wingåker. 8. Novembris re- 39 

ceptus est in scholam
Laurentius Olaj Hambrensis Rustici filius......................................... 4.
Petrus Laurentii Wesgothus parentibus agricolis..........................3-
Nicolaus Magni Nericius Kumblensis agricolis parentibus for- 

tunæ tenuis
Jonas Johannis Nericius Mosiöensis agricolis parentibus ... 4.
Olaus Erici Nericius Mosiöensis agricolis parentibus. gratis re- 

ceptus ob paupertatem et cognationem eum Rectore.
Daniel Anthonii Nericius prætoris Suagelbrukensis filius Ca

rolostado venit hue.
Laurentius Nicolaj Nericius Skiöllcrstadensis agricolæ filius. .
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ANNALES
SCHOLÆ ÖEBROGIENSIS

AB ANNO

1615 Maji 9

Anni computantür ä diebus canicu- 
laribus unius anni ad dies 

canicular es alterius: vel: å fe
sto Laurentij ad festum 

S: Johannis.

Excepto hoc primo Anno. 1615.
Qui incipitur ii Maji 9.

Anno 1615 & 1616.
Rector Novus

Anno Domini 1615. Jacobus Johannis Brase Orbrogiæ natws, pa- 

rente scriba civitatis. Domino Andreæ Birgeri Canthero in admini- 
stratione scholæ successit maji 9: sed propter absentia»! pastoris ci
vitatis, Domini Petri Matthiæ, maji 23 primum habita oratione in 
prrasentia pastoris, Consulum ac præcipuorum civium publice intro- 
ductus est.

Ante hujus adventum neqwe ratio ulla rerum scholæ habebatur, 
neque litterula scripta extabat de re vel minima ad scholam perti
nente, neqwe ulli ad scholam reditws : Sed cum vel scholæ fenestræ 
resarciendæ, vel quicquam aliud quantumvis leve in scholæ usum 
conficiendum, mox consules sollicitandi erant.

Itaqwe ne res scholæ, præ’sertim in mutatione Rectorum abstra- 
herentur, aut acta, casus et eventus Scholæ, Rectorum, vel schola- 
rium, quæ succedentibus Rectoribus exemplo et admonitioni esse pos- 
sent vetustate oblitterarentur; librum hunc scholæ donavit, in quo 
ista omnia accurate notarentur: Tum ut vitaret molestiam illam in 
exorandis consulibws de re quapiam minima reficienda aut facienda, 
et nihilominws haberet unde sertas tectasque conservaret res scholæ.

Lill. Sch. p. SB-m.
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Ex Jnscriptionc puerorum: ex parte tcrtiå quæ jure ac eonsuetudine 23li 
Rectoribus pro funerum deductionibus cedit, et cæteris similibus, 
quæ inferius assignabuntur, ad hosce usus, reditus aliquos procu- 
ravit. Non hac ratione aliquam præscribens legens, successorum 
accidentia imminuere, sed de se dans exemplum, eos sic excitare 
voluit ut cum fide ac diligentia res sibi commissas procurarent.

De Inscription®.

Pueri qui primuin in scholam recipiuutur veteri more inarcham 
numerant Scholæ Rectori, ejus dimidium videlicet 4 oras ad scholæ 
usus concessit, reliquum ipse retinuit.

De Funekibus

Ante adventum hujus Rectoris pro funere ii tota schola deducto 
10 m. dabantur: postea vero 12: Ex quarum parte tertja nempe 4 m. 
quæ ad Rectores pertinet, partem quartam suo tempore Scholæ do- 
navit: hoc modo: Ex talero ad Rectorcm pertinente scholæ dedit m: 
Ex duabus m., scholæ dedit 4 oras. Ex una m., scholæ dedit 2 oras.

De Paroeciis seu taxa
Obtinuit mos in hac schola ut 8 supremi integra caperant optata 

0: ut singuli sine socio paroecias singulas accipereut, Ex quibus in
feriores sex (nam duo qui sunt notarii excipiuutur) pecuniolam pen-
derent distribuendam inter eos qui de paroeciis non participabant 
vel in alios usus. Hane pecuniam etjam scholæ usibus destinavit, 237
donee de ea melius despiceret. Ea vero pentionis ratio est, ut ex
illis 6 supremus contribuat. 

Supremus................. 10 ötc. Quartus 16
Secundus ..................... 12 öre. Quintus 18
Tertius............................14 Öre. Sextus 20

Jtemque collegæ singuli 8 Öre. simul

öre. 
öre. 
öre.
24

I Summa 
} b. nt. ö.

3. 2. 2.

De Mulcta.
Pecuniam muletatitiam quæ colligebatur ex illis qui contra 

leges aliquid peccavcrunt etjam ad scholæ usus contulit.

De Exitüali.
Ante adventum hujus Rectoris singuli scholares 2 oras pro 

exitüali exponebant, sive diu scholam frequentassent, sive nuper fnis- 
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sent recepti. is 2 oras ex iis tum sumpsit qui paræcias acceperunt, 
h ceteris oram unam, å pueris qui literis initiebantur eo intervallo 
quo inscripti sunt nihil exegit.

Leges

Ad refrenandum immorigeros et disciplinam scholasticam ser- 
vandam leges a Rectore hoc anno sunt conditæ ae latæ quas vide 
P«g-

Numerus Scholarium

Adveniente Jacobo Biase 
Exceptis tribus collegis

102
Quorum nomina conditionem ac discessum vide supra.

238 Lectiones.
Explicate sunt hoc anno å Rectore. Logica et Rhetori'ca Rami. 

tametsi Rector philosophiæ Peripateticorum erat studiosus, Ramum 
tamen in schola publice proposuit, ue in re adiaphora et negotium 
salutis non attinente constitutiones scholarum publicé sancitas privata 
auctoritate vel temeritate rescinderet. Jn compendio Ilaffenrafferi 
usque ad librum 3 De Homine. Pars aliqua de parænesi Jsocratis 
ad Demonicum: Conjugationes Barytonorum in Cleonardo: Oratio 
Ciceroni's pro Arcbia: Oratio Ciceronis in Catilinam I.- Liber pri
mus Æneidum. Duæ disputationes habitæ una in theologia de tri- 
nitate: altera in Logica de causis. Privatim Andria Terentii ex- 
posita est

Examen.
Examen in Schola institutum est Junii 4 et 5. in enumerate 

leetionibus. præsentibus pastore civitatis Domino Petro Matthiæ, 
Domino Johanne in Knista & Domino Olao in Glanshammar præ-
positis.
Advenerunt ex aliis scholis circiter...............................................31
Inscripti sunt pueri hoc anno........................................................ 41
Discesserunt partim cum venia, partim sine collegarum unus 

et scholares circiter.........................................................................47
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Numerus Scholarium prøsentium in examine, liabito in Junio
A. 1616....................................................................................................... 130

Ex paedagogia decem victum habuere hoc anno primo. 239
Funera Hoc anno partim å tota schola partim ä dimidia de- 

ducta sunt....................................................................................13
Pecunia toto anno collccta ad scholares ex 13funeribus 21 b. 4 Öre 

Pleniorem rationen) vide in libro rationwm schote.
Pecunia collecta ä discantoribus ex civitate circa Luciæ tempus 

A. 1615. 30. b: 2. m: 2. öre: Jnde ablata Rectoris parte discan- 
tores acceperunt 21. b: 1. nt: 4. öre: Alios minutos casus ex quibus 
vel in quibus discantoribus pecunia obvenit: tum rationem qua 
ea pecunia fuit inter ipsos divisa, vide in libello rationum scholæ.

Thyrsi Corolla equ«

Ad festum Pentecostes thyrsi .20 ac corollæ 16 sunt con- 
textæ, illis templum, his ditiorum filii sunt ornati. Negotium sie 
processit.

A. 1616. Maji 16 hora 5 matutina venia data est Scholaribus 
ad thyrsos corollasque conficiendum. hoc ut celerius perficeretur, 8 
scholares qui se artem contexendi thyrsos callere profitebantur selecti, 
ex reliquo scholarium numero sibi quos voluerunt socios ordine asci- 
verunt, donee cujuslibet tribus vel cohors creverat ad 14. 15. vel 
16, pro ut numerus scholarium suppetebat. Sic omni scholarium 
grege in 8 veluti tribus diviso, tribunis vel præfeetis imperatum fuit 
singulis ut 2 thyrsos duasque corollas contexerent. Locum præterea 210 
singuli tribuni eligerent quem vellent seorsim vel conjunetim cum 
aliis præ arbitrio. Segregantes igi/ur sese alii ad borealem, alii ad 
australem alii ad occidentalem Regis villas, alii ad Drmefta, alii ad 
Singjftuga, quidam ad privata civium horrea contexuerunt ad 18. 
maji post preces vespertinas 17 thyrsos, corollas 16. Cumque in- 
audiret rector ægré ferre quosdam se non fuisse thyrsis honoratos, 
quibusdam scholaribus id negotii dedit, ut ad feriam quartam pente
costes tres thyrsos adhue præter priorum numerum contexerent. Con- 
feetis omnibus thyrsis corollisque 18 Maji comportarunt eos ad 
quercetum australe, inde cum pompa per urbem procedentas cecine- 
runt. D ®ub lutj lofme tig. in forum ubi ventum est, in duos 
choros separabantur, unus ad borealem, alter ad australem fori partem 
cessit. Sie divisi cecinerunt partem discantus 8 voeum. Ego flos 

2
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campi. hac finita cecinere. ®ub watt otø barmljærtig oc ntilb. abso
lutis inde 2 versibus ac tertio incæpto, ex foro in templum eodem 
quo venerunt ordine recesserunt. Jn templo cecinerunt unarn alte- 
ramve partem discantus. postea subselliis thyrsos affixerunt, binique 
ex majoribus pueros corollis ornatos dom um ad parentes deduxerunt.

Quorum subselliis thyrsi affixi sunt, quorumve filii ornati co
rollis. turn quid scholaribus pro his a civibus aliisque donatum: in- 
spice libellum rationum scholæ anni primi in titulo de thyrsis et convivio.

Comaediae 
241

Comædiæ duæ hoc anno 1616 actæ publicé, una Suetica videlicet 
Rebecca Kriscilini translata in vernaculum sermonem ä Rectore et 
prøfatione aucta. altera latina, Tereutii Andria. Jlla junii prima, 
hæe junii 2: theatrum in cæmiterio erat exstructum ex tignis ac 
trabibus eo veclis pro scholæ novæ ædificatione. Actores vestieban- 
tur in ædibus privatis Rectoris, indeqwe cum pompa et ornatu ha- 
bituque ad theatrum processeril nt.

Convivium

Post actionem comædiæ Latinæ, videlicet junii 2 hora 6 pome- 
ridiana, convivium in schola est paratum, ad quod priEcipui ex ci
vibus erant invitati, turn pastores quam plurimi. Quatuor mensæ in 
schola sternebantur cuilibet 20 assidebant convivæ, quæ tamen mensæ 
hospitibus non sufficiebant, sed postea allata est mensa 5 pro mu- 
lieribus, quæ frequentes comparucre.

Ad singulas mensas quatuor erant ordinati scholares qui eas 
sternerent, orbes, patinas, cantharos et reliqua necessaria pararent, ob- 
servarentque eadem ne auferrentur; ijdem hospites ascriptos suis 
mensis invitarent, adducercnt, ac tractarent. iidem coqui procurarent 
crudas carnes ubicunque vcllent. Quicquid nempe crudium carnium 
ad convivium dabatur inter hosce mensarum structores æqualiter 

242 fuit divisum. Porro 4 erant ordinati qui allatum ex civibus cibum
acciperent ejusque rationem redderent, afterebatur autem in ædes 
rectoris publicas. Alii vicissim 4 ordinati qui cibum inde in scholam 
deportarent cum hac lege ut si quis alius vellet cibum afferre nihil 
illi daretur ab iis qui cibi erant custodes. itidem 4 qui potum 
afferrent, quibus exceptis nemo cervisiam ex iis accepit qui cellæ 
præerant. Ex illis 4 qui cibi curam habebant duo subinde exive- 
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runt visum anne aliquid cibi alio deportaretur. similiter ex iis 4 
qwi cellæ prøerant. Hac cura et dispositione adhibita nihil quicquam 
in convivio vel perditum vel ablatum est. præter patinam stanneam 
unam, pro qua vilior alia est reddita. Empta igitur nova, totidem 
nt. atqite ablata, pro scholæ pecunia: domino vel possessor! est sa- 
tisfactum.

Accuratam rationem eoruin qute ad hoc convivium å civibws et 
aliis fuere contributa leges in libro rationum schote: hie summa 
duntaxat notata est.
DI.............................................................................................. 14 tpnnor.
fRcettcr fotabe od) tijt borne af bpn oc ftabjfottet ... 53.
Spitieffinfor, fpitietiöt, it lefroanbe? fåt, lam: feerff fiff 

font tiöpteg för penningar gifne til Comædiam: bpttc? 
ntlji 4 beter emeUan mensarum structores. te läte fert 
bærat i bpn tijt te more tiænba, totat oc tillagat, feban 
barg tljcb i fdjoleu. tær af blef tå til ljuart borb ett 2«
ftefefat et fat m3 fara fo. et fat mg fift. Summa 
rætter fotabe procuratione scholarium...............................12.

‘tßceningar gifne til comædiam eller convivium . . . . 7^ b.
NB. gör Tönungen? oc brottningen? fpiror gaf ftogfogben et får 

gammalt, fct.

Expensa in comædiam et con
vivium, atque consumpta.

Dl 8 tpnner brmfe? ut in convivio
Dl 2 tpnncr tog Rector
Dl 4 tpnner brodo Scholares feban up, bod idie en gang
Stætter 4 fænbe? til Rectoris puftru
fRætter 61. fortærbe? i fdjolen
fpæningar 5 b. utlabe?, för brö, fmör, fcerft fift, od) anbra requisita 

til comædiam OC convivium.
fßceningar 24 b ffifte? feban inter scholares.

Primo hoc anno post discantores circumivere aliqui canentes Respon- 
soria ad morem scholæ Strengnesianæ, sed cum male audire inde 
cæpit Rector et scholares quasi avari, desitum est. Hoc primo 
anno præmia constituta sunt optime canentibus ae discentibizs pro- 
positam discantus 'partern, ex pecunia discantorum.
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a« Stipendium Rectorts. A. 1615.
Veteri consuetudine Rectores Scholæ Ørbroensis stipendium ac- 

cipiunt decimas ecclesiarum in Vinteråsa et Tæby. Quæ decimæ 
hoc anno confecerunt.

Jn Wintråsa subductis (affortningcn ut vocant) ad emendum vi- 
num 3 tynnis: ad templum cathedrale ø: boinfyrtian 1 tynna: ad 
imprimeuda biblia ■—1 tynna: ad cos qui decimas metiuntwr o: mål« 
fpanncn — 1 tynna, item avena et tritico quæ Regina sibi vendicavit.

Reliquæ erant quæ mihi cesserunt tynnæ

Jn Win trosa

Jn Tæby, subductis to
tidem tynnis pro affort= ■ 
ningen reliquæ erant

9tog 16 Itv i 
Mt. 34 t:v f 

9Jog 12 t;v ( 
9Raft. 16 t:r I

Summa
78. tljnnor.

Rustici ne alio veherent hasce decimas vel iongins quiim Orbrogiam 
singuli plaustrum ligni Rectori dederunt.

Hoc anno vendebatur tynna frumenti nt. 9: subinde et qwtdem 
sæpius 10 in. hic Orbrogiæ.

Conrector

Februarii 29. A. 1016 Collegam sibi assumpsit Rector. Dominum 
245 Johannem Petri Oerbrogiensem, qui biennium in Germania studuerat* 

hac ratione ut et Rectorem aliqua parte laborum levaret nempe una 
eum illo in classe Rectoris scripta corrigeret et quod in exercitiis 
latinæ linguæ docenduni proponeret iisdem: turn ut in classem in- 
fimam haberet inspectionem atque unam vel alteram horam illis quo- 
tidie priElegeret. Jnfima classis ante adventum Domini Johannis 
suum collegam habebat videlicet Dominum Jonam qui his solis 
instruendis operam dabat. sed postea per vices custodes, iis horis 
qutbws Dominus Johannes abfuit vel pradegendis majoribws occu- 
pabatur, pueris infimæ classis prælegerunt.

Casus Quidam A. 1615 s.

Ad finem intervalli æstivi A. 1615 h: e: circa festum Michaelis 
pro pecunia scholarium fere cervisiæ tynna empta fuit, ut post totiws 
intervalli continua studia sese recrearent ac convivando reficerent. 
Compotatio ea ad noctem protracta fuit. Jlla ipsa nocte quorundam 



civium portæ lapidibus pulsæ sunt non tamen effractæ. Exorta aulem 
luce sequentis diei suspecti habebautur hujus facinoris fabri quidam 
lignarij ©nirfare brænger qui proinde ab arcis prætore accersiti ac 
duriter eompellati. sed se utcunque purgarunt et in scholares culpam 
conjecerunt quos ea nocte potasse constabat. Ee igi/ur ad Rectorem 
delata, causæ cognitionem in reditum (siquidem schola tune resignata 
fuit) eorum distulit. eum ut rem rectius posset examinare, turn ut 2« 
interea, temporis longitudine civium ira defervesceret. Post reditum 
inquisitione habita comperit scholares reos fuisse, sed cum non es
sent ii civibus vel fabris convicti sufficienter ne impunitate adsuesce- 
rent licentiæ animadvertit quidem in illos, sed tanquam ob aliam 
causam, ne cives reos existimarent ac ea infamia scholaribus postea 
inb æreret.

Jutervallo autumnali A. 1615. novemb. 20 eum ex schola ve- 
speri sese domum conferret Benedictus Petri Sinalandus, mercator 
quidam Cuprimonte hue veniens ei stricto gladio obviam venit atque 
mox sine ulla causa sie eum verberavit ut in binas partes gladius 
frangeretur. deinde pallium eripuit ei et in amnem conjecit. Postridie 
accusatus est ä scholari is mercator coram prætore, missi mox milites 
qui eum comprehenderent. sed cum non invenissent eumque abiisse 
dicebant, cessatum est. Postea cum creditum sit eum latere in urbe, 
scholares emissi qui egredientes ac ingredientes in ædes ubi latere 
putabatur observarent, si quo modo invenire possent. Tandem eum 
ccrtis indiciis comperissent fuisse eum in ædibus Sille ttjffenö scholares 
ædes illius uudique circumsidebaut ne qua exiret. Cumque Germa
nus inquisitoribus fores aperire noluisset. missus ad prætorem unus 
collegarum qui petteret ab ipso ut milites mitteret qui intrarent 
vel vi januas perfringerent aut hoc scholaribus permitteret impuné 
facere. Prætor urbis prætorem eum aliis tribus civibus eo misit 
qui ingressi hominem non invenerunt (mala fide investigarunt mu- 
neribus corrupti aut promissionibus ejus deleniti forte) tune comites 217 
ejus qui hoc commisit scholari læso 10 m.-obtulerunt pro damni 
restitutioner re ad Rectorem relata, jussi sunt scholares huic con- 
ditioni acquiescere: eum et pallium recepisset non discissum, nec 
esset quicquam vulneratus.

Lex erat instituta, approbata cum subscriptione å collegia, ut 
qui ex eis potasset diebus lege vetitis, talerum exponeret. Contra 
hane peccavit 2:dus collega Dominus Petrus videlicet ingurgitando 
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se cervisia die non concessa lege: jussusque itaque muletam pendere, 
pernegavit, iniquitatetem legis prætendens et se aliter eam intel- 
lexisse affirmans dum subscripsit. Res protracta ad distributionem 
paræciarum intervalli æstivi A. 3615. tune iterum admonitws ut 
aut talerum solveret aut paræcias amitteret. Cumque omnino negaret 
solutionem sie agi cæptum est cum illo: ut qui primum in distri- 
butione vellet inter ejus paræciam et suam talerum numerare. tune 
is caperet Domini Petri paræciam simulque talerum in scholæ usus 
exponeret pro Domino Petro. Dominus Petrus nulem illius paræ
ciam reciperet. His reclamavit Dominus Petrus conquastus sibi 
fieri injuriam nec alterius paræciam se habere nee talerum solvere 
vel-le obtestatur, sed se ad Episcopum iturum minabatur. Jnterro- 
gatus itaque 3 vel li velletne vel thalerum exponere vel conditioni 
acquiescere. Cum utrumque præfraeté negaret, altera paræciarum 
videlicet Kumbla ei adempta est ae assignata duobus scholaribus qui 
postea muletam videlicet 1 b. pro Domino Petro exposuerunt. Hæc 
lex postea est mitigata.

248 Ædificatio Scholae.

Anno 1616 in januario cum usitatum Rectorum Ørbrogiensium 
stipendium decimas in Wintrosa et Tæby primum accepturus erat 
novus Rector Jacobus Brase; Reginæ vel Camerarii vel Secretary, 
pro sua in scholas liberalitate, ex dicto Rectoris stipendio 5:lam 
quamque tynnam nomine taxæ voluerunt detrahere, inscio (ut cre- 
dibile est) summo magistrate ostendentes catalogum decimarum 
manu Reginæ subscriptum cujus in margine asscriptum erat eadem 
manu vel chirographo quo ipse catalogus. quod scholæ Orbro- 
giensis Hector dictam taxam de stipendio esset soluturus vel red- 
diturus. Sed quia glossema vel scholium istud rectori non place
bat utpote qtti suspicabatur (id quod res erat) fraude prætoris de- 
cimarum ac Camerarii additum fuisse: tum ne taxa illa in consue- 
tudinem veniret, si semel concessisset, Nycopiam est profeetus in 
februario Anno eodem multis id dissuadente Camerario Johanne 
Nicolaj et decimarum prætore. jllic Reginam sollieitavit de immu- 
nitate ä taxa, quam etjam facile impetravit cum responderet se nulli 
ex ordine ecclesiastico taxam imperasse. Jta stipendium integrum 
sine ulla taxa obtinuit
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Eodem iiegotio Reginæ supplicem libellum tradidit de scliolæ 
(Erbrogiensis reparatione quæ tune propemodum vetustate et incurin 
erat collapsa: qua de re m Reginæ literas post paucos dies ad præ- 
torem arcis ae provinciæ datas impetravit.

Jta providentissimus Deus iniqui Camerarij ae prætoris deci- 
marum impium propositum de imminuendo Rectoris salario, con- 
vertit ad scholæ et domus suæ ædilicationem et reparationen!

LEGES SCHOLÆ ORBROENSIS
å May. Jacobo Rudebechio sancitæ

1. Qui ad terininum reversion! præstitutum non redicrit, pro quo- 
licet die quo abfuerit infra duos deijcictur in paræciaruni di- 
stributione. Novitij qui post congregationem cætus scholastici 
14 dies adveniunt, pro quolibet die quo serius accedunt, uno 
gradu ab assignato loco inferius capiant paræcias.

2. Qui materiam numeri non dedicerit, infra C reijcietur; qui 
male, infra 3, et pro qualitate et quantitate proportionalitet

3. A reditu in urbem qui semel abfuerit .... præterquam 2rø 
quod virgis cædatur, un'o gradu dimovcbitur et sic consequenter, 
sive ex templo, sive ex lectionibus, sive ex funerum deductione 
Nee valebit ulla excusatio (morbo excepto), nisi ante horam 
qua abfuerit veniam impetraverit. Bis serö venisse tantundem 
est atquc semel abfuisse. Est autem serövenire non esse intra 
Scholæ parietes, dum advenerit Rector sive inspector Classis. E 
lusu abfuisse, item de templo, exijsse per aliain ianuam, quam qua 
solent scholares, pro accessu serotino numerabitur. Stetisse in tem
plo extra Chorum dum sacra peraguntur, pro absentia reputabitur.
Collegæ si abfuerint, qualibet vice marcham numerabunt. 2:"

4. Custodes qui absentes serovenieutes et delinquentes notabunt, 
si quicquam horum commiserint, duplo majori poena reliquis 
afficientur.

5. Qui autiphonam, Responsorium vel propositam partem ex discantu 
ad constitutum tempus non exscripserit, infra duos deijcietur 
Qui nihil inde didicerit canere, et verberabitur et uno gradu 
dimovebitur.

Bellaudri Prouipluar. 11. p. —275.
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6. Qui intemperantur usque ad vomitum vel alias turpitudines 
271 potaverit, quocunque id factum fuerit tempore, infra 4 detur- 

babitur, qui diebus vetitis potationibus indulserit eaudem pæ
nam subibit. A collegis si id factitatum fuerit, 2 marcas ex
ponent. Diebus aulem Mercurii finita lusiotie modicé ac tem- 
peranter non in tugurijs et ganeis recreationis ergo convivari licet. 
Qui maluiit dimidiåin marcam numerare quam uno gradu deijcj, 
permissum esto.

7. Custodes curam gerent rerum Scholæ, fenestrarum etc., quæ si 
auferantur aut frangantur, illi ad damni restitutionens tenebun- 
tur nisi suå culpå factum non fuisse mox sufficiente!' probavei iut.

272 8. Incedentes in plateis aut alibi, pallio vel tunica conjecto sub 
alterutro brachio, aut brachijs non extensis per tunicam, bis de- 
prehensi: absentiæ pænam incurrent.

9. Qui vestes limbis circumdant, vel fibulas gerunt in pectore pro
minentes, vel alio colore quam nigro coloratis vestibus utantur 
(exceptis pellibus ac villosis inducijs IjUcn ftiortor itemque calli- 
gis), itemque sericum holosericum aut quodcunque genus præter 
pannum ac pelles (excepto eo quo palliorum subducuntur col- 

272 laria) vel denique qui aliter formatas vestes quam sui Eectoris 
usurpant, aut quocunque alio modo vestitu luxuriant, infra 4 in 
capiendis paroeciis rejicientur, quolibet intervallo quo vel semel 
contra hanc legem peccasse depreheuduntur. De colore pileorum 
el calceis perforatis idem esto judicium.

10. Qui discipulos privatos 0: pueros quos instituunt plures quam 
4 habuerint, (exceptis proximis cognatis ac pauperibus qui victum 
mendicando quærunt), pro quolibet puero supra 4 duobus in- 
ferius locis capient paroecias.

11. Qui ad alias scholas migrare coustituunt, id faciant mox post 
274 examen. Unum et integrum intervallum si post examen raan- 

serint, non dimittentur cum venia liectoris ante proximo se- 
quens examen.

His qui alia gymnasia adire animum inducunt si biduum 
abfuerint sine venia, testimonium denegabitur, nisi constitutam 
mulctam absentibus videlicet dimidiam marcam pro qualibet 
vice solverint. Dato autem testimonio biduum aut triduum 
in urbe commorari licebit ad res componendas. (suppellectilia 
sua in sarcinam componere)
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12. Pecnnia quæcunque totius anni curricnlo ad scliolam colligitur, J-» 
in Junio liabito examine distribuetur.

1. De confectione librorum in qutbus annotabuntur nomcn- 
Claturæ rerum, et phrases oratoriæ et poeticæ translationes 
Epistolarum, orationum versuum et compositiones ad imitationem. 
Hos quj in examine publico non osteiiderint, paræcits excident.

2. Utentibus lingua vernacula sive intra sive extra scho- 
lam in quos erit severissime animadvertendum.

3. Abjectione librorum et furtivæ inspectionis prohibitione 
sub prælectionum recitatione.

RATIO DISTRIBUENDI PECU- 
niam quæ scholæ vel scholaribus obvenit 

inita et usurpata å Jacobo Beose A: 1615. 
Pro Inscription®

Pueri qui literis primum initiantur et in scholam recipiuntur 
veteri more marcam numeral,t sclioke Rectori: Sed Bcoseus ordinavit 
ut ejus pecuuiæ dimidium, quæ pro inscriptione daretur, in usum 
scholæ cederet 0: ad resarciendum scholæ vel ædium Rectoris fene
stras, vel ad emendum res alias necéssarias scholæ vel Rectoribus.

Pro Funeribus

Pro deductione funerum ä tota sehola solitum erat dari 10 in: 
Sed is ordinavit ut pro tota sehola numerarentwr 12 tn. pro dimidia 
6 et sie proportionalitet. Ex istis 12 capiebat ille partem quartam 
videlicet 3 ut. et sie proportionalitet: unam videlicet duodecimam 
hoe est unam marcam ex 12. ex sex dimidiarn marcam. ex tribus 
duas oras, in usus scholæ assignavit Reliquum cessit scholaribus.

Pro Discantu

Quicquid dabatur pro discantu, ejus non tertiam partem, ut 
prius mos erat, capiebat: sed 6(am tantum. alteram videlicet sextain 
partem distribuebat inter eos qui cantui præerant et optime canebant.

Lib. Sch. p. 378.
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380 RATIO RERUM SCHOLÆ ORBROENSIS
Kectore Jacobo Beose

Funera.

JSSCRU’Tl ScilOLARES

Discantus.

Expensum.
Casus Notabilis.

Funera.

Jnscripti Scuolahes.
Taxa paroeciarbw.

Venientes et disce-
DENTES.

Lib. Sell. p. 3S0—3S3.

Intervallum

Funera deducta ex tota schola duo: ex dimi- 
dia unum Ex quibus collecta pecuuia in 
usum..........................................................

Jnscripti in album scholæ pueri 10, sed prop- 
ler paupertatem unus gratis est receptus 
Ex quibus in usus scholæ pecunia collecta 
est.................................................................

Ex cantione discautus in templo ad nuptias 
hortulani Segersioensis 2 thaleri. Ex qui
bus discantoribus cessit............................

Nihil
Nullws.

Intervallum

A tota schola hoc intervallo 3 funera sunt 
deducta, a dimidia scola 1, a quarta partæ 
scholæ 1, ex quibus................................

Jnscripti hoc intervallo pueri septem, ex quibus 
Octo supremi, qui singuli integrum optatum 

capiebant sine socio, ex introducta consue- 
tudine ante adventum meum numerabant in 
usum sen scholæ seu scholarium pro inter
valle vernalis paræciis Duo Notarii 2 m. 
Tertius 10 oras. Quartus 12. Quintus 14. 
Sextus 1 6. Septimus 18. Octavus 20. Summa

Advenerunt ex aliis scholis hoc intervallo 10.
Discesserunt ex majoribus et minoribus par

tim cum venia llecloris, partim sine venia 18
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3M

A. 1615.

Scliolæ

LE.

ALE

Schohrium. DismlMiiin. r

Vernale.

Aestivale

0

1

0 

t)

3

Dl.

Vei

9

0

3

3

1

Ü.

SNA

riv

6

2

i). J m.| é.

5 0 0

7 2 0

t1. j m.| é.

1 2 6
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3S2 ExPENSAE. Augusti 24 distributa est inter scholares pe
cunia 8 b. 2 lit. 2 öre. singulis coilegis 
marca una dabatur. Singulis notariis 6 
oræ. deinde in classe Rectoris singulis 3 
oræ. Ju tertia classe singulis 2-g oræ. Jn 
secunda classe singulis 2^. Jn prima classe 
singulis 2 oræ......................................

Deinde ex reliqua pecunia præmium proposi- 
tum duobus in singulis vocibus optime ca- 
nentibus discantus partem propositam. in 
quam rem insumpta pecunia.................

Jn fine intervalli empta cervisia in usitin omnium 
Scholarium qui in ædibus Bectoris conviva- 
bantur 2 b. 3 m. 6 öre..........................

Jtemque fuit divisa inter discantores pecunia .

Casus. Lex erat ejusmodi proposita scholaribus, ut 
qui semel abesset, uno loco inferius caperet pa- 
ræcias. É coilegis vero qui abesset, in usum 
scholæ nt. numeraret. Qui vero potaret diebus 
non concessis c coilegis Talerum exponeret. sub- 
scripserunt linie legi Collegæ sponte ac ultro. 
Jam secundus Collega Dominus Petrus abl'nit 
et potavit: jussus exponere talerum, pernega- 
vit, iniquitatein legis pralendens, et aliter se 
earn intellexisse affirmans. Res ad paræciarum 
distributionem dilata, tune iterum admonitus, 
ut aut solveret thalerum aut parceciis prtva- 
retur. cum^ue omnino negaret solutionem, sie 
agi cæptum est eum illo. ut, qui primum in 
distributione vellet inter ejus paræciam et suam 
talerum numerare. tune Dominus Petrus ejus 
caperet paræciam, ille vero Domini Petri, et 
insuper talerum numeraret. Uuic conditioni ac-
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qm'esccre noluit, sed injuriam sibi fieri conquest«« est. et nec alte- 
rius paræciam habere nec talerum pendere voluit sed ad Episcopum 
se iturum hac de re minabatnr. Jnterrogatus itaqrre 3 vel 4, vel- 
letne vel talerum exponere vel condition! acquiescere, cum ad utrum- 
que præfracte negaret, una paræciarum ei adempta est.

Eadem nocte qua scholares epotabant emptam Cervisiam quo- 
rundam civium portæ lapidibus sunt pulsæ, non tamen fractæ: mane 
ergo seu luce exorta suspecti habebantur hujus facinoris fabri qw/dam 
lignarii Sntdare brander, q«« proinde accersiti se utcunque pur- 
gaverunt et culpam quodammodo in scholares conjecerunt. ad me 
ergo re delata: causæ cognitionem in adventum seu reditum eorum 
(siqwfdem schola tune erat resignata) differendam judicavi.
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SdjoCcns
Sictfenffapjboof ifrån tljeb Jaocbus B®se 

blef fdjolenu'iftnre, näniblig år Christi 
1615.

item 

inventarium tia «Sdjolen. 
item 

inventarium tia ®d}olcmäftaregftrbcn.

(Sdjolené Stäfenftap
Pro Anno

1615, 1616, 1617, 1618, 1619 
til tljen 4 3unii 

ipå ljuilfen bag Rector uti Iprofterncb 
foitgbenö oc horgemäftareS nättnaro 

tenne rätenffap giorbe

VpOörben
Rector Ijafv topburit af präfterna »ti Dccrific oc nogre få anbre, 

tljj tee Ijama ffänft gobnnUigen til ©dplen 

Söätborne Sari 33onbe....................................................  
£>le Slnberfon ticnbefougben.......................................... 
2Ra§ Sarfon mib Segevfiö............................................... 
Mag. Petrus Mattbiæ Jtljrlioljetreii...............................  
Dom. Olaus Glanshambrensts prcepositi.....................  
Dom. Johannes* Knistadensis, Hinricus2 Sciöllersta- 

densis, Birgerus 3 Halmensis, Sueno 4 Kumblenm, 
Johannes5 Ascrensis, Olaus6 Vibyensü pastores 

Dom. Magnus in æintråfa.......................................... 
Dom. Laurentius' Kræclingensis, Isacus2 Suinewu- 

densis, Arwidus3 Jjennesensis, Petrus4 Lerbeckensis
Häkensk. book p. 1 -2ü.

5. 0. 0.
1. 0. 0.
1. 1. 0.
2. 2. 0.

' 1. 2. 0.

■ 6. 0. 0.

0. 3. 4.

2. 0. 0.
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Dom. Olaus sacellanus Orebrogiensis, Dom. Nicolaus 
sacellanus Glansliambrens/s................................ 1. 0. 0.

Doja. Jonas sacellanus mib fmogetbrufet.....................0. 1. 0.
Dom. Andreas Edzbergensis, Laurentius Lillckyrkensis, 1

Dom. Olaus Götelundensis. Tilo Kilensis, Lauren- I
tius kydoevgeMis, Nicolaus Ekiebyensis, Jonas |
Mosiöensis pastores singuli 3 m.................................J

Summa 26. 2. 4. 

(Seban ^af:r Rector wpburit of fofnarna t^cb te öfter pftcrneö 
förmaning gobwifligen ^awa utgimit:

tßäningar aff
©mincmab . . . . 5 b:r. §arbemo .... 1. 2. 0.
ttumbta . . . . 3. 1. 0. Serbed ..................... 1. 1. 6.
Sänneg . . . . . 1. 0. 0. æmbQ..................... 1. 2. 0.
2Bibp . . . . . 1. 0. 0. Brätlinge .... 1. 2. 4.
Sitlefijrtia . . . . 0. 2. 6. ©äbp..................... 0. 2. 6.
ßbjbärg . . . . 0. 1. 1. SRofiö..................... 0. 0. 1.

Summa 17. 3. 1.

©äb aff
®tan8^ammar. . . 1 tpn. Snifta .... 1-} t:r.
fUiätöfe . . . . . 3M æintråfa . . . f t:r.
Sambia . . . . . f t:r. Sipeberg .... 1 t:r.
Sijt .... • • if 1 ßbjberg .... t:r.
@räwe . . . • • 1 t:r. ©lifting .... f t:r.
§ibinge . . . . . i t:r. SJlofiö .... 1 t:r.

Summa fäb 12 tpnnor 2 f:r.
©åtbtt efter SprtiotjcrrenS famtpdio tpnnan for 6 m., töper 17. 1. 0.

Summa Opburit af fodnarna i fäb oc pnr
35. 0. 1.

iß er SIffarfon SanSfougben ^af:r tatt på groart femman i 9?äri¥e en 
öre: Quilte 8än§män oc fjärbingjmän ^afma uttraft; oc temererabt 
mäft §ang SInberfon: nogot Sag ©tfon.

æpburit af Sanbet af §ang Stnberfon oc Sag ©tfon 
Summa 32. 1. 3.

Staben ßaf:r utgiort ^iätp tit fdjolen 5 öre efter runftpdit: men få 
rä mpdit tär af mänt tit präftcgårbj bugningen.
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Spburit af ftabcn tit fdjolcn af §and mnberfon 
Summa 67. 0. 1.

Rectoris brober Johannes Rudbecchius giroit til fdjolcn 
Summa 50. 0. 0.

Rector (jaf:r gimit til fdjolen
• Summa 30. 0. 2.

(Sdjolend intompft
Summa 64. 3. 2.

Süff punga pnir til fprtian falne, oc til fdjolan tagne 
Summa 22. 3. 3J.

Summa på Ppbörbeit
344. 0. 0.

forteligen författat:
2lf prcftcrna, upburit af Rectore....................................  26. 2.
mf fotnarna i fäb oc pnr, upburit af Rectore .... 35. 0.
mf Sanbet, upburit af §and mnberfon...............................32. 1.
mf (Staben, upburit af §and mnberfon...............................67. 0.
mf Rectoris brober giroit......................................................... 50. 0.
mf Rectore gimit................................................................... 30. 0.
mf fc^olend intompft.............................................................. 64. 3.
mf punga pnr i fprtian falne............................................. 38. 0.

4.
1.
3.
1.
0.
2.
2.
3.

Summa Summarum på
(Sdjolend uppbörb pro Annis

1615, 1616, 1617, 1618, 1619 
til tljen 4 3uuii

344. 0. 0.

X)tføifleii
på förbetbe år in til tljen 4 Sunii 1619.

1. Segel 16 tjunbra löpt för 15. 2. 4. Salt 28 t:r 
7. 0. O, feban 12 t:r för 3. 0. 0: SKurantar tos 
ftabe mj fördian oc te lagabcd 11J b:r. mnbre 
järn til bpgningen för 2. 1. 2. ©agjmärfen til ( 
murnhtgen 46. tofte 12. 3. 6. SRuremaftarnad I 
toft oc lön b:r ...................................................... )

69. 3. 4.
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2. S&gcbräber 13 totftev, 17 b:v. 9täf:r tit tatet
7^ f.p. 8. 3. 1. för g: fiolen neberrefj 5 m. |
Seljor oc biälfar tälbeS 5 b:r. Simmcrfarmar 87. 1. 1.
48. b:r. SilfpneSmannen 6} b:r. ^nutarne I
tiärabeS 3 m.............................................................J

3. Stocfar löpte til balten 12 för 2 4 b:r. 9?äf:r 
tring ftolparna för 6 öre: febon föpte 15 ftocfar för 
2. 1. 4. item 6 teljor fom felabeS för 1 b:r. 
item för 18 teljor tälbeS gafj 1. 2.1. Simmer» 
män giroit font opfatte balten: prinetet: Samma» 
ren: inlabe telbct i Sommaren, 8. 3. 6 . . . ,

IG. 1. 1.

5.

6.

7.

8.

9.

gönftertarmar ftora 6 ftptfe 15 m.: för t^j mu» 1 
murabeS tring om tem 1 m.: Småtarmar 7 ft । 
10^ m. för te in^öggeé 1.1. 2. gönfter 20. oc l 
fönfterjärn til 31 fünfter. 14. 2. 4. gångejärn til 
6 fönfter 1. 2. 4. ißromet p& galrorna på et 
fünfter 1. 2. 0...................................................... _
Sil l)itggin ftcen tring fönfteren: oc til bören eller 1 
ften tring bören 50. 0. 0...................................... J
Sörar 7. en port: lod för 2 fönfter. en grepe. 
3. 2. 5. ®örnen in^öggeb öftan til: item en |
bör inhögg 10 öre. börcjärn 10 par. £å$ 4. för 12. 
6. 3. 2. §atar finfor ftängeljärn, 17 öre. | 
Spijt: tänglifor: föm: för 6 m.............................)

3.

0.

3.

0.

0.

2.

Snitfare bänfiar oc te anbre bänfiar 4. 1. 4. 1 
Stolen 5 m: Spiäl trp: 2. 3. 0. Snitfare» I 

fäng 6 m: Slitna 1 b:r. ftiftan 4{-b:r: SWerfe» j 
järn 5 öre: 9lff: pungar: glab tofte tiltjope 1. 0.5. J 
Globus 5. 2. 3. Sofer föpte för 43. 2. 6. gör» 1 
ffrefne böder m3 Sarö Sßattio för 38. 1. 0 . . J 
Små fater: Spolens fönfter bpgbe 1 m: toflan' 
färniffat. 4 öre: Säftarna målabe 1 m: papper 
töpt til bifcantjböter oc räfenftap 5 böter för 1. 
0. 2. betalt et tenfat förfommit i fdjolenS gäfte» 
bob 1 b:r. Sfrimit bifcant för 20 öre: gön» 
fterjärn bpgbeü 2 öre........................................... „

16.

87.

3.

2.

2.

1.

6.

1.

4.

3
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10. Sitt fe^olemüftare gårben föpt en ftot 1 nt. Stima 1
1 b:r: Säng 2 b:r. doftat pä bagning ibidem: j
Sotet för fönfteret nrib gatan: mj tarn 26. öre. > 4. 3. 3.
Spiff: grepar oc annat fmät 6 öre. plantet la= I 
gaö 13 öre: 9täf:r til tätning 3 Ä — 6 öre . J

11. doftat pä fdfolemäftaregårben tilförcne oc ftog | j 6 
obetaalt ^o§ borgemäftaren Sa§ Dlfon 5. 1. 6. J

Summa Summarum på ©djolenö
ötgift til förbcibe tijb. 3unii 4. A. 1619.

379. 3. 4.

Samme frøcnflapj pro 
Annis 1615. 1616. 1617. 1618. 1619 

til ben 4 3nnii 
forte ejtratt 

üpbörötn......................................................................... 344. 0. O,
Dfgiften......................................................................... 379. 3. 4.
®idff obetalte IpS Saß Difon: rafnanbeS 20 tpffe b:r \

attenaft för 30 fmcnffe: för (juilte fdjotemäftaren är |
gob. Qtefter obetalt fmenfte ... 20. b:r. p 

©jaff obetalt ^oö Sag Dlfon, fom [jouoin ftole betalaö I
af pnr font falla i tertian .... 24. 0. 2. J 44. 0. 2.

förråd inne ^oö Rectorem att betala gatt m3 eller an= 1 
menba pä fdfolen | 8. 0. 6.

s doftat på fdjolett uti förbcnätnåe år
oc itfe infört i fRötenftapen. 

eller ©iffioit tår til.
^alt 42 tpnnor gifmit til fdfolend bpgning af Dom. 9?il3.
Sänliarna i ofre fenolen giorbe. it. Srapporna.
Storftenen ogan tatet (oc all neban) tialf murat etter nogot mer.
fßer Slöfarfon 4 fågebräben oc tu fünfter.
SaS Dlfon . . 2 fünfter.
Sirme iBenltfon 2 fünfter oc et låg til fdjolemäftare gårben.
SaS ttRattfon . 2 fünfter.
Sucaä SucaffoH 1 fünfter.
Src Dlfon . . 2 fünfter.
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Sle 3onfon, Slottjffrinmren, en ftolpe til ncbre dammaren. 
2Inber$ SrägaQmäftare 36. »rafling fpifar til antaren fäfteS. 
ißer Sonfon æorgemaftaren, en järnftång om 18 m.
8aS Sifon järn til ffarfroejärn.

?InberÖ Cantherus i SRälöfa böder för........................ 5. 1. 0.
Johannes Nicodemi en boot för. . .....................................1. 0. 0.
Rector en Wenffapjboot för...............................................2. 0. 4.

(Skolens SJtäFenfüap pro Anno 1620
ifrån tljen 4 Ounii 1619. til ben 10 Sluguft. 1620.

Hpßörbett
görråb igenleft af förre åren.................................... 8. 0. 6.
Ethica Paulini fålb utur inventario..........................1. 3. 0.
Ovidius fålb utur inventario ............................................0. 3. 0.
Slff infcrimelfe.............................................................. 4. 0. 0’
Slff fodnarna (unus liberatus taxa 20 solidorum) . 13. 2. 4.
2Iff »jt........................................................................ 1. 1. 2.
SBöJteS pnr................................................................... 2. 1. 2.
gpffe ftubenten fom tigbe: lewererabe igien ... 1. 2. 0.
Scholaris fom på råbftugan betlagabcS, bötte ... 1. 2. 0.
^aningar falne uti tprtian mj pungen ..... 12. 2. 5. i

irr m. ör
Summa på bpBprben 47. 2. 3. 1

(Stolpen i örore Skolen: oc golmet i priwetet . . . . 
Storftenen för^ögbeS: od) ^uitlimabed: löpt tegel tär til

1J (junbra för...............................................................
®iftelåfet bpgbtt 12 öre: torf 3 la8 3 öre.....................
Regius et Pacius 2 b:r: tabulæ Geographic» 6 m: )

tu timeglas 12 öre f
gör Sföderfta odj dtcbp igän gimit...............................  
£äcfct i trpbbegårben: fågebräber en tolft 5 m: Spiff '

för 1. 0. 7. SIrbeteS lönen 0. 3. 4. giära 10 •
fannor 0. 3. 6

2. 1. 4.

1. 2. 4.
0. 1. 7-

3. 3. 4.

4. 0. 0.

4. 1. 1.
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©polert buitlimat: tär til töpt tegel tring bmalfreet i x 
farftuget oc uti fönfteren tär fom fctabeS 100 för I 
1 br. Mt 7 tpn. 2. 0. 6. Sänt 12 tpnnor. 
Sanb oc ler 16. lab. item fallt för 1. 1.0. 9Jture= i 
mäftaren 7 br J

10 SJtåltiben fom bölttj i fdjolen ten 4 junii 1619 . . .
Setaalt gäll bod Sab Ölfon på tbs fom Sdjolemäftoren 1 

mar gob före 11. 1. 4 t
äljeft på annor fdjolenb gäll betaUt bonom af punga { 
pnr 9. 3. 4. 3. item feban 2. 3. 0. 2. J

@n järn ftång afbröttj när t^j murabeb, fom bpgbeb för

11. 1. 6.

3. 0 0.

11. 1. 4.

Summa på utfgtftcit 55. 0. 5. 1
Summa på vpbörben 47. 2. 3. 1

~ r v „ »yy bod Sab ©Ifon 20. 0. 0. 3 1 „
SdjolenS gtiU ' n „ o n 27- 2-’ J ( god Rectorem . 7. 2. 2. 0 J

(bob Slottjfougben ©le Srfon tall 12 t:r)

Softat på Sdjolen eHer giiuit til Sdjolen 
Anno 1620. De intljj infört i Siöfcnftupe».

(Sdjolenb (Storften fom förré mar föga mer än bolf murat ogan tatet: 
är fuHborbab tette år, oc Ijuitlimmat m§ borgemäftarenb Sab Dlfonb 
betoftnab: ten bon bQf^ intbj tätnat utan ftäntt fdjolen.

Dom. Lars Vallins bnfr øiWit til fiolen 9 partes Osiandri super tota 
biblia in 4:to. ^ttnne merberab för . . . . , . 15. 0. 0.

Dom. Andreas Collega böf:r på fin betoftnab låtit göra
Stentaflan i muren oc bonne inmurat, toftar ... 4. 3. 0.

Mog. Olaus Lundius Sdjolemäftaren i ©älje gimit Ari- 
stophanis Comoedias Latine in 8:vo................... 0. 2. 4-
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SdjoIeneS StecfenfJap Anno 1621
ben 10 9Iugufti

Summan på all SJpbörben 33 bal. 5| öv.
Summan på SBtfjgifften 37 bal. 4 6r.
Summan på ©åben ilt og 5 t:r 5 f.

Sotn 16 t:r 2 f.
ætljaff tljeSfe 16 t:r Sotn åljre tagne 4 t:r torn till att betala fdjo« 

leneg gålb tneblj
9lu paffuer fiolen be^åHitt i förråb fpannråU Sotn 12 t:r 2 f., 9tog
5 t:r 5 f., Ijog Sdjolemeftaren foruaratt.

2l^r giorb Dtelenffap på <5d)olen§ Upbörb od) lutgift 
ifrån a. 1621 tljen 10 Slugufti. 3ntiU (a. 1622 t^en 
4 Decembrio) 1 Sonuarij Anno 1623 ä^r be^oüit 
öffr Utgiften på fbr:be ål)r 1622 intil 1623. peningr 
9 baler 30 Bra.

Olaus pastor i glanb^fiamar

Slrffue IBengtfonn
^riftop^er SÖBBg 

man« prq/nua 

gage 
IDtångon

(Stolenes Slafenf?a|» Anno 1624 »
ben 1 Decembris

Summan på æpbBrben 33 bal. 17 or. bel)åffit i forråbt) 
Nicolaus Hothniensis

Pastor Orebr.

Johannes Laurentij Cumblensium Pastor 
m. ppia

Slrffroeb^ ß^riftop^er
æengtgon Sßö«

m. p. m. pria
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pro A. 1625. od) 1626
rætnanbed ifrån ttjen 1 ©ecentb. A. 1624 in tit

ttjen
3ttRompßen

Anni 162 . .
Dtgtffeit

Sgienteft af förre ård o. 
rätenftap . . .33.

3 tprtjan ntj pungen 15.
2tff inftrifroelfe . . 6.

in. ér. papper tit ratenffap 0. 0. 4.
2. 1. Laurentio Poculario
2. 5|. font brog tit Strenge
2. 2. ned at l;öra ont foct=

W&it .... 2.
2lff fdjotemæftare gåt=

3. 0. narna ..... 2. 0. 0.
S^otend (Signet ut»

ben..........................8.
Stejler 8 b:r

®ifn;it tit (Skolen 
af §and §andfon

en bafun af uteSfing 
ntj tåba, toftar

0. 0. grofj..........................1. 0. 0.
fünfter bpgbed 
SJi.Sacop. 3 -5g nt. i 
£åfon 2 — 11 öre (

• . _ / O« O. V.]eban ... in. 1
dtemet... 5 öre J 
9tæfr til ftugan i i

fdjDtcmccftare går= l 1. 0. 0. 
ben 16 U J

§olet tjögj på gotinet 0. 0. 4.
papper til bref en boot 0. 1. 0.
doKatfct .... 3. 0. 0.
(Sdjoteborcn bpgbed 2

gångor .... 0. 3. 0.
Sntompften Summa 66. 2. 0. Utgiften Summa 12. 0. 6.
9tcer utgiften braged of intompften tofter igien tjod Rectorem af trenne 

ård rätenftap i panter ad) pæningar rætnanbed 3left 54. 1. 2.
•i Sdjoleii^ panter

Laurentius Sigfridi . 2. 0. 
Tbolossanws pant

©tarbiorn §ouiman 1. 2. 
piftool

Jonas Petri N. . . 2. 3. 
Nizolius et Cic.

Haquin us Andreæ . 1. 2. 
Lex. Gart. Enchir. zeti

Gæffaliensis g. fappa 1. 2.

0. ©tbolemePeren taget titt jigt) ed? Sagbt 
ipeiniigcr i Staben.

0.

igenlö|le.

0.

0.
igeiitéflc
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NB.

Sdjoleirå 3tefe«itap Anno 1626:
Summan på ropbötben peningr.... 66| b.
Otgifften.........................................................12 bit 6 öra
Schoßen Summa peningr......................... 54 bit 10 öra

ber otl)i några pantar äljro -Snrädfnabe.
&n ^aff:r ®d)olen tid att treffia wtl)i.... 

peningr. ..................................................8 blr.
Olaus pastor glandz/tamörensts 

Örebro ben: 21 9?obbr
1626.

£ar§ Sifon.
grid ©iöftaf^on.

Jacobo Rondelitio leffrerat aff ©djoIenS pngr på Stotfljolmé reefan, « 
tingen baler fmårunbftpden

Jacobus Rondelitius 
propriå manu 

t^æb ær i flippingar 21 b:r en nt.

Siffra Seljålna pcningar......................................... 28 bal. 3 nt. 2 öre
Seban ätfr tillöft nteb pungen oti fem §elge«

bagat................................................................ 2 bal. 5| öre
Jtem för Renica fos Latinæ lefreret ... 16 öre

tafter ®på bife 8 bal. gårba §pro i Sfol= 
nieftare gårben............................................4| bal.

Stff förcftriffne summa ß mart afftagne dt en biecfne font gttf filt 3Jiarice= 
ßabt) nteb Consistorij Streng, treff

Jtem 2 bat. en biefne font bar rtjffenö Ståbj breff tijt tit ©tarieftab.
2Iltt betta föreffreffna Jnventarium Ijafuer SDlefter fjacob ßefreratt 

ifrån figtf benn 23 februari) Anno 1627
ßfärtttatanbe Sprfe^cerbe 9J?:r 9?ilA §er (Srtdf Cappelan, Sarä 

Dlofffjon odf (Stid) Dloffgon Såtgntäflare
Nicolaus HoÜiniensis 

Vast or Orebr.
Jacobus Rudbecchiws £ar§ Olfon. (Stif Sifon

Anno 1629 Die Matthej 2Sar quartt af Clippings 
SJctjnt 9iacf)nat.....................................................  . 6 b. 11 öre.

§afuer Sröiel Sånt af ^prfeljeerben af fRotang peningar 20 b:r.
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®d)Dlen$ SnSowpft Anno 1628.
Rectore Laurentio Matthiæ Lundio 

ætijaff fßungapngr.............................................................. 6 in.

Anno 1629.
S ^ungtjen....................................................................10 nt.
Jttem gaff Erljligij od) SBaladjtabt Sard Sloffjfon Sorgemaftare utl)i 

Srebroo................................................ 200 b:r
§æilta ffole ntfjfattiad åtjrtigcn på 9tenta tneblj Sorgemaftarenerd 
od) Rectoris Samtpdie od) SBeettffap. tøe togod utt) Rectore oniitterlP 
gitt od) omiffianbljed uttfatted för 6 b. funbratt.

Anno 1630.
Stiff pungen..............................................................4 b:t

Sßtaff Sdjolemaftarend Sard Spbörbl) Sd) üttgifftt ^täfterabe 
tjonom — 27 öre §wilfa — 27 öre 9R:r 97tld Ipnoni Sefuereratt 
l)af«er »på SdjolcnO Söägna — 17 Sept. 630.

§wab Sfolftufuu garbend §pra iöelangar ntäban ©djolan Sbe 
ftobl) vt^i 2 a^t- 627, 628 Slljr 3on Wn^on ffglbig^ gårba 
§9fan: 9?.............................................................. 16 br.

fönfotttpft

Annis 1631. 1632. 1633. ©d) 1634 Sn till 
Philippi Jacobj.

Summan aff pngrna nteb punggen förfamblab^a på 
tjelgebagarna.............................................................. 17 ' b:r 5 öre

äbr 1635. ©eu 15 SJlaji ät;t anammat titt ©^olen penningar meb pungen 
förfamblabe 2 b:v 2 m. 6 öre.



41

2d)vtcnb Uttgifft Anno 1628.
b:r ni., ö.

ffönftcr StjgbljeS båblje i ©fre od) Siebte Sdjolen . . 5. 0.
Sådett bljgb^eS ut^i Satlungnen..................................... 0. 6.
3tt Spiel bijgbljeü utfji Sdjolemaftare gårbljen ... 0. 2.

Anno 1629 item 1630*
Jill Sdjolenü förftugu©ör bpgb^eS 
Siöptteö Spiff,.................................................................... 0. 2.
Snidaten........................................................  0. 5.
fünfter i ©ffre fdjolen bpgbljeS......................................... 1. 4.

i DSeb^re fdjolen...................................................... 1. 6.
Jttem i fRebre fdjolen för ett fönfier font æåbljrett flogt) 

fönbet .................... ..................................................... 1. 3.
Sn ©iefne fänbcS till Stodljolm mebl) Consistorii sup

plication ........................................................................... 1. 2. 0.
för Stolparne ntlji SRorte trägårben odj grinnan ... 1. 6.
för fönfter bpgb^eS i fRårre St ug tj an odj ßammaren i

Sdjolemäftaregårbljen.................................................... 1. 6.
för ßn bör utfji Maren giorbeö, tljer tid fiöpt Sräblje för 1. 4.

®pijf.............................................................................. 1- H-
för npdelen odj Säfett bijgbeS font togljs från Sammen i

Stolan gaffj.................................................................... 1. 4.
Jttem för ctt fünfter i Sdjolemäftaregårben..................... 1. 0.
för gärb^gårb^en bringt) om SEålgårben................................. 1. 0. 0.
för planfett upprefteS 2ßib gatan ... .... 1. 0.
för en ©ilia fom Såbed i förftngan (obetalt) .... 1. 2.
för Såfett för fdjoleförftugu ©ören bljgbljeS..................... 2. 0.
Sn Sänglj=boof förbättrad meb pappet.......................... 6.

Summa 8. 3. Ig.

Sdwtenb uttgifft »
utlji fönfterbljgninglj odj annabt

fiå tHe å^r — 1631, 32, 33, o$ 34. titt
Philippi Jacobj.

[Summan aff uttgifften]............................................ 9| b:r 7 öre.
■äljre beljolbne pngar................................................... 7 b:r 30 öre
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2lff ©peöfe penningar uttgiffuitt,
för @tt ffeppunb 9?äffuer fiöpt för ..... 3 b:r 4 öre
£må portar meblj gångcjern (jafar odj pafpar för

fålgärben od) frpbbegårbcn i fdjolemäftarcgårben
foftabpe båblje tilljopa......................................... 1 b:r

Sätitt Spggia fönfter itt t Dffrcfdjolen od) tu i
nebljrcfdjolen foftabfje.......................................... 3{-m.

Sn npdcl lätitt förnpia tiH Slebljre hammaren . 4 öre

[Sdjolené Snfompft på åfjreii 1635 o rf) 1636.1
Seffreratt Domino Rectori pungepngra för 1635

■Rembligen......................................................... 2 b:r 2 m. 6 öre
Jtem Jfeften aff tpe offroanbemälte befjålbna pen= 

ningar Domino Rectori lefrerat..................... 2 b:r 26 öre

©en 22 9Raji 1636 äfjr anammat pungepengar
för famma äär til fdjolan....................................4 bal. 4 öra

Summa......................................................... 9 bal. 2 m. 4 öra

<$d;olené utføift på åpren 1635 odj 1636.
för tu fönfter i öfra fdjolan af mäbret fönbcrflagne 

bpgbcö.......................................................... 1 bal. — 4 öre
<Sn boot papper til fcpolcn fiöpt at fdjrifua brefuppå 3 m.
för nebre famnuenS fönfter bpgbcg..................... 5 m.
jtem it fönfter nibre i fdjolen............................... 1 m.
jtem tl)ct flora fönftret pä nptt bpgt .... 4 bal.
för tu fönfter i öfra fdjolen od) fammaren . . 1 baler

Suman på utpgiften 8 bal. 1 m. 4 öre
9lljre bc^olbna penningar........................... 5 m.

§uilfa 5 m. goftnoS en ©iedne fom git til Strengnäö mebp Domini 
Præpositi bref på fougbenö od) boremeftareneg (flagan) onöbige fla= 
gan 1637. 15 9Raij

Anno 1637. ultima Maij. lefrerabeg af Domino Præposito punge® 
penningar, på SIpoftla bagarne Golligerabe til fdjolen. . 4| baler.
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Scbolcnö

Inventarium
A. 1615. 1616. 1617.

1618. 1619.
<Smenff Biblia nbtrijÆt in folio . . 13. 0. 0.
©nteuff Itinerarium in folio ... 2. 3. 0.
Virgilius et Horatins cum commen-

tariis in folio............................. 3. 0. 0.
Panoplia Reineccij in folio ... 3. 0. 0.
Codex chartaceus, cui litteræ ad scho- 

lam pertinentes inscribantur, in 
folio...............................................0. 2. 0.

Magini Geographia in 4:to
Lubino in Horatium in 4:o 
Leges Suecorum latine in 4:to . 
Chronica Suecorum latine in 4:to 
Pædia Gyri Latine in 4:o . .
(Ethica Paulini ©roenft in 4:to). 
Scholæ Ethicæ Paulini in 4:to . 
Theses M. Jonæ eontra Paulinum 
Herodotus latine in 8:vo . . . 
Suetonius in 8:vo.....................  
Plutarchus de viris illnstribus Utt tu 

banb in 8.V0 fofta tiUljopa . . 
(©raenffe pfatinböfer tuå) . . .

(Keinike fos Latine) .... 
©ångböfer 2 ffrefne..................... 
Stätenffapj boot intagb i tprtian. 
Machiavelli princeps .... 
Arithmetica ©toenff.....................  
Honteri Cosmographia ....

(M. Buddæus tyo« ftgb) 
igcnlefuererabt3. 0. 0.

1. 0. 0.
1. 2. 0.
1. 2. 0.
1. 0. 0.
1. 3. 0.
0. 3. 0.
0. 1. 0.
0. 3. 0-
0. 2. 4.

1. 2. 0.

2. 0. 0. äbra i Wfian att Brit*
fa« ocb ber föt;
f o nt n c

0. 2. 0 äbr förfålbb
1. 2. 2. sgrufaä i Ätjtfian
0. 1. 0.
0. 3. 0.
0. 1. 4. Seftnne« toara fötfom = im 

' * men A:o 1656 b. 8
0. 1. 4. Sepleiub.

är föcfåtbt ocb famma 
peningarinförbe 
f^olehe« infomft.

Räkensk. book p. 153—162.



Compendium Haffenraferi....
(Ovidius in 12:mo..........................
Epitome vitarum Plutarchi in 16:mo
Gostavi Regis effigies.....................
Lapponiæ tabula..........................
Insignia Sueciæ...............................

0. 1. 6.
0. 3. 0.) förfåtbt od) famma 
non peningor införbe i 
U. /. U. f^otetieö infoinft
0. 0. 6. Jtem föcfommit 656:
0. 0. 2. 8 SelK
0. 0. 2. 656: 8 Sept, fötfonibne.

Söder gefne til Stolen

tappers bool ntj präntat tittet af
Rectore giroin tit 9täfenffapj boot 2. 0. 4.

Doni. Andreas Cantherus Pastor uti
SDtätöfa ^af:r giroit tit fdjoten 

libros sequentes ab eodem æsti- 
matos . . . 5. 1. 0.

Refutatio Logicæ Rami .... 0. 3. 0.
Ofticia Ciceronis............................... 0. 2. 0.
Friscilini Comædiæ..........................0. 3. 0-
Cythræus in Herodotum .... 0. 1. 4.
Refutatio Jesuvitarum..................... 1. 0. 0.
Physica Scribonij..........................0. 2. 0.
Schola Salernitana..........................0. 2. 4.
Armandus de (Bello viso) Declara- 

tione Terminorum................ 0. 1. 2.
Epistolæ Obscurorum virorum . . 0. 1. 6.

Summa 5. 1. 0.
165 Dorn. Johan Nicodemi CErebrogiensis donavit 

Scholæ
Julii Cæsaris Commentaria in 12:mo 1. 0. 0.

©aininallt förr&b.
Biblia latina in Regali 4:to ... 1. 0. 0.
Libri discantus 6.

Snnat än börfet
gönfter tjcte ogan oc neban i fd)o= 

ten oc 4 mj gängcjärn. atttj 31.
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SpiäH.............................................. 3.
gåS för farftugebören: gammen, it.

för båba Samrarna. aUts. . 4.
Snictare benter, oc anbra benter 
©tolemäftare ftool. toftar . . . .

Snidare fäng i nebre Hammaren .

(Stima en m3 fötter 
®ifta beflagen 
@taå til låta fee mattetonft 
SHertejärn .

Stft m3 loot en toftar . . .

gemfla pungar 2. tofte . . 
Globus terrestiis m3 allt be^ör 
Abacus eller ffriftafla en.
Stopper ^orn ett

1. 1. 0.

fimiPä intj A:o 656 b. 
8 Septemb:

ion ft”»« i ©djotniäflerj 
u- gdtbcn

]___q. o 'nt3 A:° 656 b.
4 2^ 0^ 8Septemb‘

0. 0. 6.
0. 0. 5.
„ „ „ fiiiä intj A:o 656: 8
U- U- Septemb.

0. 1. 2. ft,llleä mij- e56 b. 8
Sept.

5. 2. 3.

(S^olemdffaregårbfeité inven- 156
tarium A. 1615.—16—17—18- 1619

Ilti gamble ftitgan.
gångt borb ett: gångt fäte ett
(Spiätl 3. et framme i Hammarn: oc tu inne i 

ftugan
8åS et för fram Samaren, item et för farftugebören.

uti Mt)ja ftitgnn
@n ftima töpt för 1 b:r . . . . 1. 0. 0.
©nicfare fäng m3 Stie ftolpar . . 2. 0. 0.
Starmftol til en pfon....................0. 1. 0-
fünfter föber på gafmelen ... 3.
goof för fönfteren m3 gånge järn oc

järntebja uti............................... 0. 3. 2.
gåS för farftubören gimit tär til af 1 $ 0

SIrme benttfon æorgemaftaren J
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<S$oIen$ inventarium Anno 1620
Osiandri partes 9 in tota Biblia: 

donatæ Scholæ å Doctore Lau- . 
rentio Vallio Nericio

Regii Logica.....................................
Pacii comment, in Organon Aristo- 

telis ...........................................
Aristophanes Latine in 8:vo . . .

@'t volumen är borto
(5 O O aff Anteces-
10. U. <J. sori8 grfningCt jgen

tefruereras.
1. 0. 0.

1. 0. 0.
0. 2. 4.

Chronicon Carionis donatus å Jacobo
Sotn....................................................2. 0. 0.

Urijdjtt fongbod...............................
(Sn trätafla.....................................

0 3 2 SLubts i Äprfian ocb 
o. »i ‘ ®w“"

©djolenS inventarium 
förött. A. 1622.

SSofefEap 2 nteblj tåS od) aUt tilfor
§ugne ©tenen tringi) boren
©niefare bör tnebl) inlagbt arbete, mj ©tarft låg 

oc 2 böre Gern
3ern ©tade.........................................................   fortommen nescio quo
Söder förfireffne ifrån Sitjfllanbl) tnj D. Wallio ßectore’

S tljetta år förft intomne
Calpinus XI linguarum............................................Srufa« i ©cbolnn
Aristotheles Græco Latinus
Lexicon Scapulæ
Biblia Osiandri...................................................... ®ruta« t Sdjolan

Nicolaus Bothmcnsis Sl)riftopl)cr
p. Öreb. Sööf)

2lrffue bengtfonn m. ppia
Sage SQtångon.

©rfjolciiö Inventarium föröfat till 
Annum 1625.

Serntatlegn toftar..........................
Concordautiæ Bibliorurn . . .
Sernftatar troå:..........................

71 blr
5 blr ®lK^æus boO ftglj]

10 igenlefuereratt
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genfter i natftugun pä öftre gafften
fünfter i ncbre Skoten på lucftra tnäggen förs

bättrat
Circinus aff trää
3tt roatnpajj ’"tj A:0 iß5ß b-8
Tabulæ Cosmographicæ quatuor P1’

9lcd) jernfronor tWÄ ft. A:o 65G b. 8 Septemb.
Nicolaus Bothm'ensis 

P. Öreb.
Johannes Laurentij Cumblensium Pastor

SKrffroeblj darü 2lntf)oni§ . .
tßengtjjon m. p. «n.

dl)riftopl)er SBööd 
m. pria.

Ofjedfe föreffriffne bötfer befenned jagt) migt) Laurentium Matthw 
Lundium Schotø Orebroens/s Rectorm Ijafflua annanintat luttji Domini 
Magistn Nicolai Botniensis pastoris et Consulum dljriftop^erä böjj 
od) Slrffine Sengt^ond närwaro Anno 1029 die Matth ei.

©iffraett tri! Sdjolan aff §and §anßonn ofärbig 159
@n æafun mcb fober. Moffatt 16 tRijfs bat:r 656 b. 8 Sept.

Anno 1680 benn 17 Septembris §afnet <Sd)otemäftaren 
SBätlärblj §er Sard Lundius Sefnererat ifrån figtj afla ®d)otenä fafer: 
£)dj öfuer bcjj öfuerfebba odj antednabe Inventarium tjafua warett 
tiUftäbcS Sffterfdjrefna od) SBnbertednablje 2Bä®ärb^e od) æSatadjtablje 
SJlänn, Sprtio^erben SJJefter 9?itd, fampt dürften Dtter nteb fiere 
närtnaranbe

Nicolaus BothmensjsÄ , darften Otterp. Oreb.

Martinus Suenonis
Comminister 0br.

SJiårttjen ißerfon SBag 
Sa^e SJiänfjon 
92iUjj fuenpon 
drijd börger fon 
tper d^riftop^er^onn.
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’«° æctanned tag wtbttfdjrifuin Ijafna anammat t^effa förefdjrefna
Söder ben 12 W?aij 1635. Nicolaus Buddæus.

Anno 1639 Den 11 Junij är förmälte fdjoloned jnventarium 
öffuerfebt bt^i effterffriffne mänd närwaro

Nicolaus Botlimensts 
p. Oreb.

Magnus Johannis btiji 
Sßijutrofa pastor 

Martinus Suenonis 
Oerbroens. sacellanus

§au^ Srif^onn 
ülnberd Olufffon 
Sonn Slnberßon

Sefenncd tagt) bnberfi^refnc ^afua annammatt treffe före fdjrefne
SSöcfer ben 11 Sunij 1639. Josua Gravius

m. pria

Anno 1656 b. 8 Septembris ^öltj Jnventarium btiji ©djolan 
odj befand altt mara beljottit btiji Sööder, fäfom bt^i ofuan bette 
Jnventarijs är förtedjnabt, od) ettieft aff præsenti Rectore att vidimerat 
regifter fan mebl) förfta inleggiad, berljod pä altt beljottit btiji inrebo 
od) annatt ©djoland tillbcljör, fäfom bat btiji boofftafmen Igber; SJJän 
tjuabt) fom bt^i Marginalibus ör anted)nabt for bcnna gången od) etj 
find tnata lefroererat af antecessore till successorem, antingen btiji 
Söder etter annan inrebo, bat famma ffatt af bljc meberböriga igen 
lefucrerad, elfer ffiäligen bemijfad fåbant loara fommit ttü ©djoland 
bäfta. 2. Seffuererad närmaranbe Rectori M. Antonio ttjpdlar titt 
©djoland bpgning^ mebl) börar, lååd od) fünfter fampt 3 ©piffar ber 
btiji, alia mjligen reparerabe. att b:te Rector cffter fin plidjt odj ffl)tt= 
bigljet berom Ijafuer een ftiäligl) ontfårg^ od) noga infcenbe, od) låter 
fåbant eij genom tuannftptjlo, fdfom ^är titt bags Pett är, förfalla. ®en 
nebrige Sammann ijafuer ^prtiowerben .... npdcttcn titt, od) ber 
få äntligen beljöfemed, ffatt restitueras titt Rectorem. ©etta få pro 
tempore reviderat od) öfuerfebt, meb bat förbeljoll, att ljuablj Ijärbtljinnan 
tan roara förgiätit od) eij mentionerat etter iljugfommit, bät famma 
böör odj ffatt mebl) foberligafte cffter Rectoris anfobran blifua exequerat 



49

od) loärdftelligt giort. Actum in Scliolä Örebroensi ut superius. et 
die et loco,

3o()an 2ut^ Magnus Johannis Magnus Erici Kumb. 
t äßijntrofa p. verbi divini comm. Orb- 

Nicolaus Benedicti Ericus Erici Alm
Sch. Conrector Collega Sch. Oreb.

Sßnbljcrtednabl) betenner mig ^afma emottagit l;uab font på ®d)ole= 
jnventarium finned opffrifuit, mcbl) bljet beffeebl), exception od) biltor 1,iJ 
font in margine jnventarii ä^r annoterat, od) btt bcnna ftrifft, af bee 
närmaranblje gobl)e ^crrar unberffrifningljr, Exprimeras. Anno 1656 
ben 8 septem. Antonius Caroli Hesler.

æref från Nicolaus Bothn, till æift L Paulinus Gothus 
1637 tu 15 Maji.

Slffffrijft btaf 9J?:r 9^ilö ©djrifmelfe till æijffopen.

@. 2B.t fogar tag Sßänltgett titt att förnimma, att entcttait Rectorem 
Scholæ od) Sårgmäftare odj 9tåb() är en ni) Controuersia od) Denigs 
l)cet åter æptommctt i få motto, att Sector Scholæ på palm Sönbagen 
efter ^rebican tljcm af ifrcbiceftolcn angiffuitt tjafucr för Drättråbige 
SJtän, font (S. 2B.t [tan fe] af förmanings form eller fätt titt fougben, 
SårgttJiäftare od) 9tåbl), antednatt bti mebfölianbe 3^^- Dfuer Ijmiltet 
tl)e få förargabe od) förbijttrabe morbne aljrc, att tl)e ^afua miliat taga 
<£d)ole opdelen ifrån ljonom, Ijwar iag tljett id)e ^inbratt od) afråbtt 
tjabe. Dd) förtcnffutt æegara mctta om tljct ide ftatt mara ftraff 
märbtt, att Ijan tljem få af prebiceftolen btffämbt od) angiffuitt Ijafuer. 
§milta iag mcb mitra meblöröber l)cr i æctandianbe tagitt Ijafue. Wien 
få tjafucr attcd mening od) SBetäncianbe maritt att tljenne faten mofte 
ffiutad titt @. S®, tljcrföre är min SBänlige S3egiäran att (g. 2ö. SBitte 
tljeroni låta fin od) Consistorialem Sentens od) 23etändianbe förnimma. 
Sil) tl)e ftä fort tl)cr på, att tl)e motte få förnimma Consistorii Sentens 
om tl)eii fom ttjem få af prebiceftolen bttffdmptt od) angifuett Ijafuer, 
om tljet är ftraff märtt etter eij. Såtanbcd fig od) förnimma, att om 
l)an l)abe tätett talla bem tilljopa od) i fogeligljeet forbratt af tljem 
SntereSfe af Sal, Sage Dlgons Eeftamentj penningar, fom tl)e nu en

flamll. ang. donat. och hostiiUsg. p. 47- - 26.
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tijb tyafft tyaffua titt StyrfioiteS DrgcSBärdS SSprättclfc, få tyabe ttye ttyet 
met milia efterfomma. iUien nu ftå ttye fort ttyer på att ttye motte 
ælifua af meb tyonom.

(Sfter æonen på ißrebiceftolen war fleet 
©cnna förmaning om palmfönbagty.

förmanaö SårgSRäftarc od) 9?dbty att btye efter §erran8 æcfatning 
tåta Skolan æcfomma ttyet tyonom titttyörer, elieft nöbgaö man ttyet 
mår 9?åbige öffuertyeet gifita tittfänna. tpmitfcn od) mitt att tynar otty en 
efter ®ubj orb otty gmerigeS Sag flail fitt niuta od) bctyåtta. ©tyet 
är mel Sofraatt att fåbant fttyutte eftertommaS, men ttyet tyälS ingen 
orb etter afffeeb.

©tyet är tymariom od) enom en ätyra att tyan gör bet tyonom är 
Dmbetrob. gå är ttyet od) enom Sdrgmäftare, 9tåbman od) fougbe en 
ätyra när tyan gör 9tätt od) ftaffar rätt, tty ttyet är §an§ Smbcte odj 
bertitt är §an fatter. 9Jlen gör tyan ttyet icfe gå är tyanS embetcb 
ätyra borta etter förhändjtt. (Sn ©omare fäger gtyrad) 42. Dd; en 
Ståbman flämme fig af orätt.

Dm i ©rijftc ber på [att] i ätyrc månge, få työrer ttyet fom ftår tyog 
Esaiam 5. 2Bce ttyem fom ^obla fig tiHtyopa mcb fåfängelig æanb titt att 
göra Drätt. Din i ©rijfte ber på [att] i tyafue någor förfmar, gå työrer 
ttyet fom ftår tyoog Jeremiam 17. foræannatt är ttyen fom förlåter fig på 
menniffior gå att tyan mijfer meb fitt tyierta ifrä §erranom; Ddj ttye 
fom framtyärba uti fåbaita fin obotfärbigtycet ttye ärc Droärbige titt 
®ub$ borb, fom i työrtt tyafuen af ©äyten.

®iffopen§ odj Consistorii flriföclfe 1637 L 20 Maji.
19 Reuerendo et Clarissimo Viro Dn: M. Nicolao Bothniensi Salutem.

æSij fnnnom Sbcr id)c oförmältt Såta, leverende Domiue Præ- 
posite, ^Itt Consistorium af ebcr gdjriffwelfc meb tyann od) förtrect 
tyafuer förnnmmitt, en 9h) Controvers otty Dreba mettan M. Buddæum 
Rectorem Scholæ od) Senatum Orebrogiensem fig typpat tyafua, af ttyen 
accepto scandalo 9Itt M. Buddæus af -ßrcbiceftolcn ttyem förctyåttett 
tyafuer, Sitt ttye meb fitt Sånglige otty olijbclige oförrättanbe en gång 
afftå (Tola, od) gdjolan fin tittbörlige Slättigtyeet tittftätta. Dd) mäban 
æcmålta æårgerffap i galen fig eij mitt rätta låta, att gamma Con- 
trouertia ©er tyemma måtte Componerat bliffua, meb minbre Consistorij
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Censur od) Sentens ©er öffuer tomma mätte, tljcrföre resoluerar fig 
Consistorium fålunba.

§mab Senatum eder Söårgerffapct SBib^tommer, äl)r tljet flart od) 
albeted SBeroijöligitt, att tlje en Uppenbara orätt Sebriffuitt od) fig 
ftorligen förfeett Ijafua. 1. Sitt ttje Salige Sard ©lofffjonS Sefta« 
mentet SBetanbeS od) SBijlianbeö, tmertt emot @ubj orb od) tljen Aposto- 
liffe förmaningen fampt ade (Jljriiftelige förfambfingarö od) SBälbeftälte 
Politiers Sångtiga praxin od) Sofflige 53rnf, fåfont od) Testatoris tjt= 
tcrfta mitie i Srcff od) SBoofftaff författat, transfereret titt ett annat 
SBrnf, od) Sdjolan tid en märtfetig ffaba båbe Capital od) interedje 
pä åtta åljrd tijb afljänbt Ijafua. 2. Sitt Sdjolcgårben font tid en 
SdjolemäftarcS Habitation æpgb od) af ålbcr bertid Srntatt äljr, äljr 
enom Stjft inrijmbbt, od) Rectori Scholæ, font tljer, efter ad Sag od) 
9lätt boo boorbe, olagligen afljänbt 3. ©anfett t()c af Consistorij 
Sdjrifmelfe od) ættffijdabe SJlän, Såfont od) Ture Reuerentiæ od) Re
ctoris påminnctfc, äljr alffuarligen formante, att tlje i tljcnna Saten fig 
Qiätta ftude, Sidjmel Continue™ bljc )in olaglige Ijanbcl od; famma 
förmaning adbclcS afflå od) platt intet adjta. 9?ät itu ade anbre for« 
maningar platt intet gäda, odj tlje omfijber af Rectore på Ijaiid ämbcted 
SSägna af @ubj orb blifua förmante, taga tlje tljet ida op, Såfom tlje 
Ijuilfa mcna fig ide- Ijafua förtiäntt förmanad Publice, 9tåbflå fäban om 
Ijätnbb od) ftraff emot Ijonom, ©dj umfijber göra fig tid ©omare, i fin 
egen faat, i tljet blje ottbriffua SBngbomen aff Sdjolan fampt låta taga 
Sdjoleftuge iRljdelen, ©d) fälcbcö fin Saga Sdjolemäftare fielffue aff« 
fättia, taganbed tljer mcb, emot @ubj orb od) ad Sag, Domini Episcopi 
od) Consistorij ämbete Opå fig, tljer tijem elieft cn ißräftmanS för« 
feenbe (: tljer tljet Ijänba funbe:) tid Episcopi odj Consistorij ranfaf« 
ning od) Censur referera borbe. 5. 91 är tlje ©agen efter tljetta tu« 
multet, äro tadabe tid Tuam Reverentiam fåfom fin ordinarium pa
storem, ^mitten tljem tid ben änba badabe, Sltt tlje måtte ißlifnett rättabe 
i Salen od) Snigljeten uprättatt, tjafna be motmideligen famma Sadelfe 
forad)tatt. 6. §afua tlje, Otan ©ubelig respect tid en ßljrijftelig æc= 
rebelfe emot en fåban §ögtijb, ämen fom fjuberna rafat odj fortfaritt oti 
Ijaat afmunb od) ilroilia, odj brutal fina ænberljaffmanbe tljer tid meb. 
tdleban nu ade tljefje förfeenbe få grofme äljre, att tlje otan ©ubj 
ftörfte Söanäljra od) förfamblingened olijbeltga förargelfe ide tunna 
oftraffabe blifua, t^erföre är Consistorij Sentens tljenna, 2ltt tlje fom 
Ijafua maritt »p^ooff od) förmän tid famma ©reba, fättiaS ifrå för= 
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fambtingcne titt t^cg tlje tomma tjijt tid ©trcngnäd (: tjmitfct bör ftee 
meb t^ct fnarafte :) titt mijbare Sianfafning, 2)?cn nu genaft restituera 
tcftamente titt ®djoten od) inrymma Domino llectori gårben, Så frampt 
tlje ide mitia att Dominus Episcopus i 9?äftfommanbe Conuent famma 
faaf för öffucrtjeten anSraga ftatt. S^e anbre [om Ijafita ^åflit meb 
$cm od) Såtitt fig Srufa titt [amma ©gubad)tigt)cetj befrämianbe odj 
påbrijffroanbe, [tota ber tjemma (tå Sörfioplijd)t, titt ©eg tlje fina Sijnber 
tänna od; afbibia tära.

§mab Maj. Nicolaum Buddæum mibfommer, fan man ide än fee 
ponom fig per btinnan pafua förfectt. 3d)e tpcg minbre måtte l)an 
mara förtändtt Comparera per in Consistorio tittijfa meb tpe anbre, 
på tfjet DJtan Sägge farternes faat förnimma fan. Strengnäs 20 
Maij. 1637.

Episcopus et Consistoriales Strengnesenses.

Sorgmiiftare odj 9tab$ förHaring titt Consistorium 
1637, Maji.

Sffter Som ben jpögtärbe SlpreäBörbigc Herren Sifcopen meb Sampt= 
lige Consistorium Uti Strengnäd pafua pijt förffijdatt fin Sdjrijffuctfe 
©aterat 20 DJtaji 1637: Sprdiopccrben SBättärb 2)7. 9?iIS tittpanba: 
§rottfen Sdjrifmetfe pan fjafuer Såtett of; förebraga: ©dj ber bti 
æefunnet monga æeftptningar fom angå SårgSJiäftare od) 9tåbp. §milfa 
mij (: af ben nåb od) gåffma ®om ®ub off æåbetigen förtäntt [jafuer:) 
efter fom blje vt^i -ßitndjtemijä fattabe äljro, æiliom prøar pundjtt vti 
Spnnerfject förttara, ®å mpdet of; SDiennifftigitt odj fOiögetigitt mara 
tan, ©d) för [åbana æeffptning gerna frij mara.

53reffj Snncpått 1. -ßund)t är betta. @n Uppenbara ©rätt 
meb ftoort förfecubc, Sitt ®. Sarg ©Ipond ©äftamentt är, emot 
@ubj orb od) atta (Sljriftetige odj ?offtige för®ambtinger§ SBilie 
od) iöeftut, förmänbe ifrån ®d)otanö 9?ptta od) titt ett SInnatt 
SBrut: ©d) beg 9?änta od) Ontereffe afljänbtt.
görttaringen t)är Opå är ttjenna. æpå tt)en tijb, Anno 1631. 

1632 förnämtigaft på bega 2 åren, Sitt ben (Sble od) SBätborne Herren 
Sart æonbe mar Stått^åttare på ©rebro Stott od) Sanbjl) off binge 

ætbfuer fitt ©tåttjäUareböme. Staff ett ©ubetigitt Spfåt odj 39etän= 
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ctionbe: Örebro Sprctia od) förfamblingen tin Seprpbning, genom §anb 
Spittö 3btefamme ©rijfmanbe: Sitt 2R:tt nu Endjie ■Drottningen, 
Sampt monga tjögSBälborna §errarö gnnftige od) förnämblige: 3a 3äm= 
meet fin egen Serömmelige föräljringcr, meb monga Slbel od) oabels 
^erfoneré melroiHige tiUljielp: Söt Sprätta ett Scrömmeligitt Drgcmärd. 
SRen attbenftunb tt)ct Sunne intet fä uti en tjaft upforbrad font för« 
ätjratt bleff, Dd) mpdet ruiüe SeljöffmaS, od) tijben Sunne intet Sijba 
nägon ©rögjmäål. §marföre ip. §:tt meb Sprfio()eerben, Sampt Stabj* 
jcud förmän, fom pä ben tijb mooro (: Quitten idje en nu af bem ä^ra:) 
funne för gott od) fRåbfampt mara: Effter ttjct Skolan Ijabe ©ennin« 
gar pä tttänta od) moro infatta uti Staben: att famma penningar 
SattaS tidbafa od) inforbrad tid Stjrdian, fom t^et od) ftebbe: Sti ben 
goba mening att Sprdian matte fä »vet fjafua ben på fRänta fom någon 
Slnnau: Dd) fälebcd äro Sdjolcnd -ßenningar 9?. 200 b. fomna Snber 
Sprdian. Setanganbe 3ntereffe, bet är intet 9rörtt l)mardcn titt ett 
etter annatt: Stan SRan förljoppad tfjett fan meb tijben en Summa 3n« 22 
braga od) Sdjolan ingen ffaba taga. Dd) mar allt fä ut^i en gob 
mening fattatt af §. §m:tt fielf meb Sprdio^eerben, Sitt be äljra till 
intet Sruf Slnmänbc, utan b^et Soffligit od) Seprijfligitt är, @nb od) 
tjanS Ijelga Sprdio titt äl)ra od) förfamblingen titt prpbning. fßä ben 
tijb, id)e Ijetter nu (beß ®ubl) ffee loff) l)afuer Sdjolen Schafft b^e 
3ntcreffc fßeningar od) ingen ©rutar bep -Rytta, ut^an Sprfian Ijafuer 
©em, od) meb tijben fan SRäd)tig Slifua bem afläggia. SRen bl)et 
Sdjolcmäftaren menar fig, Såfom od) Consistorij futttomlige StRcnmg 
uu uti ©refuet od) altib meb Sd)riffuelfen fattatt, Sitt Ijan ftutteljafua 
od) Sruta fRäntan fig titt gobo od) SppetjäHe: ©l)et Ijafuer SRan ide 
ben fRingafte Soofftaff uti ®. Sard Dl^ond ©äftamän^ ©reff: Stan 
titt tjuem ben ®. SRannen ärnat ^afuer: änbod) t^et ffatt mara en 
Sittig Sränta: ©et förmäler fielfna Srcffnctt, män Slätt intet titt 
Sdjolemäftaren. Slltt fä Utbi ©enna enfattiga förttaringcn mitt man 
gärna förläggia ben Seffpttning od) fig fötfmara, Sitt fRäntan är idje 
någrom afbänbtt utan ftår ftitta od) SBäper, Så Sänge @ub tädcd Sprtian 
tan SRädjtig Slifua att afläggia: Dd) Sdplan ftatt fina penningar 
®el)ällad, Ddj idje affljänbad.

2. pundit, Dm fdjolcgårben fom titt SdjoleSRäftarenö Habi
tation æljgb, od) af ålber ber till Srufatt ä^r, [äbr] enom ©l)ff in= 
rpmbb od) Rectori Scholæ, Som ber efter Sagb od) fRätt Soo 
borbe, Dlagligcn affljänbtt.



5 i

Setta Sivar: Sti ben tijb Hector Scholæ SD?: Jacob Rub: per 
Ivar, Sefatt pan fin egen gårb, od) ©årben Stpprbc« Sårgare fom ber 
f — — änbod) gårbe ppran tid ©dplanS SRijtta od) fdjolmaft. fRptta. 
ßn tijb ber efter att Sdjolan SBlcf per ifrän, od) få gott fom albele« 
förlagb, Serföre od) ingen ©djolcniäftare war: ©tob od) gårben ©be. 
-3 tpet famma på Segpnte ©rgeroärdj Sprättning: ©d) titt ©rge» 
Spggarenö Habitation od) tjanS äöärdftäde 2ßart ingeftäbj Närmare 
Sägenpeet an fom ben gårben, adbenftunb ()an ftob öbe od) Sebig: Slcff 
mcb §. §:tj ©tåttpådarenS, Sprfiopeerbend od) SärgäRäftare« Consens 
att inrpmma ©rgebpggiaren ber Vti, få länge pan arbete unber pan» 
ber pabe, Set man intet förmobabe få Songfampt fdjnüe roara. Sep 
förmobe att ponom ide dagligen ©rljad roara afpänbtt.

3. Spundjt. ©anfett tpe aff Consistorij ©djriffuelfe od) vtt= 
ffijdabe SRänn nteb iTprfiopeerbenö od) Rectoris päminnelfe äro 
alfuarligen formante att [be] i Senna fafen fig fRätta fdjuUe, Sid)itcl 
Continuera bpe fin olaglige panbet oep ©amma förmaning albeleS 
afflå od) platt intet ad)ta.
©roara« betta: Sltt rotj näft ®ub od) wart ©amrocet, albtig Sßetta 

off någon förmaning oep päminnelfe Vtflå eder förad)ta, proarden af 
Consistorij ©djrifuelfe eder Sprfiopecrbcn« förmaningar, ©d) förmobe 
att Sprfiopectbcu ide toti någonting off ftraffa fan, eder meb någon 
olpbigpeet förnummitt ©d) benna Söeffylning intet fielfue roetta eder 
funna förftå, paar btaf ben fin grunb paffuer.

4. -ßundjt: ©dplcmäftarenS förmaning platt intett gäda funna, 
font pan af ©ubj orb förmante: taga tpet illa vp, Stjfa fom bpe 
intet pafua förtiänt förmana« Publice. fRabflå feban om pämbb 
od) ftraff emot ponom: ©mfijber göra fig tid Somare] i ©in egen 
©aaf, Stbrijffua Sngbomcn af ©djolan, Såta taga ©d)olcftuffuu» 
9tpdclen, ©dj fin Saga ©dpleSJiäftare afffättia, taganbeö Ser meb 
emot ©ubj orb od) ad Sag: æijfcopend od) Consistorij ämbete 
vpå fig.
Jpertid ©roara«: SQu fora förra, ÜItt en Sofflig förmaning vtaff ®ubj 

orb, pafuer SRan albrig SBtflagit eder föradjtatt, eij peder ffad Se^ 
roijfaö, 2ltt bpe platt intet gäda. SRen proab Rectoris ißrebican belanga 
vpå fßalm©önbag: ©om pan förbeelte toti troänne ftpdc ©m §erran« 
pögSBärbige fRattroarb, ©om pan od) tpet ena ftpdett Serömmelig vt» 
förbe, efter ben pelige Slnbeö gåfua: ©d) tilbafa fatte Spet anbra ftpdet, 
Sitt pan feban æonen roar giorb fdjude Sätter tijb paffua Staff Src» 



biceftolcn Despectera (gmbete, font pan od) angaff, od) tpet Publice 
giorbc: Danfett pood ponom od) anbrom fadaS roara en förmaning: 
Silen feer man Statt od) noga titt, <Så finned mepra en 53effplning, an 
fom Slågon förmaning: ©er titt roar tjan ingen Drbinarij Pastor nti 
forfamblingen: ©er btaf fom att fougben fampt mcb æårgmaftare od) 
Slåbi) talte meb Sprfiopeerben SU. Stils, att tjan initte taga @d)olc= 
ftuffuu Slijdelcn till fig, få länge fafen emedan Rectorem od) bem funne 
ælifna förpörb od) Stanfafatt, puar Drfafen fdjude finnaS, §elft mäban 
tjan ide en gång fielf eder egenom flprtiopeerbcnd ©rijfroanbe pafucr 
®öd)tt eder Såtett fig förnimma proab pand Segäran od) roilie roarit, 
Slntingen tid fougben, SårgSiaftare eder Stab, Stan genaft gör en 
Srebican, 2ltt b^e påda pwarfen orb eder afffeeb. -3dje tjäder Sleff 
Slågon Sdjoleftuffun Slpdel tagen fom roij SInnamabe, eij fjeder ®d)ole= 
ftuffuu baren igen (Slutten, eij fjeder Sngbomen Sttbriffucn fom ®e= 
ffpded: Dd) efter ©ören roar open, ginge ©ied)narna båbe bt od) in. 
©trapt efter afftonfångm gid <Sd)olemaftaren bti Sdjolan od) bttffijff= 
tabe (Sodjnar iblanb ©iedjnarne, Dd) fan roel 3Il:r Stils og frij göra 
att roij togo idje Slpdelen: ætt få förljoppad roij att Silan intett pafuer 
inlåtett fig bti Stpreæ. Sijfcopend od) Consistorij (Smbete. Snbod) SU. 
Buddæus ide fjeder fjer en Saga SdjoleSUäftare är intagen, Danfett 21 
ban är af §an§ StprcSB. pijt tid ©enna (Sdjola förorbuab, <Så är 
pan mepra troijngaber forfamblingen bpå emot ©perad SCSifia, Sin fom 
Segärabcr: (Dd) för ben orfaf fdjud att pan ingen Snigpeet funne 
båda meb ©tabjfenö förmän, ®öd)tcS altib Sijfcopen fampt Consisto- 
rium fjer ifrån meb (Sdjrijffuelfe ponom qroijtt roara: SDlen bpen åftun= 
ban pafuer fölan intet funnatt nåå: od) quar påden tid fjögfta förtreet, 
Slff proilfet är nu ptterligare fig förorfafatt ben Dcnigpeet fom nu 
Spfommen är)

5. bpundjt. Sitt tpe ide fjafua 3ld)tatt flprfiopeerbcnd fadelfe, 
Slär pan Sä fitt Simbeted SSägna fada bem tid fig, att Slifua 
Stättabe bti ®afen. Ddj (Snigpeten funne Slifroa bem Sprättatt 
od) oenigpeten ftidat: ada ber tid Sllootroidigcn fig förpådett 
®iffued betta <Sroar: æt Scroijfligitt ffad finnad att föjrfiopeerbcn 

meb off od) roij meb ponom, icpe en gång btan några gånger rooro tid= 
famman, puar fjälft Sägenpeten tunne tidfäija, od) idje wette när roij ben 
fadelfcn förffuttitt Ijafua: Dm tpet tunne få pänba att Sprfieljcrren en 
gång roide fada og bti (Sadjerftijau, od) funne idje ada få fnartt 
fommn tilpopa, Sidjroel fommo roij famptligcn tidfamman bpå ®prfic=
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^eerbenS gärb, od) Samtal oß cmcttan ^abc: Cd) mena att tljet idje 
IjeHer ffatt finnas tljet Sprfieljerrcn Öffner of; om fåbana SJiootmilligljcet 
Ijmartcn nu eder Siägon tijb bctlaga fEaL

G. Seftplning innehåller fålebeS: Stan någon ©ubelig Respect 
titt en (njrijftclig S3crcbetfc, emot ben ftora §ögtijb, äroen fom 
Smbarnc rafat od) fortfaritt oti Ijaat affmunb od) Stmijlia od) ber 
titt meb Srufatt fine Snbcrljaffmanbe. SJlaban mt alia t^efe för» 
fcenbe få groffnoe atjre, 2Itt tlje otan ®nbj ftörfta Sß^anä^ra od) 
förfamblingenö olijbeliga förargetfe ide tunna oftraffabe Sliffua, 
ttjerföre är Consistorij Sentens tljenna, 2ltt ti)c fom ^afua maritt 
»p^ooff od) förmän titt Samma Crccba, SättiaS if rå förfambtingene 
titt bef; tl)e fomma l)ijt titt Strängneö (Ipuilfct bör Sf'ee meb t^ct 
Snarafte) titt roijbare fKanfafning. Cd) nu genaft Restituere Sä» 
ftamente mäb Snteräge titt Smolan Cd) inrpmma Domoto Rectori 
gårben. Sl)e SInbra fom l)afua tjollitt meb tljcm od) Såtitt fig 
æruta titt famma Cgubadjtigljetj Sefrämianbe od) påbrijffmanbc 
Stola ber ^ema ftå ^t)rfieplijd)tt.

25 Sill tl)ct Sijfta Seflut, Som förnämbligaft ®el)öffuer en gob för» 
flaring, 2ll)r SJian uti ben SBij^a od) otmiffracladjtige gobe förlöpning, 2ltt 
Ijmar od) en gerna mitt od) bör föfia all Saligtjcetj mebel. Cd) meb 
ett gubeligitt Seffucrne, Så mpdet SRenniffligitt mara fan: Canfett 
att Seban Rector 9J?:r Buddæus införbe uti Sin Seffplning emot of;, 
id)e mara SBärbige gå till @nbj Sorb, Som intet Ijåtta ^warfen orb 
etter afffteeb. Cd) nu pttermera fatte ifrån (gubj) förfambling funna 
förtenffutt idje of; tool Sereeba ber til gå, emeban æij fä Seffijlta 
äl)ra, od) enbod) utan Saat: 9)len Stclfner Domtnus Buddæus Som 
all benna od) förra oreeba l)afuer fommet på bljanen Cd) mel meet 
l)uar ifrän l;on tommen är, §an Söter od) ftrayt i Samma ®agar 
§erran§ 9?attmarb. Söij funne idje [jetter för bij gå Sen Despect fom 
Rector Buddæus uti fin Sd)riffuelfe införtt ^afuer, Sitt roilia getter 
æoo od) SSijftaS ^oö Surfar od) §cbningar än uti benna förfambling. 
Slltt få tommer öffuerccnö Consistorii Sdjrijffuclfe ætropa oj; kirnen fom 
Cgubadjtige Subar fom fortfara uti fin Cgubadjtige fjanbel: Stien eljuru 
SRan Siäft ®nb^ Ijielp fan tl)ct förläggia, SSitt 9Jian Ijemftälla tijben: 
@nb mart eromnerligen ißrijfatt, l)er finneS ®)riftnc -Dienniffior, Cdj 
id)e Surfar etter tpebitingar, eller Cgubadjtige fjubar, @ub l)afuer för» 
läntt of; meett odj ftääl (bej; gub ffe loff:j 2l(tfå Ijafuc mij intet Ijcllcr 
rafatt, Sifta fom bljc fom mettett feela.
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Sltt luara Satt« od) Spfta ütnr förfantblingen, bcm fom Sppof 
äpro titt bcnna ©rccba: flau od) wcl SpbaS od) cfftcrtommaå: @ub 
giffue bcn Sanffijüigftc wore fJiämpbcr: Cd) bpe Slnbra ftå Sprfoplijdjt, 
Seban mir altt betta giortt od) futtfomnatt äpr: Statt fRanfataS om 
bpe äpra Stljlbige. Spncå något toara för bcm enfalbigom font intet 
Sätter förftå bpe §ög®tjfad ©om: Stien ®iibi wart Soff, man paffuer 
en ffiiittelfe oti Sßävbjltg Sag, att ingen mofte ©öma$ för än faten 
Sliffucr Stanfafatt: miiban pon ofunnig är: SIntingcn t)an är Sf'ijlbig 
eller intett, SRen btt betta är bomen faft annorlunba falter. §uiltctt 
SRan Snbcrbantgft miß pafna bpet Slnbclige od) Sxirlbjltgc Stäubet 
öbntiuMigen pemftältt berom Judicera.

§wab ©eftamente meb beß fliänta wibfommer att Restitueras, är 
tittförene förtlaratt. (Cd) meningen är tpenna att Consistorium wiße 
ber om obefpmratt wara). 2(tt inrpmma Rectori gårben will äRan fram® 
beleå förtlara, Slntingen 2R:r Buddæus Warber ponoin Scfittianbe etter 
od) någon finnan Sdjolemäftare. ^örmäleS od) btpi Sreffnet, §wab 
bt)e finna fig mootfträffnige odj id)e meb (Snaraftc Segiffua fig titt 
Strcngnäd, Sliffite btje Slngiffne od) Seflagabe för l)öga öffncrl)cten: 
©er om wij än få Snartt ftola Serebba wara att fötia mår 9iåbige 
l)öga öffiicrljeet, Som någon Slnnan, för betta otijbiga Sptomna tumult.

Spå all bcnna Consistorij Sdjrijffuelfc infaller Spnncrlige tamfar 26 
^war totaff fäbana infattabe Seffplningar Sig förorfafat Ijafitcr. ©1) 
ide l)aff:r 2Bår Sprfio beerbe SBättätb 3R:r 91ilS Sina åhörare för® 
förtt. ©d) förlpppag att pan meb ©ubj piclp ffaU pafna ingen Drfat 
ofj Sellaga: finneg id)c (jetter toti 2J?:r 9?ifå Sdjriffuelfe titt Consisto
rium: 2Itt ber bpå eller ber ifrån är något Stoar giffuitt (Stan man 
någorlnnba tan förnimma, pwar totaf altt betta fommitt äpr: pwilfctt 
Ijcr meb bcnna gangen förtijcS) fDien puar totaff altt betta paf:r fitt 
ürfprnng, odj ben font betta förorfatad äpr, tan odj tijben SJicbgifna.



58

^ijfop Johannis Rudbeckii
Donations ®rcf på ©itoijl) titt Örebro schola.

«fftrifft.

2lttom tEjem font tfjctta Stef läfanbcd etter Ijbranbed roarba, belfar 
tag Johannes Kudbeckius Nericius, genom gubj fövfljn æiffop t 2ßc= 
fteräljd, SDläb gub fribl) eiucrbetiga. Ddj giör bär tnäb luitterEigit, SDfebatt 
gub ben aEbraEjögfte bintmelettd od) jorbened ^erre od) Stapare, tttig 
Dtinga matt od) Sorbtlimp ide tjäder än mftnga anbra mina litar, mäb 
fina æelgierningar förbigäbt etter förgiätit bafmer: utan t mänga måtto 
mäb fitt margfattiga goba faberligen i tjugtontmit od) benäbat: Sär= 
beled od) i fijiinerljet at Onbointiga 9Jlaij:t ^aftner låtit mig föbaS
bit titt mertbena pä tljen tiben od) tbet rum, t^er tpand tjetige od) 
Saliggiöranbe Orb 9tent od) Start ^rebifat warber, t^er igenom man 
om gttbj retta Sunbffap od) ttjen rätta trägen titt Saligbeten tan 
blifma unbermift: od) iemraetjl af Sabanna förälbrar, Som gienont 
gubj melfignelfe tjafma tjafft räb odj roilja at tjätta mig tl)cr titt af 
barnbomen, at iag utj gubj orb od) titt ttjeä bättre görftänb nöbige 
tonfter od) tungomåljl ftubera måtte, titt tbed iag gienont gubj nåb 
titt ttjen förfarenbeten tjär utj tommen är: at iag od) är ombetrob 
attbra mäb mig l)är utinnan at lära od) unberroifa: utj tjnuttet fitt 
orb§ od) faligbetj rätta tunftap §. ®. 2R:t mig od) in titt tljenna bag, 
tljed Ijonont ffie ä^ra, bafroer märbigaö uppeljäda od) bemara: att iag

®. SJl:t tljerföre, fä mäl fom för anbra fjanS otaliga attmenneliga 
od) «Stjnuerliga flora mälgierningar att tadfamljet mäb tamfar, orb od) 
giernittgar fä ljögt ftljlbig är, at mig ide alenaft alt tljet timmeliga 
goblja fom iag af 3)?:tj milberita tuälfignelfe äger od) npttiar, 
titt [jand b- namnd äro bör Ijafma ofparbt, utan od) iemtoäl mig b^t 
fielfman af atta mina frafter ®. 9J?:t titt h)bno od) tieuft offra 
od) consecrera. Sitt l)'”'^ ’a9 0|b båbc af tl)cn naturliga lagen, 
gubj beffreftte lagb, od) mitt löfte i bopet, rebo är fftjlbig od) förplidtab-

Handl, aug. donut, och bostallsg p. 7—10, 29. 35, H. 
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®ocf meban ing få roäl fom anbra i benna roår froaga od) förbcrfroabe 
natur, nogfampt befinner, att mij till fåbana futtfomblig tienft od) Cad? 
famlet äljro oförmögne, är ta billigt odj rättroift, at mij lifroäl altib 8 
mäb någre tetfen efter madten roårt goba upfåt od) mening ju låta fee 
od) på ffina, gub öbmiufcligen bebiaubeb at l)an roittc t^ct mäb nåbe 
uptaga od) t^et fom fclaS i fin Sonb mår frälfarcö Jesu Christi 
fulfomliga Ipbno od) tienft milbeligen afräfna. Så albenftunb ingen 
ringa bel)( af förtljalbe gubj mälgierningar, mig utj Örebro Siörfio od) 
Schola meberfarne äro, i tljet iag tljer förft min Sljriftenbomö begpn? 
nelfe Ijafrocr fått, od) tiH mibare gubg fiennebom ben förfta grunbcn 
lagbt: ^afroer iag od), titt en liten åminnclfe od) tadfam^eté tcdn, t^er 
titt altib gerna något melat gifroa od) föräfjra. gror tljenna orfat ffutt 
l)afmer iag förft något foftat upå scholans bpgning, feban f)afmer iag 
od) fiöpt et litet ffatte femman, af tljcS ägare @ffog benämbb, liggian? 
bets tl)cr mib Staben i Sllmbij Sorfn, tl)er min Salg. moberfaber på? 
bobt od) min Sal. mobcr föbb är, od) feban frälfe tl)er på befommit 
af Ä. SR:t mår 9?åbigfte honung, S?onung Gustaf Adolph Ac. nu re? 
geranbcb, Såfom tl)er på gifne brcf, od) t^er af mäb fölianbe Copier 
utroifa, at iag bemalte Ijemman titt famma fdjola titt en liten förbet= 
tring på Ijanö lägenhet gifroa od) förä^ra mitte, ^roarföre iag od) nu utaf 
en fri roittja, länge od) mä^l betändt råb, mitt Ijafroa gifroit od) för? 
ärat, fåfom od) i tljctta mit öpne brcfS frafft gifroer od) förä^rar för? 
b:te Ijemman Sffog i dl (mb t) Sodjn, mäb t^eS tillägor od) friljet fom 
iag t()et nu äger, titt ofta b:te Örebro schola eroerbeliga, mig od) tfjen 
min arfioinge, fom iag tl)et Testamenterande roarber, Jus Patronatus 
förbetjåttit, od) tljet i t^cn ad't od) mening odj titt t^en änba, at Sdjole? 
mäftarcn tl)cr fammaftäbeö. Som femmanet npttia od) tljcö utlagor up? 
bära ffatt, tljeS flitigare fitt ombetrobba fatt od) embete meb ungbomenS 
unberroifanbe må funna uträtta od) föreftå. Cd) ferbeleS at ^an tlje 9 
fmå barn odj unge brängar, fom förft titt scholan fomma, antingen 
Siclf etter genom fin mäbarbetare ut^i t^eraS (S^rifteliga Catechismo 
meb ftörfta flit unberroifar odj titt att gubfruftigljet i orb od; åtfyäfroor 
båbe Ijemma, i Scholan od) Siörfian af barnbomen tämicr odj tiHljåller, 
att tl)e t^eS mera roelfignelfe titt anbra beraS studier l)ob gub må 
minna, od) mäb tljcb ftörre fruit odj förbettring frambcleb gubj för? 
fumbling od) fäberneS lanbct tiena matte. §roilfet ^an t^eb förutan, 
om Ijan en rätt od) trogen Sfolemäftare är, altib i minet tjafroanbed, 
roälbctändianbeS od) giöranbcS roarber. £>dj ffatt Patronus roara fft)l= 
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big faint Scholans förmpubarc, ttjetta tjcmman eflter fin madt unbcr 
Scholan förfroara, att tljet titt tljetta brüt ftabigt od) orubbat blifroa 
od) betjåttaS måtte, (Såfom od) tå tjonom (ägtigit är, tljer IjaHa tjufes 
fpn, tjitru tljet blifir ^äfbat, brutat od) bljgt, at ttjet ide mäb tiben 
genom förfummetfe må öbe odj onijttigt btifroa. Cd) tljcrföre ffatl tjan 
aüenaft tjafrea få offta ni) åbo tljer på fontnier, ®n Stils bater, etter 
traft tob gobt filfroer, i ftäbjel, man atta anbra utlagor feban (Sdjole= 
mäftare oförminffat be^fttta. (Statt od) tfjen fom ©folemäftarc blifmer, 
få frampt (jan ttjenna Donation milt åtniuta, od) ttjctta ^emmanö uts 
ffiplber upbära, luara förtändt innan åtjr od) bag feban Ijan är ©djoles 
mäftare worben, antingen fietf etter genom fitt bob od) ffrifroelfe, beföfia 
Patronum om Confirmation tjärpä. om Patronus utj 9tärfc, etter etieft 
på on bagS teb etter traft är finnanbcd. ^mitten Continuation ide tjetter 
t)onom ffat förmägraS, tå tjan ntlofiuar giota fin ftit mäb ungbomen i 
tfje fttjden fom förtatbc äro.

Eljer od) få för roåra ©pnbcr od) otadfamljct ffitlb funne Ijäitba, 
Ijwilfet bod ®nb näbctigen afwänbe, at någon föränbring tjär ftiebbe 
i roar Stjriftctiga Keligion, odj något emot gubj rena orbt) od) ttjeS 
extract od) rätta förftaring i Lutheri Catechismo, od) tfjen oföränbrabe 
Ausburgiska befiennctfen &c. måtte i måra fiörfior od) scholar ins 
trängaS, mare fig tt)C fßapifterö afgubcri od) wibfficpctfe, ttje Calvinisters 
ognbadtigljct od) förfmäbclfe citer Ijmab namn bet tjätft tjafwa funbc, 
®ft är man tå ingatunba titt finneS någon tögn etter roitfaretfe tjär 
mäb främja od) beforbra: utan få ffat tå ttjenna föräljring få förs 
änbrat mara, att ttjctta femman ffatt tå läggiag od) t)öra titt Örebro 
Hospital, at be fattige, fiufe od) elänbige tl)cS uttagor upbära od) fig 
titt en titen t)ietp od) beforbring npttia må. 3it)en nåbige od) barms 
tjertige gub, af tpmtfen iag t^etta få wätjt fom atta anbra goba gåfroor 
af nåbe unbfåbt tjafrocr, ^witfom ttje od) ide tt)e§ minbre ännu titt 
ljöra, tjan roärbigaS ttjctta ringa tadoffer ttjer af igen tåte fig betjaga 
od) tf)ct titt fitt gubommetigc namnS ät)ro, od) fine utforabe barnS tienft 
od) förbcttring mitbetigen tänba od) fomma tåta, för fin tiere Sons 
Jesu Christi ffutt. Utj tjmitfenS nåbiga beffipbb od) fabcrliga ommårbnab, 
iag tljen Citjriftcliga läjarcn tjär mäb mitt fjafwa befattat. Actum 
iffiefterftljS tl)cn 25 Novemb. Anno Christi 1631.

2ltt tt)ctta få af mig mät bctändt odj fri mittigen giorbt odj bes 
ffätbt är, beträffar iag ttjetta mäb min egen tjanb od) manliga (Signäte. 

td) tagcitljcS tifcS titt wittnc, £()e æprbigc od) æattårbe 9)?äii M.



61

Eliam Olai IL Pastorem et Præpositum Arosiensem od) M. Gabrielern ’5 
Ilolstenium Rcctorem Gymnasii ibidem.

Johannes Rudbeckins
Episcopas Arosiensis

Elias Olai (L. S.) Gabriel Holstenins
Past. Aros. p. t. Rector Gymnasii Aros.
(L. S.) (L. S.)

Waten emot brcf lifa Ipbanbed od) fammalebed föffeglat od) 
unberffrifroit, Sampt Originalet på frätfet gifroit af Tönungen, meb 
fafte brefmet gifroit på tinget, förmarad utj æeftcrål)d Capitel iblanb 
bomfiorfioned od) Capittlets roårbanbe bref. Copier ^är af finned ^od 
Episcopum ejusque hæredes

Johannes Rudbeckins
Ep. Aros.

2It tljetta ©onationdbrcf är lita Ipbanbc meb ficlfroa Originalet bctpga
Petrus Knöppell. And. Cederhvarf.

Extract nf Reet, Mag. Jacobi Rudbeckii teftnmente* 
in.

(Sfftcr @ub^ mäft aH min förmögljcnlject migi) igienom ©djole 35 
tienft od) arbete gifroit l)afmer, Raffiner iagl) tid ett ringa tadfamljectj 
teden, emot ®nbj ftora mälfignclfe en liften beel af min förmärfmabe 
förmögl)cnl)eet till en Odjoled uprettelfe bt^i Ørebro ftienlt od) gifroit, 
fåfom efter folier, od) tmjbare förflarat ä^r otl)i famine fdjoled egientes 
lige ffriffter.

1. (Sen gårb i Örebro belägljin näft min ^äberned gårb, mäb 
åter ber tiH ^öranbed: Ijroilfen gårb är märberat för . . . 70 fltbr.

2. ©ett mpnt t^är utlji äljre åtftidige flagj penninger tiH att fee, 
©är till l)örcr en mid)t mäb ffålar, cen probereftccn od) någljot annat 
font mijntetd egljit fltcgifter miblpftigare uttmijfar märberabed aUt mijb 
pa^ A:o 639 in Julio för ..........................................................10 fRbr.

3. (Sett (Sefeffåp giorbt A:o 638 mäb tmå börar Iå§ odj förs 
teenabe 3äbrn foftabe od) tnijbl) pag......................................... 10 æbr.

4. (Sen ©ubbel ftcentaffla fiöpt A:o 638 för 6 b:r toper
o-, fere 2 8lbr.

Vidi
Joel Eekebom.
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®ref från Jacobus Rudbeckius tin Drohten SBiff. Johannes 
i SScfteråö om teftamciitet till Sdjolon.

Copia.

Salutem et studia fraterna.

Præterquam quod valeatn divina gratia bene, et tibi tuisque 
idem optem, nihil habeo magnoperé quod scribam. Si quæ nova 
sunt, eadem commemorare et novit et potest Rev. Doni. Mag. Ja
cobus, affinis et fautor honorandus. Johannem cum illo mitto, ut 
subrusticum pudorem dediscat, mores discat et superioribus inser- 
vire, quod non minus litterarum studio illi utile censeo. Jn omnium 
ore et exspectatione est, Maj. .Tacobum Strengnesire Episcopum nunc 
constitutum iri. Si fit, et is prostratam Oerbrogiensem scliolam 
stipendio comparato vel alijs commoditatibus adjectis erigere velit, 
forte vocatus eo concedam, ut urbi, in qua natu.«, et scholæ, in qua 
informatus sum inserviendo, amorem et gratitudinem declarem, turn, 
ut iam sum fato functus, eodem cum parentibus sepulcro monu- 
mentoque perfruar. Utcunque tamen res meæ eveniunt, testamen
tum, patriæ scholæ factum, ratum firmumque nolo. Jnterim tn, 
quantum potes, pugna, quæso, pro hac nostra, considerans quam 
patriæ urbi utilissimum foret, scholam bené constitutam ae præ 
reliquis florentem esse. Plura de hisce omnibus tecum coråm. Me- 
ditor novo hoc anno iter Oerbrogiam. Vobis autem omnibus Deus 
prosperam valetudinem largiatur et Ecclesiæ patriæque salutaria 
consilia clementissimé suggera«. Rogo meis verbis salutem tuæ uxori 
aliisque. Vale. Holmiæ Knno Domini 1 639, 1 6 Jan.

tuus frater
Jacobus Rudbeckius.

21t trenne Copia ät tita ItjbanbeS meb fielfue Driginalbrcfuet, 
witna mij unbertednabe

Olavus Johannis Jacobus Elai Ters. Laurentius Widichin.
Schall. Phys, et log. lector. Græcæ lingua lector. leet, histor. in Gymnasio

m ppiå Avosiensi.
m. pp.

(Sigill.)
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SiPop Johannis Rudbeckii Confirmationsbref på brobrenö 
M. Jacobi teftamente.

Stjert (Hjrifteliglja Udfaren mtjdin tjelfa odj roälmågha 41 
aff ©ub^i altijbt) önffanbcg.

St) er IjooS gör tag unbertednat genom ®ubj förftjn Siffop t 
æSefterååS mitterligit odj ^äv mebtj bcttjghar, at fåfom mijn S. Stober 
Jacobus Kudbeckius forbont Sdjolemäftare j Örebroo, fcbtjan j Strcgnäö 
od) fibft utfji Stodholni, nit Saligt) l)oo3 ®ublji, altijbl) Ijafmer mät 
nteent fijn fyäbtjerneö Stabtj od) Sdjola Örcbroo, od) efter fijn ringa 
förmögenljeet gcrna tient od; bcforbrat, ®nbtji till ätjro od) tad, font 
Ijonont ttjer Ijafmer låtit föbljaö, Opföbtjag od) j @ubj orb od) boofliga 
fönfter informeras: Så Ijafmer ^an ide geller på ftjn ålberbom, od) 
emoot fitt ptterfta t()en famma förgätit; utfjan ®ublji titt äljro od) 
förbrbe Schola til en liten tjictp od) unbcrftöbtj il)ugfommit j få måtto» 
att tjan tljer til Ijaffmer förätjrat od) teftamenterat een ftjn gårb ttjer t 
Stabljen, näft norban för mår giäbtjcrneö gårb, ttjer forbom Söff= 
ring ©ötljc^on Slotjfougbe boobt ^afwer, mebtj fåålgårb, teppa od) 
åfer fom ttjer til Ipblja od) lljbt Ijafma, l)mitfa tjan för fina penningar 
lagljligtja föpt od) förmerfroat Ijafmer, att Scholemäftarcn ttjer i Sta= 
b^en, etter tjanS Collega, t^cr utl)i boo funbe, etter ttjer ttje tljet ide 
betjöfma, at tjan tå gott fold för ffiäligt) legtja utljfåg, od) Sdjole= 
mäftaren famma legtja figlj til måtto uppbär odj npttiar, od) tljet 
emerbelig^a, od) ide titt något annat brrot rnenbed etter ifrån Scholan 
abalieneras. Såfom ^an§ Seftamente, meb cgljen (janb ffrifroit, nog= 
fampt författat od) förmält tjafroer. ®od meb tljet milfor at ttjer någljon 
famma gårbtj od) ägtjor mitte ifrån Scholan aftjenba odj figl) tittegna, 
Ijmilfet man ide troor lättelig^a ffee ffola, efter tfjet Stabjené förmän 
görfidjtige od) 2Bälad)tabe Sorgcmäftare od) 9?åbt) mebtj fijn Reverens 
Ijafma ttjerföre caverat, bod ttjer få Ijänbe, at tå mijn S. Srobtjerö 
barn od) SIrfwingar t^en rätten förbehållen at ttje t^ct defendera, på= 
tala, od) effter ScftamentjenS Ipbelfe ttjer unber Ijägna od) förfmara. 
Samma mijn S. SrobljcrS Scftamente meb egl)en tjanb författat, tunbe 
mäl j Örebroo Sprdio til förmaring antmarbaö, tjmar tljet ide meblj
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anbre ^an§ Jeftamentj puncter få moro fammanfattat, att tljet tljem 
irfe offabbe funbe affffårad od; affönbrad. 9Jro cfftcr ttjet irfe (fee fan: 
mitnar od) betpgtjar iagl) fålcbed Ijand ijttcrfta milia Ijafroa marit od) 
mata f pennan författat, ©dj fåfont mijn @. SBrob^erb barns rätte 
förmpnbare od) ^and ©eftamentj bibne od) ombctrobbe Censor od) Exse- 
cutor t^ct fantma fjär ntebtj ratificerar od) ftabfäfter, att bet faft od) 
orpggcligit ljådab od) btiffroa ffal. görtjoppad od) önffar at tljet måtte 

42 mata od) länbfja ®nbl) til at) to od; nåbigt beljagt), forb:be Schola od) 
ængbontd Sptntftclfe, tid någljon tjietp od) nnberftöbt), SBår fare fjåbljer* 
ned Stabl) od) (Jnmånare tid tarfa, od) min S. SBrobljer t^cr til een 
litra åminnelfe. Sijet tagt) orf wi^erligen förmobljar. ©dj Ijat ntebl) 
tljen dljrifteligtja Såfaren til ad betjageligt) æSålntågo ®ub(ji befaler. 
ST^etta alt til pttermetjra Sßipo ntcbt) egljen tjanb ffriffmit od) Signåte 
befråftat. ©dj ttjcfjlifcft mine Swågrard SBprbig od) SBådarb SJi:r 
Gabriels Holstenii ^prrfioljeerbcö l)är f SBefterååS, fampt SBädärb, §cr 
Sard Amlreæ Collega Scholæ l)år fammaftåbj. ?lff SBeftcrftåd tl)en 
25. Julij S. Jacobi bagi) Anno 1641.

Johannes Rudbeckius Gabriel Holstenius
Ep. Aros. Manu et Sigillo Pastor Aros. m. ppria

pp. (Sigill.)
(Sigiu.) Laurentius Andres»

Biorchstadius
(Sigill).
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Red o gö r e1 se
för Karolinska Högre Elemcnlar-Läroverkets verksamhet under 

läsåret 1870 Augusti — 1871 Juni, e

I. Undervisningen.

Alldenstund förestående historiska framställning af Läroverkets äldre 

öden och förhållanden med nöje fått sig inrymd en betydligare del af 
det för ett Årsprogram vanligen beräknade omfånget, torde redogörel
sen för det närmast liggande, nu tilländagående, tidskiftets vigtigare 
tilldragelser lämpligen kunna sammanfattas inom så mycket träng
re gränsor och inskränkas till det nödvändigaste, häldst under 
nämnde tid inga förhållanden inträffat, som på undervisningens 
jemna gång eller Läroverkets lugna orubbade verksamhet i öfrigt 
yttrat något synnerligt inflytande.

Lärotiderna hafva varit nästan oförändrade desamma, som 
sistlidne års program angifver. Höstterminen, och med den läseåret, 
tog nemligen sin början den 29 sistl. Augusti och fortgick i 16 
veckor till och med Lördagen den 17 December, hvarefter, med 
4 veckors mellanliggande ferietid, Vårterminen ingick den 16 Ja
nuari och slutar den 2 instundande Juni. Lektionstiderna hafva 
ock varit hufvudsakligen desamma som i flere år tillförene, d. v. s. 
att efter Morgonbönen, som upptagit circa 20 minuters tid, 3 lek
tionstimmar följt omedelbart efter hvarandra, med 5 minuters mel
lantid, för de 6 öfre klasserna, hvaremot La klassen blott läst till 
kl. 9, då en halftimmes Gymnastiklektion vidtagit, samt 2:a och 
3:dje klasserna till kl. -J 10, då på samma sätt för dem en half- 
timmas Gymnastik egt rum. Denna förlust i påräknad tid för den 
öfriga undervisningen måste naturligtvis ersättas på middagen, då 

1 
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för dessa nämnda klasser, äfvensom för den 4:de och 5:te, som 
hafva Gymnastiklektion kl. J 2—2, lektionerna taga sin början re
dan kl. g 12. De 4 öfversta klasserna lida ingen rubbning i sin 
lektionstid till följd af Gymnastikens förläggande till förmiddagarne. 
Hvarje Måndags och Torsdags eftermiddag kl. 4—5 har en timmas 
lektion för hela Läroverket egt rum. För hela ungdomen gemen
sam Gudstjenst har ock hvarje helgedag hållits i Läroverkets Sol- 
lennitets-Sal kl. 12—1, hvarvid predikoskyldigheten benäget öfver- 
tagits och besörjts af Teologie Lektorn D:r Granell, mot åtnjutan
de af befrielse från all korrigering af scripta.

Det noggranna iakttagandet af Kongl. Skolstadgans under
visningsplan torde icke särskildt behöfva antydas, då sådant faller 
af sig sjelft såsom en oeftergiflig pligt. Endast förr ofta om
nämnda undantag eller afvikelse från denna plan, att man nemligen 
uti 6: te Ofre klassens Latinafdelning, på Grekiskans bekostnad, 
inrymt Botaniken och Zoologien hvar sin undervisning-stimma i 
stället för en gemensam, måste dock som vanligt anmärkas.

De båda linierna hafva under detta liksom under flere före
gående år, varit helt och hållet från hvarandra åtskiljda, med 
endast den gemenskap, att samme lärare, ehuru på olika tider, 
undervisat på båda hållen. Fördelarna af en sådan anordning äro 
alltför i ögonen fallande, för att här ytterligare behöfva antydas, 
då, såsom hvar och en kan finna, under sådant förhållande intet 
hinder möter för hvardera liniens framåtskridande och utveckling. 
Afvenså har fördelningen i sidoklasser under året varit ungefär
ligen densamma som förr, mest på latinsidan, i anseende till den 
stora lärjunge-numerären, men i 2: a klassen äfven på reallinien. 
Uti 2:ne klasser, den 4:de och 5:te, har fallit sig så, att dispen
sen från Grekiskan kunnat vid en sådan fördelning utgöra beräk
ningsgrund, i det att antalet af dem som läste och icke läste 
nämnde språk, var någorlunda lika; men annars iakttages vid 
fråga om sidodelning af klasser, att för vinnande af mera jemn- 
het i kunskaper och mogenhet de båda afdelningarne emellan, 
hvar annan lärjunge uttages, för att bilda den ena afdelningen. 
Läroverket har således under året arbetat på lika många afdelnin- 
gar, som under det föregående, nemligen 22.

Med afseende på reallinien torde slutligen böra omnämnas; 
att, sedan 2:ne lärjungar vid sistl. Hösttermins slut, med sina 
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målsmäns bifall, afgått ur Sjunde Nedre klassen, för att på enskild 
väg i förtid bereda sig till Studentexamen, desses exempel under 
loppet af Vårterminen efterföljdes af de 2:ne återstående, hvadan 
vill synas, för den händelse dessa förehafvanden krönas med fram
gång, som om Läroverket till ett kommande år skulle råka i afsak- 
nad af en högsta realklass med densamma tillhörande Abiturienter.

Någon förändring i förhållandet med hemarbetenas mängd och 
tiden för deras fullgöranden, anses icke under året hafva inträffat. 
Den enligt Nåd. Cirkuläret af den 12 Maj 1865 Rektor åliggande 
skyldigheten, att beträffande detta ämne i Årsprogrammet meddela 
särskild uppgift, kan således inskränkas derhän, att åberopa hvad 
i flere föregående program derom blifvit yttradt, nemligen, att 
dagliga beredelsetiden kan för de olika klasserna upptagas, de 
skriftliga hemarbetena inberäknade, att utgöra från 1 till och ined 
4 å 5 timmar, samt att öfveransträngning här icke eger rum.

II. Lärarne.

Såsom Läroverkets Inspektor, har under hela året fungerat 
Prosten och Kyrkoherden i Örebro, Kommendören af Kongl. Nord
stjerne- och Wasa-Orden m. m. Herr Doktor G. W. Gumælius.

Tjänstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva på föl
jande sätt varit mellan de särskilde Lärarne fördelade:
Rektor D:r J. E. STRÖMBERG har meddelat undervisning uti 

Historia och Geografi inom hela 7: de klassen, tillsammans 
14 timmar.

Lektor D:r J. I. BRÖDEN: uti Filosofisk propedevtik inom 7:de 
öfre klassen samt 7:de nedre klassens Realafdelning, uti 
Skandinaviska språk och Skönlitteratur inom hela 7: de och 
6: te klasserna samt Realafdelningen af den 5: te, tillsam
mans 23 timmar. Rättat hela 7: de klassens Svenska skrif- 
öfningar. Föreståndare för 7: de nedre Latinklassen.

Lektor D:r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom hela 7:de 
samt 6:te öfre Latinklassen, tillsammans 22 timmar. Rättat 
alla inom 7:de klassen förekommande Fransyska skriföfnin- 
gar. Föreståndare för 6:te öfre Latinklassen.
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Lektor R. N. O. D:r K. HARTMAN: uti Fysik inom hela 7:de 
och 6:te öfre klasserna samt Realafdelningen af 6:te nedra. 
Kemi inom 7:de och 6:te klassernas Realafdelningar, Mine
ralogi inom samma afdelningar af 7: de klassen samt uti 
Naturkunskap (Botanik) inom hela 6:te öfre klassen jemte 
6:te nedre klassens Realafdelning, tillsammans 22 timmar. 
Granskat sistnämnde klassers Herbarier och vårdat Musei 
Mineralogiska samlingar. Föreståndare för 7-.de klassens 
båda Realafdelningar.

Lektor D:r L. J. PHRAGMÉN: uti Matematik inom hela 7:de 
klassen samt inom 6:te öfre klassens Latinafdelning, till
sammans 22 timmar. Rättat alla de på Läroverkets högre 
stadium förekommande Matematiska arbeten. Föreståndare 
för 7: de öfre Latinklassen.

Lektor D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom hela 7:de, 
6: te öfre och 5: te klasserna, tillsammans 20 timmar. Rät
tat 6: te öfre klassens Latinska skriföfningar tillsammans 
med Adjunkten Högberg. Föreståndare för 5:te Latin
klassens ena afdelning (1).

Lektor D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 7:de 
och 6;te öfre klassen samt dessutom en timma i hvardera 
af 6:te nedre klassens Latinafdelningar, tillsammans 22 
timmar. Rättat 7:de öfre klassens Latinska skriföfningar.

Lektor D:r E. J. F. GRANELL: uti Teologi och Kyrkohistoria 
inom hela 7:de och 6:te klasserna jemte Realafdelningen af
5: te, samt uti Hebreiska språket inom 7: de klassen, till
sammans 21 timmar. Föreståndare för 6:te nedre Latin
klassens ena afdelning (2).

Adjunkt D:r J. HALLQ.VIST, tjenstledig.
Adjunkt K. A. F SÄDBOM: uti Naturkunskap inom 6:te öfre till 

och med 3:dje klasserna, tillsammans 27 timmar. Granskat 
de af 6: te nedra Latinklassen samt hela 5: te, 4: de och 3:dje 
klassernas lärjungar samlade Herbarier och vårdat Musei 
Zoologiska afdelning. Föreståndare för 6:te klassens båda 
Realafdelningar.

Adjunkt D:r J. W. MOBACK: uti Kristendom inom 5:te Latin
klassen, hela 4: de och 3:dje samt båda Realafdelningarne i 
2: a klassen, tillsammans 27 timmar. Rättat Latinska skrif- 
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öfningarne inom 6:te nedre klassens ena afdelning (2). 
Föreståndare för 4:de Realklassen.

Adjunkt D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 5:te, 4:de 
och 3:dje klassernas samtliga Latinafdelningar, tillsammans 
25 timmar. Rättat Latinska skriföfningarne inom 6:te nedre 
Latinklassens ena afdelning (1). Föreståndare för 5: te La
tinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt D:r P. J. HELLBOM: klasslärare uti 2:a Realklassens ena 
afdelning (1) med undantag för Kristendom och Engelska, 
tillsammans 26 timmar. Rättat 4: de Realklassens Svenska 
skriföfningar. Föreståndare för 2: a Realklassens ena afdel
ning (1).

Adjunkt D;r E. HERLÉN, tjenstgörande blott under Hösttermin: 
uti Engelska språket inom 7: de, 6: te och 5: te klasserna, med 
korrigeringsskyldighet derjemte, beträffande alla i 7:de öfre 
och nedre klasserna förekommande Engelska skriföfningar 
med tillhörande dispensscripta. Under Vårtermin och efter 
Adj. Herléns död tjenstgörande: Språkläraren S. G. WALL
STRÖM med samma åligganden (tillsammans 24 timmar).

Adjunkt D:r P. D. LAGERHOLM, tjenstledig.
Adjunkt D:r K. J. H.. LUND: uti Historia och Geografi inom

6: te och 5: te klassernas samtliga af delningar, tillsammans 
27 timmar. Rättat tillsammans med Adj. Ljungberg 6:te 
öfre klassens Svenska skriföfningar. Föreståndare för 5:te 
Realklassen.

Adjunkt D.-r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språket inom 
6:te nedre och 4: de klasserna samt uti Svenska språket 
inom 5:te och 4:de klassernas Latinafdelningar, tillsammans 
27 tim'mar. Rättat tillsammans med Adj. Lund 6: te öfre 
Latinklassens Svenska skriföfningar. Föreståndare för 6:te 
nedre Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik inom hela 
6:te nedre klassen samt inom 6:te öfre och 5:te klassernes 
Realafdelningar, tillsammans 27 timmar. Rättat tillsammans 
med Adj. Lagerström 6: te nedre Latinklassens Svenska 
skriföfningar.

Adjunkt D:r F. HÖGBERG: klasslärare uti 2:a Realklassens ena 
afdelning (2) med undantag för Kristendom och Naturkun- 
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skap, tillsammans 26 timmar. Rättat tillsammans med 
Lektor Bogren 6: te öfre klassens Latinska skriföfningar. 
Föreståndare för 2:a Realklassens ena afdelning (2).

Adjunkt D:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig.
Adjunkt D:r R. A. H. AFZELIUS: uti Franska språket inom hela 

6:te nedre klassen samt inom 6:te öfre och 5:te klassens 
Realafdelningar, derjemte uti Tyska språket inom hela 6: te 
klassen, tillsammans 28 timmar. Rättat 6:te och 5:te Real- 
klassernas Tyska skriföfningar.

Adjunkt D:r O. A. IHRE: uti Fysik inom 5:te och 4:de samt uti 
Matematik inom 4: de och 3:dje Realklasserna. Dessutom 
biträdande vid den Matematiska undervisningen i l:a klas
sen, tillsammans 27 timmar. Bibliotekarie. Föreståndare 
för 3:dje Realklassen.

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Latinska språket inom 5: te klas
sens båda och 4:de klassens ena Latinafdelning (2), till
sammans 24 timmar. Rättat alla inom den förra klassen 
förekommande Latinska skriföfningar. Föreståndare för 4: de 
Latinklassen (2).

Adjunkt D:r K. F. ELMQ.VIST: uti Tyska språket inom 4:de 
klassens Latin- och 3:dje klassens samtliga afdelningar, uti 
Svenska språket inom hela 3:dje samt uti Engelska språ
ket inom Realafdelningen af samma klass, tillsammans 28 
timmar. Rättat 4: de Latinklassens Svenska skriföfningar. 
Föreståndare för 3:dje Latinklassen (1).

Adjunkt D:r G. O. LAGERSTRÖM: uti Historia och Geografi 
inom 4:de och 3:dje klassernas samtliga afdelningar samt 
uti Välskrifning, under Hösttermin, inom 2: a klassen, till
sammans 27 timmar. Rättat, tillsammans med Adj. Gel- 
lerstedt, 6;te nedre Latinklassens Svenska skriföfningar. 
Föreståndare för 3:dje Latinklassen (2).

v. Adjunkt Stud. K. F. BERGMAN (tjcnstgörande för Adjunkten 
HALLQVIST): klasslärare i l:a klassen, tillsammans 28 
timmar. Rättat 5;te Latinklassens Svenska skriföfningar 
tillsammans med v. Adj. Sundblad.

v. Adjunkt Stud. J. P. KIHLSTRAND (förordnad att under Vår
termin tjenstgöra för Adj. HERLÉN har Herr K. genom 
byte öfvertagit Språkläraren WALLSTRÖMS undervisnings- 
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åligganden på mellanstadiet): uti Franska språket inom 
5:te Latin- ocli 4: de Realklasscrna, Tyska språket inom 
hela 5:te och derjemte 4:de Realklassen, uti Engelska språ
ket inom sistnämnde klass jemte dispensafdelningen i mot
svarande Latinklass samt uti Svenska språket äfvenledes 
inom 4:de Realklassen, tillsammans 28 timmar. Rättat 
4: de Realklassens Tyska skriföfningar.

v. Adjunkt D:r K. A. HEDENSKOG (tjenstgörande för Adjunkten 
KJELLSTRÖM): uti Latinska språket inom 6:te nedre 
klassen samt dessutom inom 7:de nedre (2 t:r), dispens
afdelningen i 6:te öfre (3 t:r) och samma afdelning i 5:te 
klassen (1 t: a), tillsammans 22 timmar. Rättat 7: de nedre 
klassens Latinska skriföfningar.

v. Adjunkt Eilos. Kand. A. G. SUNDBLAD (tjenstgörande för 
Kyrkoherden LAGERHOLM intill den 1 Maj samt från 
nämnde dag för utnämnde Adjunkten EKELUND): klass
lärare i 2:a klassens Latiuafdelning, tillsammans 29 tim
mar. Rättat tillsammans med v. Adj. Bergman 5: te La
tinklassens Svenska skriföfningar. Föreståndare för 2: a La
tinklassen.

Extra lärare Stud. K. G. TH. ENGSTRÖM: uti Latinska språket 
inom 4;de klassens ena (1) samt 3:dje klassens båda Latin; 
afdelningar, tillsammans 28 timmar. Rättat de i 4: de klas
sen förekommande Latinska skriföfningar.

Extra lärare Språkläraren S. G. WALLSTRÖM (tjenstgörande un
der Vårtermin för Adj. HERLÉN, se ofvanföre).

Öfningslärare:
Musikdirektören K. J. LEWERTH: uti Sång och Musik, tillsam

mans 12 timmar.
Gymnastikläraren K. T. WARENBERG, tjenstledig. Tjenstförrät- 

tande: Löjtnanten vid Kongl. Nerikes Regemente OSKAR 
WALDEMAR FALKMAN, lärare uti Gymnastik, Vapen- 
föring, Exercis och Målskjutning, tillsammans 22—28 
timmar.

Ritläraren, Innehafvaren af Medaljen «Litteris et Artibus» A. 
KJELLSTRÖM: uti Teckning, tillsammans 14 timmar. 
Biträdande lärare i Teckning: Eleven vid Sköna konsternas 
Akademi K. O. LINDBLOM, tillsammans 18* timmar.
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Skrifläraren, Kalligrafen A. EKBLOM, med 8 timmars undervis- 
ningsskyldighet i veckan, har under Vårtermin varit, med 
Vederbörandes begifvande, på Läroverkets egen bekostnad 
vid detsamma anställd.

Antalet af de vid Läroverket anställde Lärarne har således 
under året utgjorts af 8 ordinarie Lektorer, 17 ord. Adjunkter, af 
hvilka senare 4 hafva njutit tjänstledighet och ersatts af vikarier, 
samt 2:ne Extra lärare, eller tillsammans 27, hvartill komma 3:ne 
ord. Ofningslärare, af hvilka en är tjenstledig, samt 2:ne biträdande, 
hvadan hela Lärareantalet bestiger sig till 32.

Att en så talrik korporation icke gerna kan undgå, att berö
ras af ödets vanliga växlingar, ligger i sakens natur; dock torde få 
föregående år förete en så liflig omsättning inom lärarecorpsen 
som det innevarande. Adjunkten Kyrkoherden Lagerholms afgång, 
i och för tillträde af Södertelge pastorat, antyddes redan i förra 
årets program. Att denna förlust kanske snart nog skulle åtföljas 
af en annan, af en sorglig anledning förorsakad, var visserligen 
redan då en aning hos mången. Adjunkten Herléns försvagade 
hälsa och sjunkande krafter utgjorde redan länge ett föremål för 
vänners och kamraters deltagande och oro; men den kraftiga 
viljan dolde i det längsta verkliga förhållandet för mängdens 
blickar. Först mot slutet af Hösttermin tilltog det onda så, att 
han måste anlita biträde för uppehållandet af en del af sina 
tjensteåligganden. Denna termin blef ock den sista af hans 19 
åriga verksamhet i Läroverkets tjenst. I Hufvudstaden hoppades 
han finna bot för sina lidanden, men fann i stället — döden, som 
der bortryckte honom den 24 sistl. Febr. i hans bästa år. Sällan 
har ett dödsfall inom vänners, kamraters och lärjungars krets 
väckt så allmän och uppriktig sorg. Utmärkt såsom lärare för
enade han ncmligen i sitt väsende med karakterens fasthet och 
kraft en viss enkelhet och trygg, öppen rättframhet, som tillvann 
sig allas deras hjertan, som med honom kommo i närmare beröring. 
På en gång gladlynt, godmodig och alfvarlig var han en af de få 
lyckliga menniskor, som, ehuru vågadt ett sådant yttrande än kan 
synas, — endast kunde vinna vänner. Afven hos kommande gene
rationer skall hans lärareverksamhet lefva i tacksamt minne genom 
den synnerligen förtjenstfulla Lärobok i Engelska Språket, som mot 
slutet af hans lefnad utgick af hans hand och redan vid många af 
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Rikets Elementar-Läroverk blifvit antagen. — Vid Läseårets början 
hade Läroverket lyckan tillegna sig 2:ne yngre ordinarie Lärare, 
Herrar Elmqvist och Lagerström, — och redan äro båda i fråga, att 
gå för detsamma förlorade genom på annat håll sökt befordran. Ut
märkte genom kunskaper, undervisningsskicklighet och redbart vä
sende hafva desse unge män, under sin korta lärareverksamhet här- 
städes, så tillvunnit sig kamraters och lärjungars odelade aktning 
och tillgifvenhet, att deras afgång vore att betrakta såsom en verklig 
förlust för Läroverket. Samma känsla af afsaknad väcker äfven af- 
gången af en annan bland de yngre lärarne, vikarierande Adjunkten 
Herr K. F. Bergman, hvilken under 7 års tid, på ett i allo be- 
römvärdt sätt handhaft undervisningen på Läroverkets lägre stadium, 
livarvid särskildt förtjenar nämnas hans verksamhet under inneva
rande läseår såsom lärare i La klassen och hans dervid ådagalagda 
ovanliga förmåga, att med framgång och goda lämpor handleda 
dessa nybörjare på bildningens och vetandets bana. Herr Bergman 
har sökt och erhållit befordran till lärareplats vid Jemshögs högre 
Folkskola i Lunds Stift och afslutar med innevarande Termin sin 
tjenstgöring härstädes. En annan förändring, som under året in
träffat och här icke får med tystnad förbigås, har bestått deruti, 
att v. Adj. Filos. Kand. J. E. Jansson, hvilken under Höstterminen 
tjenstgjorde såsom klasslärare i 2:dra Latinklassen, efter sökt och 
erhållen tjenstledighet, lemnat rum för Filos. Kand. A. G. Sund
blad, som under Vårterminen på förordnande uppehållit samma 
lärarebefattning.

Dock icke endast om förluster af goda lärarekrafter får vårt 
program tala. Med glädje kan nämnas, att den efter Kyrkoherden 
Lagerholm lediga Adjunktsbeställningen redan är tillsatt, samt att 
dertill är utsedd en synnerligen väl dokumenterad man, Filos. D:r 
Herr K. O. Ekelund, som tillträdde denna sin befattning den 1 in
nevarande Maj, men i anseende till en företagen utländsk resa icke 
kommer att tjenstgöra förrän med nästa läseårs början. Under
visningsämnen, tillagda ifrågavarande Adjunktur, äro Tyska, Latin 
och Svenska.

För genomgående af profår hafva under innevarande termin 
Filos. Kandidaterne J. C. Ekstrand och J. A. Hallgren, den förre 
från terminens början och den senare från medlet af Mars månad, 
varit vid Läroverket anställde.
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III. Lärjungarne.

Af de till muntlig afgångsexamen förliden Vårtermin admit- 
terade 31 lärjungarne blefvo alla utan tvekan, vare sig å Herrar 
Censorers eller Lärarnes sida, godkände och mogne förklarade.

Enligt hvad det vid samma Termins slut utgifna programet 
meddelar, voro vid förra läseårets slut närvarande 535, af hvilka 
vid Höstterminens början uteblefvo, utom ofvannämnde 31, ytter
ligare 74, som dels afgingo till andra Läroverk dels till näringarne. 
Af de förra må nämnas — till Kongl. krigsskolan på Karlberg 7 
(E. Öman, L. Hæffner, K. S. Coijet. K. E. Leijonhufvud, A. J. 
Svanström, K. G. Akerhielm och K. L. Eroding) — till Strengnäs 
Elem. Läroverk 5 (G. Nordström, G. Em. och A. F. Lundgren, 
O. A. Thavenius och K. A. Jakobsson) — till Vennersborgs Elem. 
Lvk 4 (O H. Andersson, K. A. Frykman, K. Salomonsson och 
Hj. T. Mæchel) — till Karlstads Elem. Lvk 2 (K. G. Kallstenius 
och E. H. Schröderheim) — till Upsala Elem. Lvk 1 (A. L. Sund
berg) — till Nyköpings Elem. Lvk 1 (A. Göthlin) — till enskildt 
Läroverk i Upsala 1 (A. Stedt) — till härvarande Tekniska Skola 
13 (A. Lundin, N. O. Larsson, S. T. Lundqvist, F. Wersén, L. 
Fröding, K. R. Svanell, J. E. Kewenter, P. A. Andersson, M. Ero
ding, K. A. Nyman, P. E. Björk, T. Almqvist och K. H. Hallin), 
samt af de senare — till Handelsinstitut i Lübeck 1 (A. Grill) 
— till Alnarps Landtbruksskola 1 (E. G. Kindberg) — till Bok
handel i Göteborg 1 (O. Hellsund) — till Folkskolelärare-semina
rium 1 (A. J. Hagström) o. s. v.; men de fleste andra hafva af- 
gått till okända yrken och sysselsättningar — En (E. J. Forssberg) 
hade under vistelse i Tyskland, i och för sin hälsas förbättring, i 
Augusti månad derstädes aflidit.

Vid innevarande läsefirs början uppgick lärjungeantalet till 
524, efter det 95 blifvit nyinskrifne. Sedan under loppet af Höst
terminen eller vid dess slut afgått 17, af hvilka — till Strengnäs 
Elem. Lvk 4 (K. Carlsson, G. A. Sahlgren, A. E. Udin och J. J. 
Julin) — till Vennersborgs Elem. Lvk 1 (K. J. Richzén) — till 
Klara Elem. Lvk 1 (A. W. Sundstedt) — till Göteborgs Elem. 
Lvk 1 (A. F. Rydberg) —■ till härvarande Tekniska Skola 1 (E. L. 
Jern) — till Filipstads Bergsskola 1 (J. K. Dahlström) — till 
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enskilda studier för beredelse till Afgångsexamen 2 (K. A. West
man och H. A. Berglund) — på Apotek 1 (K. G. Lindblad) —• på 
Handelskontor 1 (P. Eriksson) ■— samt vid Vårterminens början 
inskrifvits blott 3, och återkommit 2, har lärjungeantalet under 
denna Termin bestigit sig till 511. Af desse hafva dock under 
Terminens lopp redan afgått 9 — af hvilka för Studentexamens 
afläggande 2 (K. B. Olsson och P. A. Magnusson) — för sjuk
lighet 2 (E. W. Hallström och A. IL Hernlund) —• till sjöss 1 
(K. A. Hernlund) — på Apotek 1 (J. G. Fischer) — till Folk
skolelärare-seminarium 1 (Johan Johansson) —• för beredelse till 
inträde i Tekniska Skolan 1 (K. A. Mellström) — samt genom 
döden 1 (P. A. Nyrén) — hvadan antalet nu närvarande utgör 
502. De, efter fullgjorda och godkända skrifprof till muntlig af
gångsexamen admitterade lärjungarne äro 33, nemligen: L. J. Forss
man, J. H. Eroding, A. Larsson, T. E. Wikander, J. A. Ham
marström, P. Johansson, F. A. Nilsson, J. W. Hallin, K. E. Cas
sel, K. W. Bille, E. G. Jonsson, K. D. Lagerlöf, A. W. Kasström, 
A. G. Andersson, K. E. Wennerlöf, J. Wallin, H. Berger, K. A. 
Robson, G. H. Schillander, A. E. Jeurling, K. O. Fröman, W. A. 
Starck, A. T. Björkman, J. W. Forell, P. Wilson, A. G. Jonsson, 
K. F. Stedt, O. A. Håkansson, E. A. Baer, P. E. Kullander, L. 
A. Ohlander, G. Smerling och A. O. Ryman, af hvilka de 3 sist
nämnde tillhöra reallinien.

Af 457 lärjungar, som tillhöra de klasser, uti hvilka gamla 
språken läsas, hafva 315 begagnat denna undervisning och 142 
tillhört reallinien. Om åter de klasser, inom hvilka både uti Latin 
och Grekiska meddelas undervisning, tagas i betraktande, så be
finnes, att af de 228 lärjungar, som tillhöra nämnde klasser, blott 
136 studera båda språken, under det 92 åtnjuta dispens från det 
senare. Desse s. k. dispensörers antal har således under året ökats 
med 21. Hvad åter beträffar det tredje af de gamla språken eller 
Hebreiskan, så göres vanligen under första året i 7: de klassen 
början dermed af ett proportionsvis icke ringa antal lärjungar, för 
närvarande 9, men under afgångsåret draga sig de fleste tillbaka 
från detta studium, förmodligen af brist på tid. Engelska språ
kets läsning omfattas deremot, ända in i sista stund, äfven af 
Latinlinien med synnerligt intresse, så att blott 2 inom denna 
stora afdelning, sannolikt af misströstan om godkändt betyg, under 
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Terminen afslutat dermed. Framstegen i det nämnda språket vits
ordas ock af läraren såsom i allmänhet ganska goda.

Endast ett ringa antal lärjungar har under året sökt och 
efter föregången profiling fått sig medgifvet ombyte af bildnings- 
linie. Af de förändringar, som derutinnan äro att bemärka, hafva 
de flesta egt rum vid läseårets början och inskränkt sig till föl
jande: att nemligen en yngling (H. A. Berglund) öfvergick från 
6;te öfre Latin- till 7:de nedre Realklassen, en (K. W. Wettervik) 
från förenämnde klass till motsvarande klass på Realsidan, 2:ne 
(R. V. Landberg och A. R. Robson) från 6: te nedre Latin- till 
6:te nedre Realklassen samt en (Knut Hammarén) från 3:dje Latin
till 3:dje Realklassen. I samma hänseende beviljades ock vid Vår
terminens början öfvergång för ynglingen K. T. Stenström från 
3:dje Real- till 3:dje Latinklassen. Med afseende på uppflyttning 
från lägre till högre klass har ingen annan afvikelse från vanlig 
ordning under året inträffat, fortjent att omnämnas, än att vid 
läseårets början en yngling (W. Starck) och vid Vårterminens bör
jan en annan (P. E. Kullander) uppflyttats i 7:de öfre Latinklas
sen, båda efter blott en termins vistelse i 7: de nedre afdelningen 
af samma klass.

Nattvardsundervisningen besörjes denna termin af Teologie 
Lektorn D.r E. G. F. Granell och äro för närvarande 50 lärjungar 
under beredelse till sin första nattvardsgång.

Läroverkets Räkenskaper hafva vid sistledet års slut visat
följande ställning:

Egna
Inkomster................. 3,147: 22.
Brist till 1871 ... 50: 16.

kassan:
Brist från 1869 . . . 359: 25.
Utgifter:
Belysningen............. 558: 09.
Uppvärmningen . . . 538: 92.
Renhållningen .... 50: 50.
Aflöningar................ 810: —
Hyror....................... 50: —
Tryckningskostnad . . 565: —
Diverse....................... 265: 62.

Summa 3,197: 38. Summa 3,197: 38.
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Terminsa f giftskassan.

Inkomster............. 3,317: — Brist från 1869 . . . 686: 14. 
Brist i kassan . . . 306: 55. Utgifter:

Biblioteket................ 410: 10.
Fysik och Kemi . . . 482: 52. 
Naturhist. Museum . 683: 68. 
Gymnastik och Fäkt

ning ....................... 268: 66.
Gevärsförrådet .... 677: 65.
Ritningen................. 16: —
Musiken.................... 120: 31.
Myntsamlingen.... 5: 01.
Diverse....................... 273: 48.

Summa 3,623: 55. Summa 3,623: 55.

Præmie- och Fattigkassan.

Behållning.................... 533:20. Utgifter....................... 248:75.
Inkomster.................... 278: 27. Behållning.................... 562: 72.

Summa 811: 47. Summa 811: 47.

Bibliotekskassan.

Behållning.................... 76:65. Utgifter.......................... 131:65.
Inkomster.................... 58: 17. Behållning.................... 3: 17.

Summa 134: 82. Summa 134: 82.

Stipencliekassan.

Behållning............. 32,329: 12. Utgifter................. 1,745: 50.
Inkomster............. 7,050: 95. Behållning.............  37,634: 57.

Summa 39,380: 07. Summa 39,380: 07.

Byggnadskassan.

Behållning................... 3,611.12. Amorteringslån . . . 1,485:03.
Inkomster................. 2,995: 30. Utgifter.................... 861: 72.
Amorteringslån . . . 1,394:13. Behållning................. 5,653:80.

Summa 8,000: 55. Summa 8,000: 55.
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Aflöningskassan.

Behållning............. 1,747: 03. Utgifter................. 57,205: 75.
Inkomster.............  57,205: 75. Behållning............. 1,747: 03.

Summa 58,952: 78. Summa 58,952: 78.

Af 511 i Katalogen för Terminen upptagne Lärjungar hafva 
253 betalt full Terminsafgift, efter 12: 50, 63 endast erlagt afgift 
till 2:ne kassor, Egna och Terminsafgiftskassan, 130 blott till den 
förra eller Egna kassan samt de öfrige 65 varit från alla afgifter 
befriade.

Samtlige under Vårterminen närvarande Lärjungar:

efter deras hemorter: 

Från Örebro stad............. 166. 
» Nerike.......................136.

» Stockholm................. 13.
» Vermland................ 56. 
» Vestergötland .... 45. 
» Östergötland.............  5.
» Södermanland .... 19.

Transp. 440.

efter deras ålder:

Vid 10 år............................ 1.
» 11 »............................ 25.
» 12 »............................ 51.
» 13 »............................ 65.
» 14 »............................ 72.
» 15 »............................ 74.
» 16 »............................ 53.
» 1.7 »............................ 48.
» 18 »............................ 35.

Transp. 424.

Transp. 440.
Från Vestmanland .... 61.

» Småland.......... 4.
» Gestrikland........  2.
» Upland.......... 2.
» Dalarne.......... 1.
» Norge.............. 1.

Summa 511.

Transp. 424.
Vid 19 år................. 41.

» 20 »................. 24.
» 21 »................. 12.
» 22 »................. 6.
» 23 »................. 2.
» 24 »................. 1.
» 29 »................. 1.

Summa 511.
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IV. Lärokurser.

Svenska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Uppsatser, månatligen författade 
afhandlingar granskade och genomgångna. 2) Litteratur: 
Läsning af Svenska författare från den Romantiska perio
den i sammanhang med Litteraturhistoria. Euripidis «Me
dea» i öfversättning. 3) Grammatik, Rhetorik och. 
Poétik repeterade. Dispositionsöfningar.

„ öfre Realklassen: 1) Uppsatser hvarannan vecka. 2) 
Litteratur: Läsning af Shakespeares Tragedie «Kung 
Lear», för öfrigt lika med Latinafdelningen. 3) Gram
matik och Poetik, lika med Latinafdelningen.

,, nedre Latinklassen: 1) Uppsatser, en i månaden, för 
fattade med ledning af läraren. 2) Litteratur: Littera
turhistoria fullständig med läseprof dels ur H. Bjurstens 
lärobok, dels derutöfver valda stycken ur författarne. 3) 
Rhetorik och Poetik, repeterade. 4) Dansk littera
tur efter Hammerichs Läsebok.

„ nedre Realklassen: 1) Uppsatser hvarannan vecka, 2) 
3) och 4) Litteratur, Rhetorik, Poetik och Danska 
lika med Latinafdelningen.

Sjette öfre Latinklassen: 1) Grammatik, fullständigt repeterad. 
2) Uppsatser hvarannan vecka med ledning af läraren. 
3) Litteratur: Litteraturhistoria till Stjernhjelm med 
läseprof. Valda stycken ur författare. Dansk litteratur 
efter Hammerichs Läsebok. 4) Rhetorik och Poetik: 
Disposition af utgifna Themata. Läran om Stil, Troper 
och Figurer. Det vigtigaste af Metriken samt af Dikt- 
arterne det allmännaste om Lyrik och Epik.

„ öfre Realklassen: 1) Uppsats eller öfversättning hvarje 
vecka. 2) Ofriga pensa lika med Latinafdelningen, utom 
att Lindblads Danska Läsebok begagnats i stället för 
Hammerichs.

„ nedre Latinklassen: (1 och 2): 1) Grammatik, fullstän
digt genomgången. 2) Uppsatser, hvarannan vecka för
fattade under lärarens handledning. 3) Litteratur: Läs
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ning och förklaring af Svenska lärostycken på vers och 
prosa efter Sundéns och Modins Läsebok 3:dje delen. 
Explication af Danska läsestycken efter Lindblads Läsebok.
4) Ehetorik, disposition af utgifna themata. Läran om 
Stil, Troper och Figurer.

Sjette nedre Realklassen: Uppsats eller Öfversättning hvarje 
vecka. I öfrigt lika med Latinafdelningen.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formlära och 
Syntax med undantag för de stycken som äro tryckta med 
petit stilar. 2) Uppsatser, berättelse, beskrifning eller 
ofversättning, en hvar tredje vecka. 3) Lektyr och för
klaring af valda stycken, mest efter Sundéns och Modins 
Läsebok 2:dra delen. Elgskyttarne, Julqvällen, Hanna
m. fl. af Runeberg.

„ Realklassen: Uppsatser hvarannan vecka, för öfrigt lika 
med Latinafdelningen.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Form- och 
Satslära. Dessutom läran om ordbildningen. Ofning i 
rättstafning och Interpunktion. 2) Uppsatser hvar tredje 
vecka. 3) Lektyr: Större delen af Frithiofs Saga efter 
urval; valda stycken på vers och prosa, efter Svedboms 
Svenska Läsebok, eller Lindblads «Fosterländska Minnen, 
Historisk-Poetisk Läsebok».

„ Realklassen: 1) Grammatik, som Latinafdelningen. 1) 
Uppsats eller ofversättning hvarannan vecka. 3) 
Lektyr: Valda stycken af Svenska författare efter Läse
boken, samt «Fänrik Ståls Sägner» af Runeberg.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Läran om Satsen. Satsers 
Koordination och Subordination. Satsförkortning. Repe
tition af Formläran. Ofningar i Rättstafning och Inter
punktion. 2) Uppsatser, bestående af berättelser och 
beskrifningar. 3) Lektyr: Läsning, förklaring och me
morering af valda stycken ur Svenska författare, efter 
Statens Läsebok för folkskolor, samt «Poetisk Läsebok 
för Folkskolor af V. Öman». Öfning. i Recitering.

„ Realklassen: Enahanda kurser, uppsatser och lektyr med 
Latinafdelningen.
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Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Formlära och rättstaf- 
ningslära efter Brodéns Lärobok. 2) Lektyr: Uppläsning 
och förklaring af valda stycken ur Statens Läsebok för 
Folkskolor jemte återgifvande af det lästas innehåll. 3) 
Rättstafningsöfningar: Satsanalys i förening med det 
Latinska språket.

„ Realklassen: Grammatik, Lektyr och rättskrifningsöfningar 
lika med Latinafdelningen. Satsanalys i förbindelse med 
det Tyska språket.

Första klassen: 1) Grammatik: Det hufvudsakligaste af läran 
om Substantiv, Adjektiv, Pronom. och svaga Verbs böj
ning. 2) Lektyr: Läseöfningar efter Statens Läsebok för 
Folkskolor. 3) Ofningar i rättskrifning. Satsanalys i 
förbindelse med det Tyska språket.

Franska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition (fullstän
dig) af Oldes Grammatik. 2) Explikation: «Elisa et 
Widmer« (ur Nouvelles Géne voises par Töpffer). 3) Kom
position: Muntliga och skriftliga öfningar på Lärorum- 
met. Ett hemthema hvarannan vecka.

„ öfre Realklassen: 1) Grammatik: Fullständig repetition 
af Oldes Grammatik. Paulis skriföfningar: Bruket af In
finitiven, participe présent, participe passé. 2) Explika
tion: Nouvelles Génevoises: «Les deux Scheidegg» och 
«Le Lac de Gers». 3) Komposition: Skriföfningar på 
Lärorummet. Ett hemthema hvarje vecka.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik, 
fullständig repetition från Pronomen till och med läran 
om Subjonctif. 2) Explikation: «Elisa et Widmer» samt 
«La Peser» ur «Nouvelles Génevoises». 3) Komposition: 
Pauli (l:sta delen) från Pronomen till bruket af Infiniti
ven. Skriföfningar på Lärorummet. Ett hemthema hvar
annan vecka.

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af Oides 
Grammatik. Prepositionerna efter Drysén. 2) Explika
tion: «Pour une épingle» par Saint-Germain. Nouvelles 
Génevoises: «Les deux Scheidegg». 3) Komposition: 
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Pauli skriföfningar sidd. 68—97, dels muntligen, dels 
skriftligen. Parlör af Paban: sidd. 44—149. Ett hem- 
tlieina hvarje vecka.

Sjette ofre Latinklassen: 1) Grammatik: Oides Grammatik: 
Syntaxen till och med Subjonctif. Repetition af oregel
bundna Verberna. 2) Explikation: «Madeleine» par 
Jules Sandeau. 3) Komposition: Från Svenska till 
Franska: de 12 sista styckena af Drysén (l:sta delen). 
Skriföfningar på Lärorummet.

„ ofre Realklassen: 1) Grammatik: Oides Grammatik full
ständigt. 2) Explikation: «Pour une Epingle» par J. 
T. de Saint-Germain. 3) Komposition: Muntliga och 
skriftliga öfversättningar ur Paulis franska skriföfningar. 
Extemporalier på Lärorummet.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran fullstän
digt. 2) Explikation: «Les Prisonniers du Caucase», full
ständigt. 3) Komposition: Muntlig öfversättning ur 
Paulis läsöfningar.

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik till 
och med participe passé. 2) Explikation: «Pour une 
Épingle» XVII Capp. 3) Komposition: Muntliga och 
skriftliga öfversättningar ur Paulis skriföfningar.

Femte Latinklassen (1 oeh 2): 1) Grammatik: Innanläsnings- 
öfningar. Formlära, Lsta kursen af Olde till § 231. 2) 
Explikation: Guinchard, Lsta kursen till 17:de stycket; 
2:dra kursen 1—32 (repeterade). 3) Komposition: 
Skriföfningar, några stycken i Drysén. Glosläsning.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Oides Grammatik. Repe
tition af formläran. 2) Explikation af st. 32—-40 i 
Guinchards lärobok. 3) Komposition: Muntliga öfver
sättningar till Franskan ur Paulis skriföfningar.

Fjerde Realklassen: Lika med femte Latinklassen, med undantag 
af Kompositionen. Skriföfningar efter Pauli, till § 60.

Tyska Språket.

Sjette ofre Latinklassen: 1) Grammatik: Grammatikan full
ständigt repeterad. 2) Explikation: Större delen af 
Schillers «Geschichte des dreissigjährigen Kriegs Lsta bo- 
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ken. 3) Komposition: Muntliga ocli skriftliga öfver- 
sättniugar till tyska på lärorummet.

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Grammatikan repete
rad. 2) Explikation: Första boken af Schillers «Ge
schichte des dreissigjährigen Kriegs». 3) Komposition: 
Muntliga och skriftliga öfversättningar till tyska å läro
rummet. Ett hemthema hvarje vecka.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Grammatikan repe
terad. 2) Explikation: Goethes «Egmont», 4:de akten. 
3) Komposition: Muntliga och skriftliga öfversättnin
gar till tyska å lärorumniet.

,, nedre Realklassen: Detsamma som Sjette öfre realklassen. 
Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 2) 

Explikation: «Wilhelm Tell» till 5:te akten.
„ Realklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 2) 

Explikation: «König Renés Tochter» von Herz, «Ge
schichte des dreissigjährigen Kriegs», l:sta boken i det 
närmaste afslutad. 3) Komposition: Ett hemthema 
hvarje vecka.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 2) 
Explikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok. Munt
liga öfversättningar ur Lyths skriföfningar.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran 
och fyra kap. af syntaxen. 2) Explikation: Valda styc
ken ur Lyths Läsebok. 3) Komposition: Ett hem
thema hvarannan vecka.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran. 
2) Explikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok. 3) 
Komposition: Skriföfningar å lärorummet.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Formläran jemte 3 kap i 
Syntaxen. 2) Explikation: Valda stycken ur Lyths 
Läsebok. 3j Komposition: Skriföfningar å lärorummet. 

Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste af Form
läran. 2) Explikation: De 7 första styckena i Lyths 
Läsebok samt 12 stycken i Brodéns Läsebok.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Fomläran till 6:te kap. 
2) Explikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok. 3) 
Komposition: Skriföfningar å lärorummet.
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Första klassen: Grammatik: Läran om Substantiven, Adjektiven, 
Pronomen och de svaga verbens böjning, jemte motsva
rande öfningar från Tyska till Svenska och från Svenska 
till Tyska.

Engelska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: hela klassen: 1) Grammatik: Her- 
lens, syntaxen med motsvarande elementarbok. 2) Ex
plikation: Biographical Essays, by Macaulay, styckena 
Johnson, Frederic the Great. 3) Komposition: Skriföf- 
ningar å lärorummet. De från grekiskan dispenserade 
dessutom: 1) Explikation af Christmas Carol, by Dic
kens, Macaulays' History of England, Chapter I. 2) 
Komposition: TIela elementarboken till Herléns gram
matik, muntligt. Flera skriftliga uppsatser. De från he
breiskan dispenserade: Bertrand Barrére i Biogr. Essays. 
Repetition af Etymologien.

„ öfre Realklassen: 1) Grammatik: Samma lärobok, repe
tition af etymologi och syntax. 2) Explikation ur 
Sketchbook, by Washington Irving. 3) Komposition: 
Hela elementarboken, syntaxen två gånger muntligt; 29 
stycken ur Mays’ öfningar. Ett hemthema hvarannan 
vecka.

„ nedre Latinklassen: hela klassen: Börjat språket. 1) Gram
matik: Samma lärobok, uttalsläran och hela etymologien 
med repetition. 2) Explikation och innanläsningsöfningar; 
The Alhambra, by Washington Irving. De från grekiskan 
dispenserade: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 2) 
Explikation: Svårare stycken i The Alhambra. Kursiv 
läsning efter fritt, af läraren gilladt, val. 3) Komposi
tion: A lärorummet hela syntaxen i Elementarboken. De 
från hebreiskan befriade hafva dessutom läst flera stycken 
i The Alhambra, börjat Macaulays’ History of England.

„ nedre Realklassen: Tillsammans och till alla delar lika 
med Sjunde öfre Realklassen.

Sjette öfre Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: Börjat 
språket. 1) Grammatik: Formläran till och med starka 
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verben. 2) Explikation: Tales of the Alhambra, 3 
berättelser. 3) Komposition: Themata på lärorummet.

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Syntax till adverbet. 
2) Explikation: Columbus, by Washington Irving, Ch. 
XXI—XXXV (87 sidor). 3) Komposition: Elementar- 
boken styckena 44—78, å tabulan.

,, nedre Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: Formläran afslutad och repeterad. 2) Ex
plikation: The Little Duke, by the author of the Heir 
of Redclyffe, 3 kap., Columbus 3 kap. 3) Komposi
tion: Hela formläran i Elementarboken.

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Formläran fullständigt 
repeterad, syntax nytt §§ 55—89. 2) Explikation:
the Alhambra sidd. 25—29, 78—96, 49—66; extempore 
några blad. 3) Komposition: Hela formläran muntligt; 
Elementarboken.

Femte Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: Formläran till adverbet, för en del af klassen 
nytt. 2) Explikation: Golden Deeds, by Miss Yonge 
46 sidor, Columbus 4 kap. 3) Komposition: Elemen
tarboken från början till adverbet, å tabulan.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Formläran fullständigt repe
terad, delvis nytt. 2) Explikation: The little Duke, 
från 5 kap. till bokens slut. 1) Komposition: Å ta
bulan, elementarboken från 27 stycket till formlärans slut. 

Fjerde Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: Uttalsläran och formläran till de starka verben.
2) Explikation.- Ofversättningar och vokabelläsning af 
de engelska styckena i elementarboken; The little Duke 
3 kap. 3) Komposition: A lärorummet de svenska 
styckena i elementarboken till det 30.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af formläran 
och syntaxen till pronomen. 2) Explikation: The little 
Duke 4 kap. 3) Komposition: A lärorummet de till 
syntaxen hörande styckena från 44—56 i elementarboken. 

Tredje Realklassen: 1) Grammatik: Formläran till prepositio- 
nerna. 2) Explikation: The little Duke, 50 sidor.
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3) Komposition: Muntliga och skriftliga öfningar å 
lärorummet.

Andra Realklassen: Börjat språket. 1) Grammatik: Uttals- 
lära och formlära till de starka verben jemte 46 och 
47. 2) Explikation: De engelska styckena i Eleraeu- 
tarboken från 1—36, jemte vokabelläsning. 3) Kompo
sition: Skriföfningar å lärorummet af de svenska styckena 
i elementarboken frän 2—22.

Latinska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik efter Rabe, delar af 
Syntaxen, muntligen; Extemporalier efter Frigeil; Stilistik, 
Saves lärobok (l:sta delen) fullständigt; Antiqviteter 
muntligen samt efter Bojesen. 2) Explikation: Livius, 
3:dje boken, Cicero Disp. Tusc., Lsta boken, Virgilii 
Aeneid, 5:te boken, Horatii Oder, Lsta boken jemte spridda 
oder af 2:dra och 3:dje böckerna, Plauti Captivi 3 akter. 
3) Komposition: Hemthemata under TI. T. 13, under V. 
T. 10 utom profthema.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik efter Rabe, Etymo
logi §§ 1—92, Syntax §§ 110—133. 2) Explikation: 
Livius, 2:dra boken, kap. 34—65, 3:dje boken, kap. 1—12, 
Cicero Disp. Tusc., Lsta boken, kap. 1—34, Virgilii Ae
neid, 4:dc boken samt v. 1—400 af 5:te boken. 3) Kom
position: Hemthemata under TI. T. 12, under V. T. 12. 

Sjette öfre Ldtinklassen: 1) Grammatik efter Rabe, Etymologi.
2) Explikation: Livius, Lsta boken, kap. 43—60, 2:dra 
boken, kap. 1—40, Virgilii Aeneid, 2:dra boken, v. 370— 
804, samt 3:dje boken. 3) Komposition: Hemthema 
under IT. T. 12, under V. T. 12.

„ nedre Latinklassen (1 och 2): 1) Grammatik efter Rabe, 
Syntax §§ 110—133 och 141—187; Extemporalier en 
timma i veckan. 2) Explikation: Livius, Lsta boken, 
kap. 1—40 med repetition, Virgilii Aeneid, Lsta boken 
med repetition. 3) Komposition: Hemthemata under
H. T. 12, under V. T. 14.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik efter Rabe, hela den större 
läroboken; Extemporalier efter Råbe och Frigell; Mytologi 
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efter Brodén. 2) Explikation: Cæsar, Bellum Gallicum, 
l:sta boken och kap. 1—9 af 2:dra boken; Ovidius: 
Quattuor Aetates, Niobe, Dædalus et Icarus, Philemon et 
Baucis. 3) Komposition: Hemthemata under H. T. 12, 
under V. T. 14.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Rabes min
dre lärobok; Extemporalier efter Rabe. 2) Explikation: 
Cornelius Nepos: Conon, Datames, Epaminondas, Agesi- 
laus, Timoleon, Hannibal. 3) Komposition: Hemthemata 
under H. T. 12, under V. T. 14.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik efter Rabes mindre läro
bok, formläran nära fullständigt, syntax, det vigtigaste af 
kasusläran. 2) Explikation: Törneblads elementarbok, 
2:dra afdelningen, jemte fabler och berättelser; Cornelius 
Nepos: Cimon, Aristides och Miltiades. 3) Komposi
tion: Muntliga och skriftliga öfversättningar på läro- 
rummet.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik, det vigtigaste af formläran 
efter Rabes mindre lärobok. 2) Explikation: Torne
blads elementarbok, l:sta afdelningen till 32:dra stycket.
3) Komposition: Muntliga och skriftliga öfversättnings- 
öfningar på lärorummet.

Grekiska Språket.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik: Repetition af Kiihners lä
robok. 2) Explikation: Xenophons Anabasis, bok 1—5: 
Homeros’ Ilias, rhaps. 1—3; Platons dialog «Kriton».

,, nedre klassen: 1) Grammatik: Syntax efter Kühner. 2) 
Explikation: Xenophons Anabasis, bok 4: Homeros’ 
Odysseia, rhaps. 2—3; Herodotos, bok 1, kap. 1—80.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: Syntax, från dess början 
till och med läran om propositionerna. 2) Explikation: 
Xenophons Anabasis, bok 3; Homeros’ Odysseia, rhaps.
1—2. 3) Komposition: Enkla skriföfningar på läro
rummet.

„ nedre klassen: 1) Grammatik: Formläran fullständig med 
reglor och undantag. 2) Explikation: Xenophons Ana- 
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basis bok 1—2. 3) Komposition: Enkla skriföfningar 
på lärorummet.

Femte klassen: 1) Grammatik: Formläran. 2) Explikation: 
Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 2—4.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: Deklinations- och konjugations
former till och med verba contracta och verba på pc. 
2) Explikation: 12 läsöfningsstycken från såväl grekiska 
till svenska som från svenska till grekiska; Xenophons 
Anabasis, bok 1, kap. 1.

Hebreiska Sjjråket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste efter 
Lindberg. 2) Explikation: 1 Mose bok kap 37, Da
vids psalmer 1—15.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Till och med Verba 
Regularia. 2) Explikation: Lsta stycket af första af- 
delningen i Tullbergs läsebok.

Teologi.

Sjunde öfre Latinklassen: Bibelhandbok, Bergs: 29—37; Nya
Testamentet på grundspråket: Matth. Ev. kap. 18—28 
(nytt) och 1—7 (rep.); Kyrkohistoria: Nyare Tidens (nytt) 
och repetition af hela, efter Cornelii lärobok; Dogmatik: 
repetition af Norbecks lärobok.

,, öfre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet 
på Svenska: Matth. Ev. kap. 1—7.

,, nedre Latinklassen: Bibelhandbok: §§ 1—28; Nya Testa
mentet på grundspråket: brefvet till de Romare, kap. 
1—8; Kyrkohistoria: Nyare Tidens; Dogmatik: kap. 9—11.

„ nedre Realklassen: Bibelhandbok: §S 1—20; Nya Testa
mentet pä svenska: Matth. Ev. kap. 1—7; Kyrkohistoria: 
Nyare Tidens (nytt) och repetition af hela; Dogmatik: 
kap. 9—11 (nytt) och repetition af hela.

Sjette öfre Latinklassen: Bibelhandbok: §§ 29—59; Nya Testa
mentet på Svenska: Joh. Ev. kap. 7—21, Ap.-G. kap. 
1—7; Kyrkohistoria: Medeltidens; Dogmatik: kap. 5—7.

„ öfre Realklassen: Lika med motsvarande Latinklass.
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Sjette nedre Latinklassen: Bibelhaiidbok: §§ 1—28; Nya Testa
mentet på svenska: Luce Ev. kap. 20—24, Joh. Ev. kap. 
1—4; Kyrkohistoria: Gamla Tidens; Dogmatik: kap. 1—2.

„ nedre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet 
på svenska: Luce Ev. kap. 16—24, Joh. Ev. kap. 1—4. 

Femte Latinklassen: Hela Katekesen med utförlig förklaring; Nya 
Testamentet: Marci Evangelium; Kyrkohistoriska berättel
ser efter Skarstedt; sid. 1—114.

„ Realklassen: Hela Katekesen; Bibelhandbok: §§ 1—14; 
Nya Testamentet: Marci Ev. kap. 1—10; Kyrkohistoriska 
berättelser efter Skarstedt: till Andra Tidehvarfvets 4:de 
afdelning.

Fjerde Latin- och Realklasserna: Katekesen, repetition af de tre 
första hufvudstyckena; Nya Testamentet: Matth. Ev. kap. 
1—16; Bergs Bibelhandbok: från början till afdelningen 33.

Tredje Latinklassen: Katekesen: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyc
kena; Repetition af Gamla Testamentets Bibliska Historia 
till 45:te berättelsen; Nya Testamentets Bibi. Hist., berät
telserna 1—30 med uteslutande begagnande af Bibeln. 
Psalmer, valda i öfverensstämmelse med katekesundervis
ningen.

„ Realklassen: Katekes och Psalmer, lika med Tredje La
tinklassen. Nya Testamentets Bibi. Hist.: Berättelser 
29—52 samt några berättelser från början.

Andra Latinklassen: Katekes: La hufvudstycket; Biblisk Historia: 
större delen af berättelserna i Nya Testamentet, vid hvil- 
kas läsning Bibeln blifvit följd. Valda psalmer.

,, Realklassen: Katekesen: 2;a hufvudstycket; Nya Testamen
tets Bibliska Historia, berättelserna 1—27, vid hvilkas 
läsning Bibeln blifvit begagnad. Valda psalmer.

Första klassen: Katekes: La hufvudstycket; Biblisk Historia: Gamla 
Testamentet. Valda psalmer.

Filosofi.

Sjunde öfre klassen: Så väl Latinafdelningen som den Reala hafva 
i Logik och Psykologi genomgått de i Skolstadgan före- 
skrifna kurserna.
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Sjunde nedre klassen: Realafdeluingen har genomgått Logiken full
ständigt, Latinafdelningen endast Tankelagarne samt läran 
om Begrepp, Omdöme och Slutledning

Botanik.

Sjette öfre Latin- och Realklasserna: Afslutat och repeterat na
turliga systemet; genomgått de allmänna växtarterna med 
ledning af egna herbarier. Växtinsamling (frivilligt).

,, nedre Latin- och Realklasserna-. Histologi efter Anderssons 
lärobok, 3:dje häftet; naturliga systemets två första serier. 
"Växtinsamling efter Skolstadgans föreskrift (och derutöfver 
frivilligt).

Femte Latin- och Realklasserna: Afslutat och repeterat Lärobokens 
2:dra häfte, med jemförande af egna herbarier. Växt
insamling som ofvan.

Fjerde Latin- och Realklasserna: Växtarterna 1—35 i Lärobokens 
2:dra häfte, med begagnande af herbarier. Växtinsamling.

Tredje Latin- och Realklasserna: De högre växternas yttre orga
ner, med ledning af väggplancher och egna herbarier; pagg.
34—41 i Lärobokens l:sta häfte. Växtexaminering, samt 
insamling efter föreskrift.

Andra Latin- och Realklasserna: Till pag. 24 i Lärobokens l:sta 
häfte, med ledning af väggplancher. Sexualsystemet. Växt
insamling efter föreskrift.

Första klassen: Om Djuren och Växterna i Berlins naturlära. 
Verldsdelarnes fysiska Geografi efter väggkarta.

Zoologi.

Sjette öfre Latin- och Realklasserna: Repetition af hela Läro
kursen, dels på lärorummet, dels i Läroverkets Museum.

„ nedre Latin- och Realklasserna: Om led-, blöt- och strål- 
djur.

Femte Latinklassen: Drån hönsfoglar till och med fiskarne, det 
vigtigaste efter Torins Lärobok.

„ Realklassen: Om menniskans näringsorganer, kräldjur, grod- 
djur och fiskar (Torin).

Fjerde Latinklassen: Från enhofvade däggdjur till strutsfoglar, det 
vigtigaste (Torin).
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Fjerde Realklassen: Om menniskans näringsorganer samt foglarne 
(Torin).

Tredje Latinklassen: Kort inledning- om djuren samt ordn. 1—9 
af däggdj ursklassen (Torin).

„ Realklassen: Menniskans benbyggnad samt däggdjuren 
(Torin).

Fysik.

Sjunde öfre Latin- och Realklasserna: Repetition af läroboken 
(af Schabus). Realafdelningen dessutom och hufvudsakli- 
gen löst problemer.

„ nedre Latinklassen: Afslutat Optiken. Läran om Magne
tism och Elektricitet; Hydro- och Aerostatik. Samma läro
bok som föregående klass.

,. nedre Realklassen: Problemlösning inom Fysikens flesta 
delar.

Sjette öfre Latinklassen: Inledning och Värmeläran (efter Shabus).
,, öfre Realklassen: Afslutat Optiken; Magnetism och Frik

tionselektricitet efter Floderi lärobok; problemer.
„ nedre Realklassen: Akustiken; Optik till kap. 7 i Floderi 

lärobok.
Femte Realklassen: Repetition af Inledningen och Statiken; Vär

meläran.
Fjerde Realklassen: Inledningen och en del af Statiken, efter 

samma lärobok.

Kemi.

Sjunde öfre Realklassen: Laborationer under hela Höstterminen. 
Repeterat hela läroboken (af Berlin).

„ nedre Realklassen: Metallerna efter Berlins Kemi. Under 
Höstterminen deltagit 1 timme i veckan i laborationer.

Sjette öfre Realklassen: De lätta och Jerngruppens metaller. 
,, nedre Realklassen: Metalloiderna och Syrorna.

Matematik.

Sjunde öfre Latinklassen: Bjorlings algebra, andra delen, läran 
om potenser, logaritmer och serier, samt plan trigonometri, 
efter Phragmén, förra kursen. En mindre del af afdel- 
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ningen har dock under tiden sysselsatts med lösning af 
algebraiska problem. Repetition af Euklides III: 23—VI 
med talrika öfningssatser efter Todhunter. Repetition, 
hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen. Skriftliga 
uppsatser hvarannan vecka.

Sjunde ofre Realklassen: Plan trigonometri, efter Phragmén, se
nare kursen. Mekanik, efter Cederblom. Repetition, huf
vudsakligen medelst problem, af hela kursen i algebra, 
planimetri, stereometri, plan trigonometri och mekanik. 
Skriftliga uppsatser hvarannan vecka.

,, nedre Latinklassen: Afslutande af Bjorlings algebra, förra 
delen, med talrika problem, samt en del af läran om eqva- 
tions-system ur den andra delen. Repetition af Euklides 
I—III: 22 i förening med tillhörande öfningssatser efter 
Todhunter. Skriftliga öfningar hvarannan vecka.

„ nedre Realklassen: Plan trigonometri, efter Phragmén, 
förra kursen och det vigtigare af den andra. I öfrigt lika 
med sjunde öfre Realklassen.

Sjette öfre Latinklassen: Bjorlings algebra, afslutande af förra de
len. Euklides, afslutande af bok. VI samt repetition af 
V—VI, efter Björling.

„ öfre Realklassen: Bjorlings algebra, senare delen, från kap. 
IX § 3 till och med kap. XII samt ett stort antal pro
blem ur problemsamlingens tredje afdelning. Hellströms 
stereometri I—II i förening med formlerne 1—38. Tod- 
hunters öfningssatser 139—1G6.

„ nedre Latinklassen (1 och 2j: Bjorlings algebra, från kap. 
VI till och med de numeriska exemplen i kap. VIII § 2, 
samt 60 problem, valda ur problemsamlingens första af
delning, Euklides IV samt V—VI: 9 efter Björling, dock 
utan bevis för V: 8—27, med lättare geometriska öfnings
satser till IV efter Todhunter.

„ nedre Realklassen: Bjorlings algebra, från kap. VIII § 4 
till och med kap. IX § 3 jemte de geometriska problemen 
i problemsamlingens andra afdelning. Repetition af Eu
klides V—VI efter Björling jemte 47 öfningssatser till 

VI efter Todhunter. Todhunters öfningssatser 111—139. 
Hellströms stereometri, I: 1—26.
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Femte Latinklassen (1 och 2): Bjorlings algebra, kap. IL Eukli- 
des III med lättare öfningssatser efter Todhunter. Repe
tition af Euklides II.

„ Realklassen: Bjorlings algebra, frän kap. VI till och med 
kap. VIII § 3 jemte problemen 69—120 ur problemsam
lingens första afdelning samt 1—35 ur andra afdelningen. 
Euklides V: 8—27 samt VI: 10—30 efter Björling. Tod- 
hunters öfningssatser 53—138.

Fjerde Latinklassen (1 och 2): Regula de tri, repetition af deci
malräkning, sorter och allmänna bråk, förnämligast under 
hufvudräkning. Euklides II med lämplige öfningssatser.

„ Realklassen: Bjorlings algebra, till och med eqvationer 
af första graden jemte problem. Euklides V (utan bevis) 
—VI: 17, efter Björling, samt 50 öfningssatser.

Tredje Latinklassen (1 och 2): Decimalräkning, nya sorter och 
allmänna bråk. Euklides I med passande öfningssatser.

„ Realklassen: Gamla sorter, regula de tri, intresseräkning. 
Bjorlings algebra, addition, subtraktion och multiplikation 
med qvantiteter af helt tals form. Euklides I—IV med 
lättare öfningssatser.

Andra Latinklassen: Nya sorter och allmänna bråk. Euklides 
I: 1—8.

„ Realklassen: Decimalräkning, nya sorter, reduktion med 
gamla sorter samt allmänna bråk. Euklides I.

Första klassen: Hela tal, decimalbråk och nya sorter. Hufvud- 
räkning. En kort åskådnhigskurs i geometri efter Ber
gius.

Historia och Geografi.

Sjunde öfre Latinklassen: Repetition af Gamla Historien, efter 
Ekelund, Nyare, efter Palmblad, samt Svenska, efter Odh- 
ners större Lärobok (den sistnämnde dock blott genom
gången från och med Gustaf Wasa till och med Adolf 
Fredrik) med tillägg efter Pütz, Becker och Fryxell. Eu
ropas politiska Geografi.

,, öfre Realklassen: Samma pensum, med den skilnad, att 
här i stället för Gamla repeterats Medeltidens Historia, 
samt att samtlige verldsdelarnes, särdeles Europas och 
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Amerikas sä väl fysiska som politiska Geografi här blifvit 
genomgången.

Sjunde nedre hatinklassen: Slutet af Gamla (Rom under kej- 
sarne) samt hela Medeltidens Historia, hvaraf dock blott 
4:de Tidehvarfvet, från Rudolf af Habsburg, hunnit repete
ras, samt dessutom Sveriges äldre Historia, efter Odhner, 
till och med Gustaf Wasa. I Geografien en del af Euro
pas politiska.

„ nedre Realklassen: Under större delen af Vårterminen 
sammanläsning med 7:de öfre Realklassen och således 
samma pensa.

Sjette öfre Latinklassen: Nyare Historien, från Preussen till läro
bokens slut. I Geografien: Frankrike, Schweiz, Pyreneiska 
halfön, Italien, Grekland, Turkiet, efter Palmblad.

„ öfre Realklassen: Nyare Historien, samma pensum som 
Latinklassen. Svenska Historien, från Erik XIV till Fri
hetstiden, efter Odhners lärobok. I Geografien: Italien, 
Grekland, Turkiet samt Nord-Amerika.

,, nedre Latinklassen (1 och 2): Nyare Historien, från läro
bokens början till Franska Revolutionen. I Geografien: 
Grekland, Turkiet, Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, 
efter Palmblad.

„ nedre Realklassen: Nyare Historien, från Ludvig XIII till 
Österrike under Leopold II. Svenska Historien, efter 
Odhner, från Stenkilska ätten till Gustaf I. I Geografien: 
Sverige, Norge, Danmark, Ryssland och Storbritannien.

Femte Latinklassen (1 och 2): Gamla Historien, från lärobokens 
början till Augustus, efter Ekelund, med läsning på karta 
af det hufvudsakliga af gamla verldens geografi. Dessutom 
Italiens, Greklands, Turkiets, Sveriges, Norges, Danmarks 
och Storbritanniens Geografi.

,, Realklassen: Gamla Historien, efter Ekelund, tredje och 
fjerde tidehvarfven. Nyare Historien, efter Palmblad, för
sta tidehvarfvet samt af det andra till Frankrike. Svensk 
Historia, efter Ekelund, från och med Gustaf III till läro
bokens slut. I Geografien, samma pensum som Latin
klassen jemte Rysslands politiska och det öfriga Europas 
fysiska geografi.
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Fjerde Latinklassen (1 och 2): Gamla Historien, från lärobokens 
början till Rom såsom Republik, med läsning på karta af 
de genomgångna ländernas geografi. Svenska Historien, 
efter Ekelund, från och med Gustaf III till lärobokens 
slut. I Geografien: Nederländerna, Belgien, Frankrike, 
Schweiz och Pyreneiska halfön, efter Palmblad.

,, Realklassen: Samma pensa.
Tredje Jjatinklassen (1 och 2): Svensk Historia, efter Odhners 

mindre lärobok, från Folkungaätten till Frihetstiden. Dess
utom Rysslands, Storbritanniens, Österrikes samt Tysklands 
fysiska geografi, efter Palmblad.

,, Realklassen: I Svenska Historien samma pensum som 
Latinklassen. I Geografien Tyskland och Österrike, efter 
Palmblad.

Andra Latinklassen: Svensk Historia, efter Odhners mindre läro
bok, från Kalmar-unionen till Kristina. Geografi efter 
Palmblad: Sverige, Norge, Danmark, Slesvig och Ryssland.

,, Realklassen (1 och 2): I Svenska Historien, efter Dahm, 
samma pensum som Latinklassen. I Geografien likaledes 
samma pensum som Latinklassen.

Första klassen: Svensk Historia, efter Odhner, från lärobokens 
början till Sten Sture d. ä. Sveriges och Norges geografi, 
efter Palmblads lärobok och med begagnande af Mentzers 
blindkarta öfver Skandinavien. Kartritning.

Ritundervisningen.

Ritundervisningen har under detta år fortgått efter samma 
plan och med samma materiel som under förledna året. Vägg- 
taflorna ha blifvit genomgångna, i allmänhet på tillfredsställande 
sätt, af de lägre klasserna; ehuru naturligtvis åtskillige ej kunnat 
med nödig säkerhet utföra de å nämnde taflor upptagna svårare 
teckningar. Klotsritning har under vintermånaderna förekommit i 
4:de och 5:te klasserna; men den nuvarande lokalen är för detta 
slags ritning ej rätt lämplig. Konstruktions- samt landskapsfigurer 
och ornamentsritning har försiggått i 6:te och 7: de klasserna. I 
anseende till det stora lärjungeantalet — 370 stycken —• har det 
varit nödvändigt att, liksom förra året, anlita en biträdande lärare 
i teckning.
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Sång och Musik.

Sång. Ungdomen har, efter öfning och vunnen färdighet 
under Höstterminen varit fördelad på 5 Sångafdelningar men under 
Vårterminen endast på 4. Då nemligen, i anseende till bristande 
sångförmåga, en mängd lärjungar här äro från sånglektionerna be
friade och dessutom under Vårterminen derifrån frikallas alla, som 
äro under beredelse till sin första Nattvardsgång, ansågs en sådan 
sammanslagning af afdelningar både möjlig och lämplig. Under
visningstiden är emedlertid ungefärligen densamma som förut, 
d. v. s. 10 timmar i veckan. Vid undervisningen har under vårter
minen begagnats Grönhamns Sångskola — uti l:sta och 2: dra sång
klassen en- och uti den 3:dje flerstämigt — hvarförutom i musikens 
teori blifvit genomgångna de vanligaste dur- och moll-skalorna, tre
klanger samt sext-, qvartsext- och septima-ackorder; den 4:de sång
klassen har sjungit flerstämiga körer.

Musik. Orgelspelning och harmonimusik. Denna senare be
står af ess- och b-kornetter, alt- och tenor-horn, bombardon och 
bastuba, samt infanteri- och bastrummor.

Gymnastik och Exercis.

Beträffande lokal och attiralj är för året ingen förändring att 
anmärka, utom deruti att vapenförrådet ökats med 30 st. bajonett- 
fäktningsgevär, 30 floretter och 9 s. k. befälssablar för exercisen.

Närvarande under Höstterminen 524 lärjungar, af hvilka 290 
voro under och 234 öfver 15 år. Af desse blefvo vid anställd 
mönstring, på grund af sjuklighet eller svag fysik, underkände och 
från all gymnastik befriade 54 och från appareilgymnastik 27, 
summa 81. Återstående således för fullständiga Päkt- och Gymna- 
stiköfningar voro 443, fördelade på 4 afdelningar så, att den 
första eller lägsta, som utgjorts af l:a klassen, räknat 48, den 
andra, som utgjorts af 2:dra och 3:dje klasserna, 161, den tredje, 
bestående af 4:de och 5:te klasserna, 107, samt den fjerde, eller 
6:te och 7:de nedre klasserna, 100 lärjungar, hvartill kommer 
sjunde öfre klassen, som, med ett antal af 27 lärjungar, endast 
öfvat fäktning. De ofvannämnde, från appareilgymnastiken befriade, 
27 lärjungarne hafva dessutom deltagit i lektionerna vid öfning af 
fristående gymnastik.



Under Vårterminen närvarande 511, af hvilka 214 under 
och 297 öfver 15 år. Samma indelning af ungdomen, med afse
ende på gymnastiköfningarne, har äfven bibehållits, sedan af den 
vid Terminens början som vanligt företagna läkarebesigtningen re
sultatet visat sig vara ungefärligen detsamma som för den före
gående, med den skilnad blott, att nu fullkomligt frikändes 53, då 
deremot befrielsen från appareilgymnastiken blott sträckte sig till 
15, eller 12 mindre än förra gången. Numerären inom de sär
skilda afdelningarne har således ock för terminen varit oförändradt 
densamma som för höstterminen här ofvan finnes angifven. Te
träffande den s. k. fristående afdelningen gäller ock samma för
hållande, att den nemligen alltid deltagit i för densamma passande 
öfningar. Förestående anordning har endast i ett fall förorsakat 
olägenhet, så till vida nemligen, att andra afdelningen, som besti
git sig till 160 lärjungar, blott med svårighet kunnat röra sig 
och öfvas i Gymnastiksalen, så rymlig den än är, hvadan gårds
planen, när väderleken så medgifvit, för dessa öfningar understun
dom måst tagas i anspråk.

Ofningstiderne hafva varit oförändradt desamma, som i sist 
utgifna program finnas fullständigt angifne. Fördelarne af gymna
stikens förläggande till förmiddagarne äro nemligen, med afseende 
på ungdomens fysiska välbefinnande, så påtagliga och öfvervägande, 
att, oaktadt de med denna anordning förknippade olägenheter, ingen 
tanke uppstått än mindre fråga väckts om återgång till det gamla. 
Så har La afdelningen gymnasticerat dagligen kl. 9—'10, 2:dra 
afdelningen kl. 1.10—10 samt 3:dje afdelningen kl. —2, hvilka
sistnämnde lektioner dock ungefärligen halfva höst- och vårterminen 
användts för inöfning af enklare militäriska rörelser och handgrepp, 
i afsigt att så småningom bilda en duglig rekrytskola för sjelfva 
hufvudafdelningen. 4:de eller högsta afdelningen har haft sin
gymnastiktid förlagd till kl. 2—|3 hvarje dag utom Måndagar 
och Torsdagar, då eftermiddagslektionerna lagt hinder i vägen derför. 
I stället gymnasticerades dessa dagar kl. 5—J6. Under den tid af 
året, som exercisen legat nere, har jemte gymnastiköfningarne med 
Läroverkets 4 högsta klasser öfvats fäktning — 1 å 11 timma 
dagligen, dervid samtlige de fäktande, uppgående till ett antal af 
102, varit fördelade på 3:ne afdelningar. Vid dessa lektioner har 
med 6:te nedre klassen öfvats fäktning på bajonett och florett, 
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med 6:te öfre på bajonett, Horett och sabel och med 7:de klassen 
florett och sabel — hvarje afdeluing 2 timmar i veckan.

Emercisöfniwjarne hafva under läseåret, ungefär 6 veckor vid 
dess början och lika länge vid dess slut, eller från medlet af April 
månad, drifvits med samma intresse som vanligt och till samma 
utsträckning, som i Nåd. Cirk. af den 23 Mars 1870 finnes för 
dem bestämd. Den egentliga exercisafdelningen har utgjorts af 
7:de nedre, hela 6:te samt någon del af 5:te klasserna, fördelad i 
2:ne kompanier, hvardera på 85 man, i hvilken styrka dock ingår 
i 2:dra komp, en afdelning af Tekniska Skolans lärjungar på 32 
man. Läroverkets egen exercisafdclning, befälet inberäknadt, be
stiger sig således till 153 man. Hela denna styrka har exercerats 
4 gånger i veckan, 1' timma hvarje gång, hvaraf 2:ne gånger 
öfvats bataljons och 2:ne gånger kompaniexercis, hvarförutan flere 
fältmarscher företagits och 2:ne gånger under året öfningar i be- 
vakningstjenst egt rum. En större fältmanöver har ock företagits 
den 1 sistl. Okt., till ett, en half mil utanför Staden beläget ställe, 
der i skog och stenbunden mark kompanierne fingo agera mot 
hvarandra, hvarvid konsumerades icke obetydligt qvantum lös am
munition, som af Läroverkets kassa bekostades.

Ett ganska vigtigt steg framåt, beträffande sjelfva ekiperingen 
vid dessa öfningar, har under innevarande termin ock egt rum der- 
utinnan, att genom exercislärarens Herr Löjtnant Falkmans nitiska 
bedrifvande och benägen, högst fortjenstfull medverkan så väl af ho
nom sjelf som af åtskilliga stadens Herrar och Damer, hos hvilka 
man derföre står i stor förbindelse, anskaffats, genom föranstaltande 
af 2:ne musikaliskt-dramutiska soaréer, medel till inköp af remtygs- 
persedlar, bestående af lifrem och patronkök af blankläder, den förra 
med spänne försedd, för 150 man, och kan man icke vid detta 
tillfälle annat än uttala jemväl den lifligaste tacksamhet för den 
stora allmänheten, som behagade omfatta sjelfva saken och presta
tionerna med det intresse, att den betydliga summan af 660 Rdr 
för ändamålet inbringades. Arbetet har ock bedrifvits med den 
fart, att hela leveransen i dessa dagar fullgjorts och vid uppvis
ningen kommer att användas. Dock fattas ännu bajonettbalja, för 
afhjelpandet af hvilken brist Rektor i underdånig ansökan hos 
Kongl. Majestät anhållit om nådigt tillstånd, att få af Läroverkets 
egna medel använda en summa, ej öfverstigande 250 Rdr, å hvil
ken ansökan dock ännu ej nådig resolution erhållits.



Målskjutninysö/miujarne hafva drifvits i full öfverensstäm- 
mclse med föreskrifterna i Nådiga Cirkuläret af d. 23 Mars 1870, 
d. v. s. att Sjunde ofre klassen ensam fått öfva skarp målskjut
ning, hvartill erforderlig ammunition varit af Statsmedel bekostad 
ocli genom Kongl. Eecles. Departementet hit öfversänd med 1700 
patroner. För samma ändamål hafva ock öfverlemnats 4 st. Ke- 
mingtonsgevär, hvilka, jemte de Läroverket tillhöriga, vid dessa 
öfningar begagnats. Tacksamt erkäunes, att Skarpskyttecorpsens 
skjutbana med vanlig beredvillighet härvid upplåtits.

Sjunde nedre och G:te klassernas öfningar i samma hänseende 
hafva bestått uti s. k. Salongsinålskjutning, hvilken äfvenledes be
kostats af Staten, som för detta ändamål låtit genom K. Eccles. 
Dep. till Läroverket öfverlemna 4 st. gevär af Remingtonsmodell 
med salongsaptering, samt 14,400 patroner. Lämplig Tafla, för 
12 ä 15 år sedan inköpt, fanns vid Läroverket att tillgå, äfvensom 
ganska tjenlig lokal i gymnastiksalen, der dessa öfningar under 
båda terminerna med all ifver pågått. Såsom bevis på det intresse, 
dessa öfningar väckt hos ungdomen, samt såsom ett efterföljans- 
värdt exempel äfven på andra håll, må nämnas, att från början af 
denna termin här trådt i verksamhet en Skjutföreniny, bildad af 
ynglingar inom sistnämnde klasser, med ändamål, att uppdrifva 
skjutfärdigheten så långt ske kan, utan åsidosättande af öfriga 
göromål. Den hittills vid öfningarne förbrukade ammunitionen är 
på ynglingarnes egen bekostnad anskaffad och samma lär väl för
hållandet blifva med den dyrbarare skarpa, som vid skjutningen i 
öppen bana hädanefter användes; emedan, då Statsverket åtagit 
sig kostnaden för den vid hvarje Läroverk beräknade åtgången af 
ammunition, man icke tänkt sig ytterligare behof deraf, och tillå
telse således saknas, att af tillgängliga medel afhjelpa ett sådant. 
Onskligt vore emedlertid och möjligen i fäderneslandets eget intresse 
välbetänkt, om de frivilliga Skytteföreningar, som vid de större 
Läroverken bildas och naturligtvis i sig endast upptaga ynglingar 
med hog och fallenhet för denna, i våra tider alltmera nyttig och 
nödvändig vordna, konst det nådigst kunde medgifvas Läroverken, 
att af egna medel tillhandahålla, under Kektors och vederbörande 
lärares kontroll, erforderligt qvantum ammunition, så att för den 
goda sakens befrämjande ingen annan uppoffring än den af tid be- 
höfde å lärjungarnes sida ifrågakomma. Föreningen räknar f. n. 
30 medlemmar.
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Att samtliga dessa öfningar, när de handhafvas med den skick
lighet och det varma intresse, som här af vederbörande lärare åda
galäggas, fördelaktigt inverka på ungdomens så väl intellektuella som 
fysiska utveckling och välbefinnande, måste af hvar och en villigt 
erkännas. Ungdomen företer ock i allmänhet ett friskt och hurtigt 
utseende. Orsakerna till de undantag, som härifrån möjligen kunna 
vara att bemärka, sammanfattas hufvudsakligen i här bifogade ta-
bellariska uppgift.
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V. Gåfvor,
som under året blifvit till Läroverkets Samlingar förärade.

l:o. Till Biblioteket,
som från innevarande års början vårdas af Adjunkten Ihre 

och för allmänheten hålles öppet en timma i veckan, 
hvarje Onsdag kl. 11—12.

Christiania Universitet genom Kammarherren m. m. C. Holst: Norske Univer
sitets og Skole-Annaler, 3 Kække, XI IL 1 och 2, Christiania 1870; 
Undervisnings-Materiel for Almueskolerna, Gave af H. Majst Kongen 
till Finmarkens Almueskolevæsen. Christiania 1870. Nyt Magazin for 
Naturvidenskaberne, 17 B. 4 H. Christiania. 1870.

Gumælius, G. IV., Läroverkets Inspektor m. m.: Meteorologiska iakttagelser i 
Sverige, af E. Edlund, 4 Band., Sthlm 1864.

Gumælius, F. AV., Redaktör: Diverse Berättelser (Annual Reports) om undervis
ningen, fängelseväsendet, hospitalsväsendet, och döfstummas samt blin
das uppfostran, jemte den 1870 hållna census, alla från Staten Minne
sota i Norra Amerika. Tryckte i S:t Paul 1871, 7 häften.

Hægerstolpe, Bernhard, Stud, vid Lvkt: Valere Maxime, trad, en fran^ois par 
Claveret. Paris 1647. Q.

Holst, Hj., Ryttmästare: H. de Condé, La Prusse au pilori de la civilisation, 
Bruxelles 1871.

Jeurling, A. E., Stud, vid Lvkt: Wahlenberg, Flora Upsaliensis. Upsala 1820.
Sanden, P. A., Stud, vid Lvkt: Æschyli tragoediæ, Lipsiæ 1813; Publii Teren 

tii Comoediæ sex, Roterdam 1680; Fru Campans Anteckningar, rö
rande Marie Antoinettes enskilda lefnad, Mariefred 1825 samt Otawa 
eli Suomalaisia Huvituksia, Gottlundilta, Tukhulmissa 1831.

Schillander, Hugo, Stud, vid Lvkt: Linde, Svensk Ekonomilagfarenhet; Funk, 
Predigten; Adlerbeth, Horatii Satyrer; Loven, Lusiaderne; Bottiger, 
stycken ur Dantes Divina Comoedia.

Stenberg, C., Häradshöfding: Förhandlingar vid första allmänna folkskolemötet 
i Finland. Svensk och Finsk text. Helsingfors 1869.

Strengnäs Elementar-Läroverk genom Doktor O. Pontén: En samling Disputa
tionen för lektors- och rektorsbefattningar, ventilerade i Strengnäs 
1859—1868 samt en mängd Thesen och Afhandlingar för Pastoral
examen, under samma tid.

Söderlindh, Rudolf, f. d. stud, vid Lvkt: Justinus, Trogi epitomator. Lipziæ 
1739; Etlichen Orientalischen Alphabeten und Abbreviaturen, Lübeck 
1714; Gravander, Præceptorum Rhætorices Compendium, Strengnäs 
1817; Description du Labyrinte de Versailles, 1682; Valerii Mineralo
gie, Stockholm 1747: Sveriges och Norges Statskalender för år 1864; 
Ovidii Metamorphoseon libri XV, Leipzig 1596; L’Eneide de Vergile, 
traduite en vers fran^ois, Paris 1648; Barclaii Argenis, Leipzig 1629; 
Archombrotus et Thcopompus, Leyden 1669; Julii Cæsaris opera, Am
sterdam 1644; Joannis Vossii de historicis græcis, Leyden 1623; Hüb
ner, Kort inledning till historien, Stockholm 1744: Mormile Discrit- 
tione di Napoli, Neapel 1670; Alzbeckius, Computus Ecclesiasticus, 
Vesterås 1639; Hobbii Elementa Philosophien, Paris 1646; Benedettis 
utkast till ett fördrag mellan Preussen och Frankrike.

Ulmgren, J. V., Apotekare: Örebro Skolas katalogei’ 1831—1851.
Wenström, J. och G., Stud, vid Lvkt: La Sainte Bible, Geneve 1705.
Wikström, A., Handlande: en större karta öfver Sydamerika, utgifven 1775.



2:o. Naturhistoriska Samlingarna.

Cedcrström, K., Friherre, Med. Doktor, Strömstad: Ett större antal fiskar, 
hvariblaud G nya för samlingarne, i sprit, diverse Snäckor, Musslor 
och Stråldjur, dels torkade dels i sprit, hvarför i utbyte lemnats ex
emplar af Musei duplettsamling af foglar.

Coijet, A., Kammarjunkare: Sothöna, t. u.
Dalin, K., Inspektor: Aftonfalk (ung hanne), skjuten i Askers S:ii, t. u.
Eriksson, K., Vedevåg: Alfogel, hona, t. u.
Flodqvist, Fanjunkare: Storskrake, hona, t. u.
Hartman, K., Lektor, R. N. O.: 2:ne modeller till konstgjorda fogelbon.
Heijkensköld, A., Löjtnant: en Lom, t. u.
Hofsten, K., Stud, vid Lvkt: Kustpipare, t. u.
Lewenhaupt, Grefve: Storlabb (ung hanne), och Skedand (hanne), bada skjutne 

vid Säbylund, Okt. 1870.
Melin, J. O. G., f. d. Stud, vid Lvkt: Hafmus och Marulk, hafsfiskar frän Bo

husläns skärgärd, t. u.
Nystedt, A., Kyrkoherde i Fellingsbro: Fjäll-Uggla, särdeles vackert exem

plar, t. u.
Ohlsson, O., Bruksegare: en synnerligen värdefull gäfva, bestående i en stor Eu

ropeisk och Algierisk Växtsamling pä 5 å 6000 arter, som tillhört 
gifvarens aflidne broder, Studeranden A. G. Ohlsson.

Printzencreutz, Öfverjägmästare, R. W. O.: Sjöorre, t. u.
Schedin, Johan Karl, Distriktsveterinär för Oroust och Tjörn: 2:iie sjöborrar 

samt en spiralförmig snäcka, som blifvit uppgräfd ur en snackbank, 
hvari högst sällan dess likar förekomma.

Schnlzenheim von, D., Friherre: Stor-Labb, skjuten vid Vestlandaholm, Okt. 
1870, t. u.o

Sköldberg, K., Bokhållare vid Näfveqvarn: Tistcfisk, larf af Nattslända i sprit 
och ägg af 2me arter Roffoglar.

Strokirk, K., Kamrer: Ilafsigel i sprit.
Sundstedt, V., Grosshandlare i Stockholm: 2:ne Kärrsköldpaddor fr. N. Amerika. 
Trädgärd, Henning, Löjnant: Småskrake, hona, t. u.
Wetter, Possessionat: Vattensork, t. u.
Victorin, Handelsbokhällare: Vaktel och 2:ne brushanar, t. u.

3:o. Myntsamlingen, 
1

som fortfarande benäget vårdas af Rektorn och Riddaren.
Doktor Otto Joel Gumælius.

Akademien, Kongl. Svenska: Sist slagne minnespenning i silfver (öfver Riks
kansleren Erik Sparre död 1600) 7:de storleken.

Andersson, Gustaf Wilhelm, Stud, vid Lvkt: Karl XI:s ett öre 1611 (billon), en 
Fredriks plät ä en daler silfvermynt af 1742 (koppar).

Dahlström, N. L., Juvelerare i Örebro*. I guld, Nordamerikansk halfdollar 1868; 
i silfver, Karl XI:s markstycke 1694, densammes 4 öre silfvermynt 
1670, Karl XlLs öre 1702, ett Svenskt-Pomerskt mynt (Adolf Fre
driks 8 gute groschen 1761), ett Mecklenburg-Schwerinskt (4 Schil
linge 1838), ett Nederländskt (10 cents 1849), ett Belgiskt (1/2 franc 
1843), 2 Engelska (Georg IILs 3 pence 1762, Victorias 6 pence 1859), 
2 Ryska (20 kopek 1823, 5 kopek 1851), ett Nederländskt-Indiskt 
1/4 gulden 1854), ett Nordamerikanskt (halfdime 1868), Minnes och 
sannolikt äfven belöningspenning med afseende pä Fransk-Italienska 
fälttåget 1859.

Eklund, Gustaf, Konsul i Norrköping: Sedel frän Buenos Ayres å cn peso.



Gellerstedt, Karl, Apotekare: I silfver, en Kristian Ls Malmö haltortug. 4 små 
Wisby mynt frän Hanscförbmidets tid och ett Holländskt (6 s. 1679) 
samt i koppar ett fjerdedelsöre (Kristinas).

Gnmælius, G. W., Läroverkets Inspektor m. m.: Minnespenning (af Tenn). 16:de 
storleken, öfver Karl XII 1714.

Gnmælius, J. W., Kamererare vid Gasverket i Orebro: Dansk silfverspecies med 
afl. Konung Kristian VIILs bröstbild ä ena och tillträdande konung 
Fredik VILs ä andra sidan.

Gnmælius, Karl Arvid, Telegrafkommissarie: Minnespenning öfver Industriut
ställningen i Stockholm 1866, 12:te storleken (Tenn).

Gnmælius. Sofia Lovisa, Mademoiselle: ett Danskt-Vestindiskt silfvennynt (Fre
drik VILs ä 3 cents 1859).

Kling, Anders, Handlande i Örebro: I silfver, 2 Svenska, 2 Norska, 3 Danska, 
1 Nederländskt, 1 Engelskt och 1 Byskt, allesammans mindre, mynt, 
samt af koppar 20 Svenska. Dessutom af jern minnespenning öfver 
Napoleon I.

Larsson, Viktor, Handlande i Gellersta: 31 dels Svenska dels utländska små
mynt, i silfver eller billon 3 mynt samt en Tullpollett af koppar.

Lindqvister: Frans, Öfverkypare i Örebro: Karl XlLs kröningspenning i silfver. 
Modin, Sofi, Enkefru: 26 st. Svenska kopparmynt från 16- och 1700-taIen.
Onämnd: Silfver, Örebro handtverksförenntgs belöningspenning, af 7:de storle

ken, och koppar, ett litet Kongl. Sachsiskt mynt.
Onämnd: 4 st. stampar till stämplande af Adolf Fredriks plåtar, nämligen 2:iic 

för 4 dalers och 2:ne för 2 dalers plåtar af 1753.
Presterskapet i Örebro kontrakt, genom Kontraktsprosten m. m. Doktor G. W. 

Gumælius.- Svenska presterskapet.? och Järarnes vid El em. Läroverken 
minnespenning af 24—25 storleken öfver Karl XIV Johans 25-åriga 
regering 1843 (brons).*

Pettersson, Axel Emil Th., Stud, vid Lvkt: en mängd dels Svenska dels ut
ländska småmynt, de flesta af koppar.

Pettersson, J. A., Färgare vid Elfbro, Kumla Socken: ett Johan IILs halföre, 
funnet vid brons ombyggnad derstädes, 5 fot under rustverket (billon). 

Råhliu, Handlande i Hidinge, f. d. Stud, vid Lvkt: I silfver Karl XLs mark
stycke 1742, samme konungs öre 1686, ett Norskt mynt (4 sk species), 
ett Danskt (litet och obetydligt), ett Nordamerikanskt (one dime 1858) 
och ett Kanadsskt (10 cents 1858) samt diverse kopparmynt.

Schedin, Johan Karl, Distriktsveterinär för Oronst och Tjörn: ett antal utländ
ska kopparmynt, nämligen 3 preussiska, 4 nederländska, 4 engelska, 
1 spanskt, 3 franska, 1 engelskt-ostindiskt, 1 nederländskt-ostindiskt, 
1 kanadiskt, 1 nordamerikanska förenta staternas, 1 brasilianskt och 
2 från Buenos Ayres.

Sandstedt, A. V.. Grosshandlare i Stockholm: ett Karl lX:s öre 1610 (silfver). 
Sundstedt, Helmer, Stud, vid Lvkt: en vacker Karl IX:s enmark 1608 (silfver). 
Söderlund, Olof Gustaf, Kyrkoherde i Gryt: ett större antal dels svenska dels 

utländska mynt af silfver, billon och koppar, åtskilliga spelpenningar 
och en Fredriks kopparplåt å en daler silfvermynt 1736.

Wester, Otto och Arvid, Stud, vid Lvkt: en kung Fredriks halMalersplåt och 
dessutom 107 dels svenska dels utländska mynt af koppar och billon.

4:o. Dokumentsamlingen.
Gyllander, J. W., Handlande: Fastebref på pergament, undertecknad! Zacharias 

Andersson, dateradt Ting med Eesberghz härad 1630 Martii 24, rö
rande Öfretorp i Qvistbro socken.

Sundeil, född Tiselius, Enkefru: l:o Ett på engelska språket i laga form af- 
fattadt äktenskapskontrakt mellan Fredrik Magnus Piper från Stock
holm och Miss Elisabeth Hackson, preutadt på'4 sammanhäftade per- 
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gamentsark och uudertecknadt den 11 Julii 1780 af kontrahenterne 
Piper och Tlackson samt gode män Claes Grill, Svensk konsul, och 
Anders Lindegren, handlande. — 2:o ett på engelska språket i laga 
form affattadt och på pergament prentadt Testamente af Robert Camp
bell till hans 2:ne systerbarn, Robert Montgomery, boende i Stock
holm och ofvannämnda Elisabeth Hackson, dateradt 1794. — 3:o en 
af Borgmästare och Råd i Stockholm undertecknad, på pergament 
skrifven, Handling, angående en gårdstomt, af år 1737. — 4:o Ett 
Köpebref på en gård i Stockholm, skrifvet på pergament och utfar- 
dadt af Borgmästare och Råd 1707 till skepparen Samuel Brün.

Söderlindh, R., f. d. Stud, vid Lvkt: Köpebref på pergament, angående Hälleby, 
Kihls Socken, 1672.

5:o. Fornsakssamlingen.
Jakobsson, Petter, Bergsman i Wassland, Jernboås Socken: en vid gräfning i 

Hyttebäcken derstädes forledet år funnen Stenyxa.
Larsson, Viktor, Handlande vid Almbro i Gellersta: en vid skafthålet afbruten 

Stenyxa, ined påbörjadt hål litet längre ned; och en mindre kil eller 
vigg af gul hintsten, båda hittade vid gräfning af ett potatesland i 
Norra Bro, Gellersta Socken, 1870.

Schedin, Johan Karl. Distriktsveterinär för Oroust och Tjörn: En i en åker på 
O roust funnen oval bronsplåt 3,3 dec. tum bred. 3,8 dito lång med 
Danmarks Riksvåpen (3 lejon med 9 hjertan, det Norska lejonet med 
sin bila och Sveriges 3 kronor) med omskrift «Till Ewig Erindring 
af ludfosretten den XXIX Jannuarii Anno MDCCXXV1», ofvanför allt 
en sluten krona, omkring allt danska elefanterordenskedjan med sin 
nedom ovalen hängande elefant, denna gåfva ett fynd, som man finner, 
af icke hög ålder men utmärkt vackert arbete; vidare en liten konisk 
sten med glattad bas och ett stort borradt hål från basen till spetsen, 
hvilken sten, sådan den är, enligt A. E. Holmbergs utsago, skall vara 
af ganska hög ålder, härleda sig från stenålderns folk och troligen 
hafva varit begagnad såsom knapp, att dermed sammanfästa kläderna.

VI. Donationer.
Nästan hvarje år har man på senare tider haft glädjen finna 

Läroverkets understödsfonder af den enskilda välgörenheten om
huldade och förkofrade. Med afseende på Läroverkets storlek, 
återstår dock harutinnan ännu mycket öfrigt att önska. Tacksam
mast erkännes ock derfÖre den högsinnade frikostighet, hvarmed 
under innevarande år Läroverket hugnats med en Donation å 5000 
Rdr. Hedern af den storartade gåfvan tillkommer numera aflidna 
Enkefru Katarina Agren, som, för att bevara ett minne af den 
välvilja och tacksamhet, hvarmed dess aft. man Garfverifabrikören 
A. U. Agren i lifstiden städse omfattat det Karol. Läroverket, 
skänkte utan alla vilkor och inskränkande bestämmelser nyssnämnda 
Summa, hvaraf räntan årligen utgår i 2: ne större och ett mindre 
Stipendium, de båda förra å 100 och det senare å 50 Kdr. Of- 
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verskottet får efter Kollegii godtlinnaude användas och lägges na
turligtvis till præmiikassan. Kapitalet öfverlemnades den 25 sistl. 
November af utredningsmannen i Sterbhuset Herr Lektor O. F. 
Englund, utlånades samma dag och kommer således redan nu Läro
verket till godo med Stipendiernas halfva belopp. I månget tack
samt hjerta skall den ädla gifvarinnans minne äradt och välsignadt 
för långliga tider fortlefva.

Sedan förestående var skrifvet och för uppsättning aflemnadt, 
tillhandakom Ilektor i bref från Possessionaten Filos. D:r Herr 
Grefve P. Kalling den angenäma underrättelsen, att han tillika 
med sin Bror Kammarherren Grefve Hjalmar Ulf Kalling beslutat 
låta de bidrag, som under namn af Arctophilacii medel i deras nu
mera aflidne föräldrars, Herr Grefve Fredrik Kallings och Fru 
Grefvinnan Amelie Kallings, lifstid i många år utgått till Läro
verkets Præmiekassa med 30 Rdr, hädanefter förvandlas till en 
stående Donation å 500 Rdr, benämnd Grefvinnan Kallings, född 
Bonde, Stipendiefond, livaraf Räntan odelad årligen tillfaller någon 
deraf fortjent yngling. Donationshandlingar och kapital lära redan 
i dessa dagar komma att i Kollegii vård öfverlemnas. För den 
välvilja mot Läroverket, som i denna åtgärd gifver sig tillkänna, 
hembäres de ädle gifvarne förbindligaste, varmaste tacksamhet.

VII. Hälsotillståndet
har under hela läsåret varit ganska godt bland både lärare och 
lärjungar. Endast under denna termin har bland de förre ett 
alfvarsammare sjukdomsfall inträffat, som för en tid af 5 å 6 
veckor försatt en lärare i overksamhet; men som fullt lämplig vi
karie fanns att tillgå, har icke häraf någon så synnerligt stor olä
genhet uppstått. Bland ungdomen mest gängse åkommor hafva 
som vanligt bestått uti tillfälliga bröst- och hals-lidanden, hvilka i 
allmänhet haft en snar öfvergång. Under vårterminen har den s. k. 
påssjukan varit temligen spridd, ehuru lindrig. Ovanligt nog, har 
under hela året ingen lärjunge aflidit under vistelsen vid Lärover
ket. I hemmet har deremot aflidit en, P. A. N. Nyrén i 2: dra 
klassen, som af fadrcn vid terminens början anmäld till återkomst, 
efter förväntadt tillfrisknande, upptogs i katalogen; men i stället 
för hälsan kom döden, vid medlet af April månad.
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VIII. Inbjudning.
För de uppvisningar och den Examen, hvanned innevarande 

läseår kommer att afslutas, återstår slutligen, att påkalla allmän
hetens vanliga välvilliga uppmärksamhet. De förra, med afseende 
på hvilka någon förändring hädanefter kommer att ega rum så 
till vida, att de fördelas i 2:ne grupper och förläggas den ena till 
middagstiden kl. 12—2 och den andra till vanlig tid på aftonen 
kl. 6, äro af II. H. Elbrus bestämda att försiggå Torsdagen den 1 
inst. Juni. Orsaken till förestående anordning är den, att dessa 
uppvisningar befunnits alltför ansträngande för ungdomen, då de 
följt omedelbart efter hvarandra inom ett par timmar, ett skäl, som 
ock hos vederbörande vunnit afseende förmedelst benäget lemuadt 
bifall till den ifrågasatta förändringen. Fördelningen sker så, att 
uppvisningarne på förmiddagen komma att omfatta Gymnastik och 
fäktning samt de till eftermiddagen förlagda Sång och Exercis.

Sjelfva Årsexamen eger rum dagen derpå Fredagen d. 2 Juni, 
kl. 9—1, hvarefter följer flyttningarnes afkunuande, belöningarnes 
utdelande samt ungdomens hemförlofning. Att härvid få motse 
närvaron af Läroverkets högste Styresman, Stiftets Biskop, Ordens- 
Biskopen och Kommendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne- 
Orden, Högvördigste Herr Doktor TURE ANNERSTEDT vore 
allas vår högsta önskan och glädje; men att en sådan vår kära 
förhoppning denna gång tyvärr icke låter sig förverkligas, finnes 
anledning nog, att med temlig visshet kunna förutsäga. Einedlertid 
hysa vi den vissa förtröstan, och anhålla vördsamast att Lärover
kets Inspektor, Prosten och Kyrkoherden i Örebro, Kommendören 
af Kongl. Nordstjerne- och Wasa-Orden, Högvördige och Höglärdc 
Herr Doktor GUSTAF WILHELM GUMÆLIUS har godheten, af 
vanlig välvilja mot Läroverket, öfvervara denna läseårets afslutning 
och såmedehst åt densamma bereda ökad betydelse och önskvärd 
festlighet. Samma vänliga vördsamma anhållan framställes ock till 
alla andra upplysningens och bildningens vänner, Stadens och or
tens honoratiores, samt den studerande ungdomens föräldrar, måls
män och anförvandter.

Nästa termin tager sin början Onsdagen den 30 instundande 
Augusti kl. 10 f. m. Örebro den 25 Maj 1871.

J. E. STRÖMBERG,
REKTOR VID KAROJ.. ELEM.-LÄROVERKET.



Bedogörelse
för Prins Oskars Läere Elemenlar-Lännerk i Askersund ö

under läsaret 1870—1871.

U ndervisningen.
Höstterminen började den 29 Augusti och afslutades den 17 

December. Vårterminen började den 16 Januari och är af II. II. 
Ephoriis bestämd att afslutas den 2 Juni. I likhet med föregående 
läsår har den dagliga undervisningstiden varit fördelad på för- och 
eftermiddagarne, så att undervisningen, efter förrättad bön med 
bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 ocli 10—12 förmiddagarne 
samt 2—4 eftermiddagarne, med undantag af Onsdags- och Lör- 
dagseftermiddagarne, då ingen läsning cgt rum. Undervisning i 
gymnastik har meddelats ungdomen kl. 12—1 efter förmiddags- 
läsningens slut samt i sång och ritning på eftermiddagarne, upp
tagande hvardera 3 timmar i veckan. Följande läroböcker hafva 
under läseåret blifvit begagnade: i Kristendom den vanliga kateke
sen och Gagners bearbetning af Hübners bibliska historia; i Sven
ska språket Brodéns språklära och Svedboms läsebok; i Tyska 
språket Lyths språklära; i Engelska språket Mays språklära och 
läsebok; i Latinska språket llabes språklära och läsebok samt Cor
nelius Nepos; i Matematik Euklides, Ekmans linearteckning samt 
Zweigbergks räknebok; i Naturkunskap Arrhenii Botanikens första 
grunder, Anderssons lärobok med tillhörande väggplanscher och 
Sundevalls Zoologi; i Historia och Geografi Dahms och Eklunds 
svenska historia, AVennerströms allmänna historia och Palmblads 
geografi; i Teckning Väggtaflor för undervisningen i frihandsteck- 
ning l:a kursen. De särskilta läroämnena hafva varit sålunda för
delade mellan läroverkets trenne lärare, af hvilka rektor undervisat 
24 timmar och de båda andra lärarne 30 timmar hvardera i veckan, 
att rektor varit lärare i matematik samt tyska, engelska och latin



44

ska språken i de 2 öfre klasserna, kollega Palmberg i öfriga ämnen 
inom samma klasser samt biträdande i latin, och kollega Helén 
ensam lärare i l.a klassen. Till lärare i gymnastik har rektor va
rit förordnad och till lärare i ritning telegrafkommissarien Appel- 
holm. Rektor har varit klassföreståndare för 3:dje klassen, kollega 
Palmberg för 2:dra och kollega Helén för l:a klassen. Den 29 
April inspekterades läroverket af Expeditionssekreteraren Hr D:r E. 
Widmark.

Lärokurser.
Tredje klassen.

Kristendom: 3:dje,' 4:de och 5:te hufvudstyckena af 
katekesen; Nya Testamentet af Bibliska histo
rien; Bibelns böcker muntligt meddelade efter 
Bergs bibelhandbok; Botpsalmerna .... 4 timmar.

Svenska språket: Läran om satsen och dess delar, repe
tition af formläran och rättstafuingsläran efter 
Brodéns lärobok. Uppläsning och förklaring af 
stycken ur Svedboms läsebok. Ofningar i sats
lösning samt resolution. En rättstafning efter 
diktamen samt en uppsats öfver något lättare 
ämne hvarje vecka. Stycken ur Fänrik Ståls 
sägner lärda utantill.............................. 4 d:o.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af 
syntaxen, efter Lyths lärobok. Af läseboken 
st. 50—65. Skriföfningar................... 4 d:o.

Engelska språket: Mays grammatik samt st. 1—20 af
samma författares «English reading» . . . . 4 d:o.

Latinska språket: Formläran samt af syntaxen läran 
om kasus. Cornelius Nepos: Miltiades, Temi- 
stocles, Aristides, Cimon, Pausanias, Lysander. 8 d:o.

Historia och Geografi: Sveriges historia från Gustaf 
Wasa till närvarande tid, efter Ekelunds lärobok.
Allmän historia: nyare tiden efter Wennerströms 
lärobok. Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas 
och Australiens fysiska geografi samt afslutning 
af Europas politiska efter Palmblad .... 6 d:o.
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Matematik: Euklides, bok 1—3; Aritmetik, Regula de 
tri, intresse-, rabatt-, bolag- och kedje-räkning 
efter Zweigbergk.........................................G timmar.

Naturkunskap: Botanik: Arrlienii botanikens första grun
der; Anderssons väggplanscher jemte dithörande 
lärobok; Växtläsning efter Thedenii och Palm- 
struchs botanik. Insamling och examinering af 
lefvande växter. Zoologi: ryggradsdjuren efter 
Sundevall med begagnande af väggplanscher, 
Sundevalls «Svenska foglarne» och Trogott Brom
mes planscher.............................................. 4 d:o.

Andra klassen.

Kristendom: 2:dra hufvudstycket af katekesen. Biblisk 
historia: Nya Testamentet: Valda psalmer. Bi
belns böcker lika med 3:dje klassen .... 4 d:o.

Svenska språket: Formläran och läran om den enkla 
satsen samt rättstafningsläran. Ofningar i sats
lösning samt resolution. Stycken af Fänrik
Ståls sägner utantill................................................. 4 d:o.

Tyska språket: Formläran samt st. 1—20 af läseboken 
efter Lyths lärobok...................................4 d:o.

Engelska språket: Formläran samt st. 1—27 af läse- 
öfningarna efter Mays lärobok.................. 4 d:o.

Latinska språket: Formläran samt l:sta och 2:dra af- 
delningen jemte st. 58—70 af 4:de afdelningen 
af läseöfningarne efter Babes lärobok . . . 8 d:o.

Historia och Geografi: Dahms svenska historia från 
Gustaf Wasa till närvarande tid. Geografi: 
Rysslands, Englands, Nederländernas, Belgiens, 
Schweitz’ och Italiens politiska geografi efter
Palmblad..................................................................G d:o.

Matematik: Geometri: Euklides prop. 1—41 af Lsta 
boken; Aritmetik: vanliga bråk och decimal
bråk samt deras tillämpning på sorter . . . G <1:0.

Naturkunskap: Berlins naturlära. Arrlienii Botanikens 
första grunder. Anderssons botanik med till-
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hörande väggplanscher. Insamling och exami- 
nering af lefvande växter...................................... 2 timmar.

Välskrifning: efter Sandbergs kurser................................ 2 d:o.

Första klassen.

Kristendom: Katekesen: l:sta hufvudstycket; Bibliska 
historien: Gamla Testamentets berättelser efter 
Hübners lärobok; utanläsning af valda psalmer
och bibelspråk 4 d:o.

Svenska språket: det hufvudsakligaste af formläran, till 
verberna och det allmännaste af satsläran efter 
Brodéns lärobok; rättstafningsläran och skrif- 
öfningar efter Almqvist samt innanläsning . . 6 d:o.

Tyska språket: Formläran: Substantiver och adjektiver 
samt motsvarande explikationsöfningar efter 
Lyths lärobok..............................................4 d:o.

Historia och Geografi: Dahms svenska historia till Gu
staf Wasa. Geografi: Sverige, Norge, Danmark 
och llyssland efter Palmblads lärobok samt 
Menzers och Steins kartor........................ G d:o.

Matematik: Linearteckning efter Ekman samt l:sta bo
kens definitioner, postulater och axiomer efter 
Euklides; Aritmetik: enkla tal och sorter jemte 
hufvudräkning.............................................. 6 d:o.

Naturkunskap: Berlins lärobok afdelningarna 4—8. Eu
ropas fysiska geografi samt globläran . . . 2 d:o.

Välskrifning: efter Norrköpings litografiska aktiebolags 
skrifkurser....................................................2 d:o.

Lärjungarne.

Vid läseårets början återkommo 27 af förra årets 40 lärjun
gar och inskrefvos 13, så att antalet utgjort under höstterminen 
40, hvaraf i 3:dje klassen 7, i 2:dra 18, i 3:dje 15. Under vin
terferierna afgingo från 3;dje klassen 3 och inskrefvos vid vårter
minens början 3 i l:sta klassen, så att antalet under vårterminen 
varit detsamma som under höstterminen eller 40. Af de vid läs-
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årets början afgångna hafva 2 afgått för att fortsätta sina studier 
vid annat läroverk, de öfriga utan anmäld afsigt vid afgangen. 
Af 3:dje klassens lärjungar har 1 och af 2:dra klassens 2 åtnjutit 
undervisning i latin.
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Undervisningsmaterielen,
Genom Doin-Capitlet liar läroverket erhållit följande för all

männa medel inlösta arbeten: Beckmans Psalmhistoria h. 11—14. 
Wiberg, om de klassiska folkens förbindelser med norden. Peder 
Svarts krönika. Holmgren, om konstgjorda fogelbon. Rietz' ordbok 
öfver svenska allmogespråket h. XL Derjemte hafva åtskilliga vid 
undervisningen begagnade läroböcker och kartor på läroverkets be
kostnad inköpts för att utlemnas till lån åt obemedlade lärjungar.

Examina.
Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 17 Decem

ber under ledning af läroverkets Inspektor Herr Prosten Pil. Dok
tor Pr. Wallin, och kommer examen för innevarande Vårtermin, 
enligt meddeladt beslut af H. H. Eforus, att hållas Fredagen d. 
2 Juni.

V. TH. ALMSTEDT,
LÄROVERKETS REKTOR.




