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I Karolinska H. Elementarläroverkets årsprogram för förledet läseår 
1870—1871 meddelades några underrättelser om Örebro skolas äld
sta historia, samlade och utgifna efter arkivhandlingar, tillhörande 
Karolinska läroverkets bibliotek, samt öfriga sparsamt tillgängliga 
källskrifter. Då de afhandlingar, som intagas i skolprogrammen, 
icke utdelas i bokhandeln och endast äro afsedda för en begränsad 
krets af läsare, väntade utgifvaren visserligen icke, att de anspråks
lösa bladen skulle utom denna krets tillvinna sig något slags in
tresse. Enär emellertid ett öfver all förväntan välvilligt uppmärk
sammande och bedömmande i åtskilliga tidningar och tidskrifter 
kommit nämnde uppsats till del, så har detta inneburit för utgifva
ren en uppmuntran att efter bästa förmåga söka fortsätta arbetet, 
heldst som de hittills meddelade anteckningarne, gående från den 
tid, då skolan först namnes under medeltiden, och om hvilken ända 
till reformationen endast få minnen blifvit bevarade, icke sträcker 
sig längre än ett stycke in på 1600-talet, och således nära 2 1/2 
århundrade af skolans mera historiskt kända tid ännu återstår att 
framställa. En sådan fortsättning har dock varit förenad med icke 
ringa svårigheter, dels i anseende till materialiernas torftiga och 
ofullständiga beskaffenhet, dels i anseende till den betydande tid, 
som ett dylikt arbete kräfver, då det skall utföras efter original
handlingar, som först måste från flera håll mödosamt sammanletas; 
hvilket arbete, trots det jemförelsevis ringa arktalet i tryck, och oak- 
tadt all använd flit, redan upptagit fyra mellanterminer samt lediga 
stunder tid efter annan under fyra års tid; hvartill äfven kommer, 
att den ledighet, som efter skolgöromålen och dertill hörande korri
gering af 25—35 scripta i hvarje vecka står en lärare till buds, 
hade varit för utgifvaren dyrbar och behöflig för andra studier och
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sysselsättningar, livilka nu icke utan temligen kännbar olägenhet kun
nat åsidosättas och undanskjutas. Då emellertid de å Karol, läro
verkets bibliotek befintliga och af utg. under åren 1867—71 sam
lade och ordnade handlingar, som i någon mån upplysa om skolans 
förhållanden i äldre tider, varit allt sedan 1770-talet helt och hål
let förbisedda och icke ens, före de senaste åren, i bibliotekskata
logen upptagne, samt under hela denna långa tid, såsom mesta
dels bestående af lösa ark, bref, räkningar, protokoller och an
teckningar af hvarjehanda slag, blifvit kringspridda, af fukt och mö
gel illa åtgångne, och delvis förlorade; äfvensom fara värdt vore, att 
arbetet, om det nu underlätes, komme att blifva uppskjutet till en 
obestämd framtid: har utg. af kärlek till saken och till den skola, 
åt hvilken han under en redan tioårig läraretid egnat sina bästa 
bemödanden, ansett sig icke böra spara någon möda eller upp
offring, för att, så vidt på honom berodde, bringa det sjelfpåtagna 
och lönlösa men derföre icke otacksamma arbetet åtminstone något 
steg närmare sin fullbordan, och såmedelst äfven draga sitt strå 
till stacken till en allmän Svensk Skolhistoria, hvilken ännu icke är 
skrifven, och för att kunna skrifvas behöfver föregås af special-histo
rier öfver de särskilta läroverken *).

*) Dyrbara tillfällen till åstadkommandet af ett sådant länge efterlängtadt 
omfattande arbete, erbjuda de nu årligen utkommande läroverksprogrammen. Om 
dessa tillfällen någorlunda allmänt användas, kunna materialierna till en fullstän
dig svensk skolhistoria inom 2 ä 3 år vara samlade. Beträffande val af ämne 
för afhandlingar i skolprogrammen, kunna svårligen några vara mera passande 
än just sådana, som röra de resp, läroverkens egen historia. Det intresse, hvar
med under de senaste åren fosterländskt-kulturhisloriska ämnen börjat omfattas, 
ingifver grundad förhoppning, alt en svensk skolhistoria, sedan fullständiga ma- 
terialier blifvit samlade, alldeles icke skall låta ytterligare vänta på sig. Den 
har dröjt länge nog ändå. Redan för 24 år sedan uttalades likartade önskningar 
och förhoppningar. Se Thyselii Bidr. till Sv. kyrkans och lärov. hist., Stockh. 
1848.

Närvarande häfte omfattar, utom betydliga tillägg till förra häftet, 
tiden från medlet af 1600-talet till omkr. 1770-talet. Det återstående 
nyaste tidskiftet af Örebro skolas historia bör vara lättare att framställa, 
emedan källorna då blifva rikhaltigare och tacksammare, och emedan 
skolan under denna tid, utrustad med tidsenligare lärolokaler och i 
alla afseenden förbättrade resurser, samt omfattad af konungsligt hägn 
och stående under inseende af nitiska, för undervisningen varmt intres-
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serade och högtberömlige styresmän, undergår en betydelsefull ut
veckling, från en 4-klassig trivialskola med apologistklass, till ett af 
rikets talrikast besökta högre fullständiga elementarläroverk.

Den tid, som utgör föremålet för närvarande häfte, är till följe 
af källornas beskaffenhet långt mindre uppmuntrande att behandla. 
De källor, som finnas att tillgå, äro nämligen visserligen till qvanti- 
teten inom vissa områden mer än tiilräckligt vidlyftiga, såsom synes 
af det sid. 97 bifogade registret, men deremot till qvaliteten oftast 
föga gifvande och svåra att afvinna något lefvande innehåll. Det 
af Jacobus Bcose Rudbeckius införda bruket att göra anteckningar 
för hvarje år (annales scholæ), af hvilka äfven för hans egen 
tid endast ett par år, hufvudsakligen 1615'—17, äro i behåll, vann 
tyvärr icke efterföljd. Och dock kunna endast sådana af samtida 
gjorda anteckningar göra det möjligt för en berättare, att gifva 
någon grad af konkretion, friskhet och åskådlighet åt skildrin
gen af så pass aflägsna förgångna tider. Efter Rudbeckii afgång 
1627 finnas endast några korta annotationer i räkenskapsboken om 
inkomster och utgifter *)  samt på inventariilistorna namnteckning af 
de män, som granskat räkenskaperna eller aflemnat och emottagit 
skolans ringa tillhörigheter. Uti «Liber Scholæ», som var afsedd 
att vara den egentliga källan, hvaraf efterkommande Hectares o. s. 
v. skulle hemta upplysning, exempel och lärdom, finnes efter Rud
beckii afgång ingen anteckning förr än 1 639 —50, under hvilken tid 
af då varande rektor Josua Gravius en katalog öfver lärjungarne 
efter den förres mönster blifvit förd. Derpå är åter en lucka till 
1711, hvarefter från rektor Abr. Walingii tid en liknande kata
log, med der och hvar införda biografiska notiser, finnes, och är 
fortsatt, åtminstone såsom namnlista på lärjungarne, ända till bör
jan af 1800-talet. Walingius började äfven, efter en från sin före
trädare Andr. Hedenius tillvaratagen och afskrifven uppsats, att an
teckna «Rektorers och kollegers namn och öden» (Nomina et fata 
Rectorum et Collegarum), hvilken förteckning, äfven kallad Catalo
gue docentium scholæ, sedermera blifvit successivt fortsatt till 1777, 
så att en någorlunda fullständig serie af rektorer och kolleger kan 
uppställas. Härtill komma vidlyftiga handlingar dels angående 
donationshemmanet Eskog, dels om de från skolan på olika tider

*) Aftryckta i förra häftet sid. 39—42, 47—49.
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«abalienerade» donationer och boställsgårdar i staden; för hvilka nyss
nämnde Abr. Walingius, som äfven i öfriga afseenden synes hafva 
varit en af skolans aldra utmärktaste och förtjenstfullaste rektorer, 
bemödade sig att åt skolan vinna någon ersättning, och deruti till 
en viss grad lyckades. Slutligen påträffas emellan åren 1719—73 
åtskilliga donationsbref dels i original dels i vidimerade afskrifter, 
upplysande om till skolan gjorda gåfvor och testamenten, af hvilka 
dock i finansielt hänseende skolan för närvarande har litet eller intet 
i behåll. Dessa handlingar (kataloger, gårdspapper och donations
bref), lyckligtvis i någon mån kompletterade åf de i skolans «Me
morialbok» och «Räkenskapsbok» samlade bref, skrifvelser och räk
ningar, samt från 1760-talet befintliga visitations- eller examens- 
protokoller, utgöra emellertid, jemte de för hela riket gällande skol- 
ordningarne, alla de primära källor som finnas, och ur hvilka såle
des skolhistorien för ifrågavarande tid, sådan den under sådana för
hållanden kan blifva, måste hemtas.

Utg. har i detta liksom i föregående häfte utgått från den 
uppfattning, att originalhandlingarne («bilagorne») äro det vigtigaste, 
till hvilka den förutskickade texten blott utgör en lättare resumé, 
afsedd att införa läsaren i uppfattningen af sjelfva urkunderna. Det 
är de sistnämnda, förut blott i unikt exemplar befintliga, som be- 
höfva genom tryckning bevaras *).  Bearbetningen af dessa materi- 

*) Det är mycket vanligt att dylika äldre dokument och arkivhandlingar 
af hvarjehauda slag, ofta till det yttre vanvårdade och med utseende af makula
tur, anses och behandlas såsom sådant. Till «vinnande af utrymme» blifva sådane 
skräpande bundtar eller högar, i synnerhet om de utgöras af lösa, osammanhäf
tade blad, undankastade i någon vrå o. s. v., och hamna slutligen på sophögen 
eller, i lyckligare fall, i kryddboden. Sistnämnde öde har nyligen, enligt hvad 
man af ett läroverksprogram erfarit, öfvergått hela det gamla skolarkivet i en 
läroverks-stad i mellersta Sverige, med mycket långt tillbaka gående minnen. 
Händelsen inträffade under skolrektorns, en äldre mans, sista sjukdom. Arkivet 
förvarades då i nagra säckar på vinden i dennes enskilta bostad. Någon tid 
derefter erhöll en medlem af skolstyrelsen i samma stad, såsom omslag omkring 
en af honom tillfälligtvis personligen inköpt handelsartikel, ett blad, hvilket be
fanns utgöras af en profsida, som han sjelf för 30 a 40 år sedan såsom lärjunge 
skrifvit. Han efterfrågade, hvarifrån detta papper bekommits. Det befanns 
då, att hela arkivet gått samma väg, och blifvit så flitigt användt till strutar 
och omslag, att ingenting var öfrigt. — För icke längesedan inträffade, att ett 
äldre adeligt familjearkiv, från närmaste landsbygd till Örebro, innehållande 
handlingar af ganska stort historiskt interesse, blef af egaren sjelf, efter visst
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alier, kombinationen af fakta, kan sedermera göras af hvilken som 
heldst. Af sådana skäl har utg. ansett önskligt att de äldsta förut 
blott handskrifna katalogerna måtte blifva genom tryck meddelade 
ända intill den tid, mot slutet af 1700-talet, då de tryckta katalo
gerna börja. De kataloger, som blifvit upptagne i detta och förra 
häftet, gå nu från 1615 till 1721, och omfatta så mycket som fin
nes, med blott de luckor, hvilka bristande samtida uppteckning för
orsakat, eller som uppkommit deraf att möjligen förda konceptlistor 
icke blifvit bevarade. Meningen vore att, så vidt sig göra låter, i 
ett följande häfte fortsätta och afsluta katalogsamlingen, hvilket borde 
kunna ske inom ett utrymme af kanske 3 å 4 ark, då läroverket 
skulle komma att ega en så vidt möjligt fullständig tryckt förteck
ning öfver alla sina lärare och lärjungar från äldsta tider.

Ett läroverk, som vill egna någon möda och omsorg åt beva
randet af sina gamle minnen, och för detta ändamål vill under
kasta sig tryckningskostnaden af sådana urkunder, hvilkas värde 
ökas genom deras relativa fullständighct, kan icke undgå att i främ
sta rummet intressera sig för de personer, hvilka under föregående 
tider arbetat i samma kall, som vi, skolans lärare och lärjungar, 
ännu dagligen hafva att utföra. Genom de biografiska upplysnin
gar, som i katalogerna der och hvar finnes, och som med något 
besvär kunna genom Herdaminnen o. s. v. kompletteras, är man 
i tillfälle att lära känna både lärarnes personligheter, och äfven 
hvad det blifvit af den talrika lärjungeskaran. Läsaren behagade 
uppsöka och genomgå någon gammal skolkatalog, för endast ett el
ler ett par decennier tillbaka, för att tillse hvad det blifvit af hans 
egna forna skolkamrater; och han skall erfara en likartad känsla 
med den, som studiet af dessa ett eller par århundraden gamla 
namnförteckningar uppväcker, när man om personerna känner, eller 
lyckats lära känna, något mera än blott namnen.

Flera af dessa personer äro rätt märkliga bekantskaper att göra, 
och man känner sig snart hemmastadd med dem. Äfven i yttre 
vid första påseendet oväsentliga omständigheter befinnes den lilla hi-

betingadt pris för pundet, såsom makulatur försåldt. Af detta blef dock till
fälligtvis det mesta räddadt. —Att arkivhandlingar af värde, efter att längre tid 
hafva förvarats i något fuktigt och unket hvalf, äfven blifvit ansedda goda nog 
såsom gödningsämne för åkern, och dertill användts, har utg. af väl underrättad 
person erfarit.
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storien, en skolas, vara en afspegling af den stora, fäderneslandets. 
Vi befinna oss genom dessa anspråkslösa namn på lärjungarne vid 
en svensk småstadsskola under Gustaf II Adolfs och Carl XILs 
tidehvarf, liksom omedelbart förflyttade midt in i den tid dessa lär
jungar och deras fäder tillhörde. Vi se i bokstaflig mening söner 
af just de män, som blödde vid Lützen, Narva, Pultava. Ganska 
ofta förekomma i katalogerna sådana anteckningar, som att gossens 
fader är en gammal invalid (veteranus miles) från 30-åriga kriget, 
eller krigsfånge sedan flera år i Ryssland (captivus in Muscovia), eller 
flyktig från Finland till Sverige (palriå exsul, de Ingria expulsus), 
eller att gossens moder är en fattig soldatenka (vidua militaris 
pauperrima). Anteckningen om föräldrarnes förmögenhetsomstän- 
digheter vittnar om landets fattigdom och nöd under de långvariga 
krigen. Lärarne se vi kämpande med så tryckande omständigheter 
och med så kanppa löner försedda, att hvad som nu skulle anses 
närmast intill nöd, säkerligen skulle för dem hafva varit en relatift 
lysande belägenhet. Vi se dem, trots dessa yttre förhållanden, 
ofta hurtiga, nitiska och skickliga i sict kall, kämpande sin kamp 
och vinnande sina segrar äfven de, fastän af ett annat slag än de 
segrar som vunnos på slagfältet; någon gång äfven stupande på 
platsen, dukande under för omständigheternas tryckande magt. Om 
mer än en lärare finna vi, att han, arbetande för att lifnära sig och 
de sina, tillsatte lifvet genom öfveransträngning i skola och kyrka. 
Om en antecknas, att han omkom af köld i en snödrifva, på vägen 
till eller från Almby, under den häftiga vintern 1718, Carl XILs 
dödsår. Trots deras fattigdom bör man dem sällan klaga. De voro 
nöjde med sin lott, voro vane vid torftighet, och behöfde litet. En 
befordran efter några års förlopp, från den för kollegerna länge en
dast med sockneallmosorna aflönade skoltjensten, till en liten sacel- 
lani eller till en befattning såsom hospitals- eller fångpredikant (ad 
eeclesiam Xenodochii et arets, i. e. pauperum. et in vineulis pu- 
blicis detentorum) var för dem en betydande framgång (ob assi- 
duam operam dignus judicatus est, qui sacellaniam Almbyensem 
occuparet). Bland lärjungarne finna vi mycket olika vägar. Nära 
bredvid en som blef riksråd (senator regni faetus) finnes t. ex. 
en yngling af bättre stånd och med godt hufvud, men som ge
nom lättsinnighet förföll och förmodligen tog en olycklig ända
lykt. Flera af lärjungarne blefvo soldater, och gåfvo sig ut i kriget 
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till fosterlandets försvar (militiæ nomen dedit; miles factus). De 
fleste blefvo väl män i ledet (gregarii milites), pä sin obemärkta 
plats icke efterlemnande några lysande namn; men förstodo äfven de 
att blöda och dö för kung och fosterland. Hvem vet, hvad det 
blifvit af dem, vid hvilkas namn alldeles ingen vägledande anteck
ning finnes? Några af dem kunna möjligen vid fortsatta undersök
ningar befinnas vara identiska med sedermera under andra namn 
kända personer. Detta isynnerhet af det skäl, att i de äldsta kata
logerna tillnamn icke finnas, men sedan godtyckligt valdes, mer
endels innehållande någon stafvelse af namnet på socken, by eller 
gård, der innehafvaren var född, någon gång äfven efter modrens 
slägt eller efter stjuffader eller fosterfader.

Äfven i genealogiskt hänseende äro katalogerna i åtskilliga fall 
rätt upplysande och lärorika, och kunna, om sådana från flera håll 
börja att samlas och utgifvas, lemna värdefulla bidrag till en svensk 
slägtbok, hvarför man på senare tiden med skäl börjat intressera sig. 
De få bladen af Catalogue docentium scholæ Orebr. visa den vid
sträckta utgreningen af åtskilliga märkligare presterliga slagter i 
Nerike och Södermanland.

Af dessa och dylika skäl hafva vi ansett katalogerna främst 
förtjenta att taga i anspråk sin andel af det medgifna utrymmet för 
detta häfte. Dernäst komma de i sitt slag märkvärdiga handlingarne 
angående donationer och boställsgårdar, hvilkas meddelande blifvit 
inskränkt så långt sig göra låtit, då här endast trenne hufvuddoku- 
ment (Ransakningen 1681, «Inquisitiousacten» 1715 och «Decisions- 
acten« 1718) blifvit upptagna; hvilka, ehuru vidlyftiga, med sina 
flitigt åberopade allegater, icke utan olägenhet kunnat afstympas. 
Till sist följa de fem donationsbrefven samt ett specialregister öf- 
ver samtliga skolhandlingarne.

Till kompletterande af dessa källor har utg. visserligen haft all 
möda ospard att söka upplysningar i alla de arkiv och samlingar, 
af hvilka bidrag till kännedomen om skolans äldre förhållanden med 
någon sannolikhet kunnat vara att förvänta, men hittills icke lyc
kats vinna synnerligen rikhaltiga resultat. De handlingar, som tillhöra 
Örebro kyrkas arkiv, gå icke längre tillbaka än omkr. början af 1700- 
talet, och lemna inga upplysningar. Några äldre protokollsböcker 
eller räkenskaper finnas icke. Rådslufvuarkivets äldsta handlingar 
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äro Stadens Privilegiebok *),  (innehållande privilegier, kongl. bref och 
resolutioner m. m., hvaraf tre från 1400- och sex från 1500-talet), 
samt Stadens Tänckieböcker (rådstuFvuprotokoll), hvilka gå från slu
tet af 1500- och början af 1600-talet och äro i någorlunda full
ständigt skick, ehuru icke för alla år. Protokollsböckerna hafva blif- 
vit, så godt sig göra låtit, undersökta, och hafva lemnat åtskil
liga notiser, som på sina ställen äro anförda. Pådstufvuarkivet 
befinnes ordnadt i kronologisk följd, och de flesta af handlingarne 
hafva under de 2 å 3 senaste åren, efter af stadsfullmäktige lem- 
nadt anslag, blifvit inbundne; men katalog och register saknas, 
hvadan ingen annan metod för begagnandet finnes, än att med till- 
hjelp af stege studera årtalen på ryggarne af banden, och derefter 
genombläddra hvarje foliant eller packe för sig, blad för blad, 
hvilket naturligtvis tager en oerhörd tid. I kulturhistoriskt hän
seende innehålla dessa handlingar åtskilligt af stort intresse. Bri
sten pä katalog o. s. v. försvårar likaledes i hög grad studiet af 
Slottsarkivet, hvilket innehåller massor af historiskt värdefulla sa
ker, men i oordnadt skick. Högligen önskligt vore, om utväg på 
ett eller annat sätt kunde beredas till ett fullständigt ordnande och 
katalogiserande af båda dessa sistnämnda arkiv, så mycket mer som 
utan en sådan åtgärd arkivens innehåll blifver så godt som otill
gängligt.

*) Privilegiiboken, en större foliant i brunt skinnband, är försedd med regi
ster (12 ark in folio), med titel: «Register öfver Stadens Privilegier Jfrån och 
med år 1454, Till och med år 1725, Författadt af Joh. Er. Bergström» (Borg
mästare i Örebro 1767—86). Äfven i Örebro Stads Wecko-Tidning för år 1777 
finnes intaget ett «Transumt Af en del Kunglige Resolutioner och Privilegier 
för Örebro Stad; Hvartill Originalerne, efter den ordning här finnes, äro i en 
tvid Rådstufwnn förwarad Foliant inhäftade, och hwaraf man i det följande tän
ker lemna fortsättningen under titel af Örebro Stads Archivum». Transsumtet, 
följande boken pagina för pagina, fortgår genom numren 27—35 af tidningen, 
och slutar med pag. 568 & 569, d. 8 Nov. 1725. Ett dylikt register, utförli
gare bearbetadt, finnes i Bagges Beskrifning öfver Örebro (Stockh. 1785), sid. 
30—42. — En afskrift (in 4:to) af Privilegie-boken, med titel: «Örebro Stads 
Privilegier, afskrefne år 1773 af Jsraél Hulth», äfven innehållande «Oeconomie- 
eller By-Ordning för Örebro Stad» 1767, «Skrå-Ordning» m. m., har utg. 
genom lån af egaren, Hr Kamrer L. G. Westerling, varit i tillfälle att se och 
begagna.

Äfven i Strengnäs konsistoriiarkiv hafva upplysningar blifvit 
sökta, samt under åren 1870 och 1871 åtskilliga afskrifter tagne.
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Till noggrannare forskningar behöfdes dock några veckors studier 
på stället, hvartill tid och tillfälle icke kunnat beredas. För be
kommande af några begärda afskrifter och utdrag ur konsistorii- 
protokoller och kopieböcker m. m., har utg. korresponderat med flera 
särskilta för saken intresserade personer i Strengnäs, men har i an
seende till dessas under läseterminen fullt upptagna tid, samt mel- 
lankomne oförutsedda hinder, icke kunnat erhålla något biträde.

I Hiksarkivet hafva Amanuensen D:r V. Granlund och Kam
marherren Silverstolpe med utmärkt beredvillighet och mycken tids
uppoffring genomgått Handlingar rörande Svenska kyrkan och läro
verken från 1500-talet, samt Acta Ecclesiastica och Handlingar från 
Strengnäs stift, äfvensom åtskilliga räkenskaper ur Kammararkivet 
(af hvilket en betydlig del gick förloradt i slottsbranden efter Carl 
XLs död), m. m., och lemnat afskrifter eller transsumt af alla de ur
kunder, som i någon mån varit upplysande om Örebro skola. De upp
lysningar, som sålunda vunnits, äro på sina ställen anförda, och röra 
hufvudsakligen den tid af skolans historia, som i förra häftet be
handlades, och till hvars noggrannare kännedom de lemna åtskilliga 
kompletterande data och fakta.

Palmsköldska och Fanlska samlingarne å Upsala akad. biblio
tek hafva af v. Bibliotekarien D:r A. Lagerberg med det förekom
mande tillmötesgående, man å akad. biblioteket är van att finna, 
blifvit genomgångna, men innehålla inga skolhistoriska handlingar. 
I den för öfrigt mycket rikhaltiga Palmsköldska samlingen finnes 
icke ens rubriken Scholastica, samt under Ecclesiastica och Topo- 
graphica ingenting för ifrågavarande ämne upplysande. Fantska 
samlingen innehåller bland Topographies några sockenbeskrifningar 
(handskrifter från 1700-talet), hvilka fordom tillhört Archivum Neri- 
ciense.

Af sekundära handskrifna källor äro redan i förra häftet om
nämnda Samzelii Samlingar till Archivum Nericiense, Ekenborg-Wi- 
dells korta Scbolæhistoria, Wikanders Samlingar uti Historia Litte- 
raria Nericiensi samt Förteckning öfver Prästerskap och Scholæ-Be- 
tiente uti Strengnäs Stift. Bland dessa äro dock Samzelii arbeten, 
hvarutaf säkerligen mycket af intresse för närvarande framställning 
kunnat vara att hemta, till största och bästa delen tyvärr förlorade *).

*) Synnerligen kännbar är förlusten af Samzelii «Nericia Ecclesiastica», «Ne- 
ricia Literata» och «Bibliotheca Nericiensis T. I, II», af hvilka de 2:ne först-



Mycket värdefulla upplysningar hafva erhållits af Thyselii tryckta 
Handlingar och Bidrag till Svenska kyrkans, kyrkoreformationens 
och läroverkens historia, bland hvilka den af presterskapet 1611 
uppgjorda skolordning (förut okänd) samt drottning Christinas dito 
af 1649 *)  finnas in extenso intagna, äfvensom de hügligen intres
santa Constitutiones Collegii Strengnensis och Gymnasii Arosiensis, 
hvilka äro samtidiga och i vissa punkter lika med Leges scholæ 
Orebroensis a Mag. Jacobo Budbeckio sancitæ. En alfabetisk för
teckning på alla de källor i skrift och i tryck, som varit för utg. 
tillgänglige, meddelas i slutet af detta häfte.

*) Af 1649 års skollag finnes å läroverkets bibliotek ett handskrifvet exem
plar, 48 sidd. in folio, med titel Ratio informandi in scholis trivialibus, skrifvet 
med olika handstilar från slutet af 1600- eller början af 1700-talet, förmodligen 
af djeknar, ofullständigt och besväradt med talrika afskrifuingsfel; men intressant 
derigenom att det, ehuru föregånget af samma kongl. bref, dat. d. 7 Aug. 1649, 
som upptages i Thyselii Handl, till Svenska kyrkans och läroverkens hist., häft. 
2, sid. 104, och hvarigenom författningen till efterföljd påbjudes, dock företer i 
sin redaktion icke så oväsendtliga afvikelser från den tryckta handlingen. Örebro- 
handskriften saknar afdelniogeu De Gymnasiis, äfvensom låseordningen (Distribu- 
tio lectioimm secundum dies et horas) och läroboksförteckningen (Indiculus aucto- 
rum); och slutar med följande ord, tillagda med Abr. Walingii handstil: «Regia 
lime de informandi ratione sanctio, quod pro tempore incomparabilis visa est et 
dignissima, guam in schola docentes et discentes sequantur, Schölte Oerebroensi 
acquisita et commendata ab Abrah. Walingio». Den handskrift, som Thyselius 
följt, tillhör Strengnäs Gymnasiibibliotek, och är försedd med drottning Christi
nas egenhändiga namnteckning och sigill. Förordningen trycktes ej, utan utde
lades handskrifven till de särskilda stiften.

Innan vi öfvergå till framställningen af Örebro skolas historia 
från den tidpunkt, med hvilken förra häftet afbröts, vilje vi dels, 
till vinnande af bättre Öfverblick öfver ämnet i sin helhet, lemna en 
öfversigt af de hufvudperioder, i hvilken denna historia liksom sjelf- 
mant sönderdelar sig; dels, till kompletterande af förra häftet, med
dela de tillägg och rättelser som blifvit en frukt af sedermera till-

nämude om kr. 1766 i skolans inventariibok med Rektor Andr. Lundmarks hand
stil antecknas såsom af författaren bland mycket annat skänkte till det af Sam- 
zelius nystiftade Archivum Nericiense. I Registr. öfver Arch. Ner. (sid. 54, 78) 
upptagas alla tre arbetena, och voro omkr. 1770 utlånte till G. Wikander. I 
yngre register (sid. 121, 155, 156) saknas de, och synas hafva förkommit före 
1790.
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korona källor och vunna upplysningar. Tilläggen röra hufviulsakligen: 
närmare utredning af tiden för skolans stiftelse eller omskapning på 
Gustaf Ls tid, och dermed sammanhang egande omständigheter, samt 
komplettering af rektorsserien; redogörelse för 1611 års skolordning; 
personalnotiser angående subskribenterna till skolbygnaden 1615—19; 
några jemförande underrättelser angående den 1616 omförmälda som
marfesten (seden att föra sommar i by); samt undersökning af frå
gan om Buddæi afsättning och tiden för dennes afgång från skol
mästaresysslan.

Den första perioden af skolans historia omfattar tiden från 
omkr. 1 290 då klostret, eller 1347, då klosterskolan, första gången 
omnämnes, till kyrkoreformationen; således en tid af omkr. 200 år, 
eller mera, i fall det får antagas att klostret och klosterskolan 
äro jemnåriga med kyrkan, hvilken enligt kännares vitsord lärer da
tera sig från medlet af 1200-talet. Under hela denna period är, 
utom hvad man i allmänhet har sig bekant om Sveriges medeltids- 
skolor*),  ingenting vidare kändt, än klostrets namn och belägenhet, 

*) Antalet af Sveriges skolor under medeltiden var icke så ringa. Om man 
får antaga en skola i hvarje kloster, så funnos i Sverige i slutet af medeltiden 
minst 97 och möjligen 137, samt derjemte utom klostren 22, summa 119 a 159 
högre och lägre skolor. Men beskaffenheten af den undervisning som meddelades 
var vanligen mycket underhaltig. Den afsåg bibringandet af en nödtorftig insigt 
i bokliga konster hufvudsakligen åt dem som ämnade sig åt det andliga ståndet; 
men som munkarne sjelfva oftast icke hade synnerligen mycket att lära ut, så 
blef det klent ställdt äfven med nödtorftigheten af den lärdom som bibringa
des. Lärjungarne begynte som abcdarier, och större delen kom näppeligen öfver 
de aldra första begynnelsegrunderna. De bästa lärjungarne lärde sig grunddragen 
af den katolska kristendomen, kyrkoböner och kyrkosång samt konsten att tala och 
skrifva dålig latin. Utmarktare anlag och högre begåfning banade sig då såsom 
alltid väg till insigter och lärdom, och kunde, genom den väckelse som äfven en 
bristfällig undervisning meddelade, mägta att bryta nya banor. Ville någon för- 
värfva en högre bildning än den som af munkarne kunde bestås, så måste han 
resa till något utländskt universitet, vanligen det i Paris, som var i högt anseende, 
understundom besökt af ända till 30,000 från olika länder församlade studenter 
(Rietz, s. 35), och der Svenskarne, hvilka räknades till Natio Anglica, från 1275 
egde eget hus. Utom allmogens barn, som utgjorde den stora hopen af disceu- 
tes vid Sveriges klosterskolor, vinnläde sig äfven adelns söner om studier, dertill 
lockade af begär efter höga kyrkoembeten och thy åtföljande stora rikedomar. 
Skolgången varade mycket länge, ofta 16 ä 20 år. Massan af presterna synes 
emellertid hafva afbrutit sina studier långt tidigare. De voro i hög grad råa 
och okunniga. För många stod det klent till med konsten att läsa innantill, i
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gåfvor till detsamma under 1300- och 1400-talet, klosterbyggnadens 
utsträckning och ungefärliga utseende, såvidt dömas kan af de ännu 
på 1840-talet qvarbefintliga grundmurar, namnet på en af klostrets 
läsemästare eller skolföreståndare (Johannes de Kiil, scholasticus in

synnerhet de latinska bönerna och formulären, hvilka de mindre än nödtorftigt 
förstodo. Sådana prester fnnnos äfven, som icke kunde skrifva sitt namn. Dom
kapitlet i Upsala kunde 1406 ej skicka någon fullmägtig till kyrkomötet i Ra
venna för sin okunnighets skull, och Domherrarne erkände då i ett bref till 
drottning Margareta, att de voro «olärda stympare». Något bättre blef väl för
hållandet efter upprättandet af Upsala akademi 1477. Men den nya akademien 
hade till en början brist både på lärjungar och duglige lärare. De flesta pre
ster, läkare och domare hade ej besökt någon akademi, och det ansågs icke hel
ler ännu nödigt. Studenterna saknade underbyggnad, ehuru de fleste af dem 
voro skäggige män, med hustru och barn i hemorten. Böcker och skrifmateria- 
lier voro sällsynta och dyra. På papper led man särdeles brist. Man skref 
för nöds skull stundom på björkspånor, bark och näfver. «Gillet» i Kalmar 
gick så langt i frikostighet, att det skänkte till skolan dersammastädes årli
gen «11 boker paper att skipta imellan djeknomen i scholen, två resor om året 
vid examen». För undfåendet af denna gåfva skulle djeknarne skrifva ett latinskt 
bref hvardera, med årtal och namn. Priset på böcker var så dyrt, att det nå
gon gång heter att man sålde en eller annan bok (t. ex. Decretum och Deere- 
tales) och köpte sig «jordagods» i stället. Kyrkan i Wirmo gaf för ett legenda- 
rium ett gods i Kintikala, och bisk. Matthias i Abo (före 1452) anskaffade 2 
nya messeböcker, den ena för ett pris motsvarande 20, den andra 25 «goda och 
utväxta oxar». En postilla (biskop Haimons homiliesamling) betaltes i ll:e år
hundradet med 200 får. De böcker som förvarades i klosterbiblioteken voro 
fastlästa vid väggen eller hyllan med jernkedjor och lås, så att ingen munk 
kunde fä läsa en bok, utan att af priorn hafva fått nyckeln till boken. Visby 
Fransiskanerbibliotek lärer hafva egt 2000 band, och var troligen det största i 
Sverige. Vadstena kloster hade många lärda män, och egde den berömdaste 
skola i Sverige. Här gjordes den första bibelöfversättning, här afskrefvos många 
böcker, här samlades ett stort bibliotek, der böckerna sades vara «oräkneliga» i 
konung Gustafs tid. Af öfriga vetenskaper utom teologi, var lagfarenhetens stu
dium föga kändt, om icke af några prester som tagit kännedom om kanoni
ska lagen. Läkarekonsten låg alldeles nere. Man hänviste de sjuka till något 
heligt ställe eller någon helgonbild, och lefde för öfrigt och dog på egen hand, 
så godt man kunde, utan läkarehjelp. Alla öfriga konster och vetenskaper voro 
i det närmaste okända. Folkets undervisning var ännu ej påbörjad. Religionens 
direkta inflytelse på folket var ringa, och kunde icke vara annat, då gudstjen- 
sterna förrättades på latin, och svensk religionsundervisning högst sparsamt före
kom. Sådant var tillståndet vid Gustaf Ls tillträde af regeringen. (Jfr Rietz, 
Skånska skolväsendets historia, sid. 16 —18, 34—40. Dahm, Några drag ur 
Svenska bildningsanstalternas historia, sid. 6—10.)
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Örabro 1347), samt namnen på 2:ne berömde lärjungar. Säkerligen 
skulle denna nu relatift okända tid vara den måhända mest intressanta 
af alla att studera, om källorna för densamma vore mera tillgängliga 
och offentliggjorda, eller om tid och förmåga medgåfve att på ort 
och ställe undersöka de skatter af medeltidsurkunder, som finnas i 
Riksarkivet och öfriga offentliga häfdegömmor. Men en sådan under
sökning skulle kräfva långt större tid och rikligare resurser än som 
stå till utg. förfogande, och öfverlemnas derföre åt någon med veder
börligt intresse för saken samt erforderlig tid och förmåga utrustad 
och under gynnsammare förhållanden arbetande efterföljare. Nu veta 
vi icke mycket om den gamla klosterskolan. Den har redan haft 
en vigtig betydelse derigenom att den, med all sin ofullkomlighet 
och brist, dock under ett par århundraden var medelpunkten för all 
den bokliga undervisning, som då för tiden fanns inom provinsen, 
och en läroanstalt der antagligen större delen af Nerikes presterskap 
under medeltiden erhållit sin första och ofta enda undervisning; 
men den har vid sitt namn fästat ett i den svenska kulturhistorien 
oförgätligt minne, då den ur sitt skö.te, om också i strid mot sin 
egen ståndpunkt, frambragt de män, genom hvilka den kristna san
ningens ljus, befriadt från påfvedömets och auktoritetstrons mörker, 
fick för första gången ohindradt stråla öfver nordanlanden: de tvenne 
bröder, som, utgångne från Örebro och uppfostrade i den redan då 
sekelgamla byggnaden vid «själagårdsgatan», på höjden af sandåsen 
längst norr i staden, vid ynglingaåldern kommo till Tyskland och 
der finsjo höra Luther, samt, efter återkomsten till fäderneslandet, 
sjelfve blefvo hans läras första förkunnare i Sverige, och den ene af 
dem derjemte stiftare af den skolordning, på hvars grund hela det 
svenska skolväsendet utvecklat sig. I den trakt af staden, och unge
färligen på samma ställe der dessa bröders barndomshem, en fattig 
smidesarbetares koja, lärer hafva stått, befinner sig det nu varande 
Karolinska Läroverket, och en 1834 upprest obelisk erinrar lärare 
och lärjungar dagligen om namnen Olaus och Laurentius Petri *).

*) Vi tro oss gå flera läsares önskan till mötes genom att om dessa tvenne 
utmärkte män meddela följande biografiska data och fakta. Föräldrarne voro 
Per Olaffson, f 1521, faktorismed i Örebro, å Norra Smedjebacken, och hustru 
Kerstin Larsdotter. Olavus Petri (såsom han sjelf skref sitt namn) var född 
1497, studerade, jemte sin yngre broder Laurentius, hvilken var född 1499, först 
i Örebro karmeliterkloster, och kom derefter tillsammans med denne till akade-
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Med Gustaf I och kyrkoreformationen börjar Örebro skolas an
dra period, sträckande sig till och med första decenniet af 1600- 

mien i Wittenberg, hvarest båda fingo åtnjuta Luthers och Melanchtons under
visning, samt efter aflagda akademiska lärdomsprof promoverade till magistrar 
d. 10 Febr. 1518. Olaus var då 21, Laurentius 19 år gammal. Efter åter
komsten till fäderneslandet blef Olaus 1519 af Biskop Matthias Gregorii (Lilje) i 
Strengnäs antagen till kansler (Archigrammateus). Det var då, och ännu långt 
in på följande århundradet, brukligt, att en blifvande prest ordinerades först till 
Diaconus eller lialfprest, och sedermera till Presbyter, då han först erhöll i>lenos 
ørdines. Olaus blef 1520 Diaconus och Canonicus, och samma år «Scholemä- 
stare» i Strengnäs. Båda bröderna voro biskop Maths följaktiga till konung 
Christierns kröning, och dervid så nära att, jemte honom, omkomma i blodbadet, 
att bilorna redan voro lyftade öfver deras hufvnden, då en tysk, vid namn Ed
vard Leux, som lärt känna dem i Wittenberg, ropade att de voro tyskar, och 
derigenom räddade de blifvande reformatorernas lif. Påföljande år 1521, då fadren 
Peder Olaffson nyss hade dött och för sin själaro hade testamenterat «sin åker 
Östan om staden» (den ännu s. k. Själamesslyckan, nyligen inköpt af Trädgårds
föreningen) till karmelitermunkarne i Örebro, på det dessa med vederbörliga 
messor skulle förhjelpa hans själ ur skärselden, vågade Olaus och Laurentius 
hvilka infunnit sig i Örebro till begrafningen, motsätta sig munkarnes anspråk 
samt de katolska ceremonierna, förmenande att själen icke frälsas med messor 
och ceremonier. Munkarne blefvo högligen förtöroade öfver en sådan gudlöshet, 
och klostrets Confessor Generalis Magnus Birgeri skref till Strengnäs med yr
kande af vederbörlig näpst. Flera andliga beredde sig till ett kraftigt motstånd 
mot det uppväxande kälteriet. Biskop Brask anmälte det för påfven, för att 
vinna så mycket kraftigare biträde Trots den annalkande stormen började Olaus 
1523 att predika i Strengnäs mot de påfviskes villfarelser, emot helgontillbedjan, 
klosterlefnad, öronbigt och katolska ceremonier. Skyddad af konungen, kallades 
Olaus samma år till Stockholm i egenskap af Stockholms stads Sekreterare, och 
•emottog stadens signet, hvilket han behöll till 1531. Under denna tid uppträdde 
han kraftigt och oförskräckt såsom predikant i storkyrkan, der konungen åt ho
nom låtit uppföra en hög predikstol, hvars likhet med en korg gaf folket an
ledning att kalla honom «Mäster Olof i korgen». Ofta under lifsfara, förkunnade 
han här på klar och god svenska den nya läran, under mångas bifall, men 
också ofta af sina åhörare afbruten både med ord och gerning. Vid jultiden 
1524 samt vid Vesteråsriksdagen 1527 anställdes disputationsakt emellan Olaus 
Petri och den katolska lärans lärdaste kämpe, Doctor Peder Galle. Det senare 
religionssamtalet blef afgörande. Olai seger var gifven, och mången giek bort 
med gynnsammare tankar om den nya läran. Ar 1531 återlemnade Olaus sta
dens signet, och emottog i stället rikssigillet, såsom konungens kansler, hvilket 
embete han innehade till 1533. Ar 1539 lät han prestviga sig, och blef samma 
år kyrkoherde i storkyrkan. Invecklad i Lybska sammansvärjningen mot konun
gen, dömdes han till döden 1540, men benådades och återfick 1543 sin syssla, 
som han med vanligt nit skötte till sin död d. 19 Apr. 1552.
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talet. Vi vilja kalla den reforwa/wns-perioden. Staden och provin
sen behöfde, i stället för det förfallna och raserade klostret, en bättre

Af Olai skrifter märkes hans Svenska Krönika, hvilken är en af de säkraste 
källorna för fäderneslandets historia under 13:e och 14-.e seklerna. Han verkade 
äfven flitigt genom en mängd predikningar och religiösa skrifter, hvilka spriddes 
kring land och rike. Han hade anlag för skaldekonsten, hvilket han visade dels 
genom flera smärre samlingar af andliga sänger, dels genom sin Tobiæ Comædia, 
det första svenska dramatiska arbete. De förträffliga Domarereglorna i vår 
svenska lag äro af Olaus Petri författade.

I sitt gifte med Christina, en jungfru af god börd, hade Olaus en dotter 
Elisabeth, gift med Ericus Petri i Stockholm, samt en son Reginaldus, som blef 
promoverad Phil. Magister i Tyskland, sista gängen ditreste 1550, och hvars se
nare lefnadsöden äro obekanta.

Laurentius Petri delade med sin broder under ungdomstiden ända in på 
1520-talet samma öden. Återkommen till Sverige från Tyskland blef han vid 
21 års ålder Theologiæ Professor i Upsala eller, såsom det då kallades, Scholæ- 
mästare 1520, vidare universitetets rektor 1527, och vid 33 års ålder Sveriges 
förste Lutherske Erkebiskop 1531. Vif installationen öfverlemnade honom ko
nungen med egen hand biskopsstafven, för att sålunda ådagalägga sin magt att 
den förläna. Vigningsakten förrättades af Biskopen i Vesterås Petrus Magni, 
hvilken sjelf var vigd i Rom; i följd af hvilken omständighet katolikerna hos 
svenska kyrkan erkänna den «apostoliska och kanoniska successionen». Erke
biskopens omsorg egnades tidigt åt bibelöfversältmngen. Sjelf uttolkade han 
största delen af hela Gamla Testamentet, Laurentius Andre» hufvudsakligen det 
Nya, och Olans Petri biträdde vid båda. Hela bibeln utkom 1541, hvilken upp
laga vanligen kallas Gustaf L.s bibel, och hvaraf ett exemplar på konungens be
fallning utdelades till hvarje kyrka. Laurentius nitälskade för undervisnings
väsendet, och underhöll under hela sin erkebiskopstid 50 studenter med den stat, 
med hvilken företrädarne hade underhållit 50 knektar. Till sina personliga 
egenskaper skildras han såsom en inan af de ädlaste tänkesätt, utmärkt frikostig
het och behagliga umgängesgåfvor; hans försigtiga nitälskan för religionen skaf
fade honom allas vördnad och tillgifvenhet. Under sin långa lefnad var han i 
tillfälle att se och deltaga i Sveriges öden under fyra konungars regering. Vi 
erinra här endast att han såsom erkebiskop förrättade krönings-och vigselakterna 
vid Gustaf ):s'trenne förmälningar, 1531 i Stockholm med Catharina af Sachsen- 
Lauenburg, 1536 i Upsala med Margaretha Lejonhufvud, och 1552 i Vadstena 
med Catharina Stenbock; vidare Erik XIV:s och Catharina Månsdotters kröning 
och vigsel 1561, 1566, samt Johan IlLs och Catharina Jagellonicas kröning 
1568. Sedan Erik blifvit störtad och Johan erhållit hans spira, var denne ko
nung genast sorgfällig att tillvinna sig anhängare inom de mägtiga stånden, Af 
denna läglighet begagnade sig den gamle meu ännu vaksamme och kraftfulle 
erkebiskopen, till att få den af honom sannolikt långt förut författade Kyrko
ordningen antagen, samt derigenom vinna bekräftelse åt reformationen, sådan han 
redan under snart 50 år med aldrig vacklande nit främjat, upprätthållit och mot 
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och tidsenligare läroanstalt, ej mindre för upphjelpande af embets- 
mannabildningen, hvilken inom riket i allmänhet befanns i mycket 
dåligt skick, än äfven för «ungdomens undervisning i den från påf- 
viska villosatser nyligen renade salighetsläran». Till skola aptera- 
des då den gamla medeltidsgillestugan i nordvestra hörnet af kyrko
gården. Här verkade, under brytningstiden mellan katolicism och 
protestantism en rad af Skolemästare, till en början med mindre 
gynnsamma resultat, men efterhand, såsom det vill synas, med

flerfaldiga angrepp försvarat den. Ett vigtigt hufvudstycke i d^nna Kyrkoord
ning, är det Om Scholar, hvilket innefattar den förste svenske skollag, och ut
gör den grund på hvilken svenska skolväsendet sedan utvecklat sig. I allt up
penbarade sig afsigten att bereda ungdomen en sådan bildning, som tidens då 
varande skick fordrade, och särskilt hos dem hvilka skulle nyttjas i kyrkans och 
statens värf. Efter en 75-årig lefnad afsomnade Laurentius Petri d. 26 Okto
ber 1574, och är begrafven i högkoret.af Upsala domkyrka.

Såsom författare var Laurentius Petri en af de yppersta i vårt fädernes
land. Hans talrika skrifter, alla af andligt innehåll, äro, ehuru egentligen för
fattade med afseende på samtida förhållanden, ännu läsvärda och i många af- 
seenden mönstergiltiga. Hans språk uppskattas högt. «Den som älskar moders
målet och vill taga kunskap om dess utbildning, kan af Laurentius Petri lära 
mer, än af alla författare i detta århundrade tillsammantagna.»

Laurentius Petri var gift med Elisabeth Mattsdotter, hvars föräldrar voro 
Maths Pedersson Uplänning och Brigitta Vase, k. Gustaf I:s kusin. Med henne 
hade han sju barn, af hvilka fyra söner, Petrus, Didrik, Christian och Johannes, 
alla i ungdomsåren dogo under en farsot i Upsala 1566. Af trenne döttrar blef 
Margareta gift med fadrens efterträdare i) Erkebiskop Laur. Petri Gothus och 
2) Erkebiskop Andreas Laurentii Bothniensis; Magdalena med Erkebiskop An- 
germannus; Christina med 1) Sekreteraren Måns Jönsson Blatting, 2) Professorn 
i Upsala Olaus Jonæ Luth. Flere grenar af svenska adliga ätter leda sin här
komst på mödernet från dessa döttrar till Laurentius Petri. — Biograf. Lexicon, 
Ups. 1845, ILe bandet, sid. 169—194; J. G. Hallmans The Trenne Bröder och 
Nerikesboer Oluff Petri och Lars Petri till Lefwerne och Wandel beskrifne, Stockh. 
1726 (176 sidd. in 4:to); Olai Petri anteckningar om sig sjelf, aftryckte i Thys. 
Handl, till Sv. reform, och kyrkohist., del 2, sidd. 346—348, jfr 134—137.

Den i Örebro på Norra Smedjebacken framför Karolinska lärohuset till 
minne af Olaus och Laurentius Petri uppförda obelisken bekostades af stadens 
innevånare 1834. Grunden lades af t. f. Landshöfdingen Grefve Snoilsky, Pro
sten Professor P. O. Gravander, och Kommerserådet C G. Broms. Inskriften 
är följande: At minnet af Olaus och Laurentius Petri, Lutherska lärans första 
predikare i Sverige, födde i Örebro. Vården beslöts 1830, restes 1834. Dan. 
12: 3. Nämnde bibelspråk lyder: «Lärarne skola lysa såsom himmelens sken; och 
de som många undervisa till rättfärdighet, såsom stjernor i evighet». 
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bättre och mera tillfredsställande framgång. Några skriftliga, vid 
skolan förda anteckningar från denna tid finnas icke; men vi kunna 
om undervisningens allmänna beskaffenhet göra oss en ganska åskåd
lig bild genom Laurentii Petri skolordning; äfvensom en i det 
närmaste fullständig rektorsserie, med rätt upplysande biografiska 
data och fakta, låter uppställa sig. Vi finna dessa skolemästare 
ständigt i ledet för framåtskridandets sak, deltagande uti och under
tecknande de kyrkomötesbeslut (Örebro 1586, 1 588, Strengnäs 1587, 
Upsala 1593), uti hvilka katolicismen bekämpades och besegrades. 
Från arbetet i skolan kallas dessa män till motsvarande arbete i 
kyrkan såsom aktade församlingslärare, och en af dem se vi inkallas 
bland väktarne på murarne af det unga Svenska Zion. Rektorer 
under denna period äro: Sveno 1538, Gottstcalk 1 545, Christiernus 
Henrici före 1 569, Holgerus Olai 1568, Ericus 1578, Sig fridus 
Canuti 1579—84, Nicolaus Petri 1584—88, Johannes Andrea; 
Kempe 1588—96, Jonas Maximus 1596 — 1603(F), Jonas Petrejus 
1603—06 (?), Johannes Petri Vigæus 1606—12, Andreas Birgeri 
Cantherus 1612—15.

Vid slutet af denna tid inträder en utveckling i skolväsendet 
genom 1611 års skolordning, hvilken befinnes i Örebro hafva blifvit 
tillämpad åtminstone från 1615, då Jacobi Rudbeekii namn först 
möter oss, och med honom skolans tredje period, den Rudbeckiska. 
Skolan bär under denna tid namn af provinsskola (schola provin- 
cialis). Nu först finnas skriftliga anteckningar, katalog, annaler, 
räkenskapsbok. Skolhuset undergår en genomgripande reparation 
eller ombyggnad från grunden. Den får ett betydande tillopp af 
lärjungar från äfven aflägsnare landskaper, och vinner anseende så
som en af sin tids utmärktaste läroanstalter inom fäderneslandet. 
Omfattad med varmaste kärlek och omvårdnad af de båda högt- 
berömliga männen Johannes och Jacobus Rudbeckius, det andra ut
märkta brödrapar, som Örebro skolas historia har att uppvisa, bibe
håller den sitt flor till Strengnäs gymnasii stiftelse och Jacobi Rud
beekii afgång 1627, hvarefter den, tidtals nedlagd och i fullkomlig 
vanmagt, först småningom repar sig, städse föremål för Rudbeckier- 
nas åhåga, och af dem begåfvad med fast egendom i staden och på 
landet, till skolmästarens underhåll. Rektorer under denna tid äro: 
Jacobus Base Rudbeckius 1615—27, Laurentius Matthiæ Lun-

Il 
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dius 1629—30, Nicolaus Buddæus 1635—38, och Josua Gravius 
1639—56.

Drottning Christinas skolordning 1649 bildar öfvergång till en 
ny period, den fjerde, från och med hvilken skolan bär namn af 
högre eller fullständig Trivialskola (schola trivialis superior s. plena). 
Skolans skriftliga anteckningar äro under denna tid knapphändigare; 
katalog och räkenskaper saknas. I dess ställe inträda vidlyftiga 
handlingar angående abalienation af de till skolans och skolmästar- 
nes bästa anslagne gärdar. Dessa hafva af staden blifvit til! lågt 
pris från skolan försålda, för att undgå kostnaden att reparera dem. 
Skolmästarne behandlas på ett upprörande sätt och framsläpa ett 
mödosamt och olyckligt lif. Under denna tid förekomma rektorerne 
Antonius Caroli Hesler 1656—84, Nicolaus Walenius 1684—85> 
Andreas Hedenius 1685—9 2 och Theodorus Schepner 1692—1710.

Med Abrahami Walingii tillträde till rektoratet 1711 börjar för 
skolan en lyckligare period (1711 — 63), af högt ocli välförtjent an
seende, ökadt lärjungeantal, god undervisning, reduktion af de ab- 
alienerade gårdarne och någon reda i skolans ekonomiska angelägen
heter. Rektorer under denna tid äro: Abrahamus Walingius 1711 
—21, Jonas Widmark 1721-—24, Laurentius Schepner 1724—31, 
Andreas Möller 1 732—46, Jonas Höijer 1746—64.

Tiden från 1763 betecknas, under biskop Serenii auspicier, ge
nom en betydligare reparation af skolhuset, ett uppfriskande af lä
rarekrafterna, samt åtminstone under de första åren en medelst sub
skription åstadkommen förbättring af kollegernas allt för otillräckliga 
löner. Utmärkande för denna tid är jemväl ett på 1760- och 70- 
talet väckt lifligare intresse för skolan, dess arkiv och bibliotek, samt 
lör bevarandet af skolans och provinsens historiska minnen. Denna 
period, som mot slutet synes betecknas af en viss' afmattning, kan 
anses räcka till omkring andrå decenniet af 1800-talet, hvarefter vi 
befinna oss inom mera allmänt kända förhållanden. Rektorer 1763 
—1820 äro: Andreas Lundmark 1765—72, Petrus Widell 1773 
—81, Gerhard Reinhold Höijer 1781 —1820. Vikarierande rek
torer under den sistnämndes långvariga tjenstledighet: Anders Wang- 
stelius, Per Magnus Enhörning, Sven Christian Klingberg, Gustaf 
Adolf Hallman, Per Ekenvall.

Vid 1812 års riksdag skänkte konung Carl XIII till ny skol
lokal gården N:o 103 Norr (f. d. Kongl. Magasinsdirektionens hus, 
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n. v. telegrafhuset), och skolan bär från denna tid namn af Schola 
Carolina. Under Bisk. Tingstadius, Inspector scholæ sedermera Bi
skop P. E. Thyselius och Rektor Per Ekenvall (1820 —1830) ut
vecklar sig skolan allt mer, fördubblar sitt lärjungeantal, grundlägger, 
genom en betydande gåfva ur konung Carl Johans enskilta hand
kassa, förökad genom öfriga tillgångar och sammanskjutna medel, 
den nuvarande läroverkslokalen 1829—1832 *).

*) Grundstenen till n. v. Karolinska lärohuset (södra bygnaden) lades 1829 
d. 3 Sept, af Landshöfdingen Grefve N. Gyldenstolpe och Biskop D:r P. Thy
selius. Till framtida minne inlades uti en uthuggning i stenen 2:ne exemplar 
af under året slagne svenska silfvermynt, hvilka betäcktes med en kopparplåt 
med följande inskrift, på ena sidan: «Den 3 'Sept, år 1829, det tolfte af K. Carl 
XIV Johans fridsälla regering, lades grundstenen till nytt Lärohus för Schola 
Carolina. —■ Herrans fruktan är vishetens begynnelse.1' — På andra sidan: «Då 
voro Länets Höfding Grefve Nils Gyldenstolpe, Stiftets Biskop Doctor Pehr Thy
selius, Scholans Rector Magister Pehr Ekenvall. Byggnaden utfördes af Direc- 
tören Joh. Holmberg.»

Om skolan sedermera intill närvarande tid ytterligare gått framåt, 
och i denna stund intager ett aktadt rum bland antalet af rikets 
högre fullständiga elementarläroverk, så har den derför, jemte ko- 
nungarne Oscar Ls och Carl XV:s samt Riksens Ständers välvilja 
för den offentliga undervisningen, att tacka nitet, skickligheten och 
verksamheten hos tvenne män, åt hvilka det förunnats att fullborda 
bröderna Johannis och Jacobi Rudbeckii verk, skolans tredje högt- 
berömliga brödrapar, Gustaf Wilhelm Gunuelius, Karolinska lärover
kets Inspektor sedan 1853, och (Jllo Joel Gumælius, läroverkets 
Rektor 1830—61.

Hufvudperioderna af skolans historia blifva enligt det före
gående: 1) Katolska tiden 1 347-—1 538 (?), 2) Reformationsliden 
1 538—1 61 5, 3) Rudbeckiska tiden 1615—-49, 4) Heslerska eller 
abalienationstiden 1 649—171 1, 5) Walingiska eller reduktionstiden 
1711 — 63, 6) Sereniska tiden 1763 —1812, 7) Karolinska tiden 
1812—1872.

Skolans namn under dessa olika perioder: 1) Mgnasterium, 2) 
Schola cathedralis (?), 3) Schola provincialis, 4), 5), 6) Schola 
trivialis superior s. plena, 7) Schola Carolina, samt från 1849 
Karolinska högre Elementarläroverket.



XX

Vi gå nu att meddela de förut antydda tilläggen till förra 
häftet.

Om tiden för Örebro skolas upprättande efter reformationen, 
finnes bland skolhandlingarne ingen tidigare anteckning än från se
nare hälften, af 1700-talet, då det heter") att Gustaf I «straxt efter 
reformationen lät förvandla gillestugan till en Cathedralschola» **), för 
hvilken uppgift citeras J. G. Hallmans Urqväde till Nerikes kän
ning*'*);  hvarjemte såsom skolans första rektor efter reformationen 

*) Ekenborg-Widell. Jfr Bagge, Beskrifning öfver Örebro, sid. 263.
**) Benämningen katedralskola (domkyrkoskola) vinner stöd deraf att i För- 

länings-registret 1561 «Örebro“ kyrka namnes uti förteckningen på anslagen «till 
Domkyrckiernes wnderhold", och kyrkoh. i Örebro uppföres bland «Biscoper och 
Ordinarier”; äfvensom å konungens bref 1559 till Kyrkoh. i Örebro antecknas: 
«samme mening (skrefs) till andre Bisper och ordinarier här vdi Rijket». I en 
något senare tid benämnes Kyrkoh. i Örebro præpositus generalis Nericice.

"*) Ifrågavarande «Urquäde till Nerikes Känning, uti Ett Herdaminne förfat
tat af Framlidne Kyrkoherden vid Hedv. Eleon. Forsaml, i Stockh. H:r Doctor 
Joh. Gustaf Hallman, 1766 till Archivum Nericiense inlemnat af A(brahamus) 
S(amzelius) H(ardemoensis)“, är ett manuscript upptagande 20 sidor in 4:to, 
hvaraf hälften text och hälften anmärkningar, och utgör ett slags rimkrönika 
öfver Nerike i 174 rimmade versrader. Såsom exempel anföra vi v. 31—36 och 
129-132:

«Gammal sak, oss väl bekant, Doctor Luther hade.
Twäune unga Nerkesbor, hvilka grunden lade
J Hans schola till en sann Christen tro och lära, 
Hvilken tro de sedan måst hem till Sverige bära, 
Börjad’ först i Örebro, sen i Strenghäs kyrka, 
Lärde emot Påfvens bud själatröst och styrka. . . 
Scholan var i Påfvens tid gillehus i staden; 
Gillesbrödren kommo dit och sig gjorde glade. 
Men kung Gustaf Ersson lät det till sehola göra, 
Derest Nerkes ungdom fått himlavishet höra.“ . .

I samma häfte, upptagande tills. 185 sidor in 4:to, finnas äfven följande 
samlingar af Samzelius, hvilka utgöra i det närmaste allt hvad af hans handskrifter 
om Nerike finnes i behåll: Nerikes Lagmannalängd; Borgmäst. 01. Salins Beskr. 
öfver Örebro 1737; Utdrag ur Örebro Stads Handlingar (5 sidd.); Höfvidsmän 
i Nerike och Ståthållare på Örebro Slott; Monumenta templi Orebroensis; För
teckning på Pastores och Comministri i Örebro; Scholæ Orebr. Rectores, Con- 
rectores, Collegæ och Apologistæ; Lärda och Namnkunniga Män från Örebro; 
Nericia Munita; Nerikes Drcttar, Kungar och Jarlar. — Mycket af häftets inne
håll är aftryckt i Örebro Stads Wecko-Tidning 1777, och åtskilligt har blifvit 
användt af Bagge i hans Beskr. om Örebro.
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uppgifves Christiernus Henrici, son af en Tysk, som af Gustaf I in
kallades till förste rektor vid Strengnäs katedralskola. Christiernus 
blef sedan kyrkoherde i Edsberg, men intet årtal om honom är 
kändt. Äfven om fadren, som således bör hafva hetat Henricus el
ler Heinrich, saknas alla uppgifter, enär Strengnäs gamla skolarkiv- 
gått förloradt. Emellertid finnes om Christiernus den anteckning, 
att han var «född i Strengnäs». Om denna uppgift är riktig, och 
Christiernus i Strengnäs blifvit «danad under fadrens handledning», så 
blir Örebro katedralskola åtminstone en mansålder yngre än den i 
Strengnäs. Då emellertid antagas måste, att Heinrich var tillgifven 
Lutherska läran och att inkallandet således ej skett före reformatio
nens genomförande i Sverige, så kan Christierni födelseår icke sät
tas tidigare än 1527; och om vidare antages, att denne redan vid 
25 års ålder blifvit skolmästare i den nystiftade katedralskolan i 
Örebro, så skulle skolans stiftelse tidigast inträffa 155 2. Men 
detta befinnes af flera skäl vara för sent. Antingen måste såle
des uppgiften, att Christiernus var född i Strengnäs förkastas, hvar- 
till dock icke finnes tillräcklig anledning, eller också kan Christier
nus icke hafva varit den förste rektor i Örebro efter reformationen. 
I förhoppning, att någon skrifvelse af konungen angående åtgärder 
för upprättandet af en skola i Örebro, eller anordning af medel för 
sådant ändamål, eller annat dylikt upplysande originaldokument borde 
finnas i Gustaf I:s registratur, hafva handlingar i riksarkivet för 
ifrågavarande tid blifvit omsorgsfullt genomgångna, hvilken under
sökning medfört hvarjehanda notiser, som här nedan skola anlöras; 
dock utan att någon stiftelseurkund kunnat påträffas, eller stiftelse
året noggrannare bestämmas, än att skolan fanns redan 1538, såle
des 14 år före den tid, då Christiernus kan antagas hafva blifvit 
rektor i Örebro.

Såsom redan är antydt, stod det illa till med tjenstemanna- 
bildningen i Sverige vid Gustaf I tillträde till regeringen. Äfven 
kunskapen i läsa, skrifva och räkna var allt för bristfällig och spar
samt förekommande. Konungen klagar att hans ståthållare ej kunde 
läsa hans bref. Det felades honom brukbara personer i kansliet> 
kammaren o. s. v. De som bildades hemma, voro oduglige. Han 
måste från Tyskland efterskrifva en sekreterare, likaledes lärare för 
sina söner, samt någon i räknekonst kunnig man, «efter här i riket 
är ett stort fel och mangel på sådana personer som något räkna 



XXII

kunna»*).  Skolorna hade kommit i allt större lägervall. I städer, 
der förut hade plägat vara ända till 300 djeknar, voro knappt ett 
halft hundrade. På somliga ställen voro skolorna alldeles nedlagde. 
Menigheterna voro obenägna att något underhjelpa till djeknarnes 
uppehälle, äfvensom att sjelfva skicka sina barn till skola; bvarige- 
nom bristen på studerande personer, som efter hand kunde blifva 
användbara i rikets tjenst, så väl i det andliga som i det verldsliga 
regementet, allt mera hotade att taga öfverhanden. Konungen be
mödade sig att afhjelpa detta onda. Han utfärdade bref till samt
liga stiften, med bevekande förmaningar till alla dannemän som in- 

*) I ett bref 1534 till Georgium Rudolphi, (illustrissimi principis Alberti, 
Pruthenorum ducis, secretarium), med tacksägelse för öfversända skrifter angående 
evangeliska läran, begäres. att erhålla en skicklig Tysk sekreterare (secretarium 
quempiam Germanicum, rerum utique non mediocriter peritum; nam istinsmodi 
homine, qui nobis a Secretis sit, summopere nobis opus est). Thys. Handl, t. 
Sv. reform, o. kyrkohist., band 2, sid. 72, 73. — 1538 skrifves till Nils Måns
son, bland mycket annat: — — «ath wij her vthij rigit icke hafftie vprctta la- 
tiid etb vniuersitet, i then motten förhoppas oss ath ware endskylliget; anseen
des ath then tiidh wij först komme her till Riigsens Regimente, war her szå 
gott som eth förlamat ock öde rige. Sedan jnwartes och wtwartes vbestondh, 
krig ock örliig . . . Ock wtöffuer thetta alt, huad b reck och feell her vtij rigit 
warit haffuer, ock än nw är, vpå the perszoner söm sadane höge schole föresta 
och regera schalle.. . . Ock för szådene och slige orsaker haffuer oss icke möge- 
ligit varit, mere ath wtretta än som skeedt är. Dog giffuj gud, ath j och flere 
vnge karle, her aff Swerige, som ther i landen studera, icke alleneste sielffue 
studera ther opå ath wetta föresta sadane vniversitet, vtan ock forskaffe ther till 
en eller tuå lerde menn, ock i the saker förståndige. . . Gud wett huad nödh ock 
trång wij vnderstundom lide, ther wij schole lathe någre b reff på then Tyske 
tungen vtgå; såge forthenskull gerna, atj eller någen annen aff wore infödde 
menn, som vthij Latinen och Tyske tungenn. nogsam forfarenhett haffue, wille 
vthij then motten tiäne oss ock riigit . . . Afven atj wilde fliteligenn winleggie 
eder ath forskaffe oss en lerd ock forstandig man, ath lere, vnderuise ock tucta 
wår elskelige vnge szon . . . Framdelis effter her i rigit är eth stortt feell 
och mangeil opå the perszoner ther något reckne kwnne, Dherföre ärc wij til- 
sinnes ock wele lathe lare någre vnge karler ock drenger vdij then kannst. Szå 
är her dogh Hguell jngen j landet, then wij vthi then saack wette at bruge, 
then same reckne kunst rett ferdigt wett; Hwarföre begäre wij gerne, ati ock 
så wele forskaffe oss en forstandig mann, then både mett Reckne penninge ock 
i Cifrerne, tesligeste på mynt och allerhonde annenu regenskap rett förfarin wäre, 
ath hau mett thet aller förste motte koma hiit ju i riigit . . . Vm then Pre- 
benda Raszbo, som M. Jonn hade, äre wij aldelis tilfrijdz mett atj then eder 
till gode vppehelle niwte och behålle måge». Thys., anf. st., sid. 103—108.
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om riket bygga och bo, att hålla sina barn till skola, och att 
såsom förr med allmosor komma djeknarne till hjelp*).  Skolor upp
rättades på flera håll; men folket tredskades att skicka sina söner 
dit, och konungen måste flera gånger upprepa sina förmaningar mot 
denna tröghet. Unga personer sändes utrikes med offentligt under
stöd för att studera. Bland sådana nämnas Andreas Olaui, aff 
Örebro, som för att i Tyskland idka studier «j thet juristische Fa- 

*) Sådana b reff skreffz till huartt Biscopz Stigtt her j Swerigis Rikie Anno 
1533.

Wij Gustaff mett gudz nåde etc. Heisse ider dannemenn alle som byggia 
och boo j Vpsala Sticktt kerligha mett gudh etc. Käre wenner, wij giffue ider 
tilkienne, at wij granneligha förnumit haffue, huru skolarne j alla städer her j 
Rikit storligba förlagda varde, så att ther tillförenne plegade wara tu heller iijc 
(300) diäcknar ther äre nepligha itt halffit hundrade; some stads äre och skolarna 
platt ödelagda, Rikit till enn dråpelig skadha och fördérff, huilkit största par
tenn kommer ther aff kommer att j dannemenn ickie wele settia ider barnn till 
skola, som j tilförenne plegade göra, Ey heller wele j nu komma diäcknana så 
till hielp mett idhra Almossor, som j pligtuge äre och fader och föreldra för 
ider gijortt haffua, och kommer såå ther till att the komma ganska fåå till 
skola, och the ther till komina, moste for fattigdom skill offuergeffua skolann 
och thagha sig annat före, effther the ickie kunne fåå thenn vndsettning åff ider 
ther the skule halla sig mett. Så kiäre dannemenn alla, hoppas oss, attj ju 
wäl besinna kunne, buadt skadha och foderff (!) ider alla oeh menige Riikit ther 
åff komma will, att Scolorna såå förleggias. Huru skall Christendommen bliffua 

•stondandis, när inga födas vpp som ther oppå acktta skola? hoo skall iära och 
preddicka gudz ordh för ider och ider effterkommande? hoo skall Christna iderss 
barna, wija iderss Brudhar och andra tijänst göra ider, som wij haffua moste 
på Christendomens wegna, medhann j icke wele settia ider barnn till scola, eij 
eller kosta någhet på them som gåå till Skola? när idhra kijrckijoprester falla 
ider j frånn, huarest wele j fåå andra igenn? Biscopern.a hinner icke wija ider 
prester och skicka them till idhra Kyrckio herrer, all thenn tiidh j ickie wele 
sielfue födha them vpp, som ther till kunne tijäna. Therföre kiäre dannemenn 
alle, Rfide och formane wij ider, attj wele loggia her both opå, settia ider barna 
till Schola, och hielpa them, som gåå till Scola, nar the komma till ider, som 
ider siélffue aldra största magt opå ligger. Och haffue wij thet så bestellt mett 
the werdige fäder Biscoperne, att the skule skicka gode förståndige menn ther 
till, Som skolemester(e) wara skule, såå att the som till skola settias skole fåå 
thenn lerdom, som både j och the skula nest gudz hielp wara wäl belottna 
mett. Och huar någre wille annars föra för ider, säijandis att the inthet annat 
lära änn Suensko i skolarna, såå setter ther ingenn tro till! Biscoperne skule 
ther wäl achta på. lätter ingenn brist j finnas på idhra sijdho, på lärdomsens 
wegna skall ingenn brist finnas, j huatt molte wij kunne rama idartt besta 
igenn, göre wij altiidt gerna. — Riksregistr. 1533.
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cultedt», undfick bref på Botvids prebende i Strengnäs Då detta 
underhåll befanns vara otillräckligt, så beviljades honom 1545 ett 
nytt anslag till fortsättande af de påbegynta studierna, nämligen 
biskopstionden från «Torpa, Torszalia, Forssa och Tiwrbo» kyrkor i 
Vester-Rekarne"). I ett bref af 1554 anbefalles «M. Bennchtt 
Olaui Örebroensis, samt M. Mårthenn Olaui Helsingh, M. Mårthenn 
Olaui Gestring, Johann Kampe Scbarensis, och her Hendrich andre 
Scharensis», hvilka studerade vid främmande universitet, att «straxt 
vppå föråredt (på våren), ner öpedt vatnn blifvuer, förfoga sig till 
fäderneslandet, för synnerlige och anliggiende wåre och Rigsens lä
genheter scbull» ***).

*) Thys., Handi. t. Sveriges reformations- och kyrkohist., band 2, sid. 179.
") Thys., anf. st., sid. 267. Af ett testimonium för vir nobilis Christopho

rus Andrem, utfärdadt af rektor vid universitetet i Wittenberg 1546 d. 1Ü Juni 
(Thys., s. 301) befinnes att Andreas Olai blifvit relegerad från besagde universi
tet, såsom det vill synas för ohörsamhet och slagsmål (cum Andreas Olai nolu- 
isset cuidam nostræ justæ sententiæ obtemperare, nos pronuntiavimus eum annos 
aliquot ex academia relegaudum esse •. . . muletam se pro Andrea soluturum 
esse et Chirurgo satisfacturum, Christophorus promisit). Af dylika understod till 
andra personer för studier utomlands anteckna vi här, att Mårten Mathej fick bref 
på «Prebendam Sigfridi i Aboo" 1535, för att begifva sig till Tyskland och 
«studere och forbettre szig i gudz Ordh« (Thys., s. 80); att 1544 skrifves till 
Biskopen och domkapitlet i Strengnäs om någon studiehjelp för studenten Bericht 
Olson (Thys., s. 2211; och 1545 till Mons Monsson, att såsom understöd till Hans 
Skottes son uti Stockholm Olano Johannis utlemna varor («järn, huder eller- an
nan deell») för 50 daler, («effther wij på theune tijdh ingen Daler wed handen 
haffwe»); hvilket understöd 50 dal. om året får åtnjutas i 8 års tid, för att i 
främmande laud idka studier «vthi godhe bokelighe konst och besyniierligen vdi 
then nyttiga Medicinæ facultedt" (Thys., s. 276, 277); att «Studendherne affÅboo 
stigtt Jacobus Laurentij sampt med Erica Matteij" 1549 fingo till sitt uppehälle 
och förfordring, så länge de studera i de främmande nationer, en läst (12 tunnor) 
smör af två socknar i Finland, «hwileket Smör the seg emellan till lijké deell 
bythe och skiffthe måge" (Thys., s. 341); att 1550 studenten Nils Hansson, hvil
ken då var i Tyskland (en son af Hans Pedersson borgrer i Linkiöping), undfick 
bref på «halfparten af then StudenteRentan, som wid Linkiöpings DomKyrkie åhr- 
ligen falla pläger" (Thys., s. 343); samt att studenten Andreas Suenonis 1551 erhöll 
«Biscopsdeelen aff tienden, som wed Bälingz kyreke årligen falla pläger, för att thess 
ytterligare beflijte och winlegge sig om studia jn medica faeultate" (Thys., s. 358).

***) Thys., anf. st., s. 373. M. Bennchtt Olaui Örebroensis är möjligen samme 
Bencht Olson, som namnes i nyss anförda bref till Domkapitlet i Strengnäs 1544, 
Thys., sid. 221.

Det äldsta dokument från denna tid i hvilket Schota Orebro- 
ensis uttryckligen namnes, är ett bref, dat. Upsala 15 38 d. .28 Maj, 
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från Bisk. Botvid i Strengnås till konungens kansler Clement, hvari 
säges, att som i Strengnäs «är stoor nödh om en goodh man, ther 
svenscha messan och wnderstwndom prädijkan kwnne wppehååldha», 
så anhålles, att «hans nåådh» (konungen) ville dertill förunna en 
prebenda, «antinghen then doctor peder galle eller dominus wilhel- 
mus hafft haffue»; samt tillägges att «om szå wore, är en wngh 
man dominus Sveno, szom haffwer ha/ft schola Orebroensis, then 
ther til wäl doghe schulte»"). Denne Dominus Sveno 1538 är så
ledes den äldsta hittills kända rektor i Örebro efter reformationen.

En annan gammal Örebro-skolmästares namn möter oss några år 
senare, då i ett bref dat. Gripsholm 1545 d. 8 Nov., Herr Gott- 
skallc förunnes, att «til en behagelig tijd, och synnerligen medan 
han är scholemestere vthi för:de Örebro, flitteligen som han bör the 
fattige dieckner och barn ther äre läre och vnderwijse, niute och 
behålle halfparten aff then Kyrkietijende, som wid Österåker och 
Juleta kyrkier falle kan»'*).

*) Thys., 8. 94. *‘) Thys., b. 291.
■*■) Förteckningen innehåller:------- — «Till Scholestugur: Upszala, pennin

ger 200 marek, Stockholm 100 marek, Vesterårs 100 marek, Strengnes 100 
marcker, Eneköpung 50 marcker, Örebro 60 m., Nyköpung 50 marcker, Suder- 
kopung 50 marcker, Lijnköpung 100 m., Wastenne 50 m., Calmarna 50 m., 
Wexijö 100 m., Jönekopung 50 marcker, Schara 150 marc., Abo 200 marcker, 
Wiborg 50 marcker. Summa tell Scholestugur, penninger 1450 marek.» Riksarkiv.

Uti en förteckning öfver utgifter till hospitalen, skolestugorna, 
fattige prester, enkor och studerande, samt till studenterne i Wit
tenberg, odaterad, men sannolikt från år 1551 uppföres Örebro 
Scholestuga med 50 mark. *“) Möjligtvis var det dessa 50 mark, 
som användes till gillestugans förvandling till katedralskola.

Ett i kulturhistoriskt hänseende intressant handgripligt minnes
märke af skolans tillvaro och verksamhet under medlet och senare 
hälften af 1500-talet, finnes ännu i behåll, nemligen en gammal 
sigillstamp med tvenne i koppar graverade sigill af olika ålder. Det 
ena innehåller inskriften: örbro scholes signet knno nomini 1555 
omkring ett ris: det andra inskriften: orebro: SKOLæ: signet: 
lxxviiii, samt ett ris och en ferla korslagda omkring en bok och 
namnet ihs (Jesus), äfvensom nederst bokstäfverna scn. Vi antaga 
att årtalet är (15)79, och. att bokstäfverna skola uttydas Sigfridus
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Canuti Nericius. Herr Si/frid Knutsson synes hafva varit skol
mästare 1579—1584.

Konung Gustaf Ls bemödanden till skolundervisningens höjande 
hade att kämpa mot stora svårigheter, och det dröjde länge innan 
framgången i någon mån svarade mot ansträngningarne. Ännu mot 
slutet af sin regering hade konungen skäl att klaga, att de personer, 
som sändes honom från skolestugorna till rikets tjenst i räntekam
maren, kansliet o. s. v., voro till sådana värf både med afseendepå 
kunskaper och seder otjenlige och oduglige. I ett bref, dateradt 
Räfsnäs d. 16 Aug. 1 559, stäldt till kyrkoherden i Örebro Hr Nils 
(Nicolaus Benedict]’), heter det, i konungens gammaldags osmyckade 
språk, att kyrkoherden och skolmästaren synes utleta till rikets tjenst 
de slemmaste i hela hopen af discentes, nemligen «drinkare, ölehun- 
dar, lösaktige och plumpe benglar, som bättre tjente att gå vid 
plogen, än att nyttjas i riksvårdande ärender.» Derföre förmanas 
vederbörande, att till afhjelpande af sådant missförhållande, i hvad 
på dem ankomme, vara betänkte, och att ur skolan välja sådana 
personer, som något förstå och skicklighet med sig hafva, och med 
hvilka konungen kunde vara tjent och belåten *).  Att förhållandet 

*) Brefvet, som torde förtjena att meddelas in extenso, är af följande lydelse: 
«Wår gunst etc. Eder forteneker wäll Her Niels, hure Giidh j then helige 

Schrifft forbinder, att mann jeke schall kaste gull, perler eller och ädele steener 
för swin och oreolige creatur, ther aff szådane höge Gudz gåffwer misbrukede 
och förachtede warde, etc. Och kann thenne lijknelssie elfter wart betenckende 
ther till brukes och vttijdt bliffue, at man gudz ordh och the åndelige gåffwer 
icke schall misbruke, medt obequemlige personer som thet icke wärde eller ther 
till kunne tiänlige vare, etc. Szå borde thet och j lijke motte skee medt thet 
wärldzlige regementet, och the ämbeter, som man theruthinnen behöffwer, och 
ingeledes vmbäre kann, som är medt Konglige Cancellier, Räntekammer och an
dre eådane höge ämbeter, till huilcke jeke swijnn vthan the dugligste och bäste 
personer, som aff ährligit och dygdesampt folck födde ähre, och medt ett ähr- 
ligit vmbgengelse och withnisbyrdt begåffwede, medt rätte borde tilkalles; the 
ther och szå hade hugh, sinne och wilije, til all rättwijse, sanning, trohet och 
rättrådighet, och medt sådane stycker kunde wara benägne, och ther medt wilde 
tiäne sinn herre och sitt Fäderneslandt till gode, etc. Szå befinne wij dock, 
att the personer, som oss till hiälp vdi för:ne höge ämbetet aff Scholestuffwerne 
ju som offeest tilskickes schalle, ähre till slijke högwichtige saker fast mindre 
tiänlige, ähnn eenn som kan duge till perlestickere eller bliffwe eenn gulwäffwere. 
Szå att j och Scholemestern, som här till medt hiälpe och fordre schulle, vthlete 
the slemmesste som vdhi heele hopen finnes kunne, nämpligen jeke annet ähnn 
drinckere' och ölehunder, lösachtige och plumpe Bängler, som bättre tiänte gå
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äfven vid Öfriga skolor icke var bättre än i Örebro, synes af an
teckningen i slutet af brefvet, att skrifvelser af «samme mening» 
afgingo «till andre Bisper och Ordinarier här vdi Rijket» *).

*) I sitt testamenta anslog konungen en summa till skolornas förbättring, 
och till bildandet af lärde och brukbare män. Genom konungens nitälskan bör
jade man skrifva böcker på modersmålet. Bibeln öfversattes och trycktes. Inalles 
73 böcker trycktes under Gustafs regering. Universitetet hade en tid varit i 
förfall. De som ville studera måste nu som förr resa utrikes. Men gamle erke
biskop Lars och konungen upprättade det åter, så att denne 1547 försäkrade 
att Upsala hade lika lärda professorer som förr. Juridiska och medicinska stu
diet synes dock hafva legat nere. Presterna bildades vid domskolorna, och 
namnet djekne var i högre aktning än det af student. Djeknarne blefvo prester 
utan att hafva varit studenter. Men de voro nu något mera bildade än förr, 
och allmogens bildning också något höjd, derigenom att de fingo höra predik- 
ningarne på svenska. Läsa kunde de likväl ej. — Dahm, s. 1Ü, 11.

•*) «Förlänings Register till alla Biscopar, kyrekeherrer, Scholemestere, Dom- 
kyrekier och Spetaler offner heela Rijket, Thesslikeste Stwdenternes vnderhold 
wid hwar Domkyrkie, Stellt påå Konunglige Ma;ttz nådige behag. Anno 1561. 
— Förstt Biscopers och ordinariers wnderhold: , . Her Niels (kyrkoh.) i Öre
bro 6 (lester) Och tiendhenn widh Edzberga och håkouads sochnar, som Rantar 
Järn 9 faatt . . . Scholemesterners vnderhåldh.. Örebro 2 lester. Spetalernas vn- 
derholdh . . Örebro 2 (lester). Domkyrckierners wnderMdh . . Örebro 1/2 lest.»

Skolmästarenas löneförmåner voro i äldsta tider icke så dåliga. 
Af ett förläningsregister 1561 befinnes att skolmästaren i Örebro 
(namnet icke uppgifvet), då egde i lön 2 läster eller 96 tunnor 
spanmål. Kyrkoherden Herr Nils (Nicolaus Benedict]') egde på 
samma tid sex läster samt tiondejern af Edsberg och Hackvad. 
Till Örebro hospital utgingo 2 läster och till Örebro «Domkyrkie» 
en half läst spanmål, **)

wedh plogen och eenn trades stock, ähnn vdi Rigsens höge och wordende saker 
brukede bliffue, Menn hure mögeligit och drägeligitt thett oss ahr, att regere 
och förestå rigsens ahnliggende nödtorffter medt slijke odugelige och forachtelige 
personer, som hwarcken ähre eller redelighet haffue eller besinne kunne, thett 
giffue wij eder siälffue och hwar ährlig forstondig mann till att beteneke. Ther- 
före wele wij eder och Scholemesteren här medt alffwarligen haffue förmanet, 
at J annerledes till thenne saak wele ware förtenchte, och forskaffe oss the per
soner, som någet forstondt, Jn gen i um och skickelighet medt sigh haffue, ther 
wij kunne någet ware tiänte och belåthne medt, szå frampt j wele thet skall gå 
något schickeligit och lijke till vdi regementedt. Ther J haffue eder effter att 
rätte. Datum ut supra.

Samme mening till andre Bisper och Ordinarier här vdi Rijket.» 
Riksregistr. 1559. Thys. s. 409, 410. Jfr Folien, Herdam. 623.
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År 1567 egde Holgerus Olaui, Reet. sch. Orebr., i lön likaledes 
2 läster, men hade, för tidernas orolighets skull, icke utfått mer än 
en del, och klagar deröfver i en latinsk böneskrift till Kongl. Maj:t. 
Samma lönebelopp förekommer i förläningsregister 1570 och 1578. 
1 det senare af dessa nämnes «Her Erich Scholemestere» i Örebro ’).

År 1584 har «Här Siffrid Scholemestere» (Sigfridus Canuti) 
likaledes 2 läster eller 96 tunnor spanmål, värderade till 96 daler, 
samt ett klosterhemman N. Stärninge i Edsberg, med viss nppgif- 
ven afkastning i jern, dagsverken, hästar m. m.'*).  I 1589 års 

— De uppräknade domkyrkorna äro: «Wpsala, Strängnäs, Westerårs, Linkö- 
pungh, Skara, Wexiöö, Aboo, Stocholm, Örebro.» Derefter kommer: «Studen
terners vnderhäldh wid hwar Domkyrcke», då «Wpsala, Stocholm, Westerårs, Lin- 
kiöpung, Calmarne, Wäxiö, Skara, Abo, Jonekiöpnngh» uppräknas. «Studenterna» 
vid Örebro «domkyrka» fiugo således den gången ingenting med. Summa på 
förläningsregistret: «Spannemåll 503 1/2 lester. Oszmundz Järnn 9 faat». Kam
mararkiv. 1561. Thys. s. 414—417.

*) «Förläningz Register pro Anno 1570. Thesse efterrne haffua wisse wnder- 
håll af årlige renttan och Tiendenn. Kyrcke herden j Örebro 2 lester, Skol- 
mesteren j Örebro 2 lester, her Joenn j Örebro 1 lest.» — «9 Augusti (15)78- 
Register oppå Presternes vnderhåld wti Förstendömmet . . Östre Näricke. 
Örebro Härad, Här Esbjörnn i Örebro, Cum annexis almby, lengebro och åne- 
stada . . . Spannemåll 2 lester. Her Erich scholemestere ibidem Spannemåll 
2 lester. Her Jonn penitentiaries ibidem Spannemåll 1 lest.» (Riksarkiv. Handl, 
rörande Sv. kyrkan, skolorna och hospitalen, 1560—1600). — Den icke namn- 
gifne kyrkoherden i Örebro 1570 var antingen Jacobus Johannis (Follén s. 624, 
Rhyzel. Ep. s. 185), hvilken samma år blef biskop i Vexiö och såsom sådan dog 
vid 90 års ålder 1607; eller Nicolaus Stephani (Follén s. 625, Rhyz. s. 307), 
hvilken år 1570 efterträdde den förre i Örebro, och straxt derefter flyttades så
som Superintendent till Jemtland. Han förlorade der genom kriget allt hvad 
han egde, och befann sig utplundrad och utblottad i Stockholm omkr. 1571, då 
han i en supplication till konungen omtalar sin belägenhet, och beder att «E. 
K. M. verdis vnna mig någon pastoratum igen, antingen Suderkiöping in Öst- 
gotia, quæ est patria mea, eller i Örebro, ther iag tilförende varit, eller annor
städes.» (Riksarkivet, Handl, ang. kyrkorna, lärov. m. m., samlingen Acta Hi
stories). Någon tid derefter återfinnes han såsom domprost i Vexiö och från 
1583 såsom biskop derstädes, död 1595. — «Skolmästaren i Örebro» 1570, som 
icke namngifves, var möjligen Holgernus Olai. — «Här Eshiörnn» 1578 är 
Esbernus Petri Boose, kyrkoh. i Örebro 1575 (Follén s. 627, Bagge s. 195). 
Den Christina Boose, som hos Follén uppgifves såsom hans dotter, var snarare 
hans syster, moder till Jacobus Bcose Rudbeckius. — «Her Erich scholemestere» 
1578 och «Her Joenn penitentarius" äro båda förut okända.

“) «Förläningz Register pro anno 1584. . . Här Siffrid Scholemestere i Örebro 
Spannemåll 2 lester, är 96 daler. Closterhemman 1. N. Stärninge vti Edzbergz
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Begister befinnes Her Niels Skolmester (Nicolaus Petri) till och med 
hafva haft 2 1/2 läst eller 120 tunnor, af hvilka dock den halfva 
lasten blifvit «revocerad» till kronan.

Den nyssnämnda latinska böneskriften af Holgerus Olai, odate
rad, men synbarligen uppsatt 1508, är ett i flera afseenden intres
sant aktstycke. Den är ställd till «Den högborne Furste och Herre, 
Herr Johan (III), Sveriges Göthes och Wendes Arfvinge, samt på 
grund af arfsrätt valde Konung.» Konungen, som ömsom benämnes 
Eders Höghet och Eders Majestät, prisas för sin mildhet och rätt
visa samt omvårdnad af vetenskaperna. Fäderneslandet ser i honom 
«en ny Camillus», som räddat detsamma från förvirring och under
gång, återställt lag och rätt, endrägt och samhällsordning, hvarföre 
han af senaste efterkommande skall helsas såsom «fäderneslandets 
fader». Det är att märka, att dessa ord, skrifna i aldra första bör
jan af Johans regering, och då man ännu om denna hoppades allt 
godt, och med tacksamhet kände landet befriadt från de olyckliga 
förhållandena under Eriks tid, sannolikt icke äro förestafvade af 
smicker, hvilket här skulle vara allt för vidrigt och osmakligt, utan 
säkerligen beteckna just de känslor och förhoppningar, med hvilka 
mången förtröstansfullt såg den nya tiden an. Hvad särskilt be
träffar beskyddandet af vetenskaperna och dessas idkare, så kunde 
sådant med skäl väntas af en furste, hvilken, såsom alla Gustaf I:s 
söner, sjelf utrustad med hög bildning och lärdom, älskade veten
skaperna högt. — Holgerus har fått all sin ringa egendom uppbränd, 
icke genom våda, utan genom mordbrand, hvilken ogerning blifvit 
begången af «Vestgötasoldaterna». Afven har Holgerus, hvilken förut 
i flera år varit skolmästare i Arboga, af sin lön, som skulle vara 
2 läster spanmål, för tidernas svårighets skull utbekommit minsta 
delen, och af «förledne (15)67 års» lön återstå ännu «viginti talenta» 
korn och råg, hvilka fogden vägrat att betala, såvida han icke be- 

Socken, Renter Järn 18 Ä, dagswercke 4, årlige hester 8, Konungs hester 2; 
20 m. 2 öre 6 denier.»

*) «Förläningz Register pro A:o 1589. Westre Närieke. Oförlänte S(ock- 
ner) . . Af thenne Soekner haffue thesse Efftern:e theres wnderhåld. Her 
Esbiörnn 2 1/2 lester; Reuo(ceret) 1/2 lest. Her Niels Scholemestere 2 lester; 
Reuo(ceret) 1/2 lest. Claes Persson 1 1/2 lester.« — «Thesse Effterme Haffua 
Sinne wnderhåll af ärlige Räntann och tidendenn Anno 1589. . .Westre Närkie, 
Her Esbiörn kyrkiobcrde i Örebro, af tidendenn Spannemåll 2 lester, 96 t:or. 
Her Nils skolmester i Ørebro, af Spannemåll 2 1/2 lester, 120 t:or." 
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falles genom konungens bref; hvarom skolmästaren i underdånighet 
anhåller. Dessutom bedjer Holgerus att få åtnjuta den honom af Med- 
åkers socken vid Arboga tillkommande tionde, och utlofvar högtidligt 
sin aldra bästa flit och bemödande vid skolmästaretjensten, samt ned
kallar Guds välsignelse öfver konungen och konungahuset *).  Hvil-

*) Illustrissimo, generosissimo, inclitissimo domino ac principi, domino Jo
hanni, Suecorum, Gothoruin Wandalorumque hæredi, ac etiam iure Elære- 
ditario, suffragiis regni, dinino nutu Fatique prouidentia regi electo, Do
mino ac regi sno clementissimo, Fælicitatem nee non in rebus omnibus 
gerendis prosperum continuumque snccessum quam suplicissime exoptans.

Serenissime Rex, non anderem regiam celsitudinem vestram scripto vel ver
bis pro regio fauore ac gratia impetranda sollicitare, ne vel temeritaiis vel au- 
daciæ vitio notandus essem; nisi regiæ maiestatis vestræ inaudita dementia, 
pietas bouitasque maxima mihi prius persuasisset. nam vestra maiestas non tan- 
tum bonos et de maiestate vestra bene meritos insolito fauore complectitur, Sed 
etiam eos, quos exquisitis tormentis sua ob demerita iure vestra maiestas afficere 
posset, his non tantum snos errores magis pie quam merito remittit, verum- 
tamen eosdem amplis beneficiis ac regia munificentia deuotissimé sibi deuincit 
oneratque. taceo interim effusissimum istum amorem, quo vestra maiestas bonas 
literas, litteratos, vniuersam patriam indulgentissime prosequatur, cui (inquam 
patriæ) iam iam funditus ruituræ, velut Camillus alter, auitam libertatem, iura, 
leges, honestos mores, honestasue regni ordinationes, per nepharios homines ali- 
quamdiu suppressa, gloriose restituerit, ob id hand exiguum splendorem gloriamque 
apud omnes Christianas gentes (quibus pax, amor religionis ac studium concordiæ 
placet) sibi maiestas vestra parauerit. et inde maiestas vestra ab omni posteritate 
serisque nepotibus haud immerito pater patriæ appellabitur. HinC mihi Homun- 
cioni, misero et pauperi, ac etiam eo magis calamitoso, quo per nequiosissimos 
homines sum aflictus, nam res meæ, qiias perquam exiguas possidebam, incendio 
quodam per vesgoticos milites, non casualiter sed opera dedita immisso, periére» 
haud immodica subnascitur fiducia obtinendæ eius rei, quæ meæ sordidæ inopiæ 
plurimum compendij et vestræ regiæ maiestati nihil dispendij, imo immortalem 
gratitudinem paritura sit. que se ita habet, quam dignetur vestra maiestas be- 
nignis auribus percipere. Ego enim, in maiestatis vestræ Oppido Arbogia sco- 
lasticos aliquot annos domi, et ob difficultatem temporis et vtilinm rerum penu- 
riam premium laboris labori non respondebat. Nam addictæ fuerunt quidem mihi 
in singulos annos pro docentis munere duæ lestæ (vt patrio vtar vocabnlo) sed 
vix dimidiiim aliquando accepi, et mihi restat ex superioris anni 67 sallario 
viginti talenta ordei et siliginis, quæ præfectus reddere se negat, nisi Celsitudi- 
nis vestræ litteris prius iubetur. Serenissime Rex, ideo maiestatem vestram quam 
enixissime oro, ut vestra maiestas velit, dei ob amorem, predictum frumentum 
mihi gratiose admittere, ac etiam ipsum preféctum Celsitudinis vestræ litteris 
cogere, vt mihi reddat restituatque quod vestra Maiestas mihi Clementer con- 
tulerit, quodque mihi iure debetur, meoque litterario sudore (qui non modicus
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ken åtgärd som följde på denna underdåniga ansökan är okändt, 
emedan ingen resolution finnes å handlingen påtecknad; men 1585 
återfinnes Holgerus som kyrkoherde i Asker, deltager i kyrkomötena 
i Örebro och Upsala 1 588, 1 593; död 1594 ’). Om de närmare 
omständigheterna vid hans död är antecknadt, att han blef funnen 
liggande liflös i den öppnade dörren till sitt rum, liksom hade han 
velat gå ut, men blifvit plötsligen träffad af slag.

Genom det hittills anförda har rektorsserien från reformations
tiden till slutet af 1 500-talet blifvit kompletterad med tre nya namn 
(Sueno, Gottskalk, Erich}, och gestaltar sig, med de nya upplys
ningar som vunnits, sålunda:

Sueno, en ung man som hafver haft schola Orebroensis, re
kommenderas 1 538 i ett bref af bisk. Botvid till erhållande af en 
prebenda, för att upprätthålla svenska messan och predikan i Streng- 
näs, till hvilket embete han väl duga skulle.

Gottskalk, skolmästare i Örebro, undfår 1545 bref på halfva 
kyrkotionden af Österåkers och Julita socknar.

Christiernus Henrici uppgifves såsom Örebro skolas förste 
rektor, hvilket torde böra förstås så att han var den förste som un
dervisade i den till skola apterade gillesstugan, om det får antagas 
att klostret qvarstod och undervisning der egde rum till 1551, samt 
att sistnämnde år med de 50 mark, som då anslogos, Örebro nya 
skolstuga («katedralskolan») inreddes.

fuerat (deum in testem voco)) meruerim. Est præterea, Clementissime Rex, parua 
quedam parochia nomine Medåker Circa Arbogiam, Cuius decimæ mihi Hactenus 
pro scholastico exercitio fuére coucessæ. quam supplicissime Maiestatem vestram 
oratam habeo, vt easdem decimas mihi fauorabiliter admittat. pro gratitndinis 
hostimento sedulitatem et diligentiam in docendo, insuper et fidelissimi subditi 
obedientiam deuotissime promitto, ita nie Christus amet. Cui regiaæ Maiestatem 
vestram in eternum Commendo. Christus deus opt, Max. vestram maiestatem vna 
cum illustrissima Maiestate regina ae prole regia ad suam ipsius gloriam, ec- 
clesiæ edificationem ac dulcissimæ patriæ restaurationen! quam diutissime-fæli- 
cissimeque eonseruet, Amen.

Regiæ Maiestati vestræ addictissimus
Cliens

Holgerus rec;or 8Cbolæ Orebroensis.
Olaui

Riksarkiv., .Handl, rörande kyrkan, skolorna och hospitalen 1560—1600.
*) Follén, Nerikes Herdam. s. 2. — Muncktell, Vesterås Herdam. del. 3, 

sid. 423 har det felaktiga dödsåret 1578.
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Holgerus Olat, förut skolmästare i Arboga, hvilken fått sin 

egendom uppbränd af Vestgötasoldater, supplicerar 1568 hos konung 
Johan III att utfå innestående lön m. m.; blef 1585 kyrkoherde i 
Asker, och dog af slag 1594.

Ericüs, kallad Her Erich Scholemestere, nämnes i förlänings- 
registret 1578, och hade då i lön 2 läster eller 96 tunnor spanmål.

Sigfridus Canutt, eller Siffrid Knutsson, synes hafva varit 
rektor 1579—84. Hans initialer finnes på det ena skolsigillet jemte 
årtalet (15)79. Hade 1584 såsom skolmästare i Örebro i lön 2 
läster spanmål samt klosterhemmanet N. Stärninge i Edsberg, som 
gaf ränta i jern, dagsverken, hästar, m. m. Hau blef samma år 
1584 befordrad till kyrkoherde i Carlstad och 1585 prost öfver 
östra Vermland, deltog i kyrkomötena i Örebro 1588 och Upsala 
1593, död 1595 *).

*) Sönerna kallade sig Carolstadius. En af dem, Sigfridus Sigfridi Carol
stadius, student i Upsala 1610, reste sedan till utrikes akademier, blef på hem
vägen från Rostock af danska kapare på sjön uppbragt och förd till Köpenhamn, 
der han dog nti fängelse 1613. En annan son, Laurentius Sigfridi Carolstadius, 
student i Upsala 1606, besökte äfvenledes utländska akademier, blef magister och 
«Poéta Cæsareus», återkom till Sverige, och slutade såsom borgmästare i Filip- 
stad, f 1624. Han nämnes i samtida dokumenter «Dominus Magister Lauren
tius Sigfridi Borgmästaren» eller «Borgmästaren Wällärde Mäster Lars». Var 
gift med en dotter till kyrkoherden i Sköldinge Olaus Petri (Aurel., Herdaminne 
s. 427). Har utgifvit följande skrifter: 1) Threni in præmaturum obitum (fratris 
sui) Sigfridi Sigfridi Carolstadii, qui, in patriam abituriens, ab epibatis captus 
et in vincula compactus, Hafniæ pie obdormivit. Rostock 1613, in 4:to. — 
2) En kort mening om en trogen och forsigtig öfverhets kall och embete uti 
pestilentietider, sitt land och rike från den smittosamma krankhets pestis fiendt- 
liga infall och tyranni att fria, frälsa och försvara. Med dedikation till Hertig 
Carl Philip etc. Ups. 1620, in 4:to. — 3) Decreta seu edicta pietatis ac mo- 
rum selectissima, ex antiquorum sapientum ratione compilata, jam edita et rhyt- 
mis Suecanis exposita. Holmiæ 1624, in 8:vo. — 4) Solonis Elegia, öfver de 
orsaker som tillfoga land och märkliga städer ruin, fall och undergång. Dedi
cerad till flera uppräknade svenska städer. 1642, in 4-.to. (Benäget meddeladt 
ur utförliga handskrifna samlingar om Vennlandia litterata, af kollega mag. A. 
Larsson i Kristinehamn.)

Nicolaus Petri blef 1584 i December rektor i Örebro efter 
Sigfridus Canuti. Hade någon tid före 1589 haft i lön 2 1/2 läster 
spanmål, men den halfva lästen hade blifvit «revocerad», så att Herr 
Nils’ lön åter blef, likasom de föregåendes, 2 läster. Klosterhem
manet i Edsberg nämnes ej. Nicolaus Petri var rektor från 1584
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till omkr. 1591, dä lian blef kyrkoherde i St. Mellösa; har under
tecknat Örebro konfession 1588 och Upsala möte 1 593. Ledamot 
i bibelkommissionen*)  1600. Superintendent i Kalmar 1603, utn. 
till biskop i Vesterås*')  1606, men tillträdde ej stiftet; död i Mel
lösa 1606.

*) I Carl IX:s bref, dat. Nyköp. d. 18 Maj 1600 (Thys., Bidrag till sv. 
kyrkans och lärov. hist. Stockh. 1848, sid. 155, 156) kallas han «M. Nils 
kyrkieherden uthi Strängencis”, hvilket synes vara ett misstag, uppkommet deraf att 
Nicolaus Petri skref sig «Strengnensis». Någon kyrkoh. i Strengnäs 1600 med 
namnet Nils finnes, enligt Aurelii herdaminne, icke. Reinholdus Ragvaldi var 
kyrkoh. i Strengnäs till 1599 och efterträddes af Josephus Matthiæ Fogdonius, 
+ 1656. — Nicolaus Petri undfick 1603 d. 31 Mars af Carl IX fullmagt att 
vara kyrkoherde i Kalmar, samt superintendent i dess län och på Öland. «Höll 
visitation 1604 i nästan alla församlingar på Öland; och Biskopen i Linköping 
visiterade in Madesjö, ’Wissefjerda, Thorsås m. m. Den 20 Sept, drogh Episco- 
pus Lincopensis ifrån Calmar till Linköping igen, efter mag. Nicolaus Petri pa
stor Calmarensis och han icke väl förliktes om visitationen; ty mag. Nicolaus 
hade H. F. Nådes bref på Öland och hela Calmare län, att han skulle ther- 
öfwer hafwa eeclesiarum inspectionem”. Härmed öfverensstämmer icke «ett öf- 
verkyrkoherdeskap under Super-Intendentian i Mariæstad» hos Follén sid. 416. 
(A. Larsson, anf. st.)

*') Utnämningen till biskop i Vesterås skedde på Örebroriksdagen 1606, då 
den åldrige bisk. Bellinus blifvit på falska angifvelser (att hafva «hållit med Pa- 
pisterna”, samt «understödt den Jesuitiske studenten Petrum de Petrosa, som warit 
i riket insend med vpsåt at mörda konungen”) afsatt. Angifvaren, kyrkoh. i 
Badelunda Ericus Thomae, Bellini ifrigaste förföljare, var i fråga att sjelf er
hålla biskopsstolen, men falskheten af angifvelsen ådagalades, och Ericus Thomæ 
blef för andra uppdagade brott halshuggen på Vesterås torg 1607. Bellinus återfick 
biskopsembetet, och dog vid 103 års ålder, 1618. Rhyzel. Ep. I, 269. 11,75, 149-

Derefter följa Johannes Andreas Kempe, 1588—96, Jonas 
Maximus 1596 —1 603?, Jonas Petrejus 1603—1606?, Johannes 
Petri Vigaeus 1606—12, Andreas Birgeri Cantherus 1612—15, 
hvilka äro omnämnde i förra häftet, s. xv, li—lv.

Beträffande Johan IILs åtgärder för undervisningsverket erinra 
vi, att han ville anlägga en akademi i Stockholm, hvilken inrätt
ning dock snart upplöstes, äfvensom att det var under Johan som 
Sverige erhöll sin första skolordning 1571.

Några af grunddragen till denna 1571 års skolordning förtjena 
att här påaktas.

Vi anmärka först skolans outvecklade former. Skolmästaren 
«skall skifta» lärjungarne i vissa «hopar» eller «kretsar». Det an- 

III
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tages således att lärjungarne förut icke äro skiftade, utan läsa hvar 
för sig, huru som helst. Hoparne eller kretsarne (klasserna) skola 
nu blifva «tre eller fyra». Något pensum bestämmes ej vidare, än att 
i första sättas nybörjarne, abcdarierna (de som endast läsa «Abcbokeu 
och Donaten»), i den andra de som börja med grammatikan, i den 
tredje de som något forfarne, och i den fjerde de som lärdast och 
skickligast äro. För huru lång tid hvarje krets är beräknad (ett, 
två eller tre år) bestämmes ännu mindre. Ferier omnämnas ej. 
De lära väl hafva utgjorts af 8 eller 14 dagar vid de stora högti
derna, under hvilken tid djeknarne gingo på socken och upptogo sina 
almosor. Deremot bestämmes läsning alla dagar, äfven Söndagarne. 
Onsdagar och Lördagar äro repetitionsdagar. Lästimmar 5—8, 9—10, 
12—5; hemlexor, hemtemata.

Öfver mångslöjd, öfverhopande mängd af särskilda läroämnen, 
kan ej klagas. Centralisationen är så fullkomligt som möjligt upp
nådd; ty det är egentligen endast ett enda ämne som läses: Latin. 
Skolmästaren skall intet annat läsa än latin. «Hoo som annor tungo
mål, Grekesko eller Flebraisko, lära wil, han må sjelff ther til be
sörja sigh Prffeceptores. Så är thet icke heller nyttigt, beswära 
barn och ynglingar med margahanda lecsor.» I latinet är äfven 
kristendomsundervisningen inbegripen, ty lexorna in sacris äro också 
på latin, och skola exponeras grammaticé. Dock tillkommer kyrko
sång, till hvilken är anslagen middagstimmen kl. 12—1 alla hvar
dagar. Svenska skall läsas «så myckit som hörer til Tiderna j 
kyrkionne.»

Vexelundervisning och monitorssystem, som under en viss tid 
af den nya skolan spelat en så vigtig rol, och utgjort en af dess 
principer, utmärker äfven (såsom redan gammal sed) 1500-talets skola, 
dock af nödtvång, emedan läraren blott är en enda. Han biträdes 
af instructores eller hörare, som tagas bland «the andre» (de mera 
försigkomne lärjungarne). «Som en Scholeperson icke gerna kan 
alltsammans wel utretta, synes gott wara, att Hörare, såsom her 
til dags warit haffuer, anwendas.» «Thet wil wara aff nödenne, at 
then sedhen bliffuer behållen qvarr j Scholarne, at man tager, in
structores från the högre kretzarne.»

Skoltukten uppehälles genom följande bestraffningsmedel: pro- 
ban (fängelse), slcolestock (en klump som fästades omkring den 
brottsliges ben), ris och [erla. Lagen rekommenderar dock, att 
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dessa medel skola användas «passelighen»; och tillägger att «måttan 
är best».

I undervisningsmetoden intager utanläsning ett vigtigt rum. 
Lexorna i Terentius o. s. v. skola reciteras utantill, innan de expo
neras. Minnesverser läras utantill för hvarje dag.

En vigtig, i den närmast följande tiden något bortglömd 
princip är, att skolmästaren skall hafva ett anständigt underhåll. 
«Effter thet, at arbetaren är sijn lön werd, såsom Scrifften säger, 
Matt. 10, skola scholemästarenar mz een redelig vnderhåldning 
försörjde warda, Ty thet er wist, att ingen kan bätter wara werd 
itt gott vnderhåld än en trogen och flitig-h Scholemestare.»

Skolans ändamål är i främsta rummet kyrkans tjenst. Under 
skoltiden utföra djeknarne sång vid gudstjensten, vid begrafningar, 
m. m. Efter slutad skolgång blifva de fleste af lärjungarne prester. 
De öfriga sändas väl hädanefter som hittills af skolestugorna till 
rikets tjenst i räntekammaren och kansliet, eller skickas utrikes, för 
att idka studier «i det juristische facultet», «in facultate medica», m. m.

Denna skolordning gällde till efterföljd ett stycke in på följande 
århundrade, intill 1611, eller förmodligen på de flesta ställen ända 
till 1649. Dock befinnas biskopar och skolföreståndare, jemte de 
mera generella bestämmelserna i skolordningen, hafva utarbetat sär
skilta mera detaljerade Constitutiones och Leges. Till dessa höra 
Constitutiones Gymnasii Strengnesensis *)  och Arosiensis **)  äfvensom 
Leges scholæ Orebroensis a Jacobo Rudbeckio sancitæ ’**).

*) Thys. Handl, rörande Sv. k. och lärov. hist., Örebro 1841. häft. 2, s. 
79—103.

") Thys., Bidrag till Sv. k. och lärov. hist., Stockh. 1848, s. 4—27.
***) Aftr. i förra häftet, s. 23—25.

t) Thys., Handl, rör. Sv. k. och larov. hist., häft. 2, s. 54—69.

Af presterskapet utarbetades 1611 en ny Scholæ-Ordning f), 
hvilken icke lärer hafva blifvit promulgerad eller till efterföljd påbju
den. Den är i många afseenden märklig och visar en icke obetydlig 
utveckling af skolväsendet från 1571. I Örebro har den åtminstone 
under Jacobi Rüdbeckii tid tjenat till efterlefnad. Vi vilja här för 
denna allt för litet uppmärksammade skolordning lemna en kort
fattad redogörelse.

Fullständig klassindelning är nu införd, med vederbörliga pensa 
och läroböcker samt bestämd tid för hvarje klass; två slag af skolor 
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finnas; flera läroämnen inträda; examina och ferietider angifvas; några 
pedagogiska och metodiska anvisningar meddelas.

Skolordningen innehåller fyra kapitel: undervisningsplan för de 
båda slagen af skolor, fde scholis provincialibus-, de schota cathe- 
drali), läseordning (singulis diebus et horis quid legendum), an
märkningar och anvisningar (qucedam obsenationesj.

Provinsskolorna hafva fyra, katedralskolorna sex klasser. Klas
serna benämnas efter hufvudämnet för undervisningen: I. Classis 
Alphabetica, II. Etymologica, III. Syntactica, IV. Classis Recloris 
s. Græca, V. Rhetorica et Logica, VI. Theologica. Dock benäm
nas de äfven efter ordningsnummer.

Katedralskolan är i de tre lägre klasserna lika med provins
skolan. Fjerde klassen är något höjd; den går längre i grekiska. 
Femte och sjette klasserna motsvara gymnasium.

Undervisningsplanen är följande:
Första eller alfabetiska klassen är, såsom förut, innanläsnings- 

skola. Dock förekommer äfven icke så litet latin. Lärjungarne lära sig 
att läsa innantill svensk och latinsk stil, samt att skrifva bokstäfver, 
förmodligen af hvardera slaget. Vidare inhemtas latinska deklina
tioner och konjugationer efter Donatus, samt de i dagligt bruk van
ligast förekommande latinska ord, jemte öfning att deklinera och 
konjugera dessa. I kristendom läses lillkatekesen på svenska och 
latin, utan förklaring, samt morgon- och aftonböner.

Andra eller etymologiska klassen inhemtar: Chytræi Ortho- 
graphia och Etymologia, de första grunderna af musik, lillkatekesen 
på svenska och latin med förklaring, 20 de lättaste af Ciceros bref, 
60 af Æsopi fabler, Davids botpsalmer, 10 kapitel af Salomos ord
språk eller Syraks bok. Stilöfning: skriftlig öfversättning af Ciceros 
bref och Æsopi fabler, jemte någon öfning att imitera samma bref 
och fabler.

Tredje eller syntaktiska klassen: latinska syntaxen och proso
dien, samt begynnelsegrunderna till grekiska språket, ett kompen
dium i musik, de vigtigaste definitionerna och indelningarne i Haf- 
fenreffers Loci Theologici, valda Ciceros bref, en af Terentii kome
dier, Virgilii Ecloger fullständigt, och lillkatekesen på grekiska utan 
förklaringar. Följande Davids psalmer: 22, 23, 24, 34, 69, 91, 
103, 118; och de återstående kapitlen i Ordspråksboken eller Syraks 
bok. Temaskrifning: imitation af Ciceros bref, samt någon öfning 
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att i metrisk form återställa upplösta verser, eller att sjelf göra 
vers. — Denna likasom första klassen kan, om mängden af lärjun
gar gör det nödvändigt, underafdelas i två parallelklasser (circulos) 
med hvar sin lärare.

Fjerde eller Rektors klass: Clenardi grekiska grammatik, Rami 
retorik och logik, Haffenreffers Loci Theologici. Ett af Isocrates’ 
tal, eller Plutarchus de institutione puerorum, eller ett tal af De
mosthenes; Hesiodus första boken. Två af Ciceros tal (pro Mar
cello, pro Archia, pro Ligario eller pro lege Manilia eller contra Ca- 
tilinam), två böcker af Virgilii Georgica, eller af Æneiden. Pauli 
bref till Titus eller Timotheus. Latinska stilöfningar: dels imita
tion efter Ciceros bref och tal, dels andra temata. Två latinska 
disputationer hvarje fjerdedels år, den ena i logik, den andra i teologi.

Härmed är provinsskolan afslutad, och de lärjungar, som skola 
fortsätta studierna ytterligare, öfvergå till katedralskolan *).  Dennas 
fjerde klass heter Grekiska klassen och lika med nyssnämde Rektors 
klass, med följande undantag: två tal af Isocrates, två af Demos
thenes; Hesiodus såsom förut, eller en tragedi af Euripides eller 
selectum aliquid ex Homero. Pauli bref till Titus och Timotheus, 
eller Matthei och Johannis evangelier, samt sön- och högtidsdagarnes 
evangelier och epistlar. Stilöfning emellanåt från grekiska till latin 
och omvändt; efter hand äfven öfning att skrifva små bref på gre
kiska. Två disputationer hvarje fjerdedels år, en i teologi, en i 
retorik.

*) Huru denna öfvergång skall ske, enär kurserna äro olika, namnes ej.

Femte eller retoriska och logiska klassen: Rami retorik och logik, 
Haffenreffers Compendium, två ytterligare tal af Cicero eller de Of- 
ficiis, eller de Senectute och de Amicitia; två böcker af Virgilii 
Æneid; Horatius de arte poetica, eller de två främre epistlarne, eller 
valda oder. Blir någon tid öfrig, kan man läsa valda stycken ur 
Ovidii metamorfoser (Deucalion, Phaeton, Ajax et Ulysses). Två 
disputationer hvarje fjerdedels år, båda i logik. Om tiden tillåter, 
kan man äfven läsa på lediga stunder Arithmetica Busceri, Philip
pus de Anima, Sphæra Johannis de sacro busto.

Sjette eller teologiska klassen: Haffenreffers Loci Theologici; 
de tre trosbekännelserna, Apostoliska, Nicenska och Athanasianska, 
samt Confessio Augustana. .Ena året läses Romarebrefvet och brefvet 
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till Efeserna, andra året till Galaterna och Ilebreerna. Om tiden 
tillåter, meddelas begynnelsegrunderna till hebreiska språket. Lä
raren skall uppmana sina lärjungar att läsa Chemnitii och Hunnii 
skrifter, äfvensom flitigt tillse att alla «äro i besittning af» bibeln 
samt det grekiskt-latinska Nya Testamentet (ut Biblia et N. T. 
Græco-Latinum possideant).

Läseordningen är i det väsentliga densamma som hos Lauren
tius Petri. Läsetimmarne: 5—8, 9—10, 12—5. Dessa timmar 
måste således hafva befunnits mycket lämpliga. Alla hvardagar bör
jas med bön kl. 5, i närvaro af rektor eller konrektor och kolleger 
(in præsentia Rectoris, Conrectoris et Collegarum), hvarefter läses 
ett kapitel i bibeln af dem som äro i rektors klass.

Bön och bibelläsning upptager en timma. Hvarje dag slutas 
likaledes med bön. Samma bibelkapitel, som om morgonen lästes 
på latin, läses om aftonen på svenska.

Kl. 12—1 är som förut sångtimma. Törsta klassen öfvar 
Davids och Luthers psalmer, i närvaro af Collega Lmæ Classis; an
dra klassen koralsång (Kyrie, Venite m. m.), i närvaro af Etymo- 
logus; tredje och högre klasser Antiphoner, Ilesponsorier och con- 
tum figuratum, i närvaro af Rector, Conrector och Collega Supre- 
mus. Hvarje klasslärare är således tillika sånglärare i sin klass.

Onsdagar och Lördagar äro mestadels repetitionsdagar. Sista 
Lördagstimmen läses påföljande dags evangelium, i första klassen 
på svenska för öfning i innanläsning; i andra klassen öfversättes 
det från latin till svenska och förklaras grammatiskt; i fjerde och 
femte klassen från grekiska till latin, likaledes med grammatisk 
analys; i sjette klassen förklaras det logiskt och teologiskt.

Onsdags- och Lördagseftermiddagarne efter kl. 2 synas hafva 
varit lediga.

Söndagarne skola, på det man må vara så mycket mer oför
hindrad till afhörande af predikan (ut eo liberius concionibus sacris 
vacent), inga öfningar hållas före aftonsången (ante preces vespertinas), 
så vida ej Theologus emellanåt kl. 1—2 vill öfva lärjungarne i 
predikande (in concionando). Men efter aftonbönen sker uppläs
ning och repetition af evangelierna latine, grcece et theologice.

När cætus scholasticus upplöses, gifves «materia numeri» *),  
för hvilken djeknarne efter återkomsten från socknarne skola redo

*) Med materia numeri menas lexa eller uppgift under feriedagarne. «Diäk-
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göra ur minnet (memoriter recitabunt). Till sådan materia kan 
användas ena gången hvad de lärt sig in theologicis, andra gången 
in philosophicis exercitiis.

Hvarje år omkring Philippi och Jacobi dag (början af Maj) 
hålles offentlig examen. Den räcker i flera dagar, och förrättas vid 
katedralskolan i närvaro af biskopen och kapitelsledamöterna, vid 
provinsskolorna i närvaro af biskopen och en delegerad af kapitlet 
tillika med kyrkoherden på stället (minister lod). Om någon af 
lärarne beträdes med vårdslöshet, kan han, efter en och annan var
ning af biskopen och kapitlet, från embetet entledigas.

Hufvudsakliga innehållet af de tillfogade anmärkningar^^ och 
anvisningarne (observationes) äro följande:

Vidlyftiga diktater (prolixe dictata) skola undvikas. Latinska 
texten expliceras på svenska, och grekiska texten på latin, med gram
matisk resolution, så ordagrannt som möjligt (quam propriissime).

Vid repetitioner, isynnerhet i grammatik, bör man icke så mycket 
fråga quid? som quale? icke så mycket quid sit genus, quid de- 
clinatio, quid conjugatio, etc., utan cujus generis, declinationis, 
conjugal ionis. Ty saken läres bättre genom sjelfva termen och täta 
repetitioner, än genom definitioner. I högre klasser bör man dock 
tillse, huru lärjungarne förstå det de lärt sig i de lägre.

De klassiska författarnes (Ciceros, Terentii o. s. v.) egna skrifter 
skola läsas. Man bör alldeles icke börja med att sätta i gossarnes 
händer nyare saker, såsom Disciplina puerorum, de civilitate morum, 
Corderi och Erasmi colloquia o. s. v. «Ingen tror hvilken tidsför
lust sådant medför.» (Detta bevises utförligt.) Vill någon privatim 
läsa Corderum, Erasmum och dylikt, är det dock ej förbjudet. Æsopi 
fabler äro förträffliga både för språk och innehåll, och särskilt derför 
att de roa och intressera (quia jucunditate sua puerorum animos 
ad studia alliciunt). Inga colloquia eller con/abulationes kunna 
uppgå emot Terentius.

I hvarje klass skall lärjungen, ehuru kursen är ettårig (sin
gulis annis I; annuo spatio absolvitur), dröja minst två år (in 
qualibet classe manebit discipulus ad minimum biennium); så

name . . skola på thet kortesta wara borto, som gemenligen icke Öffner 
14 dagar skee plägar, och dock, mädan the borto äre, icke wara fåfänga: uthan 
hafua thet the läsa och lära- skolä, ihet man i Scholan materiam numeri kallar, 
och således litet försumma.» Betänkande, 1624. Tbys. Handl., häft. 1, s. 152. 
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att, om han är sex år gammal vid inträdet i skolan, han får det 
7:de och 8:de året på sig att lära innanläsning samt deklinatio
ner och konjugationer, det 9:de och 10:de etymologien, det 1 l:te 
och 12:te syntaxen, 1 3:de och 14:de grekiska, 15:de och 16:de re
torik och logik, 17:de och 18:de teologi. Börjar han också sina 
studier så sent som vid 12 år (nam vix majores nafu initiantur), 
så hinner han i alla fall att alsluta kursen till 24 års ålder. Ty 
«årliga flyttningar äro i hög grad skadliga, emedan, äfven med aldra 
bästa läshufvud, det som man på ett år lär sig, icke kan bli fullt smält( 
och säkert inprägladt, om man ej får det andra året till repetition.»

De som framställa Rami filosofi må ej skymfa Aristoteles, och 
tvärtom, utan hvarderas anhängare skola använda hofsamhet och 
opartiskhet mot den motsatta åsigten. Ingendera behöfver komma 
i strid med samvetet eller salighetsläran (salutis negotium non agitur).

De som skola anteckna frånvarande eller till uppförandet fel
aktiga (absentium et strepentium notarii), skola icke utses bland med- 
lärjungarne; ty dessa hafva ej tillräcklig urskiljning (judicium') hvil
ken de anteckna (sed pro tributo condemnant et absolvUnt), hvar- 
igenom ofta sker att oskyldiga blifva straffade och sålunda få af- 
smak för skola och studier.

Bestämd lekplats skall utväljas, och straff bestämmas för den 
som vill leka annorstädes eller på andra tider. Vid leken skall all
tid en af notarierna vara närvarande, för att anteckna dem som 
svärja och gifva hvarandra skymford, emedan erfarenheten gifver vid 
handen, att gossarne eljest alltid under leken vänja sig vid att svärja 
och banna (alias, quod experientia docet, ptleri inter ludendum 
jurare et alicui maledicere promtissime discuntj.

Ingen får framkomma till prestembetet, utan att han förut stu
derat i två år vid akademien eller stiftets katedralskola.

Skolan tillslutes endast fyra gånger om året, nemligen vid jul, 
påsk, midsommar och Michaelis (quater in anno, ad festum nati- 
vitatis, Paschatos, Johannis Baptister et Michaelis'). Lofvet är då 
högst tre veckor (non ultra tres septimanas), med undantag af röt- 
månadsdagarne; såvida icke någon har så aflägsna socknar, att det 
varit omöjligt att hinna tillbaka inom de tre veckorna.

Biskopen och Domkapitlet skola tillse, att ingen antages till 
privat informator hos adeln, om icke kändt är, att han är ren
lärig och har kapitlets tillstånd att undervisa.
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Socknegång för lärarne förbjudes, annat än i yttersta nödfall, 
emedan socknarne behöfvas för djeknarne.

För förseelsen att icke hafva lärt sig materia numeri få ej 
ådömas böter; men väl kan den försumlige, när felet är verklig 
vårdslöshet {ineuria) och icke dåligt hufvud (tarditas ingenii), 
dömas att mista sina socknar eller att dela dem med någon annan.

All flärd i klädsel (luxus et levitos in vestitu) förbjudes. Bi
skopen, kapitularer och rektorer skola mot sådan flärd vidtaga be
höriga åtgärder, och tillse att skolepersonerna kläda sig på ett sätt 
som passar deras kallelse (vestitu decente suæque vocationi con- 
veniente utantur).

Man finner, hvilken ansenlig utveckling skolväsendet vunnit 
på den korta tiden från 1571 till 1611. Klasserna hafva ökats från 
fyra till sex, alla tvååriga. Grunddragen till klassernas namn och 
betydelse finnas till en del redan i 1571 års skolordning, enligt 
hvilken i första kretsen skulle läsas Abcboken och Donaten, i andra 
Etymologia, i tredje Syntaxis, i fjerde Prosodia. Fjerde har fått en 
förändrad betydelse; femte och sjette hafva tillkommit. Nu finnas be
stämda kurser, och dessa af högligen respektabla dimensioner. Lär
jungen inhemtar redan i I det väsentliga af latinska formläran; börjar i 
II latinska fabler och Ciceros bref; fortsätter i HI Ciceros bref, och 
har vid utgåendet från denna klass läst en hel komedi af Terentius 
och Virgilii samtliga Ecloger; i IV två af Ciceros orationer och 
två böcker af Virgilii Æneid eller Georgica; i V ytterligare Cicero, 
Virgilios, Horatius, Ovidius.' Under allt detta har han flitigt skrif- 
vit och efterbildat de lästa författarne, och är redan tidigt van vid 
latinska talöfningar och disputationer.

Af nya ämnen har tillkommit grekiska, som förut var räknad till 
«annor tungomål» och «margahanda lecsor», med hvilka det icke vore 
nyttigt att bekymra lärjungen, men på hvilket tungomål han nu i 
III inhemtat Luthers lilla katekes; i IV gjort bekantskap med sön- 
dagsevangelierna och Pauli bref samt med Isocrates och Hesiodus, 
eller i stället för Isocrates med Plutarchus och Demosthenes, och i 
samma klass af katedralskolan derjemte afven med Homerus eller en 
tragedi af Euripides; i V och VI fortsattes studiet af Nya Testamen
tets grundtext, med dertill hörande teologisk förklaring. Hebreiska 
förekommer först i VI, och detta «om tiden tillåter.»
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I teologi, som 1571 endast förekommer såsom «een lecsa in 
sacris» (i Scrifftenne och in Cateehismo) hvarje dag kl. 1—2, samt 
såsom «officia ecclesiastica» om Lördagen och Söndagen, läses nu: il 
lillkatekesen på svenska utan förklaring; II samma bok på svenska 
och latin med förklaring, samt Davids botpsalmer, Ordspråksboken 
eller Syraks bok; III katekesen på grekiska, ytterligare Davids psal
mer m. m. samt Haffenreffers Loci Tbeologici; i IV—VI fortsätt
ning af Haffenreffer, jemte studium och förklaring af Nya Testa
mentet efter grundtexten.

Retorik och logik, som enligt 1 571 kunde förekomma «någongång» 
i IV till utbyte emot Virgilius, läsas nu de fyra åren i IV och V, 
och är bufvudämne i den senare klassen. Petri Rami läroböcker 
begagnas, och latinska disputationer i logik förekomma en ä två 
gånger hvarje fjerdedels år.

Andra ämnen än latin, grekiska (hebreiska), teologi, retorik och 
logik förekomma ännu ej. «Arithmetica» har dock fått komma in 
på ett hörn i V, «om någon tid blir öfver». Man fattar nu lättare, 
huru det 1538 kunde vara behöfligt att från utrikes ort efterskrifva 
någon i räknekonst («både mett reckne penninge och i Ciffrerne») 
kunnig person, när detta läroämne ännu 1611 endast på sådant sätt 
fanns i skolorna. — Om historia och geografi eller om lefvande 
språk o. s. v. är ännu alls ingen fråga.

I olikhet med 1571 talas nu icke längre om en, utanom flera 
lärare. Bön hålles i närvaro af «rektor», «konrektor» och «kolleger». 
Vid sångtimmen kl. 12—1 nämnas «första klassens kollega», «Ety- 
mologus», «öfterste kollega», «konrektor», «rektor». Vid katedral
skolan talas om «Theologus» o. s. v. Vid examen skola Episcopus 
och «Capitulares» kontrollera «Lectores», hvarmed synes menas lä- 
rarne i allmänhet. Af det anförda, samt af den något svårfattligt 
uppställda läsordningen, vill synas som om samtliga lärarne varit 
klasslärare.

Den intressantaste delen af hela 1611 års skolordning äro de 
på slutet tillagda observationes.

Att de klassiska författarnes egna skrifter skola läsas, och icke 
längre de civilitate morum o. s. v., har nu gjort sig såsom ut
trycklig princip gällande. En egendomlig inkonseqvens är att Lu
thers katekes skulle läsas på grekiska; förmodligen för analogien 
med nya testamentet. Grundsatsen att undervisningen helst bör in- 
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hemtas med glädje och intresse, samt att tid till lek och veder- 
qviekelse bör gifvas, har nu äfven trängt igenom. En liten ten
dens till denna insigt finnes 1571, då det heter att emellanåt 
några poetiska carmina böra gifvas lärjungarne, «så är thet them 
icke så ledosamt», eller att «om söndagen, näst effter måltijd giffues 
(understundom) förloff, en tima eller två till att leeka eller ellies 
haffua för hender pro recreatione hwad the willia.» Nu heter det 
1611 att Æsopi fabler skola läsas bland annat just derföre att de 
roa och intressera. Nu lemnas rymligare lektid; icke blott en timme 
eller två någon gång om söndagen, utan, som det vill synas, alla 
onsdags- och lördagseftermiddagar, och det föreskrifves att en be
stämd lekplats skall finnas.

Om skoltidens längd m. m. erhålla vi vigtiga upplysningar. 
Vi få veta att gossarne vanligen började så tidigt som vid 6, högst 
12 års ålder; att skolgången var beräknad till 12 år, så att lärjun
gen vid utträdet från skolan var 18 å 24 år gammal; vi höra icke 
utan öfverraskning, att «årliga flyttningar äro högst skadliga» (hvar- 
före hvarje klass med flit skall vara tvåårig, ehuru kursen uttryck
ligen är beräknad för ett år och redan på första året skall full
ständigt genomgås); vidare att lärjungarne under lekstunderna, om 
de ej äro under tillsyn af äldre notarii, ovilkorligen lära sig just 
att «svärja»; samt att kustoder (notarii), valda bland lärjungarne 
sjelfva, alls icke duga (quia pro tributo absolvunt et condemnant).

Anmärkningsvärd är äfven biskopens och kapitlets ingripande
rätt beträffande private informatorer, äfvensom förbudet mot lärar- 
nes sockengång, samt bestämmelsen om för skolpersoner passande 
klädedrägt.

Denna «Scholæ-Ordning, giord och stadfäst af Prästerskapet, Anno 
1611», torde hafva blifvit följd i Örebro redan under Cantheri rektorat 
1612—15, för hvilken tid dock ingen anteckning finnes. Med 
Maj 1615 börjar Jacobi Rudbeckii Liber scholæ, hvaraf befinnes att 
lektionerna i rektorsklassen 1615—16 (Petri Rami logik och retorik, 
Haffenreffers teologiska lärobok, Isocrates, Clenardi grekiska gram
matik, två tal af Cicero, en bok af Virgilii Æneid, två latinska 
disputationer, den ena i teologi, den andra i logik) *) noggrannt 
öfverensstämma med författningen. Äfven åberopas uttryckligen skol
ordningen beträffande användandet af Rami läroböcker, hvilka rektor,

") Förra häftet, sid. 16 och XXIX. 
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ehuru tillgifven Aristoteles filosofi, följde, för att icke i en för salighets- 
läran oväsentlig sak genom enskilt godtycke upprifva gällande offentliga 
stadgar (ne in re adiaphora et negotium salutis non attinente consti- 
tutiones scholasticas publice sancitas privata auctoritate rescinde- 
ret). Dessa stadgar kunna ieke hafva varit några andra än de nu 
anförda af 1611. Sådant framgår äfven af bestämmelserna i Jacobi 
Rudbeckii Leges scholæ Orebroensis, angående yppighet i klädsel, 
förbud för annan färg än svart, dyrbart tyg, högfärdig snitt, bruket 
af bräm, spännen, hålskor, bärandet af rocken löst hängande på 
ryggen utan att hafva armarne instuckna o. s. v., hvilka bestäm
melser synas hafva varit en följd af sista paragrafen i skolordningen, 
och med hvilka böra jemföras de alldeles liknande som beslötos in 
Comitiis Orebrogianis 1617 samt oförändrade förekomma bland Kyr- 
kiostadgar på Rijkzdag och Prästmöte 1642*).

*) Förra häftet, sid. 24 och xxvni, xxix; jfr Thys. Handl., häft. 2, s. 
264. — Jemförelsen af Jacobi Rudbeckii Leges scholæ Orebroensis nied de mot
svarande och samtidiga Constitutiones för gymnasierna i Strengnäs och Vesterås 
måste vi för utrymmets skull utelemna.

Vi hafva härmed kommit in på Jacobi Rudbeckii tid, och hafva 
vid året 1616 att erinra om en af de skolfester, som han till ung
domens glädje och vederqvickelse lät anställa. Det var den 18 Maj 
1616 vid Pingsten, som under stor högtidlighet, med blommor och 
kransar, med sång och procession, sommaren fördes i by. Denna 
sed att föra sommar i by är af en viss etnografisk märkvärdighet, 
enär den befinnes vara af så hög ålder, att den «af stränga pro
testanter afskyddes såsom en qvarlefva från hedendomen och påfve- 
dömet», samt synes hafva haft en mot åldern svarande vidsträckt ut
bredning i flere länder. Öfverraskande är att i skolor utom Sverige, 
vid ungefär samma tid, finna denna fest beskrifven på ett sätt som 
nära nog i detalj öfverensstämmer med den skildring, Jacobus Rud- 
beckius lemnat af dess firande i Örebro 1616.

Den skulle egentligen firas på Valborgmessodag eller Philippi 
Jacobi, d. 1 Maj, och var således i bokstaflig bemärkelse en maj
fest; men plägade uppskjutas en eller annan vecka, om löf och blom
mor ännu ej voro tillräckligt utslagna och framkomna. Det van
liga var, att i spetsen för tåget gick en dertill utsedd person, hvil
ken kallades «majgrefve», en värdighet som innebar en stor utmär
kelse, 'och medförde deremot svarande anspråk. Någon gång voro de 
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på sådant sätt hedrade personerna tre (grefve, baron, junker). I 
Örebro voio de ännu mycket flere till antalet. Möjligen ansåg 
man att en icke kunde lämpligen väljas, enär ett sådant val för 
hederns skull var förenadt med omkostnader för den valdes föräldrar, 
och förmögenhetsställningen i allmänhet icke var lysande. Derföre 
valdes väl flera, hvarigenom man blef i tillfälle både att fördela kost
naden, så att den icke blef betungande, och att bevisa en uppmärk
samhet mot flera af cives honoratiores. Sexton voro emellertid i 
Örebro de gossar, som prydda med kransar (corollis ornati) del- 
togo i högtidligheterna och i sådan ornat efter festens slut beledsa
gades hem till sina föräldrar. Tjuge *)  löf- eller blomklädda «spi
ror» (thyrsi) buros i processionen, och användes, sedan man inkom
mit i kyrkan, till att pryda de förnämligare samhällsmedlemmar- 
nes kyrkbänkar. Efter slutad högtidlighet följde gåfvor, dels i pen
ningar (tillsammans 7 1/2 daler), dels och hufvudsakligen in natura («öl 
14 tynuor, spikieskinkor,-spikiekiöt, it lefvandes får, gammalt, fet, skänkt 
af slosfogden för konungens oc drottningens spiror»). Dessa gåfvor, 
jemte sedermera tillkomne ytterligare sådane («53 rætter, kokade och 
tijt borne af byn oc stadzfolket»), användes till det kalas eller gästa
bud (convivium), som 14 dagar senare, efter tvenne å kyrkogården 
uppförda dramatiska representationer (comcediæ), den ena på sven
ska, den andra på latin, d. 2 Juni firades på skolan. Med un
dantag af gästabudets förläggande till en 14 dagar senare tid**)  

*) Vid tillredelserna till festen namnes att djeknarne voro fördelade i 8 
rotar, med nppdrag att «för hvarje rote förfärdiga 2 spiror och 2 kransar», 
summa 16 af hvardera slaget. Men af särskilda skäl, och emedan rektor för
nummit, «det några illa upptagit att de ej blifvit hedrade med spiror», förfärdi
gades ytterligare några sådana, så att de blefvo inalles 20.

**) Detta uppskof var väl nödvändigt dels för gästabudstillredelserna, som 
kräfde sin goda tid, dels för att Comædiæ och convivium skulle inträffa någor
lunda samtidigt med examen, till hvilka förenade högtidligheter ortens prester- 
skap, af hvilka många hade söner i skolan, väntades så talrikt som möjligt (quam 
plurimi pastores imitati). Anmärkningsvärdt är emellertid; att komedierna och, 
gästabudet firades först, nämligen den 1 och 2 Juni, men examen efteråt, den 
4 och 5 Juni. Presterna fingo således dröja i staden 5 dagar. Att dessa voro 
qvar öfver examen, är sannolikt, dels för sönernas skull, som väl skulle följa 
med föräldrarne hem (så vida de ej fingo gå till fots, hvilket också var bruk
ligt), dels emedan såsom examensvittnen nämnas, utom kyrkoherden i Örebro 
Petrus Matthiæ, som enligt 1611 års skolordning, i egenskap af minister loci,
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samt antalet af de bekransade, är beskrifningen på majfesten, buru
som lärjungärne samlades utom staden, intågade i procession prydde 
med löf och blommor, utförde livarjehanda för tillfället lämpliga 
sånger, erhollo gåfvor, samt redogörelsen, hvilka dessa voro och 
huru det tillgick på det i skolan firade kalaset, synnerligen nog- 
grannt Öfverehsstämmande med motsvarande skildringar från åtskil
liga danska skolor vid denna tid *).

*) Till jemförelse meddela vi följande ur Odense Cathedral-Sclioles Indbyg 
lydelses Skrift, 1871 och den deri innehållna intressanta afhandlingen om Disciple
nes Stilling i de Latinske Skoler i gamle Dage, af D:r R. I. F. Henrichsen.

Den anden Skoleskik bg Lystighed var at føre Sommer i By, og det dermed 
forbundne Optog med en Maigreve i Spidsen. Festen holdtes den 1:ste Mai 
(die Philippi et Jacobi, Valdborgdag) eller, naar Løvet daa endnu ikke var ud
sprunget, 8—14 Dage derefter . . Man samledes paa nogle Steder i Skolen, 
paa andre paa en Høi ved Byen, og derfra drog man i Procession igjennem 
Byen, Maigreven foran og derefter de andre Disciple, pyntede med Krandse og 
Blomsterkoste paa Hatten og Brystet og med grønne Greene i Haanden, i det.de 
sang langs ad Gaderne og opførte aparte Musik og Sange foran Godtfolks (de 
Rigeres) Døre, hvorfor der indhødstedes Gaver i Penge og Fødevarer. Det Hele 
endte med en Gilde, sædvanlig paa Skolen, hvor Traktementet gaves af Mai- 
grevens Forældre . . . Hvad der hörte til et saadant Traktement, findes i Uni
versitetsbibliotekets Exemplar af Chr. Falsters Amænitates philologicæ tilskrevet 
med hans egen Haand: «Udi en gammel Bog, skrevet af St. Else Morten Liimes 
Enke, finder jeg Efterfølgende: «Aar 1625 d. 1 Mai var vores Søn Mads Mor
tensen Maigreve. Dertil blev søden (kokades) 4 Sider Flesk. Nok kjøbte vi 
Hvedebrød først for 9 mk. Nok første Aften i Skolen fik de 4 Tønder 01, god 
for 12 dir. Nok 3 Dage derefter havde vi Hørerne og alle Degnene til Gjest, 
og drak de 2 Tønder besønderlig godt 01, af god for 6 Dir; nok fik de Hvede
brød og Ost, tilhobe for 3 Dir. Nok foræret dem paa Voldborgdag, de sang, 
1 Krone0 . . De Sange der bleve brugte ved denne Leilighed, vare vel for
skjellige paa forskjellige Tider og Steder; nogle enkelte synes dog at have faat 
Hævd ved alle eller de fleste Skoler f. Ex. den smukke gamle latinske Sang: 
In vernali temporis or^u lætabundo. . . Denne Maifest skriver sig vel fra de 
catholske Tider (N. • M. Petersen mener at denne Skik kan i Danmark føres 
tilbage til Tiden efter den sorte Død), ja er maaske en Affødiog af lignende 
græske eller romerske Fester: hvorfor den heller ikke var fri for Anfægtelser fra 
strenge Protestanters Side, den afskyede den som en Levning af Hedenskedet 
eller Pavedømmet ... T Kolding (der festen bibehöll sig ända till 1750) var 
den Modification inført, at der til at være Maigreve udvalgtes tre af de smaae 
Drenge af 2:den og l:ste Lectie, af hvilke den ene, som var den fornemste.

var sjelfskrifven, tvenne kyrkoherdar från landet, prostarne Johannes i Knista 
och Olaus i Glanshammar. Enligt skolordningen skulle examensinspektionen 
eljest egentligen förrättas af biskopen sjelf jemte en af kapitlet.

det.de


XL VII

Äfven skolkomedierna äro af ansenlig ålder och härstamma från 
medeltidens mysterier, moraliteter och fastlagsspel. I 1571 års

kaldtes Greve, den anden Baron, og den tredie Junker. Andre Steder var Føl
get iført hvide Skjorter. (Så i Landskrona 1613—16, Rietz, s. 76.)

Beskrifningarne om denna majfest utgöra en hel litteratur för sig. D:r 
Henrichsen känner «mange ældre Beskrivelser» af densamma, och citerar: Ter- 
l)ager, Ripæ Cimbricæ; Chr. Falster, De festis quibusdam puerorum, i hans 
Amænitates philologies©’; Albert Thura, Om Maifestén ved Kolding Skole 1724, 
aftr. i Kolding Skoles Progr. 1845; E. G. Tauber, Hist, scholæ Arhus; R N. 
Thorup, Hist. Efterretn. om Ribe Cathedralsk.; Rietz, Skånska skolväsendets 
historia; J. J. Fyhns Efterr, om Kolding. Vi meddela här efter Rietz den be
römda latinska vårsången, och bifoga en svensk öfversättning.

In vernali temporis 
Ortu ketabundo, 

Dum recessum frigoris 
Nuntiat hiriindo, 

Terne, maris, nemoris 
Decus adest de foris 

Renovato mundo.
Vigor redit corporis, 
Cedit dolor pectoris, 

Tempore jucundo.

Terra vernat floribus 
Et nemus virore, 

Aves mulcent cantibus 
Et vocis dulcore.

Aqua tempestatibus 
Caret, aer imbribus, 

Dulci plenus rore.
Sol, consumptis nubibus, 
Radiis patentibus

Lucet cum decore.

O quam mira gloria, 
Quantum decus Dei, 

Quanta resplendentia 
Suæ faciei!

A quo ducunt omnia 
Summa, ima, media 

Formam speciei, 
Magis hæc distantia 
Quam sit differentia 

Noctis et diei.

Ljuflig är den unga vår, 
Som nu hit anländer;

Bud att vintern resklädd står, 
Han med svalan sänder.

Nytt behag naturen får, 
Lunden knoppas, böljan slår

Mot de gröna stränder. 
Sorgen torkar af sin tår, 
Lefnadslust och glädje rår,

Hvart du blicken vänder.

Jorden sig i blommor klär, 
Och från lunden klingar

Trastens sång, så ljuf och skar, 
Lärkan högt sig svingar.

Se hur lugn står vågen der, 
Himlen, huru klar han är!

Daggen svalka bringar. 
Allt, som solens ljus begär, 
Hon sin kärleks eld beskär,

Lifvet fram hon tvingar.

O hur herrlig, underbar
Ar din glans, din ära, 

Du som verlden skapat har, 
Att dig vittne bära!

Hvart vår blick, vår tanke far, 
Ger ditt sköna verk det svar.

Vi om dig begära: 
Likt dig sjelf dock intet var'; 
Natten kommer dagen klar

Mer i likhet nära. 
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skolordning föreskrefs, såsom vi sett, att lexorna i Terentius alltid 
skulle reciteras utantill... Ändamålet var väl i främsta rummet rent 
språkligt, nemligen inpreglandet i minnet af ordförråd och fra
seologi i och för öfning i latintalande, hvilken inpregling lättare 
kunde ske af poetisk än prosaisk text; men derjemte var äfven me
ningen att de lästa komedierna skulle uppföras, och lärjungen så
lunda förvärfva vana, «att med frihet och munterhet föra sitt tal in 
loco publico.»’) Till en början uppfördes Terentius och Plautus. 
Efter hand fann man, att bibliska ämnen voro för innehållets skull 
ännu tjenligare, och man skref då latinska skådespel öfver bibliska 
ämnen. Så Frischlinus. Hans Rebecca (biblisk comoedia i 5 akter) '*)  
var det ena af de båda stycken som uppfördes i Örebro 1616. Den 
var öfversatt af rektor Jacobus Rudbeckius på svenska, för att vara 
så mycket njutbarare för eines, och försedd med en af honom för 
tillfället skrifven prolog. Ty värr äro både öfversättningen och pro
logen förlorade. Det andra stycket var Terentii Andria (Flickan från 
Andros, lustspel i 5 akter)'”). Detta uppfördes på originalspråket.

*) Ekenborg-Widell.
**) Innehållet af Nicodemi Frischlini Siebecca, comoedia e 24 capite Geneseos 

(Argentorati 1595), är följande: Den gamle Abraham, fruktande att hans son 
Isak kan bli invecklad i äktenskapsförbindelser med Kananeerna, afsänder sin 
trogne tjenare Eleasar från Kana till Mesopotamien, för att söka åt Isak en hustru af 
Batuels slägt (1). Ismael sysselsätter sig emellertid med jagt. Abraham meddelar sina 
afsigter åt Isak, hvilken icke befinnes obenägen för partiet (II). Eleasar fram
kommer till ort och ställe, finner den intagande Rebecka vid brunnen, begär 
och får vatten för sig och sina kameler, begåfvar Rebecka med dyrbarheter, och 
beledsagas af hennes broder Laban hem till Batuel (III). Han blir af de gamle 
väl emottagen, framförer frieriet och får ja. Rebecka tager ett ömt afsked af 
de sina och följer Eleasar (IV). Framkommen i Eleasars sällskap i närheten 
af Kana, emottages hon på kärleksfullaste sätt af den längtande och förtjuste 
Isak, som kommit henne till mötes (V).

Handlingen, ehuru vida mera episk än dramatisk, är ganska underhållande, 
och fortgår utan tröttande långtrådighet. Rebecka är huslig och förståndig, har 
ett höfviskt sätt att skicka sig; är vacker, naif, lydig och tillgifveu. Hennes 
roll, hjelpligt utförd, bör hafva gjort god effekt, särdeles i scenen vid brunnen 
(i början af 3:dje akten) äfvensom sammanträffandet med Isak (slutscenen i 5:te 
akten). De uppträdande personernas antal är icke mindre än 26, och rollerna 
räckte således nästan jemnt till för alla lärjungarne i rektors klass, som voro 27. 
En blef öfver. Han fick kanske vara sufflör.

”*) Terentii Andria skrefs år 166 före Kristi födelse, och uppfördes för första 
gången vid Megalensiska spelen i Rom nämnde år. Innehållet är följande: Pam- 
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Rektor hade under läseåret i sin klass på lediga stunder (privatim) 
läst Andria, och utan tvifvel dervid begagnat den gamla vedertagna 
metoden att latinska texten lärdes utantill för hvarje lexa. Man 
fattar härigenom, hur det kunde gå för sig så lätt, och nästan på 
stående fot, att uppföra en latinsk komedi. Det besvärligaste och 
mest tidsödande, inlärandet af rollerna, var nemligen så godt som 
undangjordt på förhand; och alla lärjungarne i rektors klass kunde 
alla rollerna. Det återstod blott rollfördelningen och den drama
tiska inöfningen. De yngre eller till utseendet hyggligaste djeknarne 
fingo fruntimmersrollerna. Teaterrepetitionerna skedde på skolan. 
Rektor var naturligtvis sjelf regissör (regens). Svenska comoedian 
tillkom, och gick väl också lätt nog, emedan det var ett nöje som 
åsyftades, och Jacobus Rudbeckius aldrig skämde bort en god sak.

Hvilken vigt som lades på uppförandet af komedier, ännu i en 
senare tid, visar sig deraf, att det till och med blef lagstadgande 
att sådana skulle uppföras. I Strengnäs voro Comædiæ föreskrifna 
att hållas hvarje år, «antingen ur Frischlinus eller ur svenska hi
storien»'). Så äfven i 1649 års skolordning, enligt hvilken «öfning 
i latintalande» skulle ske bland annat genom «comædier och disputa- 
tioner»"). Likaså vid akademien, der Eloquentiæ professorn var 
teaterdirektör.

Beträffande stället der skolkomedierna uppfördes, var detta 
till en början skolsalen, och föreställningen var då ännu blott be
räknad för en mindre publik. Men efterhand valdes någon offentlig 
plats, och den stora allmänheten erhöll då tillträde. Oftast synes 
skådeplatsen hafva varit kyrkogården'). Så var det i Örebro 1616.

philus, son till den gamle Simo, skall gifta sig med den rike Chremes dot
ter, hvilken älskas af Charinas. Redan är dagen utsatt till bröllopet. Då 
upptäckes af en tillfällighet Pamphili kärlek till flickan från Andros. Chremes 
vill nu icke mer höra talas om Pamphili giftermål med hans dotter. Simo 
fortsätter icke desto mindre förberedelserna till bröllopet för att utforska sonen. 
Den sluge Davus kommer under fond med att bröllopet blott är fingeradt, och 
råder Pamphilus att skenbart foga sig efter fadrens vilja. Fadren, glad, förso
nar Chremes, som nu går in på partiet; Pamphilus och Charinus äro i förtviflan. 
Då upptäckes att flickan från Andros likaledes är Chremes dotter, och stycket 
slutar med ett dubbelt bröllop, i det att hvardera älskaren får sin käresta.

') Const. Colleg. Strengnensis. Thys., s. 88. "*) Thys., s. 188.
‘“) För öfrigt nämnas «kyrkan» och «rådhuset» (förmodligen under den kallare 

årstiden, när representationen icke lämpligen kunde ske under bar himmel), men
IV
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Såsom åskådare vid de dramatiska representationer som d. 1 
och 2 Juni 1616 gåfvos utanför skolan, samt efter spektaklets slut 
såsom deltagare i gästabudet å skolsalen kl. 6 e. m., finna vi för
samlade en stor mängd personer, prester och lekmän, hvilka alla 
intressera oss, emedan de, eller åtminstone rätt många af dem, äro 
skolans välgörare, och upphofsmän till den skolbyggnad, i hvilken 
undervisningen under två århundraden eller nära intill våra dagar 
fortgick. Deras namn intaga derföre en i hög grad berättigad plats 
i Örebro skolas historia; och vi begagna detta tillfälle, då så många 
af dem äro församlade, att presentera dem för våra läsare.

Det bör anmärkas att 1616 d. 2 Juni, vid hvilken dag vi nu 
befinna oss, skolbyggnaden är alldeles nyss påbörjad, eller rättare 
just skall till att börjas. Subskriptionen har kommit i gång, och 
saken är så vida avancerad, att bjelkar och stockar m. m. äro 
framförde till den nya byggnaden. Och det är af dessa framförda 
byggnadsmaterialier, som den provisionella teatern är uppförd. Ka
laset hålles således på skolan i dess gamla skick, sådan den be
finner sig från 1550-talet, då Gustaf I lät till skola inreda den 
gamla gillestugan.

äfven «rådstugården”, «slottsgården”, «torget" o. s. v. I Upsala spelade det 
Rudbeckska kollegiets lärjungar på kollegiigården (n. v. stallgården). De sce
niska apparaterna voro naturligtvis så enkla som möjligt, oeh kostymerna myc
ket litet öfverensstämmande med handlingens tid; men det lades vigt på att 
hufvudpersonerna skulle vara granne klädda. Scenens utstyrsel var «mycket 
ringa och fattig”, äfven när det i styckena talades om palatser, trädgårdar, flera 
våningar o. s. v. I enskilta stycken behöfdes dock ett något mera sammansatt 
maskineri, men detta var ofta skröpligt och illa hopkommet, så att i det afgö- 
rande ögonblicket effekten emellanåt blef en helt annan, än den som åsyftades, 
och oväntade tragikomiska uppträden inträffade. Vid en dansk skola skulle en 
gång stycket Yttersta Domen gifvas. Efter styckets inrättning ställdes de goda 
och onda englarne främst på teatern, paradis och helvete i bakgrunden, och från 
himlens sky skulle verldsdomaren nedkomma i stor gloria för att anställa räken
skap. Men olyckligtvis var maskinmästaren ej stark i sin konst, så att vid den 
himmelska glorians nedsläppande några bräder nedföllo, som bragte allt i oord
ning. Domaren, som sväfvade i luften, och i fara att störta ned, ropade till de 
goda englarne att de skulle hjelpa honom; men då dessa stodo dörren närmast, 
sökte de i första hand att hjelpa sig sjelfva. Förgäfves var också hans bön till 
de onda englarne, ty dessa ilade nu från det brinnande helvetet till utgången. 
Omsider fann han lyckligtvis hjelp hos åskådarne. (Rietz, s. 63, efter Baden, 
Fortid og Nutid; jfr Henrichsen, anf. st. s. 39,)
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Vi känna icke alla som äro närvarande vid gästabudet. Vi se 
till en början blott, att sällskapet är ganska talrikt, och utgöres' af 
högtidsklädda män och qvinnor i 1 600-talets dragter. Fem bord 
äro dukade, med plats för 20 personer vid hvarje, och ett af borden 
är afsedt endast för damerna. Sällskapet uppgår således till omkr. 
100 personer. Vår personalkännedom utvidgar sig. De manliga 
deltagarne i festen tillhöra synbarligen, till största delen, det andliga 
ståndet. Vi se det straxt pä deras presterliga skick och utseende, 
och höra det på konversationen, hvars både innehåll och klassiska 
tungomål förråda kyrkans och skolans män. Också säger man oss 
att stadens och ortens presterskap så mangrannt som möjligt är 
inbjudet (invitati quam plurimi pastores). De bära enligt tidens 
sed mestadels långt vördigt skägg, som betäcker en del af de stora 
och breda, på halfva bröstet nedgående prestkragarne. För öfrigt 
äro de klädda i den anständiga klädebonad, som enligt kyrkoord
ning och kyrkostadgar deras kall bäst höfves, nemligen kalotter och 
mycket iånga kaftaner («sidha kiortlar och presteluffuor»); ty hvarken de 
sjelfva eller kyrkoordningen älskar «thesse stackotta kappor och hoff- 
mans hattar, som en part af the unga Presterna nu löpa medh, 
så wel i Kyrkior som annorstädz, men hvilka haffua med sigh stor 
snöpligheet och mongz manz förargelse» *).  Ät en sådan Härd kan 
det icke komma i fråga, att våra hederliga, anständiga och lag
lydiga prester och skollärare äro hängifne. Ibland de talrikt församlade 
pastores lära utan tvifvel, och i all synnerhet, befinna sig äfven de n. v. 
kyrkoherdar, hvilka för längre eller kortare tid sedan sjelfva tillhörde 
skolan, och såsom lärare verkade just inom dessa väggar; och hvil— 
kas intresse för skolan väl icke förminskats deraf att de nu hafva fått 
sig anvisade andra, dock likartade, lärareåligganden, såsom försam- 
lingslärare och ordets förkunnare i Asker, Mellösa o. s. v. Till den 
presterliga kretsen hörer naturligtvis äfven den nu varande skol- 
staten, skolmästaren och hans kolleger, hvilka äro liksom hemma 
här, och äro att anse såsom värdar på stället, ehuru kalas-maten 
eller «förningen» är från allehanda håll sammanskjuten af stadens 
aktade innevånare.

*) Kyrkoordn. 1571, samt Kyrkiostadgar in comitiis Orebrogianis 1617, samt 
på Rijkzdag och Prästemöte 1642 (Bellandri Promptuarium s. 188, 394) Jfr 
Thys. s. 264.

Men det är icke endast prester och skolepersoner, vi se framför 
oss. Dessa öfriga rätt talrikt församlade herrar äro bestämdt af
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ingendera slaget. De synas afgjordt tillhöra det veridsliga ståndet, och 
så*  väl af deras hederliga och aktningsbjudande utseende, som af deras 
sätt att skicka sig, och af den uppmärksamhet man synbarligen be
visar dem, sluta vi att de äro honoratiores och.honoratissimi af 
stadens borgerskap och ståndspersoner. Vi tyckte oss höra någon
ting talas om sjelfvaste «Landzhöfdingen» (Välborne Carl Bonde), 
slottsfogden och kamreraren, landsfogden o. s. v., vidare och fram
för allt stadens fyra borgmästare («Las Olson» m. fl.) och de tio 
rådmännen. Möjligtvis hörde vi orätt på ett eller annat af dessa 
namn och embeten; men de flesta af dessa personer lära dock ingalunda 
saknas, ty vi hörde tydligt, genom skolmästarens egen på det klas
siska tungomålet afgifna utsago, att icke blott presterskap, utan 
äfven de förnämligaste och mest aktade af stadens öfriga innevånare 
(præcipui eæ civibus) äro bjudna; och till dessa skola väl repre
sentanter af landtstaten samt af stadens välvise magistratspersoner 
höra. Las Olson, en så varm vän till skolan, är säkert icke borta; 
icke heller Hans Andersson, som kommer att styra och ställa «med 
skollestugu bygningen, bådhe wpbördh och wtgift» *).

*) Rådst. protokoll IG 16.

Efter denna allmänna öfversigt af sällskapet, skola vi nu göra 
läsaren något närmare bekant med de personer som vi särskildt 
känna såsom skolans vänner och välgörare. Presentationen måste 
lida af åtskilliga ofullkomligheter och brister, bland annat af ana
kronismer och antecipationer. Vi veta både mindre och mer om 
dessa personer, än de sjelfva om sig visste på den dag vi införa 
dem. Vi veta mindre, ty allt hvad vi känna är kanske oftast icke mer 
än hvad som kunnat inhemtas af någon gammal räkning, inventarii- 
lista eller dylik af slumpen bevarad och nu i gulnadt och urblekt 
skick qvarbefintlig «handling» (af det slag som man nu stundom 
sopar bort, eller säljer till kryddbodarne). Vi veta mera än per
sonerna sjelfva, ty vi känna om några af dem deras kommande lef- 
nadsomständigheter, dödsår o. s. v. Icke kunde t. ex. Jacobus Rud- 
beckius veta, att han skulle bli skolmästare i både Örebro, Strengnäs 
och Stockholm, och se sin fädernestads skola både i högsta flor och 
fullkomligt lägervall. Icke anade Herr Jonas i Mosjö, att en sådan 
olycka skulle hända honom som att blifva blind; eller Hr Isak i 
Sveunevad, att han genom själsansträngningar vid sockenbud o. s. v.
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under pesten skulle förlora förståndet; eller Hr Johan i Knista, att 
hans dotter, den beskedliga och oskyldiga jungfru Margareta, skulle 
blifva besatt af djefvulen; eller stadens kyrkoherde, den i sin kraft
fullaste ålder varande Mäster Per, att han hade blott ett eller två 
år qvar af sin lifstid; eller den redan högt alderstegne Hr Henrik i 
Sköllersta, att han skulle lefva ännu ett decennium och litet till. 
Men allt detta m. m. veta vi, emedan vi befinna oss så långt efter 
deras tid. Det är af denna vår både större och mindre kunskap, 
sådan den nu är, som vi, äfven när den stöter på det profetiska, 
här skola komma att begagna oss; på samma sätt som våra efter
kommande skola om oss kunna berätta hvad som, lyckligt eller 
olyckligt, är doldt för våra ögon. — Måtte de få skäl att tala 
om oss med tacksamhet, aktning och tillgifvenhet, så som vi hafva 
skäl att med sådana känslor tala om det folket som oss föregick! 
Må de döma oss efter vår tid, icke efter deras egen, som har högre 
anspråk; må de mäta våra brister efter rättvisans, men äfven efter 
billighetens och kärlekens måttstock!

Vi skola här anföra de namn på subskribenterna till 1616 års 
skolbyggnad, som genom Jacobi Rudbeckii anteckningar *)  blifvit för 
oss bekanta, och de upplysningar, som från andra håll kunnat samlas, 
för att göra skildringen i någon mån konkret och åskådlig.

*) Förra häftet s. 30, 31 ff.
“) Det torde böra anmärkas, att Jacobus, som vi för enkelhetens skull räk

nat till presterskapet, icke var prestvigd. Det hörde till hans egenheter, att 
han, ehuru varmt religiös, icke antog sacros ordines.

Vi börja med presterskapet och skolstaten. I främsta rummet 
kommer då rektor sjelf, den ännu blott 32-årige nitiske, skicklige 
och kraftfulle Jacobus Stose Rudbeckius och hans broder, ehuru 
nu icke närvarande, Vesteråsbiskopen Johannes Rudbeckius. Båda 
äro oss förut välbekanta, och vi anmärka här endast, att dessas bi
drag till skolbyggnaden, oberäknadt allt det myckna öfriga, för 
hvilket skolan hos dem står i tacksamhetsskuld, utgör mer än alla 
de öfriga presternas **)  bidrag tillsammans, ehuru äfven dessa hvar i 
sin stad hafva hedrat sig, och visat allt intresse och medverkan för 
den goda saken.

Flera af Jacobi Rudbeckii företrädare i skolmästarsysslan lefva 
ännu, och äro kyrkoherdar inom stiftet. En bland dem är Johannes 
Kempe. Han har varit Jacobi egen lärare, och för 26 år sedan,
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såsom rektor, inskrifvit denne såsom en liten sexårig skolpilt i Öre
bro skola. Nu är Johannes något till åren, men ännu kry, och 
sköter sitt herdekall i Jäder *), i närheten af Strengnäs. Han har 
väl haft svårt, för den långa vägen, att komma hit. Vi antaga således 
att han är frånvarande. En son, Abrahamus Johannis Kempe, hade han i 
Örebro förlidet år 1615, hvilken då afgick ur högsta klassen, och 
väl nu som bäst bereder sig på prestexamen, eller kanske redan år 
ordinerad.

Likaså lefver Johannes Pelri Vigæus, som var skolmästare i 
Örebro 1606—1 2. Det är endast tre år sedan han lemnade tjen- 
sten. Han är nu kyrkoherde i Asker ’*). Vi kunna, på grund 
af den åt oss förunnade profetiska förmågan, upplysa, att han 15 
år härefter blir kyrkoherde i Kumla, och kommer dit omedelbart 
efter de beryktade spökerierna i sistnämnda församlings prestgård. 
Han lefver der till 1631, hvarefter hans enka, Karin Olufsdotter, 
konserveras af efterträdaren, konsistoriiledamoten, lektorn i mate
matik mag. Petrus Magni Bellander.

Andreas Birgeri Cantherus, Rudbeckii närmaste företrädare, 
rektor i Örebro under de tre åren 1612—15, är väl säkert med på 
kalaset. Han var nyss rektor, och bodde såsom sådan i den med 
skolan jemnåldriga gamla skolmästargården, nära kyrkan, midt emot 
norra kyrkporten (den der «gambla stugan», vi minnas, med fönster på 
taket), och öfverlemnade förlidet år (1 61 5) både den och «nyja stugan» 
och hela inredningen, hvilken icke var vidlyftig, till nye rektorn. Sjelf 
hade Cantherus påkostat både «galler» för fönsterna och «lås för 
framkammardörren». Nya stugan, bredvid den gamla, påbörjad 1615, 
är väl nu färdig och inredd, och Rudbeckius eger den till boställe, 
men bor der icke, emedan han har sin «fädernegård» vid Yxhammar
torget. Cantherus håller nu till i Stora Mellösa, der han blef kyrko
herde ***) för ett år sedan, efter sin gamle 87-årige fader. För öfrigt 
är han gift, har barn och blomma, blir stamfader för ätterna Can- 
tersten, Canterhjelm, Grönberg o-, s. v. Han är vän af studier (har 
väl ännu skoltagen i sig), studerar skrifter om och af reformationens 
förkämpar, om vederläggning af Jesuiterna, öm Aristotelis och Rami 
filosofi, äfvensom Frischlini comoedier m. m., allt på latin naturligt
vis; och skänker sådana böcker till skolans bibliotek, hvars stiftande 
redan nu ligger Jacobus Rudbeckius om hjertat.

’) Aurel. Herdam. s. 256, 333. **) Folien s. 302. “*) F., s. 418.
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Kyrkoherden i Örebro Petrus Matthiæ*) var för 9 år sedan 
(1607) skolmästare i Strengnås. Han kom derifrån till Bälinge, och 
har nu i 2 år varit kyrkoherde i Örebro samt «generalprost öfver 
Nerike» (præpositus generalis Nericice}. I sådan egenskap var lian 
närvarande förlidet år, 1615 d. 23 Maj, då vår unge utmärkte rektor 
höll sitt inträdestal; och står nu främst på listan af de prester som 
verkat för skolbyggnaden. Om lians familjförhållanden kunna vi 
meddela, att han är gift och har der bemma i prostgården en späd 
son Lars, hvilken, om han får lefva och ha helsan, blir «Burggref- 
ven i Malmö», Lars Broman.

Petrus Matthiæ blir icke långvarig i Örebro. Han dör redan 
1617 eller 1618, och efterträdes af Nicolaus Jacobi Bothniensis'*). 
Denne har förut varit hofpredikant hos Carl IX, är nu kyrkoherde 
i Nyköpings Östra församling, och kommer till Örebro 1618. Hans 
namn synes ofta i skolräkenskaperna 1622—39 ’**). Till skolbygg
naden bidrager han med 42 tunnor kalk. Han bedömmes såsom 
en mycket framstående man, och har flera gånger biskopsförslag, men 
dör såsom kyrkoherde i Örebro 1655, och blir begrafven i sakri
stian, der ett epitaphium öfver honom länge finnes f). Sönerna, födde 
på kyrkoherdebostället Stenbro invid Nyköping, taga sig deraf nam
net Lithman. En af dem, Carl Lithman, blir biskop i Strengnäs.

Men hvem är denne yngre prestman, som vi här varseblifva 
bland kyrkoherdarne? Förmodligen någon adjunkt eller embets- 
biträde hos någon af dem.' Nej! Man säger oss, att han är den 
nyutnämnde kyrkoherden i Wintrosa Hr Magnus Johannis ft). Han 
intresserar oss, emedan han helt nyligen hörde till skolstaten; dock ej i 
Örebro. Han var lärare i Strengnäs katedralskola 1614, och har 
nu såsom helt ung fått pastorat. Vi lyckönska både honom och 
Wintrosaborna; men måste gå vidare, och torde få tillfälle att för
nya bekantskapen. Han kommer att underteckna skolräkenskaperna 
två särskilta gånger (1639, 1656). För öfrigt lefver han nära 50 
år härefter (f 1664), och blir fader för många döttrar, hvilka ge
nom giftermål spridas litet hvarstädes i Nerike, såsom lika många 
fruktsamma presthustrur. Han kallas «stamfadern för prestslägten i 
Wintrosa». En bland mägarne är (blifvande) skolrektorn Josua Gravius.

’) F., s. 628. ") F., s. 629. ***) Förra häftet s. 37, 39, 40, 46, 48.
4) Bagge, s. 179, 207, 214. ff) F., s. 601.
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Laurentius Olai VaUius"), född i Örebro 1 588, och nyligen 
blifven magister i Wittenberg, är kanske icke här närvarande, men 
han är hemkommen från Tyskland, och kommer att resa ut igen. 
Rektor skickar då med honom penningar (38 dal.) att inköpa böcker 
till det nystiftade biblioteket, som då med Cantheri gåfva utgöres 
af omkr. 40 volymer. Vallius blir theologiæ doktor i Tübingen 
1619, återkommer till Sverige kort derefter, har då böckerna med 
sig, af honom sjelf förökade med ett stort och dyrbart arbete (värdt 
15 daler) Osiandri partes novem in tota Biblia; blir skolrektor 
i Strengnäs, derefter hofpredikant och pastor i Storkyrkan, samt 
1621 theologiæ professor i Upsala; förvärfvar sig högt anseende så
som «grundlärd både philosophus och theologus' och tillika snabb 
poet», samt det omdöme, att «knappt någon mer än han skrifvit 
och arbetat till den akademiska ungdomens uppbyggelse»; kallas 
till biskop i Strengnäs 1637, och dör d. 23 Juni 1 638. Hans 
valspråk är: «arbete öfvervinner allt» (Labor Omnia Vincit).

Olaus Mallhiæ Helsingus är kyrkoherde i Glanshammar **) och 
prost öfver Glanshammars kontrakt. Han har namn för att vara 
«älskad och berömd». Två äldre söner gå i skolan, och äro nära 
att sluta sin kurs. Isacus, in classe rectoris 1615, blir i detta 
draget prestvigd i Örebro, och afgår nästa år 1 6 1 7 d. 9 Mars till Upsala. 
Johannes, in classe supremi Collegæ 1618, blir också snart prest, 
och i framtiden kyrkoherde i Knista "*).  En tredje son Jacobus är 
ännu icke inskrifven i skolan, men kommer nästa år 1617 d. 25 
Mars. De antaga af sin födelseort Glanshammar tillnamnet Glanzius. 
Den vördade fadren till dessa söner få vi återse 1621 och 1626. 
då han undertecknar skolräkenskaperna. Påföljande år 1627 blir 
hans dödsår.

*) Rhyzel. Episc. I: 225. Wikanjer, Saml, i Hist. Lit. Ner. 88.
**) Hos Follén s. 164 säges han hafva blifvit kyrkoherde i Glanshammar 

1621, hvilket årtal är felaktigt, emedan han i skolräkenskaperna 1615—19 re
dan kallas Glanshambrensis præpositns.

'") F., s. 263. -f) F., s. 262, 300.

Johannes Laurenlii, Nericius t), har varit kyrkoherde i Knista 
i 21 år, och får om tre år härefter 1619 transport till Kumla. 
Han har en dotter Margareta, ännu helt ung. Litet anar vare 
sig fadren eller dottern, hvilka hemska magter skola komma att 
drifva sitt spel i Kumla prestgård, och göra henne till sitt föremål.
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Spökerierna väcka ett oerhördt uppseende, biskopen och andra an
dans män komma till Kumla (förmodligen för att anställa exorcismer), 
«præstigiæ Kumblenses» blifva föremål för synodalorationer och aka
demiska afhandlingar, sedan fadren några dagar före sin död, d. 15 
Aug. 1629 inlemnat till högvörd. domkapitlet en skriftlig berättelse 
om förloppet med dottrens anfäktelser. Hans namnteckning se vi i 
skolräkenskaperna 1625, der han undertecknar: «Johannes Laurentii, 
Cumblensium pastor».

Henricus Andrere Prytz, kyrkoherde i Sköllersta, är en i många 
afseenden märklig man. Han är af en gammal tysk adlig ätt, hvil
ken, sedan 1400-talet bofast i Sverige, besuttit många gods i Vest- 
manland och Nerike, men förlorat dem genom stamfadrens motstånd 
mot reformationen. Familjegodset i Sköllersta gick då också för- 
loradt. Hr Henrik är son (?) af stadsskrifvaren i Örebro (Claes Hans
son) Prytz; har såsom kyrkoherde i Sköllersta deltagit i kyrko
mötena i Strengnäs 1587, Örebro 1588 och Upsala 1593, och är 
prost öfver Öster-Nerike. Han är en redan ålderstigen man, men 
lefver ännu i 11 år *).  Två söner gå i Örebro skola. Christiernus 
var förledet år 1615 in classe rectoris, och Carolus inskrefs såsom 
lärjunge samma år i Juni. Om hr Henriks familjeförhållanden berättar 
man oss för öfrigt följande. Stamfadren i Sverige Claes Prytz var 
krigsöfverste under Sturarne, död hundraårig och begrafven i Sköllersta 
kyrka. Hans Prytz, en son till Claes, blef vid sitt femte år blind, men 
återfick liksom genom ett underverk synen vid 40 års ålder, började 
då att läsa, och blef 1 504, Gudi till tacksamhet, munk i Riseberga 
kloster, samt antog slutligen Lutherska läran. Dennes son var 
stadsskrifvaren Prytz i Örebro. En dotter Carin Prytz blef gift 
med Andreas, den förste kände kapellan i Örebro, kallad «Andreas 
Adjutant», hvilken förut varit munk i Örebro karmeliterkloster, och 
samtidig med Olaus och Laurentius Petri **).

*) Födelseåret uppgifves till 1498, hvarigenom Henricus, som afled 1627 
«vid ovanligt hög ålder» (Follén, s. 499), skulle bli 129 år gammal. Artalet 
1498 synes dock i alla afseenden omöjligt, och står icke tillsammans med upp
giften att Henricus var son af stadsskrifvaren Prytz, hvilken, enligt Anrep 
(Ättartafl. 3, 261), var född omkr. 1524. Hos Anrep saknas såväl denne Hen
ricus, som flera andra historiskt kända medlemmar af ätten, t. ex. den som 
dramatisk författare bekante Andreas Prytz, biskop i Linköping, i 1655.

“) F., s. 671. Anrep, anf. st.
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Birgerus Johannis *)  har varit kyrkoherde i Mosås i 28 år, och 
nu på 13:de året i Hardemo; har deltagit i 1 500-talets alla svenska 
kyrkomöten. Han är af mycket hög och vördnadsvärd ålder, och 
säges hafva varit lärjunge af reformationens förste fortplantare i 
Sverige, Olaus och Laurentius Petri. Han har flera söner, alla pre
ster. En af dem, Israel, är kyrkoherde i Ludgou (Ludgovius), blir 
1626 afsatt från prestembetet derföre att hans hustru misstankes att 
hafva begått äktenskapsbrott”), men får 1631 Götlunda pastorat till 
«skadestånd för sitt lidande». Birgeri dotter Helena blir stammoder för 
den vidsträckta prestslägten Hallman *”). Namnet härledes af 
«Halme», hvilket ännu är allmoge-uttalet af «Hardemo».

*) Follén, s. 226.
**) Konsistorii dom grundades på följande skäl: «att Pastor Israel ej, efter Öfverhe- 

tens, sina Förmäns och vänners råd, skiljt sig från Hustrun, utan gjort sig delaktig i 
hennes synd, hyst Snickaren (som ansetts stå i otillbörligt förhållande till prest- 
frun) i sitt hus, och där lidit lättfärdigt umgänge». På dessa skäl blef Israel afsatt, 
och derjemte så väl han-som hustrun «satte ifrån H. Nattvard.» Follén, s. 194. 
En skrifvelse af bisk. Paulinus et Consistoriales 1628 till prosten i Nyköping 
Joachimus Iheringius, innehåller att «Dom. Israel fordom Pastorin Ludgou» och hans 
hustru äro «excommunicerade ifrån Gudz försambling i så måtto, att the schola 
afstå: 1. usu saeramentorum, 2. nomine Jidei jussionis ad baptismum, 3. locis 
solitis, wthan ståå på loco pænitentium,n Samma år 1628 d, 23 Sept, finnes 
ett bref från Episcop. et Consistoriales till Senatores Regni, af hvilket vill synas 
att snickaren (Jonas beniimd), bekännt sig vara skyldig till brottet, och derfor 
blifvit afrättad. «Endock Wij inthet annatt see kunnom, än att tro måtte sättias 
till then afliffuadhe fångens Jons Nielsons sidste bekännelse . . så beropar hoon 
sigh ännu högligh på sijn oskylligheet.» (Beilandri Promptuarium, s. 324, 330.) 
Hustrun, som var moder till 5 barn,, let de till 1630, hvarefter mannen blef 
omgift.

*”) F„ s. 195. i) F„ s. 300.
it) F., s. 580.

Sueno Benedieti Blaclcstadius f) är kyrkoherde i Kumla, och 
ser i sällskapet närvarande tvenne embetsbröder Johannes Laurentii 
och Johannes Petri Vigæus, hvilka hvar efter annan skola blifva 
hans efterträdare och inflytta i den prestgård han nu innehar.

Olaus Petri Vibyensis ff) känna vi till och med till utseendet. 
Han är «en stor, fet och ansenlig man»; för öfrigt «en lärder, from 
och gifmild, dock till sitt Ingenium modig och allvarsam». Han 
är gift och har två söner, af hvilka- den ene Laurentius Olai Vi
byensis blir domprost i Strengnäs.
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Laurentius Johannis Hidingius") är kyrkoherde i Kräklinge, 
och har fornt varit kapellan i Örebro. Sonen Zacharias Klin- 
gius, adlad Klingenstjerna, biir biskop i Göteborg. En yngre son 
Olof inskrifves i Örebro skola d. 12 Aug. 1 647 och dör 1 677. 
En brorsson Laurentius Johannis Klingius blir Collega Supremus 
i Örebro 1 642 och farbroderns efterträdare i Kräklinge, och dör vid 
90 års ålder. En annan brorsson, Sven Hansson, blir också en 
kyrkans tjenare, men endast såsom klockare i Kräklinge, innebar 
denna tjenst i 52 år, och dör 91 år gammal 1705.

Isacus Johannis Nylandus "), kyrkoherde i Svennevad, kommer 
att utstå svåra lidanden; anstränges mycket genom hopade göromål och 
socknebud under den härjande pestsmittan 1622 och 1630, och 
lägger då grunden till den sinnessvaghet, i hvilken han tillbringar 
de två sista åren af sitt lif.

Arvidus Olai""), bördig från Strengnäs, men gammal Örebroare, 
har varit kapellan i Almby, derefter en längre tid kapellan i Öre
bro, blef för några år sedan befordrad till Lennäs pastorat. Han 
har en son Nicolaus Arvidi i skolan, född på den tiden fadren var i 
Almby, och derföre kallad Ulmpagius eller Almbyensis. Denne blir 
med tiden fadrens efterträdare i Lennäs, och förvärfvar sig ett minne 
såsom vän af fornforskning.

Petrus t), pastor Lerbeckensis, är en af de första kyrkoherdarne 
i Lerbeck, sedan detta blef särskildt pastorat, från att förut hafva 
varit annex till Snaflunda.

Andreas Jonæ ft) i Edsberg, förut i Hardemo, en gammal vörd
nadsvärd man, har bevistat kyrkomötena i Strengnäs och Örebro 
1587, 88, samt Upsala 1 593. Han nedlägger 1 620 sitt herdakall, 
emedan han, «gammal och bräcklig, känner sig ej hafva kraft nog 
att sköta det med drift», flyttar till sin måg Laurentius Birgeri i 
Torshälla, för att der i stillhet afbida sin förlossnings stund.

Laurentius Olai i Lillkyrka fff) har varit med på Upsala möte, 
och undertecknat mötesbeslutet tillsammans med presterskapet af 
Vesterås stift, hvartill Lillkyrka pastorat då räknades. Herr Lars 
är måg till gamle rektorn Holgerus' Olaui (han som supplicerade 
på latin hos Johan III), och har en son Jonas Laurentii Bly-

*) F., s. 281. ") F., s. 548. "‘) F., s. 357.
t) Saknas hos F., s. 379. ++) F., s. 94. t+t) F., s. 391.
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bergius *),  så benämnd af Ullkyrka pastorsboställe Blyberga, hvil
ken blir fadrens efterträdare i Lillkyrka, och derifrån kommer till 
Svennevad.

*) F., s. 549. *') F., s. 193. *") F., s. 242. f) F., s. 50.
H) f’, s. 121. +H) F., s. 452. HH) F„ s. 673.

Om Dom. Olaus "h kyrkoherde i Götlunda, veta vi icke mera 
än att han varit der sedan 1610, samt har det aktningsvärda, men 
något ovanliga tillnamnet Gris.

Tilo Martini "’) har varit kapellan i Aker och Länna, derefter 
kyrkoherde i Axberg, och är nu sedan 1603 genom tjenstebyte 
kyrkoherde i Kil. Har bevistat kyrkomötena 1588 och 1593. För
anledd af ålder och aftagande krafter, nedlägger han 1617 d. 30 
Mars sitt herdekall, emot vissa betingade och samtyckte inkomster 
för sina öfriga dagar. Uppbär klockarelönen i 8 år, och brukar 
Litslegården i Hammarby, samt bebor klockarbyggningen. En son 
Isacus Tilonis är lärjunge i Örebro in classe rectoris, och blir ka
pellan i Svennevad. En annan son Petrus blir kapellan i Kil, och 
gift med sin stjufsyster Martha, allmänt kallad «Märtha i Kil.»

Laurentius Gravius f), kyrkoherde i Axberg, är en några och 
fyrtio års man, men lefver ännu i öfver 40 år. Bland sex söner 
märkas Josua Laurentii Gravius, som blir rektor i Örebro 1639—55, 
samt Nicolaus och Johannes, hvilka helt nyligen i början af inne
varande år, d. 24 Jan. 1616, hafva blifvit inskrifna såsom lärjungar. 
En son till den sistnämnde, Daniel Johannis Gravius, inskrifves d, 
11 Dec. 1641 af farbrodren mäster Josua i Örebro skola. Josuas 
egen son Johannes Josuce Gravius inskrifves 1648 d. 19 Maj.

Nicolaus Petri j-f), Sudermannus, är kyrkoherde i Ekeby, och 
har nyligen kommit dit. Han blir svärfader till Ericus Olai, med 
hvilken vi få göra bekantskap såsom skolkollega 1639.

Jonas Petri ttt), kyrkoherde sedan 1 61 3 i Mosås, är nu frisk och 
seende, men blir blind 1633, och uppdrager då med vederbörligt 
tillstånd pastoratet åt den ena af sina mågar Andreas Petri Bille, 
hvilken för närvarande är collega supremus i Örebro; flyttar sjelf in 
till staden, och dör der.

Alla de som vi hittills hafva'sett, äro således kyrkoherdar; men 
vi hafva äfven i sällskapet några kapellaner.

Olaus Johannis ffif) är kapellan i Örebro, och har varit här se
dan 1610. Han har nyligen haft officium såsom respondent på



LXI

prestmöte, både 1614 och 1615, och har således dokumenterat sig 
som latintalare.

Nicolaus '), kapellan i Glanshammar, har förmodligen inga ly
sande vilkor på sin sacellani; men har ändock visat sitt intresse for 
skolan genom ett lika stort bidrag, som någon af kyrkoherdarne.

Hur pass rundlig aflöning bestås åt en kapellan, kunna vi få 
höra af Jonas Halvardi Vermins “), som är «Sacelianus vid Svagel- 
bruket.» Han åtnjuter «ett torp att bebo, månadskost för en person 
efter fogdeordning, årslön i penningar 8 daler, engelskt packlakan 
6 alnar, och 4 par skor». Att härmed så förhåller sig, kan intygas 
af landsfogden (eller kronobefallningsmannen) Per Assarson, som lärer 
vara här i sällskapet närvarande, och som ämnar rekommendera Hr 
Jonas hos hertig Carl Philip till någon löneförbättring. Det synes 
doek icke vilja blifva någonting af med den saken, och ännu tjuge år 
härefter är Jonas qvarvid Dylta. Han begär 1 633 hos konsistorium att 
få «en annan lägenhet», samt befordras på sistone 1636 till hospitals- 
prest i Örebro, vid hvilken befattning han förblifver till sin död 1654.

Dom. Johannes Nicodemi, Oerbrogiensis, hvars yrke icke när
mare angifves, antaga vi dock med visshet tillhöra det lärda stån
det; han skänker till biblioteket «Julii Cæsaris Commentaria in 12:mo.» 
Möjligen är han en son till Nicodemus Dankvard, en rik köpman i 
Örebro vid denna tid *").  Johan Nicodemi får sin graf i Örebro 
kyrka f).

•) Saknas hos F. s. 183. “) F., s. 75.
*") Bagge, s. 126. Bagge, s. 209.

Skolstaten är för oss förut temligen bekant. De tre äldsta af 
dem hafva tjenstgjort redan under Cantheri rektorat. Här hafva vi 
Andreas Petri Bille, som vi nyss talade om. Det är han som be
kostat «stentaflan i muren», en förträfflig krittafla, som kommer att 
stå bi i 200 år, och på hvilken under denna tid en oändlig mängd 
tal till ungdomens aritmetiska gagn och förkofran blifvit uträknade. 
(Vi kunna se henne ännu; hon har åtskilligt att förtälja oss, med 
sina medelst pennknif m. m. inristade initialer, årtal och tecknin
gar.) Andreas får såsom kyrkoherde i Mosås ledsamheter af sin 
broder och svåger, kapellanen i samma församling Petrus Bille, som 
är en grälmakare och orolig sälle, och afundsjuk på Andreas för att 
denne fått pastoratet, och icke han sjelf. Bröderna äro gifta med 
två systrar, döttrar till den gamle blinde kyrkoherden Hr Jönas i
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Mosjö. Af ett bref till «Probsten» af 1641 erfara vi, att Petrus 
aldrig lemnar brödren, kyrkoherden Andreas, i fred, utan «begår öf- 
vervåld mot honom och hans hustru, både hemma och i samqväm.»

Petrus Laurentii Stuthæus *), förlidet år Collega secundus, 
har nyligen flyttat. Han blef af rektor i öfverenstämmelse med Le
ges bötfälld för öldrickning på otillåten dag, och miste sin socken; 
och nu har han afgått på kallelse till sacellanien i Lerbeck. Lagen 
befinnes vara för sträng, och blir mildrad. Stuthæus blir kyrkoherde 
i Kil, och får presterliga söner och döttrar.

Jonas Stephani ") är nu Collega infimus, vinner om 11 år 
härefter befordran till sacellani i Södertelje, och blir på sistone kyr
koherde i Vårdinge.

Johannes Petri Oerbrogiensis, en ung man, som studerat i Tysk
land, är nyligen till Sverige återkommen, och hjelper till med tema
korrigering i rektorsklass, samt läser några timmar i första klassen. 
Han kallas rektors «medhjelparen vid undervisningen (conrector).

Brynolphus Jona Gadd *'*), eller «herr Bröiel», befordras med ti
den till kapellan i Almby, blir gift med en borgaredotter från Örebro, 
och har 1639—40 i skolan tre söner, Jonas, Olaus och Jacobus, 
af hvilka Jonas blir kyrkoherde i Axberg.

Från presterskapet öfvergå vi nu till lekmännen, och finna re
presentanter af landtstaten, borgmästare och råd, samt borgerskapet.

Vi veta icke säkert om skolan har äran att se landshöfdingen 
välborne Carl Bonde närvarande vid gästabudet. Han bar kanske 
förhinder, eller har man icke ansett tillständigt att bjuda en sä 
högtförnäm man. Han skulle eljest förmodligen hafva blifvit sär
skilt nämnd, och icke blott inbegripen i den generella benämningen 
præcipui ex civibus. Han står dessutom för högt öfver cives, för 
att räknas bland dem, ty cives är väl mestadels borgerskapet. Men 
det veta vi, att han är en icke blott förnäm, utan en framstående 
och berömlig man; och emot skolan har han visat sin välvilja i 
lika hög och högre grad än de flesta af de öfriga. Han har ge
nom sin plats i samhället bidragit att bringa subskriptionen i gång, 
har emottagit drottningens af Jacobus Rudbeckius utverkade bref, 
och har med personlig frikostigbet och intresse för den goda saken 
föregått provinsens invånare med godt exempel.

‘) Follén, s. 243. “) Aurel., s. 514, 695.
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Oluff Erickson, «Slåtzfougden», är väl här närvarande. Åtmin
stone är han med i morgon, d. 3 Juni 1616, på rådstugan, då 
beslut fattas att «bevillia hjelp til skollestugubygningen wtaff bor- 
gerskapett» *).

*) Rådst.-protokoll, «1616 den 3 iunj». De på rådstugan vid detta tillfälle 
närvarande äro: «Welaehtadh man Oluff Erickson Slåtzfougden, sampt gemene 
man; Borgmestarne Larss Oluff son, Lars Bröms, Pädher Jonsson, Arffue Bencht- 
son; Rådmän: Oluff Jonson, Hijndrick Engelzman, Oluff Halffuarson, Erich 
Oluffson, Hans Anderszon, Måns Nilszon, Pädher Jönsson N(ordan) Bron, Pä
dher Jönsson, Mårthen Pädherszon, Bencht Erickson.

•‘) Förra häftet, s. 22, 23. *’*) Bagge, s. 191, 209, 126, 177.

Hans Nilsson, kamreraren, (Johannes Nicolai, «iniquus Ca- 
merarius») har bevisat skolan en värdefull tjenst, om det också icke 
precist var så menadt; ty det var han och tiondefogden (prætor 
decimarum) som för några månader sedan, i Januari 1616, då 
skolmästaren för första gången skulle uppbära sin lön, försökte att 
göra ett litet afdrag («hvar femte tynna») af skolmästarns lönespan- 
mål **),  och derigenom föranledde dennes resa till Nyköping och be
sök hos drottningen, samt drottningens bref till landshöfdingen, och 
i sammanhang dermed hela skolsubskriptionen.

Ole Anderson, «Tiendefougden», står nu sjelf bland de aldra- 
främsta på listan öfver subskribenterna.

Per Assarson, «Lansfougden» eller «kronobefallningsmannen», 
som vi nyss sågo på ett beskyddande sätt samtala med hr Jonas 
Sacellanus vid svafvelbruket, kommer att få befattning med upp
börden af skolhjelpen från landet af allmogen; han lägger, förmod
ligen i öfverensstämmelse med drottningens bref, »på huart hemman 
i Närike en öre», som upptages af «länsmän och fjerdingsmän». För 
öfrigt gifver landsfogden sjelf till skolstugubyggningen «4 sågebräder 
och tu fönster.»

Ole Jonsson, «Slottzskrifwaren», gifver «en stolpe til nedre Cam- 
maren».

Af ståndspersoner se vi endast Mas Larsson vid Segersjö. 
Det var kanske han som höll bröllop för trädgårdsmästaren (hortu- 
lanus Segersiöensis) förledet år 1615, då djeknarne sjöngo i kyrkan 
och derför fingo 2 daler.

Lars Olson Bohm, Borgmästaren "'), är en af skolans aldra för
nämsta vänner och välgörare. Han är verksam och intresserad för skol
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byggnaden, är ordförande i morgon på rådstugan, då skolbjelpen be- 
slutes, tager hand om en del af uppbörden, förskotterar penningar 
(44 dal. 2 öre, hvaraf skolmästaren är i borgen för 50 dal.), på
kostar bänkarne i öfra skolan, äfvensom trapporna, tillsläpper «järn 
till skarfwejärn», bekostar skorstenen «ogan taket (oc all nedan) 
halfmurat eller nogot mer», samt fullbordar och hvitlimmar den 1620. 
Skänker kyrkan en 20-armad ljuskrona 1624. Under skolräkenska- 
perna finna vi Lars Olsons namn 1626 och 1627. Kort före sin 
död 1629 gifver han till skolan den betydliga summan af 200 daler; 
hvilka penningar dock snart blifva skolan frånrofvade, indragas till 
kyrkan och användas till ett Gudi behagligt orgverk, förgäfves åter
fordras, och ännu 1872 jemte 243 års räntor utgöra skolans (mycket 
osäkra) fordran.

Lars Broms eller Bröms *),  borgmästaren, är närvarande vid 
morgondagens rådstuga; har en son som är notarius i skolan (Ja
cobus Laurentii Broms, Consulis filius).

*) Bagge, s. 250. **) Bagge, 177, 185. ***) Rådst.-protokoll 1617.

Pädher Jonsson, borgmästaren, är också med i morgon; kom
mer att gifva skolan «en järnstång om 18 marker».

Arflue Bengtson*'),  borgmästaren, har på Cantheri tid skänkt «lås 
för farstudören» till skolmästargården, intresserar sig fortfarande för sko
lan,’ är med på rådstugan i morgon, gifver till skolbyggnaden tu fönster, 
undertecknar skolräkenskaperna 1621, 22, 24, 25, 29; skänker 1621 
till kyrkan en ljuskrona; dör 1652 i Oktober, och blir begrafven i 
Örebro kyrka nedanför koret.

Christopher Böös undertecknar skolräkenskaperna 1621, 22, 
24, 25, 29; kallar sig sjelf 1617 i April «Stadzskriffuare» *”); är när
varande vid inventeringen 1629, då rektor Lundius emottager sko
lans tillhörigbeter, och nämnes i dennes qvittens såsom en af «Con- 
sules», samt förekommer flitigt i rådstuguprotokollerna, som under 
flera år äro skrifna med hans hand. Är 1630 är han en bland 
borgmästarne, råkar såsom sådan, den 8 December 1630, något 
sent på qvällen, under intagen forfriskning med Lybskt öl å råd- 
stufvokammaren, efter en der hållen räkning, att komma i gräl och 
slagsmål med rådmannen och kämnären välaktad Nils Persson. 
Denne kallar honom för en «Zuinglius». Då blir Christopher «ijffrigh», 
och hade velat slagit Nils vid ögat, men hindras, och sticker ho- 
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nona omsider med en knif «ett köttsåår». Någon dag derefter hålles 
ransakning om slagsmålet. Parterna äro tillstädes, och dömmas af de 
andre borgmästarne och rådmännen. Sedan rätten pröfvat att ed- 
sÖre ickfi är brutet («oansett slagzmålet på Råstuffuu-Cammaren 
skedde»), botfälles «Christopher» eller «Boösen» för slagsmål till 24 
mark, och Nils Persson for oqväde till 20 mark. Den senare är 
icke nöjd med domen *).

*) Originaldokumentet torde förtjena att meddelas in extenso, såsom inne- 
hållande en i sitt slag förträfflig, fotografiskt trogen, naif tidsbild, och tillika 
såsom en liten profbit på de bidrag till vårt lands kulturhistoria, som, der de 
tillvaratagas och icke till följe af bristande «utrymme» gå förlorade, äro att hemta ur 
domstolsarkiven: «Anno 1630 d. 9 Decembris. Samma Dagh Wore försambladhe 
tilhopa opå Orebro Rådstufuo-Cammare Desse effterschreffne: Slottzfougden på Öre
bro Wälachtat Erich Göstafszon, Sampt Bårgmästare medh några Rådmän, och fyra 
Walachtade Männ ifrån Arboga Stadh: Att Besluta ett Wüst köp medh Cor
nelius Spex om dhet Skep som han till Städerna Såltt hafuer: och sedan öfuersee 
en Rächningh Städerna emellan medh bemalte Cornelius Spex? Hwadh som huar 
Stadh i synnerheet vtlagtt hafuer: Och efter det Begynte Lijda något till affto- 
nen, Bleff hämptat någre kannor Lybesktt öl, Der medh till dhe främmande en 
ringa Tractation. Och mädan Rächningen hollz Länge opä aftonen in till kloc
kan war wedh otta: giugo dhe främmande sinn koos: men fougden sampt Erich 
Oloffszon, Gudmun Anderszon och Christopher Böos sampt Stadzschrifuareu, så 
och Nils Perszon, huilken en Rådman och Kämnare war, och den andra Kani
naren Per Olofson, och Byfougden, woro quarra på Rådstuffu-Cammaren Longt 
in pa Natten, och drucke någre kannor öl. Jblandh annat straxt der efter dhe 
främmande wore afgångnc: Begynte Nils Perszon att tala om Hollendare: Huilka 
Spijszfundigt folck dhe ähra, kommandes der utaf att Cornelius Spex så for- 
swarade sigh emot Borgerskapet till den Protestation, som dhe emot honom 
hade: sägandes och kallandes dem warn Caluiner och såszom affellingar ifrån 
Lutheri Lhära. Tillfrågades honom, huru han kunne medh godh skääl bewijsa. 
sade han: thet weet iagh wäl. Och Begynte af wijdare taal införa Zuinglius 
intet bättre än hwadh wärre kunne wara än Caluinus; Dock ett fåfängt Discurs. 
Ann vtaf ett längre och otijdigt enträget taal, som Nils Persson hade, frågade 
honom Christopher Böos till, hwadh Zuinglius är för en Man, mädan han så 
mycket rörer om honom, Och till ewentyrs bättre Man än i ähre, sade Böösen. 
Så sade Nils Perszon till Christopher: J ähre och en Zuinglius. Vtaf detta och 
mehra Nils Perszons enträgna taal Bleff Christopher ijffrigh, efter han sade ho
nom wara en Zuinglius (icke en gångh, vtan någre gånger Zuinglius) hade han 
welat slagit honom wed ögat, men han blef förhindrat: Om sijder stack han 
Nils Person medh en knijff ett köttsår.

Denna Ransakningh vti Bägge dhera Närwaru för Rätten kunne ingen dhera 
neka till så wara tillgånget, såsom och Wijttnen Betygade: Tillfrågades Nils 
Perszon, huadh han meente medh thet Nampnet Zuinglius, som han till Chri«

V 
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Erich Oloffson är nu en af rådmännen, men blir borgmä
stare *) 1618 efter Lars Bröms; undertecknar skolräkenskaperna 
1627; blir begrafven i Örebro kyrka, «på stora gången väster ut».

Hans Andersson, rådman, är mycket verksam för skolan, blir, 
i morgon på rådstugan «förordnatt att haffua inseendhe medh skolle- 
stugubyggningen, både wpbördh och wtgifft», samt emottager, med 
biträde af Per Assarson landsfogden, det mesta af uppbörden så väl 
af landet (32 dal. 1 m. 3 öre), som af staden (67 dal. 1 öre). Såsom 
en vän af musik visar sig Hans Andersson genom att gifva till 
skolan 1629 «en basun med foder». Basunen har kostat «16 Rijks- 
daler», nyttjas i 25 års tid, befinnes 1 656 vara sönder och «ofär
dig», samt är 1712 alldeles «förlorad» och förkommen.

Lasse Månsson, rådman, undertecknar skolräkenskaperna 1621, 
1622 och 1630.

Af öfriga rådmän känna vi till namnet: Oluff Jonsson, Hijndrick 
Engelzman, Oluff Halffuarszon, Mäns Nilsson, Pädher Jönsson 
Nordan Bron, Pädher Jönsson, Mårlhen Pädherszon, Hencht Erick
son, Gundmun Anderson, Larsz Mattzson.

Bland borgerskapet tro vi oss märka Nicodemus Danck- 
wardl ”), köpman. Han har namn för att vara en af stadens 

stopher sade: Aff huilket Vrsprnng war till slagzmål. Han sade sigh ingen me
ning hafua ther medh: Blef öfuerwiigat således: effter han enom Borgmästare 
Last giorde med sådent Nampn, Oansett att han intz wille vt medh, hwadh 
mening han der medh hade: Bleff Nils Person saker efter 12 Gap. i Konungz- 
Balken, till tre skiptes Målsäganden, Konungen oeh Staden 20 m(ark).

Hwadh Christopher Böös saak anlangar: Blef efter bästa förståndh granne- 
ligen öfwerwägat och skärskodat, att Man honom till Edzöre intz kunne winna, 
som formales i dhz 14 Cap. i edzöres Balken, Oansett att Slagzmålet på Råstuffuu- 
Cammaren skedde: Så war ingen Råstuffuo Lyst, eij heller någon Rättegångh 
hållen, vtan en Rächning: Deribland så wel då som sedan till Penningz öl, och 
skedde klokan 12 om natten, Eij heller någon affund huarken Ny eller Longligh 
hafft haffua, som Nils Perszön entskiltt för Rätta tillfrågat blef, bekenner sigh 
ingen affundh Wetta: Sammaledes Christopher Böös, som han och sielf medh en 
högh eed Bekräftar ingen affwundh hafua. Derföre Blef Christopher saker för 
slagzmål, efter 9:de oeh 18 Cap. i Såramål B(alken) till treskiptes, målsäganden, 
Konungen och Staden 24 m(ark).

Effter thet Nils Perszon intz Lät sigh Nöija med öfuerbemälte Dom, Lade 
han Penningar i Rätten 5 d(aler). Och Desze wore hans Bårgens Mänd: Per 
Olofszon kämnaren, och Jän Anderszon hans Swåger, att swara till huad som 
efter kommer och dem tilltaltt warder.

*) Bagge, s. 209, 250. '*) Bagge, s. 126, 320.
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förmögnare innevånare vid denna tid, och lärer väl således ej saknas 
i denna krets af præcipui ex civibus. Han är eller blir egare till 
Bofors, Björkborn och Frötuna; och har en son Johan som blir 
■adlad med namnet Liljeström 1636, häradshöfding i Upland 1641, 
president i pommerska hofrätten 1655, och död 1657.

Michael Dankwart är någon slägting till Nicodemus. Han 
är född i Lübeck 1 566, inkom till Sverige och begaf sig i smi- 
deslära hos Nicodemus «Ahusen» i Örebro, hvars efterträdare i äk
tenskapet han blef; fick 1609 af Carl IX donationsbref på torpet 
Humblebäck i Wintrosa; är borgare i Örebro och Faktor vid gevärs
faktoriet; dör 1628. En son Johan blir, om några veckor härefter, 
längre fram på sommaren (post dies caniculares, tempore æstivoj, 
inskrifven i skolan med namnet «Johannes Michaelis Dankioart, 
Orebroensis». En annan son, Niclas, nu blott tre år (f. 1613), biir 
i framtiden generallöjtnant, landshöfdingj. krigsråd m. m.

En anförvandt till Danckwardtarne är äfven Carsten Otter. Vi 
veta icke om han är närvarande. Han är en 27 års man, född i 
Bremen 1589; inkom i sin tidigare ungdom till Sverige, och fick 
tjenst i hertig Carls, sedermera Carl IX:s hof på Örebro slott; har 
vidare på samma slott tjenst hos enkedrottn. Christina och hertig 
Carl Philip; blir en mycket förmögen och betydande man samt upp
höjd i adligt stånd. Begåfvad af Carl IX med några fasta lägen
heter i Örebro, och af enkedrottningen med hvarjehanda donationer, 
hvaribland Snaflunda gård och qvarn i Ansta socken vid Örebro, 
utvidgar han snart sina rikedomar; arrenderar, jemte sin förste svär
fader, borgmästaren Joachim Danckwardt (broder till den förutnämnde 
Nicodemus), all kronans ränta i Södermanland och Nerike; får pri
vilegium å Örebro faktori 1 6 24; bygger vid Snaflunda stångjérns- 
hamrar, såg, qvarn, borrhus m. m.-; undertecknar som borgmästare 
skolräkenskaperna 1630; dör 1 657 i Örebro, och blir jemte sina 
båda hustrur begrafven i Örebro kyrka, der ett epitaphium finnes öfver 
honom, hans hustrur och tjuge barn, hvaraf tio söner och tio döttrar *).

*) Anrep, del. 3, s. 196. Bagge, del. 2, s. 184, 320. Fruktsamheten sy
nes hafva legat i slägten. Borgmästaren i Nyköping Joachim Danckwardt hade 
med 3 hustrur 29 barn, och inalles ined barn och barnbarn 133 afkomlingar, 
af hvilka 88 lefde lefde vid hans död. Sonen Peter Danckwardt, borgmästare i 
Norrköping, hade liksom fadren 29 barn, deraf hans sista hustru sju gånger efter 
hvarandra födde tvillingar.
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Las Mattson gifver till skolbyggnaden tu fönster. Lucas 
Lucasson gifver 1 fönster. Den senare har en son Lucas Lucasson 
junior, som jemte fadren får sin graf i Örebro kyrka *).  Anders 
Trägålsmästare gifver till skolan 36 «vräkling-spikar».

*) Bagge, s. 208, 209. ") Rådst. protok. 1632, Apr. II.
’") Vi begagna detta tillfälle att rätta ett i förra häftet, sid. xxxtx begån

get vilseledande fel vid beräkningen af penningevärdet, enligt hvilken dalern 
oriktigt blifvit bestämd efter dess värde under en långt senare tid. En tysk 
riksdaler, = 1 riksdaler specie, innehöll under Gustaf Adolfs tid 6 å 6 1/2mark; och 
1 daler svenska penningar innehöll 4 mark. Den senare , var således ungefär 2/3 
af den förre = 2 2/3 riksdaler riksmynt; hvadan 379. daler utgöra ungefär 1000 
rdr rmt. Det insamlade beloppet, förökad med ett litet förskott af Borgmästaren 
Las Olsson, var emellertid då för tiden af sådan betydenhet, att den räckte 
både till skolbyggnad, med bänkar och inredning, bibliotek, reparation af skol
mästargården o. s. v., och ändå lemnade ett «förråd inne hos Rectorem, 8 dal. 
6 öre, att betala gäll med, eller auwenda på scholen». Förra häftet, sid. 34.

Jon Månsson, borgare, bor i skolmästargården, medan skolan 
öde står i de 2 åren 1627, 28; och är 1630 skyldig gårdahyran 
(å 8 daler om året) 16 daler. Jon Andersson synes någon tid 
derefter hafva bott der ”).

Af socknemännen från grannförsamlingarna till Örebro se vi 
icke några närvarande, men få framdeles veta, att äfven dessa för 
presternas skull, som stå i godt och patriarkaliskt förhållande till 
sina församlingsbor, äro välvilligt stämda mot skolan, så att de 
efter presternas förmaning godvilligen gifva icke obetydlig hjelp i 
både penningar («Swinewad, Kumbla, Lännes, Wiby, Lillekyrkia, Edz- 
bärg, Hardemo, Lerbeck, Almby, Kräklinge, Täby, Mosjö») och säd 
(«Glanshammar, Mälöse, Kumbla, Kijl, Gräwe, Hidinge, Knista, 
Wintråsa, Axeberg, Edzberg, Tysling, Mosiö«). Hela «vpbörden» af 
både staden och landet och enskilte kommer att uppgå -till 344 
daler, och samtliga omkostnaderna för skolbyggnaden m. m. till 379 
dal. 3 mark 4 öre '**).

Vi hafva redan antydt, att sällskapet icke uteslutande består af 
manliga medlemmar. Vi se äfven representanter af det täcka könet, 
hvilka talrikt hafva infunnit sig (mulieres, quæ frequentes compa- 
ruerunt). De synas vara kanske tjuge-, till antalet. zVi känna ty värr 
icke de älskvärda damernas namn. Vi känna blott lifligt, att deras 
närvaro gifver festen ökad glans och betydelse; och antaga att bland 
dem befinna sig prostinnan, borgmästarinnor och rådmansfruar, flera
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kyrkoherdefruar från landet, samt äfven dessa aktade fruntimmers 
unga, intagande och dygdesamma döttrar. De sistnämnda blifva 
farliga för skolstaten och för det yngre presterskapet. Åtminstone 
blir kollega Dom. Andreas gift med en dotter till kyrkoherden hr 
Jonas i Mosjö, och kollega Dom. Brynolphus gift med en borgare
dotter från Örebro.

Prostinnan heter Elisabeth Tidemand), och är dotter af kyrko
herden i Fogdö, Timannus Laurentii. I dagligt tal kallas hon väl «Fru 
Elisabeth, Mäster Pers», eller kanske helt enkelt «Kära Mor i prostgår
den». Borgmästaren Lars Olssons hustru heter Ingrid Larsdatter '*), 
och Arffue Bengtsonns hustru Ingebor Olufs Dotier eller i dagligt 
tal antagligen «Ingrid Lars Olssons» och «Ingebor Arffue Bengtsonns». 
«Rectoris hustru», Helena Mäster Jacobs, borde väl i främsta rummet 
vara med, om hon icke möjligen för tillfället har så mycket stök i 
skolmästargården midt emot fin ædibus publicis rectoris) i och för 
kalas-anordningen, att hon kanske icke alls kunnat komma ifrån. 
De öfriga fruntimren äro väl mestadels prestfruar och prestdöttrar 
från grannförsamlingarne, som kommit in till staden för att öfver- 
vara festligheterna, träffa söner och bröder, och glädja sig öfver 
dessas triumfer både i skådespelarkonst och lärdomsidrotter. I dra
matiskt afseende hafva ynglingarne just i dag visat hvad de förmå, 
och flera af dem hafva till och med haft tillfälle att visa, huru de 
taga sig ut såsom fruntimmer. I lärdomsväg få de tillfälle att do
kumentera sig vid examen, i öfvermorgon och påföljande dag, den 
4 och 5 Juni 1616.

Konversationen rörer sig om det sällsynta och ovanliga som 
man sett och hört, de uppförda skådespelen, Rebecka i går på svenska, 
och Andria i dag på latin. Den senare hafva damerna visserligen 
icke förstått så mycket af, såvida icke situationerna i och för sig 
samt mimiken o. s. v. varit tillräckligt upplysande, men företeelsen 
var i alla fall, trots det främmande tungomålet, eller kanske ännu 
mer derfor, i hög grad intressant, märkvärdig och lärorik. Herrarne 
samtala om presterliga angelägenheter, om Terentius och Frischlinus, 
om Aristoteles och Petrus Ramus, om krigstiderna och ställningen 
i landet, om årsväxt och löneförhållanden, samt först och sist om 
skolan och dess framtid. Mäster/ Jacobus, skolmästaren, uttrycker

*). F., s. 628. **) Bagge, 8. 191. “*) Bagge, s. 177, 185.
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sin tacksamhet för det intresse och det verksamma understöd, som 
af stadens och ortens innevånare redan kommit skolan till del, upp
manar till fortsatt åhåga och välvilja för undervisningens sak, sä
gande att allt hvad som göres för denna, är ett utsäde som skall 
bära betydelsefulla skördar afven för sena efterkommande, och till
vinna sig dessas tacksamma *)  erkännande. Allt detta tycka vi 
oss höra, ehuru vi ej kunna säga det med visshet; men hvad vi 
icke kunna betvifla är välviljan mot skolan, dess lärare och lärjun
gar, och hjertligheten af de välgångsönskningar, som höjas för sko
lans framtid. Vi känna i våra hjertan, att vår tid hörer till den 
framtid åt hvilken de önskade välgång, och att vi höra till de efter
kommande, som fått skörda af hvad de utsådde.

*) I Liber Scholæ Örbroensis, upprättad af Jacobus Rudbeckius 1615, skulle 
antecknas bland annat »Theres nampn, Som till Örbro Schole eller Diäknar ther 
sammestädhes godhwilieligen någhot hafwa föräradt (qui in nsum scholæ . . ali- 
quid contribuerunt, ac de schola bene meriti sunt): Hwilkes hogkommelse Schole- 
mestarenar vthi samma schole bör hafwa i minne, och, ther tilfälle gifz, finnas 
tacksamme, antinghen moot them siälfwa eller theres barn. Och skal theres 
nampn ahrligen vthi scholen, när någhot kalaas hålles vthi Prästers och bor
gares närvrare, medh berömmelse vpläsas: och ther hos beskied giöras, hwar 
thet är kommit, som till scholen gifwit är». (Förra häftet, sid. II.). Jacobus 
Rudbeckius var före sin tid i många afsaenden. De af honom påbörjade Annales 
Scholæ motsvara vår tids årligen utkommande skolprogram. Det årliga uppläsandet 
af namnen på skolans välgörare motsvarar de redogörelser för donationer, gåfvor 
till bibliotek och samlingar o. s. v., som dels omedelbart införas i tidningarne, 
dels, sammanfattade till ett helt, hafva sin särskilda afdelning i årsberättelsen. 
Det är emellertid icke för tidigt, att vi nu, 1872, erinra oss 1616 års män, 
hvilka otvifvelaktigt höra till dem, som gjort sig om skolan aväl fortjente».

Vid det yttre af festen och den materiella välfägnaden få vi 
icke tid att fästa oss. Vi se en stor gammaldags sal prydd med 
löf och blommor. Fem bord äro dukade, och digna under rikliga 
kraftiga rätter, serverade på blänkande tennfat. Ingenting saknas 
af vare sig «smör, brö, spikiekiöt, spikieskinka, färsk fisk, fåra-so 
(får-soppa), fårastek», o. s. v. Stånkor och stop, fradgande af det 
präktigaste hembrygda öl, gå flitigt omkring. De bland djeknarne 
utsedda taffeltäckarne, fyra till hvarje bord, göra sitt aldra bästa. 
Allt tillgår med exemplarisk ordning och skick; och vi beundra 
med skäl den goda takt och hållning, som ynglingarne visa, och 
hvilka den berömlige mäster Jacobus förstått att göra för dem till 
en ambitionssak.
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Vi hafva vistats kanske något längre än tillbörligt i detta sam- 
qväm af vårt samhälles mera framstående medlemmar för 256 år 
sedan. Frestelsen att göra ett sådant besök blef oss öfvermäktig; 
och vi kommo att fördröja oss, af önskan att göra någon bekant
skap med de personer, till hvilka vi känna oss stå i tacksamhets
skuld, och hvilka haft en vigtig betydelse för den institution; som 
ligger äfven oss, skolans nuvarande lärare, om hjertat, och som vi 
fått till vår lefnadsuppgift att efter vårå bästa krafter tjena. Det 
kan ju vara nöjsamt och lärorikt för en gång, när det blir för hvar- 
dagligt med nutidens sällskapskretsar, att för ombytes skull sätta 
sig tillbaka i gamla dagar, för att se och höra hur det var då. 
Men det är någonting annat och mera än blott ett nöje, att erinra 
sig dem, som hafva rättighet till vår tacksamhet och vårt erkän
nande. Uti ett fattigt samhälle, under en af hvarjehanda bördor 
tryckt tid, då både enskiltes förmögenhetsomständigbeter med få 
undantag voro ringa, och alla offentliga tillgångar uttömda ge
nom de långvariga krigen, hade dessa personer tillräcklig kärlek och 
interesse för skolan och dess angelägenheter, tillräckligt öppen blick 
för betydelsen af undervisningens stora sak, för att till dennas be
främjande underkasta sig en frivillig beskattning; och blefvo så- 
medelst grundläggare eller återuppbyggare af den skola, i hvilken 
undervisningen nära intill våra dagar fortgått, och hvilken under 
denna tid icke utan utmärkelse försvarat sin plats bland fädernes
landets läroanstalter. För hvad godt den, under 2:ne århundradens 
troget och träget arbete i vetandets tjenst, kunnat uträtta, för den 
välsignelse den genom meddelad kunskap och bildning kunnat sprida, 
lärer den i icke ringa grad hafva att tacka de män, genom hvilka 
1615—19 skolbyggnaden kom till stånd. Derföre heder, tacksam
het och hyllning åt skoluppbyggarnes minne!

Vi göra nu ett steg af tio år framåt i tiden. Skolbyggnaden 
är längesedan fulländad, och undervisningen har fortgått i den så 
betydligt förbättrade lokalen, under Jacobi Eudbeckii ledning, på 
ett förträffligt sätt, intill 1626. Men inom riket i allmänhet är 
med' undervisningsväsendet mycket illa bestäldt *).  Skolorna äro då- 

*) Undervisningsväsendets tillstånd inom riket i början af Gustaf Adolfs 
regering var, trots de ansträngningar som blifvit gjorda, ännu ytterst otillfreds-
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liga, felaktigt inrättade, och fåtaligt besökta. De få lärjungarne 
sona finnas, egna sig nästan uteslutande åt presteståndet. De äro

ställande. Hertig Carl gaf 1595 privilegier St Upsala akademi (Thys. Handl, 
r. 8v. Kyrkans och Lärov. hist., h. 2. s. 6—13) och stiftade i Upsala ett«Com- 
munitet», hvarvid 40 studenter skulle erhålla fri kost, boning och kläder, emot 
det att de skulle examineras tre gånger om året (Thys., h, 2, s. 14 —19). Aka
demien fick uppsigt öfver skolorna i riket, rätt att examinera och att i samråd 
med biskoparne tillsätta rektorer i skolorna. Löner anslogos till lämne} och år 
1600 hölls den första magisterpromotion i Upsala; 1608 stiftade Carl stipendier 
för 30 studenter. För folkundervisningen var föga gjordt; de flesta bönder kunde 
hvarkeh låsa eller skrifva. Böcker voro ännu sällsynta. Endast ett boktryckeri 
fanns i riket, nemligen i Stockholm. Ingen bok fick der tryckas utan konungens 
särskilda tillstånd. Åtskilliga svenska böcker trycktes utrikes, i synnerhet i 
Bostock. Vid Carl lX:s död fick dock Upsala sin press (Dahm, s. 13, 14). 
Med Gustaf Adolf, «såuingsmannen från den framilande stridsvagnen», gryr för 
den fosterländska bildningen en bättre tid. Hjeltekonungens odödliga förtjenster 
om Upsala akademi, till hvilken han 1625 d. 31 Aug. skänkte de Gustavianska 
arfgodsen, äro i tacksamt minne förvarade. — Om universitets- och skolunder
visningens reform begärde konungen 1620 d. 11 Mars på riksdagen i Stockholm 
presterskapets utlåtande. 1 konungens skrifvelse heter det bland annat, att 
«Academien och Skolerna ganska illa are beställte, så att till Predike Embetett 
fåå finness, men till Regementett platt inge nyttige och instruerade. Alltså och’ 
att icke een godh Stadz Skrifware finness, sedan en godh Fougdte eller Skrifware 
å Landett, och alle dee, som anten åå Landedh eller j Staderne Magistraten och 
Embeten bekläda, äfe mestadals så olärdhe, att och icke een part kunna skrifwa 
sitt nampn. . . Institutionen j Academien och Skolerne är så orichtigh och elak, 
att ingen där kan komma till någon erudition . . . Landett är blifvett Steril 
och ofruchtsampt på nyttigt Folck, att och j desse besvärlige och medelzlöse 
tijdher, lijkwäll större feel på Folck än penningar är funnet» (Thys., haft. 1, 
s. 1—6). — Härå svarade presterskapet d. 20 Mars samma år, att det »syness 
högnödigt, att ett Gymnasium eller een Kongeligh Skola blifwer j hwart Biskopz- 
Stifft widh Domkyrkian Uprättat», och att «j hwart Gymnasio blifwer Fem 
Præceptores: Rector, Lector Theologiæ, Conrector, såsom thett allaredha är widh 
hwar Domkyrkia; sädan will ther behöfwass twå andra Personer» för de 2 ne
dersta klasserna. Lönen föreslås till 200, 150 och 100 tunnor årligen, jemte 
fri bostad. «Där näst will och wara af nödhen, att vti somblige Städer, ther 
stoore Skolar af ålder waritt, . . måtte blifwa en trivial Schola. Uti sådanne 
Particular Scholar behöfwess Tree Præceptores, Rector och twå Collegæ eller 
Hörare. Och syness nödtårfftigt att Rector finge af Kyrkijotijonden 3 Läster 
Spannemål; the andree kunna hafwa sitt Uppehelle af Stadhen och Socknehjelpen. 
Sådaha scholar syness behöfwass i Stockholm, Upsala, Gefle, Hudwijkzwaldh, 
AVadstena, Löse (Lödöse), Nykeping, Örebro, Arboga, Jenekeping, Mariestadh 
Calmar.» Vidare synes nödtorftigt, «att uti andre Städer blifwa Barne Scholar, 
ther the kunna lära läsa, rechna och skrifwa &c», Grammatieam, Catechesin 
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okunniga och äfven till antalet otillräckliga för kyrkans behof. 
Till öivila tjenster är nästan total brist på dugliga subjekter. Det

Lutheri och jnitia Lntinæ Linguae; och ther till blifwer een Præceptor som af 
Kyrkiolijonden hadhe 24 t-.r, jemte bidrag af borgerskapet, samt een Collega 
eller horai-e, som hafwer till uppehelle Sochnegången af Stadhen och af ett 
Prästegäld ther näst liggiande». Sådana scholar behöfuas i Sigtuna, Eneköpiüg, 
Oregrund, Herrenösandh, Norkiöping, Söderköping, Skenninge, Lidzköping, Sköfdhe, 
Bogsund, Hio, Tällie, Torsillia, Kiöping, Saala, Heuemora och widh Koppar- 
bergett (Falun), Ekesjö, Carlstadh, Philip Stadh, Wästenvijk, Wimmerby (Thys., 
haft. I, s. 7—27). — Med anledning af allt detta utföll konungens Resolution, 
hvarefter han aktar förordna Skolarne och akademien, dat. Upsala d. 13 Apr. 
1620. K. M:t vill inrätta en Academie j Upsala: Eet Gymnasium j Åboo och 
eet i Linköping: Seedan ett halfft Gymnasium eller Trivial Skole i Westeråhs. 
Wäxiö, Skara» Wijbörgh, Calmare, och Hernösandh eller Ulåborgh. 1 hnart 
Gymnasium må effter Prästerskapedtz Förslagh holles 5 præceptores. De er
hålla penningelön 400—100 daler, fri bostad, och frihet «ifrån all Landz och 
Stadz tunga”. Uthi dhe halffue Gymnasier eller trivial Skoler hålles 4 præ
ceptores (Rector, Lector Theologiæ, Conrector, Collega) med lön 300—75 daler. 
En fogde som uppbär gymnasiernas och skolornäs ränta skall förordnas. Inga 
ferier bestås mer än från jul till trettondedagen, från palmsöndagen till nästa 
söndag efter påsk, så och pingstveckan och rötmånaden. Inga socknegångar till- 
städjas djeknarne längre från skolorna än aldra högst sex mil. K. M:t vill kom- 
mittera inspektionen öfver skolorna åt hvar biskop i sitt stift, och derjemte förordna 
en Politicum som är Generalis omnium schola^Um inspector med biskopen. Hvad 
de små trivialskolorna beträffar, så må af städerna sjelfva barnskolor hållas 
(Thys., häft. 1, s. 28—37). — Konungen ville att skolan skulle meddela en 
undervisning som vore nyttig för alla samhällsklasser, och att skolan och kyrkan 
skulle skiljas åt, och båda styras af ett consistoriwn generale, bestående af både 
andliga och verldsliga ledamöter. Men denna konungens vilja kunde ej drifvas 
igenom, i anseende till presterskapets envisa motstånd. Gymnasier och skolor 
inrättades väl och ändrades på många ställen, men biskoparne fingo hand om 
de nya skolorna. De förenades med kyrkan, och den presterliga lärdomen blef 
hufvudsak i undervisningen. Gymnasierna blefvo ett slags provincialakademier 
till bildande af prester. Under Gustaf Adolfs tid inrättades gymnasier i Vi
borg 1618, Vesterås 1623, Strengnas 1626, Linköping 1627, Åbo 1628, Reval 
1631; under Christinas tid i Stockholm 1640 (flyttades 1668 till Gefle), Gö
teborg 1640—48, Skara 1641, Vexiö 1643, Hernösand 1648. Lärarnes an
tal vid gymnasierna var olika. Vid somliga funnos tre, vid andra ända till 
åtta. — År 1619 ålades städerna att anlägga goda räkneskolor, och utifrån 
skaffa lärare, om duglige ej funnos inom landet (Rietz, s. 143). Detta var 
första början till apologistskolorna. I en förordning för Jönköping, 1625 d. 28 
Febr., befaller konungen att borgarne skulle skicka sina söner i deras 7:de år 
till skolan och sedan sätta dem i handel eller handtverk; föräldrar, som tred* 
skades, skulle bestraffas, och ynglingar som ännu på sitt 16:de år icke lofvade 
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är svårt att finna en användbar fogde, stadsskrifvare o. s. v., och 
de fleste magistratspersoner i städerna äro så okunnige, att de icke 
ens kunna skrifva sitt namn. Redan från 1620, elier tidigare, har 
den för bildningen varmt nitälskande Gustaf Adolf varit betänkt på 
åtgärder till skolväsendets förbättring. Presteståndet vid riksdagen, 
domkapitlen och öfriga auktoriteter hafva afgifvit sina betänkanden 
och utlåtanden; och undervisningsreformen har till 1626 utvecklat 
sig derhän, att akademien erhållit ett kraftigt stöd genom de Gu
stavianska arfgodsen, och nya till akademien förberedande högre under
visningsanstalter med namnet gymnasier börjat upprättas. Vesterås 
har erhållit ett sådant gymnasium 1623, och Strengnäs skall nu äf
ven erhålla sitt. Men till dettas underhåll erfordras socknarnes bi
drag. De socknar i Nerike, som förut varit anslagna till Örebro 
skola, behöfvas nu för Strengnäs gymnasium. Undervisningen kom
mer således på sätt och vis att flyttas till sistnämnde nya läro
anstalt, dock så, att om Örebro vill hafva en skola, må staden sjelf 
underhålla «personerna som lära och undervisa» *). Den berömlige 
Jacobus Rudbeckius kallas nu till Strengnäs, såsom Rector och en 
af Professores vid det nystiftade Gymnasium eller Collegium der- 
städes, och d. 23 Febr. 16 27 är den för Örebro skola olyckliga 
dag, då denne utmärkte man, kallad till andra pligter, måste skiljas 
från den skola som han högt älskar, och som han ur dess stoft upp
rättat. — Om hans verksamhet i Strengnäs anteckna vi här endast,

*) I Fundationsbrefvet för Str. Gymn., datz Stockh. d. 3 Juni 1626, heter 
det: «Mädhan nu förmodande ähr att . . een tämmeligh myckenheet af wnge 
Personer sigh till Strängnääs begifwe . ; hafwe wij förordnadt, att alle Sockner 
uthi Sudermannelandh och Närckie . . skola under (Strängnäs) Gymnasio liggia 
och lyda . . Där emot wele Wij hafua oss förbehållit och Revocerat dät Under- 
håldh, som Skolemesterne uthi Nyekiöpingh, Örebroo och Tällie her till förundt 
är. Wele the hålla Skolar i deras Städer, skall dem här medh thet icke för
tagit wara, uthan deem dhet tillåtit, dock att the sielfwa skole Pärsonerne, och 
dem som dem lära och underwijsa, Underhålla och försöria. (Thys., häft. 2, s. 
73-77).

något, skulle mista tredjedelen af sitt arf (Thys., häft. 1, s. 84, 85). Men 
bristen på dugligt folk fortfor. Derföre inkallades många utlänningar. Pre- 
sterna arbetade på folkets undervisning. Det gick likväl sakta med innanläs
ningen. Att stafva och lägga ihop ville ej gå. Bibeln hade ej blifvit omtryckt 
på 80 år. Den utgafs nu ånyo 1618 i 2000 ex., hvilka hade hastig afgång. 
Flera andra svenska böcker trycktes af inflyttade holländska tryckare, men alla 
voro underkastade sträng censur (Dahm, s. 11—16). 
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att han 1628—29 var Illustris Collegii Strengn. Hector, och såsom 
sådan antog sin embetsbroder Jonas Bergius «till deltagare i mödan 
och äran af detta embete», samt att han såsom lärare i matematik 
föreläste Compendium Chronologicum, Euclidis Elementa och Petri 
Barni geometriska böcker"). Äfven i Strengnäs fick Rudbeckius icke 
länge dröja, utan kallades redan 1 629 på hösten af riksens råd till 
Stockholm, der vi återfinna honom 1638.

I Örebro var emellertid under ett par år skolan så godt som 
öde och «förlagd» ’*).  Staden befinnes hafva begärt hos domkapitlet 
att återfå sina socknar. I ett bref från Strengnäs till kyrkoh. i 
Örebro, dat. d. 12 Mars 1628, svaras, att «belangandes Sochnarne 
till Örebroo, kann Collega sig medh stadhen och thess annexis till 
påscha förnöija, och sedhan måste han begifua sigh tijt han ordi- 
neradt ähr, och sigh ther Lägenheet förskaffa. Men om Örebrogienses 
aff R:do Episc. och Consist, en Rectorem begära, huilcket them 
Högeligen af nöden ähr, på thz Vngdomen må blifua hållen både 
till nödhtorfftig Lärdom och disciplin, så will R. Episc. giöra sijn 
flijt, att the någre Sochnar må bekomma; eliest medhan Hier ingen 
Rector ähr, så är thz onödigt att Sochnar ther till begäress och 
Leggiess» *”)•

*) «May. Jacobus Rudbecchius Orebrogianas, Orbrogiå, ubi annos tredecim 
Scholam rexit, ad Illustris Collegii Rectoratum A:O 1626 Vocatus est, ut Mathe- 
sin doceret. Accessit autem 1627, ad quod docuit Compendium Chronologicum. 
Ad examen Anni 1628 prælegit Geometriæ P. Rami libros postquam aliqua ex 
Euclidis Elementis exposuisset. Rectoratum suscepit, adscito in socium honoris 
et laboris M. Bergio. A. 1629 Explicuit quædam in Geometria P. Rami. Ve
rum circa Michaelis festum abiit, Senator«™ Aniplissimorum Sueciæ literis ad 
Colleg. Illustre Nobilium vocatus, rectoratü relicto soli M. Bergio.» (Lib. Col
legii Stregnensis pag. 37.) **) Förra haftet, s. 54.

Bellandri Promptuarium, s. 335, 336. Klagan öfver förlusten af sock- 
narne fortgår sedan under flera år, och är ofta andragen inför regeringen. I 
«Hennes Kongl. Maij:ttz Nådiga Swar och Förklaring d. 10 Juli 1636 oppä 
Örebro Stadz Fullmächtiges inlefwererade Postulata (vid Riksdagen 1635) heter 
det: Såsom Hennes K. M:tt är resolverad frambdeles, när Bisperne åter tilhopa 
komma, atflåta författa en wiss ordningh om Scholarne j Riket: alltså skall och 
då gifwas Örebro Stadh beskeedh på den begäran, som dess Fullmächtige nu 
om deras Schola Vnderdånigst andragit hafwer.» (Örebro stads Privilegiebok 
s. 53). — I Örebroo d. 7 Martii Anno 1639 resolveras: «Hennes K. M:tt vill 
taga vthi ett nådigt betänkiande Borghmästare och Rådz Underdåniga begäran 
och anhållande om någre Sochnar till scholepersonernes Vnderhåld, derom dhe
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Laurentius Matlhiæ Lundius blef skolmästare i Örebro 1629 
i början af året och afgick redan 1 630 d. 17 Sept. Det varunder 
Lundii korta rektorstid, och under för skolan mycket tryckande om
ständigheter som borgmästaren Lars Olsson Bohm gjorde sin dona
tion af 200 daler. Huru illa donators vackra afsigt blef uppfylld, 
är redan antydt Kort efter Lundii afgång är det äfven som Jo
hannes Rudbeckius (1631 d. 25 Nov.) undertecknar sitt donations- 
bref å Eskog till Örebro Skolmästares underhåll *).

frambdeles skola wäntta beskeedh” (Privil.-b., s. 65). —• D. 22 Febr. 1640 
heter det: «Hennes Kongl. Maij:t hafuer låtit sigh föreläsa Borgerskapetz j Öre- 
broo öfuerlefuererade Puncter och Postulater, hwar Vtbinnan de till det första 
Vnderdånigst begära att Hennes K. M:t täcktes dem medh någon hielp til de
ras Schola benåda. Nu ehuru wäll Hennes K. M:t intet wore obenägen, dem 
Vthi sådan deras begäran at wilfahra, män så faller det doch Cronan för denna 
tijdh beswärligit at giöra, för den swåra Krigzbördan som Hennes Kongl. M:t 
och FädernesLandet nu är medh belastat. Vthan der Rijcket frambdeles kunne 
racka vthi ett bättre wilkor och Tillståndh; Haffua dee intet att tuiffla om 
Hennes K. M:tz nådige benägenheet, dem at wilfahra Vthi allt det skäligt och 
Rijkzens stat tilldrägeligit Wara kan (Privil.-b., 8. 71). — I Hennes Kongl. Maij:tz 
Nåd. resolution opå de punchter som Örebroo Stadz Fullmechtige Herredagz 
män haffwa här på Rijkzdagen vthi K. Maij:z Cantzelij inleffwererat, dat. Stockh. 
d. 25 Febr. 1642 säges: «Anlangande deras ansökiande och begäran at H. K. M:t 
nådigest tektes till deras schola och Docentium Vppehalle eet kyrkieherberg eller 
andra medell donera och forlähna. Nu oanseet H. K. M:t, aff det nijt och åhåga 
som H. K. M:t bär och drager för landzens Vngdoms information och vptuch- 
tande, giärna dem wthi sin begiäran wille Benificera, Män så ähr H. K. M:tz 
trogne Vndersåthare där i Staden iu nogsampt och mehr ähn kunnigt och wit- 
terligit, mädh hwadh för eet swårt Krigh H. K. M:t och Rijket är belastadt, 
till huilckes uthförande samt Regementzbördans Vnderstödh fast stoore speser (’) 
och omkostnader opågå, så att Rijkzens tarffwer fordrade, dedh H. K. M:t mehr 
blefwe mädh medell vndsatt och Vnder Armarne grepen, än att någon deel aff 
Cronones jntrader, medh desse swåre tijders beskaffenhed, skulle wara till vnd- 
bära och mista. Skulle och falla H. K. M:t een deels odrägeligit, iempte Acade- 
miers och huffuudscholars wedh macht hollande, påbördha sigh denna lasten, 
alle Barneskoler Vthj Städer och i Rijket Vppehölla och försöria (Privil.-b., s. 77). 
— 1652 d. 21 Dec. anslogos, af krouotionden, till barnskolorna i Torshälla, 
Askersund, Sodertelje, Trosa och Mariefred 100 tunnor spanmål; till trivial
skolorna i Nyköping, Örebro och Strengnäs 660 tunnor tillhopa, och åt hvar 
lektor vid gymnasium 120 t:r, samt en adjunkt 30 t:r (Thys. haft. 2, s. 76).

*) I fastebrefvet å Eskog 1630 d. 23 Aug. namnes «Herr Bryniel Cappe- 
lanen i. Örebro Stad» såsom den hvilken å Joh. Rudbeckii vägnar inför rätta 
företedde köpebrefvet och begärde fasta. Denne Herr «Bryniel» eller «Bröiel»
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För Lundii rektorstid finnas för öfrigt några korta anteckningar 
om skolans inkomster och utgifter, upplysande om skolhusets och 
skolmästaregårdens beskaffenhet. Det förra var ännu i så pass godt 
stånd, att endast obetydliga reparationer, förekomma, hufvudsakligen 
«byggning» (lagning) af fönster, deribland ett i «nedre scholen» (nedre 
våningen af skolhuset), hvilket fönster «Wädhret slogh söndher», item 
byggning af skolans förstugudörr jemte låset dertill,samt af «låckett» (luc
kan) för «kaklungnen». Af den sistnämnda uppgiften, liksom af hvad 
som förut blifvit sagdt om «skorstenen» som Lars Olsson påkostade, 
o. s. v. synes emellertid att skolan hade eldstad, hvilket icke var fallet 
i alla skolor vid denna och i en långt senare tid. I skolmästargården 
«byggdes» också fönster i «Norre Stughan och Kammaren» m. m., 
stolpar och grind uppsattes i «Norre trägården» (norra delen af gårds
tomten?), «gärdhzgårdhen» förbättrades «kringh om Kålgården», och 
«planket upprestes wid gatan». Ingen af dessa utgifter, utom den 
för gärdesgården, uppgick till en hel daler. En djekne, som gick 
till Stockholm med «G'onsistorii supplication», utan tvifvel angående 
socknarne, fick en dal. och 2 mark för besväret. Samtliga utgif
terna 1028—30 uppgingo till omkr. 8 daler, hvilka så nära mot
svarade inkomsterna under samma tid, bestående uteslutande af 
«Pungapengar» (kollektmedel), att Lundius vid sin afgång hade till 
godo 27 öre, som till honom levererades af Mäster Nils, kyrkoherden. 
Den af Jacobus Budbeckius samlade skolkassan var slut; men skolan 
hade att fordra af Jon Månsson «Skolstufuugårdens Hyra, mädan 
Scholan öde stodh vthi 2 åhr 1627, 1628», 16 daler. Under de näst- 
följande åren till 1635 är största utgiften ett skeppund näfver (till 
förbättring af taket), för öfrigt två «portar» för kålgården och krydd
gården, samt fönsterbyggning. Inkomst endast pungapengarne.

Skolmästaretjensten är emellertid obesatt ända till 1635, då 
Nicolaus Svenonis Buddceus emottager densamma. Staden, egande 
knappa tillgångar till skolmästarens aflönande, och, såsom det vill 
synas, äfven icke precist god vilja, är obenägen mot denne redan 
före hans ankomst. Åtskilliga betänkliga godtyckligheter hafva af 
stadsens myndigheter blifvit begångna. Lars Olssons testaments- 
medel hafva blifvit använda till orgverket, skolmästargården är upp- 

är densamme som vi förut känna under namnet Brynolphus Jonæ Gadd, Col
lega Supremus, och hvilken torde under vakansen hafva uppehållit någon del af 
undervisningen.
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låten åt tyske orgbyggaren och Rectori afhänd o. s. v. När Bud- 
dæus vågar göra anmärkning mot detta, utbryta misshälligheter, som 
allt mer urarta. Buddæus håller sitt märkliga förmaningstal efter 
Palmsöndagspredikan 1637; och tvisten är i full låga. Ett gång
bud (djeknen som «gick» till Strengnäs) framförer Borgmästare och 
Råds klagomål till domkapitlet öfver skolmästarens förmätenhet; 
och återför från domkapitlet ett bannlysningsbref mot klagandena 
sjelfva, för orättrådighet, genstörtighet, kränkning af högtiden m. m.; 
och sista villan är värre än den första. Så inträffar ett dödsfall i 
Örebro. Någon af magistratspersonerna har förlorat ett barn, och 
önskar att djeknarne skola under sång beledsaga liket till grafven. 
Ungdomens sångbiträde begäres, och nekas af rektor, enär veder
börande visat sig orättrådige mot skolan, och icke uppfylla sina 
skyldigheter mot denna. Någon sång vid grafven blir icke af. Bud
dæus får sig af domkapitlet en skrapa för det han hafver «denegerat 
en ährlig Mans Salighe Barns Christelighe Jordeferd then honorem 
med Schole Vngdomens sång och föregående». Kort derefter för
svinner Buddæus från Örebro, och säges hafva blifvit afsatt. Detta 
synes dock i hög grad osannolikt af flera skäl, och i synnerhet der
for, att kapitlet, långt ifrån att taga borgmästare och råds parti, 
tvärtom bannlyst dem, och förklarat, att skolmästaren «kan man icke 
än see hafua sig her vtinnan försett»; äfvensom nekandet af sång
biträdet på intet sätt synes innebära tillräcklig anledning till en 
afsättning; hvartill äfven kommer, att Buddæus någon tid härefter 
uppträder såsom sjelf kapitelsledamot och högtuppburen rektor i 
Strengnäs. Föga antaglig förekommer äfven uppgiften att han blifvit 
afsatt emedan han hade fallandesot; ty denna sjukdom, som också 
blef orsaken till hans död, hindrade honom ej att sköta enahanda 
och ännu mera magtpåliggande lärarebefattning i Strengnäs. I en 
anteckning på 1700-talet sages’), att Buddæus hade «så när» blif
vit afsatt, men att «han sökte sig härifrån» och «1 639» blef rektor 
i Strengnäs. I en annan **) heter det att han «sattes af embetet i 
Consistorio d. 28 April 1630». Nu är frågan: har Buddæus verk
ligen blifvit afsatt?

Årtalet 1630 är omöjligt af följande skäl: 1) emedan 1630 i 
April, enligt det med åtta namnunderskrifter **') styrkta skolinventariet,

*) Bagge, s. 266, efter Ekenborg-Widell. ") Aurel. Herdam. s. 723.
*") Nicolaus Bothnieusis, past. Orebr., Martinus Suenonis, Comminister Orebr., 
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icke Buddæus, utan Lundins var rektor; 2) emedan Buddæus icke 
allenast 1630, utan i fem hela år, från 1628 eller 1629 till 1633 
befann sig utomlands*),  idkande studier i Jena, Giessen, Olmütz, 
Basel o. s. v., och då ännu icke innehaft någon ordinarie tjenst i 
Sverige; 3) emedan Buddæus, enligt sitt egenhändiga qvittens å 
skolinventariet, först 1635 d. 12 Maj**)  emottog skolans tillhörig
heter, och således högst några veckor förut kan hafva tillträdt rektors- 
tjensten, hvilket äfven bekräftas af domkapitlets skrifvelse till Borgm. 
och Råd d. 27 Maj samma år *’*).  Årtalet är således afgjordt ra
sande, och äfven dagen befinnes, som vi snart få se, oriktig. Enligt 
Aurel, uppkommer i Buddæi biografi en lucka från 1630 till 1645, 
då han blef Lector Matheseos. Genom det anförda fyller sig luckan 
först till 1635 d. 12 Maj, då han efter studier utomlands samt 
disputation och promotion i Upsala, blef rektor i Örebro, och vidare 
till 1638 i Juni, då han efter ett treårigt rektoral i Örebro fick 
skrapan för den nekade begrafningssången. Men sedan? Sedan 
befinnes han i Strengnäs 1638 d. 1 Augusti, och står, i bokstaflig 
mening, till rätta inför kapitlet. Det är ett mer än vanligt hög
tidligt kapitel d. 1 Augusti, förstärkt, «utom dem som dageligen 
der sittia», med inkallade probstar och kyrkoherdar från hvarjehanda 
håll af stiftet. Probsten i Jäder M. Mathias Ilsbodinus presiderar. 
Det är nemligen biskopsledighet. Biskop Paulinus blef erkebiskop 
förledet år 1637, den nyutnämde biskop Laur. Olai Vallius, som 
ej ens hunnit tillträda stiftet, har dött i Upsala för några veckor 
sedan, 1638 d. 23 Juni f). Bisittare i den höga andliga domstolen 
äro, utom Ilsbodinus, hvilken alltsedan 1637 d. 1 Sept., då Pauli
nus tog afsked af Clero, förestått vice præsidium in Consistorio: 
Domprobsten M. Josephus Mathiæ Fogdonius, Probsten i Telge M. 
Johannes Wattrangius, Probsten i Öfver-Selo, S. S. Theol. Lectorn 
M. Georgius Vintrosius, Kyrkoherden i Kjula M. Petrus Falcho-

*) Elegia in memoriam N. Buddæi Str. 1653.
*•) Förra haftet, s. 48. — Närvarande vid inventeringen: Nicolaus Both- 

niensis, p. Örebr., Magnus Johannis uthi Wijntrosa pastor, Martinus Suenonis, 
Oerbr. sacellanus, Hans Ericksson, Anders Oluffson, Jonn Andersson.

“*) Förra häftet, s. XLiv.
+) Vallii efterträdare blef Jacobus Burens Zebrocynthus, 1639 d. 21 April 

Jfr förra häftet s. xlviii.

Carsteu Otter, borgmäst., Mårthen Person Wa(r)g, Lasse Månsson, Nillss Suensson' 
Erijck Börgersson, Per Christopherssonn. Förra haftet s. 47. 
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vius o. s. v. *),  vidare Lectores Logices, Matheseos, Physices, Elo- 
quentiæ. En nf Lectores sitter vid protokollet. Låtom oss antaga 
att vi, salva reverentia, se protokollsföraren litet öfver axeln, för 
att läsa hvad han skrifvér. Så här ser det ut, så vidt vi, på af
stand från originalet”), kunna dechiffrera den något svårlästa hand
skriften:

*) Aurel., Herdam., s. 257, 720; 492, <510, 721, 558.
V) Detta dyrbara, sakupplysande och sakafgörande dokument är det enda 

som utg. af dessa anteckningar under loppet af innevarande termin lyckats er
hålla fran Strengnäs. De förut citerade Strengnäsdokumenten äro af utg. sam
lade 1870 och 1871. För fyndet af närvarande dokument står utg. i skuld till 
en värderad vän i Strengnäs, som gjort sig besvär att genomleta den gamla 
protokollsboken. Och allt detta besvär har Sal. Aurelius (tryckt 1785), eller 
hans sättare eller korrekturläsare, förorsakat, som gjort 1638 till 1630, och d. 
1 Augusti till d. 28 April.

«1638 d. 1 Aug. Androgos klagopunchter alf Borgmästare och 
Rådh i Örebro emott M. Nicolaum Ruddæum Scholæ Orebrog. Recto
rem, såsom klagopunchternas ransakningh hallen i Örebro Sacrario, 
Larsmässen, och hans eghne breeff betyghe, såsom ähro:

1. Att han Borgmästare och Rådh med oquädis ordh anfallit 
haf:r, kallandes och skriffuandes them orättrådighe, oförståndighe, 
otacksamme, Wrångwise, wetlöse, styggelige vthi theras erliga wan- 
nel (?) Satans wärktygh.

2. Denegerar them dödom sin tilbörlighe hedher medh Lijk- 
ceremonier och sånger till theras grafT. .., förbjuder them Djeknarne.

3. Despecterar Stadzens embitzmän, Kemnär och Byfogdhe, 
kallandes them Stocke-beestar.

Derföre Sententierar Consistorium: Emedan M. Buddæus emot 
Guds lagh, Ordinantiam Ecclesiasticam fol. 84, verldsliga Stotuta 
och leges, och emot alle troghne föregångne förmaningar, att han 
härmed affstå och sig och staden wenligen inställa skulle, sig så 
förhållit haffuer; skall M. Buddæus Ifrån Örebro Scholæ Rectorat 
removeras. Hwilken sentens han och gerna efterkom, och straxt 
sigh sielff ther ifrån sadhe.»

Saken är således afgjord. Buddæus är afsatt, ohjelpligen «re- 
moverad»; men han tyckes icke illa belåten dermed, och tager sig 
snart upp igen. Det vill synas som han helt kort härefter (inter- 
jectis annis inde duobus) blifvit lärare i Strengnäs (informans 
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cultam vera pietale juvenlam). 1641 befinner han sig emeller
tid i Örebro och predikar i Örebro kyrka Påskdagen, utan att denna 
gång, såvidt kändt är, tillfoga något speciellt förmaningstal till 
mera enskilt uppbyggelse *).  Efter 1641 återfinna vi Buddæus 1645 
d. 4 Febr, såsom Lector Matheseos. Han utmärker sig såsom så
dan genom utgifna skrifter (Gymnasmata Arithmetica, Geometrien, 
Astronomien m. m.) **),  och synes, enligt kännares vitsord, hafva 

*) Predikan, hvars fullständiga titel är: «Een Predican om wår Herres och 
Frelsares Jesu Christi frogdefulla Vpståndelse ifrån the Döda, Of wer Vers. In- 
tercah, Vthi Örebro Stadzkyrckia på Påschadagen 1641 hållin aff Nicolao 
Buddæo Nericiensi», är i sitt slag ypperlig, säkerligen ett mästerstycke i den 
tidens homiletiska konst, med grundlärd utredning, sönderdelning och utläggning 
af ämnet, och med talrika upplysande exempel äfven ur profanhistorien. T. ex. 
glädjen öfver Kristi uppståndelse är af ett annat slag än denna werldennes fröjd; 
hvarom Pyrrhus talade till Cineas. Det tillhör oss att rätt bruka den seger 
som Kristus oss förvärfvat; och icke göra såsom Hannibal, om hvilken det heter 
att han, sedan segreu var vunnen, icke visste att använda den vunna segren. 
Den sistnämnda citaten anföres på latin. Båda exemplen utföras på ett särdeles 
träffande sätt. Predikan är af auetor dedicerad till Bisk. Johannes Matthiæ, 
«sinom gunstige och benägne Befordrare». Den är tryckt i Strengnäs «aff Zach. 
Brockenio, Capitletz Booktr.», utan angifvet tryckår; men icke före 1643, enär 
Joh. Matthiæ först sistnämnde år blef biskop. På titelbladet anföres vid auetors 
namn intet tillägg, till upplysning om hvilket embete han då innehade.

“) För innehållet af Bnddæi Gymnasmata Arithmetica finnes en interessant 
redogörelse i Lektor Hultmans Bidrag till Svenska Aritmetikens historia,i Mate
matisk Tidskr., Ups. 187,1. — Buddæi Computus Ecclesiasticus är en af de 
läroböcker som föreskrifvas i 1649 års skolordning (Thys., häft. 2, s. 179). 
Samtliga Gymnasmata aro utgifna i disputationsform i Strengnäs 1646._ Af re
spondenterne (se förra häftet, s. lxiv) äro flera från Nerike och Örebro, och 
några återfinnas i Aurelii och Foliens Herdaminnen, såsom prester inom Streng- 
näs stift. Petrus Laurentii Brommius blef kyrkoh. i Sköldinge, derefter i Glans
hammar, sist biskop i Wiborg (Aur., s. 428, Foil., s. 166). Johannes Carstenii 
Otter Orbrogensis, är utan tvifvel en son af den förutnämnde faktorn i Örebro 
Carsten Otter; återfinnes ej hos Aur. eller Folien. Folcherus Gregorii (Wulff) 
Nericius, blef kapellan, sedan kyrkoh. i Hölö (A., s. 244, 241). Ericus Andreas 
Fenningensis, kyrkoh. i WansÖ (A., s. 636). Johannes Olai Luth, kyrkoh. i Ny
köpings Östra, derefter i Vestra församlingen (A., s. 334,359). Stephanus Jonæ 
Sudermannus, antagligen en son till Jonas Stephani, som var Collega i Örebro 
1615, derefter kapellan i Södertelje, sist kyrkoh. i Vårdinge (A., s. 514, 695). 
Nicolaus Olai (Aurelius) Nerie., kyrkoh. i Stigtomta (A., s. 477). Jonas Bry- 
nolphi (Gadd) Örebroensis, son af Collega i Örebro Dom. Brynolphus, kyrkoh* 
i Axberg (F., s. 52). Johannes Petri Silnæus, kyrkoh. i Toresund (A., s. 519). 
Gustavus Esberni Marceus, kyrkoh. i Dunker (A. s. 90). Petrus Nicolai Nerie., 
kapellan i Ludgou (A., s. 286).

VI
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varit en mycket framstående matematiker. Efter att i fyra års tid 
innehaft den matematiska lektionen, sköter han i tre år den gre
kiska, och blir slutligen Theologiæ och Novi' Testament! Lector pri- 
marius samt probst i Öfver Selö, och är två eller tre gånger Gym- 
nasii Rector *).

1 Den 20 April 1 653 blef hans dödsdag. Buddæus, som var 
frisk och sund, så när som på den honom tidtals åkommande fallande- 
soten, skulle fara öfver sjön från Strengnäs hem till sin församling. 
Han satte sig i båten vid rodret, och en medförd roddare skötte 
årorna. Buddæus, som var road af att fiska, hade med sig något 
drag eller annat fiskredskap, och sysselsatte sig dermed. «Han tänkte 
på sitt hem, dit han snart hoppades anlända, icke anande att ett 
annat hem (alios lares) om några ögonblick väntade honom. Plöts
ligen synes han blekna, hans anletsdrag förvridas, och under in
flytelsen af ett epileptiskt anfall faller han i sjön. Roddaren, hä
pen och förskräckt, kan intet uträtta, förr än det . redan är för 
sent. Hjelp tillkommer, och den förolyckade upptages; men han 
har då redan kämpat ut sin sista strid, och hans liflösa lekamen 
är hvad som hemföres till hans väntande maka och barn». Så be
rättas händelsen, på latinsk vers, af en samtida och lärjunge *'). 
Sorgen och bestörtningen öfver Buddæi död är allmän. Några da
gar efter olyckshändelsen sker begrafningen med stor högtidlighet i 
Strengnäs domkyrka. En grafsten derstädes förvarar hans namn, och 
uttrycker på ett vackert sätt hans förtjenster. Sörjande vänner och 
lärjungar uttryckte i 12 särskilta latinska elegier *“) sin saknad af den 

’I «Nicolaus S. Buddæus Nerie, iutroduetus Anno 1645 die 4 Febr. 1. 
Lector Matheseos quadriennium. 2. Græcæ Linguæ trienuium. 3. Theologiæ 
vel N. T. — Anno 1627 Rhetorices et Græcæ Linguæ . Lector (extraordinarius) in 
Collegio Streugnensf. post redituni ex Academtu exoticis Rector Scholæ Orebr. 
aliquot annos. (Lib. Colleg. Strengn. p. 277.) ’’) Sueno Truelis Örebroensis.

"•) Titeln är: «Elegia in piissimam memoriam Viri Reverendi et Præclaris- 
simi Dn. Mag. Nicolai S. Buddæi Nericiensi’s, in Reg. Collegio Strengnensi 
Rectoris dignissimi, S. S. Theologiæ Lectoris Primarijs, deque studijs tum Phi- 
lologicis tum Philosophicis insigniter meriti; Nee non Ecclesiæ in Öfver-Seelöö 
Pastoris vigilantissimi. Cujus anima post multos exantlatos labores (die) 20 
Aprilis Anno 1653 in cælestem patriam emigrabat, Reliquiæ vero in templo Ca- 
tbedrali Strengnesiae (die) 24 ejusdem, ritu sollenni condebantur. Ultimi honoris 
et debitæ condolentiæ testificandæ gratia ab Auditoribiis et popularibus scripta. 
Strengnesiæ, Excudebat Zacharias Brockenius.» Ett par af dessa Elegier förtjena 
att här anföras, så mycket mera som det i Örebro skolarkiv befintliga exemplaret 
torde vara unikt, och alla, eller nästan alla äro författade af lärjungar vid 17—20
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bortgångne vännen och läraren. Elegiförfattarnes namn äro: Jo
nas Nicolai Haman, Petrus Olai Hargæus, Olaus Jonæ Hidingius, 
års ålder, och således äfven i egenskap af latinska stilprofixointve^^to.. Af de 
12 «elegierna» välja vi här en i Sapphiskt versslag, innehållande ett Anagram öfver 
Buddæi namn, och en annan på hexametrar, innehållande vigtiga biografiska upp
lysningar. Genom omflyttning af bokstäfverna i Buddæi namn och titel (Magister 
Nicolaus Suenonis Buddæus Nericiensis) erhållas några latinska ord och menin
gar (morte nunc dura jaces; sinis; bene dignus sis ævo; lis), hvilka, konst
mässigt inflätade i fem Sapphiska strofer (af hvilka hvardera begynnes med en 
af de fem initialerna M. N. S. B. N.), bilda tankegangen: «Du ligger nu offer 
för en bitter död, ehuru val värdig lifvet; skickelsen tillåter dig ej att längre 
dröja bland dem, som älkade dig, och som du gagnade genom din verksamhet; 
du njuter nu salig frid efter lifvets strid.» — Detta tar sig i originalet ut sålunda:

Magister Nicolaus Suenonis Buddaeus Nericiensis.
Per Anagramma

Morte nunc dura jaces. sinis. 
bene dignus sis ævo. lis. 

Explicätio.
Morte nunc, Præceptor amande, dura 
ah jaces! eum sis bene dignus ævo 
longiori rivere, defleamus 

carmine fata.
Namque præceps forjice stamen occas
Atropos væ! non sinis interesse 
nunc eum, quo nos graviter caremus, 

sympatriotå.
Sedulus verå pietate primum 
rite nostri Gymnasii docebas, 
præsulis jusszt venerandi, Alumnos 

nempe Mathesin, 
dellus hine Græco assidué juventam 
excolebas in studio: Deinde 
explicabas Clavigeri secunda 

nuncia PETRI.
Nunc tenes læta arva beatus, omnis 
lis ubi est submoia, animoque mordax 
mæror excussus, maneant in ævum 

Præmia lausque.
Piis manibus in honorem apposuit 

Johannes Davidis Halmannus.
Biografien är denna:

Memoria Personalis.
Dum tristis mea musa virum cantillat avenå, 
Da meliora piis Deus ac succurre camænis!
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Johannes Davidis Halmannus, Jeremias Martini Cespius, Samuel Da
vidis Halmannus, Sveno Truelis Orebroensis, Olaus Olai Broms, Olaus

Prosequar extinctum, modo sic licet ordiné ferri, 
Qua sit gente satus, qua doctus vixit in orbe. 
Et pietas animi et doctrinæ congruit annis. 
Cum sol Christiadis quondam compleverat æræ, 
Annos quinque minus, Decimum inter sæcula sextum, 
Hie ubi magna cluit Nerichia Suetica tellus, 
Editus insigni Hvarbergæ nomine, vicus 
BUDDÆUM genuit, non obscuroque satore, 
Susceptum gremio, lotum baptismatis unda,. 
Alox pia Christicolum pro membro turba recepit. 
Septimus a teneris ilium cum ceperat annus, 
Ut faciles poterat scripturæ prendere formas, 
Ad tirocinium quam primum mittitur infans: 
Tanta fuit probitas, tarn prudens cur a parentum;
Gnari, quod valet a pueris assuescere multum. ,
Abs hinc confestim properavit ad Arosiensea 
Alusicolas, vitam studiis ducendo pudicam.
Quo numerant annos sexcentos tresque viginti, 
Strengnesias ilium jam jam revocavit ad oras 
Doctor Paulinus præsul venerandus, ut ilium 
Ordinibus sacris extolleret atque bearet. 
Dein, quando Titan bis jam duodena peregit 
Signa, Scholæ legitur Triviis Connectin' alumnis. 
Qua gleba functus, vigilans nee segnior arte, 
Afajus suasus erat sibi mente mer ere talentum. 
Dulcis amor patrium rapuit luslrare lyceum 
Castaliæ fontis, vulgus dixere Salanum. 
Annis incumbens studiis ibi rite duobus, 
Impiger et pergit Germanos visere campos, 
Illustres Academias regionis amænæ;
Accessit. Jenam, Giesain, Olinütz, Basileamque. 
Jenæ præcipué de Christo disputat ille, 
Præside Præclaro Doctore Johanne Gerhardo. 
Quinque peractis hinc annis, dulcedine soli 
Natalis tractus, salvus redit, atque reversus 
üpsaliam, Sophia binis sese esse Magistrum 
Comprobat is scriptis sophicis, sollers solidusque: 
De Luce et Methodo has artes sudore paravit. 
Hinc cum labentis pars esset tota peracta 
Anni, Herum Orbrogiæ Rectoris- munus obivit, 
Donee in alterius transirent tempora lustri. 
Hie ubi nunc ilium cepissent tædia longa 
Pulveris, interjectis annis inde duobus,
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Johannis Glanzius, Andreas Petri Ilolstenius, Olaus Benedict! Spon- 
gius, Sveno Benedicti Wätter *).

Ule suas rates Strengnensibus intulit arvis, 
Informans cultam verå jrietate juventam. 
Atque Mathematicus tandem Gymnasmata Lector 
Dexteritate pari, passim pia dogmata Grteca 
Exposuit, quanta potuit, scio sedulitate. 
Temporis interea celebrat socialia sacra 
Cum Maria Arvidi gnatå, sat vir gine castå, 
Quam binå pulchram faciebat prole parentem; 
Cum qua traduxit vitam tantummodo lustrum. 
Qui nuUi nocuit, cunctis et amabilis,^ecce 
Clauditur hoc, tumulo: Vivit sine fine beatus.

Doloris contestandi ergo posnit 
Samuel Davidis Halmannus.

Ur ofvanstående memoria, personalis framgå följande biografiska data och 
fakta: Född i Varberga af Nerike (nära Örebro) 1595, böljade sina studier vid 
sju års ålder i Örebro, kom derefter till Vesterås; blef prestvigd af Bisk. Pau
linus 1623, Conrector Scholæ Strengn. 1625, studerade i Ups. i 2 år, besökte 
derefter utländska akademier (Jena, Giessen, Olmütz, Basel), disputerade i Jena 
under præsidium af Johannes Gerhardus De Christo, återvände till Sverige och 
ventilerade i Upsala 2:ne disputioner, en i logik (De Methodo), och en i fysik 
(De Luce) 1633, promoverades till Magister i Ups., blef «ett år derefter» skol
mästare i Örebro, innehade denna tjenst till «inemot slutet af andra lustrum» (af 
detta årtionde), «ledsnade vid skoldammet» i Örebro, och kom «efter två års för
lopp» till Strengnäs, der han blef Mathematum, Græcæ Linguae, Theologiæ Lector 
m. m. Gift i fem år med Maria Arvidi, med hvilken han hade två barn.

Till jemförelse bifoga vi här den korta biografi öftrer Buddæus, som finnes 
hos Stiernman (Bibliotheca Siiiogothica, Holmiæ 1731, tom. .2, pag. 4! 4), hvilken, 
jemte den nya notisen att Buddæus i Basel «offentligen föreläste» i Matematik 
och Grekiska, innehåller, att B. skiljde» från rektorstjensten 1638 d. «28» Au
gusti, «möjligen till följe af fallandesoten»: «Mag. Nicolaus Buddæus Nericius. 
Natus anno 1 595. Anno 1627 Rhetorices et Græcæ linguæ in Collegio Streng- 
nensi extraordinarius Professor. Hine ad exteros pergens, Basileæ substitit, ibi— 
demque publice Mathesin et litteras Græcas docuit. Inde post reditum ex aca
demics exoticis Rector Scholæ Oerebroensis per aliquot annos, quo officio anno 
1638 die 28 Augusti ex decreto Consistorii privatus (‘forte ob morbum, quo la- 
boravit, comitialem, qui quoque eum in aquam, Strengnesium inter et Öfver Sela, 
conjecit, unde suffocatus est. Insignis erat Mathematicus.) deinceps anno 1645 
die 4 Febr. Matheseos Lector per quadriennium, et Græcæ linguæ Lector trien- 
nium. Anno 1652 die 22 Maji Primarius Theologiæ Lector et Pastor in Öfver- 
Sela. Obiit anno 1653 die 20 Aprilis.»

*) Petrus Olai Hargæus, gymnasist i Strenguäs 1648, student 1655, blef 
kyrkoh. i Axberg (Follén, s. 29). Olaus Jonæ Hidingius, gymnasist 1648, prest
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Buddæus var gift med Maria Arvidsdotter. Buddæi dotter 
Ingeborg blef 1 669 d. 31 Aug. vigd med Johannes Julinus, som 
samma år blef Eloquentiæ Lector, och prest 1 670, men tjensten för- 
lustig 1673, «förmodligen för oanständigt uppförande, emedan han, 
samma år han vardt Lector, anklagades i Consist, af Rect. Gymn. for 
det han drack med Diäknarne **). Han förmenas sedan begifvit sig 
till Norrland, och varit der länge en lärd och hederlig bonde, med

1665 (r), kapellan i Axberg (F., s. 65). Johannes Davidis Halmannus, son af 
kyrkoh. i Hardemo och stamfadren för prestslägten Hallman, David Francisci 
Strengnensis, blef inskr. i Örebro skola 1640, «Com-Pastor” i Hardemo, gift med 
en dotter till Brynolphus Jonæ Gadd (F., g. 228). Samuel Davidis Halmannus, 
den förres broder, född 1633 i Hardemo, gymnasist 1648, student 1655, kyrkoh. 
i Götlnnda 1660, en behaglig och vänsäll man, utrustad med god talegåfva (F., 
s. 223; 195, 196). Olaus Olai Brömst gymnasist 1649, student 1655, kyrkoh. 
i Björkvik (Aurel., s. 39). Olaus Johannis Olanzius, synes hafva varit son af 
Johannis Glauzius i Knista (F. s. 263) och sonson af Olaus Matthiæ Helsin- 
gius, prosten i Glanshammar. Andreas Petri Holstenius torde varit son till 
kyrkoh. Petrus Holstenius i Sköllersta, som dog 1653 (F., s. 500—502). Sveno 
Benedicti eller Sven Benctsson, «som antog tillnamnet Waiter af den angrän
sande sjön Vettern”, var född 1632 i Hammars socken, blef 1655 i Streng- 
näs prestvigd, och 1664 kyrhoherde i Askersunds landsförsamling. — De öf- 
riga elegiförfattarne hafva icke blifvit påträffade i de Herdaminnen som varit 
oss tillgängliga. — Om Samuel Davidis Halmannus (förf, till nyss anförda 
■Memoria Personalis) berättas följande anekdot: Då Carl XI under en resa 
vintertiden från Örebro till Kungsör, tog vägen förbi Götlunda prestgård, hände 
sig, att Herr Samuel vid förbifarten stod vid logdörren och talade med sina 
tröskare, helt hvardagsklädd, efter tidens bruk i sin långa fårskinspels och natt’ 
mössa. Konuugen igenkände Herr Samuel, som hos honom stod i mycken nåd, 
befallde kusken hålla, och helsade, hvarpå Hen’ Samuel, med nattmössan i hand, 
gick fram till konungens släda, att i underdånighet presentera sig. Konungen 
tog honom derpå i handen, ryckte omkull honom i slädan, befallde kusken köra, 
och förde honom, så utrustad, med sig genom Arboga stad till Kungsör, hvar- 
est han i sin skinnpels och nattmössa blef presenterad för drottningen. Herr 
Samuel hade härigenom den nåden att flera dagar i underdånighet uppvakta 
deras majestäter, under hvilken tid konungen lät åt honom till hand och fot 
förfärdiga nya kläder, uti hvilka han sändes hem till sin fru, för hvilken det 
icke var en mindre surprise att se honom återkomma i prästerlig drägt, än 
den att han i hvardagskläder oförmodadt försvann från sitt hemvist (F., s. 196).

**) Denna notis är i flera afseenden märklig, och behöfver icke ovilkorligen 
innebära något för Johannes Julinus nedsättande, enär samqväm mellan lärare och 
lärjungar vid denna tid ofta omtalas (jfr förra häftet, s. 20, 21,28, 29) och icke 
ansågos opassande.
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stort skägg; ty en sådan har för många år tillbaka, med en re
sande dit up, talt vacker latin, och mycket talat om Södermanland 
och Nyköpingsorten»

Men vi återvända till Örebro. Det var i Augusti 1638, som 
Buddæus lemnade Örebro. Vakans eger nu återigen rum, men icke 
längre än till Mars 1 639, då Josua Laurentii Gravius tillträder 
tjensten och fortsätter "*)  den Catalogus Scholarium Orebroensium som 
sedan Jacobi Eudbeckii tid (1617 å festo Michaelis) varit oskrifven.

•) G. Wikander, Förteckn. (1771), s. 17; jfr Drysén, Lektorer vid Strengnäs 
Gymnasium, i Strengnäsprogrammet 1870—71, s. 9.

”) Bil. till detta häfte, s, 1—20,

Vi måste här afbryta dessa anteckningar, hvilka äro i concept- 
manuskript delvis utarbetade till omkr. 1770-talet, dock med åt
skilliga större luckor, föranledda af bristande källor. Utg. hade 
hoppats att i närvarande häfte kunna utgifva texten fullständigt, så 
långt de redan förra terminen färdigtryckta bilagorna sträcka sig. 
Men denna förhoppning har af flera skäl icke kunnat uppfyllas, dels 
derföre att de originalhandlingar som ligga till grund fördessa 5 1/2 
textark, och hvilka efterskrefvos i början af höstterminen, icke kun
nat erhållas förr än redan en del af innevarande termin var förliden, 
hvarjemte åtskilliga högst behöfliga källskrifter ännu saknas; dels 
emedan utlofvadt biträde vid åtskilliga tidsödande detaljer af arbetet 
(utskrift, kollationering, korrektur m. m.) af mellankomna hinder helt och 
hållet uteblifvit; dels slutligen i anseende till hopade skolgöromål mot 
slutet af terminen, hvilka lemnat mycket ringa och splittrad tid öfrig till 
andra sysselsättningar. Många andra vidrigheter hafva äfven tillstött, så 
att det verkligen erfordrats icke så liten ihärdighet och interesse för 
saken, för att icke alldeles förlora modet och hågen. Under så
dana förhållanden hade det kanske varit rättast att uppskjuta ut- 
gifvandet af detta häfte några veckor eller månader, till dess sätt
ning och tryckning hunnit fortgå så långt som bilagorna sträcka sig, 
och arbetet sålunda kunde presentera sig i ett mera tillfredsställande 
skick; men då läroverkets rektor förklarat sin önskan vara, att ar
betet redan nu, sådant det befinnes, måtte utgifvas, har utg. ansett 
sig böra gå denna önskan till mötes, och öfverlemnar derföre åt 
skolans Vänner och Gynnare detta andra häfte af skolhistorien, un-
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der anhållan om ett välvilligt bedömande af dess brister oeh ofull
komligheter, af hvilka åtminstone en del kunnat afhjelpas, om tiden 
varit mera tillräcklig. Tredje häftet skall, om tid och omständig
heter tillåta, utkomma i nästa års program, och torde komma att 
innehålla nästan endast text, emedan dithörande bilagor (original
urkunder) redan nu medfölja.

Det torde böra tilläggas, att för de sista åren af 1790-talet 
och början af 1800-talet, utg. haft den sällsynta lyckan att af flera 
äldre, men ännu oaktadt de 70—85 lefnadsåren vid friska kropps- 
och själskrafter varande aktade medlemmar af detta samhälle, som 
sjelfve varit lärjungar vid Örebro gamla trivialskola, och lifligt min
nas sin egen skoltid, erhålla muntliga underrättelser om dåvarande 
skolförhållanden; hvilka underrättelser omsorgsfullt blifvit från berät- 
tarnes läppar antecknade, och redan utgöra 2 ä 3 ark i manuskript. 
Dessa anteckningar torde i- sinom tid blifva i tryck synliga, om det 
förunnas antecknaren tid och möjlighet att fullfölja Örebro skolas 
historia ända intill våra dagar.

Slutligen anhålles, att de skolans och skolhistoriens vänner, som 
tilläfventyrs hafva några upplysningar att lemna för den tid, som nu 
närmast föreligger (1 6- och 1700-talet), t. ex. biografiska notiser om lä
rare och märkligare lärjungar, gamla examensbetyg, socknegångsbref, 
exercitieböcker o. s. v., tryckta kataloger för slutet af 1700-och början 
af 1800-talet, hvilka i läroverkets samlingar äro ofullständiga, eller i 
allmänhet hänvisningar till skolhistoriska källor, äfvensom rättelser 
till de tvenne utkomna häftena, ville godhetsfullt sådant meddela ju 
för desto heldre, då alla de upplysningar som erhållas tacksamligen 
skola användas i nästföljande häfte.

Då vi, oaktadt anställda efterforskningar, ännu icke lyckats för
skaffa oss originalmusiken till den sid. xlvii omförmälda latinska 
vårsången, hvilken på 1000-talet allmänt sjöngs vid både svenska 
och danska skolor, så har en aktad oeh för läroverket interesserad 
tonkonstnär i stället komponerat modern musik till den i originalets 
versslag affattade svenska öfversättningen. Sången, i denna dess 
moderna form, torde komma att utföras vid den i dessa dagar före
stående årsfest (examen), till hvilken detta program utgör en in
bjudningsskrift.



CATALOGUS
SCHOLAMUM OREBROEN- 

sium cum singulorum conditione, ab 
, adventu Josuæ Laurentii Gra- 

vii Nericiensis. Hoc est:
ab

Anno Christi 1629 Martii 16. forte 39

RECTORATUM SCHOLÆ OREBROEN-
sis suscipiente Josua L. Gravio, 

infra scripti scholam fre- 
qventabant.

CoLLEGAE DUO: 

Primus.
Dn. Georgius Jonae, mediocris fortunæ parentibus ortus Ore- 

brogiæ, sacris ordinibus initiatus erat; victum habebat pro in- 
foræatione puerorum.

Secundus.
Dn. Ericus Olaj Nericiensis, rusticis parentibus mediocris ta

men fortunæ ac conditionis natus, in ecclesia Hambarensi 
districtus Aschersundensis; etiam sacris ordinibus obligatus, 
ex pædagogia et sacellaniå apud Ekebyensis vixit.

CATALOGUS 
SCHOLARIUM 

1639. 
Jn classe Rectoris.

Laurentius Jonæ Mædelosensis, agricolæ filius tenuis fortunæ, 
ex pædagogia victum habuit.

Benedictus Nicolaj Mædelosensis, rusticis parentibus tenuioris 
fortunæ natus, ex pædagogia vixit.

lib. Sch. p. «—70.
1
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Laurentius Erici Kumblensis, pauperrimæ viduæ filius, etiam ex 
pædagogia se sustentavit.

Nicolaus Johannis Glanshammarensis, agricolæ f., ex institutione 
puerorum victum quæsivit.

Olaus Svenonis Swinewadensis, tenuibus parentibus prognatus, 
ex pædagogia vixit.

Andreas Svenonis Orebroensis, civis filius.
Andreas Johannis Almbyensis, agricolæ filius.
Christopherus Petri, Syndici Orebroensis filius.
Jonas Olai Mædelosensis, agricolæ filius.
Johannes Petri Moosioensis, sacellani filius, ante meum adven- 

tum qvidem scholam freqventabat, sed non dum certus ipsi 
locus destinatus: Stregnesio venit.

Jn classe supremi Collegæ.
Johannes Alberti Almbyensis, agricolæ optimæ fortunæ in So

derby filius.
Davidus Erici Almbyensis, agricolæ filius.
Olaus Johannis Orebrog., civis filius.
Laurentius Andreæ Almbroensis, scribæ filius.
Petrus Johannis, civis Oreb. filius.
Ericus Simonis, agricolæ filius.
Daniel Davidis Hardemoensis, pastoris filius.
Folcherus Gregorii, militis filius.
Petrus Nicolaj Tæbyensis, agricolæ f., pædagogid vixit.
Torerus Esbernj, civis Oreb. filius.
Magnus Jonæ Kumblensis, tenuibus parentibus natus.
Sveno Andreæ Ascherensis, pauperrimis parentibus.
Johannes Magni, pastons Wintrosensis filius.
Petrus Svenonis Skiollerstad ensis, agricolæ f.
Jacobus Michaelis Oreb., civis f., sed patre orbatus.
Ericus Ericj.
Petrus Johannis, inferior, Hammarensis, utroque parente orbatus.
Jonas Brynolphi, annexæ pastoratus Orebroensis, quæ est Almby, 

sacellani filius. (
Johannes Johannis, civis Oreb. Notarij filius.
Ericus Olaj, major, agricolæ filius.
Andreas Andreæ, rustici f.
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Olaus Jacobi Mosioensis, agricolæ f., pauper; pædagogia victum 
quærebat.

Johannes Danielis.
Ericus Erici.
Sveno Toreri, civis Oreb. sutoris filius.
Nicolaus Olaj, minor.
Andreas Lucæ, civis Oreb. filius.
Petrus Ijaurentij Oreb., hortulani filius. '

Jii classe secundi 
Collegæ.

Olaus Jonæ, agricolæ filius.
Johannes Mathiæ.
Hendricus Johannis, civis Oreb. sutoris f.
Nicolaus Magni, rusticis parentibus ortus.
Ericus Jonæ Oreb., nautæ filius, eoque suo parente orbatus, ad- jt 

eoque tenuissimæ fortunæ.
Johannes Sunonis, agricolæ filius.
Ericus Johannis.
Ericus Nicolaj. ■ 1
Laurentius Laurentii Hostadiensis, agricolæ f.
Laurentius Andreæ.
Johannes Henricj.
Jonas Laurentij Hostadfensis, rustici mediocris fortunæ filius.
Petrus Videchini, sacellani Ekebyensis filius.
Olaus Brynolphi, sacellani filius, annexæ civit. Almbyensis.
Petrus Nicolaj.
Olaus Erici.
Olaus Andreæ Orebrog., consulis filius.
Christopherus Birgeri.
Franciscus Henricj.
Benedictus Nicolaj.
Jeremias Martini, sacellani civitatis Oreb. filius.
Nicolaus Erici. <s
Olaus Petri.

} Horum pater olim prætor provincialis in
Caroli JNencia fuerat: pro tempore &utem ibidem 

. . .decimarum inspector.
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Laurentius Jonæ, Minor, tenuibus parentibus natus.
Andreas Petri, agricolæ f.
Olaus Jonæ, inferior.

I>. Johannes Isaci, pastoris Svinevadensis filius, discessit inscio Rectore.
Samson Theodori, civis Orebrog. filius.
Michael Danielis.

D. Jacobus Simonis Oreb., cultrifabri filius: reliquit scholnm.
D. Petrus Petrj, discessit inscio Rectore. ■

Olaus Nicolaj.
D. Axillus Petri, abijt inscio Rectore.
D. Briens Andreæ, abijt inscio Rectore.

9 In cl asse infima, quæ
est scribarum.

Olaus Magni, scribarum instructor, tenuibus parentibus ortus 
in Ecclesiå , ex infdrmatione suorum discipulorum,
Arithmetic» studio addictorum, victum qursrebat.

Laurentius Caroli Schyllerstadensts, agricolæ filius.
Andreas Simonis Ekebyensis, medi'ocribus parentibus natus.

D. Johannis Olaj, rustici filius in Swinevadh, lincopiam cum veuia 
Rectoris discessit statim å diebo canicularib?««.

D. Nicolaus Andori, [agricolæ] filius civis Oreb., abivit inscio Rectore.
D. Andreas Jonæ, agricolæ, f. abijt Liucopiain eum venjå Rectoris 18 

Junij.
Jonas Andreæ, Major, tenuibus parentibus in Ecclesiti Nærboås 

natus.
Petrus Andori Swinetvadhensts, agricolæ f.
Bartollus Ingolphi, Optionis equitum filius.
Franciscus Erici, civis Oreb. filius.
Jonas Andreæ, Minor, Orebrog., filius sutoris.

D. Michael jonæ, discessit invito Rectore.
Fromholdus Erici, prætoris aulici filius.

D. Ericus Martini, abijt insalutato hospite.
sn D. Petrus Johannis, discessit insalutato hospite.

Olaus Andreæ, civis Oreb. pauperis sutoris f.
Olaus Johannis, agricolæ filius, Schiollerstadensis.
Olaus Jonæ Tyslingius, veterani militis filius, pauper.
Petrus Jonæ, agricolæ filius in ecclesta Nærboås.
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Jonas Svenonis Ekebyensis, agricolæ f.
Hi omnes supranotati scholam Orebro- 
ensem freqventabant, Rectoratum ibidem 
sascipiente Jostia Gravio, snntque omnes 
numero, Collegis et informatore scriba- 

rum exceptis, 
92.

Scholares A. 1639. SI
Avenientes post adventum 

Josuæ Gravii 
ex alijs scholis.

Anno 1 639 Jntervallo vernali.
Olaus Svenonis Melring, agricolis parentibus mediocris sortis, 

antea qufdem scholam Oreb. freqventabat, sed injuria temporis 
vacante Rectoratu, propter litigium. inter eives et priorem 
Rectorem M. Nicolaum Buddæum ortum, coactus Lincopiam 
abijt, indeque redijt statim post meum adventum 23 Maj.

Carolus Esberni, prætoris aulici filius, lincopiå venit, 13 Maj 
in classe Rectoris collocatus.

Andreas Petri Kilensis, agricolæ filius, lincopiå venit eodem dato, 
n. Vallentinus Petri, Signileri filius, 9 Junij accessit, discessitque 

postmodum inscio Rectore.

Jntervallo Æstivo, h. e. å tem
pore S. Laurentii, seu post 

dies Caniculares.
Ericus Laurentij Wermelandus, agricolæ filius pauper, Arbogiå 

venit 1 5 Septemb.
Petrus Erici Wermelandensis, agricolæ tenuissimæ substantiæ 

filius, etiam Arbogiå accessit eodem dato et anno, in classe 
Rectoris collocatus uterque.

Ericus Andreæ Wermelandus, scriba, Arbogid venit 27 7bris.
Johannes Erici Oreb., civis filius, pauper, Nycopiå venit; in 62 

classe Rectoris collocatus 24 Septemb.
Laurentius Nicolai Wermelandus, Arbogiå venit, introductusque 

postridie 8. Laurentij, in classe scribarum collocatus.
Olaus Johannis Brant, civis Oreb. filius, receptus est 20 Septemb.
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Intervallo Autumnali
Gabriel Davidis Sudermannus, aulici prætoris filius, Stregnesio 

venit 28 Octobris.
Elias Gudmundi Wesmannus, accessit Arbogiå, literis aulici præ

toris in Stffroala ^offgårbl) spectabilis viri Olaj Joannis re- 
ceptus 14 Novemb.

Laurentius Gregorii, tribuni militaris filius, Nycopia venit 19 
Novemb.

Jacobus Svenonis Esbergens/s, antea scholam Oreb. freqventavit 
deseruitque, sed postmodum rogatu parentum suorum receptus 
28 9bris.

Nicolaus Olaj Ascherensis, agricolæ filius, Stregnesio venit 15 
Novembris.

53 Scholares A. 1639.
Qui anteå scholam non freqventarunt, sed Rectore 

Josua Gravio adsciti et primum introducli sunt.

Jn classem Rectoris adsciti:
Johannes Jonæ R:di D:ni Mag. Bergi« præpositi et pastoris 
Ericus Jonæ J Glansbamarensis filij.

Jn,c lassem supremiCollegæ collocati: 
Henricus Christierni, concionatoris castrensis filius. 
Ericus Torborni, aulici prætoris filius.
Christopherus Nicolaj, agricolæ filiws in ecclesia Axebergensi. 
Jonas Erici.
Andreas Johannis.
Johannes Michaelis, montani cujusdam in Noraschoga filius. 
Nicolaus Jonæ, agricolæ filius.

Jn classem intermedij Collegæ locati: 
Jonas Nicolaj, agricolis parentibqs.
Magnus Laurentij Kumblensis, rustici f.
Andreas Petri Minor, agricolæ f. ;u Edzbergh.

54 Arvidus Erici 1 TT . . ....1 Hammarensis pastoris filii.Petrus Erici 1 i . J
Petrus Svenonis, agricolæ f.
Arvidus Laurentij, rusticis parentibus, 15 9bris introductus.
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Andreas Jonæ Nærboåsensis, 17 Obris adscitus, agricolæ f.
Joachimus Martinj, æditui Axebergensis filius.
Laurentius Laurentii Esbergius, pastorts filius olim in Esbergb, 

at nunc hoc bono suo patre orbatus.
Andreas Laurentii, rusticis parentibus.
Olaus Joannis . . . schiöensis fabri filius.
Andreas Laurentij .. olensis, filius Rustic! f. 1 öt.

Jn classem infimam, quæ est scribarum, recepti:
Jonas Svenonis, agricolæ f.
Laurentius Jonæ, civis Oreb. filius, Stoore Qoon diet«.
Johannes Petri Ascherensis, viduæ filius, æger utramqwe manurn.

Numerus Scholarium Anno Domini 
1639 in scholam Orebrogensem 

adscitorum est 39.

Scholares A. D. 1640 
in scholam Orebroensem recepti, Rectore 

Josua Laurentij Gravio.

Intervallo Hyemali 
h. e. a festo Henrici.

©r öre.

Johannes Gunnari Wermlandus, agricolis parentibus, 
Arbogiå accessit; per intercessionem D:ni Erici Ber- 
ronis pastoris in Ruschogen receptus, et in clas
sem supremi collegæ collocatus 24 Januarii . . 0 24.

Sveno Svenonis Wermelawdus, ex paræcia Ruschogen, 
rustici filius, eodem dato in classem scribarum 
collocatus................................................................... 1

Johnnnes Erici Nericius, rusticis parentibus in Nær- 
boåås, 26 Jan. accessit....................................... 0 24.

Sveno Laurentij Gellerstadius, 28 Jan. in classem 
inferioris collegæ collocatus............................ 0 24.

Clavidus Erici de Almby Næsbyensis, 2 Feb. in- 
scriptus: antea quidem scholam Oreb. freqventa-



8 IUI«.

©t ört.

vit, sed reliquit: at intercessione suorum paren- 
tum, ut et supremi collegæ, denuo receptus et ad 
scribas adscitus...................................................... 20.

Petrus Andrem Ekebyensis, 4 Febr, in classem Dmi 
Erici locatus............................................  24.

Petrus Laurentij Anestadius, 6 Febr, in classem 
scribarum receptus............................................. 24.

Boetius Laurent», dito in classem scribarum adscitus 24.
Martinus Magni Ekebyensis, 8 Feb., scriba ... 1
Jonas Laurent» Ekebr/ensrs, 14 Feb. introducing et 

in classem scribarum locatus' ....... 24.
Laurentius Birgeri Wermelandus, in Ruschoga, 21

Februarii Arbogiå venit...................................... 24.
se Theodorus Petri Kutnblensis, 24 Feb. in classem 

2di collegæ locatus................................1
Ericus Laur. 'Wermelandus, Arbogiå accessit, 28 

Febr, in classem Rectoris susceptus...................... 2 16.
Petrus Erici Vfermelandus, itidem Arbogiå venit, 

eodem die inscriptus, in eandem classem locatus 2 4.
Pro inscriptione hujus termini

Summa 13 ®r 20.

Eodem termino cum venia Rectoris 
discesserunt seqventes: qui singuli pro 

testimonio pendebant, hoc modo.
Andreas Johannis Soderbyensis......................
Davidus Erici ibid......................................... .....
Johannes Alberti ibid
Olaus Johann/s Skiollerstadius, scriba, 2 Feb.
Andreas Svenonis Oreb. el 
Magnus Jonæ Kumblensis 8 Febr.

Olaus Svenonis Mellringius, 12 Febr. .

Laurentius Gregorij........................................... '.

Jonas Andreæ Oreb., sutoris filiws, 3 8bris . .
Jonas Andreæ Mosioénsis, 13 Octob....................

Summa 9 ©r 8

1 8.
1
1 8.
1 8.

1

1 8.
2 jquos 

debet
0 16.
1 24.



imo. 9

®r öre. 

Intervallo Verna li.
H. e. å festo Philippi et Jacobi usque ad 

Canicula res.
Laurentius Benedicti Ekebi/ensfs, agricolæ filius, 26 

Aprilis acccessit, pro inscriptions............................0 24.
Haraldus Jacobi et Olaus Jaeobi, pastoris filij in 

Karschoga, Stregnesio venerunt et in nutnerum 
meorum discipulorum 1 Maj adsciti, quorum Ma
jor in classem Rectoris: Minor verö superioris 
collegæ........................................................................2 2.

Gratis. Laurentius Jonæ, civis Oreb. f. pauperrimæ sortis, 5
Maji gratis introductus et in classem ABCdario- 
rum collocatus, gratis................................................0

Olaus Olai Kumblensis, fabri ferrarij filius, 13 Maj 
adscitus........................................................................2

Andreas Benedicti prætorius, pastoris Wibyensium 
filius, 21 Maj inscriptus et in classem collegæ 
positus........................................................................1

Jacobus Brynolphi, sacellani ecclesiæ Almbyensis f., 
26 Maj in classsm Dni Erici locatus .... 8.

Jonas Olaj Mædelosensis, agricolæ filius, prid. Ca- 
lend. Junij adscitus in classem inferioris collegæ 1

Summa 7 ®r 2.

Intervallo Æstivali. h. e. 
å diebus canicularibus usque Michaelis.

Petrus Laureniii, civis Oreb. f., 12 August«. . . 0 16.
Olaus Benedicti, pastor-is Kilensis filius, eodem die 16.
Jacobus. Erici Knistadensis, prætoris filius, 16 Aug. 1
Johannes Olaj, civis sutoris filius, 19 Augusti . . 1 
Magnus Nicolaj, pastoris filius in Ekeby, 24 Aug. 1

Summa 4 ©t.

Intervallo Autumnali
H. e. ä Michaéle usque ad Nativitatem Christi.

Johannes Olaj Knistadius, fabri' lignarij filius, 28 
Octob........................................................................ 1

Johannes Davidis, filius pastoris in Hardemo, 31 8bris 1 8.
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®r öre.

Barnhardus Svenonis, civis filius, gratis receptus 1 
9bris.............................................................................0

Andreas Andreæ Qvisbroensis, pauperis agricolæ 
filius, 3 Novembris............................................. 16.

w Magnus Hungeri Quisbroensis, rustici filius mediocris
fortunæ, eodem die................................................. 16.

Johannes Simonis Ekebyensis, 7 Novemb. ad scribas 
collocatus: sed non longé post mortuus ... 1

ScHOLARES A. D. 1641 TNSCRIPTI

Matthias Oneri, civis filius, 1 Februarij .... 1
Ericus Johanms, Consulis filius, 3 Februarij . . 1
Petrus Svenonis Kumblensz's, agricolæ filius, 10 Feb. 

in classem scribarum locatus............................ 1
Debet. Benedictus Ahasveri Westgothus, Dn. Johannis Oxen- 

stern de Sternesundh alumnus, 19 Febr. . . . debet.
Summa 7 ©r 8.

Intervallo Vernali.
Nicolaus Petri Sannefstadius, Kumbl., 29 Aprilis , 1
Petrus Andreæ Ekæus, Kumblensj’s, eodem dato. . 1
Andreas Andreæ Wibyensis, 1 Maj........................... 1
Jonas Benedict! Ascherensis, eodem die .... 1
Martinus Jonæ Ekebyensis, 2 Maj, pro inscriptions 0
Daniel Christierni, organistæ Oreb. filius, pro inscrip- 

tione....................... ........................................... 0
Jacobus Johannis Oreb., consulis olim filius ... 1
Johannes Andreæ, filius sacellani in Kumbla, 16 Maj 1
Gustavus Olaj, Cammerarij Holmensis filius, pro in- 

scriptwne debet.................................................. 0
Gustavus Laurentw, scribæ provincialis in Nericia filius 1 

Summa ©r 7.

Intervallo Autumnali.
Gratis. Jonas Petri, æditui filius in Hoffstadh, 2 9bris, gratis 0

Johannes Laurentij, rustici f. in Grefwedb, utroque 
parente orbatus, 18 Novemb..............................  16.
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©r öre.
Johannes Andreæ Knistadensis, agricolæ f., 28 9bris Øtbr. 

Summa 1 ®r 16.
Bartollus Laurent»» Alm, altero parente orbatus, 3 59

1 Obi is.............................................................. 0 24.
Gratis. Olaus Arvidi, rusticis parentibus in Glanshammar, 

7bris 8, gratis adscitus...............................0 0.
Gratis. Daniel Johannis Gravius, fratris mei filius, 11 Decemb. 0 0.
Gratis. Lucas Lucæ, civis filius: anteå scholam freqventavit, 

et postmodum svasu parentum ejusdem allectus, 
gratis receptus.......................................... 0 0.

Summa hujus intervalli 2 8.

Scholakes

In scholam Orebrogiensem suscepti A:o 1642.

Intervalli Brumali
Nicolaus Olaj Wermelandus, Ruschogensis, 24 Janu

ary in classem scribarum collocatus....................... 1
Olaus Petri, pago Söderby in Nærboåås, eodem die 1

' Benedictas Erici, in Ore Ejusdem paræciæ, dito . 1
Gratis. Stephanus Nicolaj Mosioénsis, 25 Jan. scribis ad- 

scriptus ...........................................................0
Gratis. Zacharias Laurent»» Smolandws, agricolæ filius, ex 

scholå Wisingburgensi venit, hie calculation! sese 
dedit, 26 Jan. propter paupertatem suam gratis 
susceptus ..... ................................................0

Petrus Svenonis Anestadensis, 27 Jan.............................1
Jonas Petri, in Leedh, Ekebyensis, 4 Febr. ... 1
Sveno Petri, eodem dato uterqwe, ad scribas . . 1
Olaus Ingonis Oreb., 7 Febr....................................... 0 24.
Ericus Laurent»» Ekebyensis, 10 Feb............................. 1
Olaus Andreæ Oreb., scriba, 16 dito......................... 0 16.
Laurentius Laurent»» Anestadius, eqw»tis f., 1 Martij 0 16.
Folcherus Laurent»»' Werm., Ruschogh., ad scribas 5

Mart»» positus....................................................... 24.
Gratis. Olaus Joannis Oreb., æditui f., 14 Martij ... 0 0.
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Johannes Lenhardi Kilensis, fabri ferrarij f., 19 
Mart............................................................................. 1

Summa 10 ©v 16.

Intervallo Verno.
Petrus Andrem Noramontanus, 14 Maj .... 1

«> Johannes Svenonis Greffensis, in classem supremi 
collegæ collocatus 13 Maj...................... 1

Olaus Joh. Gellerstadius, eqvitis filius, 18 Maj . . 1
Ericus Laurenh'» Atterstadius, 10 Junij .... 1
Ericus Erici Oreb., Consulis filius, 18 Junij . . 1 

Summa 5 ©t 0

Intervallo Æstivali.
Simon Laurentij Almbyensis, æditui filius, 8 Augusti 0 16.
Nicolaus Georgij Oreb., 14 Augusti................................0 16.
Sveno Truelij Oreb., 15 Augusti................................ 1
Jonas Petri Gellerus, subcaptanei filius, 18 Aug. . 1
Olaus Andrem Mædeloscnsis, in Heestadh, sculteti 

filius, 19 Aug............................................................. 1
Gratis. Laurentius Andrem Kreklingius, pauperis coloni filius, 

intercessione Dn. Georgij 2i Aug. gratis receptus 0
Joh. Benedict! Wibyensis, pastons f., 29 Aug. . . 1 8.
Sveno Benedict! Hammarensis, 30 Septemb. ... 0 24.
Petrus Petri Knistadensis, in Sanbäåjen, militis f., 

patre privatus......................................................... 0 24.
Summa 6 ©r 24.

Intervallo Autumnal!.
Haqvinus Nicolaj Tæbyensis, utroque parente orbatus, 

sed adoptivus cujusdam rustic! factus in præno- 
minata ecclesia et pago, 28 Octob. in classem 
scribaruni locatus . . ;......................  . 1

Petrus Erici Tæbyensis, dito 28 Octob., etiam scriba 1
Carolus Caroli Kumblæus, altero parente privatus, 

eådem cum ceteris bora et die inscriptus, et classi 
supremæ assignatus..................................................1

Olaus Jonæ Hammarensis, 1 Novemb.............................0 16.
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öre.
Israel Abraliami, civis f., 4 Novemb. Arithmetic:« 

addietus.................................................................. 0 24.
Ericus Jonæ Eeck, rustici f. in Jnestadh, 16 Novemb. 1

Debet. Georgius Johannis Oreb., 34 Novemb , pro inscript, 
debet........................................................... 0

Nicolaus Christophen Tæbyensis, 28 Obris, cum 
scribis numeratin’....................................................... 1

Mathias Svenonis, scriba, Nycopiä venit 2 decemb. 1 
Summa 7 ®V 8.

ScHOLARES A. D. 1643 INSCRIPTI. si

Tempore Brumali.
Henricus Georgii, agricolæ fllius in paræcia Odby, 

Arbogiii venit, et in classem supremi collegæ col
locates 27 Jan............................................................ 1

Nicolaus Georgij Oreb., 29 Jan. in classem Dn.
Georgij positus............................................................ 1

Ericus Pelrt Swinevadensis, 10 Pebr.............................1
Abrahamus Olaj Gellerus, signiferi f., 17 Martij . 1

Summa 4 ®f.

Tempore Verno.
Laurentius Nicolaj Ormestadius, 6 Maj .... 1 
Petrus Nicolaj Noramontanus, 28 Maj .... 1 8.
Johannes Jonæ Oreb.-, civis f., 15 Junij .... 1
Jonas Petri Lerbecki««, eauponis fllius, 28 Ejusdem 1 8.

Summa 4 ®v 16.

Tempore Æstivali.
Benedictus Johannis Mædelosensis, 13 Augusti. . 9tbr.
Johannes Erici Krenglensis, 24 Augusti .... 1
Johannes Olaj Solbergius KumbZens»«, 8 Junj . . 1 
Zacharias Laurente« Oreb., 18 Junij...................... 30.

Summa 3 ®r 30.

Tempore Autumn a li.
Andreas Erici Glanshammarens»«, pridZe omnium 

sanctorum..................................................................1 8.
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Bondaletij filij duo, seilicet in Knifstad pastoris, 
Olaus Jacobi Boudaletius, 14 Novemb...........................1 16,
Petrus Jacobi, frater ejus, eodem die......................... 1 frtjroete
Johannes Olaj Swinevadensis, in Hierta natus, 8

Decemb............................................................................. 1
Summa 3 ©r 16: cum 
modio triticio.

Anno 1644 Inscripti.
Sub Bruma.

Petrus Erici Greffensis, 5 Febr...................................1
Ingevaldus Petrj Folchvidius Kreklingensfs, 5 dito 1 8.

es Conradus Gerhardi Oreb., mercatoris filiws, 10 Febr. 1 8.
Jonas Gerhardi, frater ejus, eodem dato .... 1 8.
Petrus Martini Oreb., molitoris f., 12 Martij . . 4 
Olaus Andori Oreb........................................................ 24.

Summa 6 ©r 24.

Sub Æstate.
Debet. Johannes Benedicti Kumblensts, 12 Maj, pro in- 

script ione debet.....................................0
Johannes Caroli Wintrosensis, 12 dito .... 1 
Gustavus Martini Krecklingensts, signiferi equestris

f., 13 Maji in classem Dn. Georgij locatus . . 4 4ibr.
Johannes Erici Oreb., Consulis filiws...................... 1

Summa 3 ©t.

Sub Avtumno.
Debet. Nicolaus Nicolaj Wingakerensis, molitoris filius, 27 

Novemb. advenit, pro inscriptione debet: sed mo
litoris civitatis Martini Uxor spondebat pro eo, 
sed nec etiamnum solvebat................0

Olaus Laurentij in Nærboås, 11 Decemb. ... 1 8.
Johannnes Martini, sacellani Oreb. f., 16 Decemb.. 1 8.
Olaus Laurentij Oreb., 24 Decemb.............................116.

Summa 4 ©r.



1615. 15

©r öre.

Anno 164 5 inscripti.
Tempore BrumaIj.

Olaus Nicolaj Scbiollerstadius, 24 Jan., in classem
supremi collegæ collocatus, Nycopia accessit 1 8.

Martinus Jonæ Ekebyensis, 6 Febr...........................1 8.
Petrus Josuæ Echebyensis, in Aby natus, 17 Febr. 1 8.
Laurentius Nicolaj Glanshammarensis, 24 Trinit. . 1 8.

Summa 5 ®r.

Intervallo Vernali. os
Olaus Caroli Svinevadensis, 10 Aprilis......................... 1 8.
Olaus Olaj Scbiollerstadius, 26 April.............................. 1 8.
Johannes Jonæ Schiollerstad., 24 Maj..........................1 8.
Olaus Nicolai Kroom, 24 Maj pauperculæ fæminæ f. 24.
Paulus Jacobj, civis senatoris films, 7 Junij ... 1

Summa 5 ®r 16.

Intervallo Æstivali.
. Johannes Petri Lerbeckius, 26 Octob............................. 1 18.

Johannes Laurentii Wintrosander, f. sacellani, 1 9 9bris 1 8.
Summa 2 ®r 26.

Interva/Zo Autumnali.
Andreas Laurentij Knistadius, 3 9bris..........................1 8.
Sveno Andrem Wibyensis, 18 Novemb........................... 1 8.
Olaus Petri Wibyensis, eodem die............................... 1 8.
Jsrael Johannis Oreb., mercatoris filius, 15 Decemb. 1

Summa 4 ®r 24.

Anno 1646 recepti.
Tempore Hyemali.

Debet. Johannes Zachariæ, legiferi filius, 26 Januarij in 
classem supremi collegæ adscitus.........

Debet. Johannes Olaj 
Ericus Olaj 
Gustavus Olaj 

Debet. Olaus Svenonis

filij Olaj Erici telonarij, scribæ, 14
Febr...................................................

Oreb., aurifabri filius, 2 Martij . .



16 1646.

«i Tempore Ver nal i. 3«.
Olaus Olaj Oreb., mercatoris filius, 8 Maj ... 1 8.
Andreas Arvidi Oreb., scribæ arcis-filius, 18 Maj . 1
Jonas Jonæ, civis sartoris filius, 15 Junij ... 1 8.
Jacobus Simonis Oreb., fabri cultrarij f., 23 Junij . 1 8.
Olaus Olaj, Balnearij f., Oreb., 2 Julij..........................1

Debet. Johannes Henrici, alutarij filius, 13 Julij .... 0 
Summa 5 ©r 24.

Tempore Æstivo.
Petrus Magni Glanzius, pridle Diem Bartholom®«' 1 8.
Petrus Petri, filius sacellani in Mosio, 13 Octob. . 1
Olaus Johannis, sculteti f. in Schiollerstadh, 7 

Novemb........................................................................ 1 8.
Johannes Gerhardi, mercatoris Oreb. f., 12 ejiisdem 1 16. 
Petrus Jonæ, viduæ f. in Glansham., pago Skiolff, 

17 dito....................................................................1
Summa 6 ®r.

Tempore Autumnali.
Gustavus Olaj Oreb., sartoris f.,' 26 Novemb. . . 1 8.
Nicodemus Danielis "1 fratres; filij vero Danielis Mat- 
Daniel Danielis J thiæinFrotuna,civisArbogensis 2 16.

Debet. Johannes Johannis Oreb., fabri ærarij f., 5 Decemb. 0 
Summa 3 ®r 24.

SCHOLARES ANNO 1647 ADSCRIPTI.

Intervallo Ve mal i.
Petrus Svenonis Wintrosensis, in pagiolo Oiofaintj« 

töl'p natus, pauperis agricolæ f., 5 Maj .... 1
Ericus Olaj Kumbiensis, 8 Maj....................................1 8.
Petrus Danielis, ibid., eodem die.................................... 1 8.
Haqvinus Nicolaj Glandzhammarensls, 19 Maj . . 1 8.

Debet. Petrus Georgij Krechlingens«s, patre quondam quæ- 
store in Borussia, 22 Maj....................... 0 0.

Martinus Petri Wergh, 16 Junij . . '.....................
Summa 4 ®r 24.



IS17. 17

©t öre. 
IntervaZZo Æstivo. seu

Post dies caniculares,
Magnus Jonæ Tæbyensis.........................................1 8.
Ericus Svenonis, ibid.................................................... 1 8.
Olaus Lauren/«, pastorts filius in Krecblinge . . 1 8.
Jonas LaurenHi Toske.............................................. 1 8.
Petrus Andreæ, pastores filius in Moosiöö ... 1 8.
Petrus Benedict! Tæbyensis..................... 1 8.
Johannes Johannis, ibid............................................... 1 8.
Nicolaus Laurentij Schepstadius.............................. 1 8.

Hi octo 12 Augusti sunt introducti et in classem 
supremi collegæ suscepti, infbrmati prius non 
nihil in ædibus pastoritijs ab honorabili et 
docto viro Andrea Petri ibid, pastore.

Ericus Johannis. Edzbergensts, in æedaqtnernar mo-
litoris filius, 14 Augusti, in classem infimam locatus 1 8.

Sveno Erici Atterstadius, molitoris f., 16 Aug. . . 1 8.
Summa 12 ©r 16.

IntervaZZo Autumnali. o«
Petrus Jonæ Echebyensis, qui quidem antea Orebro- 

giam freqventavit, sed sesquiannum abfuit, redijt 
anno 1647 Novembris 2, Abacum amplexus; pro 
reditu pendebat..........................................................1 16.

Gustavus Andreæ Oreb., sartoris filius, altero pa- 
rente privatus, 9 Novemb........................................ 1 8.

Debet. Bavaldus LaurenZtt, N. N., 24 9bris.....................
Arvidus Andreæ, civis sartoris filius, 4 Decemb. . 1 8.
Martinius Nicolaj, civis filius, pauper, 11 Decemb. 24.

Summa 4 ©r 24.

Anno 1648 recepti.
Termino Brumæ.

Andreas Andreæ Ockna-G^llerus, 27 Jan....................... 1 8.
Andreas Jacobi Katzius Anestadensis, signiferi eqve- 

stris filius, 13 Pebr. . :.....................................1 8.
2
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Gratis. Jacobus Henrici, in Snaflunda paræciæ Anestad: nunc 
v. in Knistad, viduæ militaris f., 13 Martij . .

Summa 2 16.

Termino Vernali.
Andreas Laurentii Swinewadensis, 19 Maj in clas- 

sem intermedij collegæ collocatus....................'1 8.
Johannes Josuæ Gravius, scholæ Rectoris filius: Deus 

inceptis benedicat atque secundet etc.

ei AdiebusCanicuiaribus.
Johannes Petri Oreb., calcearii filius, 12 Augusti . 1 8.
Petrus Alberti, 15 Aug., senatoris filius .... 1 8.

Debet. Petrus Magni Kumblensis, in Reestadh, 24 Aug. .
Debet. Martinus Johannes, filius proconsulis, 8 7bris . .

Summa 2 ®r 16.

A festo Michaelis.
Gratis. Olaus Laurentij, filius sacellani quondam in Win-

träsa, Die Simonis Jud®.................................... 0
Debet. Magnus Benedict! in Walbytorp Tæbyensis, 11 

Novemb.......................................................
Olaus Andrem Swinewadensis, 28 Novemb. . . 18.

Summa 1 ©r 8.

Anno 1649 adsripti.
Sub Bruma.

Johannes Andrem Tæbyensis, 25 Jan............................. 1 8.
Petrus Olaj ibid., postero die......................................... 1 8.

Gratis. Nicolaus Johannis Glantzhammarensis, ex pago
Blexna, 29 Jan..........................................................

Simon Johannis Mædelosensis, 15 Febr........................ 1 8.
Johannes Olaj Lindemontanus, 19 Febr......................... 1 8.

Summa 5 ©r.

Sub Vere.
Andreas Jonæ, civis tenuissimæ sortis filius, 30 April. 1
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Hieremias Lauren/ii, civis f. optimæ conditionis, Dito 1 8.
Ericus Ravaldi Glantzius, 13 Maji decemviri filius 1 8.

Summa 3 ©r 16.

Post Caniculares.

Olaus Johannis Halsbergensis, 12 Augusti ... 1 8.
Ericus Jonæ, pastoris filius in Swinewadh, Lincopiå 

accessit 6 Septemb. et in classem Rectoris lo
catus ....................................................  1

Andreas Olaj, sacellani filius in Lillekyrckia, 10 7bris
Petrus Johannis Klingius, frater Dni Laurentij su- 

premi collegæ, in classem Imam collocatus 12 
Septemb...................................................................

Post omnium sanctorum.

Simon Andrem, 3 Novemb., Wibyeusis agricolæ co- 
loni filius, ad scribas collocatus...........................1 8.

Nicolaus Nicolai Lengebroensis. pago Rynninge, agri
colæ filius, altero parente orbatus, postridie san
ctorum accessit, in vitis parentibus in classem pri
mam locatus................................................................... 1

Ericus Erici Oreb., civis mediocris fortunæ filius, 5 M
Novemb. in classem Imam collocatus .... 1 8.

Andreas Andreæ Halsbergensis, dito, rustic* filius; 
ad scribas collocatus............................................... 1 8.

Petrus Andreæ Burck, f. mercatoris Oreb., 8 9bris 
in classem primam locatus..................................... 1 8.

Jacobus Jacobi Oreb., mercatoris filius, 9 Novemb.
inscriptus et in classem primam locatus ... 1 8.

Sveno Martini, sacellani Orebroensis filius, antea fre- 
qventavit sed reliquit, post modum denuo rogatu 

. parentum receptus et in classem scribarum loca
tus 11 Novemb.....................................................

Ericus Erici 1 pastoris filij in Ascher, 12
Johannes Erici, fratres J 9bris in scholam adsciti, 

quorum alter in classem 2dam, minor autem in 
primam collocatus.................................................... 2 16.
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Johannes Abrahami, civis Oreb. f., ad plagam urbis 
aquilonarem, 24 9bris classi primæ assignatus .

TO

Anno 1650 inscripti.
å n u n d i n i s Diei H e n r i c i.

Laurentius Laurentii Hiddingensis, 29 Januarij in 
classem primam locatus..........................................1 8.

Nicolaus Petri Giellerstadia-Oclinensis, 1 Pebr, in 
classem primam locatus...........................................1 8.

Magnus Svenonis, civis Oreb. f., 2 Febr. inscriptus, 
et in classem scribarum collocatus................

Dn. Johannes Erici Nericius, studiosus, Arbogiå 
venit, et approbatione R:di Dn. Episcopi Doet. 
Joh. Matthiæ, litterisqne commendatijs, primæ clas- 
sis collega constitutus prid. Non. Febr.

Dito deposuit Collegatum 3tiæ classis Dn. Lauren
tius Johannis Klingius ad obeundam sacellani- 
am Oreb.

Carolus Caroli Lundius Hoffstadiensis, prætoris pro- 
vincialis quondam Nericiæ Orientalis filins, 7 
Febr. in classem 2dam locatus...........................1 8.

Magnus Vngeri, Stregnesio venit, et denuo in seho- 
lam Oreb. adscitus, atqne in classem Rectoris 21 
Feb. collocatus......................................................... 1

Petrus Gudmundi Cuprimontanus, 2 Maj accessit, in 
classem primam collocatus: pro inscriptions . . 1 8.
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CATALOGUS
DISCIPULORUM

qui Scholam frequentabant circa adventum 
Abraliami Walingii Rectoris

Mense septembri 1711. *

Classis 4: tæ.
Andreas Petri Walenius, Pastoris in Lännäs filius, cum venia et com- 

mendatiis Rectoris anno 1712 d. 2 Septemb. discessit Strengnesium.
Carolus Petri Walenius, itidem Pastoris dicti filius, secutus fratrem 

dicto tempore Gymnasium petiit.
Nicolaus Almlind, agricolæ de Nemda filius, in Alrnby, Cum didicisset 

Arithmeticam, discessit' die 20 Maji 1714, impetrato vitæ testimonio integri- 
oris, atque ad rationarium ad discendam ejus artem se contulit.

Classi nm tri um re] i qu ar um.
Carolus Samwe/Zs Halmannus, filius Concionatoris Nosocomii urbici; 

die 18 Junii 1712 in claésem 4tam translatus; Anno 1713 die 30 Julii, post- 
quam propitio genio fideliter admodum et feliciter literas didicerat, discessit 
Strengnesium, diligent! ornatus testimonio. — Theol. Professoris titulo ornatus 
decessit Pastor et Præpositus in Ytter Sela 1770.

Laurentius Clarberg, natus patre armamentario (: Sv. ©totfniafare :) 
eoque cive Orebroensi, d. 18 Mensis dicti peracto examine ad classem 
4:tam vocatus, 1715 ab æstate (?).

Olaus Börstling, agricolæ filius in Snaflunda; 1712 d. 18 Junii classi 
4:tæ adscriptus; mense autem Septembri discessit cum venia et testimonio 
Holmiam.

Johannes Halmannus, Lancemanni in Hardemo filius. 1712 d. 18Junii 
probavit se discipulis classis 3:tiæ accenseri posse, qwoc? factum. 1713 mense 
Junio in classem Rectoris admissus, e qua statim annuente patre suo petiit 
classem Arithmeticam. — Conductor prædii Gräsön obiit.

Nicolaus Hultman, Inspectoris Postæ filius. 1714 die Juni paulo ante 
examen scholam reliquit, et ad Camerarium ad discendam ejus artem, quæ 
est a rationibus.

Johannes Seger, filius hom/nis tenuissimæ sortis, informationem arith
meticam d. 3 Febr. 1712 petiit.

Gustavus Kiörning, rustici filius in Korningstorpe. 1712 die 18 Junii 
pro discipulo classis 2:dæ humeratus, 1713 classi 3;tiæ adscriptus, et 1714 
mense Febr. classi 4:tæ,

Lib. Sch. p. 74—121.
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Olaus Mällring, agricolæ filius in Kiörningstorpe, trnnslatua in classem 
3:tinm die 18 Junii 1712, sed in classm 4:tam 1714 mense Febr. — Ad 
Gymnasium Stregn. anno 1716 in Majo profectus. Fuit modestus et ingenuus 
discipulus, nec non eximia bassi voce præditus.

Johannes Ekman, natus patre cive Orebrog. et simul magistro glo- 
borurn vestiariorum (: Snapmafflie :) die 18 Junii 1712 in classe hw 
remanere jussus est, 1714 mense febr. in classes 3:tiam.

Andreas Nalén, Senatoris olim Orebroensis filius, repetiit classem hmam 
die 18 Junii 1712. 1714 vero et mense febr. classe??i 3:tiam.

Andreas Skythe, viduæ pauperis filius Orebroensis, relicta schola cæpit ser- 
vire ædituo urbico Lars Öhm. Verum cum hie ob crimen adulterii . . .

Melchior Ekmarck, natus in Eker, patre rustico. Sponsore ConRectore 
atque intercessore, classis 4:tæ mansit discipulus. Anno 1716 information! 
Geodetæ Dn. Debeschii commendatws a parentibu' suis.

Benedictus Ymning, patre Metallario de Vintrosa, d. 18 Junii 1712 
pro 2 classis discipulo agniUs, anno sequenti classis 3:tæ. 1714 semestri 
vernal obiit diem supremum.

is Classis Ar it hmetieæ.
Andreas Biörkling, filius agricolæ in TringsKullen, prope urbem. 

Hie deserta Schola domi e vita discessit.
Petrus Almträ, natus in Alrnby, de schola, postquam Arithmeticis uonnihil 

et scribendi exercitio vacaverat, ad prætorem arcis se contulit, cujus factus 
primo pedissequus.

Jacobus Grahn, in Vintrosa patre rustico natus, Mense Martio circiter 
1712 repetiit locum 3 classis, quasi qui tempus alioqui frustra transigeret, 
tandem apud Rationarium Qwist didicit rationariam.

Johannes Aman de Snaflunda, rustici filius. postquam scholam duos an- 
nos frequentasset, nomen militiæ, qnæ satellitii regii est, dedit, discessitque 
testimonio ornatus Anno 1712 die 14 Julii.

Ericus Sundbohm 1 ,, . „
_ n .. , > tratres inhmæ sortis de Almby.Laurentius öundbohm I
Petrus Leckander, metallario in lekhytta patre.

Rediere iterum ad Scholam qui sequuntur, 
cum propter pestem, quæ superior! anno 
. . hie grassari cæpit, et prop/er alia im
pedimenta earn deseruerant:

Olaus Zetræus, rustici filius in Zätra et Skyllersta, elegantis ingenii puer, 
Strengn. Gymnasium die 10 Aug. 1714 petiit, non tamen sine Rectoris bono 

testimonio. — V. D. Comminister in Glantshammar et Ringkarleby obiit.
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Petrus Lilltå Orebroensis, Classis 3:tiæ discipulus.
Jacobus Eskenberg, natus in Ekskogen in Almby, patre rustico, 

classis 2:dæ discipulus. 1712 d. 18 Junii in classem 3:tiam translatus; 
deinceps in classem Rectoris, ex qua, postquam et annum Notarium egerat, 
Gymnasium in Augusto A:o 1717 petiit.

Petrus Tyman, ex Snaflunda, rustici filius, classi 2:dæ adscriptws, 
discessit post aliquot menses, et factws amanuensis rationarii Regimenti Nericii 
Dn. Hasselström.

Gabriel Lagerberg, a me introductus est autumno anni 1711, natus 
patre Orebr. et Armamentario; cui cessit locus 2:dæ classis. Hie 
nonnihil mansit in proposito, deinde autem studuit arithmeticæ, et sic contulit 
se ad peregrinum Anglum.

Olaus Grahnbohm, de Vintrosa, sortis tenuis parentibus natus, locum 
occupat 2:dæ classis.

Olaus Akerroos, pauperis sortis, orbatus parentibus, qui, ut hebes erat ingenio, 
ita non multum profecit.

Anno 1711 die Septembris Olaus Erici Sundelius, filius olim Pastoris 
in Edzberg, commendatus Apologistæ ut erudiatur Arithmeticis, quæ 
ubi didicisset, insciis et invitis curatoribus nomen dedit militiæ, factusque 
tympanists 1714 mense februario; anno 1715 orebrogiæ inscriptus miles gre- 
garius.

Ex quo rectoris manus agressus fui, Advene- «
runt societatemque Scholasticam petierunt:

Anno 1711 die Septemb. Andreas Hedenius, Præpositi, jam ante 
annum defuncti, in Vidby, Magistri Andrem Hedenii filius; 
in classem Rectoris locatus. Anno 1714 d. 17 febr. abiit ad Gym- 
nas. Stresrnes. r

Andreas Oman, patre olim Collega Scholæ, jam senalore Orebr., natus, 
locum in classe 4 impetravit, et post tri am annoram felicem et diligew- 
ter navatam operam in literis, Streng. Gymnasium petiit.

d. 22. Daniel Stenins, filius civis Orebr., informahoni Collegæ clas
sis 3:tiæ commissus. 1713 mense Aug. in classem 4 adscitus. et 
mense Majo 1716 a matre vidua ad Gymnasium Stregn. missus. — 
Postremo S. Theologiæ Lector, Pasto?- et Præposit?zs in Aspö.

d. 20. Israel Johannis Garphius, filius Monticolæ in Wintrosa, com- 
missus Collegæ 2 Classis, post annuum intervallum abiit.

d. 21. Laurentius Andreæ Vidhult, de Wija in Wintråsa, rustici 
filius, traditus Collegæ l:mæ classis.
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d, 19 Octobr. Ericus Benedicti Molander, filius Sacellani in Wydby, 
qui locum obtinuit in Classe Rectoris. anno 1714 d. 17 Febr. 
discessit Strengnesium, digno bonoque testimonio munitus. — Upsaliæ 
mortuns

Eodem die. Carolus Benedicti Molander, frater, in classem 3:tiam 
locatus, et ad Gymnasium Stregnense anno 1716 mense Majo transla- 
tus. — Comminister in Edsberg et Hackvad obiit.

Eod. die. Abrahamus Dejenberg, Askersundiæ natus patre opulen- 
' tiori et Give, Lincopia venit; cui cessit classis 4:tæ locus pri

mus. Erat et hie felici ingenio præditus, verum cum in gentilium mo- 
rum barbariem per lusum aleæ et genii indulgentiam degenerare de- 
prehensus est, et castigatus, et scAolæ et literis renunciavit.

Eod. die. Johannes Kiempe Askersundensis, Stregnesio venit, qui 
post natalitia Domini, inconsulto rectore, Strengnesense petiit Gymna
sium. — Comminister in Knidstad et Hidinge obiit.

die 20. Gustavus Lenbohm, Askersundiæ honesto cive patre natus, 
in classe Rectoris locum assecutus. Hie diligenter et felieiter, 
pro ingenii felicitate, literis vacavit, tandem 17 febr. 1714 scholæ va- 
ledixit et Gymnasium Strengn, petiit. — Secretarius civitatis Orebr. obiit.

d. 18 Octob. Johannes Zaehariæ Stadinus, Pastoris filius in Edz- 
berg, 3:tiæ classi adscriptus. Anno 1714 die 10 Aug. ad Gymna
sium testimonio, quod meruit, optimo ornatus abiit. — Postremo Pastor 
in Vallby et Hammarby. — obiit 1772.

d. 25. Laurentius L. Tyckhammar, de Tycke in Snaflunda, ruricolæ 
filius, in classe i:ma locum nactus.

d. Novemb. Laurentius Eek, filius civis Orebr. ad classem l:mam 
introductus. hie ncque diligenter neque diu frequentavit scholam.

Abrahamus Eek, frater, ad eandem classem.
ri Petrus Norling, Örebroensis, quod parentibus orbatus ab avun- 

culo sustentetur, gratis admissus in classem l:mam. ubi ali
quot intervallis inslitutus est.

1712 d. 5 Febr. Ericus Benedicti Illerstedt, de Illestorp in Kijl, 
agricolæ filius, ad 1 :mam classem delatus.

Ericus Laurent/« Billinger, de Billinge in Kijl, in classem 
l:mam ductus.

Laurentius Petri Låckenkijl, agricolæ filius in Kijl, locum apud 
' ceteros in 1:ma classe sortitus.

Eod. die. Laurentius Petri Brobeck, Örebroensis, qui apologistæ 
informationi demandatus, post duo vel tria intervalla scholam de- 
seruit.
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d. 6 Ejusdem. Laurentius Mejer, civis Orebr. filius, in classem 
1:mam translates, 1714 petiit classem arithm.

d. 9. Petrus Olai Kyrenius, Aeditui in Gräfve et Kyrkiobohlet fi
lius, ad classem 1-.mam admissus.

d. 15. Jsaacus Lindbohm, de Råd in Asker, natus patre locum te- 
nente, sed hodie in Moscovia captivo, accepit locum inter 
commilitones classis 3:tiæ.

Eod. die. Johannes Nicolai Nyblinws, ex Kåfvestad in Skyllerstad, 
agricolæ judicis filius, petiit informationem pædagogi, abfuit 
per tempus, deuuo accessit d. 5 Febr. 1714. et paulo post abiit.

d. 10. Israel Hermanni Hoof, filius civis Orebr. et Pcllionis, disci- 
pulns l:mæ classis factus. Hic post 6 annos scholafir reliquit et ar
tem paternam discere cæpit, ornatns præterea digno, i. e. bono, testimonio.

Eod. die. Nicolaus Jonæ Mosen, agricolæ filius in Kumla, inter in- 
fimos classis l:æ locatus.

d. .20 Ejusdem. Carolus Gustavi Engelfiilt, de Broby in Widby, 
cupiditate disecndi sponte sua Scholam petiit, locum in classe 
l:ma impetravit, sed paulo post, quod esset ingenio tardiori, rei 
scholastic® nuntium misit.

Eod. die. Andreas Lindbohm, exactoris ' vectigalis ad Leekhyttan 
filius, admotus classis l:mæ infimis, qui informantur a Pæ
dagogo.

Isaacus Kumblinus, Patre olim pastore in Skagershult natws, 
factus discipulus 1 :mæ Classis circuli superioris. Hic et doci- 
lis et diligens fait, tandem anno 1718 mense Augusto ad Gymnasium 
Strengn. se contulit.

d. 20 febr. Joannes Nicolai Husing, de Kråklinge, agricolæ filius rs 
in Husby, commendatus Apologistæ, in classis infimæ circulo 
inferior!.

Eodem die. Laurentius Nicolai Granqvist, de Granliamar in Vin
trosa, patre colono agri, primæ classi adscribitur. qUia autem 
deprehensus est extra legitimum conjugii torum natus, se ad civilem vi- 
tam appZicuit, suscipiendo munus apud Prætorem arcis.

d. 22 Febr. Johannes Tingstedt, Vestmannus de Elfwara, Sartoris 
filius, in classem supremam collocatus, pUer ob ingenii solertiam, 
morum . elegantiam et indefessum studium Præceptoribus gratissimus; 
abiit autem, quia hoc anno Urbs et Gymnasium Arosieuse incendio fla- 
graverat, ad Gymn. Strengnesense 1714 Äug. 10.

d. 27 Ejusdem. Ericus Broman, civis Orebr. filius, in circulum in
feriorem l:mæ classis introductus.
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Eodern die. Nicolaus Olding, patre jam Orebroensi natus, Arbogia 
accessit, qui receptus est in classem 2;dam, de qua tamen post 
dimidium annum et qwod excurrit exivit.

Eodem die. Petrus Joannis Klingmark, de Kråklinge, patre agri- 
cola, in circulutn inferiorem classis 1« locatus.

d. 7 Martii. Johannes Råberg, Askersundiæ patre olim telonario 
natus, locum in classe 2:da accepit, sed post annuum intervallum, 
inscio inconsultoqae rectore commissMS curæ Gymnasistæ Strengnesensis.

Eodem die. Andreas Dejenberg, Askersundensis, inter alios classis 
l:mæ discipulus in circulo supr. locatus, pari modo quo prior 
Strengnesium missns.

d. 2 Maji. Olaus Olai Boliman, Lancemanni filius in Vidby, in 
. circulum supertorem classis l:mæ adscitus. Strengnesium pro- 

fectus est anno 1718 mense febr., idque studiorum gratia. — Postremo 
census publici Præfeclus.

eodem die. Laurentius Håsten, de Håsta in Gräfve, patre Agricola, 
circuli inferioris discipulus in Classe l:ma factus.

d. 6 Maji. Petrus Petri Hast, Orebroensis, patre telonarii ministro 
natus, in classis infimæ circulum superiorem adscitus.

Eodem die. Andreas Hast, frater Superioris, accessit et locum in 
Circulo inferiori classis l:mæ sortitus est.

Eodem die. Nicolaus Lanell, patre Armamentario (: sive (StoeftW 
tåre :) Orebrogiæ natus, locum sortitus in classis l:mæ cir
culo superiore.

is d. 26 Maji. Laurentius Petri Tyste, Scribæ mediocris fortunæ filius, 
Orebroensis, classis l:mæ in circulo inferiore factus discipulus. 

Christophorus Mobak, Orebrogiæ honesto et vetere, et de Schola 
nostra Optime merito, cive natus, in Supremis l:mæ classis 
locum accepit. Quern pater post aliquot intervalla temporis promovit 
ad eos, qui artem rationariam discunt in arce regia.

Nicolaus Nytelius, olim Collegæ Scholæ Orebr. emeriti et can
toris præstantis filius, in circulum inferiorem classis l:mæ 
locatus.

Unde Scholares, qui, ante meum adventum in- 
scripti, alii post alium per annum redierunt, faciunt 29.

Qui vero a me postea adsciti sunt, die 18 
Junii, quo Examen habitum erat, A:o 1712 nume
rantur .................................................................................46.

Summa 75.
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Scholam repetiit Olaus Skyllerström, rustici filius, de Skruke in 
Skyllerstad, qu» propter intercessionem Matris receptus est, 
et die 16 Augusti in classem l:mam locatus.

Olaus Erici Norrfelt, de Norby in Hardemo, rustici filius, post- 
quam abfuerat, Scholam repetens locum occupavit, quem ipsi 
1711 in Novembri tribueram, in classe l:ma. sed paulopost 
rursus abiit.

Anno 1712 intervallo, quod a die S. Laurentii incipit et ad so 
diem S. Luciæ definit, autumnali scilicet et semestri, in- 
scripti sunt ordine:

die 11 Augusti. Nathanael Zachariæ Stadinus, Pastoris filius in 
Edzberg Eruditi Viri Zachariæ Olai Stadini, et in classem 
l:mam locatus. Anno 1714 die 10 Aug., qaia frater major natu 
Gymnasium Strengn. petiil, missus est una ad scholam Strengnesensem. 
Post semestre autem rediit et post anni spatium, nddlcet die 21 Apri- 
lis 1716, societatem, quæ Strengn. est, Gymnast! petiit. — Postr. Pa
stor in Wålinge.

die 13 ejusdem. Ericus Andrem, civis Orebroensis filius, tenuioris 
sortis, locum in classe l:ma sortitus, et Vestrosius vocatus.

die 13 itidem. Ericus Petri, sutoris Orebr., Bergfelt dictus. Factus 
discipultts classis l:mæ.

d. 15. Ericus Petri, rustici de Bitinge in Mädlösa filius, unde no
rnen Bitinger accepit, et locum in classe l:ma, abivit 1715 
non salutato rectore.

die 18. Johannes Johannis Siöman, civis Orebroensis filius, classi 
l:mæ adscriptus.

d. 22. Johannes Nicolai Tysling, natus Orebrogiæ, patre milite præ- 
sidiario in arce, qui venit ex paroecia Tysslinge, locatus in 
classem l:mam.

Eodem die. Abrahamus Lekenberg, monticplæ filius in Latorp et 
Tysslinge, classi primæ adscriptus.

Eodem die. Henricus Benedict Hagsten, aucupis filius de Smestorp 
in Hidinge, locum accepit in infimis primæ classis, gratis in- 
troductws.

d. 23. Lauren/fws Allerin, ^ostea Stjerner, de Mädlösa et Akraby, 
rustici filius, in classem l:mam locatus. Hic, uti felicissimo erat 
erat ingenio et elegantissimis moribus, ita quoque summam adhibuit 
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diligentiani: quo factum, ut quatuor annis totidern classes occupaverit; 
et Gymnasium petivit Strengn. anno 1716. — Postremo Pastor in So- 
runda, & Adjac. Distr. Præpositus. — obiit 1767.

Eedom die. Carolus Petri Löfberg, olim militis, de Lofnæs in Kijhl 
ocli Lekebergslaget, filius, in l:mam classem inter infimos 
concessit, gratis.

si Augusti die 23. Petrus Johanms Holm, civis quondam Orebroensis 
et sutoris filius, in numerum Scholarium infimorum classis 
pritnæ gratis admissus.

Septembris die 2. Andreas Erici -Stockenstrom, consulis Orebroen
sis celeberrimi filing, cui locus in classe 4:ta cessit. Verum 
post semestre spatium Scholam reliquit, atque privatum Præceptorem 
privatamque institutionem repetiit.

Eodem die. Ericus Erici Stockens.tröm, frater prioris, qui, ut no
men, ita et ingenium paternum referre visus est; occupavit 
autem locum a fratre proximum. eodem modo et tempore et hie 
discessit. — Post. Justitiæ Cancellarius. Anno 1769 Mense Maji ab 
Ordinibus Regni Norkopiæ congregatis, Senator Regni constitutus. — 
1771 Comes factus. 1772 Senatu Reg. licentiatus et iterum introductus.

Eodem die. Paulus Erici Stofckenström, eodem quo illi parente na- 
tus, Classis 3:tiæ discipulis infimis adscriptus. Hie pariter 
fratres secutus est. — Consiliarius Collegii Regii, quod a Camera no
men obtinet.

Eodem die. Petrus Ramnerus, agricolæ de Ramstad in Wintrosa 
filiws, discipulis classis l:mæ infimis associatus. anno 1718 
mease auguslo scholæ valedixit, secutus judicem provincialem Nobiliss. 
G. Funck, qui aliquo temporis curriculo vices satrapæ sustinuerat.

die 8:vo. Laurenfeus Giers, Pastoris in Ekeby et Giällerstad Dn.
Andre® filius, cui locus cessit inter Supremos classis 4:tæ, quæ 
Rectoris est. Gymnasium petiit 1714, mense febr.

Eodem die. Gustavus Vahlbom, natus parente Dn. Martino In- 
spectore officinarum ferrearum circa Boo in Swinevad; cui 
locus in Supremis classis IVitæ cessit. secutus priorem ad Strengn. 
Gymnasium.

d. 15 7br. Abraliamus Olai Tegner, fabri lignarii filius, Orebroen
sis, receptus in numerum Scholarium infimorum infimæ clas
sis, idque gratis.

d. 20. Nicolaus Almträd, Joannis Rustici in Sunstorp et Almby 
filius, introductus in classis infimæ circulum inferiorem.

Eodem die. Nicolaus Hallöhr.
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Eodem die. Henricus Mask, defuncti Svenonis Mask locum te- 
nentis in Norby et Kråklinge filius, locum accepit in cir- 
Clllo inferiore classis primæ. — Post. Exactor Territorialis (Mné; 
man) in Hardemo & Kræklinge.

d. 23. Olaus Laurent«« Barnstedt, rustici de Ramstad in Wintråsa 
filius, adscriptus circulo inferior« classis primæ. abiit hie anno 
1718 tnense Aug., ut rei oecononiicæ et agresti nobiliss. Du. Jud. Pro- 
vine. Gust. Punek præesset.

October d. 10. Andreas Erici Rundstedt, rustici de Ränna in Kijhl, sz 
locatus in classis primæ circulum inferiorem.

(Samma bag. Jacobus Petri, rustici de Granhammar in Wintråsa 
filius, unde Granhammar cognominatus, factus autem Disci- 
pulus infimws infimæ classis. Hie potissimum scribere et uumerare 
didicit, donee ab Insp. Vectigalis, quod pro transitu pontis penditur, 
susceptus est. t

<S. b. Simon Laurent«« Torskenberg, rustici filius de Tössiö in 
Mosåss, inter infimos classis primæ locum nactus.

Eod. Die. Jacobus Larent«« Granhult, rusticis parentibus, sed jam 
defunctis, natus in Granhammar, classis primæ infimis asso- 
ciatus. postquam arithmeticam didicit, Anno 1715 relicta séhola, præ- 
tori arcis Dn. L. KShre servire eoepit. — obdormivit autem anno se
quence una cum Dno Kåhre, Commissario superiore, Holmiæ.

d. 14 hujus. Petrus Beck, Andrem naucleri Orebroensis filius, ad
scriptus circulo superior« classis primæ.

d. 15. Andreas Broman, Andrem civis Orebr. filius, factus discipu- 
lus cireuli inferiores classis primæ.

Eodem die. Olaus Jonæ (Rodkop) Örlind, militis præsidiarii in 
arce filius, ad classis primæ circulum inferiorem admissus.

d. 21. Johannes Gustavi Westring, civis Orebroensis filius, in clas
sis l:mæ circulo infimo locum nactus.

d. 22. Johannes Nicolai De-Nain, rustici in Nain et Anestad pa- 
rcecia filius, commendatus Apologistæ, elassis l:mæ circuli 
inferioris Præceptori, sed non diü mansit, antequam se militum 
gregariorwn numero associavit.

d. 2 Novemb. Olaus Svenonis Palm, ruricolæ de Palmbohultet in 
_ Mosåhs filius, Arithmetic® addiscendæ gratia scholam petiit, 

ideoque Præceptorem nactus est Apologistam.
d. 4. Olaus Andreæ, classiarii Orebr. defuncti filius, in classem al- 

phabeticam admissus, gratis.
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d. 4. Petrus Erici Torsk, equitis de Tössiö in MosShs, sed jam 
Captivi in Moscovia, filius; inter infimos Classis infimæ locum 
nactus.

ej d. 4 Novemb. Laurentius Laurentü Billingstedt, olim rustici filius 
in Billinge Kijlensium, in classem alphabeticam locates.

d. 6 Ejusdem. Ericus Jonæ Beckman, Lancemanni filius, in Qwist- 
bro et Beketorp habitantis, factus discipulus classis alphabe
tic». eleganti et felicio ingenio præditus, diligenter studuit dum hic 
didicit. Anno 1717 semestri autunmale Gymnasista Strengn. evasit. — 
Post. Eloq. et Poéseos Lector. Postr. Pastor in Oster-Hanninge.

Eodem die. Jonas Jonæ Beckman, frater superioris et collateralis 
factus. postquam aliquamdiu didicisset, scribæ provincial! traditas. — 
Postr. Prætor Territorialis (Äronofogbe) in Lekebergslagen.

Eodem die. Nicolaus Nicolai, rustici de Södra Hult in Qwissbro 
filius, in classem alphabeticam admissus, dictus aulem . . .

Eodem die. Petrus Andreæ Kijhlberg, civis Orebr. filius, classi al
phabetic» adscriptus. elegantissimus et solertissimus fuit discipuhis. 
anno 1717 scribæ arcis traditas.

d. 12. Olaus Nicolai Swart, equitis gregarii Orebroensis filius, in 
Scholam et classem alphabeticam gratis admissus.

d. 17 Ejusdem. Olaus Andreæ Knidswall, rustici de Giökswala in 
Knista filius, in classem alphab. admissus.

d. 11 Decemb. Laurentius Nicolai Colliander, rustici de Kollie in 
Rinkaby, factus classis alphabetic» discipulus.

Semestri Vernali Anno 1713 in Scholarium numerum recepti.
Februario die 3:tia. Petrus Nicolai, rustici in Arro Axebergensium 

filius, qui locum inter infimos classis alphabetic» accepit. 
Cognomen Arroensis, quod deinde mutatum in Arnberg, cum Anno 
1715 bona cum venia abiret, operam suam commodatnrus' Rationario 
Dn. Hildebrandi in Grytbytta.

Eodem die. Ericus Laurentii, rustici in Rinkaby filius, et inde Rink- 
holm denominatus, locum in classe alph. accepit.

Eodem die. Nicolaus Laurentii, agricolæ in Gräfe by, filius, cog- 
nomine Grafmark, cui locus classis infimæ cessit.

si die Febr. 3:tia. Benedictus Benedict! Hytring, de Hytringe in Eds
berg, pater ejus defunctus, ideoque egenus, non suis sed M. 
Rev-.di Pastoris Zachariæ Stadini sumtibus et impensis hic 
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sustentatur. 1715 a. quia compressisset pastoris dicti filiam, coactus 
est earn in uxorem ducere, et scholam deserere.

die 4:ta. Laurentius Nicolai, Civis Orebroensis, sed jam demortui, 
filius, qui, uti ab avunculo tutore in Scholam missus, ita ab 
illo nomen traxit et cognorainatus Bilgren. Locatus a. in 
classem 3:tiam.

Eodem die. Jonas Petri, rustici in Edsbergz by filius, cui Edens- 
berg cognomen datum, et locus cessit in classe alph.

Eodem die. Ericus Erici, in Enebacken Edsbergensium agricolæ, 
filius, unde Enebäcker vocatus, factus discipulus classis alpha
bet icæ.

die 5:te Febr. Nicolaus Benedict, natus patre agresti in Wässby 
Kräkl., Wäsgren cognomen, locatus in classem alph.

Eodem die. Petrus Johannis, in Kumbla-by natus patre agricola 
cognomen adeptus Kumblman, atque in classem l:mam locatus.

Eodem die. Laurentius Laurent« Froman, de Kumbla by, patre na
tus ruricola, adscriptus classi primæ.

die 10. Johannes Dahl, Orebroensis ex Circumforaneis civis non 
infimæ sortis filius, in primam classem locatus.

Die eodom. Andreas Eriei Zæterman, filius equitis gregarii pro 
Zætra in Skyllerstad, classis alphabetic» factus discipulus.

Ericus Granstedt, natus agricola honestiore et liberaliore in 
Granhammar et Wintrosa, qui discipulus, ut ingenio ad quævis stu
dia apto præditus fuit, et iisdem diligenter vacavit, ita eximios feeit 
progressus, et anno 1718 mense Aug. d. 26 ad Gymn. Stregn. pro- 
fectus est.

Februario die 10. Jonas Erici, rustici in Gysta et Knidstad, filius, ss 
in classem l:m concessit. Cognomen Giös, qU0 repudiate obti- 
nuit nomen Knidsberg.

die 14. Petrus Petri, rustici de Alm in Hardzberg, Almquist, loca
tus in classem l:mam. Postquam hie se diligentem et docilem 
præbuerat discipulum, anno 1718 mense Aug. Gymnasium Strengn. petiit.

die eodem. Jonas Andreæ, equitis gregarii sed jam captivi in Mo- 
scovia, a patre nomen accepit Säfbom, classis l:mæ factus 
discipulus.

die eod. Petrus Sunman, Alberti coloni in Hielmarsnäs Almb. filius, 
classis 1 :mæ discipulus.

die 16. Isacus Jonæ Hult, patre Olim Scriba ad Harg, et matre de 
domo Macheiana, in Roslagia natus, classi 1:mæ adscriptus.
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Eodem die. Elias Magni Rundelitius, civis mediocris sortis Ore- 
brogiæ filius, in classem 1:mam locatus, qUj Cum arithmeticen 
didicisset consuli civitatis commendatws et traditus est.

die 17. Gustavus Gustavi, patre cive Orebroensi natus, Colling, clas- 
sem arithmeticam petiit.

die eodem. Sveno Gustavi Colling, frater superioris, in classem alpli. 
admissus.

eodem die. Nicolaus Joannis Vijman, filius Orebrogiensis civis, cui 
itidem locus classis alphab. cessit: delude postquam non nullo 
temporis interjectu abfuisset, rediit ad Scholam, quam rursum per ali
quot intervalla a se desertam deuuo repetiit d. 11 Martii 1717, idqwe 
data fide et diligentiæ et constantiæ.

die 18. Albertus Laurentii Skult, civis Orebr. filius, classis alpli. 
discipulus.

die 20. Laurentius Laurentii Vestberg, civis Orebr. filius, in clas
sem alphabeticam missusi

es Februarii die 20. Jonas Laurentii, rustici de Skarbiörka in Ekeby 
filius, qui inde cognomen (Skarenbiörk) EkBrom traxit, classis 
l:inæ discipulus factus, et anno 1718 mense Augusto ad Gymna
sium nostrum missus, fuit discipulus scholæ non indiligens.

die eodem. Johannes Erici, rustici in Anstorp et Skyllerstad, unde 
cognomen Angstrin, classi alph. adscriptus. Postquam felicitate 
ingenii et diligentia singulari, quæ hic præcipiuntur, didicisset, ad Gym
nasium d. 20 Augusti se contulit. — Comminister in Skyllerstad.

Aprilis die 13. Sveno Johannis, Sutoris in Orebroensibus inferioris 
sortis et artis filius, vocatus Sundberg, et in classem alphab. 
locatus.

Eodem die. Andreas Joannis, in Ährstad Ekebyens. agricolæ, Ahr- 
stedt, inter Superiores Classis alphab. locum nactus.

die eodem. Olaus Erici, ruricolæ Glanshammarensis, Lönbohm, classi 
3:tiæ adscriptus, gratis.

die 21. Andreas Magni.
die 25. Petrus Olai Hagbohm, de Hageby in Längbro, in classem 

primam admissus, natus autem parente agricola.
die 20. Laurentius Andreæ, Sartoris Glanshammarensis, Grahn, ad 

classem alphab. missus.
d. 1 Junii. Johannes Nicolai Baggeström, de BaggetorpQ,varn 

nomen traxit pater, qui tamen hodie molitorem agit in Beckz 



1713. 33

Qvarn Vintros., commissus curæ et information! Dn. Nicolai 
Lindgrenii, classis l:mæ collegæ.

N.B. Mense hoc et imminente examine discipulos fuisse . 110.
Ab Augusto anno 1712 accessisse........................................75.
Eodem hoc Scholastico anno de Schola abivisse . . 40.

Anno 1713 semestri autumnali Scholam petierunt, qui sequuntur. si 
Augusti 14 die. Magnus Tengner, filius fabri lignarii, Orebroensis, 

elassi alph. adscriptus.
die 13. Leonh. Adolph Höjer, Henrici Rationarii quondam ad 

Swafelbruket sed jam defuncti filius, in classem rectoris 
admissus. 1716 mense Aug. contulit se ad Gymnasium Stregnesense, 
munitus testimonio Rectoris optimo.

d. 14. Antonius Kreutzmer, Antonii Cauponarii honestioris et pu- 
blici in civitate Orebroensi filius, information! Dn. Lind
grenii, classis l:mæ Præceptoris, commendatus.

d. 15. Abrahamus Nicolai Bagge, natus patré cive Orebroensi, in 
classem alphabeticam et ejus locum fere supremum missus.

d. 18. Andreas Malmberg, Andreæ civis Orebroensis et Notarii 
Cameræ Urbicæ filius, sponsione Dn. Laur. Colbergii in clas
sem, quæ ipsi adsignata est, tertiam admissus.

Eodem die. Olaus Vestman, Johannis Fullonis Orebroensis filius, 7 
annorum et indolis optimæ, factus a. discipulus classis primæ.

d. 3 Septemb. Sveno Svenonis, rustici de Damen in Knista filius, 
qui inde nomen traxit Damen, locatus in classem alphab.

Septemb. d. 3. Petrus Laurentii, Mercatoris Orebroensis, Brobeck, an 
discipulus classis l:mæ factus.

Eodem die. Magnus Laurentü Brobeck, supWona frater, qui, ut 
ætate et profectu minor, ita et paulo inferiorem in classe 1 
locum nactus.

Eodem d. Andreas Erici, ruricolæ de Bråntorp in Skyllerstad filius, 
unde Brauner vocatus, locatus a. in class, alphab.

Eodem die. Laurentius Andreæ, mortui gregarii militis filius, sor- 
titus nomen paternum Hällegren, de Hälleboo in Skyllersta, 
et locum in classe alphab.

Octobris die 15. Carolus Michaelis, rustici in Ängelsgiöhle Vin
tros. filius, unde Ængelsman dictus, locum accepit in classe 

3 
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alphabetic«, deinde didicit arithmeticam, et A:o 1715 mense martio 
abivit ad Patronum officinæ lamineæ (: Sv. SSUdbruEet :) Dn. Joh. 
Reck.

Eod. die. Nicolaus Joanuis Vidman, natus cive Orebroensi, jterum 
Scholam, qnam aliquamdiu deseruerat, repetiit, vide in die 17 Febr. 
1713.

die 17. Olaus Laurentii, natus patre rustico in Biörka Glanshamar., 
qui inde Biörkholm cognominatus, in classem primam adsci- 
tus est.

d. 20. Olaus Quist, Dn. Olavi Quist rationarii territorialis et Se- 
nioris per Nericiam Occidentalem filius, optimæ spei ac in
dolis, antea privatim et domi et Strengnesii institutus est, 
sed nunc in classem quartam adscitus informatione publica 
gaudet. Anno 1710 d. Maji abiit Stregnesium, non tamen sine optima, 
quam meruerat, eonimendatione. Postr. Commiaist. in Edsberg obiit.

Eodem die. Johannes Quist, prioris frater, qui, ut admodum puer 
accessit, ita curæ Dn. Nie. Lindgrenii, collegæ l:mæ classis, 
commissus est. Postr. Past, in Thuringe & adjacent« Districtus Præ- 
positus.

8;bOctob. 20. Zacharias Andrem Broman, natus patre hospite liberali 
in Wrestorp Dn. And. Johannis, postquam Strengnesii, ut domi, 
privato usus est præceptore, ad Scholam nostram missus et in classem 
rectoris susceptus est.

d. 22 ejusdem. Carolus Jonæ, 19 annorum adolescens, arithmetices 
gratia discendæ etc. in Scholam admissus. Pater ejus est agri- 
cola et habitat in rusculo Hoffstad, paroeciæ cognominis, 
unde fililts vocatus Hofberg. discessit a. post annum Holmiam.

d. 23. Andreas Jonæ, mercatoris ditioris inter Orebroenses filius, 
cognomine Brams, in classem primam adscitus est.

1714. Semestri Vernali in Scholam adsciti.
Pebr. 3. Johannes Erici Knidstet, natus patre agricola in Knid- 

staby, in classem alphab. receptus. Postr. Prætor Territorialis 
(Äronofogbe) in Nericia Occidentali.

Nicolaus Andrem, cujus pater arcis regiæ vigilem agit, a solo 
natali Ohrström dictus, et in classem alphab. locatus est.

Laurentius Laurentii Broman, de Irstad in Knidstad, patrem 
habet qui sub equestri militia Corporalem olim egit. locatus
a. in classem alphabeticam.
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Petrus Matthiæ, patre agricola in Kråkmo et Qvissbro, unde 
Modén vocatus; in classem alphabeticam admissus, donee ex 
libro Sveticam rite, et latinam quodammodo, didicerit recitare.

Febr. 4. Petrus Petri, agricolæ in Menning-Asker filius, ab eccle- ss 
sza et rusculo natali nomen accepit Askergren, cum in Scliolæ 
classem infimam adoptaretur. #

d. 6. Nicolaus Petri, agricolæ in Hälleby Kijhlens. filius, in clas
sem primam locatus; nomen a pago Halberg sortitus.

d. 8. Laurentius Joannis, ruricolae in Hult et Swinwad filius, unde 
nomen Hultberg; locum v. accepit in classe alphab.

die eodem. Andreas Svenonis, fabri lignarii filius, Orebrogiæ natus, 
in classem alphab. missus.

d. 9. Magnus Johannis Ekeroth, qui patre usus erat cive Asker- 
sundensi, jam pridem beate defuncto. Petit solummodo in- 
stitui in Arithmeticis, Catechesi et Seriptura Svecana, ideoque 
Apologistæ commendatus.

d. 10. Olaus Nicolai Folchenius, de Norra Folkawij in Kräklinge, 
patre agricola, in classem Lmam adscitus.

die . Olaus Joannis, rustici de Kiäfesta in Skyllerstad filius, unde 
Kiäfstädt vocatus, traditus autem information! collegae clas- 
sis l:mæ.

Febr. 13. Olaus Andreæ, militis gregarii sed jam defuncti filius, »9 
sumtibus matris, in Rinkaby-by agriculturam exercentis, ad 
scholam missus est, locum nactus in classe alphab.

d. Iß. Olaus Nicolai, patre agricola in Billinge et Kijhl, unde no
men Billinggren; huic cessit. locus classis alphab.

die 24. Reinhold Höjer, Laurentii tune civis Orebroensis sed autea 
chirurgi apud teutonos filius, classi alphab. adscriptus. Hic profes
sionem paternam amplexus ad chirurgiam se applicuit, quam edoctus ad 
exteros abiit anno 1725. •

Martii die 10. Jonas Benedicti, Orebroensis civis tenuioris sortis 
filius, in classe alphab. locum nactus.

die eodem. Johannis Petri, patre Orebr. cive fortuuæ mediocris, ab 
Horstorp in Almby Harstedt vocatus, et in classem alphab. 
adscitus.

die 17. Johannes Laurent!« Wikland, patre olim Rationarii terri- 
toriali at jam defuncto, classi Lmæ adscriptus.

d. 1 Maji. Andreas Andre® Boman, natus patre in Wres-9l) 
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torp, factus discipulus classis infimæ. qui cum abiisset tempore 
æstivali, seqwemtem abfuit per annum. 1716 mense Aug. redux. — Pi- 
ctoriam artem edoctus.

Eodem die. Johannes Boman, frater, itidem ut prior accessit, abfuit, rediit. 
— Hospes publicus decessit in Lilia Wredstorp.

d. 24 dito. Petrus Petri Biörnram, de Allebro in Giällersta, meruit 
locum atque fobtinuit in classe IV. unde cum biennio literis fi- 
deliter vacasset, et pro ingenii præstantia majores fecisset progressus, 
Gymnasium Stregn. die Maji 1716 petiit. N.B.

Augusti die 10. Nicolaus Joannis Hullberg, frater ejus qui accessit 
die 8 Pebr, proxime præced.

die 13. Jonas Nicolai, fabri lignarii Orebr. filius, factus discipulus 
classis alphab.

die 21. Aaron Zachariæ Biörkling, ruricolæ in Tringskullen filius, 
classi primæ adscriptus.

Eodem die. Olaus Olai Oman, rustici de Okna in Giällerstad filius, 
classis 1« discipulus factus.

die 2 Octob. Jonas Nicolai, rustici de Runsåsen in Hidinge filius, 
classi primæ adscriptus, Rundgren dictus.

d. 11 Octob. Laurentius Theodori, de Hiortzberga in Kumbla, equi- 
tis in Moscovia captivi filius, in classem 1 admissus.

N.B. Qui mense Junio adfuerunt discipuli numerati . . . 139.
Anno eodem, a 10 Aug. sc. 1713, adsciti sunt . . 39.
et qui abiverunt....................................................... 10.

9, 1714 die 11 Octob. Benedictus Olai, rustici de Gryt in Hofstad, 
classi 1 adscriptus.

die 12. Olaus Olai, de N. Eolkewij rustici filius, inter infimos cl.
1 locatus.

Ericus Petri, agricolæ de Bäeketorp in Tysslinge, in cl. 1 lo
catus.

Albertus Alberti, agricolæ de Warberg ibidem, ad 1 classem 
accessit.

Johannes Johannis, qui excubias arcis agit, filius, in classem 1:m loca- 
tws. cognomen Hal.

die 13. Olaus Petri, olim militis sed jam defuncti filius, de Phi- 
lipshyttan in Hydinge, in classe 1 locatus.

die 22. Axel Dahl, filius Inspectoris olim Axelii Dahl jam defuncti, 
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sed privignus successors Gustavi Sægolstrom, in Bystad in 
Asker, meruit locum classis IV.

Andreas Axelii, frater prioris, et eorundem fere progressuum. 
Olaus Axelii, minimus natu et hie frater, classi 2:dæ adscriptus. 
Nicolaus Ludovici, civis Orebr. filius.

die 2 IXbris. Israel Matthiæ, in Smesstorp et Tysslinge habitan- 02 
tis, verum per Nora- et Lekebergslagen organa officinarum 
ferrearum pneumatica facientis, filius, in class. 1 acceptus.

die 19. Johannes Johannis Fraxell, olim Secretarii urbis hujus fi
lius, cui cessit locus inter infimos classis l:mæ.

1715 Febr. 3. Ericus Laurentii, agricolæ in Falla et Kijl.
Dantef, Svenone, agricola de rusculo Knidstad et Berga ibidem, 

natus, Bergmark.
Andreas Bohman, filius militis Siergiant vocati, de Ahlstad in 

Kumbla.
Daniel Danielis, metallarii de Philipshytta in Tysslinge.
Ericus Erici, agricolæ defuncti de Torp in Hostad filius; ex 

tussis continua et annua vexatione fractus et luxatus pectore.
die 4 Februarii. Ericus Ragge, natus patre Castrensi Regimenti 

metatore Elia.
Nicolaus Haquini, molitoris ad Backa, Edsberg. Postr. agricola in 

Par. Edsberg & Binninge. Pater Collegæ Mag. Haqv. Ekenborg. E vita 
decessit 1737.

Johannes Svenonis, p. Lundmark, agricolæ in HärGryt Vidb. und 
Herrdahl. Postr. Pastor in Lerbeck, obiit diem supr. 1752.

die Febr. 5. Andreas Svenonis Wiman, militis gregarii jam mortui 03 
filius, de Wija in Hackwad.

die 7 Febr. Laurentius Jonæ Beckman, lancemanni de Becketorp 
in Qwissbro filius. Postr. Exactor Territorialis (Eänéman) in Knid
stad decessit 1772.

die 8. Olaus Olai, de Skråmstad, agricolæ filius.
die 15. Andreas Petri Halberg, de Helleby in Kijl.
d. 4 Martii. Petrus Alm, de Ytterby in Mälösa.
d. 8 dito. Magnus Theodori, agricolæ in Ballerstad et Kumbla.
die 10. Ericus Liung, Comministri Dn. Petri in Ekeby et Gieller- 

stad filius. Stregnesiam tanquam diecoesscog nostræ commune em
porium se contulit in Sept. 1721. — Postr. Pastor in Husby Recarl. 
& adjacentis Districtus Præpositus. Hine ad Pastoratum Dunkerensem 
et Malmensem transportatus.
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die 19. Johannes Benedict!, equitis in Polonia extincti filing, a 
vitrico, in Byggmästaretorpet ad Uiriksberg, ad scholam 
missus.

w Martii die 23. Olaus Hermanni Hoow, pellionis Orebroensis filius.
Aprilis die 26. Gustavus Erici, Pastoris olim in Kijl, Magelius, 

classi 1 adscriptus.
Eodem die. Ericus Laurentii, ruricolæ de Joganstorp in Skyller

stad, unde ipsi nomen .. .
Maji die 7. Fromholt Samuelis Hallman, patre pastore SevoÖo^eiov 

Orebr. natus, ut disceret scribere et numerare Scholæ commissus. 
Streguesium abiit rectoris testimonio munitus d. xxnx Aug. 1721. — 
Postr. Pastor in Lillkyrka & Öby, obiit 1766. • ,

die 10. Johannes Miillring, Jonæ agricolæ in Mälringe filius, in 
classem l:mam admissus.

die 20. Samuel Johannis, ruricolæ in Hvittorp et paroecia Ostro
goth. Riigna, filius, infimum classis infimæ locum occupavit.

Obs. A semestri autumnali 1714 ad vernale Scholæ ad- 
scriptos................  40 disc.

Eodem anno hue illucque se contulisse de schola 56 » 
et mense junio præsentes fuisse................................ 123 »

A;o 1715 d. 10 Aug. Jeremias Hansson, filius Fabri in Bleck- 
hytta, in classem infimam collocatus.

d. 15. Andreas Walder, natus parente Pastore Legionis Nericiæ- 
Wermelandicæ, Dn. Andrea Walder, sed jam, pro dolor! 
plures annos in Muscovia captivo, accepit locum infimum, 
quia non didicerat prima elementa svec. lingvæ. Strengnesium 
in Majo 1721 profectus testimonio ac permissu Rectoris.

95 Aug. 15. Ericus Svenonis, ruricolæ olim in Wija et Hackwad fi
lius, factus classis inf. discipulus.

Sveno Svenonis Damén, ex rusculo Dammen in Knidstad, d. 26 
Aug. in class, arith. admissus, de quo ad d. 3 7br. 1713.

die 30. Ericus Olai Wallström, natus patre ^svoSo^ai in Walby 
et Wijby, locum accepit inter infimos infimæ classis. Hospes 
publicus ibidem obiit.

Octob. d. 19. Laurentius Wijbom, de Nyble in Skyllerstad, classi 
Lmæ adscriptus.
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die 22. Petrus Johannis (: Jonsson :), metallarii in Skogen et Kij- 
len filius, qui licet jam ex ephebis excessit, tarnen admissus 
precibus suorum, ut catecliesim et lecturam Svec, lingvæ ad- 
disceret, nec non scripturam et arithmeticam.

die 24. Andreas Petri Hytring, patre mediocris sortis in Hytringe 
Edzb. natus, ex Schola Lincop. in classem 2:dam translatus.

d. 29. Andreas Andreæ, rustici in Fyhlstad Kumbl. filius, in clas
sem inf. locatus.

Novemb. die 22. Laurentius Andreæ, ruricolæ in Mosåhs filius, 
discipulus classis 1 faetus.

d' 23. Olaus Laurentii, agricolæ et fabri in Ekeby Kumbl. filius, 
in classem infimam adscitus.

1716 Pebr. 3 d. Petrus Laurentii, ruricolæ in Ahrla et Skyller- m 
stad filius, locum nactus in classe infima, et nomen ab avun- 
culo siio vexillifero Ohrnfieder vocatus.

die 7. Henricus Höjer, filius Henrici olim rationarii ad officinam 
sulphuream, nunc beate defunct!, in classem infimam adscitus. 
obiit domi apud matrem viduam in Ockna Lbngbrogiæ anno 1717.

d. eodem. Joannes Nicolai, rustici in Hokarekulla et Tysslinge 
filius, discipulus class, inf. faetus.

eod. die. Olaus Johannis (: Hansson p. Becker, de Bäck in Win- 
trosa, agricolæ filius jam pridem mortui, classi inf. adscriptus. 
Postr. Pastor in Snafhmda. Mort. 1767.

eod. die. Johannes Johannis (: Hansson :), £svodo%ov demortui 
in Sörby et Almby filius, -in classem infimam locatus.

die 7. Sveno Andreæ, metallarii de Solnaboda in Tyssl. filius, di- 
scipulus classis inf. faetus.

die 8. Laurentius Höjer, Laurentii civis Orebr. filius, in numerum 
scholarium inf. cl. gratis adscitus.

eodem die. Olaus Olai Bergman, olim militis equitis, sed jam agri
colæ in Bengztorp et Täby S:n, filius, ad classem inf. ad
missus.

Febr. d. 9. Jacobus Johannes Benedict! Lind, cujus pater bortula- o? 
nits in Fröswidahl, classi inf. adscriptus.

eodem die. Andreas Olai, agricolæ in Hiisslekulla Wintr. filius, in 
classem inf. locatus.

die ,13. Petrus Träng, Jacobi fabri Orebr. filius, in class. l:mam.
die 14. Laurentius Andreæ, civis paup. Orebr. filius, in classem 

infim. admissus.
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die 18. Petrus Olai, civis Orebr. tenuis sortis, filius in cl. 1.
Eodem die. Andreas Andreæ Burk, classiarii gregarii pro urbe 

Orebr. filius, in cl. inf. locum accepit.
die 29. Ericus Andreæ, agricolæ in Sätra et Skyllerstad filius, 

classi inf. adscriptus.
die 8 Martii. Johannes Samuelis Halmanni, jam pastoris designati 

ad Lännäs, filius, in classem l:mam locatus. una cnm fratre 1721 
d. 28 Aug. testimonio publico instructus Stregnesiam concessit. — Post. 
Comminister in Lillkyrka & Oby. Obiit 1777.

os Martii d. 13. Carolus Oman, senatoris urbis filius, in classem 2:dam 
adscitus. Postr. Comminist. in St:a Mällösa.

Aprilis 17. Gustavus Halmannus, Lancemanni Hardemoensis filius, 
ad class, infim. Stregnesium abiit 1721 die 28 Aug., publico ornatus 
testimonio. — Secretarius Provine. Croneburg.

eodem die. Nicolaus Petri, agricolæ in Munkatorp et Rinkaby filius, 
ad classem inf.

die 18. Laurentius Magni, agricolæ de Hörsta filiws, ad classem in- 
fimam.

Maji 29. Petrus Laurentii, de Munkatorp in Rinkaby agricolæ filius, 
in classem inf. adscitus.

Junii d. 11. Johannes Petrus Caroli, civis dum viveret Ekesioensis 
filius, cura et sumtu materteræ, quæ nupsit custodi arcis 
Orebroensis, porro educatus et in scholam missus.

Hoc anno societ. schol. petierunt discipuli............................ 33.
reliquerunt autem.................................................. 25.
Manserunt tamen sub examen............................131.

eo 1716 Augusti die 10:ma. Laurentius Magni, agricolæ in Egerstad 
et Tysslinge filius, in classem inf. locatus. Egerstedt dietus, et 
Stregnesiam A:o 1721 in Aug. concessit, ubi sub.bruma pie placideqae 
decessit.

die 13. Johannes Broman, natus patre Olao, Exquisitore provincial!, 
Sv. Sanbjgeiualbiger, dassis inf. Præceptori commissus.

die 15. Jonas Jonæ Bröms, civis et mercatoris Orebr. filius.
die eodem. Johannes Broms, frater Superioris.
die 20. Petrus Andreæ, rustici et fabri in Tångesäter et Wijby 

filius, admissus in class, inf.
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die 30. Johannes Abrahami Qwist, Sacellani dum viveret in Wiss- 
bofierd provinciæ Björneburgensis, postea vero exulis patria 
pulsi a Mosco, et defuncti in hac nostra Nericia, filius, gra
tis in scholam adscitus.

Petrus — — — metallarii et ruricolæ de Skaltorp et Snaf- 
lunda filius, classi inf. adscriptus.

Septetnb. die 7. Ericus Ingelli, de Ostansiö in Skyllersta, agricolæ 1Oo
filius, cui locus in classe 2:da inferior eessit.

die 11. Johannes Johanson, natus patre arcis urbicæ præsidiario 
milite, classi inf. adscriptus.

eodem die. Ericus Erici.
die 15. Olaus Jonæ, agricolæ in Asta et Lillekyrkia filius, qui lo

cum inter inf« mos classis infimæ occupavit.
Octobris die 13. Olaus Olai, agricolæ in Munslätt et Skyllersta 

filius, informatori classis 2:dæ traditus.
die 15. Josua Petri Biörnram, qui est Magistri Josuæ Gravii, olim 

rectoris Scholæ hujus, ex filia nepos, * et fiscalis provinciaiis 
in Almbro filius, classi inf. adscriptus. * non nepos sed pronepos 
forte, quia hujus mater fait filia Domini Laurentii Klingii, Pastoris in 
Kråklinge, qui forte gener fuerat Kectoris Josuæ Gravii.

Novemb. die 17. Isacus Petri, agricolæ et metallarii in Latorp et 
Hidinge filius, in Sch. class, inf. admissus.

Oct. 15. Andreas Laurenftt de Torhyttan in Qwissbro, metallarii ioi 
filius, classem arithm. die 26 Aug. 1718 petiit.

die 22. Aron Nicolai, militis præsidiarii arcis urbicæ filius, gratis.
die 29. Nicolaus Petri, agricolæ in Beck et Widby filius, postea 

cognoniinatus Beckman, officin, ferr. Inspector.
Novembris die 8. Johannes Nicolai, in Hasstorp et Lillekyrkia.
1717 Februarii die 6. Abrahamus Johannis, de Wija in Hackwad, 

agricolæ filius.
Abrahamus Nicolai Glansberg, civis Orebr. sortis tenuioris filius. 
Jonas Laurentii, de Hidstorp in Langebro agricolæ filius.
Joannes Nicolai, metallarii in Klunkhytta filius, Lecander cogno

minatus, cum Kectoris testimonio 1722 in Sept. Stregnes. contendit.
Pebr. 11. Ericus Petri, agricolæ in Okna et Längbro. 102
eodem die. Ericus Andreæ, equitis gregarii ex Okna pariter filius.

Daniel Kiellberg, olim exactoris regii ad Nohra filius, orbatus 
utroque parente et minorennis, procurante avia, et olim b. 
Frumerie uxore, in Scholam missus.
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Johannes Olavi, de Skiogsta in Rinkaby agricolæ filius, Skiåg- 
stedt.

Sveno Andre®, de Bärsta in Hackwad, agricolæ filius.
Olavus Nicolai, rustici de Kierr in Wijby filius.

die 20. Johannes Olavi Steuk, civis Askers, demortui filius, ad 
discendam arithmeticen accessit.

Jonas Laurentii, de Mosås agricolæ filius.
24 die. Johannes Råberg, Askers, civis et defuncti filius, classem 

arithm. petiit. nb. ante quinquennium idem Scholam reliquerat. 
103Martii d. 1. Carolus Andreæ Berger, classis inf. discipulws factus, 

patre natus est prætore montanorum Nericiæ occidentalis.
d. 2. Andreas Petri, de Lilla Fuskarn in Götlunda, agrestis filius. 
die 6. Carolus Danielis Berger, filius antea prætoris per Nerikiam 

Occid., sed jam Commissarii capite censorum, meruit locum 
classis 3:tiæ.

die 28. Jacobus Noræus, civis Orebroensis filius, 8:to annos natus, 
Scholam in classe infima frequentare coepit.

Maji die 6. Petrus Petri, ruricolæ de Ekeby in Almby filiws, classi 
inf. adscriptws.

die 7. Zacharias Halman, Lancemanni in Hardemo filius, factus 
discipulws classis infimæ. ExactorJ: Cänéman :) in Roslagia obiit. 

im Maji 7:ma. Olof Olofson, de Skyberga in Hardemo, agricolæ filius, 
in classem infitnam locatws. Schybelius dictus, et postea Bergdahl. 
Pædagogus privatas.

eodem die. Carolus Andreæ, equitis gregarii ex Råberga in Täby 
filius, classi imfimæ adscriptws.

die eod. Andreas Andreæ, olim civis et telonarii Orebr. filiws, in 
classem inf. admissus.

die eodem. Petrus Hansson, cujus pater fuisse classiarius urbis 
Orebr. perhibetur, sed mortuus, in classem inf. locatus.

die 8. Andreas Andreæ Strokirk, patre natus Notario civitatis Noræ, 
sed jam scriba Camerarii Castellani sen provincialis, in clas
sem infimam adscitus. qui post unum intervallum deseruit scholam 
et privata usus est informatione per annum, sed sine progressu ullo; ideo- 
que die 13 Aug. 1718, cum scholam iterum peteret, classi ... adscriptus. 
— Post. Prætor rei metallic® per multos annos; ex officio dimissus 
ornatus est titulo Camerarii regii.

die 9. Laurentius Andreæ, civis Orebr. filius, discipulus classis in
fimæ factus, et Almlöf ex patre Almbyensi dictus.
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d. 10 ejusdem. Johannes Ludovici Oseli, natus patre Orebr. cive 
et mercatore vilioris sortis, in classe inf. locum nactws.

Numerus novitiorum scholarium hujus anni......................44.105
Eorum qui hine discesserunt............................................51.
Nec non eorum qui sub finem præsentes fuerunt . . . 124.

Anno 1717 Mense Augusto et Septembri accesserunt ad Scho- Ul6 
lam nostram.

Sveno Petri, agricolæ in Hackwad et Bersta, Berstadius.
Septemb. 3. Nicolaus Laurentii, agricolæ in Aby et Anestad, Aby

ensis.
d. 5. Petrus Nicolai, agricolæ in Mörby et Mälösa, Meurstadius.
d. 5. Carolus Halman.
d. 12. Ericus Erici, Lectoris Gymnasii Wiburgensis, Brumerus.
d. 14. Ericus Johannis, frater Olai antea adsciti, nempe in feb. 

1710.
Octob. 18. Andreas Petri, agricolæ in Liby Vibyensium, Lidbeck 

Lybeck. Scriba telon. Oerebr.
d. 19. Petrus Petri, de Kierr in Skyllerstad.
Novemb. 9. Petrus Collberg, Laurentii Comministri in Wiby, streg- 

nesium uberioris eruditiouis comparand« ergo in Febr. 1723 profeetus, 
non sine'rectoris admissioue et testimonio. — Sacro initiatus ordine obiit.

Decemb. d. 2. Ericus Bergeri, metallarii de Billinge in Kijl.
Andreas Laurentii, de Wija in Glanshammar, Vijensis, postea 

Widbohm vocatus, die 9 Augusti 1720 dimissus, mercaturæ se dedit.
1718 Febr. 1. Ericus Petri, de Akerby in Skyllerstad, Akerman. i0J 
d. 3. Petrus Petri, de Kalsta in Skyllerstad, Kalsten.
Febr. 4. Johannes Thomæ Boman, civis opulentioris inter Oerebr. 

filius. Civis et Mercator inter Oerebroenses honestus.
5. Petras Petri, de Mällringe in Längebro, Mellems. 1722 in Aug. 

ad Nobiliss. Nordenfält de Frössvidahl accessit.
Ericus Andreæ, de Ekeby in Mälösa.
Laurentius Petri, de dreberg in Kil, Dreberg.

d. 10. Andreas Stephani, de Kynninge in Längebro, Eyningerus.
d. 11. Jonas Erici, de Fagerbiörka in Wijby, Fagerbiörk.
d. 17. Laurentius Jonæ, de Aby in Längebro, Aros.

Petrus Jonæ, frater minor natu.
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d. 20. Elias Olavi, de Carleby veteris civis exulantis, Carlagius. 
Martii 6. Carolus Nasacken, filius locum tenentis de Nylandia.
d. 12. Carolus Gustavus Öhrman, filius locum tenentis, Aboensis.
Maji die 5. Jonas Petri, sartoris in Almby, Grafman, ad artem sar- 

toriam adisscetidam excessit 1721 in Junio.
die eodem. Abrabamus Petri frater, minor natu. Past, in Frustuna et 

Catharinænas obiit.
ios Maji C:ta d. Ericus Arvidi, sartoris de Ingria expulsi, Kåskman. 

eod. die. Laurentius Nicolai, de Aria in Skyllerstad, Aiding, 
die 8. Carolus Benedicti, fabri suburbani.

Discipuli facti præcedente anno . ........................................29.
hine totidem profecti.................................................. 29.
singulorum præsentium numerus..........................124.

ma Anno 1718 societatem scholasticam petierunt.
Augusti die 14. Andreas Olai Oenner, natus patre olim cive Orebr. 
eod. die. Petrus Nalen, filius civis et senatoris Oerebr. jam olim 

demortui.
Octob. 18. Daniel Joannis, æditui in Hardemo filius, Halmenius 

dictus.
eod. die. Nicolaus Hagberg, ruricolæ in Hageby filius.
die 21. Ericus Laurentii, agricolæ in Täby et Mälösa filius.
eod. die. Andreas Laurentii, de Sörby in Halssberg.
eodem die. Johannes Gustavi Örn, privignus inspectoris decimarum, 

quæ scholis et Gymnasio per Nericiam cesserunt, Benedicti 
Andreæ in Ekeby et Mälösa.

die 22. Ericus Erici, agricolæ in Ökna Längbro filius.
no Öctob. 22. Carolus Nicolai de Nain, gratis admissus.

die 24. Jacobus Olai, de Kohagen ad Segersiö, agricolæ filius, clas- 
sis tertiæ discipulis adscriptus. Hagman dictus.

Novemb. die 22. Johannes Johannis, de Kiöberga in Mällösa, agri
colæ filius, Kiörling.

eod. die. Petrus Johannis Kiörling, frater superioris.
die 24. Olaus Magni, agricolæ de Hällebergstorp in Tysslinge, 

Hälleqvist dictus. poste« Hellström. Pastor in Knidstad et Hidinge, nee 
non Prcep. honorarius adquievit 1772.

die 25. Josephus Nicolai, Sacellani in Hofstad filius.
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die 26. Olaus Joannis, agricolæ in Nyble et Wintrosa.
1719 Jan. 27. Joannes Petri, agricolæ in Ekeby et Mälösa filius.111
die 3:tia. Laurentius Jonæ Smolander, natus patre cive Oerebro- 

ensi et sutore Magistro, classi primæ adscriptus.
die 4:ta. Laurentius Andreæ, agricolæ de Falla in Swinewad filius, 

catechesin didicit et Svetice legere.
die 4:ta. Ericus Andreæ, agricolæ de Magerlieda in Knista, cate

chesin et lecturam Svec. utcunque didicit.
die 10. Claudius Claudii, textoris in urbe filius, catechesin non 

adhuc didicit, sed ex libro tamen Svecicam legit melius.
die 13. Ericus Jonæ, agricolæ in Fromestad et Ekeby filius, cate

chesin potest, et latinam æque ac Svecicam legere ex libro.
d. 15. Laurentius Erici, agricolæ in Ökna Längebro, Oekner, in 

class. 3:tiam locatus. Bectoris, ut meruit, testimonio ornatus, Streg- 
ues. in Octobris 1722 profectus. — Postr. Pædagogus Scholæ Telgens, 
decessit 1771.

Martii d. 2. Andreas Olavi Boman, sveticam ex libro et catheche- na 
sin memoriter legere studebit.

Eodem dia. Ericus Boman, frater, elementa prima svec. lingvæ et 
privata et publica informatione addiscere debet, hunc et prio- 
rem genuit exquisiter Nericiæ Olaus Boman.

Eod. die. Theodorus Joannis, agricolæ in Sörby, Almby, filius, unde 
Söderberg dictus, lecturam svec. et catechesin memoriter re- 
citare nondum didicit.

Aprilis die 8. Sveno Nicolai, agricolæ in Walby, ex libro sveticam 
bene legit, et catechesin didicit.

eodem die. Magnus Andreæ, rurieolæ in Häja in Almby, cateche
sin didicit, sed non æque rite legit ex libro.

eod. die. Michael Israelis, olim civis sed ab hoste Moscho truci- 
dati Uleåensis filius, et catech. capita et lecturam svecicam 
didicit.

die 9. Johannes Erici, agricolæ in Norrby Hardemo, catechesin et 
svecicam lingvam sibi familiariorem reddere debet.

Apr. 10. Nicolaus Petri, tabernarii cum viveret in Lanna et Hi-na 
dinge filius, catechesin et lecturam svecicam tenet.

die 11. Johannes Benedicti, vigilis in urbe filius, cateehumenus.
die 14. Petrus Petri Berg, civis Oerebr. filius, catechesin solummodo 

ex libro legit.
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d. ,20. Johannes Johannis Westman, fullonis Orebr. sed jam mortui 
filius, catechumenus. Rectoris L. Schepneri testimonio munitus Gym- 
nasio Strengnensi inscriptus est. — Scriba territorialis in Vermelandia obiit.

d. 27. Jonas Benedicti, civis et Oerebr. filius, Collenius.
die 20. Jonas Laurentii Schepner, pastoris olim in Lerbäck filius, 

classi 2:dæ adscriptus, per biennium deinde abfuit, postmodum a 
Reclore Mag. Vidniarck habitus est dignus, qui in 4:tam classem in
troduceret««', ab eodeni non ila mullo post testimonio Gymnastico or- 
natus. — Fostr. Adjunclus Pastoris in Vintrosa mortuus est.

in Ab autumno 1718 ad æstatem 1719, accesserunt . . 35.
scholæ valedixerunt............................................. 50.

Mense Junio in Schola fuerunt omnes.................................109.

ns Anno 1719 in scholam adsciti
Augusti die 17. Albertus Nicolai Galle, Oerebr. cive natus, cate- 

chumenus.
die 26. Olaus Magni, de Kumbla in Hofstad, agricolæ filius, cate

chumenus.
Septembris die 5. Jonas Petri, agricolæ in Fintorp et Asker, alpha- 

betarius.
die 9. Petrus Nicolai, civis Askers., Vinblad, Donati disc.
die eodem. Jacobus Svenonis, civis Askers., Sundberg.

Benedictus Andreæ agricolæ de Luggawid in Kråklinge, alphab. 
Lunberg postea dictus. — p. Lundahl. Postr. Oeconomus Temp. Cath. 
Strengn. obiit.

Octob. 19.' Emmanuel Svenonis Lönroth, officinis ferreis præfecti 
ad Hassleforss et Brattfors filius, Notarius, qui Supremum 
inter scholares discipulus locum occupavit, factus. — Postr. Patri 
successit in præfectura offic. ferr. ad Hassleforss, & diem obiit supre
mum.

Eodem die. Daniel Lönroth, frater, proximum locum occupavit. 
nsOctob. 21. Andreas Nicolai, Askersundensis civis sed demortui filius.

die 21. Olaus Olavi, de Saud in Lennäs agricolæ, alphab. postea 
Sandberg nominatus.

die 29. Ericus Flodinus, Erici Pædagogi Askersund, filius, alphab. 
eod. die. Petrus Erici Flodinus, frater junior, etiam alph.

Anno 1720.
Febr. 5. Joannes Laurentii, de Ormesta in Hardemo agricolæ, 

alphab.
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eod die. Petrus Olavi, de Labbetorp in Asker agricolæ, alphab. 
postea Askerlöf vocatns.

die 8:va. Ericus Jonæ, Sartoris tenuioris sortis et artis Orebr., 
alphabet., gratis.

die 15. Olaus Olavi, &evo8o%Et,ov in Bregården et Carlskoga, 
alphab. inde Carlskog dictus.

Febr. 19. Olaus Wiman, Lancemanni in Wiby, alphab. ni
eod. die. Nicolaus Laurentii, agricolæ in Bultorp Widb., alph.

inde Wybelius cognominatus. — Postr. Pastor ad Telgam meridionalem 
defunctus 1768.

die 23. Carolus Sundman, Alberti civis Orebr. filius, alphab.
d. .29. Petrus Joannis, agricolæ de Nyble in Skyllerstad, Donat.
eod. die. Laurentius Olavi Vail, mortui civis Orebr. filius, alphab. 

Sacris initiatus defunctus.
eod. die. Olavus Andreaæ, olim metallarii, sed jam mendici, de 

Hiulsiö Westm., alph.
Martii die 3. Johannes Schredberg, molitoris de Dylta Qwarn in 

Axeberg.
die 5. Andreas Erici, æditui in Kräklinge, alphab.

Ericus, frater.prioris, alphab. Klingius. Postr. Geometra Reg. in Fin
landia.

Martii 8. Laurentius Laurentii Murman, militis gregarii de Uleå, ns 
qui occubuit jam dudum in præliis cum Moschis, afflictæ
sortis et pauperis, alph.

eod die. Abrahamus Murman, frater, alphab.
die 21. Johannes Erici Beckman, civis Oerebr., alphab.
Maji 2. Joannes Joannis Aim, Oerebr. civis, alphab.

Sub examine, qvod die 29 Junii habitum, 
adfuerunt discipuli classis 4:tæ...............24.

3:tiæ...........................19.
2:dæ...........................21.
l:mæ..................... 36. 100.

Per annum integrum in sc/iolam admissi s«nt. . 29.
quam alii reliquerunt, sc. . . 28.

1720 Aug. 24. Ericus Andreæ, æditui Glanshammarensis, alphab., no 
probæ indolis et felicis ingenii.
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eod. die. Ericus Laurentii, agricolæ in Skiiiklinge, Glansh., alphab. 
d. 28. Joannes Joannis, civis Oerebr., alphab.
Oetob. die 21. Petrus Olavi, agricolæ in Wrana et Skyllerstad, 

alphab.
Novemb. die 10. Andreas Johannis, agricolæ in Tomta, Halsberg, 

alphab.
eod. die. Fredricus Laurent» Funcke, ibidem executoris Regimenti 

filius, alph.
die 26. Petrus Ramnerus, de Ramsta, agricolæ in Wintr., alph.
1721 Jan. 7. Carolus Gustavus Lindberg, de Smestorp in Kumbla, 

agricolæ filius, arithmetices discendæ gratia, et manus exer- 
cendæ in scribendo, accessit.

Febr. 3. Laurentius Laurent», agricolæ in Logsjö jam mortui 
filius. Donat.

i2o Febr. 3. Olaus Olavi, militis greg. mortui de Otorp in Nysund, 
alphab.

Andreas Johannis, de Ötorp itidem, coloni paup., alphab.
die 8. Jonas Petri, agricolæ in Kånstad et Skyllerstad.
d. 13. Carolus Benedicti, militis præsid. ad armamentarium arcis, 

alphab.
die 17. Zacharias Giellerstedt, Oereb.
eod. die. Carolus Giellerstedt, frater.
Jtem. Gustavus Flodinus. Postr. Pastor in Axberg & Hofstad, & adj. 

distr. Præposit. 1767, obiit die 5 Aug. 1769.
die 20. Israel Johannis, agricolæ de Hofwa Westrogoth.
die 22. Petrus Joannis, agricolæ in Skahla et Glanshammar.
eodi die. Olaus Olai Lindgren, agricolæ in Biörka Glansh.

tai Febr. 22. Petrus Olai, agricolæ in Biörka Glansh.
Olaus Olai Biörkholm, ex eodem loco. + Postr. V. Pastor in Åker 

mortuus est.
Ericus Olai Biörkholm, frater.

die 23. Johannes Nicolai Biörck, naucleri Oerebr.
die eod. Jacobus Nicolai, agricolæ in Norrby et Mälösa, unde Mäl- 

lerstädt ipsi cognomen.
Martii 16. Andreas Hammarinus, pastoris defuncti in Giöthlunda, 

classis tertiæ discipulus factus. nb. Jpsi cum primis cateche- 
sin, quam nondum legerat, discendam. Pastor in Fogdo et Hel- 
garö decessit 1771.

eod. die. Gustavus Hammarinus, frater superioris, alphab.
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Die ultima Martii, qua dimissio facta, fuerunt omnes discipuli
classis 4:tæ 

3:tiæ
2:dæ 
1 :mæ

21.
22.
22.
24- 89.

Gui a feriis æstiv. anni sup. in numerum Sobol, cooptati 26.
et qui abiverunt...................................................................... 37.

NOMINA ET FATA 
EECTORUM ET COLLEGARUM. 

1600—1777.

Ex manuscripto olim Rectoris Magistri Andreæ Hedenii, pla- 71 
cuit adscribere Nomina et fata Rectorum et Collegarum Scholæ Ore- 
broensis, qui seculo decimo septimo exstiterunt.

Johannes Andreae Rector una cum Esberno decreto Upsaltensi 
subscripsit.
A:o 1600. Dn. Johannes Vigaeus, primum Rector, postea Pastor 

in Asker, tandem in Kumbla. Ejus relictam duxit M. Petrus 
Bellander.

A:o 1615. Magister Jacobus Bose, Rector inclutus, quod vel actis 
in hoc libro consignatis evidentissime patet.

Mag. JACOBUS RuDBECKIUS, qui quidem non creditur fuisse di- 
versus a priore Bose, tandem Rector Holmensis; nimirum Anno 1627 
die 23 Febr. inventarium successor! tradidit. Sacris ordinibus se ad- 
moveri non est passus. En originem Rudbeckianam! 
Sub ejus rectoratu duo fuere Collegæ:

Dn. Andreas Petri Vermelandus, Bille, postea Pa
stor in Gwassbro, tandem in Mosiö.

Dn. Brynolphus, Vestrogothus, Sacellanus deinde 
factus in Almby.

NB. Ex rationum libro patet, duobus annis, sc. a 
nato 011:0^1627 et 16 28, Scholam Orebr. plane vacasse.

lib. Seb. p. 71—73, «2—ISS, Utt-«»
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A:o 1628. Dn. Laurentius Matthias Lundius, qui postquam 
aliquot annos Rectoris munus obisset, factus Pastor in Lunda. 
Collegæ:

Dn. Georgius Jonae, in Kråklinge natus, tandem Pa
stor in Torssund.

Dn. Eincus Rosendalius, natus in Hammar, in hac 
circiter ætate Collega i’uisse perhibetur, qui tamen postea 
Sacellanus in Eloda.

A:o 1635. Mag. Nicolaus Buddaeus Nericiensis, postea Lector il
lustris Gymn. Strengnensis, ut apparet ex Gymnasmatifins ma- 
thematicis Strengneste anno 1 646 editis. Etiam hac tempe- 
state, ob litigium inter hunc Rectorem et cives, vacavit rectoratus.

A:o 1639. Mag. Josua Gravius, natus in Axeberg, Rectorem egit 
ad cineres usque. Cui in rectoratu successit M. Antonius Hessler; 
vide infra.
Collegæ:

Dn. Hungerus Nalenius 12 annos, postea Adjunctus 
soceri Andrere Petri in Mosiö, v. Pastor Edzbergensis, et 
5 annos in prædio, ultimo Pastor Nosocomii Orebroensis.

Dn. Petrus ANDreæ Gieting, immortuus huic officio.
Dn. Laurentius Klingius, 8 annos Collega, deinde 

Sacellanus et Orebr. et Almb., porro in Kräklinge Pastor 
40 annos obiit.

Conrector Nicolaus Benedicti A:o 1656 subscripsit inven- 
tario Mag. Antonio Hesslero tradito.

A:o 1656. Magister Antonius Hessler, mortuus 28 annorum Rector.
« Collegæ ejus ætate:

Dn. Magnus Erici Kumblaeus successit Getingio in 
collegatu, sive in matrimonio, tandem Pastor in Winträsa.

Dn. Ericus Bintorpensis, natus in St. Malm, dein- 
ceps concionator castrensis, ultimo Pastor Xenodochii Ny- 
copensis, apoplecticus altero latere obiit.

Dn. Andreas Billingiüs, in Kijl natus, et tandem 
in Eker Pastor.

Dn. Petrus Beckius, natus in Öija, 8 annorum Col
lega, Sacellanus Orebr. 16 annorum, ex ultimo Pastor.. . 
annorum in Ekeby obiit.

Dn. Petrus Ekenius, Kumblensis, 10 annos Collega et 
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vice Pastor, ac gener Mag. Jonæ Billovii, denique Sacel
lanus in Edzberg.

Dn. Canutus Petri hie mortuus, mensis spatio hie 
consumpti.

Dn. Ericus Alm, in Ormestad Almb. natus, posthæc 
Adjunctus et gener Dn. And. Andreæ in Vintrosa, adhæc 
egit 20 annos Sacellanum in Mosiö et Täby,

Dn. Jon. Betulander, (: Betelius :) de Bettorp in 
Hosta, deinde Sacellanus in Winträsa, et ultimo in Qwiss- 
bro Pastor.

Dn. Jngellus Grafman, de Græfwe, 22 annorum 
Collega, factus Sacellanus in Almby, ubi consenuit et post 
. . . annos obdorm'ivit.

Dn. Nicolaus Rosvidius, de Rösawi in Kumbla, 
postquam 6 annos Nycopiæ et 9 annos Orebroæ Collega 
fuisset, in Axeberg et Hostad Sacellanus . . . annorutn 
diem obiit supremum.

Dn. Petrus Hedelinus, 4 annorum Collega, adjunc
tus postea in Glanshammar 7 annos, et ultimum Pastor 
Xenodochii, quod Stregnesii est.

Dn. Johannes Lidius, cum 2 annos Collegam egerat 
in Myra, concionator aulicus 4 annos fuit. Hine ad sa- 
cellaniam in Mällösa, Ner. in locum defuncti parentis suf- 
fectus, ubi 24 præter propter annos exegit.

Apologista sub hoc Rectore etiam Dn. Andreas Wal- 
lius fuit, qui et Pastorem egit im Eker.

A:o 1084. Dn. Nicolaus Walenius, postquam multos annos inde 53 
å Mag. Jos. Gravii ætate conrectoratum egisset, Rectoris munus 
adeptus est Anno circiter 1684, quo tantum unum defunctus 
est annum.

Dn. Laurentius Kexlerus, de Kexle in Edsberg 
Ner., aliquot annis Collega l:mæ classis, deinde Sacellanus 
in Mosiö et Täby 25 annis, tandem Pastor 2 annis, obiit 
mense Junio Anno 1716.

A:o 1686. Die 3 Maji, habita oratione de Muneris scholastici Dig- 
nitate et Utilitate, Magister Andreas Hedenius, Henrici præ
toris in Trystorp filius, Rectoris munus agressus est; cumque 
illud 6 annis perquam diligenter et feliciter administrasset, pa- 
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storatus Vibyensis post bealum socerum Mag. Olaum Sundelium 
ipsi cessit. Ubi postea, Præpositi bonore auctus, gregem Do
mini 18 annis ad cineres usque fidelissime pavit. Successit 
huic infra memoratus Schepner. Interea Collegæ fuerunt:

Dn. Zacharias Brolenius, qui Conrector et Pastor 
in Eker ab anno 1692 ad annum 1707, dum Pastor in 
Lerbo Sudermanniæ factus.

Dn. Olaus Nytelius Nericius, qui, ut in collegatu, 
ita in cantu successit dicto Kexlero, vir inusitatæ vocis; 
cui negotio post 23 annos immortuus est, nec enim sa- 
cerdos fuit.

Dn. Johannes Sundelius Suderm. aliquot annos Col
lega fuit, interea factus sacerdos, atque ita vitam cum 
morte commutavit.

Dn. Ericus Öman, qui, collegatu 9 aut 10 annos 
functus, A:o 1698 factus civis et senator urbicus.

Dn. Andreas Skåning Sudermannus huic Ömanno 
successit, et post 16 annorum iu schola exantlatos labores 
Sacellanus Kumblensis factus.

Dn. Laurentius Collberg, natus in Lycka et Hardz- 
berg patre agricola, primum Adjunctus in Wiby 3 annos, 
postea Comminister ad Torön in Sudermannia, porro Col
lega 3:tiæ classis anno 1708, et post fata Nytelii director 
cantus figuralis, tandem Comminister in Wiby et Tångeråsa.

Dn. Andreas Duchaeus, primum Collega scholæ, deinde 
Conrector et una Pastor in Eker, post clarissimum Domi
num Zachanam Brolenium Orebroensem, qui factus erat 
Pastor in Lerbo Sudermanniæ; tandem, postquam 20 et 
aliquot annos officium scholæ obisset, tandem anno 1721 
abivit ad pastoratum in Lillekyrkia et Öby.

A:o 1692. Dn. Theodorus Schepner socero suo Dn. N. Valenio 
in conrectoratu successit, quo defuncto Prorectorem una egit, 
dum vacaret rectoratus, postea vero conrectoratus munus usque 
ad annum 1692, hoc est 7:m annos obivit. Ex quo deinceps 
Rector factus, schotø institutioni per 18 annos summa diligen
tia et fide præfuit; excessit autem A:o 1710.

Hac Rectorum Mag. Hedenii et Dn. Schepneri tempestate 
Apologistæ fuerunt:
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N. Kålmius, vetus quidam rationarius.
Daniel Esbergius, qui, ut munere, ita etiam cum 

dotibus tum virtutibus inferior fratrib«« D:ius Doetoribus 
et Episcopis Johanne et Zacharia. Nee non

Dn. Petrus Broberg, qui in altissima nive et in- 
tensissimo frigore, qwod fuit A. 1709—1710, prope Almby 
occubuit.

A:n 1711 in 7bri. Abrahamus Valingius, patre Nericio, matre 
Sudermanna, ex sacerdotali Valingiorum et Fogdoniorum stirpe 
oriunda, in oppido Askersund natus, Rectoris munus, quod sibi, 
Nomine Serenissimi Regis Caroli XII in oris Turcicis detenti 
et exagitati, ex commendatione Rev. Episcopi Dn. Joh. Bil- 
bergii, Senatus Regius literis 2 Aug. 1710 datis detulerat, in 
nomine Domini aggressus est: anno autem 1715 a Febr, stu
dio Arithmetices, indulgente Rev. Episcopo et Consistorio, una 
vacare cæpit, et sic utrique simul incubuit ad 1 Maji 1721. 
Nam turn discessit Pastor Milleswicensium in Wermelaud.

Abrahamo Walingio Rectore Conrector fuit Reverendus 122 
Dominus And. Duchaeus. Collegæ primum duo: Superior 
Rev. Dn. Laur. Collberg, inferior Reverendus Dominus 
And. Skåning. Apologista Dn. Sveno Templinus, natus 
in Mosås. Nam tertius Collega ab obitu Nytelii nullus fu- 
erat, quod discipuli pauciores essent. Verum mense Majo 
anno 1712 collegatui admotus est Studiosus Dn. Nicolaus 
Lindgren Sudermannus, qui, paulo post ministerio conse- 
cratus verbi divini, simul maxime Reverendo Præposito ab 
officiis Sacris Adjunctus, utrique operi immortuus est, idque 
mense Majo anno 1720. Fuit nempe hie vir concitatiore 
spiritu et voce, nec non labore adeo improbo et assiduo, 
turn in schola turn in ecclesia, ut suam operam ne una 
quidam horula passus sit desiderari.

Cum jam schola ordinariis præceptoribus ad con- 
stitutionem regiam instructa esset, quinque classes ita in- 
stitutæ sunt, ut non solum Arithmeticis sed et Alphabeti-

Lib. Sch. p. «2—ns 
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cis Apologista, Donaticis infimus Collegarum, Etymologicis 
Grammaticis Medius, Syntacticis Supremus, et Rhetoricis 
Logicisque Rector una cum Conrectore præfuerit. Quæ 
informandi ratio servata est, donee Templinus quinto post 
anno diem obiret supremum. Nam Arithmetices studium 
tum Rectori commendatum erat, et classis alphabetica, 
quamdiu is scholæ præfectus, Donaticæ subjiciebatur.

Discedentibus autem quibusdam ex bis, quemadmo- 
dum supra traditum, scholastic® informationi operam com- 
mendarunt Reverendus Dominus Bernhardus Hiortzberg 
Suderm., cui, ut diligentem et felicem se verbi divini præ- 

ns conem ha.bitis concionibus ostendisset, sine ulla mora ec-
clesia Xenodochii et arcis, h. e. pauperum et vinculis pu- 
blicis detentorum, commissa est. — Pastor in Lillkyrka et Öby 
diem obiit supremum.

Studiosus Dominus Johannes Kumblinus, Nericius, 
hie post annum, ob assiduam operam, ecclesiæ Urbicæ in 
concionibus præstitam, dignus judicatus, qui sacellaniam 
Almbyensem occuparet.

Reverendus Dominus Johannes Bergling Nycopen- 
SIS, patre ni fallor lanione, vulgo ©lac^tarc, natus, accessit ad hane 
scholam anno 1717, ut opinor, munitus diplomate Reverendissimi 
Episcopi Bilbergii. Quam classem primo obtinuerit, non satis constat. 
Sed in secunda classe per annos bene multos egiegie informavit, et 
cantui simul præfuit; concionibus etjarn sacris matutinis (: ottom 
fdngarnu :) in Ecclesiæ vacavit. Sic post multos exantlatos labores 
hine discessit ad Pædagogiam Askersundensem anno 1735. Cujus 
opera in hac schola etjamnum desideratur.

Studiosus Dominus Laurentius Brannius, Suder- 
mannus, hie sacerdos factus A:o 1720, et postquam 6 
ferme annos diligentem operam pueris informandi's commo- 
dasset, obdormivit d. 28 Januarii 1723 heie Orebrogiæ.

Quod ad discipulos, ex superioribus actis constat, hunc 
Rectorem circiter 400 in scholam introductos fovisse, et 
390 dimisisse; ex quibus alii, et illi quidem plerique opti- 
morum ingeniorum, Gymnasticam societatem, alii alias, ut- 
pote mercatorum opificum et cæterorum, societates petierunt. 
En florentissimam lætissimamque Patriæ ac Ecclesiæ Chri
stian® spem!
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Deo vero Optimo Maximo, universi hujus opificii 
statori ac arbitro sapientissimo, liumillimas agimus gratias, 
quod nobis docentibus æque ac discentibus sua gratia et 
virtute adfuerit. Paxit Idem, ut nostra docentium opella 
sibi sit grata nec non rei literariæ et Ecclesiæ Christianæ 
proficua! Amen.

Jonas Nicolai Wijdmarck Nericius, in paræcia Wijdbyensi 124 
parentibus agricolis natus, per quadriennium scholæ Nicopensis 
Rector; ea vero, simul cum occidentali templo et tota urbe, igne 
ferroqwe ab hostibus Ruthenis(l) Anno 1719 d. XXV Julii deleta, 
hujus scholæ Rector Anno 1721 d. XXX Aprilis constitutus. Anno 
1724 Pastor in Skyllerstad designates.

Mag. Laurentius LAURent» Schepner, Nericius, Pastoris in 
Lerbäck filius natu maximus, eodem anno ad conrectoratum scholæ 
hujus, suffragantibus Reverendisszmo Episcopo Streng. Doctore Da
niele Nordlindh et Plurimum Venerando Consistorio, accessit. 
Anno 1724, benevolis et clementisshnis Begis Frederici Lmi literis constitutivis, 
Rector ejusdem Schölte creatus.

Eodem etiam tempore Studiosus Dominus Benedictus Petri 
Hedelin Sudermannus ex collegatu Scholæ Carolstadiensis vocatus; 
et tertiæ classis collega anno 1 723 ab initio anni factus. Anno 
1727 diem obiit supremum.

Anno 1722 Dominus Studiosus Ermundus Campanius Suder- 
mannus primæ classis Collega ordinatus. Suscepto ministerio sacro, ii 
concionibus simul inserviebat Ecclesiæ, ut Maxime Reverendi Præpositi adjunctus. 
Hine abiit ad pastoratum in Boderna anno 1736. — Vita excessit anno 1758.

Dn. Arvidus Danielis Berger, Prætoris Territorialis filius, 125 
anno 1724 die l:ma Maji conrectoratum gerere cæpit. A:o 1731 
d. 7 Maji placide beateque obiit. In Eker ubi Pastorem simul egerat, 
vir meritis et eruditione clarissimus.

Mag. Magnus Laurentii Schepner Nericius, filius Pastoris in 
Lerbäck et frater Laurentii Scliepneri Rectoris. Anno 1727 primum Collega 
Supremus, post defunctum Hedelinum factus. Deinde ConRector et Pastor in 
Eker, defuucto Bergero, cujus vices sub annis viduæ etiam præstitit ad annum 
1733, dum successionen! ordinariam adeptus; huic stationi per 3 annos præfuit 
ad annum 1736, quo anno hine abiit ad pastoratum in Wintrosa et Tysslinge, 
ubi vita excessit anuo 1739. Vir ingenii laude non defraudandus.

Dominus Andreas Möller Sudermannus, natus Nycopiæ patre 
molitore, ex conrectoratu Schote Trivial« Strengnæsensis ad hujus 
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scholæ rectoratum anno 1732 accessit, quo summa diligentia functus 
placide hic anno 1746 adquievit.

Dominus Jonas Höher Nericius, possessoris officinarum sul- 
phurearum ad Dylta ejusdem cognominis filius, Domino Magistro 
Magno Schepnero primum in supremo collegatu anno 1733 et deinde 
etiam in conrectoratu et pastoratu Ekerensi Anno 1736 successit. 
Anno 1746 in rectoratum promotus, idem munus summa diligentia 
et laude ad diem 27 Januarii 1764, cum é vita excederet, obiit. 
Vir ingenii acumine et eruditione clarissimus.

Dominus Olaus Löfmark Sudermannus, Domino Laurentio 
Stenio Sudermonno, qni, anno 1723 muneri Apologistico admotus, eodem ad 
annum 1730 quo obiit functus est, successit. Anno 1736 sacris initiatus, 
huic muneri tina cum concionibus sacris matutinis ad annum 1750, 
quo diem obiit supremum, impigre præfuit.

tes CONTINUATIO
CATALOGl DOCENTIUM SCHOLÆ.

Dominus Ericus Wasberg Sudermannus, filius olim in Dunker 
et Malma Verbi Dri Comministri ejusdem cognominis. Collega Su- 
premus Anno 1736 constitutus, anno 1746 conrectoratum et pasto- 
ratum Ekerensem obtinuit. Ob valetudinetn minus firmam viresque 
admodum. fractas, anno 1764 consecutus est et in pastoratu et con
rectoratu Vicarium, anno vero sequente 1765 a munere posteriori 
plenam dimissionem. Anni 1779 die 30 Septembris in villa pa- 
storitia Ekerensi diem obiit supremum.

Dominus Johannes Mellring Sudermannus, Collega classis 
2:dæ anno 1736 constitutus, simul cantui præfuit ad annum usque 
1751, quo propter valetudinem valde adflictam Vicarium nactus est. 
Naturæ debitum reddidit anno 1754.

Dominus Carolus Oman Nericius, Senatoris olim civitatis Oe- 
rebroensis et aliquamdiu Collegæ Scholæ Domini Erici Oman filius, 
Collega classis Læ anno 1736 constitutus, annoque 1747 Verbi 
Divini Comminister in Mellösa et Norrbyås factus, decessit anno 1757.

Dominus Laurentius Okner Nericius, natus in pago Okna in 
Längebro, patre agricola, postquam ex anno 1739 vices sustinuisset

lib. ScL p. 485—m
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Conrectoris Domini Jonæ Höljer, anno 1746 Supremus Collega de- 
signatus est, qua in statione ad annum 1758 mansit; quo earn cum 
collegatu ejusdem classis in Scho/a TriviaZi Strengnesensi commuta- 
vit; unde anno 1 763 ad Pædagogium, quod Telgæ Australis est, 
discessit; obiit 1772.

Dominus Ericus Aberg Nericius, civis Oerebroensis ejusdem ise 
cognominis filius, Collega classis l:æ anno 1747, 2:dæ 1755, anno 
vero 1763 ecclesiæ Oerebroensis Nerbi X^wini Comminister consti- 
tutus est, socero suo Domino Erico Nyblæo in munere succedens.

Dominus Petrus Carlsson Nericius, filius olim Directoris of- 
ficinarum ferrearum ad Aspa Domini Caroli Petersson, Apologista 
anno 1750 designatus, una cum Domino Olao Berggren concionibus 
quoque sacris matutinis præfuit. Munere hoc scliolastico egregie 
magnaque discentium utilitate per triennium functus, Concionator ad 
officinas sulphureas ad Dylta anno 1753 factus est. Hine ad pa- 
storatum in Boderna anno 1761 discessit, atque hine anno 1768 
ad pastoratum in Snaflunda.

Magister Ericus Marck Nericius, natus Oerebroæ, patre ad of
ficinas armorum fabro ferrario ejusdem cognominis, Apologista 1753 
constitutus, anno 1760 fato concessit. Vir felicis ingenii.

Dominus Olaus Berggren Nericius, natus Oerebroæ, patre in
ter hujus urbis cives honesto, Petro Berggren, vicarius Collegæ clas
sis 2:dæ anno 1751, et Ordinarius classis l:æ Collega anno 1757 
constitutus est. Ad hæc quoque cantui præfuit; nec non eoncioni- 
bus sacris matutinis, primum conjunctim cum Domino Petro Carlsson, 
post hujus vero discessum solus. Multis laboribus alacriter impi- 
greque exantlatis, anno 1763 Collega classis 2:dæ, nec multo post 
eodem anno Comminister Nerbi Divini in Mellösa et Norrbyås con
stitutus est. "Pastor in Quistbro 1780.

Magister Petrus Widell Nericius, natus in villa Gullberga in isi 
parcecia Wibyensi, patre inter agricolas honpsto Pehr Hansson, die 11 
Januarii stili novi anno 1725; postquam, die 8 Julii stili veteris 17.... 
sacris initiatus, Adjunctus fuisset Dominorum Pastorum in Skagers- 
hult atque in Knidstad et Hidinge, die 8 Martii 1758 Supremus 
Collega designatus est. Anno 1763, post discessum Domini Berg
gren, cantui etiam præesse coepit, quo in negotio ad exitum anni 
1765 pergebat, dieque 15 Novemhns ejusdem anni non tantum a 
Beverendissimo Domino Episcopo Ephoroque ac Veuerando Consi- 
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storio vice Conrector atqwe in Eker vice Pastor constitutus, verum 
etiam, Rectore afflictissima desperataque plane presso valetudine, 
scholæ direction! præesse jussus est. Tot tantisque perfunctus labo- 
ribus, tandem die 4 Januarii anni 1765 Conrector designatus est. 
— Rectore Domino Magistro Andrea Lundmark beate defuncto, die 
12 Augusti anni 1772 Rector vicarius constitutus, dieque 15 De- 
cembris anni 1774 Ordinarius nominatus; a Magistro vero Laurewtio 
Ekmark, ad Regiam Academiam Upsaliensem Docente, per querelas 
ad Sacram Regiam Majestatem delatas inquietatus, Augustissimi 
Clementissimique Regis Gustavi III justissima clementissimaque sen- 
tentia in munere confirmatus die 14 Martii 1 775, ac Maxime Ve- 
nerandi Consistorii diplomata die 8 Apri/is munitus, die 13 Junii 
ejusdem anni, oratione de Scholarum publicarum necessitate et uti- 
litate habita, in rectoratum introductus est. Naturæ reddidit debitum 
1781.

Duminus Abrahajius Samzelius Nericius, beate defuncti Prae- 
positi atque in Hardemo Pastoris Domini Magistri Abrahami Sam- 
zelii filius, Apologista anno 176 2 constitutus, post discessum Domini 
Berggren etiam cpncionibus sacris matutinis præfuit. Munere Apo- 
logistico inpigre summaque adsiduitate ad exitum usque Octobris 
anni 1768 functus, ad pastoratum in Boderna discessit. Obiit anno 
1773 morbo epidemico Siöbfoten. — Vir iudustria, modestia, animi 
candore, ingenii acumine doctrinaque quam maxime Celebris.

iss Dominus Ericus Hedenids Nericius, agricolæ Vibyensis filius, 
Collega classis l:æ anno 17 63 constitutus, anno 1764 sacris initia- 
tus est. Indefesso nimioque aliis inserviendi studio ductus, concio- 
nibus sacris habendis aliisque negotiis ministerialibus sacris variis in 
locis crebro administrandis, verisimiliter die 18 Maji anni proxime 
insequentis 1765 morbum nactus est vehementissimum, qui die 26 
ejusdem mensis, qui dies fuit primus Pentecostes, post 46 annorum 
in mundo peregrinationem, mortem Illi acceleravit beatam. Vir vitæ 
morumqae integritate, in munere deraandata obeundo adsiduitate, in 
primis vero in amicos candore, nemini facile secundus.

Magister Zacharias Wetzel Nericius, natus Holmiæ, filius ci- 
vis ibidem olim spectabilis Domini Johannis Wetzel, natione Ger- 
mani, ac privignus Pastoris (et postremum etiam Præpositi ordiwarä) in 
Axberg et Hofstad, admodum Reverendi Præclarissimiqwe Domini 
Magistri Gustavi Erici Flodini; Collega classis 2:dæ anno 1763 est 
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constitutes. Munere scliolastico maxima industria per septennium 
perfunctus, anno 1770 ineunte Majo ad pastoratum in Skagershult 
discessit.

Magister Haquinüs Ekenborg Nericius, agricolæ Edsbergensis 
filius, anno 1763 Vicarius classis 3: lia: Collega, anno vero 1765 
Ordinarius ejusdem classis constitutus est. Sacris initiatus anno 1764. 
Munere hocce scliolastico summa industria per tredecim annos cum 
diæidio perfunctus, anno 1777 ineunte Majo ad pastoratum Svenne- 
vadensum discessit, et ibidem e vita obiit 1805.

Magister Andreas Lundmark Nericius, in vico Herregryt in iso 
paræcia Wibyensi, patre silvarum publicarutn custode (: ßronoffog« 
ID af ture :) Svenone Widström, anno 1722 natus, die 8 Julif stili 
veteris anni 1751 sacris initiatus, vice Pastor ad templum Cathedrale 
Strengnesense anno 1755 constitutus, ejusdemque templi Cathedralis 
Oeconomus 1763 designatus, rectoratui scholæ hujus Trivialis die 
4 Januarii 1765 præfectus est. Mense Martio anno 1772 ex villa 
sua Odensvi Orebroam iter faciens, erure infauste vehementer con- 
tusus, in insanabilem lethalemquÉ incidit morbum, quo ad diem 5 
Junii ejusdem anni graviter conflictatus, anno ætatis quinquagesimo, 
Rfectoris munere egregie summaque industria per septennium per
functus, placide beateque obdormivit. Vir magnis ingenii dotibus, 
multa doctrina summaque integritate. Plurimis itaque, ut vivus pro- 
batus fuit acceptusque, ita post obitum vehementer ab illis est desi- 
deratus.

Magister Gerhardus Reinholdus Höijer Nericius, Scholæ 
hujusce olim inelyti Rectoris Domini Jonæ Höijer filius, laudati pa
rentis vicarius in partibus officii, quæ ad informationem, non vero ad 
directionem scholæ, pertinent, anno 1762 constitutus, Collega classis 
l:æ die . . . 1765, quo etiam anno idque die 20 Decembris sacris 
initiatus est, classis 2:dæ 1770, Conrector vicarius die 1,2 Augusti 
1772, atque Ordinarius die 11 Novembris 177 5 creatus est. Recto- 
ratum 1782 obtinuit. Vacationem muneris adeptus 1794, decessit 1820 die 
18 Sept.

Magister Daniel Jonas Nording Sudermannus, beate defuneti iot> 
Jonæ Nording Svennevadensium quondam præclari Pastoris filius, 
postquam classi tertiæ in Schola Triviali Strengnesensi vicarius Col
lega per biennium præfuerat, ad munus Apologisticum hic . . . 
designatus est, cui ineunte Novembri anno 1768 præesse cæpit.
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Anno 1779 Venerandi Consistorii 'Ecelesiastici Strengnesensis No
tarius, anno 1780 in Gymnasio ibidem Regio Eloquent;'«? et Poe- 
seos Lector. Supremum obiit diem die XXIII Febr. 1780.

Magister Johannes Fredericus Qvist Nericius, natus patre 
in Edsberg et Hackvad olim Verbi Divini Comministro vigilantis- 
simo, Domino Olao Qvist, die 28 Septemiris anni 1767 sacris ini- 
tiatus, collegatui Læ classis mense Junio 1770 præfectus, et die 12 
Augusti 1772 vicarius Collega classis 2:dæ constitutus est. Muneri- 
bus hisce scholasticis egregie summaque dexteritate fere per trien- 
nium perfunctus, in morbum implicitus epidemicum, svetice 9iötfc6er 
dictum, die 11 Junii 1773, anno ætatis tricesimo octavo, beate ob- 
dormivit. Vir ob excellentes ingenii dotes, eruditionem baud exi- 
guam morumque suavitatem vivus jucundus, mortuus desideratus.

ivi Magister Petrus Almstedt Nericius, honestis inter plebejos 
parentibus in paræcia Almbyensi natus; postquam anno 1765 vacanti, 
post obitum beat? Collegæ Domini Erici Hedenii, Læ classis col
legatui vicarius præfuisset, dieque 20 Decembris anni ejusdem sacris 
initiatus, adjunctus fuisset Domini Pastoris in Wintrosa et Tysslinge: 
die . . . Septembris anni 1773 Ordinarius Collega modo dictæ, si- 
mulque vicarius classis 2;dæ, die vero 11 Novembris anni J 77 5 Or
dinarius hujusce creatus est. Anno 1777 Collega Supremus. Con- 
rector et Pastor in Eker 1782, Pastor in Winteråsa 1792, obiit ibidem 1807.

Magister Gustavus Adolphus Hallman Nericius, Verbi Di- 
vini Comministri in Lillkyrka et Oby meritissimi Domini Johannis 
Hallman filius, die 22 Augusti anni 1772 vicarius, sacris vero die 
XXVI Junii 1774 initiatus, die 11 Novembris 1775 Ordinarius Col
lega classis Læ constitutus est. Anno 1777 Collega classis 2:dæ. 
Pastor in Skagershult 1789. Pastor in Axberg et Hofstad 1795. Vita excessit 
ibidem 1818.

iss Dominus Petrus Bellander Nericius, Inspectoris officinarum 
ferrearum ad Haslefors Laurentii Bellandri filius, Collega classis pri— 
mæ anno 1777 creatus, munus in Aprili capessivit. Pastorin Asker
sund factus 1781, in Quisbro 1792. Mortuus est ibidem 1808.
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1681 årö 9laiifalning om Stfjolen^ mfj ^ijrtinnö Hebbel 
od) penningar.

Anno 1681 b. 16 Stuguftj inoro förfambtabe på Örebro 9tåbt)uud I9 
ißrobflen odj Äjrfioljerben tjöglSfiremörbige §:r Doctor Andreas Brun, 
Sorgmeftarena Xljomad Stärd) od) Sngctbred)t Rebeen, 9?äbmännen 3os 
pan æengbtdfon, Olaus Spongins od) fetter iBurtman. 2Bib famnia 
tittfätte togS titt ^tanfafning od) öftoertDäganbe ont ©djotend od) Äpr» 
fiand SJicbbet od) SRädjningar; od) af pögtSprcmörbige §:r Doctoren 
förft btef effterfrågat, pmartitt bee ißenningarne äre anwänbe, font äre 
fatbnc för be tmänne ©åtbe ©^otemeftarcgårbarne, nenibl. ben gårb, 
9tåbm. Qopan Sengbtfjon Stöpt för 800 b:r Sopput., od) ben anbra, 
font æorgmeftar SBätb. Stjomad Siärd) fig tiUljanbtat för 1200 b;r 
Soppm.; bliftoanbed befunnit, att bee 800 b:r, för Sopan æengbtf’ond 
gårbl) äre fatbnc, are SBtplånte titt Rector Scholæ Mag:r Antonius 
Hesler b. 13 ©eptemb. 1658 æppå Interesse, font pand obligation 
ætlpuijfar. ©eb an tiHtaltcS M:r Antonius Hesler, ^njarföre pan bortte 
fatt alla ägorne ifrån gårben, feban ben en gang warit ißantfatt titt 
©djoten; ©ampt od) Jpurnmiba pan är berättigat att opbära od) an= 
mänba Stptagorne af Sffogen titt fin privat nptta, od) ide anmänbad 
titt ©djolend reparation; §mar öf.-r ()an bcgiärcr Dilation på 8 bagar 
fig (Sfrifftelig att förttara.

@eban togd od) i betänfianbe od) @(ut9täd)ningb, §ttruwijba §:r so 
æorgmeftar Sttjomad Stärd) Clarerat od) betalt ben Sdjotemeftarcgårb, 
tjan Siöpt, odj befand berföre ©fota giftuad .... b:r 1250: —

§toilta fåtebed Clarerade äfjre, fom fötier:
1662. SUeffcr Antonius Hesler npburit, fom Ijan tittftob od) 

nteb quittencer bennjftcö, §3tt)i åt^ffiltige ipofter 300 b:r Soppm., fom 
t)an bör <Swara före; men fom Sorgmcft. ide ftrayt mibt) gårbend Siöp 
betalte ißenningarne, afgår fö.r ljonom 120 b:r titt Jnteresse, fom beftå 
i be 300 b:r, od) fåtebed atlenaft titt betalning tommer . . b:r 180.

©eban beroijftcd meb æorgmeftarend quittens af Sprfomärbarne, 
att §an tefmererat SBt^i ått)ffittige ^Softer, fom Sprtian bör Clarera meb 
fdjoten [N.B.] ...................................................................  . . b:r 850.

Handl, ang. Donal. o. Boslällsg. pag. 79—82.
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^n ffatt Staben (Sfftcr Slutin Diädjning bctata för §:r Sorgme= 
(tåren, för en j?iänare8 afftåenbe imb Korget . . . . . b:r 100.

§:r æorgmeftaren resterar, font l)an lofroar betala när l)an be= 
tommer ett rigtigt ffiöpebreff............................................... b:r 120.

Summa b:r 1250.
[NB. betalte^ 1681 b. 16 2lug. — Vide Sot). SotjanSfong Äprfiorätning 

p. 15.] 

si Seban StanfafabeS om ^rfianS æt^lente penningar, od) befinnes 
ætr Dluff (Sridjfon Stomafare b. 13 Sept. 1672 länt Contant

b:r 300.
Jnteresse ifrån Sept. 1672 till Sept. 681, är 9 åljr ä 24 b:r, giör
216 b:r; berpå betalt for ett å^r, rester för 8 ål)r b:r 192.
1679 Jn Jan. länt Capital............................... b:r 77.
Jnteresse ifrån Jan. 679 till Sept. 681, är 2| å^r, å 6 b:r om ål)ret

15. b:r 584. —
[Stocb intereåfe frän b. 13 ©ept. 681 till b. 13 SSartü 682, 1/2 ätjr af 377
b:r] ..................................................................................................15. —

SK:r Sarß Dlufföon guUfmeb, effter obligation Jn Jan. 1673, 
länt Capital.........................................................b:r 100.
Jnteresse ifrån Jan. 673 till närmaranbe tijbl), 8,’ åljr, 5 8 b:r om
äljret....................................................................b:r 68. b:v igs. _

Sal. 9D?:r Sljriftian Skäller Jn Junij 1671 länt Capital
b:r 200.

Jnteresse Sfrån 1671 Jn Junij odj till näftlebne Junii 681 är 10 ål)r, 
1)10 ar på äljr betalt för ett äl)r, rester för 9 å^r å 16 b:r

144. b;r. 344. _

Sal. SQlatt^iag Dlufjion tänt b. 10 SO?aji 1673 (Sffter obliga
tion [gdjolené N.B.]..........................................b:r 250.
Jnteresse ifrån 1673 tiU ÜDfaji 681 är 8 äljr, ^mar på äl)r betalt för
3 ål)f, rester för 5 ä^r ä 20 b:r om åljrct [till Kooember 68t]

100- b:r 350. —

Sal. ®iag Smibt Jn Jan. 1677 länt . . 150.
Snteregfe från Jan. 677 till Jan. 682 är 5 å^r, är betalt ett åljr, 
rester 4 ål)r.............................................................. 48. b:r 198. _____
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fltåbman Soljan Scngbt^on 1668 b. 5 lunij gönt of SdptrnS m 
penningar Sapitat......................................... 200 b:r.
[jmar af f)an aljvligen betalt Smtereöfe å 8 pro Cento titt Slieftcr An
tonius Hester, fom ^an bör Smara före, od) på Sopan æengbtfpn 
nücnaft iSJtpföreö Capitalet [©djolené N B.].....................b:r 200. —

SBaHärbe §:r (©amuet ®liy, Stprtioperbe mib £ätöö, Jn Marti! 677
Sänt Capital................................................... b:r 60.
Interesse från Martij 677 titt Sßartti 682 är 5 åpr, å 4 b:r 24 öre 
om åpret........................................................ b:r 23. 24. b:r 83. 24.

SRir SInberS Stotegiutare b. 7 SIpril 1678 gant 50 b:r Capital 
b:r 50.

[SBijtad ordre att ætplånaé. — ©e bet. i ÆørHor. ao. 1687 p. 620.]
Interesse 3 3^ ål)t till närwaranbe tijb å, 4 b:r 14. p:r 64. —

æ?:r Sjat §an^on §attmatare In Nov. 679 teint Capital
b:r 200.

Interesse titt 9^00. 681, är 2 M)r å 16 b:r 32. ö:r 232.
Summa b:r 2223. 24.

Separation på Siebten.
SprtianS..................................... 1475. 24.
Sdjotenø ætljtånte SRebbel. . . 748.

gör betta ^rfiotnärbarne Olaus Spongius odj garf Dtuffjon, forn 
ættjlånt beöfa penningar, begiära att Execution btpan mijbare æppes 
pålb måtte afgå öf:r beßa Sprfianö od) SdjoIenS Debitorer, att bee 
feban för tmjbare åta^t t ben måtton måtte mara befrijabe.

1715 år$ Inquisition om Sdjolanö forbringar.
Copia.

Anno 1715 b. 23 November företog fig Stabjenö Magistrat ä isi 
Örebro 9låb^uS, uti præsence af ißrobften §ög4l(jtett)prbige §err Ma
gister lohan Strömer od) Rector Scholæ §:r Magister Abraham Wa- 
lingius, at unberföfa om tf)e mebel ttjenne Stabj scholæ egenteligen tan

Iland!, ang. Donal. o. Dostälisg. pag. 484—194. 
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tidfomma, pod pmcm t^c nu för tijben inneftå, od) iömroäl på pmab 
fätt tpe effter ctt rigtigt flutj ernåenbe må till tpefj bätre nijtta od; 
förbel päban effter bliflua disponerade.

§marföre fom förft nöbmänbigt pröfnmbed tidfe, Ijmabau tpe ljiir- 
flutit, få lät hätten jämte t^c anbre meberböranbe fig uubcrrätta af 
Doctoris Mattbiæ ffriffttiga eonsens sub N:o 1 *) dat. b. 23 Augu
sti 1658, at Saplig Mag:ri Jacobi Rudbeckii 1641 scholan testa
menterade gårb ffuUe för ben orfaleu förpttraS, at pan ep af ptjran 
funbe mib madjt l)åHad, od) för tpcn ffuH ®al)l. fRåbmånncn Johan

sa *) N:o 1. ^>ögbctrobbe, SBäUroijfe och förftånbige herrar och ælfin, æorgs 
meftare ocp SRåbEj æti ©rebro ©tabp, ^>ögtäprabe Sannare od) gobe æener 
famptligen.

®:rS S2äll:terö æenliga ©Jrifuelfe är pär wäll inpenbigat, puar af man 
förft förnimmer æorgmeftare ocp Siåbp pafua mebp (filio Doctoris cognominis) 
SBprbig M:r Johanne Rudbecchio öfrcerlagbt om ben ©firben fom ©at. M:r Ja
cobus Rudbecchius pafroer testamenterat filt ©rebro schole: od) funnet ftiäligt 
od) för scholen npttigafl, att ©firben motte förfäljaö för 300 b:r filftmt, od) bet 
interesse fom Capitalet funne gifrøa, åprligen eprläggiaé titt scholen ocp Dn. 
Rectorem; pelft emäban bette ©årb icfe Jan repareras meb ben ppra fom af po: 
nom Jan gifrøaé, ætpan moftc innan nogra fipr blifua pel ruinerat: ©ä od att 
©taben eij förmfi pdtla mepr äpn en scholemefter ©årbp weeb mad)t. ©eban 
begäret;, att Director Cantus, Olaus Georgii, motte blifroa meb nogot stipendio 
förfebb, antingen ©ocpnegången i ©rebro ©tabp, eller oct meb nogra Kunnor af 
ben ©pannemfil fom Apologistæ deputeret är. Sill æenlfgit frøar: ffi Jan man 
intet annat, för be ©Jiäl ffull fom föreflagne äro, äpn famptpdia ber till, att 
©åtben må förfäljaé, od) bet interesse fom Capitalet 300 btr filfrøermpnt Jan 
åprligen gifwa, må cprleggiaS till scholen ocp befi bctiente, effter ben instruction 
od) anorbning fom Cousistorium Jan ber ætpinnan (meb senatu urbico) göra. 
Directorem Cantus belanganbe, få Jan pan fuller för betta åpret nogot partici- 

54 pera af Apologistæ Ipön od) deputat; men puru ocp på puabp fätt pan fram= 
beleS fJall Junna blifma accommoderat od) förförgb, røiU man taga i roibarebe; 
tenJianbe. ©etta är bet frøar fom på æorgmeftare ocp giåbpj æcnliga ©Jrif= 
uelfe Jan gifreas. SRan är od) förblifuer røceb förefallanbe occasioner 
llff ©trengnäS æorgm. od) Siåbpö
ben 23 tlugufti 1658. Kill äpra ocp tienfl fläbje förobligerat

Johan Mattbiæ Episco^ws 
^tvengnensis.

so (Utanskrift.) .fÖQgbetrobbe, røållrøiife ocp förftånbigpe £crrar od) SJlän, 
Sorgmäftare ocp Siåbp i ©rebro ©tabp, tnälläprabe gobe æener famptligen, 

betta æenligen.
Præsenteret od) bpläfteå på ©rebro Siåbpuö b. 30 Augustij A:o 1658. 
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æcngtfon b. 13 päfßlianbe september, lifniätigt N:o 2*), falb emot 
fopp:t.................................................................... ..... . , . b:r 800.

SBijbare mar iämroäl at finna fa üttjaf en Saklig SSorgmäftareng 
Thomas Clerkz Original räfning, N:o 3 **), font iämroätjl 9?abftngu 
extracto protocolli b. 4 November 1667, N:o 4 ***), at t^en gantla

’) N:o 2. Extract af Örebio Ståbftugu Protocoll ben 13 Septemb. A;o 1658. si 
æorgmdftare od) Slåb fanit Dom. Mop. Anthonius Hesler Rector Scholæ flus 

tar nu fuUEommeligen ben Scholmäfiare gårben font ©abl. Rudbeckius Örebro 
Scholæ Testamenterat tjafwcr, meb Kåbmannen SBä(ad)tabt Johan Bengtsson, at 
tjan för gårben nieb befj tillpbanbe ägor gifmer Äopparpenningar Stta l;unbrabe 
bater, bet uppa Stätten bemittiar l)onom Äiöpebref. Mm Anthonius, Sineban 
$an cffter förafgångne affSieb od) bewiUning bcgiärar åfmanbemite penningar 
titt fin fäberneö gårbj intöfen od) betvilliar 5 proCent: Stanto, i pant fatter tjan 
titt ftorre fätertjeet fit gårbebrcf i unbcrpant, od; ber å gifirer revers, at Sum- 
man blifrøcr åijrtigen, font tommer titt Scholens reparation [NB.] 40 bat)l., be 
öfriga 40 bat)l. Äopparmpnt npttiar Rector ftclf titt fin egen nptta.

görefJrefne Extract mara lita ipbanbe meb fielfma Protoeollet, mitnar
Jonas 
Hoffman 

Seer. Örebr.
”) Nm 3. Anno 1661 in Aprili warbt ©djolmeftare Sårben, gamble, l)är r, 

mib Äprtian, effter IjanS ^ögwörbigtjeet nu meljr ©at)t. booå Sub Siffopen 
83tt)i ©trägnäé Doet. Johan Matthiæ tillåtetfe, få af Sbrroörbige o. mörbige 
Pastorer af lanbet fom ©taben titlijfa mebb æorgmeftare od) Stab märberat od) 
mig titt Éiöpj anflagen för 500 b:r ©:mt, tå SRädjnanbeö effter valören b;r 1250.

£är på lefwererat titt en annan ©djolmeftare gårbj intiöpanbe, förft titt n 
Rectoren! Scholæ A:o 1662 åtbftillige terminer, fom qvittenzier ætbmijfa, 300 
b:r, ijroaraf går, effter förlikningen, iagb mebt) Oonom giorbe på gtåbftugu A-.o 
667, 120 b:r j tå blifme bebolne..........................................................b:r 180.

A:o 665 b. 19 Aug. EprEian befommit titt æledjftagarenag betalning, fom 
Äptiiometberncö SBättie Sol)an Cluffonö od) 4?. ©tjrißop^vr IBörgiefonö qvittens 
ætbroijfa..............................  ...... b:r 200.

©. 22 9bris 667 »på Siåbftugun afl:at . ................................... b:r 400.
Än lefmererat titt Äprtiomärben SBällite Oluf Spongins effter qvittens

b:r 250.
A:o 663 b. 2 Decemb. ©lött) iag Städning meb ©taben för min tompt, 

iag afftob till Siåbftugan, attcnafl förftåenbeö för mine Äiättare, och tå mig re
sterade, fom förbeö in på mitt SårbeEiöp......................  b:r 100.

Mtfå rester iag, enär mig futttommeiig Jtiöpebref lefmereraö . b:r 120.
Thomas Klerk. b:r 1250.

"’) Nio 4. Anno 1667 b. 4 November Uppå Örebro 9iåbf)UUö. ei
©eban Stätten tjabe ftn mening ©Eriffteligen fattabt emellan %, æorgmås 

flaren Sir Thomas Klerck od) Schoimäftaren 9R:r Anthonius, förliEteö Sorg;
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Scholmäftaregårbeu på ftora gatan, fom Staben tiß boftäße lemnat, är 
«a anno 16G1, cffter Siff'openS, Surgmäftare od) fUabj, famt tå toaranbe 

fliprfioperbcd famtpde, bemibe Söurgmäftare öpbragcn emot 1250 b:r Slmtij 
Riöpeftißing; proarföre, od) epururoäl tiß bcftprtanbc af en fåban til= 
låtelfe anbra documentor för tijben ep äro at tillgå, få marber bod 
tpenne ßiöpefumma i anlcbning af 9låbftugu9iättend b. 16 Aug. 1681 
pär pod fogabe protocoll N;o 5 *) fåfom fäter od) mifj utpförb . . 1250.

Snnu mera är af §. Dtåbmamicn pär i Staben Sopi. (Srid) 
Sroendfon, nteb tpe^ puftrod bpgbefamma Matronans Anna Jolians- 
botterS famtpefe, i lifjtiben åpr 1695 b. 25 Febr., tiß scholans emär® 
bel. possession gifmit od) ffiantt en beg gårb, Sober i Staben belägen, 
font tesjtamentzbrcfæét bnber N:o 6 **) Hari. dicterar. Slien emaban 
tpen famma entot testatoris egentlige mißia od) mening är febermera af 
tpe Schole-betienter, ponont bebobt, deteriorerad morben, at tiß restitu
tionen af beß förre gobe ftänb tpen tijben Store omtoftnaber requirera- 

iss des, få par od), nteb nu maranbe æiftopend §ogm:ge Doctor Joh. 
Bilberg fanit Magistratens gifna Samtpcfc, tpenna gårb åpr 1699 b. 
28 Aug. emot 400 b:r Smtj Siöpeftißing blifroit Jiåbmamten æalibe

maftaren od) Scholmäftaren ffg emellan pär in för Stätten, falunba, att æorg= 
mäftar Klerck uti ett för alt gifmer till Scholen för be 6 åpren fom efter Con- 
traetet intet är betalt för Scholmäftaregårben, ben æorgmefter Klerck nu åbor, 
utj interesse @tt punbrabe tiugu b:r Äimtj od) Scholmäftaren ®i:r Anthouius 
pär emot (tall blifroa frij od) otilltalt för be fig på löpanbe interesse penningar 
för 6 åpr å 5 pro Cento, effter ben moderation Stätten nu giorbt pafmerj meb 
förmoban ^ögäprenjprbigpet æifEoppen ffg pär meb ftall låta bepaga, få= 
fom begge parterne pär inför Stätten referera. Stätten bemiuiar od) bet, att 
Äprfiomärbarne Johan ■ Olsson oct Christopher Börjeisson emottaga Utaf æorg: 

B2 mäftaren S:r Thomas Klerck od) utpi gob formating i Sakristian infättia be nu 
pär lefrøererabe 400 b:r Ännt, famt tmenne ©öllfroerfannor, mäganbeö 128 loo, 
för 250 b:r, emot ben rest fom æorgmaftaren ät fJtjUbig för Scholæmaftare 
garbenj cd) berpå fJall Sprfiowärbarne, feban be förrige quittenserne pafma 
öfmerfebt, æorgmaftaren meberbörligen quittera. Jn fidem Protocolli
Actum ut Supra. Joh. Fraxell.

') N:o 5. 1681 åtö Sianfafning om ©djolenö od) Äprfanö Sliebbel od) 
penningar, aftryckt sid. 61—63.

”) ”N:0 6. äiåbman Erich Svenssons testamente find intet”, enligt anteck
ning i Invenlariilistan d. 2 Dec. 1730 öfver dokumenter samma dag inlagde å 
Rådhuset att derstädes ad acta förvaras. •
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Joh. Larson bpbragcn, font documentet t^er ßfroer önber N:o 7 *)  tpbe? 
ligen exprimerar; i tip) Oil tljenna summa observeras.... 400.

*) N:o 7. Copia. Set pafroer ©alig SJåbmannen ©preborne. od) SBätttt us 
©rid) ©wänfon t tijben, Subj Stamn titt tof od) Ütjre faint bet gemena båfta 
titt gagn od) nptta, Testamenterat gifwit od) ff’iänEt titt Örebro scholæ fäfom 
emätbelig ©genbomb Stempl, en gärb [über i ©taben, belägen emellan ®pßefEpt: 
taten Kasmus Yangon .Örntl funnan od) meprbemite ©apl. SiåbmanS norban, 
fom testaments brefwet af b. 25 febr. [1695] {[artigen dieterar, Ijmilfen @årb 
eller ©genbomb febermepr effter Testatoris willie od) egentelige mening är worben 
possiderader af be scholæ æetienter, fom ingen faft (Sgenbom ägt, men bodi titt 
föga fromma, at ber fåbant t längben continnerat är, ben in totum blcfroin 
ruinerader, at pan minbre (tore omfoftningar funbe restitueres; pwar före od) i 
anlebning af foané Äongl. SOlaiptté atternåbigfte förorbningar, tjafwe weberbö; 
ranbe fåbant considererat od) t närmare efftertänEfanbe tagit, bet woro faft 
bättre gårben fot en miß summa förpttra, än ben i grunb förfalla låta, twärtiu 
emot Testatoris williaj tjwarfore är bem:te @årb niorben förfålber titt 3iåbman= 
nen ®()reborne od) äiällit Johan Larsson, för fpraßunbrabe bat)(:r Ämt, IjwilEa 
penningar ben förfte mcb ben fibfta äro rigtigt clarerede, Ijafwanbcd förbenftutt 
Ståbmanncn tjäban effter madjt od) wålb famma ©genbom, fåfom annan mått= 
fången, för fig od) be fina beljåtta od) ewärbelig possidera, tjwilEet titt få mpdet 
ftörre tromåpt orpggeligin tjåttaö ffall, beEräfftad meb manlige sigill od) t)än: 
betd unberfättianbe, gifwit od) ffrifmit Örebro Anno 1699 b. 28 Augusti.

Johannes Bilberg 
Pastor et P.rcepositus Örebr. 

Oloff Spongius. lohan Johansson. Petter Nalén.
S. H. Schierning. Hind. loh. Ahibeck.

linno 1704 b. 8 Febr, uppå Örebro SlåbtjuuS oppbuben . 1 gången hs
1704 b. 22 febr, opbuben ............ 2 g.

b. 29 dito opbuben...................... .......................... 3 g..
• quod Testor Joh. Fraxell.

Concordäntiam Originalium testor Jonas
Hoffman.

**) N:o 8. Magistratens förklaring på Buddæi gravamina ar tillika med de 
såsom allegater tillhörande dokumenterna, Buddæi förmaningstai. Kyrkoh. Mäster 
Nils’ bref till Biskopen, samt Biskopens och Consistorii till svar derå afgifna 
(bannlysnings-)skrifvelse, aftryckt i förra häftet sid. 49—57.

S: a b:r 2450.
SBtfjont tfjctta gifroa fuller gantla acter, odj t Spnnerljet trenne 

StabjcnS Magistrate ål)t 1637 aflätne od) i Concept fattabe förfias 
ring till Consistorium strengnense, Oppå Rectoris Scholæ Mag. Bud
dæi gravamina N:o 8**)  någon Slnlcbning, at (SaljLSarS Dloffon ljår 
i (Staben boenbe ffall jåntmäljl scholan Ijafma testamenteradt 200 b:r 
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^mt; Samt od at StabjenS od) Äprlianö förmän fåbane mebel å^r 
1632 utljur privatorum ^änber titt Äprfiang tienft etter ett orgelmärlj 
öprättanbe emot årligt interesses præsterande inforbrat; men Som för 
tijben ingen mi^are Säteriet omrätta beffaffenpeten t^er öfmer ärljåttag 
San, Så måfte man meb ttjen päften titt mibare låta bero.

Såbon nn få miba ranfatningen avangerat, ot en ridjtig Sunftop 
om scholens meb ratto åganbe mebel arpållen mor, flrebj normore titt 

um inquisitionen, Ijmareft tpe äro at tiHgå; od) gafj ttjen faire efterrätteL 
fen, at tpe för Rudbeckii testamentzgårb influtne 800 b:r Smt Capi
tal öro eij attenaft för tljenna tijben emot fafer od; oinvigilerad onbers 
pant på ränta ä 6 pro cento ()o8 SopparSlogarcn (jär i Staben mäs 
fter Jochom Biss, font tljcfj obligation odj päntförffrifning b. 23 Febr. 
1713 sub N:o 9*)  mib (janben gifroer, btljlänte, üt^an od interesset, 
få feban (fom) förr, scholmäftarne fåfom ljuöljpra tillfallit; i anfeenbe 
Ipoartill ofmantalbe Summa fåfom besäßen Ijonom påföreS . . 800.

*) ”N:o 9, Jochim Bisses obligation af b. 23 Febr. 1713, ftné nu mera 
intet i acten, feban [åpnet blifmit betalt.” Anteckn. i 1730 års inventariilista.

”) ”N:o 10, Instrumentet af b. 6 Julii 171.., finnet» ej i acten.” Anteckn. 
i samma inventariilista.

Wleb Siöpeffittingen för @rid) Smänfonb donerade gårb fan man 
od: i få motto ridjtigljet, at Collegerne i schalen iämmäl äprligen åt= 
niutit interesset titt gobo, famt meblen få disponerade, at t^e ftå emot 
fäter caution l)oS guUfnieben mäffcr Lars Beckman ^är i Staben, lifs 
mätigt instrumentet b. 6 Julii innemaranbe ål)r N-.o 10**),  i t^t) od 
tl)en summa, font belaßen, scholen påförb blifroer..................... 400.

[3it)etta Capital tjafmcr debitoren ©taffer Beekman betalt meb plåtar få= 
tebeé, at Collega Sch. Jp. 9tilé Sinbgren, effter weberböranbeé ordres, fått 48 b:r 
Ämt titt et fäpuö intiöpanbe, at fåttiaé i Collegernas gårb, od) £errar 5>robft 
od; SÖorgmäftare emot tagit resten 352 b:r äfroen i plåtar, ^noarföre år bo= 
nom pans obligation återlefroererab.]

SOlen ^ärröranbc Siöpeflillingen för Stabjenö enflplta scholmäftare= 
185 gårb, fom anno 1661 §. §3orgmäftaren Thomas Klerck är morben 

öplåten, få gifma tfje reban åberörbe documentor unber N:o 3, 4 od) 
5 anlebning, at berörbe borgmäftare tpen famma futteligcn betalt, få at 
fötbtl)an 180 b:r, Rector Scholæ Mag. Antonius Hessler år 1662 an= 
nammat, famt 100 b:r, Staben lommer at Smara före emot en Siels 
lare, (fom) IBurgmäftaren Clerck cederat, 970 b:r ®mtj Capital effter 
Ijanb ifrån 1665 tiU od) meb b. 16 Augusti 1681 utlji StabjÄjrfian 
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influtit. §ör £)wiifet meb ttjeg oplöpanbe interesse till t^enna tijben 
Hector Scholæ §. Mag. Walingius futter £åftär Sprfian bör anfmarig 
warn, men ^ögSlremrge ißrobften mitte t^et beftrijba, meb t^en omftän= 
bigtjet, at Sprtian tau få mptfet minbre ttjer titt binbad, font fåbana 
penningar ep böra anfeS font lån, otpan tner fom ctt depositum. §mar 
mtb §:r Mag. Walingius ftabnabe i tpen frågan, om Samma mebet 
eij marit på Glänta httjlänte? £)d) §ögSit)rcm:ge ^robften ttjer emot i 
ttjet Smar: Om få ftutle mara, lära mäl Sprfianö Mätningar od) am 
bre acter tper om nöbig unberrättclfe lämna; fom od ffiebbe. Smcbantse 
tpen å Örebro 9tåb[)uö i §. Doctor Bruns mibermaru åpr 1681 b. 
16 Aug. tjålbne ranfatning in fine N:o 5 gaf tpen oplpdning, tpet 
£Råbmannen Johan Bengtson 1668 b. 5 Junii länt ut)r ^prtian af
Samma Scholens penningar fent.............................................. b:r 200.
för pmilfa Mag. Ant. Hessler åprligen bpburit intereöfet, fom på tjané 
anfmar fägcö redundera ftola.
Nils (Snerotp b. 10 Maji 1673 ...........................• • • • 250.
Elias Smibt in Jan. 1677 .......................................................... 150.
§. Samuel Blix, Sprtioperbe mib £ädö, iämmäl 1677 in Martio 60. 
1678 b. 7 Apr. Anders fflådgiutare.................................................50.
1679 in Novemb. Jsak §attmatare.......................................... 200.
1681 b. 22 Septemb. Jonas Petterson Smolander .... 120.

Jn Aug. 1716 continuerades mijbare meb 
tljenna ranfatningen.

3 anfeenbe titt tpen å anbra fiban rörbe dispositionen om meb= 
lend otptänanbe i privatorum pänber, fan man nöbigt at igenom löpa 
Sprtianö rätningar, od) noga titt fe, purutoiba fielfraa läntagarne etter ibt 
ttjeraS Slrfmingar ttjeß bnbfångne Capitaler meb interesserne återbetalt, 
eller od nu tperföre funna päfftanbe mara.

3 od) förft ont Nils (Snerotpj lefmerancer titt föjrtian i af= 
rätning på tpefj erpålbne Capital odj Oplöpanbe interesse, ünberfötteö 
od) fantg fuller, utaf en igenom förte StabjSecreteraren Fraxell bpfatt 
rädjning 1711, tpen annotation, at ßmerotp b. 30 Decemb. 1678 lef= 
mererat. Stprtiomärben Sard Dluffon 60 b:r ®mt; Wien font pmarten i 
ttjet åretj eller tpe föttianbe åprenö Sprtiorätningar famma påft finned 
optagen, Så tan tpen ide Rätter titt afftrifning optagad, tninbre jtpr= 
lian oppå en få omiß grunb för ^onom graveras. — Sffter mibare con-
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tinuation mcb bnberfötningcn gaf weil <Saf)l. fRåbm. Johan Johans
sons Stprfiorätning, de anno 1685 fol. 47, nnb fjanben, at 300 b:r 
fimt wore famma åljr b. 23 Marti! i afräfning bppä länet tillita nicb 
t^cß bplöpanbe interesse betalte odj i Sprtian flutne. 2Ren i tlje fenare 
rätningar fantj wibare intet cre betalt trara, förtljenftull StabjSecrete- 

188 raren Hoffman åtog fig, i anlebning af tl)en Sunffap man äga odj bps 
folia tan, at inrätta en separat rätning emällan scholan od) Snerot^ä 
Sterbljub, tjwab ännu bppä capitalet od) interesset tiU od) nicb 1715 
brifta tan; 3 meblertijb påföreb Hprtian, fåfom en wi§ ftulb tiU scho
lan, ofmannämnbe..................................................................... 300.

æppå Elias SRånfonä ®mibtj ftulb mar iämmäl af SprtiowärbenÖ 
®örie Ohtnans attest b. 25 Aprilis 1687, font Magister Walingius 
bpibifte, at inljämta, tljet Uprfian famma år odj bag tiUflutit capital 
od) interesse 112 b:r ßmt; ^warföre, font tljer om intet tmifmefåmäl 
brageä, få debiteras od ftprtian för famma....................................112.
ytterligare tunftap om någon betalning tiU Sprfian bppä @liaS 
Smibtj <3tulb war frøarten af tlje förre eller Senare årb Sprtioräts 
ningar at minna; fört^enffuU od nöbigt fantj, at en lita rätning öf= 
mer @mibtj fom (Snerotljg brift inrättats.

3 afräfning bppä mäfter Jsak §attmafare§ län, bt^mifte £>. 9täbs
isa man 2Jlårtl)en ällårtl) enfond Sprfioräfning år 1700, at 5>anS Surd 

på beff mägnar Äijrfian b. 13 ffulii Clarerat.................100.
Anno 1702 b. 23 April, lifmätigt Sprfioräfningen, är mibare af §anS
Surd på famma ftulb betalt....................................................100.
Sin efter 1703 ård ^prfiorätning b. 2 febr............................ 100.
SBijbare 1705 ård Sprfioräfning b. 28 Martii, fåfom ett flut på ca
pital odj interesse, fom special räfningen (jär l)od sub N:o 15 *) 
förflarar.................................................................................... 63. 9.

203 ) N:o 15, Liquidations Staining ofrøer framblebne æorgarenS i Ohrebro
2lnberS SHitefon æurdå utf Öhrebro ÄprEia unbfångne låbn 200 b:r Ämt, fom
fölljer. Jtembt, 

Debet Söllfmt.
Sffter 1699 årå flutne CanbjbooE fol.
3352 optageä t)är Capitalet 66, 21. 8.
Interesse 10 ä^r . . 40.
Stod) interesse pro 1699, fol.
3360 ............................4. 44>

Credit Söllfmt, 
1700 b. 13 Juli pafrøer Sat)!- ®or= 
garen £anS Sittefon SBurtf till bå røa= 
ranbe Ä«rdo»ärben Sßällacttabt Mär
ten Mårtensson betalt uppå ben gårb 
fom l;an ba åbobt, till Eprian

33, 10. 16.
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Saijt. Jonas Smolanders län är, i antebning af föfianbe åfyrenS 
^yrttotäfningar, fälebeä båbe till capital od) interesse utl)i ^'l)rfian ful«

1700 år® interesse effter bto ir® 8anbj= 
two? fol. 3243 å 6 pro Cento 4.

®:r 114. 21. 8.
Novo 

21 anbra ffban ftfienbe Balance optage® 
bär effter 1701 år® ganbjboof fo). 3150 
Capital . . 66. 21. 8.
Interesse . . (4. 21. 8. 81. 10. 16. 
1701 åté Interesse fol. 3155 4.

£:r 85. 10. 16.
Novo 

Sen å anbra fiban ftåcnbe Balance op= 
tage® bär effter 1702 år® 8anbjboof 
fol. 3198 Capital .... 52.
1702 är® Interesse för 9 SJlänaber, fol. 
3206 ...................... 2. 11.
Sboif för 18 b:r 21 1,3 Ö. Capital, 
ifrån b. 2 feb. 1703 till b. 1 Maj b:o 
år, 3 SSlånaber . . 9. 2. 20.

®:r 54. 20.
Novo 

An. Balance af föregäenbe flut efter 
1704 års Eanbjboof fol. 3307, nembli= 
gen Capital ..... 18. 21. 8. 
1703 od) 1704 Är® interesse, 1 år 11 

Sianaber...................... 2. 4. 19.
æod differerer font Jtprdiowärben utj 
1702 Xré Staining giort fig till forta 

2. 11. — 
9iod interesse, effter 1705 ir® 8anbj= 
boot fol. 3463, af 18 2 3 b:r capital, 
font TlnberS Stilsfon æurd roarit ffpl= 
big ifrån b. 1 Jan. till b. 1 Apr-ill, bä 
Capital od interesse blifrøit betalt 9. — 

®:r 23. 14. 3.

Per Balance effter 1700 år® 8anbjboot 
fol. 3253.
Capital . , 66. 21. 8.
Interesse . . 14. 21. 8. gi 10. 16. 

©:r 114. 21. 8.
Conto.
1702 b. 23 Aprill bofwer åfrøanbemrte 
JpanS æillgfon æurd till Äprdoroär; 
ben Mårten Mårtensson lefrøererat

33. 10. 16. 
Per Balance effter 1701 ärg Banbjboot 
fol. 3158 . .... 52.

®:r 85. 10. 16.
Conto. 204
1703 b. 2 feb. bafwer ofrøanberorbe 
foané æildfon æurd till Sprfiowärben 
SBallaftat Mårten Mårtensson betalt

33. 10. 16.
Per Balance effter 1702 år® Sanbjboot 
fol. 3211 Capital 18.21.8.
Interesse för 3
SDlånaber . . 9. jg. 30. 8.
Differerer i flutet af benna SRäEning, 
font befiår Utj interesse . 2. 11.

®:r 54. 20.
Conto.
1705 b. 28 Martij Äprdiowärben 5BåU= 
adtat Niclas Jonter ä Äprdiané æåg= 
nar emottagit od qvitterat Capital

20. 26. 3. 
Interesse för 3 inänaber 1705 9. —
Per Balance blifwer för betta Äprdio» 
warben Mårten Mårtenssons forbran, 
font ban fjelf gjort fig till forta utj 
bef 1702 år® Siafning . . 2. 11.—

®:r 23. 14. 3.
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teligen lcf:t, fom iämmäl speeialvähnngcn unber N:o 14*) närmare 
indigiterar.

aos Sålebeé fom åfman förbemält är befinner fig bemite Ilnber« Stilßfon æurcffi 
t Öhrebro CijtcEfa unbfångne Ca^n, fom bep ærober ©aßt. Stillßfon æurf, 
i afräfning på beraß gärbßanbel, feban åfrøannembbe utförbe Balance 2 b:r 11 
ß. SßUfmit blifroer till roeberböranbe emot quittance lefwererab, ricftigt Clare- 
rat od) betalt, fampt utj 1705 Srß Canbjbooß till någon mijbare taßlan å fam= 
ma Eän af fig ftelf bermebelft allbeleß förfminner, betpgar af Öhrebro £anbj= 
Contoir b. 27 Augustj Anno 1716.

Jacob Bohm.
litt fßregäenbe Copia meb bef; original orb från orb lijfa Ipbanbe år, attestera 

Joh. Ahibeck. Erich Noreen
Erichsson.

in *) N:o 14. LiqvidationsSRäEning ßfmer framblebne æorgarené i Öhrebro 
Jonas Smålanders utj Örebro ÄprcEia unbfångne Sån 120 b:r Äoppm.-t, fom 
följer, Stembl.

Debet. Sßllfimt. Credit. ©öllfmtt.
Sffter 1691 llrS flutne Spttlioräfnmg Per Balance till ißr 1692 fol. 543 
fol. 534 optageé ßät Capital Capital 40.

• 40. Interesse 13. 19. 44/5. 53, jg 44/5,
Interesse 11. 6. 9 3/5.
SioÆ Interesse pro 1691

2 . 12.19 1/5. 13. 19. 445.
®;r 53. 19. 4 4/5. ®:r 53. 19. 4 4/5.

Novo Conto.
Balancen optage« efter bet flut, fom är Per Balance effter 1692 ir« Siäfning 
träffat till lift 1692 fol. 586
Capital 40. Capital ..... 40.
Interesse 13. 19. 4 4/5. 53.19, 44/5, Interesse . . ... 16. 55,------  
1692 år« Interesse. . 2.12.191/5. 

®:r 56.----- ®:r 56.------
Novo Conto.

Balancen optage« t)är effter 1693 år« Per Balance till 1690 blifroer Ionas 
Banbjboof fol. ... Smålander ffplbig till KprEian Stembi.
Capital . . 40.------ fol. 2580
Interesse . .16.----- ■ 55,___ Capital , . ; 40. — —
1693 år« Interesse Interesse , . 28. — — 68,------

2.12.191/5.
1694år«d:o 2.12.191/5.
1695 år« dito 2.12.19 1/5.
1696 år« Dito 2.12.191/5.
1696 år« Jnteresse

2 .12.19 1/5. 12,__
®;r 68.--- ®:r 68.---
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1683 b. 30 Octob. Johan Johansson quitterat b:r 30.
1687 b. 21 Decemb. And. Månson . . q:t — 14.
1699 b. 24 Junii Laurentz BiÖrkman . q:t — 96.
1701 b. 29 April Lindhult.................. q;t — 9. 19}.
1702 b. 9 Octob. Lindhult.................. q:t — 130. 21-|. 280. 9.

b:t 1055. 18.
[NB. Uti betta capital 1055 b:r 18 öve, för bmtlÆet fyrfan debiteras, 

lärer äfmen interesset wara inbegrepet, etneban pag. 5 supra (sid. 68) fägeö 

Novo
Balance af 1698 Äré ganbjbcof, fol.
2563, Capital 40.------ 
Interesse , 28. — — 68.___
1698 llrä Interesse . . 2.12.19 1/5.

®:r 70.12.19 1/5.
Novo

Balancen af 1699 Srt ganbjboof fol. 
3336 uptageé fyr
Capital 40.------
Interesse 19.12.191/5. 59.12.191/5.
1699 2Cré Interesse . 2.12.191/5.

®.r 61.25.142/5.
Novo

Balancen af 1700 Sté Sanbjboof fol. 
3258
Capital 40.-----
Interesse — 25.14 2/5. 4q. 25.14 2/5.
1700 Är§ Interesse . 2. t2.19 1/5.

®:r 43. 6. 9 3/5.
Novo

Balancen af 1701 Stå ganbjboof, fol.
3139 Capital .... 40.
1701 Ürä Jnteresse . . 2. 12. 16.

®:t 42. 12. 16.

Conto. 1TB

169s b, 24 Junj fyfrøer æorgaren Io
nas Smålanders Son Petter Smålander 
till bS røaranbc Äprcfiomärben SBalL 
aftabt Lorentz Biörckman betalt på In
teresse ..... 11. — —
Per Balance effter 1698 Äré ganbjboof 
fol. 2580 Capital

40.-----
Interesse 19.12. 19 1/5. 59,p2,19 1/5. 

®:r 70.12.19 1/5/
Conto.
1699 b. 24 Junii fyr Ionas Smålanders 
®on Petter Smålander betalt till bå 
roaranbe Äprfiomärben Lorentz Biörck
man ...... 21.-----  
Per Balance effter 1699 år ganbjboof 
fol. 3344
Capital 40.-----
Interesse — 25.14 2/5. 49,25.14 2/5.

®:r 61.25.142 5.
Conto.
1700 b. 29 Aprill fyr Petter Smålan
der betalt till ÄprEiomärben Petter 
Lindhult interesse . . 3. 6. 9 3/5. 
Per Balance effter 1700 Ärö ftanbjbooE, 
fol. 3268, Capital . .40.-----

®;r 43. 6. 9 3/5;
Conto.
Per Balance effter 1701 Äré ganbjboof, 
fol. 3147, Capital 40. — —
Interesse . . . 2.12.16. 42,12.16.

®:r 42.12.16.
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att Iprlan aUenaft emottagit af Klerkiska Æjopf?iUingen 970 b:r fopparmpnt. 
bet öfriga fJall ©taben roara ffpltbig för en Äjällare 100 b:r, od) Hector Hess
ler emottagit 180 b:r, fom giör tilfammané 1250 b:r Jtopparmpnt, fom toar 
ÄjiSpfJillingen pä ben til æorgmaftar Klerck förfällbe Scholæmaftaregårben. 
Vide supra pag. 2 (sid. 66).]

ætljaf t^etta 1055 b:r Capital will t^et fpnad bitligfjeten lifmätigt, 
at Ätjrfian äljrlägger titt Scholen interesse li 5 pro cento, alt^enftunb, 
fa Snart [life penningar ut^i SprfianS Cassa influtit, ttje ttjer efter 
uttji Sprtiomårbarne« rätenffaper för (jenneS proprie niebel od) eij scbo- 

loo lens finnaS bptagne, od) fatebeS för IjcnncS räfning på ränta altfäban 
od) ^it in till ofelbart lupit; Ijälft fällan något capital want i Sprs 
fianS cassa Ijmilanbe; (jmarforc till wibarc poga ineberboranbeS od) 
SprfioDiåbenÖ bepag odj öfmcrläggianbc interesset af fölianbe påfter ^är 
observerat blifwer.

2lf ßnerotpö län Vppä capital od) interesseSumman åljr 1685 b. 
23 Martii lefmererat 300 b:r ®mt; pmarföre, font ifrån tpen tijben 
till famnta tijb 1716 är 31 år, fä btpföreö interesset å 5 pro c. 
t^er af.............................................................................. 465.

æppå Elias SDlånfonS Smibtj länte capital od) pplupne interesse 
är Clareradt b. 25 Apr. 1687 112 b:r, Ijwar af till famnta tib 1716, 
fom är 29 är, löper interesse ä 5 procento räfnabt. 162. 12. 19|.

2lf Jsak Ipattmafareö Clarerade 100 b:r ®mt, 1700 b. 13 Qulit, 
löper interesse tid famma tijb innemaranbe å^r 1716 80.

170 Novo Conto.
©en å anbra fiban ftåenbe Balance op; 1702 b. 9 October pafrøer ©fomafa» 
tageé bär efter 1702 'M CanbjbooE ren Petter Smålander tin Äprtfion>är= 
fol. 3216 ben »allattabt Petter Lindhult betalt
Capiltal 40. — — 43. 17. 11 1/5.
Interesse 2. 12. 16. 42. 12. 16.
1702 2£rö Interesse för 40 b:t ©m:tS
Capital ifrån b. 1 Maj till b. 24 Octo
ber 1702, är 5 3/4 mänab, bä pan bäbe 
Capital od Interesse betalte

_______ 1. 4. 19J/5.
£>:r 43. 17. 111/5. ®:r 43. 17. 111/5.

©älebeé fom äfiranförmält är befinner fig SSorgaren Jonas Smålanders i 
Öhrebro Äprtfia unbfängne ßän, fom' beß ©opn ©tomataren ®läfter Petter 
Smålander ricütigt Clarerat od betalt, fampt utj 1702 Srö ßanbjboof till nägon 
wibare tafjlan å famma ßätjn af fig fjclf bermebeljt allbepleS förfroinner, betp= 
gab af Öhrebro ßanbjContoir b. 30 Augustj Anno 1715.

Jac. Bohm.
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göt fantma perfon är 1702 b. 23 April bet(alt) 100 b:t Jnteresse 
ttjer af, ä 15 procento i 14 är..........................................70.

SIf Jonas Petterssons Smolanders leverence 280 b:r S?:mt, font 
b. 9 Octob. 1702 fuHel(igcn) giotb mar, ftiger interesset ä 5 pro C. 
titt fantma bag 1716 . ................................................196. 6. 17}.
SIf tljef; län är od betalt b. 2 febr. 1703 100 b:t limit; interesse nu 
t^er af tiU fantma tib 1716 är . . '............................... 65.

1705 b. 28 Martii är resten 63 b:r 9 öre clarerad; interesset
tljer af tiU tljen tijbcn 1716 ........................................... 34. 26. 9®.

ælifmer altfå tjeta ÄprfianS debet titt Scholan 2128. 31. 211.
§mab nu för öfrigt Nils (Snrot^j reft titt scholen angör, font 

«Sterb^ufet tommer at (Sinara före, fä blifmer tljen fantma, titt föttic 
af tl;e unberrättelfer man tunnat fammanbringa, meb interesset efter 
^oögäenbc liquidationsrädjning N:o 11 *)  tiU tljen 1 Jan. 1716 535 
b:r 9 öre; bod om ^rfwingarne tunbe mijfa nägon päft mara ®pr£io= 
märben Sarö Olfon lefmererabcr, odj l;an i t^efj räfenftaper el; obser- 

*) N:0 11, LiquidatiousSiädming Öfmer ©apt. Nils Eneroths (eller Mat- ros 
thias ßlöonö) unbfångne läpn af Örebro Scholæ mebetl. Stembl.

Äoppnut.
1673 b. 10 Maii länt af ©djolené pen= 
ntngar Capital ..... 250. — 
Interesse beraf ifrån b. 10 Maii 1673 
till ben fibfla December 1678 är 5 åpr 
7 3/4 månab a 8 proCento, giör 112. 29.

®:r 362. 29.
Saldo Capital »ptages 250. —
Interesse . . . . 112.29. 362,29. 
Interesse ifrån b. 1 Januarii 1679 till 
b. 24 Martii 1682, är 6 ät)r 2 3 4 
månab, a 8 proCento. . . 124.18. 

®:r 487.15.
Saldo uptageå Capital . . 187. 15. 
Interesse ifrån b. 24 Martii 1685 till 
ben 1 Januarii 1688, är 2 år 9 1/4 
månab, a 8 proCento, giör . 41. 18. 
Stod) Interesse ifrån b. 1 Januarii 1688 
till ocb meb år 1715, är 28 åbr, a 6 
proCento ...... 306. 8.

®:r 535. 9.

Äoppnut.
Saldo Capital . . 250.
Interesse . . . 112. 29. 359. 29.

®:r 362. 29.
1685 b. 24 Martii är lefmererat till 
tKåbm. od) Äprcfiomärben Johan Jo
hansson, ftnneö i be^ Ät)r<fio;9iä(bning 
fol. 47 ........................... 300. —
Saldo Capital ..... 187. 15.

“ ®:r 487. 15.
Saldo Capital......................187. 15. 196
Interesse ....... 347. 26.

®:r 535. 9.
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verat, få tjafina t^e ttjerförc tjanS Stcrb^ué at tiHtala, Ijwarföre Ijär 
üt^föreS.............................................................................. 535. 9.
[NB.] Elias Smibtj reft, effter liquidationsrålningen N:o 12*), meb in
teresse till b. 1 Jan. 1716............................................... 263. 4.

föjrfoljerben §. Samuel Blix fjor mål 1677 lånt af Scholens mes
bel 60 b:r ®mt; men fom man ingen tunftap äger, på IjmarS ordres

2Ö3 ') N:o 12 [a], Liquidationsräfning ofrner Elias Smidtz utpur Äprbian af
Örebro Scholæmebel läntagne peningar, nembligen

Debet.
Anno 1677 b. 15 Januairii länt af Scho
lens peningar.................. 150.—
Interesse ifrän b. 15 Jan. 1677 till b. 
25 Jlpril 1687, äro tijo åpr 31/4 mås 
nab a 8 pro Cent..................... 123. 8.

27378.
Saldo uptageé Capital 150. — 
interesse ..... 87. 8. 237, 8.

23l77
asr Saldo Capital........................125. 8.

interesse ifrån b. 25 April 1687 till b. 
ftbfla December fama åpr, 8 3/4 må= 
nab a 8 procent .... 7. 14.
9tod) interesse ifrån 1688 b. 1 5an. 
till b. 28 Apr. 1700, är 12 ål>r4må; 
naber, a 6 pro cento . . 92. 12.

225. 12.
Saldo Capital . . 125. 8.
interesse .... 20. 4. 445. 42.
Interesse ifrån b. 28 Apr. 1700 till b.
1 Januarii 1716, ät 15 ål)r oct) 8 mår 
naber, a 6 pro Centum . . 117. 24.

263. 4.

Credit.
A:o 1678 b. 16 Febr. betaljlt et åhrS 
interesse fom Ståbman Lars Olsson quit
terat ......... 12. — 
1682 b. 27 Sito», effter SRåbman Johan 
Bengtsons quittence, fom blefwo am 
mänba till ScholæftugufonftrenS repa
ration ..................................12. —
1682 b. 23 ©ec. effter SRåbman Johan 
Johanssons quittence et ät)ré . 12.— 
Saldo capitail . . . 150. — 
Jnteresse ... . 87. 8. 237. 8.

Summa 273. 8.
Anno 1687 b. 25 Apr. effter ÄiprcEios 
trärbené Börje Ömans quittence är i 
ÄprEian inlefrerab
Capital ...... 100.
dito et åpré interesse . 12. 442._
Saldo Capital ...... 125. 8.

237. 8.
A:o 1700 b. 28 Apr. ^):r Rector Schep- 
ners quittence, fom pan förmäljler fig 
fbola anwänbt till scholans reparation 

80. —
Saldo Capital . . 125. 8. 
interesse .... 20. 4. 445. 42.

225. 12.
Saldo Capital . . 125. 8.
interesse . . . . 137. 28. 263. 4,

263. 4.
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^an t^et länet unbfåt, et) tjellev f)ro ar t^eß ^rfwingar äro at finna, fä 
ntäfte tljen summan, faft tijet fticr titt scholens tuärM. ffaba, afffrifmaö. im 

fär befunnen mara Äprfians cnftijlte forbran, fom oet uti råb^ugu
protoCollet 1719 (?) b. 30 7ber observerat är.— Marginalanteckning, öfverkorsad.)

Növo Conto
Interesse ifrån b. 1 Januarii 1716 till 
famma bag 1724 dra 8 åfir, a 6 pro 
Centum ....... 60. 7.

S um ma 323. 11.
Saldo Capital................... 125. 8.
Jnteresse till begpnnetfen af betta åtjr 
1724, [om ännu flår obetalbt 35. 16.

Saldo Capital . . 125. 8. 
interesse . . . . 198. 3. 323. ff.

Summa 323. 11.
itjr 1724 in Februario tjar ättjer emot 2C5 
mitt gifna qvittence æorgaren bär i 
flaben Måns Romlelitius, fom effter fin 
Salige ©wätfaber Elias Smitt gårben 
bebor, till mig aflefrerab interesse

162. 19. 
bwilfa 162 b:r 19 öre bemilliabeS af 
^>ÖgW. ^fobflctt Mag. Johan Strömer 
Od) 33org9Jldflaren 4Mg:b Magnus Hans
son till mig för buötjpra, af Äpr= 
f tand till ©djolen löpanbe interesse för 
åbr 1722 od) 1723, 150 b:r. ©e öf» 
rige 12 b:r 19 öre lämnat, till min 
successor Mag. Laur. Schepuer, at in= 
räfna för betta åtjrö interesse af Äpr= 
tian.
Saldo Capital . . 125. 9.
interesse .... 35. 16. jgp 24

Summa 160. 24.
®mot bene rdfning inftämbeé iag å embeteö mägnar på StåoftufrouSRättcn 

af S,r Elias Rondell, fom ä fin faberé mägnar mille t)är et fäbant flanber göra 
at be 100 batjler Börje Öman fåfom Capital! 1687 b. 25 April qvitterad, mätte 
beraf afräfnaö pä fielfwa ©tulben at berifrän af Capitalet ev ätljerftä ftulle 
metjr än 50 b:r. Sølen blef resolverad af Stäbftufnmrätten, effter mitt päftäenbe, 
at ber af borbe (: fom i bene räfning fteb är :) förft afbragaS bet inftäenbe 
interesaet, od) feban be 24 b:r 24 ören, fom öfiwrftego af fielfwa Capitalet af= 
bragad. ©etta ftebbe b. 31 Martii 1724 pä Örebro SRäbftufwa.

(J. Widmark.)
Nm 12 [b], Stjrwprbige od) ^ögwällärbe £:r Äijrtoijerbe od) Rector Scholæ 20! 

Magistér Johan Wijmark. ©äfom S:r Elias Ruudell päftär fig tunna igenom 
ett document fom febermera är »pfunnit wifa, at någon bel tommer at afgå ben 
forbran SOlagiftraten igienom liquidationsSläfning 2(l)r'1716 förflarat Trivial 
Scholen bär i ©taben böra äga W. æorgaren Elias Månson Smits Sr f: 
wingar, llUtfä od) uppä begiäran warber $:r Äprfotjerben od) Rectoren fjärmeb
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StjMebeg är bet ocf bejfaffabt nteb 2lnberS SlädgiutareG läfjn 50 
b:r 1678; Ijttmrföre t (jet ocf afföreg.

[3 87 atjrö Städning är pä betta län bet. til ÄprE. 88 b:r Ät.]
®fter bifogabe liquidations-rähting N:o 13 *) blifiucr od) <Sa^l. 

3?äbmannend Johan Bengtsons ©terbljuä interessenter ftglbige, font 
funna Clareras.................................................................... 38. 1. 12.

lagt, rallab till bcnna ©tabjené StabfiuguSiätt b. 18 hujus att sistera, od> an: 
braga, Ijmab f)an emot ett fäbant S:r Elias Rondells päftäenbe ex officio fan 
bafma att påminna, förblifroanbe ætan i öfrigt ftebje ^>ög@bremprbige £:r 
Äprfoljerbenö od) Rectorens Sjenftffplbige 5E:re

Örebro b. 9 Mars 1724. M. Hansson.
Jonas Hoffman.

Seer. Civ.
268 Senna fat blef b. 31 Martii famma åtjr aftjanblat, bömb od) fluten mib 

Örebro Siäbftufmurät, od) fafen efter liquidationsräEningen sub Nm 12 riktig 
förElarab emot S:r Rundelis gjorbe observation, fom flulle af fielfma lånta ca- 
pitalet 1687 mara 100:be batjler betabite, tjroilba bod effter liquidationsräEnin; 
gen böra aflöpa pä belöpanbe interesse för be förra äljren. (J. Widmark.)

10’ ') N:o 13. ®a^l. Siäbmannen lohan Bengtsson.
Debet Ämt.

Anno 1668 länt af Örebro Scholas 
penningar, b. 5 lunii. . . 200. — 
1668 till A:o 1681 exclusive a 8 pro-
Ceuto ...........................  . 217. —

©:r 417. —
Sfmanftäenbe Capital uptageé 200. — 
Interesse ifrän b. 1 Januarii 1681 till 
famma datum 1682. . . . 16. —

£>:r 216. —
iss Saldo Capital uptageö 200. — 

Interesse. . .' . . 6. 8. 206. 8.
Interesse ifrän b. 1 Janu. 1862 till 
famma tijb 1683 . ... . . 16. —

®:r 222. 8.

Credit Ämt.
Sffter ®at)U æorgmefter Callanders An
notation b. 16 Aug. 1681 famt Scholæ- 
SRäfter Anthonii Heslers bemijö b. 16 
Deceinb. Anno 1680, är interesset af 
emotftäenbe capital till ben tijben be: 
falt, förbenffull bet od) bär afffrifmeé

217. —
Saldo Capital ..... 200. — 

£:r 417. —
æetalt till f?:r Anthonii Hesslers be: 
grafning, fmarefroer quittencet berät: 
tas mara förEommit.... 9. 24. 
Saldo Capital . . 200. —
Interesse .... 6. 8. 206. 8.

S:r 216. —
Sffter Slaömeftaren SK:r Olof æengtS 
quittence b. 9 Dec. 1699, betalt för 
reparationer uppä scholæfonftren 1682, 
nembl. ...... t 49. — 
Dito betalt Utan quittence . 2. —
Saldo till 1683 Capital . . 171. 8.

®:r 222. —
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3Jlen ^ärröranbe Petter Smålanders lån, få år ttiet lifmåtigt li- 
quidationsråfningcn N:o 14 od) SanbjCamererarens §ög2ld)tab Ja
cob Bohms ber Onber verification till fuUo Clareradt.

Saldo Capital uptageS , 171 8.
Interesse ifrån b. 1 Janu. 1683 till b. 
1 lanuarii 1688, är 5 atjr a 8 pro- 
Cento 13 b:r 22 1/2 . 68. 16 1/2.

®:r 239. 24 1/2.
Saldo Capital 171. 8.
Interesse. . 45.16 1/2. 216.241/2.
Interesse för 2tt)r 1688 . 10. 8 1/2.
SM för 1689 .... 10. 8 1/2.

®:r 237. 9 1/2.
Saldo uptageö Capital

171. 8.
Interesse . . 6. 1 1/2. 177. 912,
Interesse för 1690 ... 10. 8 1 2.

®:r 187. 18.
Saldo Capital uptages . . 133. 18.
Interesse för 1691 ... 8. —

£:r 141. 18.
Saldo Capital uptageö . . 109. 18. 
Jnteresse för 1692 ... 6. 18.

©:r 116. -4.

1684. effter ®a£>t. ^i:r Schiepners quit- 
tence betalt.................. 7. 8.
Dito b. 5 Nov. 1685 . . 1. 24.
(Sffter Magister Hedenii quittence b. 6 
Nov. 1686 betalt . . . 12. — 
^):r Schiepners quittence b. 16 Nov. 
1683, fom förft 1686 ffall roara be= 
talt . , . ..... 2. — 
Saldo Capital 

b:r 171. 8.
Interesse . 45. 161/2. 216. 241/2. 

®:r 239. 24 1/2.
1688 b. 19 lulii scholæSOiåftaren jp:r im 
Nils Snfiaé t;uöt)pra . . 48. — 
1689 b. 8 Julii ScholæSJJeftaren An- 
tonii Sntia för Musicaliska Söder till 
scholan................................. 12. —
Saldo Capital 171. 8.
Interesse . . 6. 11/2. 177. 91-2

®:r 237. 9 1/2.
1690 b. 30 Octob. ^>anö Jochimsson 
för en Eallfning i Scholan. . 4. — 
1690 b. 12 November för ©tenbrpt: 
ning till Scholan . . . . 30. —
1690 b. 18 December för ©tenbrpt= 
ning till Scholan . . . . 20.' —
Saldo Capital . . . . . 133. 18.

®:r 187. 18.
1691 b. 2 December för ©tenbrptning 200 

20. — 
b. 23 dito nod) för ©tenbrptning 12. — 
Saldo Capital ..... 109. 18.

®:r Hl. 18.
1703 b. 2 lanuarii t)ar betaltö till £:r 
æorgmeftar Callander, font anmänbté 
på scholæbpgnaben . [N.B.] lOO. — 
Saldo Capital ..... 16. —

®:r 116. —
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3 lita motto är tljct beftaffabt meb Jsak ^attmafarcS läljn, fom 
liquidations-rälningen od) famma §. Camererares befannanbe Imber 
N:o 15 närmare exprimerar.

Sibft blifroer ocf Örebro ®tab, t anlebning af ®al)l. 53urgmä= 
ftarenS Thomas Clerckz Originalräfning tmber N:o 3 för en afftäbb 
SieHate briber Dtåbftugun ffplbig scholen 100 b:r Smt, emäban, effter 
förenämbe meb @amtl. Magistraten tljen tijben, famma summa af 

i93gårbetiöpet ftude tomma at afbragaö; förttjenftnll od t^e titt mibare li
quidation, ^urttmijba interesse af bem bör clareras eller el), Staben 
tiU laft påförbe blifroa.....................................................................100.

3? anlebniag af nägre gamle boet fätre acter, ^rtioräfningar tijb 
efter annan, famt fötte unbcrrättclfer i 2anbj=Contoiret, tjar onber= 
ffrefioen ttjetta lilla arbetet i pennan fattabt, angäenbc Örebro Schole- 
Capital od) forbringar, få Ijob Stabj^prtian fom iämmäl fielfroa ftas 
ben od) anbre, private, perfoner; Ijroilfct nu för t^en ffull tillita meb 
Sielfma dispositionen, ljuru meblen ftole blifroa inbragne od) l)äban 
effter på fätrare fot ftälte, Iprfammaft bnberftäHad rncberböranberncä

Saldo Capital Uptageö . 16. 4.
Interesse ifrån od) meb åpr 1693 till 
od) meb år 1711, är 19 äpr o 30 1/2 
öre om äljret. . . . ■ 18. 31/2. 

£:r 34. 7 1/2.
Saldo Capital . 16. 4.

Joi Interesse. . . 18. 31/2. 34. 7 1/2. 
Interesse från d^r 1711 till om meb 
åpr 1715, är 4 åt>r a 30 1/2 öre om 
året, af ofroanflåenbe utfatte 16 b:r 4 
öre Capital belöper. . . 3. 26.

Summa b:r 38. 1 1/2.

Sal)l. Johan Bengtssons ©terbpUUö In
teressenter ffplbige Capital Otp Interesse 

34. 7 1/2.

®:r 34. 7 1/2.
Saldo Capital .... 16. 4. 
Interesse............................21. 29 1/3.

Summa b:r 38. 1 1/2.
Anno 1720 b. 9 Martii betalte £arä Jpemingfon 3/4 af ttjeéfe ofroanfatte 

38 b:r meb 28 b:r 16 örej jtem 4 ål)rs interesse af 16 b;r 4 öre jämmäl pro- 
portionaliter 2 bal. 26 öre, fom giör tillfaman 31 b:r 10 öre Ämt. 9Jien Ijroab 
resten beträffar 9 b:r 16 öre, och 4 örenö proportionale interesse af 16 b:r 4 
Capital, näml. 30 öre Ämt, tljet är 10 b:r 14 öre tillfamman, få fEall bemälte 
Card ^>emingfonö ©roägerffa od) gålbopuftro, Maria Caröbotter Sorting, mara 
fjplbig tpem at Clarera. — £>m . ttjeöfe 31 b:r 10 öre Ämt anmänbanbe till 
Scholens nöbtorfft, Se räöningen för tljep infomft od), ætpgifft.

(Abr. Walingius.) 
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närmare dijudication od) bearbetanbe. Örebro b. 21 Octob. anno 
1716.

Jonas Hoffman. 
Concordantiam Originalis 

tester
Jonas
Hoffman.

Præsenterat af StadzSecreteraren Jonas Hoffman i Örebro råbs im 
b. 26 November 1716, odj resolverat, at tljenne förrättningen Com- 

municeras meb tprobfien §ög5ll)remörbige §:r Joban Strömer, at for* 
berligaft effter öfmerfcenbet tretta ärcnbet tillijta meb t^e öfrige af Ä'tjr» 
fioråben fig företaga od) titt ridjtigt flut bringa.

Nomine Magistrates
J. Hoffman.

(Ä tergo:) 1715:be åretj Jnquisition 
om schoians forbringar.

1718 årö Decision öfluer Schol-Safeit.
Anno 1718 b. 7 Julii, iRärmaranbe Sagman od) vice Sanbjljöf? 23» 

bingen SBälb. §:r Gustaf Funck, SanbjSecreteraren SBätb. §:r Harald 
Appelbom, SanbjEammereraren Ö:r Jacob Bohm, IBorgSJtäftaren Mag
nus Hansson, «RäbSRännerne Johan Sargfon, Jacob Barckman, Hen
drick Jolian Ahlbeck, Erich Öman, Mårten SRärtengfon, Bastian Ge- 
ger, Sarf Brobeck odj Arved Boman.

§ 1. g(amma) bag uppläfteg venerandi Consistorii bref, Dat. 
Strengnes b. 22 Martii inncmaranbe äljr, till GeneralMajoren od) Sanbj« 
Ijöfbingen, ^ögmälborne Baron §:r Claes Ekeblad, igenom Ijmilfet ans 
påtteS, bet SSälbotne §erren tädteg tåta faten angåenbe Scliole2Reblen 
tomma till en fuHfomlig ridjtigpet, od) resolvera, antingen Sprdian ffatt 
betala interesset eller eij; Dito att en ScholmäRäftaregärb fiölpeö.

§ 2. Söeb nnbcrföfningen meb pmarg tiUftånb ®al. §:r 53org= 
SRäftaren Thomas Clerck fig titlljanblat ScholæSReftaregårben tjär i 
Staben, belägen mitt emot Siåbftugun, blef resolverat, att @al. §:r 
SorgSRäftareng SIrfwingar ffola ^örag od) tiU^äKag att mijfa, meb Ijmarg

Handl, aof. Donat. o. Bostälisg. pag. 235—242.

6
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consens bemtte gårb fiöpt är, od) (jurulebe? ben blifmit betalt, font Gta= 
ben fäge? ffola metra anfmarig före; böranbe? od bet Vesterffa tjuufetg 
Srfmingar aftnen mijfa fitt Saga fång.

§ 3. Gal. Enerohtz ©rflningar ffola tnijfa, Ijuru be Clarerat be 
236 effter fRädjningen Debiterade 535 b:r 9 öre loppmit. ^RåbttRan 2Rår= 

ten äRårtenöfon ffidabeS titt arftningarne, font gåfmo bet f to ar, att en 
lijda marit pantfatt till Sprdan, font blifmit förf&Ib titt Gullnären 2ln= 
ber^ ttRån^on, Ijnntrfenö arfwingar ffola mijfa quittancet.

§ 4. fjor betta SJprdioæarbend arfroingar, Olof Spångii odj Sar? 
Dlofßong, ffola uppfatta?, odj böra tnijfa, uppå fjmab ordres be utlånt 
titt Gal. ßprfio^erben? Blix 60 b:r fopp:mt, od) titt Anberg ßlodegiu^ 
tare? SS^n 50 b:r Sopptmt; emeban be Anno 1672 tittftäbt (att be) 
bemalte SOlebeH utlänt.

§ 5. litoefegjutaren? Capital tneb interesse, tittfamman? 88 b:r, 
pdföreß ^prdan ifrån ål)r 1687; effterfom §:r bßrobften Strömer titt® 
ftår bemtte lefwerantj mara giorb titt Sprdan.

§ 6. SScträffanbe be 100 bal. Sopptmt, fom uti ben af Magi
straten författabe inquisition om ScholæSReblcn uppförbe äro, fåfom bc= 
talte uppå Äiöpeffittiugcn för ben af Gal. §:r SorgSRäftarcn Clerck 
fig tittljanblabc Scholægårbcn, genom en Siättarc? afftåenbe titt Gtaben 
mib torget, fjmiltfa 100 btr Scholens futtmädjtige påftå meb interesse 
för atta åljren att efjr^åHa; Gå emeban attenaft æorgmafiaren Clercks 
rädjning, utan Dato, graverar Gtaben för 100 ,b:r för be fiiällare Ijan 
afftått på ScholægårbjSiopet, od) en flijf afljanbling fpne? bcftprfa? af 
ett Anno 1687 b. 16 Aug. Ijåttet fRåbftuguprotocoll, fom od cij är 
unbcrffrifmit, få tpde? bäft, att be 100 btr Capital, fom Magistraten 
reban eljrtiänbt, blifma faftftälte. 2Ren beträffanbe interesset, få lemnaå 
bet, titt be^ man får fee ljuru ^iöpebtefroen af meberböranbe tunna upp= 

237 mijfa?, etter någon anlebning beraf fan taga?, Iptru bermeb föremetter, 
od) eljurumäl Magistraten påftår att flippa interesset, emeban be upps 
bragne SHättare albrig något af fig faftat, utan attenaft blifmit titt Gor= 
getj planering anmänbe, odj ber interesset ffutte fötia? af be Magistra
ter, font ifrån ål)r 1687 förfummat betala, äro en beet inSolvendo, od) 
en becl eij metat utaf, Ijmab l)är mib passerat.

§ 7. SBeb bet att rädjning uppläfte? öftrer Scholens reparationer 
tib effter annan, fan?, att för ben förfålbe ScholmttRäftaregårben an= 
feenlige ttRebcH titt bem:te Scholes reparerande anmänbe blifmit, fom 
ScholæSRåftaren elljeft eenffplt borbt tillfalla. §marföre, 
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fom penned ©?aij:tt ©rottning Christinæ ©ref b. 14 febr. 1616 för= 
mår, oft få mål ©organic i Staben, fom ©rafterne, SIdmogcn od) ada 
anbra på Sanbjbpgben ffola ^ielpa tid (att) l)åda ScholæSpggningen 
wib madjt, få blef beflutit att i unbcrbånigfyeet begiära, bet §and Sfongl. 
©iaijttt nåbigft tädted beroidja, att be reban anmänbe ©fehlen 
effter diäcljning blifma meb uppftigit Interesse eljrfatte 
[N.B.] igenom en reiß taxering pooå förenämnbe ©erfoner i Staben odj 
å lanbet, utan od att en miß förorbning blijr, ^marefter frambcled 
bem:te Schole Ian roib mad)t ljådad.

§ 8. Sibft blef öfmermägat om en Scbolæ©teftaregårb(d) återfåenbe, 
bå förut fyroab före roarit in qvæstione om ben gårben Sal. ©org* 
mäftaren Clerck tiöpt, påminted, att ben gårben, fom tiU Sal. fRåbman 
Soljan ©engtfjon blifmit förfålb för 800 b:r lopp:t, måtte återlöfad åtljs 
minftone tid åfer odj ång, emeban bemite gårb emot testamentet Anno 233 
1641 od) bee ber anförbe ffiäl)l blifroit förfålb. tp:r ©robften Strömer 
famt §:r ©robften Mag. Wallerius, fåfom fudmädjtige ifrån Consisto- 
rio, omtalabe, att more bet bäft l)är om correspondera mcb Mag. Bro- 
ling, Ijmildcn benne ßgenbomb effter fin Sal. faber inneljafroer, om ide 
l)an gobroidigt mill fig bcqmäma att återtaga penningarne? emeban på 
annor t) änb elf e, Ijo od l) ögr e ^anb, bet änbå fätert m är cl f tailed.

©od) effter nogare öfmerläggianbe, på bet intet possessoren, fom i 
långt, tiber Sgenbomen bona fide inne^afft, måtte rubbad, fand betta 
mara bet bäfta expedient, at man för famma peningar Siöper en an= 
nan gårb, fom frambeled fan blifroa tid Salo, ^mar igenom testatoris 
ptterfta roilja äntå lärer ffie ett fudtombl. nöje effter arfroingarned på= 
ftåenbe, Ijmildet Magistraten i giörligafte måtto mid fötia att beforbra 
mib lägligit tidfäde.

§mab roebfommcr att benne gårb, emot Sal. ©iffopend Matthiæ 
©ref af b. 23 Aug. 1658, ffad blifroit tid 100 b:r ringare förfålb än 
beß ©ref nembl. 900 b:r topp, förmäler, få ftabnad meb bet, ^mab 
giorbt blifmit, emeban meberböranbe mäl lära tagit bet i adjt, fom be= 
rad (Smbete competerat, odj födt att betomma ^mab rnäft ben funbe 
mara märb.

§ 9. ©et påminner Mag. Wallingius om e^rfättning för be 180 
b:r topp., Ijmilda tid Sal. Rectoren Hessler blifmit utlänte, od) ffola 
blifroit afrädnabe utaf Siöpftidingcn för ben inlöfte ScbolædReftaregårs 
ben; St) blef flutit, att fä mäl Sal. §:r ©org©leftarend Clercks ärf= 
roingar, fom Sal. Mag. Antonii Hesslers ffola i betta måljt ^örad.
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) § 10. Slngåenbe Jnteresset utaf be ifrån Debitorerne till Äpr»
(fan influtne Capitaler blef affagt, att, Ijtuab bemijgligcn är lorn? 
mit till ^prcfang tienft, berföre ffall betalag Jnteresse a 
5 proCent effter meb Di å b f tug u 31 ä 11 en reban giorbe project 
Diäcbningen 1716.

§ 11. ©et påminner oct Mag. Wallingius om 200 b:r topprmt, 
font Sal. Sorgmäftaren Sarg ölofpon Bohm till Örebro Schola testa
menterat, od) till Jtprdang tienft ffolat blifmit anmänbe, (att be) måtte 
od blifma restituerede. §:r jßrobften Strömer lofmabc att igcnomfee 
alia Sprfang Ijanblingar, od), ber några ITiäljl finnag, bmarigenom Scho
len fan blifma berättigab till bem:te Summa, få unbanbrager fig ingen 
att beforbra fafen tin bet fluut, fom rättroijfan forbrar.

Jn fidem Protocols
M. Lundquist.

SJeberböranbe, fåfom §:r ißrobften Srömer od) §:r Sorgmäftaren 
Magnus Hansson, bcl)ägabe titt behörig märfftäUigljet beforbra, Ijmab fom 
utj betta protocoll finneg tvara afgiorbt od) beflutit. Örebro b. 23 
Augustj 1718.

G. Fuuck.

(Ä tergo:) Præsenteret i Örebro 9iåbl)uug b. 1 Julii 1719. 
Anni 1718 Decision öftrer ®d)o(=Safcn.

243 Diiifntnq
på t^et fättet (Stält, fom ftuttc Slprtian ide tvarit ftplbig 
betala 112 b:r Capital, fom Boric Öhman fåfom üprtiomärb 
qvitterat, af tl)cn grunb at tl)et omift more, om ban fåban nå= 
gon tib marit. ©od meta Johan Larson Dlåbmannen odj flere, 
at bemälte Öman marit Sprtiomärb: ®j beUer lärer tbet gå 
an at nefa quitterad (Sfulb, af Äprtioräfenftapenö ofulfomligbet 
od) defecter.

Handl, ang. Donat, o. Boställsg. pag- 243—245.
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Summarisk gaining på tl)ct fom Örebro Scliola tjafmer fåfom244 
scholmåftaregårbj Capital od) interesse b. 31 Decemb. 1719. onetligt 
at forbra; effter fom §ög^i^reSS:ge §:r ^robftcn tljen mill Ijafma 
æpfatt.

Debet. •
(Sffter insinuerad råtning titt $:r ^roSften §ög2lljre!ffi:ge Mag. Joh. 
Strömer odj §:r Sorgm. §ög?Id)t:be M. Hansson b. ofmanffrefne Dato 

®mt 2514. —
£å äfluen od blef befunnet, at 12 b:r interesse, font Elias Smidt b. 16 
Eebr. 1678 för fitt lånte Capital emot ft'ljrfioiuårbj Lars Olssons 
quitence lefraererat, måfte bt^om tljet förra'bptagaö; ®ålebe§ blifmer 
l)är bptagit Capital.............................................. b:r 12. —
Jnteresse på 42 åljr a 5 pro Cento . . . b:r 25. — 37. —
Jtem 12 b:r, fom på famma fätt b. 23 December 1682 emot 9iåbm. 
Johan Johansson quitence influtit, meb interesse på 97 åljr titt da
tum ................................................................... 34. —

Summa b:r 2585. —

Credit. 245
Slfgår effter §ög?t^reS!B:ge ©:r ißrobftenS observation, fom ftuHe Börie 
Öhman Ipwten warit Sijrtiomärb, eij peller låtit i Sprtiorätenftaperna 
inflijta t^e uti Inquisitionen pag. 8 påförbe 112 b:r, Capital

112. —
Jnteresse ifrån b. 25 Apr. 1687, 32f åljr . . 183. — 295. __
Jtem t^et fom till Scholbpggnaben anno 1717 marbt btpgifmit, nämt. 

300. —
dito.................................................................... 118.17.
dito.................................................... ..... 54.16. 473, p.
Jnteresse för 3Hjr 1718 odj 1719 ;i 5 pro Cento . . . 47. 9.
Saldo fom scholan par at forbra.......................................... 1769.22.

Summa b:r 2585. —

(b. 31 Decemb. 1719) (Abr. Walingius.)
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Liquidations 
öfroer Örebro Stabj Scholas penningar, Ijnntfa för t^etta en rnnb tijb 

ftält till b. 31 Decembris 
debet. Stopparet.

•9 förmågo af tl)en ^ålbne Inquisitionen b. 23 Novemb. 1715 
oef) beg pag. 9 [sid. 73] äro af Scholmeblen efter tjanb influtne 
Capital.................................................................................... 1055. 18.
Søljer nf flljtanbe interesse tid od) nteb 1716 å 5 pro Centum, 
fä tool effter berörbe Inquisitions pag. 9, 10, od) 11 [sid. 73-75], 
font Decisionens, b. 7 Julii 1618 ^åtbne, paragr. 10 [sid. 84] 1073. 13.

Novo [sid. 75] ®;v 2128. 31.
SSptageS saldo af näfiförlebne 1716 året 

Capital................................ 1055. 18.
Interesse................................................ 773. 13. 1828. 31.

Jtem interesse pro 1717 ...............................................  . 52. 23.

Novo 1881- 22’
280 Saldo af 1717 åretj Capital 1055. 18. Jnteresse 653. 3. 1708. 21.

Jtem interesse pro 1718 .................................................... 52. 23.
^örnt^an ttjetta befinneff, båbe af tå ntaranbe §:r Sorgmäfta=
rend b. 8 Decemb. 1711 l)är på Cantzliet inlcftbe Schol- 
rätning, fåtnöl font af tl)en raining, font §:r Stabjsecrete- 
raren J. Hoffman febermera opfatt öfnoer Elias Smidtz lån 
i fpnnerljet, ^wilcfet od nu maranbe æorgtnaftaren observerat 
off) §:r ißrobften itfe neta tnnnat: att Sprfian Opburit b. 16
febr. 1678 af scolptr Capital.................................... 12. —
tjrøaraf flyter interesse å 5 pro Centum, på 43 år 25. — 37. __
(Santmalebed b. 23 Decemb. anno 1682 Capital 12. —
Jnteresse på 36 år....................................................21. 18. 33. 18.

.Novo 1831730:
Saldo af 1718 Capital..................................... 1079. 18.

bel)ålbne Interesse .... 374. 26. 1454. 12.
Interesse a 9 procentum, ^millet få mpffet minbre må fcber= 
mera förwågraff, font tgrtian tå adareban ifrån b. 23 Augusti 
1718 tear plidjtig off) mädjtig at Slflefira bäbe Capital off; 
interesse tid scholan, od) t^erföre ljår optaged 
pro anno 1719 64. 23) 1720 64. 23. .......................... 129. 14.

Summa ®:r 1583. 26.
Uppå Scholans mågnar od) font Pl. Ven. Cons, fullmäktige

Handl. ang. Donat, o. Boställsg. p. 248—252.
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Staining w
influtit ut^i ©tabghjrtian od) fåfont Äprtioniebel blifmit disponerade, 
Anno 1720. 

credit Jloppartt.
§crr Secreteraren Jonas Hoffman för fin förftradning, tynn 
giort till Scholbpgganbet, betommit Slf Sprtiopenningar wib 
1716 ........................................................................................ 300. —
Saldo Capital.......................................... '. . 1055. 18.

Jnteresse.......................... ..... . . . 773. 13. 1828. 31.

Conto. ©:r 2128. 31.
Anno 1717 b. 18 Januarii betatteS (till) Rector scholæ Abra
ham Walingius tl)en förfträdniug, font ^an ifrån September 
1714 till December 1716 till scholbpgnab beftåbt, 102. 15. 
Dito Secreterarens §:r Jonas Hoffmans rest . . 16. 2. 
b. 25 Novemb. näftfölianbe åtnöt Rector sch. Abraham 
Walingius, ^mab Ijan till fdjolbpggnaben met tiUförenbe nteb 
æeberboronbeS bifoU tiUfatt od) förötgifroit... 54. 16. 173. 1. 
Saldo Capital 1055. 18. Jnteresse 653. 3."..................... 1708. 21.

Conto. ©^18817^
Sfrån 1717 året, saldo Capital........................ 1055. 18.

dito..................... 12. —
dito..................... 12. — 1079. 18.

Jnteresse, font Rector Scholæ af tljeåfa 1079 b:r 18 öre
ifrån b. 1 Januarii 1712 till od) nteb 1718, på 7 år å 5 
pro Cento, nteb tl)ctta <5öta toelat, etnåban ^an tljenna fin 
rätt, ifrån tljet Ijan ticnften b. 2 September 1711 tillträbbe, 
bematat ^afroer, neml........................................... 377. 18.
Saldo interesse, font beljåttit är..................... 374. 26. 752. 12.

Conto. 1831. 30-
f)från Anno 1718 saldo Capital . . ‘ . 1079. 18.

interesse .... 374. 26. 1454, 12,
Jtem interesse pro anno 1719 od) 1720, font Rector Scholæ 
forbrar........................................................................................129. 14.

Summa ©:r 1583. 26.
Abr. Walingius.
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252 Örebro ©tabj Sfulb
till Schola 0(f) Scholmäftare ibidem 

b. 31 December anno 1720.
Debet

för en Stellare font forbom æorgmaftaren §err Thomas Klerck i 
Slfrätning på SHöpffidingen för scholmäftare®årben tid Dtåbljufet anno 
1661 flfftåbt, Capital.................................................... 100.

Interesse 2ldenaft ifrån b. 1 Januarii 1712, font nårmaranbe 
rector scholæ tidfafla tpdeg, fyelft entäban ide adcnaft l)an fin rätt 
fött od) bemafat på t^enna tijben, ottjan od t^et för ad t^en förra långa 
tijben bliftoit cftergifnnt n>ib Decisionen, vid. § 6. Dd) üpftiger på 9 
år, å 6 pro Centum, tid . .......................................... 54. 154._____

9If råtningen för scholmeblen, ©ont anno 1711 intabcd, befinneg, 
at före od) mib 1703:bie Slret tid scholbpggnabcn 2lf tlje ontrörbe 
Scholntäftare®årbjpenningar bliftoit anmänbe..................... 252.—

©äfom od af tl)en föregåenbe liquidalionsrätningen, at i §ög= 
Stbjreiütge §:r ißrobfteng od) §ögad)tabe §. SorgmäftarenÖ tijb, font nu 
äre, lifalebeS tid scholbpggnab afgabt..................................... 473. 1.

Sid fjnnlla begge-' fenare päfterä ä^rfättianbe, font tidfamman giöra 
725 b:r limit, el)uru od man tidförenbe mib decisionen (: vid. § 7 :) 
gifmit, fattat od) fåt förflag, få tan än tå scholan ide annorluitba än 
l)åda fig tid ©tab od) ©tabjend §ögt:be förmän, fom nu äro, få miba 
tl)c tid fin egen förftoning tneblen fålebeg disponerat fiafma

Summa 779. 1.
SSppå Scholans mägnar od) fåfotn Ven. Cons, bcfudmädjtigabe 

Abraham Walingius.

Olof Åhmans Donation.
20; Præsenterat (å) Örebro SRäbtjUß b. 18 Junii 1716 od) ad Protocolium fluten.

Respective
©amptelige §ögbtad|tabe §errar 

§errar Curatorer mijb Örebro TrivialSchola.
9lf ^ooSgåenbe traänue Documenter be^agabe bee §>ögbtäl)rabe §er= 

rar inljämpta: l:mo (ptrulebeS ©fräbbaren l)är i ftaben 9)?äfter Johan 
Håkonson, effter gifmen obligation af b. 5 Septembr. A:o 1697, tid

Uaudl ang. Donat, o. Doslällsg. p. 207—242. *' 
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mtn §uftru§ gtljffarfaber, IRåbmanncn ^är fammaftäbeg Sßä^lförs 
nä^me men nu [pog gub <3al)l. §. Olof Spongius, är ffylbig Wefwen, 
fampt (jafmer fin gflrb pantfatt, emot reent Capital, en Summa a 120 
b:r Soppmt; fpmlf'cn Summa a Jnteresse 6 pro Cento, iämblijft nämbbe 
obligation fampt ptterme^ra förffrifning af b. 24 Novembr. A:o 1704, 
alt ifrån A:o 1697 od) titt Datum obetalt är, od),tifl ett anfeen= 
ligt Jnteresse upmuyit Ijafmer, men nu i {rafft af förffrifningen oafs 
fortabt ad terminum Solutionis fult ut prætenderas od) laßet. fräficS. 
2:<lo SSefinneS fammalebeg af min §ögbtäl)rabe ©roågcrö, Advocat 
Fiscalen i ®ongl. SBärggCollegio §. Olof Collings, mig gifne transport 
af b. 29 Februar. A:o 1716, ^uruIebeS æalbemålte min S- ©måger, 
få för fin egen fom alla öfriga ©terbljuufetj mebJnteressenters »ägnar, 
[jar tiH mig, emot Rescontering od) ridjtig giorb förnöijelfe, öfmerbragit 
aH rätt od) talan ötlji nämbbe prætension, fampt att ffafl od) må iag 
Ijafroa madjt bän famma at ut^föfia, meb förmol)ner font nu äro eller 
lageligen tiUnunnaö funna, odj Disponera fåfom min nmUfångne ägen= 
bomb.

@å albånftunb iag befinner, t Ijroab flätt tiUftånb Orebro Scbolæ 
betiänter ^är lefma, fom ^warfen ^afma någre frija Iptugrum efler platj 
titt t)uu§ upbpggianbe, men beremot banne Johan Håkonsons tompt gan= 
ffa mäf)l od) beqttaniblig in titt Scholan belägen är, od) fålebeg tiH be= 
rad tiänft ganffa tiänlig; fförbenjTuH, i bctradjtanbc fa mäljt beraf, fom 
od) till publici tiänft, Ijafraer iag fampt min S. ^uftru beflutit od) of? 
förenat, att roij, i frafft af bätta, fuUfombl. transportera gifma od) för= 
aljra tiH Örebro Scholas nit maranbe eHer l)är effter åtl) blifmanbe Col- 
legas, för en etvärbelig od) faft blifioanbe ägenbomb, l)cela bänna ro år 
^OOS ©fräbbaren äJiäfter Johan Håkonsson äganbe prætension, ut^i 
bän upbubne od) lagftånbne pantfatta gårben; maranbeg mår miflie banne 
att fuHer fiälfma ägenbomen blifroer perpetuell för Scholen, men å()r=2os 
ligen frudjten od) npttan bär af Ijafraa förbemälte §:er Colleger lijfa 
fing emäHan att participera ittl)i eUer bela; ffolanbeg betta för mig od) 
min Ijuftru, få od inåra barn od) arfmingar, nu od) framgent faft od) 
ollanbrat bliftna. od) font iag tiHifla meb min S. Ijuftrit betta i en gob 
mening fampt mä^lbetänft ftabga (beflutit); altfå är mårt tilförtroenbe 
fampt tiänftroänlige begäran tiH be §ögbtä^rabe §:ar §:ar Scholens Cu- 
ratores, att bec Scholens bäfta efler publicj Jnteresse i aUa motto tiH bät 
nogafte observera od) utl)fötia, odj bät fåtcbcS, at bec tngalunba t någon 
motto efftergifma, efler låta fig bragaS ifrån någon ben ringafte rätt, 
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fom i föHie af mebgäenbe Documenter, igenom tag od) process, ljod 
SRäfter Johan Håkonsson ftår att prætenderas odj minnad, eller meb 
tjonom någon annan förlitning giöra, än at bän tagfarne fafte ägenbo= 
men tages till Scholæ betiänterncd tiänft i possession, få långt bän 
räder, od) om feban något brifter, utljfötia bät på annat [ätt, förutljan 
att något bät ringafte på Jnteresset brifta må; eUieft mij nt^i annor 
l)änbelfe mele Ijafma benne mår gåfroa Revocerad, fåfom ben albrig more 
ffebb, od) ägenbomen mig, min l)uftru barn od) arfroingar förbe^ål= 
Irn utl|an [jinber od) lagföfning att återfaUa. är förbenffull tilt bee 
§ögbtäl)rabe §:ar §:ar Scholens Curatores mår tiänftl. begäran, at bee 
effter ertjåUen jmmission bel)agabe bänne mår få titt pios usus anmänbe 
Donation utl)i Stabjend protocoll inffrifroa låta, od) l)är öfmer meb 
bän §ögbtäl)rabe Magistratens tiUijielp en alfroarfam l)anb tjåtta, at 
bätta wärt goba upfåt od) Ijärutljinnan fßrfattabe Disposition må obrotg» 
ligen blifroa i ad)t tagen od) effterlefroab. titt pttermel)ra midfo är 
bätta meb mitt od) min ^uftrud egcnl)änbiga nampn fampt meb 
wårt manliga Sigille befräftabt, fom ffebbe i Örebro b. tiuguåttonbe 
bagen uttji Maij månab effter Christi börb (Stt tufenb ©iuljunbrabe od) 
Säpton.

Olof Ahman Helena Colling
(Sigill) (Sigill.)

Sill mittne
Arf. Roman. J. Roman.

(Sigill.) (Sigill.)

209 Præsent. Öreb. SRäbtjUUé b. 11 Maij 698, od) blef in quantum
Juris inprotocolleradt.

Anno 1697 b. 5 Septemb: blef fXädiningl) fluten emellan Slabman Jpi5gac^= 
tab £. Oluf Spongius odj migb unbertedjnab, bä tagt; blef ponom ffplbigt) effter 
ett riktigt fluutt) SRembl. @tt punbrabe Sjugu bat)l:r Äopparmpnt, 
preilfa iagl) ett åtjr effter ofmanbemtte Dato till ber:be £. Cabman Spongium 
ofeplbart betala ffall, bod) emellertpb od; effter Jp. Ståbmand goba lofmen blifs 
mer Jnteresse ber på icte beräfnabt, men ffulle emot förmoban ©fulben lengre 
ftå, få betalad bå Jnteresse i proportion af tpben ä 6 proC:to om ål)ret (fäts 
tianbed tag berföre min gårb i ænberpant), tjwilfet alt befreffted meb mitt @git 
Stampnd unberffrifmanbC/ Datum Öhrebro b. 5 Sept. Anno 1697.

©äger 120 b:r Ä:rnt. Johan Håkanson.
Sill SBitned And:

Thyste.
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A:o 1699 b. 27 Martii Dpå Örebro Siåbbud in quantum juris od) utan præ
judice af Bankens rätt opb(uben) .............. 1 g. 
b. 17 Aprilis .................................................  2 g.
b. 24 Aprilis .................... 3 g.

Pär Frumerie.
(Å tergo:) ©åbom ^ögacbtab £:r SRåbman Spongins tjafwer ætljaf enbaft 210 

fin goobbet mig efftergifmit tjcela Interesset ifrån Dato af (å) anbra fiban ftåenbe 
obligations innebålbj Tlltfå belofrøar tag mig till neftfommanbe fPermedfotpb 
^>:r æåbman betala ftelfma Capitalet titan mpbare bet ringafte påtablj tjiioar 
ide bljet ffer, ffall Obligation få obepinbrat niuta fin förra frafft,- bmilfct be= 
frefftad meb egen banbj ænberffrifft, Ohrebro b. 24 Novemb. 1704.

Johan Håkanson.
Titt ®l:r Johan Håkansson t)ar i min nårmaru belofmat ofmanftåenbe, odj 

ft'elf fitt nampn unberffrifmit, bf>et Attesterar And:
Thyste.

(©lut webt; Sotjan JpåEonfon 1697 b. 5 septembris.)

Præsenteret i Örebro Ståbbud b. 18 Junii 1716. 211
©åfom min bågtårabe Äiäre ©måger ^>:r Olof Åhman bar til ftg inloft en 

obligation på 120 btr Jtopparmpnt, fom ©fråbbaren bar i ©taben SRäftcr So= 
ban JpSBanßfon blifmit ffplbig till min ©tpfgarfaber ©al. £:r Ståbmannen 
Olof Spongins, för bmilfen forbran mälbemite min Ä. ©måger albcled förnögt 
©terbbufet, fom nu til famma ffulb berättigat ärj altfå marber famma obliga
tion, meb all ©terbbufetj bär til äganbe rätt, i frafft bär utaf uppå min Ä. 
©måger £:r Olof Åhman transporterat, fampt all lagfart od) be bär til fbranbe 
Documenter bonom i bånbcr gifne, at famma forbran, fåfom bed egen rättmä= 
tige prætension, till Capital od) Interesse ifrån obligationens förfta dato, få 
länge ben oclarerad år, jemte alla bär røib giorba eller förefallanbe Expenser, 
af SOläfter Soban dgiåEanéfon, bed buftro æarn od) Tlrfmingar, bet bäfta ban 212 
fan od) gitter, utföfa od) exequera låta, famt för fiig fåfom all annan fin måls 
fångne egenbomb betjålla, nptta, brufa od) effter eget gobtpdio fritt disponera. 
£milfet till fullfomlig ftnrfio iag meb Segen banb od) manligit Sigill bär meb 
befräfftar. Örebro b. 29 Februarii Anno 1716.

Uppå min ©al. Äiäre gaberd, fProbften od) Äprfioberbend 
Jp:r Magister Johan Collings, ©terbbud od) famtel. mine Äiära 

SDieb©pfTond mägnar 
01. Colling.

(Sigill.l
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Georg Hans Löthmans Donation.
«9 3 fall betta (Stiftet tpögmörbige Doctor ok æiffop (pggunftigt

täfS antaga ntin offert for Örebro Trivialscholæungbomb unbcrroigning 
i fång od) Musiqne, odj beljagar förorbna organisten Jean Lenning titt 
Directeur af scholæungbomeng unbermigning odj öfning i atlaljanba- 
Musique, få ntfäfter odj förbinber jag mig härmeb på bet Srafftigafte 
att betala organisten Småhunbrabc fembtjo b:r Ämt åhrl. löljn, odj 
fyemtjo Dito mpnt titt ©ångaren Lidström, få tange jag lefmer, od) 
bet tjälfften SD?ibfommarötjben od) ben anbra hälfften Tomasmäöfobag, 
få framt mebcrböranbe meb ben flit od) uppriktighet futtgior information 

mo forn erforbrag; od) torbe af §ögmörbige §err Doctoren od) Siftopen 
Instruction för Directeuren författag; od) be timmar utfättjag, fom han 
inib scholan ffaH uppmadta od) ungbomen informera. Örebro b. 1 
Martii 1764. Georg Hans Löthman.

Memorialhük fr. 1624, pag. 479, -ISO.

Olof Månssons Donation.
4S2 ©eban 3ag unbcrtcdnab af en mälfinnab Slang Syempcl blifmit 

uppmuntrab, att af ben mälfignelfe, ben högfte ®uben mig nog tibigt 
lemnat, gjöra aUmcnheten gobt; ©å ffiändcr od) förärar Sag härmeb, 
ok t traf(t) af benna min frimittiga ok förmobeligen af ®ub iugifna 
fria millja, titt Örebro TrivialSchola ®t Siufenbe bahl:r fiopparmpntg 
Capital, för heiltet 3ag' årligen, få länge 3ag bet hog mig mill be= 
hålla, betalar ©cp proCent Interesse, font nu ok frambeleg flail an= 
wänbag titt aflönanbe för ben fom blifmcr förorbnab att mib scholan 

483 unbermifa ungbommen i gång ok Musique. Örebro b. 1 Martii 1764.
Olof Månsson i 3Bia od) 

^umbla ©oden.
Sitt Söittnc

Georg Hans Löthman. Axel Thunström.

Memorialbok fr. 4624, pag. 482, 483.
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Anna Catharina Robsahms Donation och Testamente.
Sngifrøit till Örebro ®tabS Magistrat ®. 25 Apr. 1770. 53;

3 ctffeenbe på ben ljöga ålber, pmartiH ben §ögfte låtit mig foms 
ma fåpom ett ofelbart förebub till min lefnabS fnart annalfanbc fint, 
famt meban krafter od) finneSftljrda mig ännu förlänte äro, (jar jag 
efftcr moget öfwcrwäganbe beflutit att meb warm Ijanb odj mebelft 
betta öpna. gåfmo=bref förära odj ftända till Äongl. Trivial-Scholan t) är 
i ftaben ®ep Sufenbe baler, tiU fattige od) Sängligganbe Enfor Sire? 
Sufcnbe baler, famt benna ©tabjenS Stprda Ett Siufenbe baler, tiH^opa 
Siio Sufenbe ®aler Sopparmpnt; g-örbeljäHanbeS mig aUenaft, att 
fjclf, uti min öfriga lifétib, få upbära od) anwänba räntan af be§fa 
fålebeS gifna 10,000 b:r, pwilfa på följanbe fätt tomma. att tiU weber? 
böranbeå nptta anwänbaS; neml.

1. 21 f be till Scholan anflagnc <Sep Sufenbe baler lommer ben
årliga Diäntan af gemSufenbe baler, fom effter ®cp för ^unbrabe gör 
Jrcljunbrabe baler, att tiUbelaS be uti ^örfta, anbra od) Urebje Clas
sen waranbe Collegæ, fom äga minfta inbelningen, lita till bem t>war?53s 
t^era eller Ettljunbrabe baler om året, få^om någon tiKöfning uti be? 
raS fnappa löner, od) uppmuntran att be måge meb få mpdet ftörre 
forgfäHigl)ct, öml)Ct od) nit wårba od) unberwifa fina Disciplar; famt 
räntan af be öfrige 1000 b:r eller Seytio baler ^oppimt anmänbaS tiU 
Stipendier för twenne af be fattigafte od) till bofetiga Sonper mäft 
ffidelige af Scbolæ 53arnen, lita mpdet tiU ^wartljera; Ijmarmib i agt 
tage§, bet betta Stipendium ide tillbelaS någon, förrän l)an antingen 
np§ blifwit intagen i Srebje Glassen, eller od bär fetat en Termin. 
Uti £renne år8 tib får pan bel)åHa betfamma, änffönt pan inom ben 
tiben ftulle begifroa fig tiU Strengnæs Gymnasium. -Diett bäreft nå? 
gon, fom blifwit Ijugnab meb betta Stipendium, öfwergifwer Studierna, .wo 
bör benfamma genaft warba benna förmån förluftig, oanfebt be trenne 
utfatte åren bå ännu ide äro till änba, od) en annan njuta bep rum; 
SSlifwanbeö wib pwarje lebigljet Jrennc på förflag upfatte af Collega 
Tertiæ Classis, af Ijwilfa Inspector Scholæ i famråb meb Rector fe? 
ban utnämner ’Em

2. SSibfommanbe Dispositionen af be till fattige Endor anflagne 
EreSufcnbe baler; få är min wilja od) åftunban, att ben årliga 3iän? 
tan beraf, effter profiling odj gobtfinnanbc af ben ^lögtärabe Magistra-

Memorialbok fr. 4624, pag. 537—542, 564—564.
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ten gemcnfamt meb görfamlingen« Pastor, marber tittbelab be mäft 
nöblibanbe odj fängligganbe (Snefor af Stabögörfamüngen. ©d) font

3. ©tabfenS Sljrda fnart torbe fontnia att förfe« nteb np 2orn= 
bpggnab, få ar lifalebed min milja od) beflut, att be titt Sfprdan gifne 
(Stt 2ufenbe baler böra anmänba« titt fanima 2ormbi)ggnab, od) Ijmars 
öftrer meberbörlig rebo od) Dtäfning inför §ögtärabe Magistraten mifaä bör. 

sw 3 öfrigt odj emeban beöfa mebcl 2io 2ufenbe bafer nu inneftå I)0§ 
Directeuren odj ærufSPatronen §crr Joh. Eberh. Geijer, lifmätigt bef? 
©märffaber« od) ntin ®äre ©pfterSonö, mt ntera aff. fßrufSPatronens 
$err Pehr Löfmans, i fifötiben ben 21 Januarii 1744 titt mig utgifne 
ffulbcbref på ©tta 2'ufenbe baler, faint bej; egen mebbefte förftrifning 
af ben 24 Januarii 1764 på 2re 2iufenbe baler, tillljopa ßttofroa 2u« 
fenbe baler, ^maraf jag förbehåller mig att näfta Sommar fjelf uttaga 
od) titt egna beljof anmänba Stt 2mfenbe baler, få att ©io 2ufenbe ba® 
ler blifma öfrige; ©dj bet för ()onom torbe fatta fmårt, att genaft på 
en gång utgifma fela Summan: Sltttfå förflarar jag härmeb min milja 
od) fororbnanbe roara, att famma Summa, utom be titt ©ornbpggnaben 
anflagne 1000 b:r, font ftrap effter min böb ffota utgifma«, må l)o8 

o-ti [jonom inneftå, få lange ben utgåenbe räntan meberbörligen erlägge« od) 
nöjadjtig fäterl)ct för Capitalet ftätte«; älfmen fom jag od gör tnig för= 
fälrab, bet ben l)ögtärabe Magistraten tittif'a meb görfamlingen« Pa
stor, famt Inspector od) Rector Schote i famråb meb famtel. Colle
gerne, af manlig öm= och forgfättighet för allmänna odj npttiga inrätts 
ningar, ide attenaft bcljaga tittfe od) beförja bet fåban fäferhet, fom för 
titträdelig antaga« fan, för be«fe mebel marber ftäHb, utan od att bå 
be, t brift beraf, etter effter §err 8ruf«Patron Geijers egen uppfäijelfe, 
af §onom etter bef; arfmingar fomma att utgifma«, berörbe Summa bå 
marber på få fäfra flatten till förräntanbe utfått, att ben h^l odj hatten 
etter någon bel bäraf ide må funna förfrainna, utan räntan beraf på 
ofmanberörbe fött effter min böb od) titt emärbeliga tiber blifmer an= 
mänb. tpmarföre od, bär få hänba ffutte, att nog pålitelig pant etter 
fäferhet mib penningarne« utlånanbe 1)0« enffilbte ißerfoner ide funbe 
erl)åtta§, min milja är, bet be, i fåbant fatt, emot fRänta infättaö uti 
Stiffens (pöglofl. Stänberö Banque eller annat publiqvet ftäfle, etter 

542 od, att bärföre tnföpeS någon förbeladjtig ©tabsjorb, få att aftomften 
bäraf febermera titt förenämbe änbamål ofelbart må tunna anmänba«.

Still pttermera roiéfo od) förfätran tjäraf, marber betta gåfmobref, 
fom jämte ofmanberörbe Stulbebref in originali nu genaft ffola lemna« 
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uti ben §ögtärabe Magistratens Warb, famt en bemitnab afffrifft bäraf 
förwaraS i Scholans Archivo, af mig egentjänbigt uti nebanftdenbe tids 
tattabe gobe ^errarS od) 5D?änS närwaro unberffrifroit od) befeglat; fom 
ffebbe uti Örebro Stab ben 24 April dr 1770.

Anna Cajsa Robsahm
L. 8.

Sågom tittfattabe roitnen unberftrifroa
Joh. Gabr. Geringius Mag. Hansson Olof Tunelius 

L. S. L. S. L. S.
Slt föregdenbe afffrifft af f$ru Anna Caisa Robsahms ©dfwobref 

dr orb ifrån orb meb fjclfwa Ijufnmbffrifften Ijfa tpbanbe, intijga Örebro 
b. 12 Maji dr 1770.

Eric Lidius
P. et Pr. Örebroens.

And. Lundmark P. Widell
Reet. Sch. Tr. Orebr. ConRect. Sch. Triv. Oerebr.

(Gratis fåfiom ad pios usus gifwit.)

lltbrag af Protocollet, t)åUit wibsci 
Örebro Stabs JRdbftufmufHätt, tt)cn 
8:be lanuarii 1773.

§ 1.
,S. ®. Sät Snappmafaren SRäfter Pehr Söderman titt 9tåbftufnm= 

rätten ingifma ett, öfroer §ru Anna Catharina Robsahms i lifStiben för= 
ttarabe Ijtterfta toilja, ttjen 11 fiftlebne December (1772) författabt witneg= 
börb, fom upläfted, od) tjmaruti att bemätte gfrud tå titt^öranbe @gen= 
bom förft fanb? uptednab od) wärberab; fig beftiganbe uti ^warjeljanba 
Södöre ißerfeblar titt Ett tufenbe otta ljunbrabe Seytio nio barter 12 
öre, famt ett uteftdenbe Capital titt gemtufenbe batiler, utom en ofäfer 
forbran af tre tufenbe barter, att Sopparmpnt; §mareffter fötjanbe me= 
ning fantd unberftrifioen:

"Seban föregåenbe uptedning på fätt fom förmätt är btifroit för=.w2 
"rättab, förttarabe {fru Robsahm meb funbt förnuft od) fullt för= 
"ftånb t^efg gtterfta witja wara, att feban penned böba Setamen 
"btifroit meb tittbörlig tjeber titt grafroen beforbrab, odj tjroarroib 
"fötjanbe borbe i adjt taga8, nemt, att (perr ißrobften Doctor Li- 
"dius ftutte unbfå fd^om Sifftob 90 b:r, §err vice Pastorn Mag.
''Westerberg 60 b:r. Sperr Comministern Aberg 30 b:r, Sitorfarcn
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"Morell 12 btr, od; tymarjc bärare, i ftädet för tractamente, forn 
"ide fingo anftädad, 18 b:r, alt Sopparmtynt; få ftude, om od) 
"tymab febermera af tjenncS qmarlåtenffap htnbe mara öfrigit, ttyet 
"famnta förbelad uti trenne lita flora belar, tymaraf ttyenna Stabend 
"Styrda fommo att njuta en bel, fattiga od) Sängligganbe Sinter 
"af ttyenne Stabd^örfamling en bel, od) Songl. Trivial Scholan 
"tyär i flaben ttyen öfriga £rebjc belcn; Söranbed ttyen fibftnämbe 
"eller Scholens tidfadne anbei anmänbad till någon förbättring uti 
"?önen för Collegerne uti l:fta 2:bra od) 3:bic Classerne, Styrdand 
"anbei tid afbetalniug af ttyefj ffiilb, od) ttyen tid fattiga &ntor 
"änorbnabe £rebje belen tid förräntanbe utfättjad på fälert ftäde, 
"faint affomften eder Diäntan qf Magistraten tid förenämbe betyof 
"disponeras, albeled på cnatyanba od; lita fätt, font §run uti meb= 
"belt ®åfmobref af ttyen 24 Apr. 1770 om ttye tid lita beröm= 
"ligt od) tyebranbe änbamål tå ffänfte 3000 b:r Soppmit förorbnat; 
"äfmenfom od ttyetta gåfroobref borbe tjäna tid rättelfe mib ttye 
"tid Scliolan nu anflagne mebcl, på lita fätt fom ttyeruti förmäled 
"om ttyen tå gifna fumma. Sålunba mara angifmit, uptednat, 
"märberat od) förrättat, famt af gru Robsahm meb funbt förnufft 
"odj fri milja fåfjom ttyefj tyttcrfta milja förflarat, bettyga af Öre- 
"bro ut Supra.

Lars Norstedt. Olof Tunelius.
Sd) Resolverades
2ltt ttyetta ffude till laglifmätig fäfertyet, frafft od) merian, marba 

uti 3iåbftufrou9tättend Protocol! intagit; Del) emeban ttyet famma fantd 
länba ad pios usus, Sty beflötd jämmäl, att meberbörliga Sunbgörelfer 
tyärom meb förfla ftude uti ißöftSibningarnc införad tid ttye närmafte 
sÄrfmingard funbffap otty rättelfe; Slfmen fom od Magistratens bref 

mi tyärom ffude afgå tid §ögmörbiga ©omCapitlét i Strengnæs, i anfeenbe 
tid TrivialScholans tyärmib beroenbe rätt od) förmån; Sommanbed 
emeblertib ttyen aftebnad specificerade Södöreqmarlåtenffap genaft att 
förfäljad genom öppen Auction tyärftäbed, för att bärmeb beftriba ut= 
gifterna tid tyenned begrafning.

^[tyr odj bag fom förr ffrifmit ftår
Ex protocollo

(Sigill.) Olof Tunelius
(Stabend Secreterare.

(Gratis fåfom ad pios usus.)
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Jorden sig i blommor klär, 
Och från lunden klingar 

Trastens sång, så ljuf och skär, 
Lärkan högt sig svingar.

Se hur lugn står vågen der, 
Himlen, huru klar han är!

Daggen svalka bringar. 
Allt, som solens ljus begär, 
Hon sin kärleks eld beskär,

Lifvet fram hun tvingar.

O hur herrlig, underbar 
Ar din glans, din ära, 

Du som verlden skapat har, 
Att dig vittne bära!

Hvart vår blick, vår tanke far, 
Ger ditt sköna verk det svar. 

Vi om dig begära:
Likt dig sjelf dock intet var;
Natten kommer dagen klar 

Mer i likhet nära.
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Redogörelse
för Karolinska Elementar-Läroverkets verksamhet under läsåret 

1871 Augusti—1872 Maj.

I. Undervisningen.

Sedan den föga angenäma oro i förening med misströstan, hvaruti 

jag länge sväfvat angående möjligheten, att i det nya program, som 
snart utgår i allmänhetens händer, kunna meddela fortsättningen 
af det intressanta, högst förtjenstfulla arbete, hvarigenom Lektor 
Karlson förledet år belyste denna skolas öden och på samma gång 
antagligen tecknade en bild af de flesta andra Svenska skolors för
hållanden vid medlet af det 17:de århundradet, ändtligen i dessa 
dagar gifvit rum för ljusare utsigter, är det med en känsla af in
nerlig glädje, jag finner länge hysta förhoppningar i detta fall gå 
i fullbordan, en glädje, så mycket naturligare, som jag nogsamt 
erfarit, hvilken välvillig uppmärksamhet detta arbete ådragit sig hos 
en stor mängd bildningens vänner både inom och utom fädernes
landet. Så vidt man vet, står det ännu också ensamt inom Svenska 
Läroverkets historia. Skälen till ett sådant nära förestående af- 
brott, hvilka i öfrigt öfverlemnas åt författaren, att sjelf närmare 
utreda, lära till en del vara att söka i den omständigheten, att 
Text och Bilagor, hvilkas tryckning under året nästan oafbrutet 
fortgått, icke torde befinna sig i det nära samband med hvarandra 
som önskvärdt varit, dels ock förnämligast i alltför trägna tjenste- 
åligganden, hvilka icke lemnat författaren tid, att besörja arbetets 
afslutande, helst sedan detta numera antagit vidlyftigare dimen
sioner, än från början beräknadt varit. Vigtiga bidrag och upp
lysningar lära ock vara att påräkna från ett håll, hvarifrån de 
hittills icke kunnat anskaffas, bidrag, dem författaren benäget lofvat 
att under instundande sommarferier insamla och ordna, så full
ständiga som möjligt. All utsigt är således, att ett kommande 
års program innehåller afslutningen af detta verk i den omfatt

1
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ning, som möjligen kan åstadkommas, och i en form, som gör 
författarens kända skicklighet och det Läroverk, hvarifrån det ut
gått, all heder.

Lärotiderna hafva varit nästan oförändrade desamma, som flere 
föregående års program angifva. Höstterminen tog nämligen sin 
början Onsdagen den 30 Augusti och fortgick i 16 veckor och 
en dag, till och med Onsdagen d. 20 December. Vårterminen 
ingick åter Måndagen d. 15 Januari, efter icke fullt 4 veckors 
ferier, och slutar Fredagen d. 31 Maj, då de 36 läsveckorna för 
året ock äro till fullo tillryggalagda. Lektionstiderna hafva ock 
varit hufvudsakligen desamma som i flere år tillförene, d. v. s. 
att efter morgonbönen, som med Bibelläsning upptagit cirka 20 
minuters tid, 3 lektionstimmar från kl. 7—10 följt omedelbart, 
med 5 minuters mellantid, efter hvarandra, för de 6 öfre klasserna, 
hvaremot l.a klassen blott läst till kl. 9, då en halftimmas gym
nastiklektion vidtagit, samt 2:dra och 3:dje klasserna till kl. 110, 
då på samma sätt för dem J timmas gymnastik egt rum. Den 
förlust i undervisningstid, som sålunda uppstått, måste naturligt
vis tagas igen, och har ersättning derutinnan sålunda beredts, att 
på middagen så väl för desse nämnde klasser, som för den 4:e 
och 5:e, som hafva sin gymnastiktid förlagd till kl. | 2—2, lektio
nerna taga sin början redan kl. i 12. De 4 öfversta klasserna 
lida ingen rubbning i sin lektionstid till följd af gymnastikens 
förläggande till förmiddagarne. Hvarje Måndags och Thorsdags 
eftermiddag kl. 4—5 har en timmas lektion för hela Läroverket 
egt rum. För hela ungdomen gemensam gudstjenst har ock hvarje 
helgedag hållits i Läroverkets Sollennitetssal kl. 12—1, hvarvid 
predikoskyldigheten benäget öfvertagits och besörjts af Teologie 
Lektorn D:r Granell, mot åtnjutande af befrielse från all korri
gering af scripta.

Den Kongl. Skolstadgans plan har blifvit på det noggrannaste 
iakttagen, beträffande äfven särskilda klasslärares anställande i l:a 
och 2:a klassernas samtlige afdelningar, hvarom allt lektionsschemat 
för året lemnar vittnesbörd. Enda vanliga afvikelsen, som i hvarje 
års program finnes omnämnd, ofta nog äfven jemte skälet dertill, 
har man ock under nu gångna året sett sig nödsakad anlita såsom 
en utväg att sörja för Naturkunskapens behöriga afslutning i 6:te 
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ofre klassen, i det man inrymt åt de 2:ne lärarne hvar sin tim
mas undervisningstid i veckan, i stället för den i Skolstadgan med- 
gifna enda gemensamma, och till den ändan inkräktat på Gre
kiskans område, hvilken derföre i hvardera af den nämnde klas
sens båda afdelningar förlorat en timma, utan att likväl någon 
förlust för ämnet, nu lika litet som förr, till följd af detta arrange
ment försports.

Anordningen af de båda liniernas ömsesidiga ställning till 
hvarandra har under året icke varit alldeles densamma som under 
flere föregående. Efter att i 7 års tid eller från år 1865 hafva 
haft de båda linierna fullkomligt skilda från hvarandra, har man 
på högsta stadiet återgått till sammanslagningen af dem båda, 
emedan det visat sig såsom allt för stor misshushållning med 
lärarekrafter, att bibehålla skiljsmässan ända upp, sedan realliniens 
afdelningar på högre stadiet smält tillsammans till 2 å 3 lärjungar 
i hvarje. Då anordningen, som egentligen var afsedd för den 
senare liniens sjelfständiga framåtskridande och utveckling, således 
visade sig icke uppfylla ändamålet genom ökad frequens, var icke 
skäl längre strängt hålla på densamma. Från och med 2:a till 
och med 6:e nedre klassen äro afdelningarne emedlertid fortfarande 
fullkomligt skilda från hvarandra. Fördelningen i sidoklasser har 
deremot varit ungefärligen densamma som förledet år, mest på 
Latinsidan, då på den andra blott behöfts fördelning af en enda 
klass, den 3:dje. På den förra hafva deremot, i anseende till för 
stor numerär i hvarje klass, sidodelningssystemet egt rum, i det 
6:te öfre, 6:te nedre, 5:te, 4:de och 2:dra klasserna hvardera varit 
delade i 2:ne afdelningar (1 och 2). 3:dje Latinklassen med 37 lärjun
gar hade väl behöft komma i åtnjutande af samma förmon, men då 
hvarken utrymme eller tillgång på lärarekrafter medgåfvo en sådan 
åtgärd, måste den bibehållas odelad. Antalet lärjungar har i de 
så delade-.klasserna uppgått till 20 ä 23, eller ungefär det antal, 
som anses för det normala. Genom en särdeles gynsam tillfällig
het har fallit sig så både inom 5:te och 4:de klasserna, att vid 
en slik delning dispensen från Grekiskan jemväl kunnat utgöra 
beräkningsgrund, i det antalet af dem, som läst och icke läst 
detta språk, var någorlunda lika stort. De afdelningar, på hvilka 
Läroverket, om icke dagligep, åtminstone under större delen af 
veckan arbetat, utgör således 23.
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' Att lärjungeantalet på senare tiden visat benägenhet för märk

bart nedgående, kan icke nekas. Att söka orsaken härtill i min- 
skadt förtroende för Läroverket å allmänhetens sida, låter sig vis
serligen tänkas, men svårligen torde rätta förklaringen vara att 
finna i ett så sorgligt förhållande. Flere andra omständigheter 
torde deremot gemensamt hafva härtill bidragit, såsom för några 
år sedan första klassens borttagande, hvarigenom på en gång en 
minskning uppstod af cirka 50, fullbordandet af nya Läroverks- 
hnset i Karlstad, hvarefter de fleste Vermländingar der söka sin 
bildning, afgångsafdelningarnes storlek, vanligen uppgående till 
30—35, den större afgangen till näringarne vid b varje läseårs 
slut, hvilken, då den förr besteg sig till 50, nu vanligen uppgår 
till 70 och derutöfver, och möjligtvis äfven folkskolans förbättrade 
ställning isynnerhet på landet inom provinsen. Sannolikt är samma 
förhållande rådande vid de flesta af de större Läroverken, att 
nämligen, sedan det alltför stora lärjungetilloppet, som för några 
år sedan väckte allvarsamma bekymmer öfverallt, nu börjat sakta 
sig, numerären småningom nedgått eller nedgår till den normala 
af 400—450, ett antal, som visserligen fordrar stora lärarekrafter, 
men dock låter sig beqvämligen skötas i de stora nybygda rym
liga lokaler, som nu finnas öfverallt. Att genom lärjungenumeräreus 
minskning till en viss grad, då den icke inträffar af här ofvan 
först omnämnda ledsamma omständighet, snarare en fördel tillskyn
das ett läroverk än det deraf kan anses lida en förlust, torde 
lätt fattas af en oeh hvar, som förstår att bedöma, hvilka olägen
heter öfverbefolkning vid en slik institution måste medföra.

Hvad den så mycket omordade öfveransträngningen beträffar, 
finnes ingen anledning att ändra det omdöme, som härifrån till- 
förene i sådant hänseende afgifvits. Efter Läroverkskollegii nog
granna ompröfning och enstämmiga tanke om saken eger nämligen 
öfveransträngning här icke rum i den mening, att ungdomen i all
mänhet behöfver, i och för idkandet af sina studier, alltför mycket 
anlita sin tid och sina krafter. Att den förekommer i ett och 
annat undantagsfall, torde deremot icke kunna nekas, såsom t. ex. 
då en fattig yngling med svagare hufvud, för att bättre bereda 
sin utkomst, möjligen egnar alltför mycken tid åt enskild under
visning eller ock att någon drifves af för stark ambition i täflan 
med möjligen lyckligare lottade kamrater, men att förhindra så- 
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dana afvikelser, står ju icke i mensklig förmåga. Att militär- 
öfningarnes utsträckning, helst när denna kommer i kollision med 
Nattvardsläsning, Sånglektioner o. s. v., gjort betydligt intrång 
i läs- och arbetsordningen kan ej nekas, men då för detta ända
mål genom nådiga Cirkulärbrefvet af d. 18 Aug. 1871 med- 
gifvits 6:te och 7:de klasserna 6 timmars ledighet i veckan i 
stället för 4, med hvilka arbetstiden egentligen ökats, torde ej 
deröfver vara mycket att klaga. En god-och hälsosam sak är 
utan fråga den, att ynglingar, då de växt ifrån lekarnes och de 
barnsliga nöjenas period, hafva jemn och full sysselsättning — dock 
alltid utan öfveransträngning — och vill ungdomen blott taga tiden 
i akt, behöfver den icke vid detta Läroverk anstränga sina krafter 
öfver förmågan; detta är en sanning, som hvarje yngling med 
rättskänsla, derom tillfrågad, icke lärer tveka att bekräfta.

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.

Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva på föl
jande sätt varit mellan de särskilda Lärarne fördelade:
Rektor, D:r J. E. STRÖMBERG har meddelat undervisning uti 

Historia och Geografi inom hela 7:de samt 2:ne afdelnin- 
gar af 6:te öfre klassen, tillsammans 16 t:r..

Lektor, D:r J. I. BRODÉN: uti Filosofisk propedevtik inom 7:de 
öfre klassen samt 7:de nedre Realklassen, uti Skandina
viska Språk och Skönlitteratur inom hela 7:de oeh 6:te 
klasserna samt Realafdelningen af 5:te. Rättat hela 7:de 
klassens Svenska skriföfningar. Föreståndare för 7:de öfre 
Latinklassen.

Lektor, D;r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom hela 
7:de samt 6:te öfre Latinklassens båda afdelningar, till
sammans 22 timmar. Rättat alla inom 7:de klassen före
kommande Fransyska skriföningar. Föreståndare för 7:de 
nedre 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 Realafdelnmgen af 6:te nedre, 
Kemi, inom 7:de och 6:te klassernas Realafdelningar, Mi
neralogi 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 sistnämnda 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 
och 6:te öfre klasserna, tillsammans 22 timmar. Rättat 
alla de på Läroverkets högre stadium förekommande mate
matiska arbeten. Föreståndare för 6:te öfre Latinklassen (2).

Lektor, D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom hela 7:de 
och 6:te öfre klasserna, tillsammans 20 timmar. Rättat 
6;te öfre klassens Latinska skriföfningar tillsammans med 
Adjunkten Sundblad. Föreståndare för 6:te öfre Latin
klassen (1).

Lektor, D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 7:de 
klassen samt till en del äfven inom 6:te klassens särskilda 
afdelningar, 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 2:ne afdelningar 
af den 5:te, samt uti Hebreiska språket inom 7:de klas
sen, tillsammans 22 timmar. Föreståndare för 6:te nedre 
Latinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt K. A. F. SÄDBOM: uti Naturkunskap inom 6:te öfre 
till och med 3:dje klasserna, tillsammans 26 timmar. Gran
skat de af 6:te nedre Latinklassen samt hela 5:te, 4:de 
och 3;dje klassernas lärjungar samlade herbarier och vårdat 
Musei zoologiska afdelning. Föreståndare för 5:te Real
klassen.

Adjunkt, D:r J. W. MOBACK, tjenstledig för terminen. Vika
rierande, Fångpredikanten i Örebro, v. Pastor i Eker A. 
W. K. CALLMANDER: uti Kristendom inom 5:te Latin
klassens ena afdelning (1), hela 4:de, 3:dje och 2:dra 
klasserna, tillsammans 27 timmar. Rättat Latinska skrif- 
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öfningarne inom 6:te nedre Latinklassens ena afdelning (1). 
Föreståndare för 3:dje Realklassen (2).

Adjunkt, D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 5:te, 4:de 
och 3:dje klassernas Latinafdelningar samt derjemte så
som biträdande i 2dra och l:sta klasserna, tillsammans 
25 timmar. Rättat Latinska skriföfningarne inom 6:te 
nedre Latinklassens ena afdelning (2). Föreståndare för 
5:te Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt, D:r P. J. HELLBOM: klasslärare uti 2:dra klassens Real- 
afdelning, med undantag för Kristendom och Engelska, 
tillsammans 26 timmar. Rättat 4:de Realklassens Svenska 
skriföfningar. Föreståndare för 2:dra Realklassen.

Adjunkt, D:r K. J. H. LUND:' uti Historia och Geografi inom 
6:te öfre klassens ena Latinafdelning (1), 6:te nedre och 
5:te klassens alla afdelningar samt 4:de Realklassen, till
sammans 26 timmar. Rättat tillsammans med Adjunkten 
Ljungberg 6:te öfre klassens Svenska skriföfningar. Före
ståndare för 5:te Latinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt, D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språket inom 
6:te nedre, 5:te och 4:de klasserna, samt uti Svenska språ
ket inom 2:ne afdelningar af såväl 5:te som 4:de klasserna, 
tillsammans 27 timmar. Korrigeringen af scripta gemen
sam med Adjunkten Lund. Föreståndare för 6:te nedre 
Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt, D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik inom hela 
6:te nedre samt afdelningar af 6:te öfre och 5:te klassen, 
tillsammans 27 timmar. Rättat tillsammans med Adjunkt 
Kjellström 6:te nedre Latinklassens Svenska skriföfningar.

Adjunkt, D:r FR. HÖGBERG: klasslärare i första klassen, till
sammans 28 timmar. Föreståndare för samma klass.

Adjunkt, D:r J. K. KJELLSTRÖM: klasslärare i 2:dra klassens 
ena Latinafdelning (1) och alla der förekommande ämnen, 
med undantag af Matematik, tillsammans 27 timmar. Kor
rigeringen af scripta gemensam med Adjunkt Gellerstedt. 
Föreståndare för 2:a Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt, D:r K. A. H. AFZELIUS; uti Franska språket inom 6:te 
öfre Realklassen och hela 6:te nedre samt uti Tyska språ
ket inom 6:te klassens samtliga afdelningar, tillsammans
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27 timmar. Rättat 6:te öfre och nedre Realklassens Tyska 
skriföfningar. Föreståndare för nyssnämnda båda Real
klasser.

Adjunkt, D:r O. A. IHRE: uti Fysik inom 5:te och 4:de samt 
uti Matematik inom 4:de och 3:dje Realklasserna och så
som biträdande i första klassen, tillsammans 26 timmar. 
Rättat 6:te och 5:te Realklassernas Svenska skriföfningar. 
Vårdat Läroverkets Bibliotek.

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Latinska språket inom 5:te klas
sens båda samt 4:de klassens ena afdelning (2) samt der- 
jemte Svenska språket inom sistnämnda afdelning. Rättat 
hela 5:te klassens Latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 4:de Latinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt, D:r K. F. ELMQVIST: uti Tyska språket inom 4:de 
Latinklassens båda afdelningar och hela 3:dje klassen samt 
i Engelska språket inom 4:de Latinklassens ena afdelning (2) 
och 3:dje klassens Realafdelning. Rättat hela 4:de La
tinklassens Svenska skriföfningar. Föreståndare för 4:de 
Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt, D:r K. O. EKELUND: uti Franska och Tyska språket 
inom 5:te klassens alla afdelningar samt 4:de klassens 
Realafdelning, tillsammans 25 timmar. Rättat 5:te Real
klassens Tyska skriföfningar. Föreståndare för 4:de Real
klassen.

Adjunkt, D:r B. G. F. HELLEDAY, tjenstledig för terminen. 
Vikarierande, Språkläraren S. G. WALLSTRÖM: uti En
gelska språket inom hela 7:de klassen samt 6:te öfre till 
och med 4:de klassens dispens- och Realafdelningar, till
sammans 26 timmar. Rättat alla inom 7:de klassen före
kommande Engelska skriföfningar.

Adjunkt, D:r A. G. SUNDBLAD: uti Historia och Geografi inom 
4:de klassens båda Latinafdelningar samt hela 3:dje klas
sen, derjemte uti Svenska språket inom sistnämnde klassens 
båda Realafdelningar, samt Välskrifning inom 2:ne afdel
ningar af 2:dra klassen, tillsammans 26 timmar. Korri
geringen af scripta gemensam med Lektor Bogren. Före
ståndare för 3:dje Realklassens ena afdelning (1).
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V. Adjunkt i ledigheten efter all. Adjunkten J Hallqvist: Filos. D:r 
K. A. HEDENSKOG: uti Latinska språket hufvudsakligen 
inom 6:te klassens samtliga afdelningar, tillsammans 26 
timmar. Rättat 7:de nedre klassens Latinska skriföfningar. 

Extra lärare, Studeranden K. G. T. ENGSTRÖM: uti Latin inom 
4:de Latinklassens ena afdelning (1) samt vXi Latin, Tyska 
och Svenska språken inom 3;dje klassens Latinafdelning. 
Rättat de Latinska skriföfningar, som förekommit i 4:de 
klassen. Föreståndare för 3:dje Latinklassen.

Extra lärare, Studeranden J. P'. KIHLSTRAND: klasslärare i 2:dra 
klassens ena Latinafdelning (2), och alla der förekom
mande läroämnen med undantag af Kristendom och Väl- 
skrifning, tillsammans 27 timmar.

Ofningslärare:
Musikdirektör K. J LEWERTH: uti Sång och Musik, tills:s 12 t:r. 
Gymnastiklärare K. T. WARENBERG, tjenstledig. Vikarierande 

under största delen af läsåret: Löjtnanten vid Kongl. 
Nerikes Regemente O. W. FALKMAN: uti Gymnastik, 
Vapenföring, Eæercis och Målskjutning, tillsammans 22—28 
timmar. Tjenstförrättande från d. 1 Maj: Underlöjtnanten 
vid samma Regemente VIKTOR GUSTAF BALCK.

Ritlärare, Ingenieuren, 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.

Antalet af de vid Läroverket anställde Lärarne har således 
under året utgjorts af 8 Lektorer, 17 ord. Adjunkter, af hvilka 
3:ne under terminen njutit tjenstledighet och ersatts af vikarier, 
samt 2:ne Extra lärare, eller tillsammans 27, hvartill komma 3:ue 
ord. Öfningslärare, af hvilka en är tjenstledig, samt en biträ
dande, hvadan hela lärareantalet bestiger sig till 31.

Bland de ordinarie Adjunkterne har dock i dessa dagar en, 
den äldste, Filos. D:r Jöns Hallqvist, trött af år och mödor, sam
lats till sina fäder. Tjenstledig alltsedan 1859, tillbragte han de 
senare åren af sin lefnad hos slägtingar på landet, i djup till
bakadragenhet, liksom undangömd för verlden och sjelf fullkomligt 
likgiltig för dess äflan och buller. Efter att såsom yngling hafva 
vid detta Läroverk grundlagt sin bildning, sökte han äfven der 
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och fann såsom man den anställning, han vid dödstillfället inne
hade. Huruvida han vid valet af skollärareyrket såsom mål för 
sitt lifs verksamhet möjligen lyckades träffa det rätta, tillkommer 
ej mig att bedömma; men nog synes t. ex. en akademisk lärare
plats för honom, med hans omfattande, djupa och mångsidiga kunska
per hafva varit mera passande. Emedlertid verkade han här med trohet 
och nit i sitt kall i 25 års tid och mången yngling har utan fråga 
hans grundlighet och noggranhet att tacka för sina framgångar på 
den vetenskapliga banan; men kanske var icke hans tjenstgöring 
alltid den angenämaste, då en yr och liflig ungdom icke förstod, 
ej heller kunde förmås, att rätt uppskatta värdet af hans förtjen- 
ster såsom lärare. Med allvar och sträng rättskänsla förenade han en 
viss fryntlig, ja barnslig godmodighet, som understundom kunde 
räcka förvånande länge, men också mot förmodan hastigt taga slut, 
då den sjukliga, misstänksamma retligheten,, som bodde på djupet, 
gaf sig luft och kom till utbrott. Ett så känsligt lynne faller sig 
mindre väl för en skolman. Kroppslig sjuklighet uteblef. ej heller 
och intet under derföre, att han temligen snart drog sig tillbaka. 
Uppfostrad i tarfliga lefnadsvilkor, hade han från ungdomen vant 
sig vid försakelser, hvilka dock hos mannen icke gerna ville stanna 
inom måttans gränser. Till följd häraf samlade han ock, ungkarl 
som han var, betydlig förmögenhet, hvars användning, sedan han 
ansåg sig hafva tillfredsställt slägtingarnes anspråk, eget nog be
redde- honom icke ringa bryderi. Så omfattade han länge och med 
värma ett förslag, att grundlägga en storartad, för hela länet ge
mensam, uppfostringsanstalt för fattiga barn, erbjudande för detta 
ändamål ett betydligt kapital; men begick dervid det felet, att så 
noga och i detalj, efter algebraiska kalkyler, reglementera förvalt
ningen, som för resten borde vara kostnadsfri, att ingen af de 
flere auktoriteter, till hvilka han vände sig, vågade åtaga sig den
samma såsom alltför invecklad och besvärlig. Alla förfallna ka
pital och räntor- skulle t. ex. efter denna beräkning inflyta på 
dagen och samma dag lånas ut på nytt, alltid med 6 procents 
ränta o. s. v. (Redan i dessa tider skulle en sådan förvaltning 
hafva förefallit mindre angenäm!) Med ett ord sagdt, förslaget 
vittnade mera om menniskovännens varma hjerta än om den prak
tiske mannens klara blick. Till och med Karolinska Läroverkets 
kollegium anmodades många gånger taga saken om hand, men 



11
afböjde den alltid varsamt och vänligt, af fruktan, att belasta efter
kommande med en odräglig börda. Slutligen, efter flera år, förföll 
förslaget oeh pengarne stannade inom slägten, med undantag af 
3000 Edr, hvilka d. 30 Augusti 1862 med varm hand öfverlem- 
nades till Läroverket, att för framtiden utgöra en Stipendiifond, 
hvaraf årliga afkastningen utgår i 2:ne större Stipendier å 60 
och 2:ne mindre ä 30 Rdr. Läroverket var och förblef således, 
äfven sedan han der slutat sin verksamhet, föremålet för hans väl
villiga omtanka, och mången yngling skall både i närvarande och 
kommande tider tacksamt hedra och välsigna den hädangångne 
kärleksfulle .ungdomsvännens minne. Frid öfver hans stoft!

De lärareplatser, som i förledet års program med en känsla 
af djup afsaknad omnämndes såsom ledigblefna, hafva under året 
blifvit åter tillsatte med ordinarie Lärare, och kan man icke annat 
än högeligen lyckönska Läroverket till de skedda utnämningarne, 
i det 2:ne unga, för kunskaper och undervisningsskicklighet ut
märkt väl dokumenterade män, Herrar Filos. Kand. Bror Gustaf 
Fredrik Helleday och Gustaf Arvid Sundblad, blifvit af vederbö
rande myndighet utkorade att ifrågavarande platser bekläda, den 
förre i ledigheten efter Adj. Herlén och den senare i ledigheten 
efter Adj. Lagerström. Måtte hälsa och välgång städse följa dem 
i utöfningen af deras ansvarsfulla värf och många generationer få 
tillgodogöra sig frukterna af deras lärareverksamhet! Båda hafva 
redan tillträdt sine befattningar, ehuru den förre under innevarande 
termin njutit tjenstledighet. — Som uti nyssnämnde program ge
nom förbiseende uraktläts, att införa de nyutnämnde yngre Lä- 
rarnes, Herrar Elmqvists och Ekelunds, meritförteckningar, följa nu 
här på en gång sådana uppgifter för 4 de yngste Adjunkterne vid 
Läroverket.

Elmqvist, Karl Fredrik, född i Norrköping den 26 November 
1844. Föräldrarne Fabrikören J. F. Elmqvist och Kristina Sofia 
Widén. Student i Upsala Maj 1863. Extra Lärare vid Norr
köpings högre Elem.-Läroverk läsåret 1864—65. Filos. Kand, i 
Upsala December 1868. Promoverad Filos. Doktor 1869. Vik. 
kollega vid Katarina 1. Elem.-Läroverk 1869 och V. T. 70. Utn. 
ord. Adjunkt vid Örebro h. Elem.-Läroverk d. 26 Maj 1870. Af 
trycket utgifvit: Om de Skandinaviska Lycopodiaceerna.
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Ekelund, Karl Oskar, född i Jönköping d. 2 December 1841. 
Fadren Stndstjenaren P. M. Ekelund. Genomgått Jönköpings 
Elem.-Läroverk. Student i Lund den 25 Maj 1860. Filos. Kand, 
d. 1 Maj 1868. Promov. Filos. Doktor d. 29 Maj 68. V. 
Adjunkt vid Vexiö h. Elem.-Läroverk H. T. 68 till och med H. T. 
70. Utn. ord. Adjunkt vid Örebro h. Elem.-Läroverk d. 2 No
vember 1870.

Helleday, Bror Gustaf Fredrik, född i Falun d. 18 Augusti 
1839, Student i Upsala d. 8 Sept. 1860, Filos. Kand, den 31 
Maj 1870, genomgått profår vid Falu Elem.-Läroverk Hösttermi
nen 1870 och Vårterminen 1871, vik. Adjunkt vid samma Läro
verk Höstterminen 1871, aflagt undervisningsprof i Strengnäs d. 4 
Okt. 1871 för adjunktur i Engelska, Tyska och Franska språken 
vid Örebro Högre Elem.-Läroverk och utnämnd ordinarie Adjunkt 
vid sistnämnde Läroverk d. 1 Nov. 1871.

Sundblad, Gustaf Arvid, född i Arboga den 20 September 
1842. Föräldrarne Apotekaren G. G. Sundblad och H. K. Montan. 
Genomgått Strengnäs h. Elem.-Läroverk. Student i Upsala H. T. 
1860. Filos. Kand. 1860. Genomgått s. k. profår vid Karol. 
Elem.-Läroverket i Örebro året 1870. V. Adjunkt vid samma 
Läroverk år 1871 och V.-T. 72. Utn. ordin. Adjunkt dersamma- 
städes i Mars 1872.

För genomgående af profår hafva under innevarande termin 
Filos. Kandidaterne O. G. Söderström, Gestr.-Hels. och E. A. 
Kålén, Sud.-Ner., den förre från terminens början och den senare 
från medlet af Februari månad varit vid läroverket anställde.

III. Lärjungarne.

Af de 'till muntlig afgångsexamen förliden Vårtermin admit- 
terade 33 Lärjungarne blefvo alle godkände och mogne förklarade.

Enligt hvad det vid samma termins slut utgifne programet 
meddelar, voro vid förra läsårets slut närvarande 502 lärjungar, 
af hvilka vid Höstterminens början uteblefvo, utom ofvannämnde 33, 
ytterligare 75, som dels afgingo till andra Läroverk, dels till nä- 
ringarne. Af de förre må nämnas: till Stockholms Gymnasium 4 
(Per och Adolf Pettersson, K. A. Hermelin och P. V. H. Sund- 
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stedt), till Stockholms lägre Elem.-Läroverk 4 (O. P. ocli Max 
Hermelin, Hj. G. Hoff och Fr. Nyström), till Strengnas Elem.- 
Läroverk 3 (A. G. S. och H. S. Arbman, K. G. Mellström), till 
Karlstads Elem.-Läroverk 4 (P. O. Jansson, K. Jul. Carlsson, J. 
K. A. Dahlgren och B. E. Dahlgren), till Vennersborgs Elem.- 
Läroverk 1 (K. W. N. Wettervik), samt till härvarande Tekniska 
Skola 14 (J. W. Ljungwall, J. A. Zinn, G. Hydbom, K. Fr. Jo
hansson, Erl. Strömstedt, J. A. Engström, Iwar Berger, O. G. 
Hallström, A. J. Svensson, K. H. Fernström, K. G. F. Montan, 
G. Bergström, H. L. Hamnstedt och A. L. Eländer), till sjö
krigsskolan 1 (P. O. Sundström), till enskild undervisning 2 (Edw. 
Montgomery och A. Dahlgren), samt af de senare: i handel 1 
(IL H. Lundqvist), till sjös 1 (B. G. von Schéele) o. s. v., men 
de fleste andra hafva afgått till okända yrken och sysselsättningar.

Vid innevarande läseårs början uppgick lärjungeantalet till 
498, efter det 100 blifvit nyinskrifne. Sedan under loppet af Höst
terminen eller vid dess slut afgått 11, af hvilka: till Karlstads 
Elem.-Läroverk 1 (H. V. Rosendahl), till Stockholms lägre Elem.- 
Läroverk 1 (A. R. Rundberg), till Handelsinstitut i Rostock 2 
(K. von Hofsteu och A. O. Borg), till jernvägen 2 (O. F. Tronet 
och G. A. Carlson), i handel 3 (J. A. Larsson, G. E. Almberger 
och E. R. Äkerblad), samt vid Vårterminens början inskrifvits blott 
4 och återkommit 1, liar lärjungeantalet under denna termin be
stigit sig till 492. Af dessa hafva dock under terminens lopp 
redan afgått 6, af hvilka till enskilda studier för beredelse till 
afgångsexamen 5 (S. Jul. Österberg, R. T. Klingberg, E. E. Mi- 
tander, K. A. Cassel och K. G. Gustafsson), samt 1 (Karl Johan 
Berg) för emigration till Amerika, hvadan antalet nu närvarande 
utgör 486. De, efter fullgjorda och godkända skrifprof, till muntlig 
afgångsexamen admitterade lärjungarne äro 28, nämligen: A. J. 
Borg, J. A. Juhlin, K. O. N. Sjöberg, D. von Schultzenheim, J. 
Em. Morén, J. Hemberg, K. A. H. Mörner, H. E. Lindencrona, 
E. A. Falk, W. S. Berglund, L. Palmær, R. F. Lindblad, K. T. 
Blix, Hj. A. Öhrvall, K. F. J. Broberg, O. A. Wester, S. Hj. Wik- 
land, K. R. Pihlgren, P. Wasserin, E. F. Landberg, E. G. Aro- 
senius, J. A. Lundgren, G. V. Rydeberg, I. B. W. Örbom, K. 
von Schultzenheim, K. B. Olsson, P. A. Magnusson och E. M. Fries, 
af hvilka de 3 sistnämnde tillhöra reallinien.



14

Af 440 lärjungar, som tillhöra de klasser, uti hvilka de gamla 
språken läsas, hafva 300 begagnat denna undervisning och 140 
tillhört reallinien. Tagas åter i betraktande de klasser, inom 
hvilka både uti Latin och Grekiska meddelas undervisning, så 
befinnes, att af de 214 lärjungar, som tillhöra närande klasser, 
blott 116 studera båda språken, under det att 98 åtnjuta dispens 
från det senare. Desse s. k. dispensörers antal har således under 
året ökats med 6. Hågen för studiet af det tredje bland de gamla 
språken eller Hebreiskan kan icke under senare åren sägas hafva 
aftagit, alldenstund uti 7:de nedre klassen alltid fortfarande början 
dermed göres af 8—10 lärjungar, ehuru följande eller afgångs- 
året antalet vanligen reduceras till hälften eller mindre, naturligt
vis till följd af ökade göromål och omsorger beträffande afgångs- 
examen. Ett språk, hvars studium vid detta Läroverk på senare 
tider städse omfattats med synnerligt intresse, är Engelskan, åt
minstone på högre stadiet, i det samtliga Latinliniens lärjungar 
vanligen tillegna sig icke ringa färdighet uti så väl språkets läs
ning som skrifning, innan de lemna läroverket. Då nämnde språk 
så godt som med hvarje dag intager allt vigtigare rum i den 
menskliga kulturen, faller lätt i ögonen, hvilka fördelar genom en 
ordentligt afslutad lärokurs vid Läroverken tillskyndas lärjungarne 
derutinnan att, liksom vid sidan af de solidare läroämnena, utan 
nämnvärd möda förvärfvas kunskaper, snart sagdt oundgängliga 
för lifvet, hvilka utom Läroverket endast med stor kanske både 
kostnad och tidsuppoffring stode att vinna

Med afseende på ombyte af bildningslinie och flyttning från 
lägre till högre klass under sjelfva läsåret äro inga synnerligen 
vigtiga förändringar att bemärka, då de i förra hänseendet in
skränka sig till följande, nämligen att 2:ne ynglingar, R. Gyllen
ram och K. O. F. Lagergren vid Höstterminens och en, J. G. 
Coyet, vid Vårterminens början, efter aflagd examen öfvergingo 
från 6:e öfre Latinklassen till motsvarande Realklass, från 4:de 
Latin- till 4:de Realklassen K. G. Ek, samt från 2:dra Latin- till 
3:dje Realklassen J. G. Geijer, och i senare hänseendet att vid 
Vårterminens början uppflyttades från 7:de nedre till 7:de öfre 
Latinklassen Karl von Schultzenheim och från 7:de nedre Real- 
till 7:de öfre Realklassen E. M. Fries, båda efter blott en termins 
vistelse i den föregående klassen.
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Nattvardsundervisningen besörjes som vanligt af Teologie Lek
torn, D:r E. J. F. Granell, och äro för närvarande 70 lärjungar 
under beredelse till sin första nattvardsgång.

Läroverkets Räkenskaper hafva vid sistledet års slut visat
följande ställning:

Egna kassan.

Inkomster................. 3,727; 22. Brist i kassan- . . . 50: 16.
Brist till 1872 ... 4: 58. Utgifter:

Belysningen............. 480: 80.
Uppvärmningen . . . 999: 79.
Renhållningen ... 52.
Aflöiiingai*............. 860.
Hyror....................... 50.
Tryckningskostnad . 972.
Diverse.................... 267: 05.

Summa 3,731: 80. Summa 3,731: 80.

Terminsafgifts-kassan.

Inkomster................. 3,596: 27. Brist i kassan . . . 306: 55.
Utgifter:
Biblioteket............. 670: 54.
Fysik och Kemi . . 21: 66.
Museum.................... 164: 53.
Gymnastik och Fäkt-

ninff.................... 88: 19.
Gevärsförrådet och

Exercisen............. 1,229: 49.
Ritningen................. 53: 90.
Musiken ................. 10- 25.
Myntsamlingen . . . 34.
Skönskrifvarearvode . 200.
Diverse.................... 179: 67.
Öfverfört till Egna

kassan ................. 550.
Behållning............. 87: 49.

Summa 3,596: 27. Summa 3,596: 27.
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Præmie- och Fattig-kassan.

Behållning.............  562: 72. Utgifter.................... 402: 25.
Inkomster................. 445: 17. Behållning.............. 605: 64.

Summa 1,007, 89. Summa 1,007: 89.

Biblioteks-kassan.

Behållning ..... 3: 17. Utgifter.................... 24: 04.
Inkomster................. 50. Behållning.............  29: 13.

Summa 53: 17. Summa 53: 17.

Stipendie-kassan.

Behållning............. 37,634: 57. Utgifter................. 1,907.
Inkomster.............. 2,851: 24. Behållning.............  38,578: 81.

Summa 40,485: 81. Summa 40,485, 81.

Byggnads-kassan.

Behållning.......... 5,653: 80. Amorteringslån . . 1,394: 13.
Inkomster.......... 2,826: 74. Utgifter.................. 2,079: 16.
Amorteringslån . . 1,297: 78. Behållning.............. 6,305: 03.

Summa 9,778: 32. Summa 9,778: 32.

Aflönings-kassan.

Behållning............. 1,747: 03. Utgifter................. 57,259: 90. 
Inkomster............. 57,259: 90. Behållning............. 1,747: 03.

Summa 59,006: 93. Summa 59,006: 93.

Af 492 i katalogen för terminen upptagne lärjungar hafva 
335 betalt full terminsafgift, efter 12: 50, 54 erlagt afgift endast 
till 2:ne kassor, Egna och Terminsafgiftskassan, 140 blott till 
den förra eller Egna kassan samt de öfrige 63 varit från alla af
gifter befriade.
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Samtlige under Vårterminen närvarande lärjungar:

efter deras hemorter:
Från Örebro Stad........163.

« .Nerike................. 138.
« Vermland........ 37.
« Vestergötland .... 49.
« Östergötland .... 6.
« Vestmanland .... 74.
« Södermanland .... 13.

Transport 480.
efter deras ålder:
Vid 10 år.............................. 1.

« 11 «............................ 23.
« 12 «............................ 49.
« 13 «............................ 68.
« 14 «............................ 61.
« 15 «............................ 77.
« 16 «............................ 64
« 17 «............................ 40.

Transport 480.
Från Stockholm.................. 7.

« Småland..................... 1.
« Gestrikland............... 2.
« Helsingland..............  1.
« Upland..................... 1.

Summa 492. 
i

Transport 383.
Vid 18 år................... ‘ . 38.

« 19 «........................... 27.
« 20 «........................... 28.
« 21 « . . . .................. 9.
■« 22 «........................... 5.

25 «........................... 1.
30 «........................... 1.

Transport 383. Summa 492.
Fyra, de högre klasserna tillhörande lärjungar, hvilka för 

framtida inträde vid Kongl. Krigsskolan låtit som volontärer in- 
skrifva sig, en vid Svea artilleri, 2:ne vid Skaraborgs och en vid 
Vestgöta regemente, måste vid slutet af förleden månad lemna 
Läroverket för att i årets möten deltaga, hvar på sitt håll. Af 
dessa ynglingar återkomma 3, vid nya läseårets början, för att 
här fortsätta sina studier, hvaremot en, den förstnämnde, icke 
torde vara att återförvänta.

IV. Lärokurser.

Svenska Språket.

Sjunde öfre Latin-, och Realklasserna: 1) Uppsatser: Månatli
gen författade Afhandlingar granskade och genomgångna. 
Reallinien en hvarannan vecka. 2) Litteratur: Läs- 

2 
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ning af Tragedierna «Kungarne pä Salamis», samt «Mac
beth». Afhandlingar af Geijer och Malmström. Svensk 
Litteraturhistoria fullständig med läseprof ur författarne 
från den Romantiska perioden. 3) Rhetorik och Poe
tik: Ledning vid disposition af ämnen för afhandlingar. 
Repetition af läran om Stil, Troper och Figurer, af Me
triken oeh Diktarterna.

Sjunde nedre Latin- och Healklasserna: 1) U p p s a t s e r: Latinlinien 
en i månaden, Reallinien en hvarannan vecka, författade 
med ledning af Läraren. 2) Litteratur: Sveriges Lit
teraturhistoria genomgången med läseprof från Kellgrenska 
och Leopoldska tidskiftena, jemte en och annan författare 
från den Romantiska perioden. Tegnérs jubeltal 1817. 
Dansk litteratur efter Hammerichs Läsebok. 3) Rheto
rik och Poetik. Repetition af läran om Stil, Troper 
och Figurer, Metrik och Diktarterna.

Sjette öfre Latin- och Realklasserna: 1) Uppsatser och öfversätt
ningar,: Af Latinlinien hvarannan, af den Reala hvarje 
vecka efter beredelse af Läraren. 2) Litteratur: Lit
teraturhistorien till Romantiska perioden med läsprof ur 
författarne. Dansk litteratur efter Lindblads Läsebok. 
3) Rhetorik och Poetik. Disposition af utgifna The- 
mata. Repetition af läran om Stil, Troper och Figurer, 
samt Metrik. Diktarterna: Lyrik, Epik och Dramatik, 
med läseprof. Repetition af Svenska Grammatikan.

,, nedre Latin- och Realklasserna: 1) Uppsatser och öfver- 
sättningar som föregående klass. 2) Litteratur: Läs
ning och förklaring af valda stycken efter Sundéns och 
Modins Läsebok, 3 delen. Dansk Litteratur efter Lind
blads Läsebok. 3) Grammatik och Rhetorik: Den 
Svenska Grammatiken fullständigt genomgången och re
peterad. Läran om Stil, Troper och Figurer. Det vig
tigaste af Metriken.

Femte Latin- och Realklasserna: 1) Grammatik: Repetition af 
Form- och Satslära. Ordbildningsläran. 2) Uppsatser 
hvar tredje eller hvarannan vecka efter förberedelse af 
Läraren. 3) Lektyr: Läsning och kommentering af valda 
stycken ur Svenska Författare efter Sundéns och Modins
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Läsebok, 2:dra delen. Runebergs stycken, Elgskyttarne, 
Hanna m. fl.

Fjerde Latin- och Realklasserna: 1) Grammatik: Repetition af 
Form- och Satslära, af Satsers koordination och subordina
tion; satsförkortning, ellips och periodbyggnad. 2) Upp
satser, bestående af berättelser, beskrifningar, öfversätt- 
ningar m. m. Ofningar i rättstafning och interpunktion. 
3) Lektyr: Valda stycken ur Svenska författare, såsom 
Tegnér, Runeberg m. fl. samt efter Lindblads Läsebok.

Tredje Latin- och Realklasserna: 1) Repetition af Form-och Sats
läran. Läran om satsers koordination och subordination, 
samt satsförkortningar. 2) Uppsatser, bestående af öf- 
versättningar och berättelser. Rättstafnings- och inter- 
punktionsöfningar. 3) Lektyr: Läsning, förklaring och 
memorering af valda stycken ur Statens Läsebok för Folk
skolor, samt Poetisk Läsebok för Folkskolor af V. Oman.

Andra Latin- och Realklasserna: 1) Grammatik: Formlära och 
Rättstafningslära. Satsanalys i förening med Latinska 
eller Tyska språket. 2) Lektyr: Läsning och förklaring 
af valda stycken ur Statens Läsebok för Folkskolor.

Första klassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste af Svensk Form- 
och Satslära. Satsanalys och rättstafningsöfningar. 2) 
Läsning och reproduktion af valda stycken ur Statens 
Läsebok för Folkskolor, samt första delen af Fryxells Be
rättelser ur Sv. Historien.

Tyska Språket.

Sjette öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Grammatiken fullständigt 
repeterad. 2) Explikation: Större delen af Schillers 
«Geschichte des dreissigjährigen Kriegs», första boken. 3) 
Komposition: Muntliga och skriftliga öfversättningar 
till Tyska på lärorummet.

„ öfre Realklassen: 1) Grammatiken repeterad. 2) Ex
plikation: Tredje delen af «Geschichte des dreissig
jährigen Kriegs». 3) Komposition: Muntliga och skrift
liga öfversättningar till Tyska på lärorummet. Ett hem- 
thema hvar vecka.
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Sjette nedre Latinklassen: 1) Grammatiken repeterad. 2) Expli
kation: en del af «Geschichte des dreissigjährigen Kriegs», 
första boken. 3) Komposition: Muntliga öfversätt- 
ningar till Tyska på lärorummet.

„ nedre Realklassen: Detsamma som Sjette öfre Realklassen. 
Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran och Syntaxen.

2) Explikation: Första akten af «Wilhelm Tell»; valda 
stycken ur Lyths Läsebok. 3) Komposition: Muntliga 
öfversättningar till Tyska.

,, Realklassen: Detsamma som Femte Latinklassen samt ett 
hemthema hvarje vecka.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran 
jemte fyra kapitel af Syntaxen. 2) Explikation: Valda 
stycken ur Lyth. Muntliga öfversättningar till Tyska.

„ Realklassen: Detsamma som Fjerde Latinklassen jemte ett 
hemthema hvarje vecka.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran. 
2) Explikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok. 3) 
Komposition: Skriföfningar på lärorummet.

,, Realklassen: Detsamma som Tredje Latinklassen.
Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste af Formläran. 

2) Explikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok.
„ Realklassen: Detsamma som Andra Latinklassen.

Första klassen: Grammatik: Läran om Substantiver, Adjektiver, 
Pronomina och de svaga verbens böjning jemte motsva
rande öfningar.

Franska Spraket.
Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Nionde och tionde 

kapitlen nytt samt fullständig repetition af Grammatiken, 
efter Olde. 2) Explikation: «Les deux Scheidegg» ur 
Töpffers Nouvelles Génevoises. 3) Komposition: Ett 
hemthema hvarannan vecka. Muntliga och skriftliga öf
ningar på lärorummet.

„ öfre Realklassens 1) Grammatiken fullständigt genom
gången. 2) Explikation: Lika med Sjunde öfre Latin- 
klassen.. 3) Komposition: Ett hemthema hvarje vecka. 
Muntliga och skriftliga öfningar på lärorummet.
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Sjunde nedre Latinklassen: l)Gram m ati k: Syntaxen från subjonctif. 
Formläran till de obestämda pronomina. 2) Explika
tion: Nouvelles Génevoises: «Elisa et Widmer» och «la 
peur». 3) Komposition: Afslutat Dryséns l:sta del 
och genomgått styckena 1—30 i 2:dra delen. Ett hem- 
thema hvarannan vecka. Skriftliga öfningar på lärorummet.

„ nedre Realklassen: 1) Gram ma tik: Fullständig repetition 
från början till och med verbets régimc (263). 2) Ex
plikation: Lika med Sjunde nedre Latinklassen. 3) 
Komposition: 40 stycken af Dryséns 2;dra del. Munt
ligt öfversatta skriföfningar på lärorummet. Ett hem- 
thema hvarje vecka.

Sjette öfre Latinklassen 1: 1) Grammatik: Syntaxen till och med 
subjonctif. Repetition af oregelbundna verberna. 2) Ex
plikation: «Madeleine» af Jules Sandeau. 3) Kom
position: Muntlig öfversättning till Franska: Pauli skrif
öfningar (2:dra kursen) 212—258.

„ öfre Latinklassen 2: Detsamma som Sjette öfre Latinklas
sen 1, med undantag af komposition.

,, öfre Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik, full
ständigt. 2) Explikation: «Pour une épingle» af St. 
Germain, slut från 17:de kapitlet. Variétées littéraires af 
Berndtsson, 3 berättelser (del. 1). 3) Komposition: Munt
liga öfversättningar samt extemporalier på lärorummet.

,, nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad.
2) Explikation: «Madeleine» af Jules Sandeau, 8 kapitel.
3) Komposition: Lika med Sjette öfre Realklassen.

,, nedre Realklassen: 1) Grammatik: Formläran samt syn
taxen till och med part, passé. 2) Explikation: 
«Madeleine» samt «Une visite au Monastére d’Einsiedlen» 
af C. Mallet. 3) Komposition: Muntliga och skrift
liga öfversättningar på lärorummet. .

Femte Latinklassen (1 och 2): 1) Grammatik: Oldes till § 231.
2) Explikation: 25 stycken af Dryséns Läsebok. 3) 
Komposition: Muntliga öfversättningar till Franskan ur 
Paulis skriföfningar.

„ Realklassen: 1) Grammatik: till de ofullständiga verberna. 
2) Explikation: 40 st. af Dryséns Läsebok. 3) Kom
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position: Muntliga öfversättningar till Franskan ur 
Pauli.

Fjerde Realklassen: Detsamma som Femte Latinklassen.

Engelska Språket.
Sjunde öfre Latinklassen: gemensamt 1) Grammatik: Herléns, 

Formläran fullständigt repeterad med motsvarande elementar
bok; de flesta lärjungar äfven syntaxen och motsvarande skrif- 

' öfningar. 2) Explikation: Flera stycken i The Sketchbook, 
en betydlig del af Macaulay’s History of England, 1 Delen. 
De från grekiskan dispenserade dessutom: 1) Gram
matik: Skriföfningar för inöfvande af syntaxen. 2) Ex
plikation: Ivanhoe, by W. Scott; en del af School for 
Scandal, by Sheridan; några Quentin Durward etc.

„ öfre Realklassen: 1) Grammatiken repeterad. 2) Expli
kation: The Sketchbook afslutad, några af Byron’s större 
stycken. 3) Komposition: Större delen af Herléns 
Engelska skriföfningar. Hemskrifning efter lag.

„ nedre Latinklassen: De som läsa Hebreiska: Börjat språ
ket: 1) Grammatik: Det vigtigaste af formläran. 2) 
Explikation: 30 sidor i Biogr. Essays.
De från Hebreiskan dispenserade: Börjat språket: 1) 
Grammatik: Formläran. 2) Explikation: 100 sidor 
i Biogr. Essays.
De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: Form
läran fullständigt repeterad jemsides med muntlig öfver- 
sättning af alla dithörande öfningsstycken. Syntaktiska 
öfningar skriftligt, sedan muntligt till st. 67. 2) Ex
plikation: Frederic the Great, by Macaulay, 93 sidor. 
Redogörelse för innehållet på Engelska. Kursivlåsning 
af åtskilliga stycken i The Sketchbook.

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Till inöfning af syn
taxen, 80 stycken. Herléns Engelska skriföfningar. 2) 
Explikation: Flera stycken i The Sketchbook. The 
Moonstone, by Wilkie Collins, 2 vol. 3) Komposition: 
Hemskrifning efter lag.

Sjette öfre Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: Formläran repeterad. Syntax till § 74.
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Muntligt repeterade alla öfningsstyckena till formläran. 
2) Explikation: Columbus till XII kap. Frederic the 
Great, 38 sidor. 3) Komposition: Öfningsstyckena till 
syntaxen, från början till st. 74, å tabulan, sedan muntligt. 

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Syntaxen till pronomina.
2) Explikation: Columbus, 59 sidor. Extempore ge
nomgångna 38 sidor i Macaulay’s Frederic the Great. 
Christmas Carol, by Dickens, 19 sidor. 3) Komposi
tion: Först skriftligt å tabulan, sedan muntligt från st. 
44—67, sammanhängande stycken i 3;dje afdeln., 11 st.

„ nedre Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: Skriföfningarne till formläran muntligt; från 
40—60 å tabulan, sedan muntligt. Från de starka ver
ben till slut repeterad. 2) Explikation: Columbus, från 
5 till 12 kap. (56 sidor).

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Syntax, §§ 55—83. 
2) Explikation: Tales from Shakespeare, by Lamb, 
80 sidor. 2 lärjungar derjemte: Ben Sylvester’s Word.
3) Komposition: Öfningarne till syntaxen från bör
jan till Pronomen, först å tabulan, sedan muntligt. I 
lärjunge alla .öfningarne i Herléns Grammatik.

Femte Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: Till inöfning af syntaxen 26 st.; Skriföfningarne, 
först skriftligt å tabulan, sedan muntligt. Formläran afslu- 
tad och repeterad. 2) Explikation: The Little Duke, 
sid. 44—112.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad och 
delvis nytt, fullständigt. 2) Explikation: The Little 
Duke och Ben Sylvester’s Word, sid. 56—217. 3) Kom
position å tabulan och sedan muntligt: skriföfningarne 
till Syntaxen, Adjektivet—Verbet.

Fjerde Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: Uttalsläran och Formläran till de starka verben. 
2) Explikation: Öfversättningar och vokabelläsning af 
de engelska styckena i Elementarboken. A Course of 
English Reading, 10 st. 3) Komposition: Muntliga 
och skriftliga öfversättningar å lärorummet.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Till inöfvande af Formläran, 
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dithörande öfningar muntligt öfversatta. 2) Explikation: 
The Little Duke, sid. 47—101. 3) Komposition: Skrif- 
ningar å tabulan, st. 44—53 i syntaxen.

Tredje Realklassen: 1) Grammatik: Formläran till prepositio- 
nerna. 2) Explikation: A Course of English Beading, 
19 st. 3) Komposition: Muntliga och skriftliga öfver- 
sättuingar å lärorummet.

Andra Realklassen: 1)' Grammatik: Uttals- och Formlära till 
starka verben jemte 46 och 47. 2) Explikation: 
De Engelska styckena i Elementarboken jemte de nya 
styckena i 2:dra uppl. af grammatiken. Vokabelläsning. 
3) Komposition: Ä lärorummet, st. 2—22.

Latinska Språket.
Sjunde öfre Latinklassen: 1J Grammatik och Antiqviteter, munt

ligen under studiet af författarne. 2) Explikation: 
Livius, 3:dje boken, samt kap. 1—30 af 21:sta boken; 
Cicero Disp. Tusc., l:sta boken; Virgilii Æneid, 5:te 
boken; Horatii Oder, l:sta boken; Plauti Captivi, 3 akter. 
3) Komposition: Hemthemata under II. T. 12 (19), un
der V. T. 12 (15).

„ nedre Latinklassen: Grammatik efter Babe, Etymologi, 
1—92, Syntax, S§ 110—-133. 2) Explikation:

Livius, 2:drä boken, kap. 46—65, 3:dje boken, kap. 1—-16; 
Ciceros Disp. Tusc., l:sta boken, kap. 1—27; Virgilii 
Æneid, 4:de boken, samt v,. 1—150 af 5:te boken; Ho
ratii Oder, l:sta boken, od. 1—34. 3) Komposition: 
Hemthemata, under H. T. 12, under V. T. 14.

Sjette öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Etymologi, muntligen. 
2) Explikation: Livius, l-.sta boken, kap. 41—60 samt 
2:dra boken; Virgilii Æneid, 2:dra och 3:dje samt början 
af 4:de boken. 3) Komposition: Hemthemata, under 
H. T. 11, under V. T. 12.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Etymologi, §§ 1—92, 
Syntax, §§ 110—-130. 2) Explikation: Livius, l:sta 
boken, kap. 1—41; Virgilii Æneid, l:sta boken. 3) 
Komposition: Hemthemata, under H. T. 12, under 
V. T. 14.



25
Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Hela Formläran, Prosodi- 

ken och största delen af Syntaxen; Extemporalier efter 
Törneblad, 2 timmar i veckan. 2) Explikation: Cæsar 
Bellum Gallicum, l:sta boken; Krigsväsendet efter Hægg- 
ström; Ovidius: Philemon et Baucis. 3) Komposition: 
Hemthemata, under H. T. 12, under V. T. 14.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Heia den mindre Läro
boken af Rabe; Extemporalier efter Törnebladh, 1 timme 
i veckan. 2) Explikation: Cornelius: Conon, Datames, 
Epaminondas, Hannibal samt kap. 1—5 af Themistocles. 
3) Komposition: Hemthemata, under H. T. 12, under 
V. T. 14.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik, efter Rabes mindre Läro
bok, Formläran nära fullständigt; Syntax, det vigtigaste 
af kasusläran. 2) Explikation: Törnebladhs Elementar
bok, 2:dra afdelningen, jemte valda fabler och berättelser; 
Cornelius: Cimon, Aristides, Chabrias, Timotheus och Iphi- 
crates. 3) Komposition: muntliga och skriftliga öfver- 
sättningar på lärorummet.

Andra Latinldassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste-af Formläran 
efter Ellen-Seyfferts Lärobok. 2) Explikation: Törne- 
blads Elementarbok, l:sta afdelningen till 32 stycket. 3) 
Komposition: Ofversättningsöfningar på lärorummet.

'. Grekiska Språket.
Sjunde öfre Latinklassen: Xenophons Anabasis, bok. 5; Home

ros’ Ilias, Rhaps. 1—3; Platons dialog «Kriton» samt 
cursiv rep. af Xenophons Anabasis, bok. 1—4 och Ho
meros’ Odysseia, Rhaps. 1—3.

„ nedre Latinklassen: Xenophons Anabasis, bok. 4; Home
ros’ Odysseia, Rhaps. 2—3; Herodotos, bok 1, kap. 
1—80. Syntaxen efter Kühner med extemporalier.

Sjette öfre Latinklassen: Xenophons Anabasis bok. 3; Homeros’ 
Odysseia, Rhaps. 1 och 300 vers af 2; Syntax efter Kühner 
till och med läran om Prepositioner med extemporalier.

,, nedre Latinklassen: Xenophons Anabasis, bok. 1—2 samt 1 
kap. af 3. Formläran fullständigt med anmärkningar. 
Enkla skriföfningar på lärorummet.
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Femte Latinklassen: Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 1—6. 

Formläran repeterad.
Fjerde Latinklassen: Deklinations- och konjugationsformer med 

verba contracta och verba på fit. 12 stycken Kühners 
grammatik på Grekiska och Svenska samt Svenska och 
Grekiska. Xenophons Anabasis, 1 kapitlet och 9 §§ af 
2:dra kapitlet i l:sta boken.

Hebreiska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste efter 
Lindberg. 2) Explikation: Davids Psalmer, 1—-15.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste efter 
Lindberg. 2) Explikation: l:sta stycket af första af- 
delningen i Tullbergs Läsebok.

Teologi.
Sjunde öfre Latinklassen: Bibelhandbok, Bergs, 29—35; Nya 

Testamentet på grundspråket, brefvet till de Romare, 
kap. 9—-16; Kyrkohistoria, repetition af Cornelii Läro
bok; Dogmatik, repetition af Norbecks Lärobok.

,, öfre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet 
på Svenska, brefvet till de Romare, kap. 9—16.

„ nedre Latinklassen: Bibelhandbok, Bibelns Kronologi och 
Geografi, Nya Testamentet på grundspråket, Matth. Ev. 
kap. 1—7; Kyrkohistoria, Nyare tidens; Dogmatik, kap. 
3—11.

„ nedre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet 
på Svenska, Matth. Ev. kap. 1—7.

Sjette öfre Latinklassen: Bibelhandbok, 29—35; Nya Testa
mentet på Svenska, Johannis Evangelium; Kyrkohistoria, 
medeltidens; Dogmatik, kap. 3—6.

,, öfre Realklassen: Lika med motsvarande Latinklass.
„ nedre Latinklassen: Nya Testamentet på Svenska, Marci 

Ev. kap. 11—16, Luce Ev. kap. 1—10; Kyrkohistoria, 
Gamla tidens; Dogmatik, kap. 1—2.
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Sjette nedre Realklassen: Lika med motsvarande Latinklass.
Femte Latin- och Realklasserna: Nya Testamentet, Matth. Ev. 

kap. 15—28, Marei Evangelium; Kyrkohistoriska berät
telser efter Skarstedt, första och andra tidehvarfvet; Ka
tekes, 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena.

Fjerde Latin- och Realklasserna: Bibelhandbok, 1—37; Nya 
Testamentet, Matth. Ev. kap. 1—15; Katekes, l:sta och 
2:dra hufvudstyckena.

Tredje Latin- och Realklasserna: Biblisk Historia, Gamla Testa
mentet, berättelserna 1—34 efter Gagners Lärobok, repe
terade; Nya Testamentets, berättelserna 27—52, vid hvil- 
kas läsning Bibeln blifvit begagnad; Katekes, 3:dje, 4:de 
och 5:te hufvudstyckena; valda psalmer.

Andra Latinklassen (1): Biblisk Historia, större delen af berät
telserna i Nya Testamentet, vid hvilkas läsning Bibeln 
blifvit begagnad; Katekes, 2:dra hufvudstycket; valda 
psalmer.

„ Latinklassen (2): Biblisk Historia, Gamla Testamentets, 
berättelserna 1—27, Nya Testamentets, berättelserna 1—28, 
vid hvilkas läsning Bibeln blifvit begagnad; Katekes, 2:dra 
hufvudstycket; valda psalmer.

„ Realklassen: Lika med Latinklassen (2).
Första klassen: Biblisk Historia, Gamla Testamentet; Katekes, 

l:sta hufvudstycket; valda psalmer.

Filosofi.
Sjunde nedre Realklassen: Borelii Lärobok i Logiken, fullständigt 

genomgången och repeterad.
,, öfre Latin- och Realklasserna hafva i Logik och Psychologi 

fullständigt genomgått och repeterat de i skolstadgan 
föreskrifna kurserna.

Botanik.
Sjette öfre Latin- och Realklasserna: Naturliga systemet afslutadt 

och repeteradt; de allmänna växtarterna efter egna her
barier. Frivillig växtinsamling.

„ nedre Latin- och Realklasserna: Växternas inre organer och 
naturliga systemets två första serier efter Anderssons Läro- 
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bok, 3:dje häftet. Växtinsamling efter Skolstadgans före
skrift och derjemte frivillig.

Femte Latin- och Eealklasserna: Afslutat och omläst 2:dra häftet 
af Läroboken. Herbariiläsning och växtinsamling som ofvan.

Fjerde Latin- och Eealklasserna: Växterna 1—35 i 2:dra häftet 
af Läroboken. Växtbeskrifning efter herbarier, och in
samling som ofvan.

Tredje Latin- och Eealklasserna: Växternas yttre och inre orga
ner efter Lsta häftet af Läroboken. Egna herbarier ge
nomgångna. Växtexaminering och insamling som ofvan.

Andra Latin- och Eealklasserna: Lärobokens Lsta häfte till sidan 
24, med ledning af väggplancher. Sexualsystemet. Växt
insamling efter föreskrift

Första klassen: Eysisk Geografi. Läsning på Globkarta. Berlins 
Naturlära, afdelning 1—3.

Zoologi.
Sjette öfre Latin- och Eealklasserna: Repetition af hela lärokursen 

efter Torins Lärobok.
„ nedre Latin- och Eealklasserna: Menniskokroppen, s. 3—-25 

(Torin) samt om led-, blöt- och stråldjur.
Femte Latinklassen: Från Strutsfoglar till och med fiskar, det 

vigtigaste.
„ Eealklassen: Om nervsystemet samt kräldjur, groddjur och 

fiskar.
Fjerde Latinklassen: Ordningarne 9—14 af däggdjuren samt 1—4 

af foglarne, det vigtigaste.
„ Realklassen: Menniskans benbyggnad och näringsorganer, 

samt foglarne.
Tredje Latinklassen: Kort inledning om djuren i allmänhet samt 

ordn. 1—9 af däggdjuren.
„ Eealklassen: Inledning som i föregående klass samt men

niskans benbyggnad och däggdjuren.

Fysik.
Sjunde öfre Latin- och Eealklasserna: Repeterat hela Läroboken 

(af Schabus), utom Dynamiken. Realafdelningen hufvud- 
sakligen löst problemer.
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Sjunde nedre Latinklassen: Akustik och Optik, med repetition; 

läran dm Magnetism och Elektricitet (efter Schabus).
„ nedre Realklassen: Repetition af Läroboken; Problemer.

Sjette öfre Latinklassen: Inledning och Värmelära, med repetition 
(efter Schabus).

„ öfre Realklassen: Afslutat och repeterat Optiken; Elektrici- 
tetsläran (efter Floderi Lärobok).

„ nedre Realklassen: Afslutat och repeterat Värmeläran; Aku
stiken och Optiken till S 148, med repetition (efter sam
ma lärobok).

Femte Realklassen: Repetition af Inledningen; afslutat Statiken 
och Värmeläran.

Fjerde Realklassen: Inledning och det hufvudsakligaste af Hydro
statiken.

Kemi, Geologi och Mineralogi.

Sjunde öfre och nedre Realklasserna: Laborationer under hela 
Höstterminen. Repetition af hela läroboken i Kemi (Ber
lins). Det vigtigaste af Hellboms lärobok i Mineralogi. 
Bergartslära och det vigfigaste rörande de geologiska 
formationerna med ledning af Läroverkets samlingar.

Sjette öfre Realklassen: De lätta metallerna, samt Jern, Mangan 
och Krom, med repetition, efter samma lärobok.

„ nedre Realklassen: Metalloiderna till Kolet, efter samma 
lärobok.

Matematik.

Sjunde öfre Latinklassen: Bjorlings Algebra, andra delen, afslu- 
tande af läran om Eqvations-system, läran om Potenser, 
Logaritmer och Serier. Phragméns Plana trigonometri, 
förra kursen. (Dock har en mindre del af afdelningen 
efter afslutande af den föreskrifna kursen uteslutande fått 
egna sig åt problemläsning.) Repetition af Euklides III: 
23—VI med talrika öfningssatser efter Todhunter. Re
petition, hufvudsakligen medels problem, af hela kursen. 
Skriftliga uppsatser hvarannan vecka.
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Sjunde öfre Realklassen: Repetition, hufvudsakligen medels pro

blem och delvis gemensamt med latinafdelningen, af hela 
kursen i Algebra, Planimetri, Stereometri, Plan trigono
metri och Mekanik. Skriftliga uppsatser hvarannan vecka.

,, nedre Latinklassen: Problem till läran om Eqvationer af 
andra graden ur förra häftet af Björlings Problemsamling. 
Bjorlings Algebra, andra delen, läran om Eqvations-sy- 
stem. Repetition af Euklides I—III: 31 med tillhörande 
öfningssatser efter Todhunter. Skriftliga öfningar hvar
annan vecka.

„ nedre Realklassen: Afslutande af Björlings Algebra, andra 
delen, med problem ur samlingens senare häfte. Phrag- 
méns Plana trigonometri, förra kursen. Repetition af 
Euklides III—IV med tillhörande öfningssatser efter Tod
hunter. Skriftliga uppsatser hvarannan vecka.

Sjette öfre Latinklassen (1 och 2): Afslutande af Björlings Alge
bra. förra delen. Afslutande af Euklides VI samt repeti
tion af V—VI, efter Björling.

„ öfre Realklassen: Björlings Algebra, afslutande af läran om 
Eqvations-system samt läran om Potenser och Logaritmer. 
Problem ur samlingens tredje afdelning. Hellströms Ste
reometri I: 27-—II i förening med formlerna 1—38.

„ nedre Latinklassen: Björlings Algebra, kap. II §2—kap. V 
med problem ur samlingens första afdelning. Euklides 
IV med lättare öfningssatser efter Todhunter samt V 
(utan bevis) —VI: 9 efter Björling.

,, nedre Realklassen: Björlings Algebra från kap. VIII § 4 
till och med kap. IX § 2, samt af problemsamlingens 
andra afdelning 36—72 och af de geometriska 1—42. 
Repetition af Euklides V—VI efter Björling jemte 47 
öfningssatser till VI efter Todhunter. Hellströms Stereo
metri I: 1—26.

Femte Latinklassen (1 och 2): Repetition af Regula de tri. Björ
lings Algebra, från början till kap. II § 2. Euklides III 
med lättare öfningssatser samt repetition af II—III.

„ Realklassen: Björlings Algebra från kap. VI till och med 
kap. VIII § 2 samt problem ur samlingens första afdel- 
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ning. Euklides V—VI samt öfningssatserna 51—138 
efter Tödhunter till I.

Fjerde Latinklassen (1 och 2): Regula de tri, repetition af före
gående pensa, förnämligast under hufvudräkning. Eukli
des II jemte valda öfningssatser ur Todhunter till I 
och IL

„ Realklassen: Bjorlings Algebra, till och med eqvationer af
första graden jemte lättare problem. Euklides V (utan 
bevis) —-VI: 7 samt 50 öfningssatser efter Todhunter.

Tredje Latinklassen: Decimalräkning, nya och gamla sorter samt 
Allmänna bråk. Euklides I med lättare öfningssatser.

,, Realklassen (1 och 2): Regula de tri och Intresseräkning 
jemte repetition af föregående pensa. Hufvudräkning. 
Euklides I—IV med lättare öfningssatser.

Andra Latinklassen (1 och 2): Bråkräkning. Geometrisk åskåd- 
ningslära samt några satser af Euklides I.

„ 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 åskådningskurs 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. 
Europas Politiska Geografi.

„ öfre Realklassen: Samma pensum, med den skilnad, att här 
i stället för Gamla repeterats Medeltidens Historia samt 
att samtliga Verldsdelarnes, särdeles Europas och Ameri
kas så väl fysiska som politiska Geografi blifvit genom
gången.

„ nedre Latinklassen: Slutet af Gamla (Rom under Kejsarne) 
och större delen af Medeltidens Historia, samt dessutom 
Sveriges äldre Historia, efter Odhner, till och med Gustaf 
Wasa. I Geografien en del af Europas politiska.
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Sjunde nedre Realklassen: Hela Nyare Historien repeterad samt 
största delen af Medeltidens genomgången. Dessutom en 
del af Europas politiska Geografi.

Sjette öfre Latinklassen (1 och 2): Slutet af Gamla samt 3:ne 
Tidehvarf af Medeltidens Historia. Svensk Historia, efter 
Odhners Lärobok, från och med Stenkilska ätten till Gu
staf Wasa. Någon del af Europas politiska Geografi.

„ öfre Realklassen: Samma pensum i Gamla och Medeltidens 
Historia samt dessutom hela Nyare Historien genomgån
gen. En del af Europas politiska Geografi.

,, nedre Latinklassen (1 och 2): Slutet af Gamla samt af Me
deltidens Historia till 4:de Tidehvarfvet. I Geografien: 
Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frank
rike, Schweiz och Pyreneiska halfön, efter Palmblad.

,, nedre Realklassen: I Allmänna Historien samma pensum 
som Latinklassen. I Geografien likaså, samt dessutom 
Sveriges Historia, efter Odliuer, från och med 'Stenkilska 
ätten till Gustaf I.

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. Dess
utom Italiens, Greklands, Turkiets, Sveriges, Norges, Dan
marks och Finlands Geografi.

,, Realklassen: Gamla Historien, efter Ekelund, från Rom så
som Republik till Lärobokens slut, samt af Medeltiden 
till Muhammeds uppträdande. Sveriges Medeltid, efter 
Odhner, 1060—1521. I Geografien samma pensum som 
Latinklassen.

Fjerde Latinklassen (1 och 2): Gamla Historien, efter Ekelund, 
de två första Tidehvarfven jemte läsning på karta af de. 
genomgångna ländernas geografi. Sveriges Historia, efter 
Odhners mindre lärobok, från och med Frihetstiden till 
närvarande tid. Geografi, efter Palmblad: Tyskland, Ne
derländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz och Pyreneiska 
halfön.

„ Realklassen: Gamla Historien, efter Ekelund, från lärobo
kens början till Roms inre oroligheter. I Svenska Histo
rien och i Geografi ungefär samma pensa som Latinklassen.
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Tredje Latinklassen: Svensk Historia, efter Odhners mindre läro

bok, från och med Kristina till närvarande tid. Geografi, 
efter Palmblad, Britiska riket, Tyskland, Österrike, Neder
länderna och Belgien.

„ Realklassen (1 och 2): Samma pensa.

Andra Latinklassen (1 och 2): Svensk Historia, efter Odhners 
mindre lärobok, från Kalmarunionens sednare afdelning 
(1448—1521) till Kristina. Geografi, efter Palmblad, 
Norge, Danmark och Ryssland.

„ Realklassen: Samma pensa.

Första klassen: Svensk Historia, efter Odhners mindre lärobok, 
från början till Karl Knutsson såsom konung. Sveriges 
och Norges Geografi, efter Palmblad, och med begag
nande af blindkarta öfver Skandinavien.

Ritundervisningen.

Ritundervisningen har fortgått under detta år hufvudsakligen 
på samma sätt, som under det förra. Törsta klassen har genom
gått väggtaflorna I—IV; Andra klassen väggtaflorna V—VIII; 
Tredje klassen väggtaflorna IX—XII. I Fjerde klassen hafva de 
svårare tekniugarne å väggtaflorna ånyo blifvit genomgångna af 
dem, som sådant behöft; de öfrige hafva ritat efter lättare för- 
läggsplanscher — i synnerhet Carot’s ornamenter —, eller börjat 
med klotsritning, först efter ståltrådsfigurer, sedan efter vanliga 
klotsar. Femte klassen, äfvensom Sjette och Sjunde klasserna ha 
dels fortsatt klotsritningen, hvarvid de enklare reglorna ur Per
spektivläran blifvit genomgångna; dels utfört tekningar efter plan
scher, nemligen ornamenter af Carot, figurer af Adam, Julien m. fl., 
landskap, mest af Calame; dels slutligen konstruktionsritningar 
efter Le Blanc.

I anledning af en till hösten tilltänkt utställning af barn
arbeten hafva åtskilliga rätt vackra ritningar blifvit utförda af yng
lingar under 15 år ur de lägre klasserna, hvilka velat deltaga i 
den täfling, som med nämde utställning är afsedd.

3
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Sång och Musik.

Sång: Ungdomen har, efter öfning och vunnen färdighet, 
varit fördelad på 4 Sångafdelningar. Undervisningstiden 10 tim
mar i veckan. Vid undervisningen har under hela läsåret begag
nats Grönhamns Sångskola •— uti l:a och 2:a Sångklassen en- 
och uti den 3:e flerstämmigt — hvarförutan i Musikens teori blif- 
vit genomgångna de vanligaste dur- och moll-skalorna, treklanger 
samt sext-, qvartsext- och septima-ackorder; den fjerde Sångklas
sen har sjungit flerstämmiga körer.

Musik: Orgelspelning och hannonimusik. Denna senare be
står af ess- och b-kornetter, alt- och tenor-horn, bombardon och 
bastuba, samt infanteri- och bastrummor.

Gymnastik och Exercis.

Lokal och Attiralj hafva icke undergått någon förändring 
alltsedan den grundligare reparation, som för några få år sedan 
både å sjelfva huset och inredningen vidtogs. Att den förra är 
något för låg och mörk samt understundom icke fullt tillräcklig, 
hvad utrymmet beträffar, och den senare i ett och annat afseende 
mindre fullständig eller tidsenlig, äro olägenheter, som äfven med 
tillgång på medel icke så lätt afbjelpas, alldenstund alltid större 
skäl är, att' invänta den tid, då tillgångarne på en gång medgifva 
uppförandet af en ny fullt ändamålsenlig Gymnastikbyggnad med 
ny Attiralj än nedlägga kostnader på lappning af den närvarande, 
hvilken dessutom rätt väl ännu för många generationer uppfyller 
sitt ändamål. Den är dessutom ännu icke 10 år gammal; men 
anspråken och fordringarne på en Gymnastiklokal stiga verkligen 
nu för tiden med sådan fart, att man icke mångenstädes torde 
finna en dylik, som efter förloppet af nämnde tiderymd kan fullt 
bestå profvet.

Sjelfva Gårdstomten eller den för lekar och Exercis afsedda 
platsen är ty värr icke heller af beskaffenhet, att utestänga alla 
anmärkningar, i det den både befinnes vattensjuk, ehuru under- 
dikad, och för trång för militäröfuingarne, hvilka i enlighet med 
senaste Reglementet fordra stort utrymme. Att i någon mon af- 
hjelpa det förra felet, anlades för ungefär ett år sedan, mellan de 
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båda läroverkshusen 2:iie gångbanor af huggen kalksten, hvilka 
redan vid inånga tillfällen kommit till nytta; men hvad den senare 
olägenheten beträffar, tinnes ingen hjelp, så vida man icke ville 
tillgripa den radikala utvägen, att rasera hela planteringen på den 
östra sidan med gräsmattor, träd, buskar, barriere och allt, för att 
såraedelst tillvinna sig äfven Ridhusgatan, der blott sällan någon 
åkande färdas, och på samma gång ett utrymme, ökadt med unge
fär en tredjedel. Saken, ehuru motbjudande den förefaller, torde 
verkligen vara att tänka på.

Närvarande under Höstterminen 498 lärjungar, af hvilka 339 
voro under och 159 öfver 15 år. Af dessa blefvo vid anställd 
mönstring, på grund af sjuklighet eller svag fysik underkände och 
från all gymnastik befriade 46 och från appareilgymnastik 23, 
summa 69. Återstående således för fullständiga Fäkt- och Gym- 
nastik-öfningär 430-, fördelade på 4 afdelningar så, att den första 
eller lägsta, som utgjorts af lista klassen, räknat 43; den andra, 
som utgjorts af 2:dra och 3;dje klasserna, 156; den tredje, bestå
ende af 4;de och 5:te klasserna, 110, samt den fjerde, eller Gite 
och 7;de nedre klasserna, 100 lärjungar, hvartill kommer 7:de 
öfre klassen, som med ett antal af 20 lärjungar endast öfvat 
fäktning. De ofvanuämnda, från appareilgymnastiken befriade, 23 
lärjungarne hafva alltid deltagit i lektionerna vid öfning af fristå
ende gymnastik.

Under Vårterminen närvarande 492, af hvilka 279 voro under 
och 213 öfver 15 år. Sedan den vid terminens början företagna 
läkarebesigtningen lemnat ett så till vida ogynsammare resultat 
mot den, som under hösten egde rum, att antalet af befriade inom 
hvardera kategorien ökades med 5, i det att antalet af fullkomligt 
frikände uppgick till 51 och af de från appareilgymnastik befriade 
till 28, har numerären inom de särskilda afdelningarne undergått 
den förändring, att andra afdelningen minskats till 152 och den 
fjerde till 86. För resten all ting oförändradt. Sjunde öfre klas
sen har till ett antal af 21 öfvat fäktning och fristående afdel
ningen alltid deltagit i för densamma passande öfningar. Talrik
heten af den andra afdelningen, 2:dra och 3;dje klasserna tillsam- 
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inans, har så till vida förorsakat olägenhet, att utrymmet icke 
velat räcka till. Förslag hafva derföre flere gånger varit å bane 
att afhjelpa detta genom öfverflyttning af någon del af denna af- 
delning till den första, som har öfverflöd på utrymme; men ytterst 
svårt, är att verkställa en sådan sammanslagning, i anseende till 
den olika lektionstiden, då de båda förra klasserna hafva 32 och 
den senare blott 30 lektionstimmar i veckan. Att skaffa l:sta 
klassen ersättning för förlorade 4 timmars undervisningstid i vec
kan låter sig väl göras, men att ersätta de båda andra klasserna 
den förlust af G timmar som genom en slik sammanslagning för 
dem skulle uppkomma, är rent af en omöjlighet.

Fäktöfning arne hafva under den tid af året, då exercisen le
gat nere, bedrifvits med 7:de och 6:te klasserna så, att 108 yng
lingar, fördelade i 3:ne afdelningar, haft 2:ne timmars öfning i 
veckan, hvar och en. Under Vårterminen har dock någon minsk
ning i de fäktandes antal egt rum, i det 20 blifvit för nattvards
läsning dispenserade, några för fysisk svaghet befriade och några 
i 7:de nedre klassen afgått från Läroverket. Bajonett- och florett
fäktning har öfvats i alla, men sabelhuggning blott i högsta af- 
delningen, af 7:de öfre klassens lärjungar. Attiraljen har blifvit 
under året tillökad med 20 floretter, 10 sablar, 6 florettmasker 
och 6 s. k. florettmuffar.

Exercisöfningarne började den 1 September och fortgingo till 
den 15 Oktober, började åter den 20 April och fortgå intill ter
minens afslutande. Dessa öfningar hafva drifvits med samma in
tresse som vanligt och till samma utsträckning, som i Nådiga 
Cirkuläret af den 23 Mars 1870 finnes för dem bestämd. Hela 
den exercerande styrkan, utom rekrytafdelningen, har utgjort 160 
man, hvilka tillsammans med en pluton af Tekniska Skolan bildat 
en bataljon, fördelad i 2 kompanier på 3 plutoner hvardera med 
fullt befäl, taget ur 6:te och 7:de klasserna. Ofningstiderna hafva 
varit så fördelade, att hvardera kompaniet exercerat 4 gånger i 
veckan, Ig timma hvarje gång, hvaraf 2:ne gånger öfvats batal
jons- och 2:ne gånger kompaniexercis. Särskildt har l:sta kompa
niet en och annan gång öfvat fälttjenst i spridd ordning och 
Stångbataljonsexercis. Lördagarnes öfningstid har dock ofta, så 
vidt väder och väglag tillåtit, varit använd till fältmarscher, öf
ningar i bevakningstjenst och smärre fältmanövrer, hvilka senare 
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utförts kompani mot kompani dels med dels utan lös ammunition. 
Blott en större fältmanöver har under året företagits, hvilken ut
sträcktes till cirka 3 fjerdingsvägs afstånd från staden, nämligen 
Lördagen den 10 Oktober, men var ty värr icke rätt gynnad af 
väderleken.

Rekrytafdelningen, cirka 40 man, exercerar hvarje dag kl. 
|2—2.

Målskjntningsöfningarne hafva egt rum i för dem föreskrifven 
ordning, eller med 50 skott per man under hvardera terminen, 
för hvarje lärjunge i 7:de nedre och 6:te klasserna. En svårighet 
vid denna skjutning har varit att finna passande och tillräcklig 
tid, då blott en lärare är att tillgå, och en annan har bestått 
deruti, att genom det oupphörliga'skjutandet gevären icke stå vid 
lag utan erfordra beständiga reparationer. För närvarande befinna 
de sig i sådant skick, att ingen skjutning kan ega rum, intill dess 
nya salongspipor blifvit anskaffade och insatta. 7:de öfre klassen 
har under året skjutit sina föreskrifna 50 skarpa skott per man 
på 600 fots distans, en öfuing, hvaruti äfven 7;de nedre klassen, 
efter dertill erhållet särskildt nådigt tillstånd, under våren del
tagit. Den till dessa öfningar anslagna tid har varit Tisdags- och 
Fredagseftermiddagar kl. 4—6.

Den i förra Programet omnämnda Skytteföreningen inom 
Läroverket, bestående af ynglingar inom 6:te och 7:de nedre klas
serna, har under hela läseåret oafbrutet varit i verksamhet. Nam
net augifver tillräckligt föreningens syftemål, för livars befrämjande 
ock lifligt intresse utvecklats på samma gång rätt vackra tillskott 
blifvit af medlemmarne gjorda. Så inköptes och utdelades vid 
slutet af förlidet läseår 3:ne priser, bland hvilka ett Remingtons- 
gevär och en Revolver, efter då anställd ordentlig prisskjutning. 
Under loppet af innevarande läseår hafva 20 skjutöfningar med 
Salongsgevär och 6 med Remingtonsgevär egt rum, de förra under 
vintermånaderne i Läroverkets gymnastiklokal och de senare på 
våren uti Skarpskytteföreningens skjutbana. Föreningen räknar för 
närvarande 23 medlemmar, sedan 4 ynglingar såsom Officers- och 
5 såsom Student-aspiranter under terminen lemnat föreningen och 
Läroverket. Högsta antalet medlemmar utvisar Matrikeln af den 
6 November 1871, upptagande 34 stycken. Då underdånig ansö
kan, att få af Läroverkets kassor bestrida kostnaderna för den 
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skarpa ammunitionen vid föreningens skjutöfningar icke lyckades 
vinna nådigt afseende, anställdes på stora Hotelsalongen en Bal, 
hvilken af allmänheten omfattades med sådan välvilja, att netto
behållningen uppgick till 150 Bdr, med hvilka medel tills vidare 
halfva kostnaden bestrides. Prisskjutningen detta år är bestämd 
att försiggå Onsdagen den 29 Maj, då 4 priser, inköpta för af 
föreningen anslagna 60 Kdr rmt, komma att utdelas.

De i förra Programet omnämnda remtygspersedlarne hafva 
under året blifvit kompletterade förmedels bajonettbaljor * till hela 
gevärsförrådet och utgöra för närvarande en verkligen både vacker 
och värdefull materiel, som i förening med uniformen ganska vä- 
sendtligt bidrager till lifvandet af såväl hågen för militäröfnin- 
garne som ock till höjande af truppens både utseende och håll
ning, då den står under gevär. -Säkert är, att intet Läroverk i 
Sveriges rike är i afseende på utrustning och beväpning så väl 
försedt som vårt, en förmon, som man vågar hoppas ock skall 
motsvaras af framstående skicklighet i militäriska öfningar, så vidt 
man nämligen kan begära af en ungdom, som egnar sin aldra 
mesta tid åt studier. Omkostnader hafva icke heller blifvit spa
rade, allmänhetens välvilliga intresse för saken har visat sig oför- 
minskadt och särskildt har Läroverket haft att glädja sig åt ut
märkt nitiske och skicklige lärare i denna branche af undervisnin
gen. Under sådant förhållande är det på samma gång en pligt 
och en tillfredsställelse att offentligt erkänna, det samtliga här 
ofvannämnda öfningar för närvarande befinna sig vid detta Läro
verk uti ett sådant skick, att man svårligen kan önska det bättre. 
Också hafva de onekligen visat mycket välgörande inflytande på 
ungdomens hälsa, utseende och hållning. Alla lärjungar hafva 
dock icke befunnit sig å hälsans vägnar i den lyckliga ställning, 
att kunna af dem njuta någon fördel, och upptagas desse jemte 
sjukdomsorsakerna i här bifogade, efter föreskrifvet formulär upp
rättade, Tabell.

' Kostnaderna för dessa bajonettbaljor, beräknade till 1 Rdr stycket, upp- 
gingo, i anseende till under tiden stegradt pris å lädret, i stället till 1: 75, 
hvadan uppstått en icke kalkylerad brist på 87: 50, till hvars betäckande, be
kymmersamt nog, medel saknas, då de icke få tagas af Terminsafgiftskassans 
tillgångar.



Ci co Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som, på grund af nedanstående orsaker, icke deltagit 
i Gymnastiköfningarne vid Örebro högre Elementarläroverk.
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V. Gåfvor,
som ztnder dret blifvit till Läroverkets Samlingar förärade.

Biblioteket, 
som vårdas af Adjunkten Ihre och för allmänheten hålles öppet 

en timme i veckan, hvarje Onsdag kl. 11—12.

Andersson, G. W., Stud, vid Lvkt.-: Castéra, Histoire de Catherine II, Tom. I 
-—III, Paris, an 8.

Bergstedt, C. F., Brukspatron: De hittills utkomna numren af veckoskriften 
«Samtiden» jemte löfte om fortsättning.

Blomberg, Oriel, Stud, vid Lvkt.: Sagar landuama um fyrstu bygging Islands 
af Nordmannum, 1688.

Bohlin, Abr., Boktryckare: Atterbom, Lyriska Dikter, Tom. I—III; Poesiens 
Historia, Tom. I—IV; Fornskandinaviska och Svenska Vitterhetens 
Historia; Esthetiska Afhandlingar; Minnesteckningar och Tal, Tom. I 
och II; Litterära Karakteristiker, Tom. I och II. Anakreons Sanger. 
Lemke, Wisby Stifts Herdaminne; och Romarebrefvet. Biografiskt Lexi
con, Tom. VI. Von Liebig, Växtnäringens Naturlagar. Malmström, 
Svenska Vitterhetens Historia, Tom. IV och V; Tal och Esthetiska 
Afhandlingar; Litteraturhistoriska Afhandlingar. Mankell, Antecknin
gar till Sveriges Krigshistoria. Minne af Franzén och Geijer. Nyman, 
Sveriges Fanerogamer, Tom. II. Zeller, Pedagogiska Anvisningar. 
Oman, Lärobok i Engelska språket; och Lyriska Blad. Lindblad, 
Fosterländska Minnen. Hofberg och Ljungstedt, Sverige — alla, un
der de senaste åren tryckta i Örebro.

Boudin, J. A./Arvika och Sulvik: En större samling äldre böcker, bland hvilka 
flere af icke obetydligt värde.

Bromander Wy, Professor: Frukterna af 40 års mödor på undervisningens 
fält., Stockh. o1871.

Danielsson, Gotthard, Arnäs, genom Arkitekten C. Lundmark: Histoire de Po- 
lybe, Amsterdam 1753, Tom. I.

D. S. V. (upplöst litterär förening vid Lvkt), genom sin Sekreterare Stud. H. 
Borg: Skandia, Tidskrift för Vetenskap och Konst, Bandi—10. Hed- 
borns Samlade Skrifter. Kellgrens Samlade Skrifter. Runebergs Sam
lade. Skrifter och «Kan ej», familjemålning i 2 akter. Nyboms Sam
lade Dikter, v. Beskow, Ryno eller den vandrande Riddaren. Dikter 
af Euphrosyne. Poetiskt försök af Emma H. Gustaf Wasas Minne, 
tal af Svedelius, Falun 1860. Minnestal öfver Geijer af Malmström, 
Ups. 1848.

Fornminnesförening, Nerikcs: Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademiens 
Månadsblad N:o !•—4, för 1872. Det Norske Oldskriftselskaps sam
lingar N:o 1—8, 11—14, Christiania 1862—1870. Foreningen til
Norske Forntidsmindesmerkers Bevaring, Aarsberetning för 1865, 67 
och 68. Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord 1867, 
69. Thomas Saga Erkibyskups, Christ. 1869. Aarböger för Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1868—70, jemte Tillægg. Antiqvarisk Tid
skrift för Sverige, B. 3.1. Fynden i Ystads hamn 1868—69 af Bru- 
zelius. Uplands Fornminnesförenings Tidskrift I, 1871. Antiqvariska 
berättelser, afgifna till Vestergötlands Fornminnesförening af H. Wer
ner, I, 1870. Svenska Sigill från Medeltiden af Hildebrand, I, 1862. 
Stephens, The Old Northern Runic Monuments, Part II, 1868.
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Gumælius, Arvid, Boktryckare, siste Sekreterare i «Örebro Bildningsförening»: 

Nämnda förenings protokollsbok för åren 1852—1860 samt förteck
ningar öfver samma förenings medlemmar åren 1850 och 1851 jemte 
några dess revisionsberättelser.

Gumælius, Ö. J., f. d. Rektor vid Lvkt: Hasselqvists resa till det heliga lan
det, Stockh. 1757. Linnæi Skånska resa, Stockh. 1751. Gillbergs 
beskrifningar öfver Malmöhus län, Lund 1765 och öfver Kristianstads 
län, Lund 1767. Hulphers beskrifningar öfver Norrland, Samlingarne 
I, II, III och V, Westerns 1771—1797. Salvii beskrifning öfver Sverige, 
Tom. I, om Upland, Stockh. 1741. Polyfem, komplett i 5 samlingar, 
Stockh. 1810—1812. Nerikes Allehanda, årgångarne 1868—69 och 
Aftonbladet, årg. 1868—1870.

Hagberg, F. T., Kyrkoherde, filos, dokt.: Brand, et dramatisk digt af H. Ibsen, 
Kjøbenhavn 1868; Peer Gynt, et dramatisk digt af Ibsen, Kjøbenhavn 
1867.

Haggren, J. Th., Kyrkoherde i Svennevad: Ludv. Kr. Daa, Udtog af Geografien, 
Kristiania 1871, och Oplysninger om en ny vej fra Bodö till Piteå 
samt Skellefteå, Krist. 1868.

Hedström, P., Stud, vid Lvkt: Cyri disciplina, ed. Poppo, Lipsiæ 1821. Terentii 
Comædiæ sex, Lugd. Batav. 1635.

Hofberg, H., Doktor: Strengnäs Stifts-Tidningar för åren 1803—1840.
Holst, Chr., Öfverintendent, Kristiania Universitets Sekreter m. m.: Norske 

Universitets- och Skole-annalen 3:e Række XI. Hæfte 2, Christ. 1871, 
8:o. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 18 B., Christ. 1871, 8:o. 
Carcinologiske Bidrag til Norges Pauna af G. O. Sars, Mysiderne, 
1 H., Christ. 1870, 4:o. Om Skuringsmærker, Glacialformationen og 
Terrasser, af Th. Kjerulf, Universitetsprogram. Christ. 1871, 4:o. Le 
névé de Justedal et ses Glaciers, par C. de Seue, publié par S. A. 
Sexe, Univ.-program, Christ. 1871, 4:o. Friis, Lappisk Mythologie. 
Storm, de Romanske Sprog og Polk.

Ihre, O. A., Adjunkt vid Lvkt: Perrers, Trilinear Co-ordinates, London 1866. 
Blomstrand, Om de organiska kropparnes konstitution, Lund 1864.

Johansson, Per, Student: Archenholtz, Historia om Sjuåriga kriget, Stockholm 
1796. Buchholtz, Europeiska Staternas Historia efter 1809, T. 1—4, 
Stockh. 1815. Napoleons afresa till Elba, Stockh. 1815. Thorilds 
Samlade Skrifter, I och II, Ups. 1820. Vocabularium Latino Svecum, 
Stockh. 1771. Becker, Rådgifvare för Hemorrhoidalpatienter, Stockh. 
1834. Bocrhaavis Lärosatser om Chirurgiska sjukdomar, Tom. I, 
Stockh. 1799. Doursin-Dubreuil, Om Förslemningar, Jönk. 1828. 
Forshæll, Medicopharmaceutiskt Kaleidoskop, Tom. II, Lund 1843. 
Hedin, Handlingar för läkare och fältskärer, Tom. I—VII, Stockh. 
1793. Hempels Anatomi, Tom. I och II, Göttingen 1818. Hulme, 

j Kindbetterinnenfieber, Leipzig 1772. Murray, Diverse medicinska dis- 
putationer, Ups. 1777—1800. Quincy’s Pharmacopeia officinalis, Leip
zig 1784. Ramadge, Läkemetod för lungsot, Ups. 1837. Richter, 
Om Hemorrhoider, Mariefred 1826. Sondén, Om Homöopatiken, 
Stockh. 1833. Snndelin, Handbok för Sjukdomsdietetik, Gtbg 1832. 
Archiv för Animal magnetism, H. 1 och 2, Stockh. 1819.

Klingberg, Kontraktsprost, Askersund: Comenii janua linguarum reserata aurea, 
Holmiæ 1643.

Landberg, Lovisa, Städerska vid Lvkt: Coxe, voyage en Suisse, Tom. I—III, 
Paris 1790. Voyage en Pologne, Russie, Suéde etc., Tom. I—IV, Ge- 
néve 1786. Lucain, la Pharsale, Paris 1766. Dix, the unholy alli
ance, Newyork 1855. Haller, Usong, histoire orientale, Lausanne 1772. 
Granberg, Engelskt Svenskt Lexikon, Stockh. 1807.

Legation des Etats Unis d’Amerique å Stockholm: Förenta Staternas af Ame
rika publika Länderier 1869, med en stor karta, Washington 1871.
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Ljungberg, P. A., Kyrkoherde i Wester-Wåla: Gängs Esthetik, Salzburg 1785. 

Triewalds Tractat om bi, Stockh, 1728. Minnen af Johan af Win
gard, Stockh. 1846—47.

Magnusson, J. T., Stud, vid Lvkt: Georgii Pasoris Manuale Novi Testamenti, 
Lipsiæ 1710. Publii Tcrentii comædiæ sex cum annot. Farnabii, 
Amsterd. 1651. Amusement du Beau-Sexe, Amsterd. 1773.

Nystrom, C. A., Telegrafdirektör och Riddare: Stanley, Sinai and Palestine, 
London 1858. Erkestiftets Matrikel 1860. Rydqvist, Nutidens Kom
munikationsanstalter i Europa och Förenta Staterna, Tom. I och II, 
Stockh. 1848—50. Biblioteque des auteurs classiques frangais, Tom. 
11—18. Remak, Galvanotherapi, Berlin 1858. Forselius, Tankar om 
ljuset, Stockh. 1863. Nyström, Rechenaufgaben aus der Elektricitets- 
lehre, Berlin 1862. Disputationer i Kemi. Witt, Ilandledning i
Skeppsbyggeri, Stockh. 1863 m. fl.

Olsson, A., Stud, vid Lvkt: Ekman, Florilegium Evangelicum, Linköp. 1770. 
Georgii Pasoris Lexicon in Novum Testamentum, Lipsiæ 1738. Ben- 
zelii Breviarium Historiæ Ecclesiastic», Strengnäs 1695. Canzii Com
pendium Theologiæ, Tubingæ 1752. Erasmi Roterodami Colloquia 
familiaria, 1662. Brunnmark, Jurisprudentia naturalis, Arosiæ 1796. 
Pufendorff, de Officio hominis et civis, 1737. Baumeisteri Elementa 
Philosophiæ, Lipsiæ 1747, Cornelii Taciti opera, Genevæ 1614. Ry- 
delii opuscula latina, ed. a Lidén, Norrcopiæ 1778.

Onämnd: Lekebergs Härads Tingsbok, innehållande förteckning öfver Tings- 
predikningar, oftast med angifvande af bäde text och ämne, hållna 
vid Tingsstället Edsbergs Sanna frän 1717—1872.

Pamps, Lagman, Sterbhus: Clenardi Grammatica Græca, 1531.
Persson, Lars Peter, frän Frovi, Edsbergs sm: Beissel, die Aachener Heilig- 

thumsfart oder Gedanken über Reliquien-verehrung mit 49 Abbildun
gen, Aachen 1860. Boye, Målare-lexicon, en handbok för Konstidkare 
och Taflesamlare, Stockh. 1833.

Riksgäldskontoret, Kongl., genom Hr A. Gumælins: Riksdagsprotokoll med bi
hang för lagtima riksdagarne 1870 och 1871 samt urtima riksdagen 
år 1871 jemte Sandalils register öfver riksdagstrycket till 1866.

Roseen, K. P., Stud, vid Lvkt: Etat civil politique et commergant du Bengale, 
Maestricht 1778.

Sandén, P. A., Stud, vid Lvkt: Grammatica linguæ Syriacæ, 1741. Kong]. 
Maj:sts Skråordning 1720. Lavaters Predigten, Leipzig 1777. Lunde- 
qvist, Juridisk Handbok, Ups. 1838; Bjorlings Algebra, Ups. 1843. 
Ciceronis XIV Orationes, med anmärkningar, Vesterås 1823. Omeisii 
compendium ethicum, Norimbergæ 1730.

Sandsten, F. O., Stud, vid Lvkt: Schleiermacher, Kurze Darstellung des theolo
gischen studiums, Berlin 1830, samt Michaelis Mosaisches Recht, T. 
I—VI, Reutlingen 1793.

Statsverket, Kongl. Svenska: Bidrag till Sveriges officiella Statistik: Statistiska 
Centralbyråns berättelser för år 1869 och Hushållnings-Sällskapens be
rättelser äfvenledes för 1869.

Svanberg, O. R., Bokhandlare: Ett dyrbarare planchverk, innehållande utmärkt 
vackra teckningar för undervisningen i optik, dynamik, elektricitet och 
dylikt samt afbildningar af nutidens vigtigaste machiner. verk och in
rättningar, alla med i kanten bifogad upplysande text.

Vetenskaps-Akademien, Kongl. Svenska: Dess Handlingar, Band 7: 2, 8, 9: 1. 
Ofversigt af Akademiens Förhandlingar, Band 26 och 27. Meteoro
logiska Observationer Band 9—11. Lefnadsteckningar öfver Akade
miens aflidne Ledamöter, 2. Carlsson, Minnesteckning öfver E, G. 
Geijer. Fries, leones .select» Hymonomycetum, H. 1—6, Fol.

Victorin, N. W., Bruksegare: Örebro Marknadstidningar för år 1793, cn daglig 
tidning, som under Hindersmässan utkom i 12 nummer.
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Widen, Gustaf, Stud, vid Lvkt: Valierius, Chemia Phvsica, Tom. I, Stockh. 

1759.

Naturhistoriska Samlingen.
Agrelius, M., Trafikchef och Riddare: Koraller, fisktänder in. fl. forsteningar 

från Seelands Faxökalk.
Cederstrøm, C., Friherre, Med. D:r, Stadsläkare i Strömstad: 5 skinn af hafs- 

fiskar, ett mindre ex. af vanlig Stör (Acipencer sturio) uppstoppad. 
Några kräftdjur, blöt- och stråldjur, dels torkade, dels i sprit, hvar- 
före i utbyte lemnats ex. ur Lvkts dnplettsamling af däggdjur och 
foglar.

Christiernsson, Hj., Bruksbokhållare vid Hasselforss: Skogslemmel, uppstoppad. 
Kurtenbach, John, Stud, vid Lvkt: 5 ex. af NissÖga (fisk) i sprit. 
Jensen, Aug., Jägmästare vid Svartå: Skogslemmel, konserverad. .
Mclin, Georg, f. d. Stud, vid Lvkt: Större kräftdjur från Bohusläns skärgård.
Schantz, K. J., Major och Riddare; Ett stånd af Sockerrör med frukt, upp

draget i varmt rum vid Hjelmarsnäs.
Sundstedt, A. W., Grosshandlare i Stockholm: Sågen af en sågfisk, fångad i 

Röda hafvet i .Nov. 1870, ett särdeles vackert exemplar.
Tekniska Läroverket i Örebro: En Mammuthtand.

Myntsamlingen,
som fortfarande benäget vårdas af Hektorn och Biddaren

Otto Joel Gumælius.
Hans Maj:t Konungen, genom Universitets-Sekreteraren Chr. Holst: En full

ständig samling af trogna och praktfulla afbildningar af alla de guld
brakteater, som förvaras i Kristiania Universitets Museum. Denna 
samling är så mycket dyrbarare, som den, jemte sitt arkeologiska 
värde, visar en så trogen afbildning af föremålen, att, om man ej 
visste, att det är blotta imitationer, man skulle frestas att tro, det 
man hade originalen för sina ögon. Aftryckens antal är 66, i lämplig 
låda fastade på sammet, med vidfogade ordningsnumror, hänvisande 
till medföljande tryckt förteckning öfver originalerna.

Akademien, Kongl. Svenska: Akademiens senast slagna minnespenning (öfver 
Skalden E. J. Stagnelius).

Berns, Konditor i Stockholm, genom Riksdagsfullmäktigen för Örebro, Herr A. 
Gumælius: En sats (5 st.) mynttecken för «Berns salon» (3 af mäs
sing, 2 af koppar).

Börtzell, A., Aktuarie: En s. k. Hammarsköldare, d. v. s. en på Riksbanken 
(å 20 Rdr Bco) af C. W. Hammarsköld på Skultuna (1849) utfärdad 
anvisning, som jemte sina likar till följd af utgifvarens oförmåga att 
betala, förlorade allt värde.

Cronqvist, A. W., Teknisk Kemist: Åtskilliga till större delen nutidens skilje
mynt af silfver, billon, nickel och koppar, nämligen: 1 tyskt, med 3 
fiskar i vapnet, af år 1728, 3 preussiska, 1 reussiskt, 6 baijerska, 1 
würtembergiskt, 1 luxemburgiskt, 1 nederländskt, 6 belgiska, 1 eng
elskt, 2 franska och 2 schweitziska.

Eländer, A. L., f. d. Stud, vid Lvkt: dels «billon» dels koppar eller mässing, 
åtskilliga mynt samt minnes- eller spelpenningar.

Elgérus, D. J., Färgerifabrikör och Riddare: i gnid, franskt 20-francsstycke 
(Napoleon I kejsare och franska republiken), d:o d:o Ludvig Filip 
1839; italienskt 20-lira d. v. s. detsamma som 20-francsstycke (Viktor 
Emanuel 1863); i silfver, österrikisk 20-kreuzcr (Frans Joseph 1869), 
samt 2:ne mindre preussiska mynt af silfver och ett d:o af koppar.
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Flodqvist, Ture L., Stud, vid Lvkt: 3:ne utländska minnespenningar, väl af- 

gjutna i bly (cu engelsk «dives triumphis anglia», frän drottn. Annas 
tid 1704, till minne af Gibraltars eröfring; en romersk-kejserlig, frän 
Trans I:s tid 1755, öfver fullbordandet af ett hittebarnshus; en preus
sisk-Österrikisk, frän Josef II:s och Fredrik ILs dagar, öfver freds
slutet i Teschen 1779).

Gumælius, A., Boktryckare, Riksdagsman: en af Amerikanska Förenade Stater
nas småsedlar.

Hansson, Ulla, Mademoiselle, Knista: i bilion 3 smä svenska mynt.
Lewerth, K. J., Musikdirektör vid Lvkt: Musikaliska Akademiens minnespen

ning öfver sin 100-åriga tillvaro 1871 (brons).
Lindberg, A., Kassör i Örebro Enskilda Bank: Karl XI:s enmark 1693, silfver. 
Lindroth, Gärdsegare i Örebro: en liten Hamburgsk minnespenning, i mässing, 

af 1841, öfver Salomon Heine säsom uppbyggare af ett statligt sjuk
hus för de tysk-israelitiska församlingarne.

Lundmark, Ernst, Faktor vid Läns-Tidningeus tryckeri: 4 af Amerikanska För
enade Staternas smäsedlar (ä 10, 15, 25 och 50 cents).

Löfström, P. Aug., f. d. Örebrobo, nu bosatt i Newyork: en f. d. Konfedere- 
rade Staternas femdollarssedel.

Mörner, K. A. H., Stud, vid Lvkt: i koppar 1 Gustaf II Adolfs halföre af 
1629, ett Kristinas öre 1645, samma drottnings fjerdedelsören för ären 
1634—1638, 1642, 1644 och 1645, hvilka mynt blifvit funna i Okt. 
1869 under åkerbrytning i en potatestäppa vid Stjernforss bruk i Nya 
Kopparbergs socken under en stor uppbruten björk.

Onämnd, genom Herr Grosshandlaren Sundstedt i Stockholm: i brons ett litet 
men i förhällande till sin storlek mycket tjockt ostindiskt (?) mynt 
med arabisk inskrift på bada sidor.

Onämnd: ett Karl XII:s silfveröre.
Onämnd: Minnespenning öfver Drottning Lovisa såsom död, hvit metall.
Onämnd: Minnespenning, mycket liten, öfver tyska härens seger under sista 

kriget 1870—1871, gul metall.
Persson, Lars Peter, Hemmansegareson i Frövi, Edsbergs socken: 2:ne spel

penningar af mässing och ett antal utländska kopparmynt.
Pettersson, Em. Th., Stud, vid Lvkt: i «billon» svenskt 1, finskt 1, danska 

2, tyska 2, engelskt 1, ryska 2, förenta staternas 2, samt i koppar, 
svenska 7, finska 1, danska 2, engelska 3, ryska 11, förenta staternas 
1, och spelpenningar 5.

Rahlén, Erik, Stud, vid Lvkt: ett mindre belgiskt guldmynt 1841, 4 små 
silfvermynt (1 danskt, 1 finskt, 1 ryskt, 1 amerikanskt) och några 
dels svenska dels utländska kopparmynt.

Schillander, K. R. Hj., Stud, vid Lvkt: i försilfrad koppar, minnespenning öfver 
Gustaf III, föreställande hans himmelsfärd d. 29 Mars 1792.

Selin, A. W., Handlande i Örebo: ett Hertig Johans af Östergötland silfveröre, 
2:ne små tyska silfvermynt, i koppar 1 Karl XIILs bankskilling, 1 
finsk penni, 2 tyska och 1 ryskt mynt, en irländsk pollett samt en 
spelpenning.

Svedin, Skomakare i Sköllersta: 5 Karl IX:s små silfvermynt.
Vctenskaps-Akademien, Kongl. Svenska: i silfver, sin sist slagna minnespenning 

öfver Presidenten von Hartmansdorff.
Virgin, Fr., Rektor och Riddare: Landtbruksmötets i Göteborg belöningsmedalj 

1871, brons.
Wenström, Jonas, Stud, vid Lvkt: Svenska Slöjdföreningens belöningspenning i 

brons.
Wilson, G., Enkefru, Doktorinna: i koppar, 1 svenskt, 1 danskt, 1 österrikiskt, 

1 fransyskt och 1 ryskt, samt i brons en preussisk och en fransysk 
minnespenning samt en jetton.
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Fornminnessamlingen.
Behm, A. L., Löjtnant: cn stor och synnerligen vacker flintkil, funnen i ett 

stenrös på Nanberga egor i Göthlunda socken.
Ljungberg, P. A., Kyrkoherde: ett stort och gammalmodigt hänglås af jern, 

sannolikt från 1600-talet.
Onämnd: en flintkil, 15 tum lång, ovanligt vacker, funnen vid Gottersätter i 

Axbergs socken.
Tekniska Skolan i Örebro: Stenyxa af ovanligare form, funnen vid gräfning för 

Borns jernväg, en half mil från Nora 1869.

Dokumentsamlingen.
Bohlin, Abr., Boktryckare: Åtskilliga handskrifna Handlingar ur afl. Justitiæ- 

Cancelleren och Landshöfdingen Bergenschölds sterbhus, bestående af: 
1661, 20 Maj. Skrifvelse från Gustaf Bonde till landshöfding Abr. 

Leijonhufvud i Örebro, angående utrifvandet af det som hindrar 
vattenafloppet ur Hjelmaren. Original.

1681, 21 Mars. Anordning å 575 dal. Sölfmt till Rykz-.Tägerie-Staten.
1684, 18 April. Kongl. Bref med befallning och åtvarning till härads- 

höfdingen (namnet saknas), att icke mer af «egen godtyckio uthan 
föregången communication medh Landshöfdingen (LillieCrona) uth- 
skrifva eller Publicera någre tingzterminer».

1716, 18 Maj. Skrifvelse från Landshöfdinge-embetet i Örebro till 
baronen och ombudsrådet Eeif, med anledning deraf att baron 
Görtz medelst exprés bud «på en gång hvar fyrk härstädes uti 
ränteriet utcommenderat, med undsägelse af Hans K. M:ts högsta 
onåd, om alla behåldna medlen nu straxt ej till Uddevalla af- 
sändas».

1718, 15 Jannari. Dito dito med rapport om «Sjöblads arresterande 
här på slottet».

1718, 16 December. Dito till H. M. Drottningen med rapport, huru
som på H. Durchl. .Arfprinsens höga befallning om baron Görtz 
säkra bevakande på Örebro slott, denne blifvit insatt «i ett med 
jernbommar och gallror väl förvarat rum» å slottet, samt vidare 
under stark bevakning afford till Stockholm, äfvensom om under
sökning af hans medförda saker (en pung med 2 ä 3 hundra 
mynttecken, och en med hvita penningar, samt några dukater, 
äfvensom en silfverservis, bestående af «2:ne små fat, 4 aschetter, 
sju skedar» m. m.

1721, 21 Maj. Historisk inskrift på en tafla vid predikstolen i Hu
diksvalls kyrka.

1737, 2 December. Bref från Axel Roos till landshöfdingen om hus
röta för öfverstelöjtnantsbostället Hammar under Nerkes och 
Wermlands regemente. Original.

1743. En samling Kongl. bref m. m. till landshöfding Reuterholm, 
upplysande om kriget och oroligheterna inom landet 1743.

1743, 4 Mars. Om förekommande af skadeliga misstankar och oro 
bland allmogen. — 24 Mars. Om regementenas till häst och fot 
skyndsamma rekryterande. — 2 Juni. Om affärdande af kun- 
skapare till Norige. — 5 Juni. Landshöfdingens bref till läns
mannen Nils Wahlenberg om inhemtande af säkra underrättelser 
från Norige, jemte tvänne svarsskrifvelser 6 och 16 Juni om fram
förandet och emottagandet af nämnde bref. — 20 Juni. Kongl. 
bref till landshöfding R., angående fredsverket med kejsarinnan af 
Ryssland, jemte anmodan att «söka ställa allmogen till roo och
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stillhet». — 22 Juni. Dito, om dalkarlarnes uppror. — 4 Juli. 
Dito, om varningsbref till Dal-orten. — 4 Juli. Dito, om gevärs- 
förrådets försändande till Stockholm från faktoriet i Örebro. — 
5 Juli. Dito, om oroligheter bland allmogen i länet. — 5 Juli. 
Dito, med resolution på Fellingsbro härads allmoges besvär. — 
7 Juli. Dito, om förföriska rykten och smædeskrifter. — 15 Juli. 
Dito, med resolution på Vester-Nerikes allmoges besvär. — 25 
Juli. Dito, att låta efterfråga dem som i länet kunnat befordra 
Dalallmogcns utskickade budkaflar. — 30 Juli. Dito, att noga 
låta efterspana den ur arresten förrymde till döden dömde gene
ral Lewenhaupt. — 1 September. Att undersöka angående de till 
Danmark öfverreste dalkarlarne. — 5 September. Angående hit- 
kommande främmande personer från Norige. — 10 September. 
Angående efterrättelsers inhemtaude utur danska Norige. — 16 
December. Angående bonden Bengt Isaksson m. m.

1747, 7 Januari och 17 Juni. Kongl. bref till landshöfding Rcuter- 
holm angående den allmänna säkerhetens bevakande.

174— . Transumt af Rikets Ständers kommissionsutslag och dom 
öfver f. d. generallöjtnanten baron Buddenbrock.

1761, 4 Mars. Kongl bref till riksrådet baron Scheffer, om dess 
entledigande.

1765, 21 Augusti. Riksdagsbref.
1766, 9 Oktober. Skrifvelse, skjutslista och marschroute angående 

D. K. H:s kronprinsen och kronprinsessan af Danmark resa från 
Helsingborg till Karlberg.

1766. Smädeverser öfver riksdagsmannen, borgmästaren Kjerrman; 
dito angående en riksdagsprest, som dog 1766; dito då grefve 
Axel Fersen angreps i sekreta utskottet 1766 för sitt votum om 
bankens tillstånd, men försvarades af pluraliteten på riddarhuset, 
25 Februari 1766.

1771. 8 Februari. Kongl. Maj:ts utslag angående korpralen Ersfeldt, 
angifven för crimen læsæ majestatis. Original.

1775, 30 November. Skrifvelse till landshöfdingeembetet, med svar 
angående «en ek vid Knappforsströmmen, under hvilken konung 
Johan förmenas hafva slutit fredstraktat».

1786, 27 Februari. Kongl. bref till landshöfdingeembetet om afgif- 
vande af embetsberättelser. — 24 Juli. Skrifvelse af E. Schroder- 
heim, att dessa embetsberättelser skola inrättas i likhet med de 
fordna riksdagsrelationerna.

1792. 28 April. Skrifvelse af J. L. Ridderstam, J. W. Örnsköld, A. 
Adlersparre, J. Cronstedt till landshöfdingeembetet angående upp- 
hofsmannen till en smädeskrift. Original.

1792. 17 Maj. Skrifvelse och qvitto af G. M. Armfelt till landshöf
ding Franc, angående husesyn vid öfverstebostället Akesberg. 
Original.

1794, 23 Juni. Landshöfdingeembetets kungörelse om gripande af f. 
d. öfverståthållaren m. m. Gustaf Mauritz Annfelt. Origiualkonc.

1810, 17 Augusti. Protokoll vid genomseende af grefvinnan E. S. 
Pipers, född Fersen, handlingar. Origin. — 20 Augusti. Kongl.

* öfre borgrättens utslag angående lifmedikus Rossi. Original. — 
23 Augusti. Skrifvelse från justitiekanslern V. af Klinteberg an
gående domen öfver lifmedikus Rossi, upploppet 20 Juni 1810, 
ransakningen angående misstanken om förgiftning af kronprinsen 
Karl August; m. m. Original.

Ölund, A., Landskanslist: Ett Gesällbref och ett Mästarebref för Olof Håkans
son Warenberg, begge på pergament, utfärdade 1749.
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VI. Donationer.

Ehuru Läroverket under året icke haft lyckan hugnas med 
någon Donation, torde dock icke vara skäl, att gå denna vanliga 
rubrik helt och hållet förbi. Den har blifvit vanlig till följd af 
den särdeles gynsamma tillfällighet, att på senare tider intet år 
förflutit utan att medföra något, större eller mindre, bevis på väl- 
villige gynnares och vänners högsinnade frikostighet mot Läro
verket. Fonderna hafva derföre också växt under de 10 sista 
åren med 20,000 Rdr. Då ingående balancen år 1862 utgjorde 
17,408: 33, besteg sig den utgående balancen år 1871 till 
37,426: 80. Att ett så ovanligt gynsamt förhållande skulle kunna 
fortfara i tidernas längd och en slik förkofran af 2000 Kdr om 
året oafbrutet tillflöda Läroverket, vore otänkbart och dessutom 
långt ifrån önskvärdt; hufvudsaken är, att allmänhetens välvilja 
fortfarande omhuldar hela institutionen och någon gång jemväl 
yttrar sig i materielt understöd, då här alltid finnes en mängd 
både flitige och behöfvande ynglingar, hvilka af bristande tillgång 
på medel vid stipendiers och premiers utdelning måste stå till
baka. Af hvad här blifvit anfördt må derför ingen taga sig an
ledning förmoda, att Läroverkets behof af fruktbärande kapital re
dan vore tillfredsstäldt. Långt derifrån.

VII. Hälsotillståndet.

Det nu gångna året torde i sådant hänseende få räknas till 
de mest gynsamma, i det hvarken under höst- eller vårterminen 
har visat sig någon tillstymmelse till hvad man kallar epidemi, 
eller gångbar sjukdom bland ungdomen. Ingen enskild har ens, 
så vidt jag kan erinra mig, lidit af någon allvarsammare sjukdom. 
I likhet med hvad förlidet år egde rum har äfven det lyckliga 
förhållandet inträffat, att ingen bland ungdomen med döden af- 
gått. Lika gynsamt kan väl icke förhållandet sägas hafva visat 
sig inom Lärarecorpsen, då under förliden hösttermin en af de 
yngre lärarne genom ett svårt armbrott för en tid försattes i 
overksamhet och under innevarande termin undertecknad i följd 
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af envis långvarig sjukligliet allt sedan medlet af Mars månad 
sett sina krafter nedsatta och sin verksamhet förlamad. Dock mer 
än 2£ vecka räckte icke det egentliga afbrottet i lektioner och 
öfriga tjensteåliggandcn. Genom kamraters välvilliga medverkan 
afhjelptes som vanligt i båda fallen, så godt sig göra lät, de 
svåraste olägenheterna.

VIII. Inbjudning.

Återstår nu endast, att för de Uppvisningar och den Exa
men, hvarmed innevarande läseår kommer att afslutas, påkalla all
mänhetens vanliga benägna uppmärksamhet. Med afseende på de 
förra kommer, i likhet med förlidet år, någon förändring att ega 
rum i så fall, 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, detta af skäl, att uppvisningarne, då de följt ome
delbart på hvarandra inom ett par timmars tid, befunnits alltför 
ansträngande för ungdomen. Fördelningen sker så, att Gymnastik 
och Fäktning förläggas till middagstiden och Sång samt Exercis 
till eftermiddagen Torsdagen d. 30 Maj.

Sjelfva Årsexamen eger rum dagen derpå Fredagen d. 31 
Maj kl. 9—1, hvarefter följer flyttningarnes afkunnande, belönin- 
garnes utdelande samt ungdomens hemförlofning. — Huruvida 
Läroverkets högste Styresman, Stiftets Biskop, OrdensrBiskopen 
och Kommendören med Stora Korset af Kongl. Nordstjerne-Orden, 
Högvördigste Herr Doktor TÜRE ANNERSTEDT kommer att 
genom sin närvaro gifva ökad betydelse och glans åt denna hög
tid, är mig ännu obekant. Emedlertid begagnar jag tillfället för
säkra att ett sådant besök skulle vara oss alla oändligen kärt och 
verka i hög grad lifvande och upmuntrande på både lärare och 
lärjungar. Äfven har jag äran ödmjukast inbjuda Läroverkets 
Inspektor, Prosten och Kyrkoherden i Örebro, Kommendören af 
Kongl. Nordstjerne- och Vasa-Orden, Högvördige och Höglärde 
Herr Doktor GUSTAF WILHELM GUMÆLIUS och vördsammast 
anhålla, det Herr Doktorn behagade, i händelse af Herr Efori 
frånvaro, af vanlig godhet och intresse för Läroverket benäget 
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öfvertaga ledningen af så väl Uppvisningarne som Examen och 
afsluta läseåret. Samma vänliga vördsamma anhållan om benägen 
uppmärksamhet för den stundande enkla högtiden framställes ock 
till alla andra upplysningens och bildningens vänner, Stadens och 
ortens honoratiores samt den studerande ungdomens föräldrar, 
målsmän och anförvandter.

Resultatet af den i dessa dagar, d. 17 och 18 Maj, vid Läro
verket aflagda och afslutade muntliga Afgångsexamen torde vara 
skäl till sist med några ord vidröra. Enligt hvad här ofvan finnes 
anfördt, voro till densamma admitterade 28 lärjungar, alla Läro
verkets egne, af hvilka 25 Latinare och 3 Realister. Af dessa 
erhöllo i mogenhet 3 betyget «Berömlig», 11 betyget «Med beröm 
Godkänd» och 12 betyget «Godkänd». 2:ne, båda tillhörande Latin- 
linien, blefvo i examen underkände.

Nästa termin tager sin början Torsdagen d. 29 instundande 
Augusti kl. 10 f. m.

Örebro i Maj 1872.

J. E. STRÖMBERG,
REKTOR VID KAROL. ELEM.-LÄROVERKET.

4



Redogörelse
för Prins Oskars lägre Elementar-Läroverk i Askersund 

under läsåret 1871—1872.

Undervisningen.

Höstterminen började den 30 Augusti och afslutades den 20 
December. Vårterminen började den 15 Januari och kommer att 
afslutas den 31 Maj. Den dagliga undervisningstiden har i likhet 
med flera föregående år varit fördelad på för- och eftermiddagarne, 
så att undervisningen, efter förrättad bön med bibelläsning, fort
gått från kl. 7—-9 och 10—12 förmiddagarne samt 2—4 efter
middagarne, med undantag af Onsdags- och Lördagseftermidda- 
garne, då ingen läsning egt rum. Undervisning i gymnastik har 
meddelats ungdomen kl. 12—11 efter förmiddagsläsningens slut 
samt i sång och ritning på eftermiddagarne, upptagande hvardera 
3 timmar i veckan. Följande läroböcker hafva under läseåret blif
vit begagnade: i Kristendom katekesen och Gagners bearbetning 
af Hübners bibliska historia; i Svenska språket Brodéns språklära 
och Svedboms läsebok; i Tyska språket Lyths språklära; i Engel
ska språket Mays språklära och läsebok; i Latinska språket Kabes 
språklära och läsebok samt Cornelius Nepos; i Matematik Eukli
des, Ekmans linearteckning samt Zweigbergks räknebok; i Natur
kunskap Arrhenii Botanikens första grunder, Andersons lärobok 
med tillhörande väggplanscher och Sundevalls Zoologi; i Historia 
och Geografi Dahms och Odhners svenska historia samt Palmblads 
geografi; i Teckning Väggtaflor för undervisningen i frihandsteck- 
ning l:sta kursen. De särskilta läroämnena hafva varit sålunda 
fördelade mellan läroverkets trenne lärare, af hvilka rektor under
visat 24 timmar och de båda andra lärarne 30 timmar hvardera 
i veckan, att rektor varit lärare i matematik samt tyska, engelska 
och latinska 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:sta klassen. Till lärare i gymna- 
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stik har rektor varit förordnad och till lärare i ritning- telegraf
kommissarien Appelholm. Rektor har varit klassföreståndare för 
3:dje klassen, kollega Palmberg för 2:dra och kollega Helén för 
l:sta klassen.

Lärokurser.

Tredje klassen.

Kristendom: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena af Kate
kesen; Nya Testamentet af Bibliska historien 
jemte repetition af det Gamla; Davids botpsal
mer lärda utantill; Bibelns böcker efter Bergs 
Bibelhandbok, muntligt meddelade .... 4 timmar.

Svenska språket: Brodéns språklära: «Om satsers för
hållande till hvarandra» jemte repetition af form
läran och rättstafningsläran. Rättskrifning efter 
diktamen, omvexlande med uppsatser öfver lät
tare ämnen. Ofningar i satslösning och resolu
tion. Uppläsning, numerering och förklaring af 
stycken ur Svedboms läsebok. Stycken af Fän
rik Ståls Sägner samt Havamal, lärda utantill 4 d:o.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af 
syntaxen, efter Lyths lärobok. Af läseboken 
st. 35—60. Skriföfningar...................4 d:o.

Engelska språket: Mays grammatik, formlära och syn
tax med explikationsöfningar samt st. 1—13 af 
samme författares «English reading». Ofningar 
i öfversättning från svenska..............4 d:o.

Latinska språket: Formläran samt det vigtigaste af syn
taxen efter Rabes lärobok. Cornelius Nepos: 
Miltiades, Themistocles, Alcibiades, Iphicrates, 
Chabrias, Timotheus, Hamilcar och Hannibal. 
Ett hemthema i veckan........................ 8 d:o.

Historia och Geografi: Sveriges historia från nyare ti
den till bokens slut, efter Odhners mindre läro
bok. Geografi: Europas politiska samt Asiens, 
Afrikas, Amerikas och Australiens fysiska geo
grafi jemte repetition af Europas........6 d:o.
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Matematik: Euklides, bok 1—3; Aritmetik, Regula de 
tri, intresse-, rabatt-, bolag- och kedjeräkning 6 timmar.

Naturkunskap: Botanik: Arrhenii botanikens första grun
der; l:sta häftet af Anderssons botanik jemte 
dithörande väggplansclier; Växtläsning efter The- 
denii och Palmstrucks botanik. Samling och 
examinering af lefvande växter. Zoologi: dägg
djuren samt l:sta och 2:dra ordningen af fog- 
lama med förevisande af väggplanscher och 
Sundevalls «Svenska foglarna»...................4 d:o.

Andra klassen.

Kristendom: 2:dra hufvudstycket af Katekesen, Nya 
Testamentet af Bibliska historien, valda psal
mer lärda utantill. Bibelns böcker lika med 
3:dje klassen..............................................4 d:o.

Svenska språket: Formläran, om verbet och dess böj
ning jemte repetition af det föregående; Rätt- 
stafningsläran; öfningar i satslösning och resolu
tion; Rättskrifning efter diktamen; uppläsning 
af stycken i Svedboms läsebok; stycken af Fän
rik Ståls sägner utantill........................................... 4 d:o.

Tyska språket: Formläran med dithörande explikations- 
öfningar samt 12 st. af läseboken efter Lyths 
lärobok......................................................... 4 d:o.

Engelska språket: Formläran samt st. 1—27 af läseöf- 
ningarna efter Mays lärobok.................. 4 d:o.

Latinska språket: Formläran till de defectiva verberna; 
explikation af de 2 första afdelningarne af läse
boken .......................................................... 8 d:0.

Historia och Geografi: Dahms svenska historia från 
Gustaf Wasa till närvarande tid. Geografi: 
Rysslands, Englands, Tysklands, Nederländer
nas, Belgiens, Schweitzs, Spaniens, Portugals 
och Italiens politiska geografi..................6 d:o.

Matematik: Geometri: Euklides prop. 1—41 af l:sta 
boken; Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk 
samt deras tillämpning på sorter............ G d:o.
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Naturkunskap: Botanikens första grunder af Arrhenius;

Anderssons väggplanscher samt insamling och 
examinering 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 
Hübner; läsning af valda psalmer .... 4 d;o.

Svenska språket: det hufvudsakligaste af formläran till 
verberna och det allmännaste af satsläran efter 
Brodéns lärobok; satsanalys och rättstafnings- 
öfningar samt innanläsning........................6 d:o.

Tyska språket: Substantiver, adjektiver och pronominer 
med motsvarande explikationsöfningar ... 4 d:o.

Historia och Geografi: Medeltidens svenska historia, 
efter Odhner; Sveriges, Norges, Danmarks, Ryss
lands och Stor-Britanniens politiska geografi . 6 d:o.

Matematik: Geometri: Askådningslära efter Bergius 
samt definitioner, axiomer och postulater af 
Euklides; Aritmetik: enkla tal och sorter jemte 
hufvudräkning..............................................6 d:o.

Naturkunskap: Afdeln. 4—9 af Berlins Naturlära; Eu
ropas fysiska geografi............................. 2 d:o.

Välskrifning: efter Norrköpings litografiska aktiebolags 
skrifkurser -..............................................2 d:o.

Lärjungarne.

Vid läsearets början återkommo 30 af förra årets 40 lärjungar 
och inskrefvos 10, så att autalet utgjort under höstterminen 40, 
hvaraf i 3:dje klassen 9, i 2:dra 15, i l:sta 16. Under vinter
ferierna afgingo från 3:dje klassen 2, fr. 2:dra kl. 4, fr. l:sta kl. 
2, tillsammans 8, och inskrefvos 4 i l:sta klassen vid vårterminens 
början, så att antalet under vårterminen utgjort 36 närvarande. 
Af de vid läseårets början afgångne har 1 afgått för att fortsätta 
sina studier vid annat läroverk, de öfriga utan anmäld afsigt vid 
afgangen. Af de under vinterferierna afgångne har ingen afgått
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till annat läroverk. Af 3:dje klassens lärjungar hafva 2 och af
2:dra klassens 1 åtnjutit undervisning i latin.
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Undervisningsmaterialen.

Biblioteket har ökats med några af staten skänkta böcker, 
hvarjemte i likhet med föregående år inköpts åtskilliga vid under
visningen begagnade läroböcker och kartor, som blifvit till låns 
utlemnade åt obemedlade lärjungar.

Examina.

Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 20 Decem
ber, och kommer examen för innevarande vårtermin, enligt med- 
deladt beslut af H. H. Eforus, att hållas Fredagen d. 31 Maj.

V. TH. ALMSTEDT,
LÄROVERKETS REKTOB.




