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Till Karolinska Läroverkets vänner har utgifvaren härmedelst den 

tillfredsställelsen att öfverlemna ett tredje häfte af dessa Blad ur 
Örebro Skolas historia, af hvilka de tveune första häftena utkommo 
i 1871 och 1872 års program. För de svårigheter, som 'fördröjt 
utgifvandet af detta häfte, redogjordes i programmet för förledet 
år 1874. Dessa svårigheter hafva bestått dels i sjelfva arbetets 
beskaffenhet, såsom grundadt på materialier hvilka först måst 
med mycken möda och tidsuppoffring sammanletas ur åtskilliga 
arkiv, dels i otillräckligheten af den tid som under läseterminerna 
lemnas öfrig till bearbetning och redaktion af de under mellan- 
terminerna samlade materialierna.

Men dessa svårigheter hafva äfven haft en annan sida, hvilken 
här torde böra antydas. Om en skollärare i 2:dra lönegraden, 
hvars halfva lön åtgår till ränta och amortering å skulder, ådragna 
under en tioårig akademisk studiekurs, af interesse för någon viss 
sak, som råkat att taga hans uppmärksamhet i anspråk, och i 
hvilken han gått för långt för att kunna gå tillbaka, under en 
längre tid egnar sig åt ett i ekonomiskt afseende lönlöst arbete, i 
stället för något sådant af hvilket han kunde hafva inkomst (t. ex. 
privatlektioner, predikobiträde, arbete åt förläggare), så vill detta 
för honom säga det samma som en kontant uppoffring, äfven efter 
huru låg beräkning som helst, af vissa hundrade riksdaler om året. 
Ar vidare det sjelfåtagna arbetet af den art, att det erfordrar resor 
under mellanterminerna, vistelse på annan ort för arkivstudier o. s. v., 
så fördubblas kanske kostnaden. Detta blir redan på ett enda ål
en relatift betydlig summa; och fortgår arbetet, om ock med de 
afbrott, som omständigheterna kunna göra oundvikliga, under flera 
års tid (t. ex. 1867—75), så är det tänkbart, att svårigheten föl
en person i beroende ställning att fortgå med ett så beskaffadt 
arbete, i längden närmar sig till omöjlighet.

Sådant förhållande oaktadt, var det utgifvarens afsigt, att efter 
bästa förmåga söka åstadkomma åtminstone ett tredje häfte, i det
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skick omständigheterna medgåfve, för hvilket ändamål utg. också 
under förleden sommar på ort och ställe flitigt fortsatte sina forsk
ningar, då han af högt aktade förmän uppmuntrades att söka ett 
anslag af statsmedel till arbetets fortsättning, hvilket anslag äfven 
af Kongl. Maj:t blifvit beviljadt med en summa af 1000 kronor, 
som utföll i Febr, detta år. Utgifvaren har så mycket större skäl 
till tacksamhet för denna uppmuntran, som det högsinnade och 
förekommande sätt, på hvilket den samma kommit honom till del, 
är för honom af ännu större värde än sjelfva anslaget, huru väl
kommet detta än var. En icke mindre glädjande omständighet, 
för hvilken utgifvaren, liksom säkerligen rätt mången i hans ställ
ning, har skäl att skatta sig lycklig, är det dyrtidstillägg och den 
löneförbättring, som sistledne Riksdag funnit godt tilldela lärarne 
vid rikets elementarläroverk; hvartill för utg. äfven kommit, att 
han med innevarande år uppflyttats i högre lönegrad. Under så
dana omständigheter, utan hinder af ekonomiska bekymmer, går 
det för sig att arbeta med flit och framfärd; och sedan återstå 
blott d e svårigheter som tidens knapphet och krafternas otillräck
lighet, «temaböckernas» hotfulla mängd och berättigade anspråk, 
jemte sättarens oafvisliga kraf på oafbrutet «manuskript» och förbud 
mot «redaktionsändringar i korrekturet», lägga i vägen för medhin
nande af redaktion, sättning och tryckning inom den tid då pro
grammet skall vara färdigt till utdelning.

Då de handlingar, som utgöra Karolinska läroverkets arkiv, 
under långa tider äro ytterst ofullständiga och bristfälliga, och 
särskilt för det skede af skolans historia, som nu skulle närmast 
följa att behandla, icke erbjuda andra materialier än en defekt 
matrikel och en samling dokument rörande skolans tid efter annan 
abalienerade donationer och boställsgårdar, blef utg:s första uppgift, 
att på andra håll söka komplettera dessa otillräckliga källor. 
Hans bemödanden i sådant afseende hafva också öfver förväntan 
belönts med framgång, så att de nysamlade materialierna i sitt 
närvarande skick upptaga tre digra folioportföljer, hvilkas inne
håll är ämnadt att blifva en skänk till läroverkets arkiv. Bidrag 
hafva vunnits dels ur Palmsköldska, Fantska och Nordinska sam
lingarne å Upsala akademiska bibliotek, dels ur kongl. riksarkivet, 
dels och förnämligast ur Strengnäs rikhaltiga och välordnade kon- 
sistoriiarkiv. För ett stort antal afskrifter ur sistnämda arkiv står 
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utg. i hjertligt känd tacksamhetsskuld till Lektor H. Aminson, 
hvars utmärkta och oförtröttade biträde han haft lyckan åtnjuta.

Konsistoriiarkivet, så långt utg. hunnit genomgå detsamma, 
innehåller, från början af 1600-talet, konsistoriiprotokoll, kopie- 
böcker eller konceptskrifvelser till utgående expeditioner, ingångne 
bref och Acta, räkenskapsböcker m. m., i mer och mindre full
ständigt skick, olika för olika tider. Nästan alla dessa handlingar 
äro inbundna och kronologiskt ordnade. Derjemte finnes, hufvud- 
sakligen för senare tider, en efter kontrakterne ordnad samling af 
lösa handlingar. För kännedomen af skolornas inom stiftet histo
ria, lemna dessa protokollsböcker m. m. ganska talrika upplysningar, 
ehuru ingalunda lätt förvärfvade, eller färdiga att utan vidare be
svär «tagas på hyllan». Sättet för efterforskningen kan, sedan flera 
metoder blifvit försökta och befunnits mindre ändamålsenliga, icke 
blifva något annat, än att sida för sida genomgå de dryga, bård- 
lästa gamla folianterna eller packorna, och successivt på lösa ark 
eller halfark afskrifva, transsumera eller excerpera de handlingar som 
lemna några upplysningar; hvilket förfaringssätt visat sig nödvändigt, 
på det intet vigtigt må förbigås, och på det de särskilta spridda 
fakta må kunna efter omständigheterna ordnas och sammanarbetas.

Svårigheterna vid denna afdelning af arbetet äro, att proto
kollen ofta äro förda helt summariskt, och någongång endast i 
alltför allmänna och obestämda ordalag angifva den sak, som varit 
föremål för konsistorii öfverläggning, enär deras uppgift aldrig 
varit att efter 200 års förlopp lemna upplysning och beqvämlighet 
åt forskare, utan endast att vara en uppteckning för de beslutande 
sjelfve. Härtill kommer vidare, att personnamnen, som merendels 
skulle vara de bäst vägledande och sammanhållande för forsknin
gen, af samma anledning blifvit angifna på ett för oss efterkom
mande föga lättåtkomligt sätt. Ofta antydes personen blott genom 
sin befattning och sin verksamhetsort (t. ex. skrifves till Örebro, 
att «Collega» kan sig med socknegången af staden förnöja), oftare 
dock med förnamnet («Mäster Nils», «Herr Jöran», «H:r Brynil», 
«Dn. Brynolphus»), hvarvid, enär flera hafva samma förnamn, det 
kan hända att «M:r Nils» ena gången är Nicolaus Bothniensis Pa
stor, andra gången Nicolaus Buddæus Rector, och «H:r Jöran» ena 
gången helt anspråkslöst kollega Georgius (Jonæ Rivelius) i Öre
bro, andra gången sjelfva Primarius S. S. Theol. Lector Georgius 
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(Wintrosius) i Strengnäs. Afven om, såsom oftast sker, faders
namnet tillägges, uppstå tvetydigheter och förvillelser. Det kostar 
kanske många misstag innan man kommer under fund med att 
«Ericus Olai» och «Ericus Olai» äro tre särskilta personer, nära 
samtidiga i Örebro, (den ene sacellanus, den andre kollega, och 
den tredje äfvenledes kollega, fast något senare); eller att tvärtom 
«H:r Brynil» («Bryniel», Bröiel») och «Dn. Brynolphus» äro en 
och samma person, hvilken fullständigt heter Brynolphus Suenonis 
Gadd 1. Gaddelius, Vestrogothus. Tillnamn äro sällsynta och, der 
de brukas, ganska vacklande; ännu knappt vordna verkliga person
namn, utan endast betecknande orthärstamningen. Samma person 
heter t. ex. än Nericius, än Hammarensis, än Rosendalius (bördig 
från Rosendal i Hammars socken af Nerike). En annan heter 
Bintorpensis eller Pinntorpensis eller Pintzelius (från Pinntorp 1. 
Eriksberg i Södermanland). Georgius Jonæ kallas Nericius (Krek- 
lingius) eller Rivelius eller Rivulinus (från Westanbäck i Kräk- 
linge). Hvad betyder det, när det i protokollet helt kort säges: 
«skrifues för ormen, som sagt är, till Mosjö, med unsäijelse moot 
Mosen»? Hvem är «Ormen»? Det är kollega Ericus Erici Orme- 
stadius 1. Orm 1. Alm (från Ormesta i Almby nära Örebro). Hvem 
är «Mosen»? Det är en son till sacellanus i Mosås, hos hvilken 
Ericus, nyss kollega i Örebro, är embetsbiträde men lider motstånd 
och svårigheter.

På sådant sätt har, hvad som ansetts för e n person, under 
forskningarnes fortgång ofta klyft sig i två eller tre, men ännu 
oftare två eller tre gått ihop till en enda. Så hafva de båda kon- 
rektorerna «Nicolaus Wallenius» och «Nicolaus Benedicti» samt 
«Skolmästaren Hr Nils», blifvit en enda, som heter Nicolaus Bene
dict! Wallenius eller Wallænus, först konrektor under många år, 
sedan rektor. «D:nus Jchevaldus», eller enligt en tydligare hand
stil «Josevaldus» (Axebergensis), är samma person som «Mäster 
Josua» (Gravius) rektor i Örebro.

Har man kommit så långt, att man börjat känna igen personerna 
(hvarvid de ofullständiga och ofta felaktiga Herdaminnena, så långt 
de räcka, få användas såsom lexika, och hvilka, för att så kunna an
vändas, förutsätta att man känner personens hela namn), så går forsk
ningen redan ojemförligt mycket lättare och med större interesse. 
Ypperligast upplysande äro de ingående expeditionerna («Acta»), ty 
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der uppträda personerna lifslefvande, skrifva långa bref till «Ehrewyr- 
dige Fadren» och kapitlet, klaga sin nöd, söka någon «lägenhet», 
beskrifva sin ställning på ett ofta rörande naift sätt, än på sven
ska än på latin, hvilket senare språk de ofta använda bättre och 
ledigare än modersmålet, och underteckna gemenligen sina namn 
på ett möjligast fullständigt och upplysande sätt. Det är hufvud- 
sakligen genom dessa egenhändiga skrifter (Acta) som de blifva 
för oss någonting annat än abstraktioner. De blifva efter hand, 
ju mera vi få höra dem tala, verkliga, konkreta personligheter 
med kött och blod, för hvilka vi kunna interessera oss, med hvilka 
vi kunna deltaga, och med hvilka vi kunna glädjas. Från arkiv
hyllornas damm träda de oss till mötes, liksom frammanade ur sina 
2OO-åriga grafvar, för att bikta för efterkommande, hvad som rörde 
sig i deras hjertan, under den tid af orolig äflan och sträfvan, af 
kamp och strid, som man kallar ett menniskolif. Ofta komma de 
att för oss bikta fel, om hvilka de säkerligen icke anade att efter- 
verlden skulle få någon kunskap. Oftast är det just sina svag
heter och skröpligheter som de komma att ofrivilligt visa oss. 
Det goda de gjort, det bästa de tänkt och kännt och velat, blef 
ej synligt i de skrifter af och om dem, som de här hafva efter- 
lemnat; men det felaktiga som de begått, de förseelser hvartill de 
gjort sig skyldige, för dem stodo de till rätta inför just detta 
kapitel, som var deras andliga domstol. Må de derfor mildt be
dömmas! Mildheten är här rättvisa. Om vi sjelfve en gång, då 
vi stå till doms för våra efterkommande, skulle af dem bedömas 
endast eller förnämligast efter våra fel, så blefve den domen icke 
mild, och möjligen icke rättvis, ty den såge blott den ena sida af 
saken. Må vi derföre, under det vi icke tillsluta ögonen för 
verkligheten, bemöda oss att bedöma den efter på en gång rätt
visans och kärlekens lag!

En mängd namn på personer, mer eller mindre klarvordna, en 
myckenhet spridda data och fakta af ganska olikartadt innehåll 
och osammanhängande beskaffenhet, ofta äfven, så vidt de härröra 
ur konceptbrefven eller de lösa handlingarne, saknande årtal, och 
således i kronologiskt afseende endast approximatift bestämda, — 
är emellertid den skörd, med hvilken forskaren återvänder från sina 
arkivhyllor. Ännu är blott den minsta delen af arbetet gjord. 
Att bringa reda och samband i denna kaotiska mångfald af tusen 
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småbitar som skola sammansättas till ett helt; att få fram lifvet 
deri, så att man i någon mån åskådligt och konkret, samt oför
villad af «fria» fantasier, ser framför sig icke blott en eller annan 
af de enskilta personligheterna, vid hvilka man kommit att göra 
bekantskap, utan hela den objektiva verklighet, af hvilka de data 
och fakta, som arkivpapperen råkat att bevara, utgöra några spridda 
drag; att i den skumma dagern af dessa upplysningar kunna se 
den verklighet, som skymtar från ett par århundradens fjerran: är 
den uppgift som forskaren, sedan han samlat sina materialier, har 
sig förelagdt att efter omständigheterna söka lösa, och som tager 
i anspråk all den flit, ihärdighet och kombinationsförmåga, han 
möjligen kan äga till sitt förfogande. Den skenbart obetydligaste 
detalj kan, rätt använd, varda en uppslagsände, som bringar reda 
och klarhet i det förut dunkla oeh sammanhangslösa. Sedan denna 
klarhet är vunnen, är förhållandet så enkelt och naturligt, och 
saken så obetydlig, att den öfvervunna svårigheten hvarken märkes 
eller kan märkas, ty den vore då ej öfvervunnen. I allra sista 
rummet kommer redaktionen eller nedskrifvandet, hvilket är den 
enda del af arbetet som synes, men som utgör den ringaste och 
obetydligaste delen deraf.

Förra häftet af dessa anteckningar, som utkom för tre år se
dan, afbröts vid tiden för Nicolai Buddæi afgang 1638. För att 
förstå det följande, är nödvändigt att vi erinra oss de omständig
heter, under hvilka denna afgång skedde. Vi måste gå tillbaka 
ungefär 12 år i tiden, eller till slutet af 1626; hvilket år, såsom 
tillhörande läroverksreformen på Gustaf II Adolfs tid, är betydelse
fullt icke blott i Örebro skolas utan i hela Svenska undervisnings
väsendets historia. Vi nödgas underkasta oss olägenheterna af en 
något utförligare rekapitulation i synnerhet af det skäl, att under 
arbetets fortgång en stor mängd förut okända, i hög grad interes
santa dokument kommit i dagen, hvilka sprida ett klart ljus öfver 
denna tid och särskilt äro egnade att gifva kronologiskt samman
hang och åskådlighet åt de förut spridda och ofullständigt kända 
data och fakta af skolans historia under dessa år.

Till höjande af undervisningsverket, hvilket befann sig i ett 
så otillfredsställande skick, att «till predikoämbetet få, men till 
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riksens öfriga ämbeten platt inga nyttige och instruerade personer 
funnos i riket», fanns högnödigt att ett Gymnasium eller «kongelig» 
högre läroanstalt upprättades i hvart biskopsstift vid domkyrkan *)•  
Men till den nya läroanstaltens underhåll erfordras socknarnes 
bidrag. Socknarne skola tagas från de förut varande lägre skolorna 
och gifvas åt den högre, hvilken sålunda skall hafva sitt bröd må
hända af de andras död. Det underhåll som till skolmästarne uti 
Nyköping, Örebro och Telge, hittills varit anslaget, revoceras, och 
indrages till förmån för gymnasium. Vilja nämde städer hafva 
skolor, skall det icke vara dem förnekadt, dock med det vilkor att 
de dem sjelfva på egen bekostnad underhålla **)•  För skolorna i 
dessa städer, så vidt de ej helt och hållet skola gå under, blir nu 
således en hård tid, under hvilken de få kämpa för sin existens. 
Örebro innevånare hafva ringa förmåga, men, såsom det tyvärr visar 
sig, äfven icke synnerligen god vilja, att kosta någon ting på sin 
skola. Kunde de få skolmästare o. s. v. för intet, så vore det en 
annan sak. Då kan inses och erkännas, att skolan är både i and
lig och lekamlig måtto högnödig, att ungdomen må blifva upp
fostrad i sina salighetsstycken och danas till nyttiga medborgare; 
men skall den kosta dem sjelfva något, så heter det till och med, 
att någon skolmästare är «alldeles onödig».

*) Körningens skrifvelse på riksd. i Stockh. 1620 d. 11 Mars, och prester- 
skapets svar d. 20 Mars s, å.

**) «Alle Sockner uthi Sudermannelandh och Narchie skola under (Strengnås) 
Gymnasio liggia och lyda. Där emot vvele Wij hafva oss förbehållit och Ke- 
vocerat dät Underhåldh, som Skolemesterne uthi Nyekiöpingh, Örebroo och 
Tällie her til förundt är. Wele the hålla Skolar i deras Städer, skall dem 
här medh thet icke förtagit war a, uthan deem dhet tillåtit, dock att the sielfwa 
skolePärsonerne och dem som dem lära och underwijsa, underhålla och för- 
söria.» Fundationsbref för Str. Gymn., dat. Stockh. d. 3 Junii 1626.

Förhållandet är nu ett annat än det var under Jacobi Rud- 
beckii rektorat. Skolmästaren hade då af staten sina 78 tunnor 
kronotionde-spanmål af Wintrosa och Täby; och bergade sig der
med. Staden behöfde ej betungas. Förhållandet mellan skolmä
staren och cives var så godt och vänligt som möjligt. Cives voro 
välvilliga mot skolan, hvilken florerade under den högberömlige 
Mäster Jacobi ledning. «Stadzfolcket» deltager med fröjd och 
gamman i skolans gästabud, de sammanskjuta «maträtter» (spikie- 
skinka, spikiekiöt, får, lam, färsk fisk, smör, bröd) och öl i stora 
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qvantiteter, de kontribuera frivilligt till skolhusbyggnaden, åskåda 
med uppbyggelse skolans teatraliska föreställningar, och allt står 
härliga till. Men tiderna förändras. Bladet vänder sig. Sock
narna skola härifrån. Skolan skall «blifva härifrån», och Mäster 
Jacobus skall också härifrån, och till det nystiftade gymnasium. 
Nu blir en tid af skriftvexling, budskickningar och supplikationer, 
för att få igen socknarne, eller utverka annan «hjelp till skolan». 
Det lyckas icke. Tiderna blifva allt ledsammare. Undervisningen 
kommer att ligga nere under tvenne vakanser. Tvenne skolmästare 
äro här under kortare tider. De behandlas illa; orättrådigheter 
mot skolan begås, och den senare af de båda skolmästarne blir 
efter ytterst häftiga och obehagliga stridigheter, från tjensten «remo- 
verad», med den erfarenhet af sin Örebrovistelse, att han säger 
sig hellre vilja vara «bland Turkar och hedningar» än hos dem i 
Örebro. Huru allt detta gestaltar sig i det speciella, är hvad vi i 
ljuset af de nyvunna upplysningarne skola se.

Bref skickades till Strengnäs för att «höra om socknarne» 
1626. Vi veta till och med namn på den som gick med brefvet. 
Det var «Laurentius Pocularius» (säkerligen en Örebro-djekne); 
han fick för sitt besvär 2 daler *)• D. 8 Dec. s. å. «ankom 
till Strengnäs bref från Jacobus Rudbeckius, att han ville skifta 
socknarne i Örebro», samt att en deputation af tre medlemmar 
från provinsen Nerike («5 provinciates»} var rest till konungen, 
för att bedja om hjelp till sin skolas uppehälle“). Den skrift de 
medfört, utvecklade «Örebro scholes förmåner och skiäl till dess 
bibehållande, af Jnnevånarne uti Örebro och Nerike H. M:t före- 
dragne» *“), har varit af ungefär följande innehåll:

*) Skolräkensk. 1625—26.
”) Konsist, prot. 1626. Brefvet liar förgäfves blifvit eftersökt i Kongl. 

riksarkivet; men tvenne odaterade utdrag, sannolikt af just detta bref, hafva 
påträffats i Palmsk. saml, å Ups. akad. bibi.

'**) Palmsk., Topogr. Tom. 36:tus, pag. 827.

1. Är Örebro skola belägen på en sådan ort, der ungdomen 
nästan bäst uti hela fäderneslandet, för vanliga torgdagar, matva
rors tillförning och andra lägenheters skull, sig uppehålla kan; 
föräldrarne behöfva icke skicka förtäringspersedlarne med barnen till 
skolan, utan hvad de kunna komma till väga, pläga de mest vända 
i penningar och dem förskicka.
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2. Kan lärotingdomen derstädes uti alla oförmodeliga och 
farliga (krigs- och pestilents-) tider tryggast sitt tillhåll hafva; 
derföre ock under sådane tider mange hafva från andra mindre 
säkra orter sina barn dit till Örebro försändt, och flera det samma 
ärnat göra.

3. Äro i den orten ock åtskilliga nyttiga bruk, såsom jern-, 
glas- och svafvelbruk, hvilkas kunskap ungdomen der bekomma kan.

4. Synes ock denna lilla provinden (Nerike) i förhållande 
till sin folkmängd vara fruktsammare än någon annan på goda 
ingenia, som till boklige konster beqvämlige äro; varandes Örebro 
skola en med de äldsta i riket, af hvilken både i förre och i när
varande tider månge lärde män komne äro, som uti andlige och 
verldsliga kall sitt fädernesland tjent hafva och än tjena, och fram
för andra de män, som konung Göstaf den förste uti religionens 
reformering och införning, näst Gud, största hjelp och bistånd 
gjort hafva; hvilka i Örebro första grunden till sin höga lärdom 
och förstånd genom Guds hjelp bekommit hafva.

5. Är ock denna skolan fjerran belägen ifrån andra städer, 
der någon synnerlig skolgång vankar, och derföre om den «förlä
des» eller förringades, nödgas undersåtarne der i landet sina barn 
ifrån lärdom och studier revocera, och således till äfventyrs många 
goda ingenia, som af denna landsort så hädanefter som hittills 
komma kunna, tillbakars sättias. Förr än barnen blifva1 «så stora, 
att de kunna akta sina kläder och annat tyg», kunna föräldrarne 
icke gerna sända dem ifrån sig till aflägsnare skolor, men då de 
«så stora» blifva, är det för sent att först sätta dem i skola. Är 
icke heller nog, att här hafva blott en barnskola, ty de «store» 
djeknarne behöfves såsom privati prceceptores åt de små, bredvid 
skolegången. Hafver ock hittills alltid i Örebro varit en god 
skola, dit lärjungar försändts icke blott af Nerike utan äfven af 
månge andre landsändar ).*

*) Förestående utdrag är anfördt efter Palmsk:s anteckning, 1. c. pag. 827, 
med några tillägg, hvilka vunnits genom ett fullständigare utdrag pag. 795. 
Båda utdragen sakna årtal och datum, men befinnas, oaktadt skolan under den 
följande tiden många gånger anropat Kongl. Maj:t om hjelp, icke lämpligen 
kunna hänföras till någon annan tid än just denna, nemligen 1626 i slutet af 
året; hvilken tidsbestämning vinuer stöd bland annat deraf, att alldeles samma 
yttranden om Örebro belägenhet, trygghet, tillförsel, torgdagar o. s. v. före-
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Hvad svar som följde på denna «Supplikation», synes ej. 
Visst är att utgången ej svarade mot önskningarne.

komma i ett konsist, bref på latin 1627 d. 19 Junii till Superintend, i Marie- 
stad, hvarom strax vidare. Palmskölds fullständigare uppteckning pag. 795 är 
af följande lydelse:

«Orebro Sch o le. Uti det afseende att Staden Örebro wore nästan den 
bequembligaste ort, som kan finnas uti fäderneslandet, att hålla schola, hafwer 
Änke-drottning Christina (som hade Staden Örebro med Nerike till lijfgeding) 
uti sin Lijfztijd hafft om des Schola sådant nijt och nådig åhoga, att hennes 
M:t ingalunda hafwer welat henne låta förringas, utan, som seendes är aff 
Henwes M:tz utgifne bref, henne till förbettring, bortkomne Socknar igengifvit 
och återstält.

bequämbligheten till schola uti Örebro bewijses och skönies först der af, 
att fattige Personer för wanliga torgdagar och maatwarurs tillförning der altijd. 
kunna bekomma till kiöpz thet the nödtorfteligen behöfwa. Thet äre fåå, helst 
the som fierran boo, som lägenheet hafwa till att försända sina barn alle the 
Perzeler, som uti förtäring behöfwas, utan hwad de komma till wäga, pläga 
the mäst wända i Penningar och them förskicka. Ther man tå för penningar 
altijd nodtorfftige Pertzeler icke kan bekomm, ther kunna Schole Personer 
icke utan stoort beswär sig uppehålla.

2. är och der en säker ort, ther landsens ungdom uti alla farliga tider 
nästan tryggast tillhållas kan. Man weet, huru uti förledne tider någre scho- 
ler nedre i landet somblige af fienden blifvit afbrende, somblige af Pestilentz, 
som gemeenligen uti siöstäder och på grentzorier först sig yppar och itänder, 
förskingrade. Therföre också många uti Siöstäder af rädzla och för säkerheet 
skuld the tider sändt sina barn dijt till Örebro, och flera thet samma ärnat 
giöra, hwar gud sådant skadeligit straff icke nådeligen hade afstyrt.

3. är den när in på allehanda bruuk: såsom jernbruuk, glaasbruuk och 
andre, der swafwel, victriol och alun med mera slijkt drifwes och tillverkas, 
huilckes kundskap ungdomen der bekomma kan.

4. och som thet är med menniskior lijka som med andra naturliga saker, 
att then ene landzändan fruchtsammare på någonting än den andre wara monde, 
så synes och thenne ort på ingenia, som till bokeliga konster bequemlige äre, 
icke wara then ringesta, ty att neppeligen är någon landzände uti rijket, med 
thenne jempnstoor, af huilken både förre och senare tider flere lärde Män äre 
kombne ifrån, än tädan. Uti förra tider förutan andra äre också tädan kombne 
(de), hwilka then rätte och Lutterska lähran här i rijket genom gudz bijståndh 
infördt. Uti senare tider äre af thenne lilla provincien nästan så månge Docto- 
rer kombne, som af the andre alle, förutan andre gode män, som fäderneslan
det uti Lähroembete tiänt hafwa och ännu tiena.

5. är thenne ort fierran belägen ifrån andra Städer, ther någon synnerlig 
Scholegång wankar; för den skulld, om denne schola förlädes, kunde nästan in
gen aff then landzorten hålla sine barn till schola; ty förr än barnen blifwa så 
store, att the kunne ackta sine kläder och andre tyg, sända föräldrarne them
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Jacobus Rudbeckius, hvilken 1626 vid Gymnasii stiftelse af 
Gustaf Adolf undfick kallelse att vara en af den nya läroanstaltens 
Professores (Lectores), och som blifver en af dess första rektorer, 
lemnar emellertid Örebro. I början af December 1626 är han, 
såsom vi nyss sågo, ännu qvar, och låter genom bref höra af sig 
i Strengnäs, med underrättelsen att ofvananförda supplikation, fram
förd af de trenne provinciales, till Kongl. Maj:t afgått. Straxt på 
nyåret 1627 sker i Strengnäs anordning om undervisningen m. m. 
på gymnasium. Vi igenkänna redan der Jacobi Rudbeckii ordnande 
hand och organiserande förmåga, både på de Constitutiones, som 
äro i görningen, och på omtankan och sättet att bilda en gym- 
nasiikassa (fiscus). D. 8 Jan. bestämdes, att Jacobus Rudbeckius 
skall öfvertaga den matematiska lektionen, och d. 23 Febr, an
tecknas i Örebro skolas räkenskap att «Mester Jacob» lemnat ifrån 
sig skolans inventarium. Skolkassan, skapad genom hans nit och 
sjelfuppoffring, befann sig i ett blomstrande tillstånd. Den egde i 
behållna penningar 21 dal. 1 mark, utom kollektmedel som blifvit 
insamlade «med pungen» uti 5 helgedagar, samt innestående hyra 
för skolmästaregården, hvilken Jacobus under hela sin rektorstid 
oegennyttigt afstod till skolkassans fördel. Att Jacobus icke per
sonligen varit närvarande i Örebro vid inventeringen sist anförde 
dag, kan slutas deraf att hans namn är skrifvet med en främmande 
hand. Vi återfinna icke den gamla välkända, höga och välpren- 
tade, gammaldags hederliga och redbara handstilen, som utmärkte 
honom; en bild af honom sjelf. Vid förrättningen voro närvarande 
tvenne andlige och tvenne verldslige män, Mäster Nils Kyrkoher
den (Nicol. Bothniensis) och Hr Erich Cappelanen (Ericus Olai 
Angermannus) samt Borgmästarne Lars Olsson (Bohm) och Erik

icke gerna långt ifrå sig. När the och så store blifva, är thet förseent, them 
först till schola sättja: och fast än ther än blefwo en barneschola, giorde thet 
lichwäll icke tillfyllest, medan thär tå icke kunde wara några stora dieknar, 
them man (såsom och nödigt är) för privatis præceptoribus åth sine barn bre- 
dewid Scholegången bruka plägar, Therföre hafwer och thei- utj Örebro altijd 
warit en god schole, tijt the sine barn både af Nerike och mange andre landz- 
ändar förskicka pläga, alldenstund the theruppe och therigenom deras handel 
och handtering allmänt bruka, synnerligen af Wasboo och Wermeland, hvilka 
både åhrligen med sina waror Örebroo frijmarknader allmänt besökia, och ther 
af godt tillfelle hafwa sinom barnom theras nödtorfter att skicka.»
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Olsson; med hvilka vi redan 1616 vid skolgästabudet gjorde be
kantskap, och af hvilka vi snart torde få återse åtminstone den ene.

Jacobus Budbeckius har afgått från Örebro; och d. 23 Febr. 
1627 heter med rätta en för Örebro skola olycklig dag. Lycka 
och trefnad viker nu för en lång tid bort från den gamla bygg
naden i nordvestra kyrkogårdshörnet, hvilken han nästan ur dess 
grus upprest, och inom hvars murar han på ett så vackert och 
framgångsrikt sätt verkat. Någon skolmästare finnes nu ej i Örebro 
på två hela år 1627—28. Det är den första vakanstiden. Vi fä 
en vakanstid till, som är ännu längre. Det heter nu i ett par 
något senare anteckningar att skolan i dessa år 1627—28 «öde 
stod» *), «skolan blef härifrån och var så godt som förlagd» “). 
Helt och hållet öde eller förlagd var den dock icke, ty tvenne 
«hörare» funnos qvar, såsom vi snart få se, nämligen «Hr Anders» 
(Andreas Petri Bille, Vermelandus) och «Hr Brynil» (Brynolphus 
Suenonis Gadd 1. Gaddelius, Vestrogothus), och skötte efter råd 
och lägenhet undervisningen.

Någon katalog eller redogörelse för lärjungeantal o. s. v. un
der denna tid finnes ej. Sådant hade ej blifvit i «Liber Scholæ» 
antecknadt sedan 1617***). Några Örebrolärjungar frän Rudbeckii 
tid få vi dock det nöjet att just nu återse. De äro nu gymna
sister i Strengnäs, och få således fortsätta sina studier under sin 
gamle skolmästares utmärkta ledning. Enär någre af dessa lär
jungar snart blifva för oss af interesse, skola vi redan här an
teckna dem, för att derefter se till huru det går med socknarne 
till Örebro skola, samt med tillsättande af skolmästare dersamma- 
städes.

I konsistorii protokoll 1627 d. 19 Julii uppräknas de «gym- 
nasii discipuli», hvilka mot vissa forpligtelser fingo «stipendium» eller 
del af det understöd, som gymnasii konungslige stiftare till läro- 
ungdomens uppehälle anslagit. Till förpligtelserna hörde, att icke 
afgå från gymnasium utan venia, samt att dessförinnan hafva full-

') Skolräkensk. 1630.
'*) Borgmäst, och Råds förkl. 1637.
"’) Jacobi Rudbeckii katalog i Liber Scholæ går ej längre än till slutet af 

1617. För de återstående åren af hans rektorstid, hafva förmodligen koncept
anteckningar blifvit förda, men finnas ej i behåll. Ilans «codex chartaceus» 
och «libellus rationum» äro längesedan förlorade. 



xin

ständigt genomgått sina föreskrifna gymnasiiämnen (absolvisse artes 
quce in gymnasio traduntur), äfvensom att i allt ställa sig till 
efterrättelse de constitutiones som af kapitlet blifvit (1627 d. 4 
April) stiftade. Bland 27 «discipuli, som submittcrade sig consti- 
tutionibus, och funnos efter diploma Begiæ Majestatis beqvämlige 
att få stipendium«, nämnas nu sex Orebrolärjungar: Andreas An
drem, Laurentius Boetii (Hambrensis), Jacobus Andrem, Nicolaus 
Arvidi, Ericus Olai, (Rosendalius) och Georgius Jonas (Bivelius) *).  
Nästan alla dessa hafva vi förut sett i Rudbeckii katalog 1615—16. 
Det är étt bidrag till kännedomen om skoltidens längd, då vi nu 
1627 efter 11—12 års förlopp träffa dessa ännu på lärjungebän- 
karne. Tretton, fjorton år synes hafva varit den vanliga skoltiden 
till prestexamen. De uppräknade stipendiaterna blifva dock nu 
(om ett par år), prester och lärare, och de 2:ne sistnämde få sin 
verksamhet såsom kolleger i Örebro. Annu en Örebrolärjunge 
nämnes detta år. Det är Johannes Olai Glandsius, son till gamle 
Kyrkoherden Olaus i Glanshammar, som vi känna från skolans 
räkenskaper, dem han ofta undertecknat, och från skolans gästabud. 
Olaus är nyligen död. Sonen Johannes admitteras vilkorligt till 
ministerium d. 6 Julii 1627 och prestviges dagen derpå, för att 
vara sin moder till hjelp under nådårstiden. Vilkoret var att han 
om ett år skulle resa till Upsala för att förkofra sig i sina stu
dier. Det blef honom dock något olägligt, att uppfylla det vil
koret

*) Andreas Andreæ Mædelosensis, agricolæ filius, lärjunge i Örebro in 
classe supremi collegæ 1615; nämnes i Catal. stipendiariorum in Colleg. Strengn. 
1627—28, och kallas då Orebroensis, «patre Andrea hortulano Orebr.», prest- 
vigd 1629 i Okt., «post ordinationem ablegatus ad nobilem v. Fitinghoff» 
1632 (?), embetsbiträde åt den blindvordne kyrkoh. Jonas Petri i Mosås 1633 
d. 13 Junii. Laurentius Boetii, Hambrensis, (filius coloni in Hammar) inskr. i 
Örebro 1616, prestvigd 1629 i Okt., Lector Græcæ linguæ const. 1633, in 
Schola inferiori Str. Rector 1636, Jacobus Andreæ Orbroensis, filius prætoris 
arcis, lärjunge i Örebro 1615 in classe 2:di collegæ. Nicolaus Arvidi, okänd. 
Med Georgius Jonæ och Ericus Olai få vi i det följande göra nära bekantskap.

**) 1628 ultimo Julii besvärar sig Johannes Olai Glantzius i Konsist., att 
han «inthz kan Effterkomma thz som år 1627 låfvades, nempligh continuera 
sine studier wedh Academien, förebärandes sins modhers tårar, hwilke honom 
beweekt hafua, att han skulle blifua hema så länghe hennes nådeåhr blefue 
wte. Therföre gafs honom, låf, att blifua hoos sin moder sacellanus; doch 
efter thz war sagt, att han skulle stå efter gället, wart honom förehållit att
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Beträffande socknarne till Örebro skola, för hvilka vi i all 
synnerhet hafva anledning interessera oss, skrifves af konsist. 1627 
d. 19 Junii till Superintendenten Jonas i Mariestad, om återstäl
lande af de socknar i Wermland, som af ålder tillhört Örebro. 
Skrifvelsen åberopar ett diplom af Enkedrottning Christina (till 
hvars lifgeding Nerike hörde), omförmäler Örebro skolas förmåner, 
belägenhet, tillförsel, torgdagar, trygghet m. m., kallar skolorna i 
Carlstad och Mariestad för kolonier från Örebro skola, under hvil
ken alla socknarne i Wermland af ålder lydt, och visar otillbör
ligheten deraf, att den gamla, redan så betydligt försvagade modren 
alldeles utblottades genom borttagandet af det lilla som ännu åter- 
stode till hennes torftiga uppehälle *).  Skrifvelsen framfördes till

han inthz skulle stempla efter gället, wthan hålla sigh wedh obligationen. 
Thz han också wthlåfwadhe.»

*) Brefvet är af följande lydelse: «Ad Mariæstadianum Superintendentem de 
paroeciis quibusdam restituendis Scholæ Orebrogianæ.» — «Accepimus, R. P.,tuæ 
R:æ in animo esse paroecias Vermelandicas, Scholæ Orebrogiensi hactenus su- 
biectas. Carolostadium Mariæstadiumque revocare velle. Cum autem sit Schola 
Orebrogiana diæceseos Stregnensis, nostrarum partium esse duximus, jus illud, 
quo iam et hactenus istas paroecias obtinuit, T. R. ostendere, non dubitantes, 
quin hoc cognito sponte his abstineat. Non ignorat T. R., non has solum sed 
omnes in universa Vermelandia paroecias Orebrogiensi Scholæ fuisse subiectas 
antiquitus. Jmo cum sita sit in regni pene meditullio, quo ex variis patriæ 
oris commode juventus commeare possit et periculosis temporibus tutissime 
degere, et ubi ob celebres nundinas, quæ hebdomadatim aguntur, facilime quæ 
ad victum et cultum pertinent parare, Literarum studiai bi floruerunt, autequam 
Carolostadium et Mariæstadium condita essent. His autem conditis, ex Schola 
Orebrogiensi veluti Coloniæ Mariæpolitana et Carolostadiana deductæ sunt, ad 
quas alendas sustentandasque paroeciæ nonnullæ Scholæ Orebrogianæ subtractæ 
fuerunt, ut parum grati animi judicarj possit, hane veluti matrem senio con- 
feetum ab illis suis filiabus denudari et spoliari. Deinde cum essent plures, 
quam par erat, paroeciæ abalienatæ studio quorundam, magis privatam quam 
publicam utilitatem spectantium, beatæ memoriæ Clementissima Regina, Sere
nissimi Regis mater, D:na Christina, de his rebus edoeta, ablatas paræcias 
Scholæ Orebrogianæ benigne utiliterque restituit. Diplomatis S. R. M:tis ex
emplar ad T. R. transmittimus, ex quo liquet, Scholam Orebrogianam non so
lum eas paroecias jure temporis dignitatisque, sed etiarn vigore diplomatis 
Serenissimæ Reginæ confirmatas possidere. Quare persuadentes nobis, his leetis 
et consideratis, T:m R:am, quod æquum utile ac tutum fuerit, faeturam, ean- 
dem T. R. divinæ protectioni etiam atque etiarn commendamus. Strengnesii 
A. D:ni 1627. 19 Junii.» —I Palmsk. saml., Tom. 36:tus pag. 801, antecknas: 
«Thesse effterskrefne Sockner hafva af ållder legat under Örebro schola, och
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Mariestad på det vanliga brefbefordringssåttet som vi redan flera 
ganger sett, nemligen genom gångbud; en djekne «bar konsistorii 
bref dit till Mariestad». Afven en senare skrifvelse, denna gång 
från Riksens Råd, på samma sätt fortskaffad, omförmäles i skol- 
räkenskapen vid samma tid. Utgången har emellertid varit ogynn
sam, enär intet spår finnes, att skolan återfått dessa socknar, om 
hvilka det 1629 heter att de «förledet år» (sål. 1628) blefvo 
«dädantagne».

Skrift vexlingen med konsistorium pågår hela året 1628. Kon
sistorium vill upphjelpa skolan från sitt förfall. Orebrogienses 
kunde nog vara benägna för ändamålet, men «medlen» äro alltför 
svåra att komma ut med. Vill Episcopus, skrifva de d. 26 Mars *), 
afstå från gymnasium «så många socknar som en skolmästare och 
andra i skolan undervisande personer kunna vara behållne med, 
(så att staden icke behöfver bidraga något alls), så vilja de hans 
faderliga högvördighet om en skickelig man till skolmästare an
moda; eljest äro de, för många andra besvär och utlagor ej «mäk
tiga» någon skolmästare att uppehålla. Derjemte bedjes, att «de 
tvenne hörarne Hr Anders och Hr Brynil, som härtill i skolan 
arbetat hafva», måtte ännu få behålla sina vanliga socknar, dem 
de kunna behöfva lika så väl som någon djekne i Strengnäs. Om 
några «större» djeknar ville sig hit begifva, som kunde biträda hö
rarne vid undervisningen, bedjes att de måtte få «eftersocknarne» 
(socknegången in posteriori). Allting skall således konsistorium 
släppa till. Om det ej sker, kan man ej annat än tro, att det är 
någon i kapitlet, som vill skolan illa; görandes biskopen misstänkt, 
som skulle uppsåtet vara, att denna skola alldeles öde göra, landsens 
ungdom till högsta skada och förderf, både i andlig och lekamlig 
måtto; «såsom man, Gud bättre, alla redan nogsamt för ögonen 

äro sedan tädan k o mb ne, och under Carlstadz och Philippstadz scholar: Kij- 
len, Noer, By, Kijla, Milleswijk, Färneboda, med theras annexer. ■— Thesse 
effterskrefne hafva sedermera ännu legat under Örebro schola: Wæse härad, 
Ölme härad, Wisnum, Ny socken, Bodarne eller Carlskoga, Rhoda. — Thesse 
förutan äro under Carlstadz schola behållne the som af ålder ther till legat 
hafva: Frysdalen, Ellwedalen, Stuffwenäs, Arffwijk, Gilberga, Holmdalen, Blom- 
skogh, Kölen, cnm annexis. Hambroon, et fortassis plura, quæ ignorantur, 
beneficia.

’) Skrifvelsen hai- framkommit till Strengnäs d. 28 Mars, hvilken dag är 
tecknad utanpå brefvet.
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ser, att den stora ungdomsmyckeiihet, som här i landsorten till- 
vexer, så klagligen inför Gud förderfvad blifver, hvilket man icke 
kan här så vidlöfteligen införa som saken sig hafver; det Gud sig 
öfver forbarme!» Andre städer, som icke äro i en så betjvämlig 
landsort belägne, hafva sina skolor behållne, och allenast denna 
stads- och landsskola skall vara så jemmerligen förödd! Hvad Hr 
Brynil beträffar (hvilken, i anseende dertill att han hörde till Marie- 
stads superintendentia, konsist, d. 12 Mars hade anbefallt att efter 
påska begifva sig dit, han ordinerad är), anhålla Örebroenses, att 
det icke måtte honom till hinder räknas, det han «i pestilentstiden» 
blef ordinerad af M:r Jon i Mariestad, helst som han i Örebro är 
vorden gift, och är der «så godt som infödder». Dessutom har 
han i skolan länge och flitigt arbetat, såsom ock i kyrkan tjent 
församlingen. Efter ytterligare skriftvexling, under hvilken det d. 
31 Julii heter, att «om Rectore scholæ Orebr. skulle Orebrogiani 
låta hit (till Strengnäs) skrifva i Laurentii marknadstiden», hem
ställer Bisk. Paulinus sjélf i konsistorium d. 31 Aug., om det icke 
vore både billigt och helsosamt, att «efterlåta till Örebro 14 sock
nar in communi» (gemensamt med Strengnäs ?), helst som «Verm- 
landssocknarne förledet år blefvo dädantagne». Förslaget ansågs 
dock något betänkligt, enär om man medgaf åt Örebro, så «kunde 
sedan Nyeopenses eodem jure procedera». Slöts för den skull, att 
man ännu icke något visst kan härom utlofva, men vill söka vara 
dem behjelplig och sjelf tala med dem muntligen. Några dagar 
senare ingår bref från Örebro. Cives äro alldeles ovillige och oför
mögne. De «vilja icke saken i någon mån företaga», förebärandes 
«bekostnaden, om någon synnerlig skolmästare för 10 eller 20 abc- 
gossar *)  eljest vore alldeles onödig, och för andra anliggande 
besvärs skull omöjlig». De förmanas nu d. G Sept, af högvördige 
fadren och kapitlet, enligt Guds ord och den naturliga lagen, att 
tänka på sina barns kristliga uppfostran och ej hänga vid det 
ringa medlet om socknarnes igengifvelse, hvilka dock icke kom
mandes vorde till skolmästarens, utan till djeknarnes uppehälle.

*) Dessa 10 eller 20 «abcgossar» utgjorde väl icke skolans hela lärjunge
antal, utan sannolikt blott dem i nedersta klassen, hvilken plägade skötas ge
nom monitorer. De båda hörarne läste väl i II och III. Detta synes 
sannolikt af hvad vi få se 4 år senare, under 2:dra vakansen, då skolan, under 
samma förhållanden som nu, hade ieke 10 eller 20, utan närmare 100 lärjungar.
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Anspråket på socknarne vore ock emot konungens bref, som be
stämt att <le skulle höra till Strengnäs. Afven förut, när skolan 
var «i sitt förra esse«, kunde socknarne ej sträcka sig längre än 
till collegæ, notarii, och dem som såto in classe rectoris, icke till 
de små skolbarnen. Exempel åberopas på cives i Telge, som sin 
skolmästare med ett ansenligt stipendio underhålla, och dem i Ny
köping, som hedrat sig med 300 daler om året till skolmästarens 
uppehälle, ändock de icke bekommit en enda socken till sin skola. 
Dessutom har konsistorium redan till understöd åt Örebro upplåtit 
den vanliga «studentehjelpen» som af Nerike faller. Den är så 
god som ett par socknar. Vilja nu cives sammansätta sig om 
en skicklig man till skolmästare, så skall Episcopus med all möjlig 
flit hos konungen (den Gud förhjelpe med helsa och goda tiender 
snart hem i landet igen!) utverka fullkomligt tillstand att i denna 
saken dispensera. Biskopen hoppas komma personligen till Örebro 
fram på vintern, för att hålla biskopsvisitation.

Detta utlofvade personliga besök i Örebro synes hafva in
träffat fram emot jultiden 1628 eller på nyåret 1629, enär 1629 
«die Mathej» en skolmästare verkligen är antagen, nemligen Lauren
tius Matthiæ Lunclius, som då undertecknar skolinventariet. För
modligen har han läst i skolan redan från Hindersmessotiden, fastän 
inventeringen ej ägt rum förr än d. 30 Jan. eller 24 Febr. *).

*) Dies Matthiæ Episeopi är d. 30 Jan., Matthiæ Apostoli d. 24 Febr., 
Matthei Evangelistæ d. 21 Sept.; hvilken sistnämde dag är för sen, för att 
vara den här åsyftade.

II

Enligt Strengnäs gymnasii räkenskap voro emellertid «Anno 
1628« till Örebro skola efterlåtna följande socknar, utom staden 
Örebro med dess annexer: Viby och «Knistad» i både förgång och 
eftergång, samt «Knijfstad», Vintrosa, Kråklinge, Edsberg, Mosjö 
och «Kilen» i eftergång. Detta var således hvad Strengnäs från
tog sig sjelf för att gifva åt Örebro. Heder åt Strengnäs! He
der åt det patriarkaliskt välvilliga, ofta sjelfuppoffrande sinnelag, 
hvarpå detta lilla exempel är ett bland många! Vi få se, att 
Strengnäs sjelf snart icke har många socknar qvar, emedan det 
utblottat sig för att understödja de andra skolorna i stiftet.

Under Laurentii Lundii rektorat (1629 «die Mathej»—1630 d. 
7 Sept.) få vi, utom några notiser om skolans inkomster (punga- 
pengar) och utgifter (smärre reparationer å skolan och skolmästar- 
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gärden), fullständiga och interessanta upplysningar om ett till sko
lan gjordt märkligt testamente, samt få fortsätta bekantskapen med 
tvenne redan omnämde och nu med det snaraste till Örebro an
kommande nya lärare.

De gamle kollegerna Hr Anders (Andreas Petri Bille) och Hr 
Brynil (Brynolphus Suenonis Gadd) synas vid Lundii ankomst ännu 
hafva varit qvar i Örebro *)  men afgått helt kort derefter. Hr 
Anders blir befordrad till Quarsebo pastorat, hvarifrån han dock 
om några år återkommer till Orebrotrakten, såsom kyrkoherde i 
Mosås och Täby efter sin svärfader, gamle Jonas, som på ålder
domen blifvit blind **).  Vi finna Hr Anders såsom kyrkoherde i 
Mosås hålla privatskola i prestgården (in cedibus pastoritiis) och 
afsända lärjungar till högsta klassen i Örebro skola *“). Hr Brynil, 
om hvars aflägsnande ur stiftet det starkt varit fråga, afgår från kol
legatet 1629 d. 22 Apr., men får stanna qvar såsom medhjelpare 
åt sacellanus i Örebro och Almby, dock till en tid, efter han intet 
ordinerad är här in dioecesi, och så månge «exspectanter« här fin
nas t). Begge de gamle kollegerna äro således borta. Vi hafva all
deles ny personal: ny skolmästare oeh nya hörare. Alla tre äro Ner- 
kingar och från Örebro grannskap. Skolmästaren Laurentius Matthiæ 
Lundius är från Lund i Hofsta socken, och har deraf sitt namn. 
De båda hörarne äro ' våra redan i Örebro 1615 och Strengnäs 
1627 förvärfvade vänner Georgius Jonce (Rivelius, Rivulinus, Krek- 
lingius) och Ericus Olai (Rosendalius, Hammarensis), den förre 
från Westanbäck i Kräklinge, den senare från Rosendal i Hammar. 
De komma direkte från gymnasium. Georgius lemnade d. 2 Pebr. 

*) «Hr Bröiel hafwer länt af Kyrkeheerden af scholans peningar 20 dal.» 
Skolräkensk. 1629.

") Jonas Petri, en af våra många bekantskaper från skolgästabudet, berät
tar i konsist. 1633 d. 19 Junii, huru det tillgick då han «wardt worden blinder», 
nämligen att «när han i dag för fem weckor sedan drog hem ifrå skrifningen, 
tyktes honom att han sknlle see en eld, vp*på wägen, som slog högt vp i 
vädret; thet han doch förnam, inthet wara någon sanferdig eld, vthaf sijne med- 
föliare. När han tå kom hem, och vppwaknade af en sömpn, merkte han sig 
wara blinder, ther han doch tilförene icke wiste af någon swaghet i sijn ögon.» 
Honom gifves af konsistorium till medtjenare Andreas Andreæ (Orebro-djekne 
1615, stipendiat i Str. 1627, prestvigd 1629 i Oktob.).

■") Catalogns Scholarium Orebr. 1647 d. 12 Aug.
4) Konsist, protok. 1629 och 1633.
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det stipendium han såsom gymnasist innehade'), och d. 22 April 
anmäla sig «collegæ» “) i Örebro jemte en «studiosus« dersamma- 
städes till ordination. Ordinationen äger rum efter undergången 
prestexamen d. 2—9 Oktober. Låtom oss se, huru det tillgick 
vid en prestexamen denna tid! Vi hafva anledning att fästa upp
märksamhet dervid, dels emedan det är Örebrolärjungar och nyss 
utnämde Örebrolärare som bland andre pröfvas, dels emedan prest
examen är att betrakta såsom skolstudiernas fullmogna frukt, och 
visar det mått af kunskaper som kunnat inhemtas under en mång
årig skolkurs. Det är att anmärka, att flera af examinanderna äfven 
hafva studerat vid akademien.

Examinandernas antal är icke mindre än 26; deribland föl
jande 9 «Orebrogienses» och «Nerichii».

1. Studiosi ex Academia Ubsaliensi: Jonas Benedict! Orebr.),  
Gudmundus Olai Ner., Andreas Andrem Ner. (stip. i Str. 1627).

***

2. Studiosi et scholastic! ex Collegio Str.: Laurentius Boethii 
Ner. (Hambrensis, stip. 1627), Olaus Johannis Skyllerstadensis.

3. Collegæ: Magnus llavaldi Ner. (kollega i Telge), Nicolaus 
Andrem Ner., Georgius Jonce Orebr. (stip. 1627), Ericus Olai Ner. 
(stip. 1627).

*) Lib. rat. Gymn. Str.: «Georgius Jonæ Orebroensis; hic Anno 1629. 2 
Febr, ad Collegatum Orebroensem, stipendio rclieto, vocatus fuit».

*’) Brynolphus Collega afgår just denna dag; han får blifva medtjenare åt 
sacellanus i Örebro, men «collegatum får han intet behålla». Hr Anders var 
prestvigd redan 1610. De båda «collegæ», som nu begära ordination, måste 
följaktligen vara Georgius och Ericus. Före d. 22 Apr. torde sål. Hr Anders 
hafva afgått, såvida icke möjligen kollegerna varit tre till 1630, då Anders 
uppgifves hafva kommit till Quarsebo. 1645 d. 23 Nov. heter det om Georgius 
och Ericus, att de i skolan tjent «nu öfver 16 års tid», «nu i 17 år».

*") Jonas Benedicti (Kjusander), lärj. i Orebro af Cantherus och Budbec- 
kius, blef lektor i Str., sist kyrkoh. i St. Mellösa (Anr. s. 722, Foil. s. 419); 
gift med en dotter af stadsskrifvaren i Örebro Per Christophersson. Gudmundus 
Olai är möjligen Gudmundus Glansius (F. s. 184), kanske son till Olaus Matthiæ 
(F. s. 164). Laurentius Boethii, lektor 1633, rektor i Str. skola 1637.

Examen pågick i sju hela dagar, vid toll' särskilta konsi- 
storii-sessioner, vanligen kl. 8—11 f. m. och 3—5 e. m.

Biskopen (Laurentius Paulinus) inledde examen med ett kort 
tal, med anledning af 1 Tim. 5, om vigten af deras pröfning som 
skola egna sig åt predikoämbetet, samt meddelade ordningen och 
gangen för den examen som nu skulle anställas. Frågor framställ
des om predikoämbetets begrepp, natur och egenskaper, samt om 
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presternas pligter. Såsom inledning till den filosofiska delen af 
examen lemnades en kort synoptisk öfverblick öfver filosofien i 
allmänhet, och såsom inledning till den teologiska delen några 
allmänna förberedande frågor om teologien, ur afdelningen om den 
heliga skrift. 2. I latinska språket, grammatik, retorik och lo
gik examinerades efter Ciceros tal pro lege Manilia. 3. I gre
kiska språket redogjordes för 10:de kapitlet af hebreerbrefvet, med 
latinsk öfversättning och analys, och i hebreiska språket 3:dje kap. 
af l:sta Mosebok v. 14—16 samt Jerem. 23: 5, likaledes med 
latinsk version och analys. 4. I aritmetik genomgingos exempel 
af «enkla och jemförda», hela och brutna tal. 5. Den «aritmetiska» 
examen fortsattes genom exempel ur aritmetik, algebra och «logi
stik»; hvaribland utdragning af qvadratrötter och kubikrötter. 6. 7. 
Examinerades i astronomi «ex doctrina de motu primo». 8. I 
geometri, med exempel och bevis ur Petri Rami Geometria och 
Geodesia. 9. I fysik, allmän och särskilt. 10. I teologi om 
Gud, skapelsen och försynen; 11. om synden, nådevalet och 
Kristus, med utgångspunkt från 1 Mos. 3: 14; 12. om rättfär- 
diggörelsen, tron och sakramenterna.

Härmed var examen afslutad, och biskopen utdelade till ordi
nandi exemplar af sitt tal «de usu philosophiæ in theologia»; hvar- 
efter de examinerade «undervisades om sättet att på jordgloben och 
geografiska kartor taga reda på länder och ställen» (loca univer- 
salia et particularia).

Examinatorer voro: Bisk. Paulinus (i teol. och filos.), M:r 
Josephus (teol.), Johannes Westhius (teol. och grek.), Olaus 
Lundius (teol. och hebr.), Samuel Kempe (latin m. m.), Georgius 
Wintrosius (matem.), Jonas Bergius (astron,), Andreas Johannis 
(fysik).

Vi finna att prestexamen omfattade latin med grammatik, 
retorik, logik; biblisk grekiska och hebreiska; matematik (arit
metik, algebra, «logistik», geometri, «geodesi»); fysik; teologi (fyra 
sessioner och fyra särskilta examinatorer). Historia saknas alldeles; 
äfven kyrkohistoria nämnes ej, oeh geografien kommer såsom en 
artig kuriositet på en stund efter examen. I matematik presteras 
oväntadt mycket; dock äro de uppräknade ämnena säkerligen helt 
små kompendier. Den hufvudsakliga delen af prestexamen och af 
prestkunskapen är utan tvifvel latin (på hvilket språk examen 
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synes hafva blifvit hållen, och på hvilken examensprotokollet är 
affattadt); dernäst eller i jemnbredd dermed teologi, jemte någon 
kännedom om gamla och nya testamentets grundspråk. Tala och 
skrifva latin (bättre och sämre) kunde alla prester, och flera synas 
hafva varit goda predikanter.

Kunskaperna i prestexamen äro emellertid, att döma efter nyss 
anförda protokoll, relatift utmärkta, i synnerhet då man tager i 
jemförelse den ytterliga okunnighet, hvarom samma examen ordi- 
nandorum under en långt senare tid understundom bär vittne.

Bland de examinerade befinna sig våra unga Örebrokolleger 
Georgius Jonæ och Ericus Olai, hvilka med de öfriga blifva prest- 
vigda säkerligen nästföljande söndag i domkyrkan. Från den 
sistnämde af desse vilje vi här skilja en hans namne och sam
tida, Ericus Olai (Angermannus) sacellanus i Orebro. Denne är 
äldre prest; icke från gårdagen, utan sedan 18 år tillbaka. Re
dan 1610 var han lärjunge (och tillika biträdande lärare) i Örebro 
på Rectoris Johannis Vigæi tid, och affärdades då med ett mycket 
hedrande afgångsbref *)  till Strengnäs domkyrkoskola, med rekom- 

*) Afgångsbrefvet är af följande lydelse, och aftryckes här in extenso, såsom 
det äldsta vi hafva från Örebro: «Salutem ab Angelo magni consilii, officia et 
studia, cum perpetuå observantiå et memori gratitudine conjuncta, Reverendissimo 
et Vigilantissimo D. Episcopo Strengnensi, patri et fautor^ principalissimo, simul 
ac D. capitularibus summopere honorandis, amicis singularibws, precatur et of
fert. Cum ad naturam eximiam atqwé illustrem (: Ait Orator :) accesserit 
ratio confirmatioqw quædam doctrinæ, tum illud nescio quid præclarum et 
singulare solere existere. Ex hoc esse hos optimæ spei juvenes JJ. Ericum 
La u ren ti j et Olai, qui annum fere mecum hujus Scholæ gubernacula tulére, 
et I o n am Achatii numero fateor. Ingenio nempe illos valere, illud^wé longa 
rubigine lædi et torpere non esse passos, censura doctorum virorum facile 
comprobabit. Cui vt sese (:juxta vocationem R. D. Episcopi et capitularium:) 
submitterent, animum ab hac nostra schola ad coronam superiors appulére; 
illud sibi imprimis persvadentes, fore vt, hac commendatione ornati, hospites 
accederent gratiores, et R. B. Ep:i, cujus opera institutione et promotione vti 
porrö velint, gratiam inirent pleniorem. Qui igitur hisce prædictis juvenibus, 
finem optimarum artium et vtilitatem ecclesiæ exquirentibus, facem ad virtutis 
viam, quam quidem semel ingressi, prætulerit clariorem, rem sese Deo, Ecclesiæ 
Reiqwe publicæ fecisse pergratam existimabit. nihil enim in vita ipsorum 
varium, nihil flexibile me animadvertisse testor. non ipsos rerum humanarum 
ficta et fucata forma, non illos (: quibus pleriqwé falluntnr :) insidiosæ volup- 
tatum illecebræ ceperunt; non hi in tabula picta, inani colorum specie capti, 
oculis immobilibus hæserunt; non sericam vestem, et incompositam inconveni-
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mendation att jein te 2: ne medföljande lika vitsordade Örebrolär- 
jungar blifva, sedan de i Strengnäs fortsatt sina studier, till pre- 
dikoembetet invigda. Ericus blef prest 1611 (saledes efter 1 års 
studier i Strengnäs), och sacellanus i Örebro om kr. 1620, i hvilken 
befattning han vid Jacobi Rudbeckii afgång undertecknade skol- 
inventariet 1627 d. 23 Febr. Han är ännu qvar i Örebro, och 
sökte för några månader sedan, 1629 d. 22 April, Glanshammars 
pastorat. Det får han dock icke, ty mycket högre meriterade sö
kande finnas; nämligen dels hans egen gamle skolmästare, Johannes 
Vigæus, hvilken ännu lefver såsom kyrkoherde i Asker, dels en af 
konsistorii egna ledamöter, Jonas Bergius, astroriomielektorn, en af 
examinatorerna i prestexamen, känd för oss redan från 1627, då 
han tillsammans med Jacobus Rudbeckius var gymnasii rektor. 
Jonas Bergius får Glanshammar, och vi få mycket att göra med 
honom. Vigæus befordras till Kumla; och Ericus erhåller kort 
härefter Ardala, efter Dn. Canutus derstädes, hvilken för svårare 
tjenstefel (förbannelse m. m. vid utdelandet af nattvarden) blifvit

entemqwé paullo cupidius aspexerunt: sed vitam sie egerunt, ut nee dicto nee 
facto quempiam læderent, occasionem contentionibus et rixis minime præberent; 
imo superioribus obseqvium, æqualibus candorem, inferioribus affabilitatem 
semper præstiterunt. Qvam ob rem, studio quo possum maximo, hos tres præ- 
nominatos Rjdissimo D. Ep:o religiose commendo, et Vestraw dignitatem sine 
ambitione, veneratione summa, rogo, vt eos (: ex potestate ritfe et dignissime 
V. R. concessa :) ministros Verbi et sacramentorum creare, et creatos pronun- 
ciare velit. pro quo officio (: quod me absqwé difficultate impetraturum con- 
fido :) non solum me ipsum R:simo D:no Ep:o ad gratitudinem perpetuam et 
observantiam omnem, sicut et D. capitularibus obseqvium et candorem, obli- 
gabo: sed horum quilibet suam gratitudinem (rem prudentibus omnibus jucun- 
dissimaw) erga R. D. Ep:um, et erga vcnerabiles D:uos assidentes obedientiam, 
simul loco quocunque, ratione officii promtissime declarabit. Sciunt enim illud 
Salomonis : prudentiæ est agnoscere, cuj debeatur graiia. Quod superest, Re- 
verendissimum D:num Ep:um, patrem et promotorem inter omnes prrecipuum, 
cum capitularibus omnibus summe honorandis, DEO Optmo Maximo commendo, 
quern precor, vt R:dissimuwi D:num simul ac omnes capitulares sancto suo 
spiritu gubernet, in omnibus benedicat, donis instruat, et in æternum benefaciat. 
Dabantur Orebrogiæ 8 Calend. 9bres, Anno salutis humanæj cIo.Io.c.X.— 
V. R. Reverenter et summissfe colens Johannes Petri Vigæus Sch. Orebr. Rect. 
— Brefvet är försedt med skolans sigill (Orebro : skolæ : signet : LXXVIII; 
ris. ferla och bok, JUS, S C N), aftryekt i papper. Emottagaren har å baksidan 
tecknat: «Johannes Vigæus intercedit pro suo collega (!) et discipulis». — Om 
Ericus Lau rent i i och Jonas Achat i i se Aur. s. 648 (?), 573.
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af så väl kapitlet i Strengnas som «Consistorium Regni» från 
embetet afsatt *).

*) «Berättelse om D. Canuti pastoris in Årdala förseende. J förlidit åhr 
1628 på then sista bönedagen, när folket vti Ardala i en stoor myckenheet 
begick Herrens högvärdige natwardh, framträdde och en änkia widh sista du
ken; huilke, så wäl som them androm tå ankomne woro, blef prior pars coenæ 
dominicæ, utan något tiltaal, medelat. När pastor annan gången, med then 
andre coenæ parte, igenkom til samma änkia, gaf han på henne bättre acht, 
och henne igen kände: der hoos kom sigh i hogh at han på henne war för- 
törnat: talade han til henne med thesse ord: Står tu här tin diefwelz men- 
niskia. Svarade hon i häpenhet: der beware migh Gudh före. Tå stegh pastor 
något ifrå henne. Sedan trädde han igen til henne, och sade annan gången: i 
then staden tu skulle annamma Christi lekamen och blodh, så an
nammar tu en diefwel till tigh, och sedan porrigerade han henne Calicem. 
Och effter han hörde thet församblingen i kyrkian gaf sig wid thesse ord (ty the 
hörde grant huad han talade, effter the wid sista duken tå uphollo af sången), 
sade han yttermera: doch wil iag bidia Gudh för tigh, at tu må bettra 
tigh. Sedan tå tiensten ute war, och en deel af soknemännerna ginge i kloc
karestugan, tijt och pastor kom: sade en bonde, benämbd Nils i Stocketörp, til 
pastorem: thet war farligh ordh, Her Cnut, i sade til änkian wid altaret, tå i 
gofuo henne sacramentet. Suarade pastor: pass på Nils, hon behöfuer felle.

Detta alt öfvertygades Her Cnut vti hela soknens närwaro, at han ther til 
inthet neka kunde, eij eller nekade, vtan thet och sielf bekende; huilket han 
och sedan in Consistorio Strengnensi bekändt hafr, tå ransakning här om blef 
hullen feria 4 pentecostes 1629 af: 
Sententia revere/zdissimorum Epzsco^o- 
rum est remotio ab officio & benefi- 
cio in perpetuum. Lata die 23 Junij, 
A. 1629. in Consistorio Regni.

Canutus blef skiljd från pastoratet
Nyköping; anhöll 1652 d. 24 Jan., då han var 82 år gammal och 52 års prest, 
om underhåll för sig och sin gamla hustru. — Sonen Georgius Canuti Sylyius 
skrifver 1630 d. 11 Maij, till Biskopen en vacker latinsk böneskrift för sin 
gamle fader (Aur. s. 380).

*") Sjelfva testamentshandlingen, länge förgäfves eftersökt, har nu blifvit af 
utg. påträffad bland konsistoriiarkivets lösa handlingar, och aftryckes bland

Följer nu i ordningen, att tala om Borgmästaren Lars Olsson 
Bohms testamente, hvilket tillföll skolan 1629, kort efter skolmä
staren Laurentii Lundii hitkomst. Det upprättades redan 1623, 
således på Jacobi Rudbeckii tid och under skolans bästa välmakts- 
dagar. Testator afled 1629, enligt epitaphium och likpredikningar 
d. 19 (eller enl. en anteckning å testamentet d. 9) Mars, och 
testamentsmedlen uttogos ur sterbhuset i Junii samma år**).

M. Jona Bergio.
I). Magno pastore in Blaxstad.
D. Laurentio pastore in Huseby.
D. Johanne pastore in II ellestad.
M. Oveno arundatore(l) in Wibyholm.» 

1629, men derefter hospitalspredikant i
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Testamentets innehåll är följande. Efter några gammaldags 
vackert sagda, af fromhet och gudsfruktan genomvärmda, inledande 
betraktelser om det menskliga lifvets lott och pligten att tänka på 
döden, till hvilken lifvet är en förberedelse, lemnar testator, hvil
ken är född i Örebro och i Örebro skola fått sin första undervis
ning, en kort skildring af sitt lefnadslopp *).  Han har i Örebro 

Bilagorna till detta häfte (s. 1—5). Dokumentet är en «Copia» tagen efter sjelfva 
originalet, och icke mycket yngre är detta. Copian torde hafva blifvit öfversänd 
till Strengnäs, sannolikt redan 1629—30 af Lundins, med hvars handstil den 
synes vara skrifven; eller efter biskopsvisitationen i Örebro 1677 d. 5 Julii, då 
det heter att testamentet m. m. skulle eftersökas, originalierna förvaras i Öre
bro kyrka men «Copier» lemnas till rådhuset och till konsistorium.

*) Lars Olofsson Bohm, född i Örebro 1571 (son af Olof Pedersson och 
Brita Jacobsdotter), hållen i skola först i Örebro, sedan två år i Vesterås, kom 
till Arboga i tjenst (vid tretton års ålder) 1584, och var der på fjerde året; 
derifrån till Waste Erichzson i Stockholm och tjente honom i 8 år till 1595; 
blef borgare i Örebro 1595 d. 25 Nov., rådman 1602 d. 8 Maji, och borgmästare 
1605 d. 15 Julii. Han synes hafva idkat «handel», och förvärfvade «riklig» 
förmögenhet. Om hans- välvilja mot skolan och kyrkan, verksamhet vid skol
byggnaden 1616—20, hvarvid han bekostade bänkar i öfra skolan, trapporna, 
jern, skorsten, m. m., äfvensom hans undertecknande af skolräkenskaperna 1626 
och 1627, hafva vi förut talat (häft. 2, sid. LX1V). Han uppgör sitt testa
mente 1623, och dör sex år derefter 1629 d. 19 Martii; begrafven i Örebro 
kyrka «i grafven N-.o 21 på stora gången», der ett epitaphium på norra mel
lersta pelaren ännu finnes, förvarande hans minne. Likpredikan öfver Lars 
Olsson Bohm hölls af kyrkoh. i Örebro Nicolaus Olai Bothn. Texten var 1 
Mos.B. 48: 4, och ämnet: Huru Jakob tröstar sin son med Guds nådiga när
varelse. Tryckt i Upsala 1629. — Lars Olsson var 2:ne gånger gift: 1) med 
Ingebor Pedersdotter 1600 d. 3 Febr, f 1601 d. 27 Febr., efter «ett års och 
tre veckors» äktenskap; dotter af borgmästaren Per Jonsson. 2) Ingrid Lars- 
dotter, född 1589 d. 17 Julii, dotter af befallningsmannen öfver Örebro slott 
samt Nerike och Vermland Lars Andersson, och Elin Torstensdotter (dotter af 
borgmästaren i Örebro Torsten Svensson); gift (vid 15 års ålder) 1604 d. 26 
Aug.; öfverlefde sin man i 33 år, f 1662 d. 15 Nov., begrafven i Örebro 
kyrka 1663 d. 25 Jan. «Utfärdspredikan» öfver henne hölls af kyrkoh. i 
Sköllersta Olof Bratt, och «likpredikan» af kyrkoh. i Örebro Jonas Erici Billo- 
vius. — Barn: 1) i första giftet «en son Jacob benämd»; är förmodligen den 
Jacobus Bom, som nämnes i skolinventariet 1620, och då skänkt till skolan 
Chronicon Carionis; möjligen äfven identisk med öfversten Jacob Bohm f 1645 
(Stiernm. s. 471). 2) i senare giftet sex söner och två döttrar, af hvilka tre 
söner och en dotter 1623, då testamentet skrefs, voro döda. I lifvet voro så
ledes 1623 tre söner och en dotter. På epitaphiet nämnas fem barn: Lars, 
Olof, Torsten, Olof d. y., Christina. Sonen Lars född 1612, sekreterare i Göta 
hofrätt, dog 1645 d. 14 Sept.; likpr. hölls af Nicol. Bothn. Sonen Anders, född



XXV

sedan slutet på förra århundradet varit borgare, derefter rådman, 
och slutligen sedan 1605 borgmästare; han har åtnjutit välvilja 
och förtroende af medborgare, och har haft framgång och välsig
nelse i sina förehafvanden. «Och medan jag nu här varit, och 
haft min näring i min handel, hafver Gud mig rikligen välsignat 
med timliga håfvor . . derföre jag ock pligtig är, att bevisa
välgerningar mot Guds hus, som är kyrkan och skolan, samt mot 
fattiga och nödtorftiga menniskor.» Fördenskull gifver och testa
menterar han:

1) till kyrkan 400 daler, hvaraf 200 redan äro, då testa
mentet skrifves, utbetalte, och 200 skola gifvas, oberäknadt en ljus
krona *), hvilken testator redan under sin lifstid vill ombeställa;

2) till skolan 200 daler, af hvilkas ränta blott 3 daler årli
gen skola afgå, till kaplansgården eller till kaplanen, och hvilka 
200 daler skola förvaltas af skolmästaren och borgmästare;

i Örebro 1611 d. 23 Febr, krigskamrer 1647, adlad 1651, kallas 1657 kamrerare 
i «Bergs-Collegio», skänkte då en messhake till Örebro kyrka; död i Stock
holm 1663 d. 4 Sept.; begrafven i Vesterhaninge kyrka. Sonen Petter Bohm, 
sekreterare, förekommer 1656 d. 6 Sept.; öfversänder då till biskopen ett «ex
tract af sin sal. faders testamente»; Var uppmanad dertill af «sin k. svåger 
borgmäst. Hans Hansson«. — Dessa data och fakta äro hemtade ur testamentet, 
skolräkenskaperna, konsist, handl., epitaphiet och titlarne på likpredikningarne; 
jfr Foil. s. 504, 632, 633, 637; Bagge s. 126, 191, 212, 320, 321, Stiernm. 
s. 471; Anrep 1, 241. Hos alla dessa finnas felaktigheter, hvilka härmed rät
tas. — Inskriften å epitaphiet (hos Bagge felaktig) är följande. Under ett 
bomärke med Lars Olssons och hans hustrus initialier L. O. B. och I. L. D. 
läses: «Här huilas dera Ehrbohrne och Wälachtade mann Sal. Lars Oloffson 
Bohm, fordo:« Borgmästare i Örebro Stadh, huilkere i Herranom afsomnade den 
19 Martij A:o 1629. Medh sine K. hustriir: Sal. Hustru Ingeborg Peders- 
Dotter, avsomnad i Herranom den 27 Febr. A:o 1601 sampt Hustru Ingridh 
LarsDotter, afsomnad i Herranom den Så och Barn; som äro: Sal. Lars
Bohm, fordom Secreterare vthi den KongZ. Götha Hoffrät, atsomnad i Herranom 
dera 14 Sept. 1645. Sal. Oloff, Torsten, och Oloff den Yngere LarsSöner Bohm. 
Item Christina LarsDotter. Gudh förläne the:« en frögdefull vpstaradelse på den 
ytterste daghen. — Textus: Seer til hurndana kärleek Fadre« hafner bewijst 
os, att wij kallas Gudz barn. 1 Joh. 3 v. 1.» — Lars Ölsson Bohm var på 
sin tid ägare af Kungsstugan, belägen i norra delen af staden vid det nu 
s. k. Silltorget; i hvilket hus samma initialer och bomärke, som de å epita
phiet, jemte årtalet 1617, ännu ses inhuggna i sten öfver dörren till källaren.

’) Ljuskronan finnes ännu i kyrkan. Den är af synnerligen prydligt ut
seende, har 20 armar, och har sin plats längst fram i koret. Inskrift: «Lars 
(bomärke) Oloffson Anno Domini 1624».
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3) till hospitalet och de fattiga 200 daler, under förvalt
ning af kyrkoherde och borgmästare; skolande den ena hälften af 
räntan tillfalla de fattiga i hospitalet, den andra hälften de hus
arme i staden, att utdelas vid jul, påsk och pingst.

Testamentet slutar med förmaningar till efterlåtne arfvingar, att 
de måtte detsamma noggrannt efterkomma och ingenting afkorta, 
«vid sin eviga salighet till görandes», så framt icke Gud skulle dem 
straffa först här i tiden och sedan i evigheten. Hade testator 
kunnat ana, för hvilken orättfärdighet hans testamente med afse- 
ende på skolan skulle blifva utsatt, så hade han kanske funnit 
skäl att tillägga lika eftertryckliga förmaningar till sina efter
trädare i borgmästare-embetet.

De ifrågavarande 200 dal. skulle emellertid tillfalla skolan. 
De utbetalades ganska rigtigt af sterbhuset omkr. 3 månader efter 
testators död; men det egna är, att hvarken skolan eller skolmä
staren någonsin fingo se en skymt, vare sig till kapital eller ränta, 
af de medel, med hvilka den varmhjertade och för skolans bästa 
nitälskande gifvaren hade velat verka till hennes utveckling och 
förkofran. Skolmästaren fick endast anteckna i skolans bok *),  att 
penningarne i Junii 1629 af borgmästarena uttogos ur sterbhuset 
och utsattes «emot skolmästarens vilje», hvarjemte det äfven i samma 
års skolräkning heter, att de uttogos «Rectore ovitterligit och ovil
jandes». De utsattes på ränta till borgare i staden. Men äfven 
hos dem fingo de icke stå länge, ty staden behöfde penningar till 
sina ändamål, och då voro skolans penningar goda att hafva 
att tillgå. Staden var, såsom vi redan sett, icke så synnerligen 
benägen att utbetala penningar, hvarken till mer eller mindre 
nödvändiga ändamål. Men man kunde ju låna skolans penningar 

*) «Copia vthur Scholens Book vnder dato 1629». — «Ehrligh Wälachtadh 
och nu Sahl, hoos Giidh Lars Oloffsson Bohm, fordom Offuerste Borgmestare i 
Örebroo, gaff vthi Testamente till'Scholen. Kopparpenningar 200 d:r, huilka tu 
hundrade daler den Sahl, mannen vthi sitt Testamente (: thet han 1623 skrifwit 
och giordt hadhe:) hafuer b.efallt att thß åhrligen skola vtsättias på ränta och 
vtfås ined-Borgmestares och Rectoris samtyckie; the ther och skola haffwa iu- 
seendhe, att räntan åhrligen kommer till Scholen och hufwudsumman hos någon 
wiss Man i Stadhen behållen. Wthi Junij monadh på detta åhr lefwereradhe 
hans Sahligheetz Arffwingar thesse förb:te 200 daler Borgmestarena i hender. 
Hwilke och emoth Scholmestarens willie utsatte dem, för 6 daler hundratt.» — 
Detta blad finnes ej nu i «Scholens Book», men 2:ne afskrifter (den ena vidime
rad) finnes i konsist, handl.; Anteckningen i skolräkensk. 1629 se häft. 1, sid. 40.
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(visserligen icke alldeles med Bectoris vetskap och samtycke), för 
att «med tiden» återbetala dem, då kyrkan, som just behöfde ett 
orgverk, ju framdeles kunde blifva «mägtig» att aflägga penningar. 
Någon afsigtlig och medveten orättrådighet få vi icke tänka på. 
Vederbörande handlade utan tvifvel helt naift, om än det egna 
interesset hade på ett något betänkligt sätt gjort blicken oklar. 
Man handlade ju «af ett gudeligt uppsåt och betänkande», «Gud 
och hans helga kyrka till ära, och församlingen till prydnad». 
Ett orgverk skulle upprättas. Det var en afgjord sak. Mycket 
högt stående personer och ansedde män, «så adels som oadels», 
intresserade sig derför. Hvad var naturligare, än att man «infor
drade» och använde de medel som funnos? Kyrkan kunde ju ha 
dem «på ränta» så väl som någon annan?*) Någon revers eller 
förbindelse att betala vare sig kapital eller ränta, kom dock icke 
i fråga, ännu mindre någon slags säkerhet. Visserligen hade det 
kunnat vara i sin ordning, att borgmästarena, som uttogo medlen, 
eller kyrkoherden, eller kyrkovärdarne o. s. v. hade gått «i god» 
för detta lån af skolans medel, liksom skolmästaren Jacobus Rud- 
beckius på sin tid «var god» för skolans lån hos samme Lars Olsson 
under skolbyggnaden 1616—20. Men det blef nu emellertid ej af. 
Hvem tänkte på några sådana formaliteter? Skolan och kyrkan 
voro ju dessutom så godt som ett och detsamma. Hvad behöfdes 
reverser och skrifveri? Hvad kyrkan beträffar, hade den visser
ligen fått brorslotten af testamentet förut, redan under testators 
lifstid; men den behöfde äfven skolans del. Huruvida kyrkan 
äfvenledes behöfde och «infordrade» den del, som skulle tillfalla 
hospitalet och de fattiga, känna vi ej. Den kunde hafva gjort 
det med alldeles lika god rätt, som den tog skolans. Nog af, 
skolan miste sin del, och fick aldrig ett öre deraf, icke ens till 
ränta. Till en början erkännes ännu sjelfva skulden, fast man 
nekar att betala den, och äfven efter flerfaldiga påminnelser och 
löften ingenting vill lemna till skolan, emedan man dertill ej är 
«mägtig». Men slutligen blir sjelfva skulden så gammal, att den 
hinner blifva i någon mån bortglömd. Man finner den då (1715) 
obevislig, och man är qvitt densamma. Vi få flera dylika, icke 
synnerligen vackra historier. Denna är, ledsamt nog, icke ensam i 
sitt slag. Det beklagligaste är emellertid, att häraf födes icke 

’) Borgm. och Råds förkl. 1637 d. 20 Maj.
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och bart betryck och trångmål för skolan, som redan förut är 
stadd i nöd, och ytterliga obehagligheter för skolmästarne som 
vilja stå på skolans rätt, utan för längre tid en mot skolan mindre 
välvillig stämning hos stadens styresmän, m. m.; hvilka missförhål
landen, i förening med senare tillstötande omständigheter, sträcka 
sina verkningar långt in på 1700-talet.

Vi skrifva ännu 1629. Från Laurentii Lundii, eller «Skolmä
staren Herr Lars’», korta rektorstid är utom det anförda föga kändt. 
Han var här endast 1J år. Om hans person veta vi blott, att han 
var från Lund i Hofsta nära Örebro, och att han från rektoratet 
i Örebro blef kyrkoherde i Lunda församling nära Nyköping *).  
Om undervisningen och arbetet i skolan få vi snart en liflig skil
dring, dock ett par år efter Lundii afgång. Säkerligen var läsord- 
ningen ungefär densamma som då omtalas. Här anteckna vi endast, 
att sångundervisning ägt rum, säkerligen den redan från 1570 års 
skolordning vanliga timmen kl. 12—1 hvarje dag. En «sångbok 
förbättrad med papper för 6 öre», omtalas i skolräkningen. Af 
samma räkning vill synas sannolikt, att Mäster Lars under sin 
réktorstid (1629—30) bodde i skolmästaregården, enär några smärre 
reparationer på denna blifvit verkställda. Före Lundii tid hade en 
borgare Jon Månsson der bott, och var 1630 skyldig 2 års hyra 
(för 1627—28) med 16 daler.

*) Aurel., Herdam. s. 290, förblandar honom med Olaus Matthiæ Lundius, 
från Lunda gård i Hammar socken, förut skolmästare i Telge och Strengnäs, 
teol. lektor 1626, kyrkoh. i Wingåker 1633.

Att en förnyad supplikation afgått till Kongl. Maj:t om någon 
hjelp till skolan, kan slutas af utgiftsposten 1 dal. 2 mark «till 
en djekne, som sändes till Stockholm med konsistorii supplikation.»

Af de i räkningen omtalte småreparationerna å skolan och 
skolmästaregården (lagning af fönster i «öfre» och «nedre skolan», 
kakelugnsluckan, spjell, förstugudörr, lås, «lämmen» i skolan, fönster i 
«norra stugan och kammaren» af skolmästaregården, grinden, «norre 
trägården», gärdesgården kring kåltäppan, plankets uppresning åt 
gatan) erinras vi för öfrigt på ett rätt åskådligt sätt om dessa 
byggnaders utseende, och hur det ,såg ut i den trakt af kyrkan 
och kyrkogården samt dess närmaste grannskap, der vår berättelse 
hela tiden hufvudsakligen rör sig. Vi äro redan från Jacobi Rud- 
beckii enkla men kraftiga skildring i hans Inventarium Scholæ 1615 
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ganska hemmastadda i skolan och snedt emot densamma, tvärt öf- 
ver gatan, i den der gamla kroppåsstugan, med dess grönskande 
torftak och fönster på taket. Den är belägen midt emot norra 
kyrkoporten. Vi känna till både planket åt gatan, kålgården och 
kryddegården derinnanför. Vi minnas till och med de tvänne trä
den, ett äpple- och ett päronträd, som 1615 voro 2 alnar höga. 
De hafva väl nu vuxit till sig betydligt, sedan vi sågo dem sist. 
Norra delen af tomten hedras ju nu till och med med namn heder 
och värdighet af «norre trägården». — Hvad sjelfva skolhuset be
träffar, så hafva vi varit med om dess «byggnad»; vi hafva sett 
subskriptionen dertill och subskribenterna, och vi hafva med de 
senare och en stor mängd honoratiores, så prester som lekmän, 
deltagit i comoedia och convivium vid pingsten 1616. Det är nu 
13 år sedan. Och i den byggnaden skola vi strax fä tillfälle att 
åter för en stund dröja, för att under vägledning af ett ögon
vittne (en gammal skolman, nyligen konsistorii-assessor och gymnasii- 
rektor, som pä konsistorii uppdrag håller inspektion eller «ransak- 
ning» i skolan) åskåda framför vära egna ögon en bit af det lif, 
som rörde sig inom skolans väggar under tiden närmast efter 
Laurentii Lundii afgång. Skolmästaren Wällärd Herr Lars Lundius 
har 1630 d. 17 Sept, lemnat ifrån sig skolans inventarium, i när
varo af kyrkoherden Mäster Nils (Nicolaus Bothniensis) och kom
ministern Martinus Suenonis *) samt Carsten Otter och 5 Rådmän.

Men innan vi öfvergä till skildringen af lifvet i skolan på 
1630-talet, måste vi, för att icke afbryta händelsernas historiska 
följd, omnämna en stiftelse till skolans förmån, som visserligen

') Martinus Suenonis, son af kyrkoh. i Svennevad Sveno Cespius, prestvigd 
1623, saeellanus i Örebro 1629, sist kyrkoherde i Snaflunda. Sonen Jeremias 
inskrefs 1639 in elasse 2da i Örebro skola, var 1648 gymnasist, fick 1655 d. 
17 Febr, veniam concionandi. Johannes inskrefs i Örebro skola 1644 d. 16 
Dec.; Sueno, «in sch. Örebr. denuo receptus» 1649 d. 11 Nov. En dotter gift 
med Ericas Olai Pintzelius, på 1640-talet kollega i Örebro, sist komminister i 
Kil. — Om fadren Sveno Cespius förtjenar antecknas, att han från Svennevads 
pastorat sökte transport till hospitalspredikantsbefattningen i Örebro, på den 
grund att han ansåg sig sjelf vara för gammal och orkeslös, att fullgöra alla 
de skyldigheter som ålåge honom vid ett större pastorat (särdeles att han icke 
mer förmådde resa till skogbygden i socknebud). Han nöjde sig derföre med 
den anspråkslösa lägenheten såsom fattighusprest i Örebro; «et exempel af för
sakelse, som i våra tider torde vara svårt at finna» (Bagge, Beskr. om Öre
bro, 1785.)
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också haft nära nog liknande öden med borgmästaren Lars Ols
sons testamente, men som derifrån skiljer sig genom att ännu i 
närvarande stund äga bestånd, om också endast till namnet, och 
ingalunda öfverensstämmande med den för skolans utveckling och 
flor nitälskande gifvarens afsigt. Vi tala om donationen af Eskog*).  
Det är en af 1600-talets mest framstående personligheter i Sverige, 
både inom vetenskapens, kyrkans och statens område, som träder 
oss till mötes. Det är den utmärkte Vesteråsbiskopen Johannes 
Rudbeckius, broder till vår gamle, ännu i sina bästa år varande, och 
nu såsom rektor i Stockholm verkande Jacobus B®se Rudbeckius.

*) Namnet Eskog härledes icke af Ekeskog (såsom det en enda gång på 
1600-talet af misstag befinnes skrifvet «Ekeskoga» i en handling från reduktions
kollegium; snarare då af Äskeskog («äske» af ask, liksom «äspe» af asp), men 
sannolikast af Ed-skog («ed», en smal landtunga genomskuren af vatten); jfr 
Essän, Essundet, med hvilka äfven uttalet öfverensstämmer.

Till tacksamhet för Guds rika välgerningar, bland hvilka bi
skop Johannes anser såsom en af de dyrbaraste, att han på en 
sådan tid och rum blifvit född, der Guds ord och den rätta salig- 
hetsläran rent och klart predikas och undervisas, och af hvilka 
välgerningar en icke ringa del är honom, vederfaren i Örebro skola 
och kyrka, enär han «der fått sin kristendoms begynnelse och till 
sin vidare Guds kännedom första grunden lagt», hafver han dels 
«kostat något på skolans byggnad», dels köpt skattehemmanet Eskog 
i Almby nära Örebro, der hans morfader (Petrus in Aeskog) åbott, 
och hans moder (Christina Boose) född är, och å hvilket hemman 
han sedermera af konung Gustaf Adolf frälsefrihet bekommit. 
Detta hemman «gifver och förärar» han nu «till Örebro skola 
evärdeliga»; till den ända, att skolmästaren dersammastädes, som 
hemmanet nyttja och dess utlagor uppbära skall, dess flitigare sitt 
ombetrodda kall må kunna förestå.

Biskopen förbehåller sig och sina efterkommande jus patrona- 
tus; och skall patronus vara skyldig, jemte skolans förmyndare 
(konsistorium), att hemmanet efter sin magt «under skolan för
svara», att det till detta bruk «stadigt och orubbadt» blifva och 
behållas måtte. Patronus skall hålla husesyn, och tillse att hem
manet blifver häfdadt, brukadt och bygdt; och skall derför «allenast» 
hafva, så ofta ny åbo derpå kommer, En Riksdaler eller två lod 
godt silfver, i städsel. Skulle någon förändring i religionen ske, 
(vare sig de Papisters afguderi och vidskepelse, de Calvinisters 
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ogudaktighet och försmädelse, eller livad namn det helst hafva 
kunde), skall med denna donation ingen sådan villfarelse under
stödjas, utan skall i sådant fall hemmanet tillfalla Örebro -hospital.

Detta dokument*) undertecknas och bevittnas 1631 d. 25 Nov., 
men är 1635 icke kändt annat än såsom tillämnadt, såsom ett 
betänkande och «uppsåt», det man fruktar att biskopen af mellan- 
komne skäl torde «tillbakasätta» eller «förändra» “).

Den vördnadsvärde biskopen och kyrkofadren anade icke, att 
den skola, som han så högt älskade, och i hvilken han ansåg sig 
hafva åtnjutit en af de högsta Guds välgerningar, som kommit 
honom till del, skulle få så litet gagn af hans dyrbara gåfva, eller 
att skolmästaren för hvars uppehälle och uppmuntran han frikostigt 
ville sörja, skulle få åtnjuta litet eller intet af hela donationen; 
eller att en af hans egna efterkommande till och med skulle för
söka bortsälja och från skolan helt och hållet abalienera denna 
till «skolans evärdeliga ägo» samt «stadiga och orubbade» besitt
ning gjorda stiftelse, och att långvariga genom mansåldrar gående 
upprörande processer skulle behöfva att derom föras; eller slutli
gen att i våra dagar statsverket sjelf, till hvars lindring i ut
gifter testator icke veterligen någonting testamenterat (lika litet som 
Borgmästaren Lars Olsson testamenterat de 200 dalerna till lindring 
i stadens utgifter, vare sig orgelverk eller annat, och lika litet 
som Jacobus Budbeckius några år härefter testamenterar en gård i 
staden till lindring i stadens skyldighet att hålla rektorsgård), 
skulle anse med sin värdighet öfverensstämmande, att slå under 
sig hela donationen, genom att å den lön, som statsverket består 
rektor, afdraga hela värdet af denna donation, så att i sjelfva ver
ket ingenting deraf återstår annat än namnet; — i stället för att, 
om testators vilje finge gå i fullbordan, statens rektorslön, förökad 
med hvad som genom enskild donation rektor tillkommer, och så
ledes uppgående till ett vackert belopp, skulle tillförsäkra skolan 
de utmärktaste skolman inom hela landet såsom sökande till rek
toratet, och såmedelst utan ringaste tvifvel bidraga till just det 
ändamål, som både Johannes och Jacobus Rudbeckius åsyftade, 
skolans högsta utveckling och blomstring “*).

*) Aftr. häft. 1, sid. 58—61. **) Konsist, bref 1635 d. 14 Julii.
***) Om en husbonde (här staten) har en tjenare som han skall löna, och 

den tjenaren (här skolmästaren) af enskilt person får ett litet testamente, för 
att han skall kunna berga sig bättre, och bättre stå ut med sin möjligen
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Vi återvända till 1630, och befinna oss under 2:dra rektors- 
vakansen i Örebro. Den räcker i fem år. Kollegerna, våra vän
ner Georgius (Jonæ Rivelius) och Ericus (Olai Rosendalius) under
visa på egen hand i skolan, liksom deras företrädare gjorde under 
förre vakansen (1627—28). Georgius och Ericus blifva ganska 
långvariga i tjensten. Vi få att göra med dem icke blott under 
hela denna rektorsledighet, utan under tvenne följande rektorers 
embetstid. Anledning hvarföre vi nu särskilt få höra något om 
dem, är att konsistorium «af någres berättelse förnummit», hurusom 
i skolan icke lärer stå alldeles väl till. Det är dock icke precist 
fråga om något fel i undervisningen, utan egentligen att borgerskapet 
finner hörarne allt för dyra på sitt arbete. Någon lön hade noga 
taget ingendera af kollegerna. De hade sina socknar, som de fingo 
personligen genomvandra fyra gånger om året vid helgerna, för att 
upptaga sina almosor, och hade enl. 1624 års förordning rätt till 6 
öre silfimt af hvart hushåll eller matlag. Georgius har såsom öfverste 
hörare säkerligen socknegången af Örebro stad*) (med annexer?). 
Hvilken socken den andre höraren, Ericus, har, är ej klart. För-

tnngsamma tjenst, — vore det billigt och med husbondens värdighet öfverens- 
stämmande, att (för att sjelf vinna en knappt nämnvärd besparing) göra en 
afprutning på denne tjenares lön, derföre att en annan person gifvit tjenaren 
(icke husbonden) en gåfva? Eller ännn tydligare: om en enskilt välgörare do
nerar t. ex. till folkskolläraren i en viss församling en penningsumma eller en 
jordlapp till förbättring af lärarens knappa lön, — har kommunen rättighet 
att derföre, till egen besparing, afdraga något på den lön kommunen eljest 
skulle gifva, eller som andra folkskollärare i riket åtnjuta? Skulle icke denne 
folkskolläraren, med bestämd utsigt att vinna, kunna anlita statens hjelp mot 
kommnnen, att utfå sin lön oafkortad? Har staten sjelf bättre befogenhet med 
afseende på sina löntagare, om dessa hafva enskilta donationer? Och i syn
nerhet: är det staten värdigt, att på legatariers bekostnad söka en besparing? 
Ett tredje exempel: Låtom oss antaga, att någon vän till karol, läroverket ville 
i år, 1875, stifta ett stipendium eller skänka en gård i staden till boställsgård 
för någon eller några af de lägst aflönta lärarne: skulle statsverket nästa år 
eller vid nästa statsreglering anse sig befogadt, att omintetgöra äfven den dona
tionen? Det fattas endast, att lönen alldeles indrages för den som hade per
sonlig genom testamente bekommen förmögenhet. — Nu är förhållandet det, att 
vid flera läroverk i hela Sverige finnas dylika enskilta gåfvor till vissa lärare, 
men hvilka allesammans lära afdragas å de löner staten består. Detta borde i 
billighetens namn ändras. Staten skulle derpå helt litet förlora, men både lä
rarne och skolorna skulle vinna, och testamentens helgd skulle vara iakttagen.

') Så åtminstone 1639 d. 6 Mars, då han hos Kongl. Maj:t begär understöd.
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raodligen är det Viby. Knista, som nämdes 1628, synes hafva 
blifvit indragen *).  Emellertid är socknegången klen och otillräck
lig äfven för de torftigaste lefnadsbehof; och det är derföre bruk
ligt, att lärjungarne (de nämligen som hafva något att gifva af) 
genom iiågon liten afgift i penningar eller in natura bidraga till 
lärarnes uppehälle, särdeles om desse, såsom merendels synes hafva 
varit fallet, läsa med dem privatim på mellantimmarne. Nu klagas, 
att hörarne äro för dyra, att de med ovanliga expenser betungat 
sine discipulos, tagandes af dem en daler i «räppen», och om 
«vinterräpperna» ett lass ved. Det är fråga, huru vida de göra 
skäl för «den daler penningar», de taga. Konsistorium skrifver 
härom 1633 d. 1 Aug. till prosten Jonas Bergius i Glanshammar, 
hvilken vi minnas såsom rektor och lektor vid Strengnäs gymna
sium och såsom 1629 befordrad till Glanshammars pastorat. Bergius 
skall hålla ransakning i skolan, och skall till konsistorium inkomma 
med berättelse. Vi få nu en skriftlig anteckning om skolans för
hållanden vid denna tid (facies scholæ Orebrogianæ) "). Vi få 
goda, pålitliga och interessanta upplysningar om lärare, klasser, 
lärjungeantal, läseterminer, lästimmar, läsordning, lärareinkomster, 
samt huru det förhöll sig med privatläsningen och arvodet derför.

*) 1638 d. 31 Aug. begäres att Ericus, som har «en enda» socken, af 
hvilken han icke kan berga sig med hustru och barn, måtte få en socken till, 
nämligen «Glanshammar eller Knista».

**) Bil. sid. 5—8. Dokumentet är odateradt, men måste vara affattadt un
der vakanstiden, enär endast kollegerna Georgius och Ericus, men ingen rektor 
namnes. Handstilen liknar den namnteckning af Jonas Bergius, som finnes 
under Ransakningen i Örebro kapitel 1638.

Aftryckt häft. 1 sid. LX.

Låtom oss inträda i skolan och se oss något litet omkring! 
Vi komma från torget, öppna kyrkogårdsgrinden vid torget, 
något till venster om koret, och inkomma på kyrkogården, hvil
ken, såsom vi veta, är omgifven af en temligen hög stenmur. Vi 
gå utmed södra sidan af kyrkan, se på grafstenarna omkring oss, 
och bemärka särskilt en med latinsk inskrift “*)  och genealogi till 
tredje led, öfver stadsskrifvaren Hans Pedersson Rudbeck och den
nes hustru Christina Boose, den senare död för 13 år sedan (1620). 
De voro föräldrar till Vesteråsbiskopen Johannes och f. d. rektorn 
i Örebro och Strengnäs, nu i Stockholm Jacobus. Vi gå några

III
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steg till, och befinna oss vid nordvestra kyrkogårdsporten som 
leder ned till skolan. Det är der, det lif rörer sig, hvartill vi 
skola blifva vittnen. Vi inträda i skolförstugan, efter att först 
hafva kastat en blick på den öfver ingångsdörren på östra gafveln 
befintliga minnessten och inskrift, som säger oss, att Johannes 
Eudbeckius, biskop i Vesterås, 1622 bekostat den huggna stenen 
kring fönstren och dörren, äfvensom «gallren» (clathra), till minne 
deraf att han här (i Örebro) var född samt här (i skolan) inhemtat 
de första grunderna till den rena salighetsläran och till de föräd
lande vetenskaperna.»*) Meningen kan icke vara, att Johannes var 
född i detta hus, ty skolhuset har icke veterligen varit enskilt 
bostad, och stadsskrifvaren lludbecks gård var, som vi snart få se, 
belägen vid Yxhammartorget söder i staden.

Af skolhusets tvenne våningar, benämda öfre och nedre sko
lan, är den öfre af trä under tak af näfver och torf. I hvar- 
dera våningen finnes en stor sal och ett mindre rum. De båda 
smårummen heta öfre och nedre kammaren (någon gång äfven 
«räknekammaren» när «räknegossarne» der hålla till). Inkomna i 
skolförstugan hafva vi strax till venster den nedre lilla kammaren. 
Den lärer för tillfället inrymma lägsta «klassen» (classis alphabetica 
et Donatistica), der smådjeknarne eller abcdarierna hafva sin va
relse. De hålla på med prima elementa, abcbok, innanläsning, 
skrifsidor. En äldre djekne, turvis för en vecka i sender tillsatt 
(eustos hebdomadalis), besörjer undervisningen. Här äro 28 gossar, 
och de få ganska knappt rum i den lilla kammaren. De läsa och 
skrika högt, hvar på sitt håll. De äldsta, som sitta på 2:dra eller 
3:dje året, idka Donatus, och deklinera af alla krafter. Vi lemna 
sorlet och qvalmet i kammaren, och ingå i stora skolstugan. Der 
läsa för närvarande 2 klasser på en gång, hvardera under en lärare. 
Under normala förhållanden, då skolmästare finnes, läsa till och 
med alla tre skolans högre klasser gemensamt i detta rum. Den 
öfre stora salen, lärer endast användas vid sollenniteter och exa- 

') Jfr häft. 1, sid. XL. — Artalet 1622 stämmer ej alldeles med skolräken- 
skaperna som redan 1616—19 nämna «huggin steen kring fönsteren: oc til dörren 
eller sten kring dören, 50 daler», och under samma tid hafva uppgiften «Rectoris 
broder Johannes Rudbeckius giwit till Scholen 50 daler». «Scholens inventarium 
förökt A. 1622» upptager deremot «Hugne Stenen kringh dören», hvaraf kan 
slutas att arbetet först sistnämde år fullbordades, och minnesstenen då först 
uppsattes.
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mina ‘) Ericus Olai är nedre hörare, och undervisar in classe 
2da s. etymologica 31 lärjungar. Här deklineras och konjuge
res ännu värre än hos Donatisterna; här skrifves tema, och läses 
katekeslexor öfverljudt. Georgius Jonce, öfverste hörare, har sko
lans högsta klass, hvilken af vår vägledare kallas classis «prima» s. 
syntactica, med 39 djeknar. Desse drifva ännu högre lärdom, och 
hålla på icke blott med syntaxis, utan hafva till och med börjat 
med rhetorica; de idka dialogi Gustaviani, känna till Haffen- 
refferi teologiska kompendium, och hafva gjort bekantskap med 
Clenardi grekiska grammatika samt med Söndagsevangelierna på 
grekiska (Evangelium Grcecum).

Skolans lärjungar uppgå, som vi se, till ett icke ringa antal. 
Det fattas blott 2 i hundradet (28 -|- 31 39 = 98), och
de båda hörarne hafva fullt upp att göra, från morgon till qväll. 
Det är ett förskräckligt sorl och oväsen, när hela denna mängd af 
lärjungar läser högt på en gång. Här blandas i behaglig oord
ning «latin, katekes, glosor och stryk» Vi antaga nämli
gen med visshet, att äfven det sistnämnda icke saknas, såsom 
varande en alltför mäktig drifkraft till kunskap, gudsfruktan och 
goda seder, för att kunna försummas. Vi erinra oss skolans sigill, 
med de betydelsefulla sinnebilderna af dess verksamhet: ris, ferla 
och bok samt IHS. Lärarne måste tala med mycket hög röst, 
för att göra sig hörda i sorlet. Några afskrankningar emellan klas
serna, med luckor eller «taflor» som kunna dragas upp för att 
skilja klasserna åt, eller släppas ned, när bön förrättas, eller läraren 
vill slå silentium och tala till hela skolan, eller då någon afstraff- 
ning skall äga rum «för öppna luckor» “*) så att alla se det, finnas 

’) Så 1777, och långt senare, ända in på 1800-talet.
") Så Ödman om Skolan i Wexiö. «I ett stort rum församlades alla fyra 

klasserna på en gång, hvarvid under läsningen ett så förfärligt buller uppstod, 
att aldrig på någon den stormigaste sockenstämma, eller den liderligaste krog, 
värre oväsende kunde höras. Fyra gossar, som för att höras under denna 
symfoni nödgades skrika med full hals, och fyra kolleger, som rättade med lika 
dundrande stämma, samt ständig interfoliering med risslag, gråt och mycken 
skrän, gjorde, att den, som stod i dörren, icke kunde urskilja något ord, utan 
trodde sig vara stadd i en dröm, der allt blandades med jämmer och oreda: 
latin, katekes, glosor och stryk.»

*") I Örebro infördes sådana «afskrankningar» mellan klasserna, «med å 
skranket upphäftade taflor», vid skolans reparation 1764; men ännu 1777 kla
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ej ännu. Det hör till en något senare tids pedagogiska uppfin
ningar oeh beqvämligheter.

Vilja vi höra huru en Tiel dag i skolan gestaltade sig 1633? 
Vi kunna fä förträfflig upplysning derom. Vi kunna se icke blott 
en sådan, utan få fullständig läsordning för hela veckan. Schemat 
är dock nästan lika för hvarje dag, med den skilnad att Onsdagar 
och Lördagar (ännu såsom 1570 och 1611) äro repetitionsdagar, 
under hvilka de 2:ne föregående dagarnes lexor repeteras och läsas 
utantill, samt att Onsdags- och Lördags-eftermiddagar efter kl. 2 
äro lediga (med undantag af den privata lexläsningen). Läsetim- 
marna äro 6—8, 9—10, 12—2, 4—5. Dervid är dock att märka, 
att största delen af lärjungarne sitta qvar i skolan äfven under 
mellantimmarna, för att läsa öfver sina lexor, skrifva temata o. s. v. 
Man kan gerna säga, att lärjungarne bo i skolan, ty de äro der 
alltjemt, från tidigt på morgonen (och morgontimmen blir snart, 
som vi få se, ännu tidigare) till sent på qvällen. I sina «her
bergen« i staden, äro de endast middagsstunden kl. |11—12, och 
om nätterna. Det är skolan och kyrkan som utgör deras egentliga 
hem. Afven i kyrkan äro de minst en gång om dagen, hela 
veckan igenom; om söndagarne förmodligen alla tre gudstjensterna. 
«Skolbänkarne« framme i koret äro aldrig tomma. Vi förstå nu 
först rätt Johannis Rudbeckii ord, att han i Örebro «skola och 
kyrka» fått sin kristendoms begynnelse. Beträffande vistelsen i 
skolan, lägga vi märke till, att alltsedan 1625 finnes i skolan en 
«Jernkaklvgn». Det är en ovanlig beqvämlighet, som visst icke 
hvarje skola vid denna tid kan berömma sig af*)- Också kostade 
den 71 daler; men det var på Jacobi Budbeckii tid, som utvägar 
till en sådan utgift kunde beredas **). Emellertid slippa djeknarne 

gar man öfver «sorl», och önskar «at dasserne med riktiga skiljemurar, i stel
let för bräde-skranket. blefwe afskilde, på det man måtte undslippa det sorl, 
som nödwändigt måste wara, och ej annat kan äu wara ganska hinderligt 
för informationen och läsningen.» — I Westerås lärer inrättningen med af- 
skrankningar och luckor funnits qvar ännu på 1840-talet.

’) Så ännu i en långt senare tid. Ännu 1848 funnos, t. ex. vid Strengnäs 
gymnasium, i läsrummen inga eldstäder.

'■) Beträffande priset å jernkakelugnen, förtjenar för jemförelses skull an
märkas, att Jacobus Rudbeckius värderar hela sin gård, som han 1639 testa
menterar till skolan, till 70 Rdr, ett ekskåp till 10 Rdr, oeh en dubbel sten- 
tafla till «6 daler kop:r 0: fere 2 Rdr».
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frysa, med vilkor 1) att de hafva någon ved och sjelfva slappa 
till den, samt 2) att de sjelfva hugga den, draga den till skolan, och 
verkställa eldningen; liksom de naturligtvis sjelfva, hvar i sin tur, 
besörja sopning och skurning *). Hvad måltidsstunder beträffar, 
så göres åtminstone med frukosten synbarligen icke stor affär. 
Den få de väl hafva med sig i fickan, för att förtära emellan kl. 
8—9, om de skola få någon, och om de hafva något att äta, 
hvilket kanske icke är fallet med alla. Middagsstunden är, såsom 
nyss nämdes, efter 10, nämligen sedan man först hållit bön i kyr
kan, således omkr. |11. Morgon- och aftonbön göres väl i skolan. 
Onsdagsmorgnarne hålles särskilt predikan (concio sacra) i kyrkan 
kl. 7—8, till hvilken lärjungarne begifva sig från skolan efter 
tidigaste lektionstimmen, förhörandet af utanlexorna kl. 6—7. Det 
genom predikan afbrutna lexförhöret fortsättes kl. 9—10. Kl. 
12—1 är naturligtvis allmän sångtimme för alla klasserna. Det 
minnas vi från 1Ö70 och 1611, och få ytterligare och uttrycklig 
underrättelse derom nu 1633.

*) Så i Örebro ännu på 1820-talet och kanske senare.

Onsdags- och Lördagseftermiddagarne efter kl. 2 äro, såsom vi 
sett, lediga. Vi antaga att de användas till lek, enär 1611 års 
skolordning, hvilken allt sedan Rudbeckii tid torde hafva blifvit 
följd, föreskrifver att bestämd lekplats och bestämd lektid skäll 
finnas. Straff var bestämdt för den som ville leka annorstädes 
eller på andra tider. En notarius skulle vara närvarande, och sär
skilt tillse, att lärjungarne ej vande sig att svärja eller gifva hvar- 
annan oqvädinsord eller öknamn. Ordet «Penaal» var ett oqväde 
(convitium), som särskilt förbjöds. Straffet för begagnandet af 
skymford kunde variera från 4 öres böter till tre dagars fängelse. 
Lekplatsen i Örebro lärer väl hafva varit på kyrkogården eller på 
gatan utanför skolhuset. Den unga generationen leker på eller 
invid sina fäders grafvar. En bullrande skara af ur skolad ut
släppt ungdom, tar igen sin skada efter de påkostande lexorna, 
och samlar krafter till nya mödor. Djeknarne springa, hojta och 
väsnas; de retas och komma i lufven på hvarandra, ibland på lek, 
ibland på allvar. De brottas och slåss, och motionera sina lungor. 
Mera ordnade lekar synas äfven hafva varit i bruk. Att hvarje- 
handa kastöfningar, «kasta boll», «slå sälta», «slå stenpick», eller 
dylikt, varit omtyckta och flitigt öfvade, vill synas sannolikt deraf, 
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att skolans «fönster»- oupphörligen gå sönder, hvarom skolräken- 
skaperna bära vittne. Ett omtyckt nöje var förmodligen äfven att 
kasta högt, t. ex. till den eller den gluggen på kyrktornet. Efter 
slutad lek skedde väl öfverläsningen af lexorna till Torsdagen och 
Måndagen. Vi minnas att lexöfverläsningen ägde rum i skolan, 
under lärarnes eller af dem tillsatte monitorers tillsyn. Emellertid 
voro dessa Onsdags- och Lördagseftermiddagar, under hvilka djek- 
narne kunde få sig en uppfriskande lek efter det trägna arbetet, 
utan tvifvel de glädjefullaste, hurtigaste och minnesrikaste, och sä
kerligen äfven de icke minst nyttiga, af hela skoltiden.

Låtom oss nu se, hur skolans läsordning 1633, uppställd i en 
för oss mera åskådlig form, tager sig ut. Vi kalla, i olikhet med 
vår vägvisare, och till undvikande af förvillelse, öfversta eller hög
sta klassen III, mellersta II, nedersta I:

Månd.
kl. 6—8 III retorik, syntax. II grammatik, Donatus utantill.
[8—9 privatläsning i skolan: temata eller öfversättningar, 

repetitioner; katekes],
9—10 III tema dikteras; «Gustavianska dialogerna» (latinska 

samtal) läsas (expliceras och resolveras). II katekes.
10 bön i kyrkan (publicæ preces in templo).
[|11—12 middag; hemtema].
12—1 sångtimme för alla klasserna.
1—-2 III det kl. 9 dikterade temat rättas. II de öfre i klas

sen förete sina temata till rättelse; de nedre skrifva skrifsidor.
[2—4 privatläsning i skolan: temaskrifning, syntax, dialo

gerna; katekes, Donatus].
4—5 III Clenardi grekiska grammatik. (II lof ?).
Tisd. = Månd., utom
4—5 III latinska «fraser» (sentenser, verser) dikteras. (II lof?). 
Onsd.
6—7 III, II repetition utantill af de 2:ne föregående da- 

garnes läsning; till dess tecken gifves att begifva sig till kyrkan.
7—8 Onsdagspredikan (sacra concio est audienda).
[8—9 privatläsning].
9—10 III fortsättning af utanlexförhöret med dem som icke 

kl. 6—7 hunno att läsa upp. II katekes.
10 bön i kyrkan?
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[|11—12 middag; hemtema].
12—1 sångtimme för alla klasserna.
1—2 themata inspiciuntur.
Derefter ledigt (hine dies recreationi datur). Lekplats, 

lekar.
To r sd. Pr ed. Lörd. = förra halfva veckan, utom Lord. 

9—10 Haffenrefferi teologiska kompendium, och katekesen, samt 
efter aftonbönen (post preces vespertinas) Söndagsevangeliet på 
grekiska.

Nedersta klassen (I) har alla dagar och timmar (utom sång
timman 12—1) samma schema: prima elementa, abcbok, innan
läsning, skrifsidor; Donatus.

Alla klasserna äro, i öfverensstämmelse med 1611 års skol
ordning, tvååriga. Dei;emot anmärka vi, att i strid mot en af 
grundsatserna i samma skolordning, ieke någon klassisk författare 
(Ciceros bref, Terentius, Virgilii Ecloger) nämnes, utan endast 
Dialogi Gustaviani.

Läseterminerna äro fyra:
1) vinterterminen, från d. 12 Januarii eller från Hindersmessa 

till Påsk;
2) vårterminen, från tre veckor efter Påsk till Söndagen före 

Midsommar;
3) sommarterminen, från åtta dagar före Larsmessa till Mi

chaelis (d. 3 Aug.—1 Okt.);
4) höstterminen, från Simons och Jude dag (d. 28 Okt.) till 

Jul. Ferierna utgöras således af tre veckor vid jul och påsk, sex 
veckor vid midsommar, och fyra veckor i Oktober ).*

*) Dessa ferier blifva snart förkortade; 1639 börja de fyra läseterminerna 
d. 19 Jan., d. 1 Maji, d. 10 Aug., d. 1 Okt.

Lärarnes löneinkomster, utom socknarne, hvilka de «genom
vandra» fyra gånger om året, således under de nyssnämda ferie
veckorna om helgerna, äro: 2 kannor spanmål (binos cantharos 
granorum) af hvarje lärjunge, samt för inskrifning 1 mark, och för 
afgång 2 öre i penningar; vidare en tredjedel af den penning som 
gifves pro funeribus, när skolan går för lik, såsom ock en tredjedel 
af hvad som uppsamlas Luciætiden genom sång utanför portarne 
(ostiatim). De öfriga två tredjedelarne för liksången och Luciæ- 
sången tillfalla djeknarne. I öfversta klassen gifva lärjungarne ett 
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lass ved åt läraren en gång om året; i mellersta klassen slå tre 
lärjungar sig samman om ett lass; i nedersta klassen gifva somliga 
ved, andra icke. Vedlasset (plaustrum ligni) är väl ej mer än 
som kan skjutas på en kälke. Ofverste höraren får således 39 sådana 
kalk lass, i fall alla gifva. Nedre höraren får af de 31 lärjungarne 
blott 1O| «lass», och kanske äfven hvad som gifves af «några» 
bland nedersta klassens 28 lärjungar, för hvilken ingen offentlig 
hörare finnes. Han tyckes i alla fall få frysa betydligt mer än sin 
något lyckligare lottade öfre kamrat, collega supremus, hvilken kan 
elda friskt med de 39 «lassen» eller vedbördorna.

Beträffande privatläsningen, har D:nus Georgius i öfversta 
klassen 12, i mellersta 11, i tredje 13 privatdisciplar. D:nus Eri
cas har i öfversta 21, och i mellersta 15 dito. De betala hvar 
sin «daler penningar» i terminen (pro singulis intervallis), men nå
gra, i mån af knappare tillgångar, eller efter öfverenskommelse med 
föräldrarne, något mindre. Lärjungar, som icke hafva enskilt hand
ledning, äro i öfversta klassen 5, i mellersta 1, i nedersta 7 *). 
«Kollegerna, såsom de jemte lärjungarne öppenhjertligt erkänna, 
läsa ej alltid sjelfva på de bestämda privata timmarne, utan sub- 
stituera oftare i sitt ställe de mera försigkomna af djeknarne såsom 
monitorer åt de andre.» «Då jag frågade dessa underlärare», be
rättar oss vår sagesman, «om de få någon betalning för sitt besvär 
af hörarne eller lärjungarne, svara de, att de ingenting få».

Men nu var 1633 d. 1 Aug., i konsistorium just fråga om 
denna privatläsning, oeh om den daler penningar m. m. som kolle
gerna taga af sina disciplar («en daler i räppen och dertill med 
om vinterräpperna ett lass ved»), hvilket de räkna pro privata 
lectione, ändock de intet något privatim läsa, utan endast sina 
ordinarie och offentliga timmar; hvaröfver man förnummit att den 
fattige allmoge qvider och någre taga sina barn derifrå. Kolle
gerna hade derföre blifvit citerade att sig till Strengnäs förfoga.

D. 11 Sept, stå de inför' kapitlet; och varda tillfrågade om 
de nya ordningar, som de lära införa med juventute, och om de 
ovanliga besvär, som de sägas pålägga; hvarom och föreläsas 
«någre skriftlige vitnesbörder, af M. Bergio hit förskickade.» De 
svara, att de visserligen icke hemma hos sig (in privatis hospitiis) 

’) Någon eller några af dessa siffror äro felaktiga, och stämma ej med det 
föregående, enär lärjungeantalet blir 85 i st. f. 98.
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men dock i skolan hålla institutionem privatam nämligen mellan 
8—9 och 2—3. Konsistorium finner deras förklaring något så 
när tillfredsställande (excusationes quodammodo esse tolerandas); 
men lemnar förmaningar och föreskrifter för framtiden. Classes 
alphabetica, catechetica et Donatistica skola förenas under en of
fentlig lärare; likaledes classes etymologica et syntactica under 
en offentlig lärare. Såsom olämplig ansågs väl således anordningen 
med eustos hebdomadalis, hvilken efter tur för hvarje vecka läste 
med abcdjeknarne. Lästimmarne förändras på det sätt, att mor
gonlektionerna skola börjas redan kl. 5 i st. f. 6, och eftermiddags- 
lektionerna kl. 3 i st. f. 4. Att börja kl. 5 om morgnarne, bör 
mycket bra kunna gå för sig, «i synnerhet efter vårdagjemningen». 
Den förra ordningen (kl. 6) kan således möjligen få passera under 
den mörka och kalla årstiden. Hvad afgiften för privatläsningen 
beträffar, skall den hädanefter vara frivillig, så att hvar och en 
gifver, hvad han vill och kan. Lägsta klassens disciplar skola, om 
de önska enskilt biträde i sin läsning, dertill begagna icke hörarne, 
utan de äldre djeknarne Ur öfversta klassen.

Lästimmarne blifva emellertid efter nya schemat: 5—8, 9—10, 
12—2, 3—5. Det blir en liten tillökning i arbetet af 2 timmar 
för hvarje dag. Summa 8 timmar om dagen, utom privatläsnin
gen, eller kortligen: kontinuerligt arbete i skolan från kl. 5 på mor
gonen till kl. 5 på aftonen, hela året igenom, (utom ferieveckorna, 
då man får «gå på socken», såsom rekreation efter arbetet). Skulle 
någon skollärare nu för tiden tro sig om, att stå ut med ett sådant 
arbete? och huru länge? — Också heter det ofta i konsistorii «Acta» 
(i synnerhet i bref från Præpositus, som såg sakerna på närmare 
håll): N. N. börjar blifva vid skolarbetet «ledse och odogse», 
Collegæ äro «uttjente» och «merendels oduglige», säga sig «hyarken 
vilja eller orka mera» o. s. v.; interfolieradt med upplysningarne 
att de hafva «trångt om födan», «brist på lifsnödtorftigt uppehälle», 
behöfva befordran till någon «sacellania». Dessa öfveransträngda 
och uselt aflönade lärare uträttade dock, relatift taladt, storverk. Det 
var dock de, som genom sina mödor lade grunden till all den 
bildning som fanns. Man kan säga äfven om dem, att det var 
«ett folk som frös och svalt, men segrade tillika». Ty segrar 
vunno äfven de.
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Innan vi för denna gång lemna skolan, vilje vi kasta ännu en 
blick på sjelfva byggnaden, och fråga, om några vigtigare förändrin
gar derå skett sedan Mäster Lars (Lundii) tid? Nej, icke särdeles. 
Visserligen gå «fönster» ofta sönder både i «öffre»- och «nedhre- 
scholen», det veta vi redan; och sådant kräfver att «byggas» (lagas), 
om ej både hörare och djeknar skola sitta för väder och vind. 
Någon skolkassa, att betala «fönsterbyggning» med, finnes icke egent
ligen, utan medlen få tagas af skolans «pungapengar» så långt de 
räcka. Inkomsterna hafva, säger man oss, för de senaste åren till- 
sammanräknadt uppgått till 17 t dal. 5 öre, utgifterna för samma 
tid till 9 g dal. 7 öre. Behållningen skulle således bli 7 dal. 30 
öre. Men deraf afgår icke så obetydligt. Utom de bräckliga 
fönsterrutorna (hvilka naturligtvis äro af minsta möjliga dimensio
ner och innefattade i bly, 16 rutor i höjden?), kräfver också åt
skilligt annat litet emellanåt att förbättras och förnyas. Så har 
nyckeln till nedre kammaren måst «förnyias». Småpiltarna hafva 
väl slarfvat bort, eller vridit sönder den gamla.

Nå än skolmästargården? Stugan här bredvid, inne på tomten 
på andra sidan om gatan, har någonting gjorts vid den? Ett och 
annat. Taket var så välsignadt illa besväradt af dropp *),  att man 
måst kosta på sig ett skeppund näfver, att täcka om det med; och 
sedan lär det hafva blifvit bättre. Takrännor förstår man sig icke 
på; de äro ännu icke uppfunna, och torfven blir, begripligt nog, 
snart sur. Näfvern kostade emellertid sina modiga 3 dal. 7 öre. 
Det blir snart icke mycket qvar på «behållningen». — Det är på 
höstsidan, ett stycke fram i September. Torfven på taket påminner 
oss derom, ty den grönskar icke längre med sommarens friskhet. 
Vi kasta en blick på den likaledes höstligt stämda kålgården och 
kryddgården. Två «nya portar med gångjern, hakar och haspar», 
lära här behöfva insättas. Blifva de sedan rödfärgade eller tjärade, 
så blir det utan tvifvel både smakfullt och varaktigt; men den ut
giften är ännu' besparad, och blir kanske ej råd med.

*) Jfr 1638 «näfver att täcka dropp med».

Hvem har bott i skolmästargården efter Lundii afgång? Derom 
kunna vi få underrättelser af en person som heter «klockareHendrich». 
Vi känna honom icke förut, och det är just icke heller någon be
kantskap att göra. Han lärer vara, lindrigt sagdt, en stor slarfver; 
och är bland annat, litet emellan, uppkallad på rådstugan, för att 
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han tagit öl för ärende. Dit uppkallades han också för en tid se
dan (det var i April förledet år 1632), för att redogöra, huru han 
fått den boken, som för Mäster Nils kyrkoherden forkommen är, 
men sedermera igenfunnen, såsom pansatt för en kanna öl hos 
«Hans Benchtsson». KlockarHendrich säger, att en af hans vän
ner, skräddaremästersvennen Anders, funnit boken «i sängehalmen i 
skolmästargården, den tid Jon Andersson der var»; «men hvad 
sanning medföljer hans berättelse, kan man ej veta» *).  Så mycket 
fingo vi dock veta, att Jon Andersson bodde i skolmästaregården; 
och det var det, som vi frågade efter.

*) Rådst. protok. 1632 d. 11 Apr.
**) Borgmäst. och råds förkl. 1637.
"') Borgmäst. och råds förkl. 1637.

Men hvem bor der nu? Det skola vi strax säga. Det gör 
Tyska «orgemakaren». Gården låg så väl till hands, att man icke 
kunde ha hjerta, att låta den stå ledig och onyttig; helst som 
ingen skolmästare fanns, som kunde gö.ra anspråk på den, utan 
blott hörarne; och ville icke de skaffa sig bostad sjelfve, så kunde 
de vara utan. Den «uppläts» derföre till orgbyggarens «habitation 
och verkställe», alldenstund ingenstädes närmare lägenhet var än 
den gården, och den stod öde och ledig “). Den konsterfarne mä
staren skulle sjelf, på rådbråkad och tyskbemängd 1600-talets 
svenska, kunna säga oss både det, och hvarföre det går så lång
samt att få verket färdigt. Han skulle möjligen kunna undervisa 
oss om alla dessa stämmor, «Prinzipal», «Gedacht», «Scharff», «Un
tersatz» o. s. v., som han tänker sätta in, och som kräfva både 
konst och tid, att förfärdiga, — om vi nämligen finge tillfälle att 
tala med honom personligen; men han är för tillfället ej till träf
fandes, och vi gå .således miste om dessa kunskaper, och skole hop
pas att verket i alla fall blir -färdigt i sinom tid. En hans embets- 
broder och landsman, Mäster «Giirgen Speet», få vi se något senare. 
Han kommer att bygga om hela verket; ty en ända med förskräc
kelse tager det orgverk, hvars förfärdigande nu med stor tidsutdrägt 
pågår i den till Tyskens «habitation och verkställe» «upplåtna» 
skolmästargården. Man kunde ju «icke förmoda, att arbetet så 
långsamt vara skulle» *").  Upplåtandet af gården skedde emellertid 
med ståthållarens, kyrkoherdens och borgmästarnes consens. Att 
«borgmästarne» gåfvo sin «consens», förvånar oss icke. De hade 
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gifvit sig sjelfva consens att taga penningarne; gården behöfde inan 
ju ännu mindre genera sig med. Mäster Nils kyrkoherden såg på 
kyrkans bästa, och fann naturligtvis både vackert och önskvärdt att 
kyrkan finge sig ett orgverk; och ståthållaren var det som sjelf 
hade ställt sig i spetsen för orgverksanskaffandet. —■ Men hvar skall 
skolmästaren bo, om det kommer någon sådan? Det blir hans 
sak. Det får han se sig om. Hoppas, att ingen skall blifva 
staden «påträngder»*)- «Trägården» har D:tius Georgius, och 
har den sått **).

’). Konsist. Apologia 1637 d. 11 Junii.
") Ransakn. i Örebro kapitel 1638.

*“) Konsist. Apol. 1637 d. 11 Junii.

Vi hafva haft tillfälle att kasta en blick både i skolan och i 
skolmästargården, och sett åtminstone till det yttre, hur der såg 
ut, och hvad man der hade för sig. Beskaffenheten af den under
visning, som meddelades, känna vi ej. Men om vi också antaga, 
att den var så pass tillfredsställande, som den under förhanden- 
varande omständigheter kunde bli, så kunde dock den närvarande 
interimsställningen i längden icke gerna fortfara. Det var omöj
ligt, att de tvenne fattiga och med omåttligt strängt arbete be
tungade hörarne skulle kunna vederbörligen sköta 98 lärjungar på 
olika stadier, från 7—9-åringarne abcdarierna till de Vuxna djek- 
narne som läste retorik och grekiska och icke hade många år 
qvar till prestexamen. Härtill kom äfven, att bisk. Johannis Ilud- 
beckii tilltänkta donation af Eskog, om hvilken man nu börjar 
tala, och hvilken skulle gifvas till en förbättring i «skolmästarens» 
ställning, förutsatte att en skolmästare (och icke blott «hörare») 
skulle finnas. Ville man således komma i åtnjutande af donationen, 
så måste man se till, och skolan blefve med en sådan högre och 
skickligare föreståndare försedd. Emellertid, «enär konsistorium 
förnam, att skolan icke kunde vid magt blifva, eller väl förestås, 
med mindre de i Örebro en förnämlig Magistrum till skolmä
stare hade: så blef sådant dem (Orebroensibus) förehållet, med en 
vällärd och skickelig mans anpræsenterande; såsom den, hvilken 
både efter sin lärdom och sin lefverne skulle dem och deras barn 
skickelig vara, ocli hade ett godt vitnesbörd både inom fädernes- 
landsens skolor, som ock från utländska doktorer och akademier» *“). 
Mannen var Nicolaus Svenonis Buddæus.
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Det var ingen vanlig skolmästare Orebroenses fingo: grund
lärd, mångsidig, vidtberest, erfaren och välpröfvad både i lägre och 
högre undervisningsvårf. Han hade redan på 1620-talet tjenstgjort 
såsom konrektor i Strengnäs katedralskola, och 1627 såsom profes
sor (leetor) extraordinarius vid det nystiftade gymnasium der- 
sammastädes; derefter vid utländska akademier idkat lärda studier, 
hållit disputationer och föreläsningar, utgifvit vetenskapliga afhand
lingar i flera ämnen, och blif-vib lagerkrönt i Upsala 1633. Han 
hade efter återkomsten till fäderneslandet under tre år väntat på 
kallelse till någon beställning, och nu fick han af Strengnäs konsi
storium sådan kallelse till Örebro rektorat i början af 1635. Han 
var en man i sina bästa och kraftfullaste ålder, ännu knappt 40 år, 
verksam, kraftig, nitisk. Skulle något kunna anmärkas mot ho
nom, så vore det kanske, att nitet någon gång öfvergick till 
ifvér; ehuru visserligen äfven det allra saktmodigaste och tålmodi
gaste lynne i verlden skulle halva kunnat bringas till sjudning af 
det behandlingssätt, som vederfors både honom och den skola, 
hvars rätt han hade att bevaka. Det gick lätt att stöta sig med 
cives, och Buddæus fick erfara följderna deraf. Den tidpunkt 
och de omständigheter, under hvilka han hitkom, voro så ogynn
samma som möjligt. Med sin begåfning, sin skicklighet och sin 
energi, skulle han säkerligen hafva ryckt upp skolan till en förut ej 
öfverträffad höjd, och skulle hafva återfört Jacobi Rudbeckii da
gar, om de yttre förhållandena varit annorlunda beskaffade, och 
om han af stadens förmän rönt den yttre medverkan, på hvilken 
han kunde äga berättigade anspråk.

Hit ankommen på våren 1635, emottog han d. 12 Maji skol- 
inventariet, och d. 15 Maji skolans «pungapengar». Hur stod det 
till i skolan, när han kom? Vi veta det redan. Testamentspen- 
garne efter Lars Olsson voro borta. De voro «infordrade» till 
kyrkan, och inlagda i orgelbygnaden, som ännu pågick. Det var 
skolmästarens rättighet och skyldighet att återfordra dem. Sådana 
anspråk ansågos såsom högst opassande «wijdlyfftigheeter», «onödiga 
beskylningar» och «otiänliga meningar» *). Naturligtvis var det äf
ven en mycket otjenlig mening, att han ville bo någorstädes, 
och att han ansåg skolmästargården i sådant afseende böra kofhma 
i fråga. Der bodde ju Tyske orgbyggaren, och till dennes habi- 

’) Civium besvär mot Buddæum 1636 d. 28 Maji.
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tation och verkställe var gården «tjenlig» och välbelägen, och af 
vederböranden «upplåten». Någon skolmästare hade cives icke bedt 
om. Denne mannen Buddæus var ju dem helt obehörigen och 
mot deras vilja «påträngder» *).  — Men «trägården» som hörde till 
rektorsbostället, den behöfdes väl åtminstone ej för orgelbyggeriet? 
Den borde väl skolmästaren åtminstone kunna få? Nej, icke ens 
trädgården. Den hade D:nus Georgius, öfverste höraren. Borgmä- 
starne läto «tillsäga» Buddæus, att «icke befatta sig med trägården», 
och tyckas till och med hafva satt lås för den, så att han icke skulle 
komma dit. Tillsägelsen syntes honom vara ett «ingrepp i konsi- 
storii embete». Han vände sig till kyrkoherden, för att få veta 
hvad han hade att göra, och fick till svar: «hafve I antagit recto- 
ratum, så må I ock fuller träda till trägården» (icke vetandes, att 
Hr Jöran hade den sått); på hvilka ord rektor «bröt opp låset för 
trägården». Nu hade han emellertid fått en ovän äfven i Georgius, 
hvilken till trädgården icke hade den ringaste rätt, (mer än någon 
lämplig ersättning för utsädet, d. v. s. de utsatta ärterna, kålplan
torna o. s. v.). Georgius hade kanske äfven sjelf bespetsat sig på 
att blifva rektor, åtminstone ville han blifva det efter Buddæus 
1638. Snart får Buddæus en ännu farligare ovän i sjelfva lands- 
höfdingen och ståthållaren, då han i Julii 1635 till denne inkom
mer med en skrift om testamentspengarne och om skolmästargår- 
den; ty landshöfdingen sjelf, såsom den genom hvars «idkesamma 
drifvande» “) orgbygnaden blef företagen, var icke alldeles utan 
del i de begångna otillbörligheterna, och kände sig derföre träffad 
och högligen förnärmad.

*) Konsist. Apol. 1637.
“) Borgm. och råds förkl. 1637.
”*) Konsistorium hade aldrig begärt några socknar ifrån de andra skolorna, 

ntan allenast att, Gudi till ära, ett kollegium måtte i Strengnäs upprättas; och 
«effter H:s K. M:t för rviisse orsaker tecktes så dispensera, så motte wij ther 
wijdh blifwa.»

Men vi återvända till Maji 1635. Det var d. 12—15 Maji 
som Buddæus mottog skolinventariet och pungapengarne. Den 27 
i samma månad skrifver konsistorium, att restitution af socknarne 
(«de förra dertill liggande») icke låter sig göra, enär Sal. H. K. 
M:t, högtprislig i åminnelse, hafver sjelf denna ordningen gjort“*).  
Örebro måste således nöja sig med de socknar, som redan blifvit 
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efterlåtna, emedan konsistorium har tagit sig sä nära som det kan. 
Hvad «studentepengarne af Nerike» beträffar, skrifver konsistorium: 
«oansedt vi ganska besvärligen kunnom dem till annat bruk vända, 
helst medan vi nästan hvart är behöfva någre lärde män så väl 
till detta konungsliga kollegium, som till skolorna i stiftet, och 
kunnom dem icke få, med mindre de först med någon hjelp af 
stiftet förfordrade varda, dock likväl, medan vi förnimmom eder 
trångmål, efterlåtom vi eder samma penningar en tid till skol
mästarens uppehälle; men der bredevid måste ock staden, så hos 
eder som annorstädes, vara betänkt att skjuta ock årligen en pen
ning samman, såsom ock hålla hand öfver Lars Olssons testamente, 
att dess interesse användes till skolmästarens underhåll, och icke 
till något annat bruk. När nu M:r Nils Buddæus till eder skol
mästare insatt är, så är ingen tvifvel, att Biskopen i Vesterås 
håller sin lofven om gården (Eskog); derom vi vilja honom till- 
skrifva.» Ett sådant bref till «Episcopum Arhusiensem» (Johannem 
Budbeckium) afgår också, d. 14 Julii.

D. 31 Julii står Buddæus redan inför borgmästare och råd. 
Landshöfdingen har till dem inlemnat Buddæi klagoskrift, genom 
hvilken han anser sig hafva blifvit personligen förnärmad. Bud
dæus är nu således sjelf anklagad. Det ser rätt farligt ut för 
honom; och han skall dömas af borgmästarne, som äro parter lika 
så väl som landshöfdingen. Buddæus svarar, att han icke har 
åsyftat några beskyllningar mot någon; yrkar icke heller på att 
domstolen skall förklara sig jäfvig; han är nykommen hit, och 
«refererar sig till vittnen, som honom berättat hade». Han har 
endast velat sin och skolans rätt, och är benägen till förlikning. 
Denna beviljas, med förbehåll, att han icke flera gånger kommer 
med sådane «onödiga beskyllningar». Protokollet är ganska ord
rikt, men undviker omsorgsfullt, att säga hvari beskyllningarne be- 
stodo, och slutar med de orden, att hvad Buddæus sagt blef ho
nom, med nyss angifne förbehåll, «ti 11 gi f ve t». Det är således Bud
dæus som fått förlåtelse. Det var ju ädelmodigt? Om stadens 
möjliga skyldighet att uppfylla vissa förbindelser med afseende på 
testamentspenningar o. s. v., iakttages vältalighetens djupaste tystnad.

För att «återbringa socknarna» till Örebro, och för öfrigt verka 
hvad sig göra lät till skolans bästa, hade Buddæus uppehållit sig 
en längre tid i Stockholm. Förmodligen var det närmast före 
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hitkomsten, i Maji 1635, emedan Stockholmsvistelsen räckte i 3 
månader. Den kostade skolmästaren af egna medel «32 Rijchsda- 
ler», en för den tiden betydlig summa. Vi erinra oss, att Bud- 
dæus efter återkomsten till fäderneslandet tre år varit utan anställ
ning, och väl således icke hade så godt om «Rijchsdalrarnev, samt 
att en tre månaders vistelse i hufvudstaden var en stor affär. 
Buddæus hade besökt Biskop Paulinus, som då befann sig i Stock
holm. Säkerligen hade han väl äfven uppvaktat Biksens Råd, på 
hvilka det berodde, att efter de muntliga andraganden om skolans 
ställning som skolmästare kunnat framföra, bevilja socknar eller 
annan hjelp till skolan. Äfven staden Örebro hade sändt «kom
missarier» i enahanda ändamål till Stockholm. På en sammankomst 
hos Biskop Paulinus lofvade nu «stadens kommissarier», att när de 
komme hem, skulle de «staxt» (!) lefverera M. Buddæo både inte
resse på pengarne, och äfven skolmästargården. Men när de, efter 
hemkomsten till Örebro, sågo närmare på testamentet, funno de 
(utan tvifvel med sann tillfredsställelse), att i testamentsbrefvet ej 
uttryckligen stod «skolmästaren» utan «skolan till godo»; och 
deruti finna de nu, genom en utmärkt advokatyr, en ypperlig före
vändning att återtaga löftet. De vilja icke förstå, att interesset å 
testamentsmedlen just användes «skolan» till godo, om det användes 
till hvad som skolan framför någonting annat behöfde, nämligen 
en skolmästare; eller att till skolans gagn ovilkorligen hörde 1:0 
att en skolmästare fanns, 2:o att denne kunde lefva. För öfrigt 
vilja de icke heller gifva «skolan» något. De neka att hafva 
lofvat. De kunna icke minnas, att de utlofvat något interesse*);  
liksom det icke vore klart af sig sjelft att sådant skulle ges, då 
det just var interesset som testator förordnat skolan till godo.

*) Ransakn. i Örebro kapitel 1638.

Orgemakaren fick emellertid sitta i orubbadt bo, och Rector 
inhystes omsider i en «legd» bostad, nämligen hos «Rådman Ry- 
nings Nils», hvilken sålunda blef «Rectoris värd». Buddæus fick 
der bo och trifvas bäst han gitte, såsom inhyseshjon.

Vi hafva hunnit till 1636 i Maji. Buddæus har varit i Öre
bro jemnt ett år. Gives skrifva nu till konsist. 1636 d. 28 Maji, 
att de - alldeles vedersaka denne skolmästaren, hvilken de alls icke 
kunna med, både för hans «otjenliga meningars» skull och äfven 
för åtskilliga andra orsaker. Han är t. ex. för dyr på liksången, 
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då djeknarne sjunga vid begrafningar, begärandes 6 daler för hela 
skolan oeh 3 för halfva, hvilket är alldeles för mycket *). Dess
utom säga sig cives förut flera gånger skriftligen, såsom muntligen 
då «Wällärd M:r Jöran» (Georgius Wintrosius) här stadder var, 
«låtit sin mening förnimma» om skolan och skolmästaren. Det är 
nämligen alldeles nog, att här finnes en «BarneSchola» “)• Någon 
skolmästare behöfves icke; utan begge hörarne kunna mycket 
väl denna ungdomen förestå. Kunna ock socknarne igenfås, begä
rar man dock ingalunda denne skolmästaren Buddæum.

Trenne cives voro några dagar senare, d. 21 Junii, i Strengnäs. 
Efter af konsistorium undfången «skälig increpation och förskylld 
undervisning», berättade desse, att «M. Buddæus hade ingen synner
lig skuld, utom det som är antecknadt, och att han förbjuder sina 
djeknar sjunga Panem propter Deum utanför deras portar, som 
äro hans ovänner.» Vi erinra oss sången utanför portare (ostiatim), 
som omtalades redan 1615 och senast 1633, då det hette att in
komsten derför delades mellan hörarne och djeknarne. Denna sång 
var emellertid äfven en uppmärksamhet mot de förnämligare cives, 
utanför hvars portar sången utfördes. De som således icke hedra
des med sång, ansågo sig förfördelade; och detta var ett af civium 
besvär mot Buddæum.

Ändamålet med de trenne Orebroensernes besök i Strengnäs 
d. 21 Junii var för öfrigt, att bedja om konsistorii befordring hos 
riksregeringen om understöd till Bectoris underhåll; äfvensom 
att förre kollega Brynolphus, nu sacellani medarbetare i Örebro, 
måtte, ehuru ej tillhörande stiftet, få vara qvar i Örebro, så mycket 
mera som han är dem behaglig, samt «förer ett skickligt väsende 
och predikar väl». Vidare upplysa de, att Buddæus, (oaktadt allt 
hvad de hafva emot honom, ändock) «icke är afsatt» (icke af 
stadens myndigheter förbjuden att utöfva sin skolmästartjenst). 
Åter ett vackert bevis af ädelmod och återhållsamhet!

■) Priset hade stigit betydligt sedan 1615, då det från 10 mark höjdes 
till 12 mark, och nu till 6 daler, «för hela skolan».

**) Så lät det icke, för knappt 10 år sedan, i skrifvelsen till Kongl. Maj:t, 
som framfördes af de 3 provinciates på stadens och hela provinsens vägnar: 
om det hlefve en »harneschola, giorde thet lichwäll icke tillfyllest, medan 
ther tå icke kunde wara några stora dieknar» o. s. v,

IV
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På ansökningen till regeringen om understöd till skolan, re
solverar Kongl. Maj:t d. 10 Julii, att derom skall gifvas besked 
«när Bisperna komma till hopa», och «en viss ordning om 
skolorne i riket» skall författas. — Beträffande Brynolphus, hvil
ken under tiden insändt till konsistorium ett af magistraten utfär- 
dadt, och med stadsens signet bekräftadt, tjenstgöringsbetyg, under- 
stödt jemväl af M:r Nils kyrkoherden, finner konsistorium d. 2 
Sept, för godt tillåta, att Brynolphus «får vara qvar», och blifva 
sacellanus i Almby, dock så att M:r Nils låter Martinum (Suenonis 
Cespium) såsom en ordinarium sacellanum hafva 12 tunnor säd, 
men D:no Brynolpho skall kyrkoherden löna sjelf. Samma dag d. 
2 Sept. 1636, får M. Jonas Bergius, præpositus i Glanshammar 
(vår gamle bekante, som höll ransakning i skolan 1633), af konsi
storium i uppdrag att «reconciliera M. Buddæum med Ståthållaren 
i Örebro W:ne Gust. Leijonhufvud; det M:r Jonas godviljeligen 
lofvade sig vilja göra.» Medan vi vänta på utgången af detta re- 
conciliationsförsök, vilje vi kasta en blick in i stadens inre för
hållanden denna tid, — för att på samma gång få en stund hvila 
oss från skriftvexlingen mellan staden och konsistorium, samt från 
grälet mellan skolmästaren och cives.

Under letande i rådstuguarkivet, i stadens gamla Tänkieböcker 
(rådstuguprotokoller), för att finna upplysningar om Buddæus, hafva 
vi om honom funnit ganska litet (emedan de bladen som handla 
om skolan synas hafva på en senare tid blifvit ur Tankeboken 
uttagne, för att bland skolans handlingar förvaras); men väl åt
skilliga små interiörer af svenskt småstadslif på 1630-talet. Vi 
skola här anteckna något litet deraf.

Bland utmärkande drag hos borgerskapet, eller åtminstone hos 
de styrande i Örebro denna tid, hafva vi redan tyckt oss märka 
en nog stark motvilja mot kostnader, äfven de mest befogade, och 
en deraf någon gång föranledd oklarhet i begreppen om rätt och 
pligt. Saken finner sin psykologiska förklaring i de inskränkta för
hållanden, under hvilka man lefde. Knappheten i tillgångar och 
hvarjehanda trångmål föranledde en något trång uppfattning af 
hvad som var behöfligt och nödvändigt, och derigenom äfven af 
hvad som var tillbörligt. Kom sedan det egna interesset med i 
spelet, blef blicken ännu dunklare. Skolan, eller åtminstone skol
mästaren, var en «onödig» utgift. Man behöfde ingen högre un-
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dervisning; man kunde ju mycket bra hjelpa sig med «barnskolan»; 
den kostade ingenting. Men äfven stadens egna omedelbara behof 
ansågos emellanåt för onödiga utgifter, hvilka man, om det på 
något sätt var möjligt, ville undandraga sig. Stadsbron t. ex. be- 
höfde lagas. Det behöfdes bröstvärn på sidorna, och dessutom ny 
«port» på bron. Vi befinna oss i brotullarnes tid, då tull skulle 
betalas för en del varor som fördes öfver bron *).  Uppå höga 
öfverhetens vägnar och befallning tillsade fogden (slottsfogden) 
1636 d. 9 Junii, «att stadsbron skulle förfärdigas, och med svarf- 
vade pelare på begge sidor, så ock ny port.» Dertill svarade bor
gerskapet, att de aldrig varit vana vid «pelare»; sammaledes om 
«porten», den hafver icke staden varit pålagd att hålla, ty det 
«kan icke afgå utan stor bekostning och stadsens invånare äro der
till «oförmögne». — Ordet «oförmögne» användes här till omvexling 
med «icke mäktige», hvilket vi förut hafva sett ungefärligen syno
nymt med «ovillige».

*) Brotullen utarrenderades vanligen; och det synes hafva varit förmånligt 
att vara «Brotullsarrendator», under hvilken titel vi något längre fram få att 
göra med en hland skolans vänner och välgörare.

**) Rådhuset var beläget vid stadens dåvarande «storgata», som gick fram 
i sydöstra hörnet af torget, ungefär der nu (1875) Hypotekshnset och En
skilda Bankens lokal är.

Beträffande enighet och samdrägt mellan stadens förmän 
sjelfva, synes dermed icke alltid hafva stått fullt väl till. Sam
tidigt med Gustaf Adolfs stora fältslag i Tyskland, levereras 
mindre bataljer här i Örebro. En sådan batalj, icke utan blods
utgjutelse, stod 1630 d. 9 December på Örebro »rådstukammare», 
der Borgmästare och Råd kommo i gräl och slagsmål med hvar
andra inbördes; Vi minnas det graunt: räkningen med den Hol
ländske skepparen Cornelius Spex, som sålt en skuta till städerna 
Örebro och Arboga. Räknegöromålet skulle underlättas och klare
ras genom forfriskning med «några kannor» Lybskt öl («de främ
mande till en ringa tractation»). Ölet blef för starkt, eller för ym
nigt, och medförde föga reda i begreppen. Man kom sig att tala 
om Holländare, Calviner och Zuinglier; «dock ett fåfängt discurs». 
Kämnären Wälaktad Nils Persson kallade Borgmästaren Christopher 
Böös för en «Zuinglius». Detta gick för långt. Hvem vill väl 
gerna heta en Zuinglius, till och med om det vore af en rådman
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och kämnär? Stämningen blir alltmer tumultuarisk. «Christopher» 
tog till en knif och stack «Nils» ett «köttsär». Dagen derpå 
rättegång; fråga om edsöre nedtystas; parterna bötfällas o. s. v.

Afven borgmästare och råds eller mera framstående borgares 
qvinfolk kornmo icke alltid så väl öfverens. Någon gång stodo fa
miljerna fiendtliga möt hvarandra af icke synnerligen vigtiga anled
ningar. En sådan anledning till familjehätskhet erbjöd 1636 en 
ung, intet ondt anande gris, som råkat olofvandes . komma in i en 
kåltäppa, och der njöt sitt sorgfria väsende *). Per Christophersson 
Stadsskrifvares flicka kastade en sten på fyrfotingen, för att få ut 
honom ur kål-landet, och detta med den olyckliga påföljd, att han 
måtte släppa till lifvet (oafgjordt om det skedde omedelbart eller 
genom påskyndad slagtning). Häröfver förgrymmade sig emellertid 
den vådligen omkomnes förolämpade matmoder, «Hustru Malin, 
Welam Klercks», och umgicks med försök till trolldom, så att Per 
Christopherssons flicka icke skulle bli gift. Fiendtligheterna voro å 
ömse sidor både häftiga och långvariga. Trolldomen måtte emel
lertid icke hafva lyckats; åtminstone blef en dotter till Per Chri
stophersson, Brita Persdotter, gift, och det ganska fördelaktigt, näml. 
med ledamoten af högvörd. domkapitlet, sist kyrkoh. i St. Mellösa, 
Jonas Benedict! Kjusander, med hvilken vi gjorde bekantskap vid 
hans prestexamen 1629 d. 2—9 Okt. **).

En och annan individ af det täcka könet uppträder under
stundom på ett föga älskvärdt och intagande sätt. «Hustru Elisa
bet, Johan Larses», ■ en borgarehustru, står flitigt inför rätta på 
1620-, 30- och 40-talen. Hon är grälaktig och ofta mindre nyk
ter; hon har en «ovettig mun», nyttjar «skamliga ord och svordo
mar», och anfaller sjelfva borgmästaren med åtskilliga mycket fula 
ord och talesätt, hvilka i protokollet helt oförblommeradt upptagas. 
Buddæi närmaste efterträdare i skolmästaresysslan blir åberopad 
som vittne om hennes uppförande vid ett tillfälle, då han i någon

’) Ännu i slutet af 1700-talet, i Örebro Ekonomi- och By-ordning, fanns 
nödvändigt, att omständligen förbjuda svinkreaturen- att promenera på gatorna. 
I Örebro Weckotidning 1777 införes en kungörelse, att svin, som drista sig att 
gå på vallarne vid slottet eller på borggården (n. v. parken) eller vid krono- 
bränneriet (n. v. husarstallet), få skylla sig sjelfva, om de blifva «ihjelskjutna» 
eller «förda till hospitalet».

") Aur. s. 722, Foil. s. 419.
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sin anledning var inne hos borgmästaren. Med sina grannqvinnor 
har Elisabet svårt att vara sams, är giftig i sina omdömen, och 
förtalar på ett högligen kränkande sätt ölet, som «Olof Nilsson 
Bryggares hustru» brygger, sägande att denna tidtals plägar tvätta 
sitt linne *)  i ölkaret. Elisabet har för sin elakhets skull blifvit 
«stadsförvist», men fått försköning mot vilkor af bättring, som 
dock ej visat sig. För förtalet- mot ölet slipper hon med böter. — 
Bland samhällets olycksbarn förekomma, denna tid såsom alltid, 
nöd och brott; de senare stundom af mycket vidrig och upp
rörande natur “).

*) Elisabet har nyttjat ett annat, mycket kraftigare ord.
") Tiggaren Lasse Persson blef för sådant brott, som han på sig sjelf 

bekannt, och för hvilket han sjelf säger sig «icke värdig vara att lefva», dömd 
1637 d. 25 Sept, att å.båle brännas.

*'*) 1617 d. 24 Jan. (under Hindersmessan) tillsades inför rätta Anders 
Halffuarsson, att «så framt han efter thenne dagh hyser eller herbergerar någre 
horor, skall han förwisas staden.» — I Jacobi Rudbeckii Leges scholæ 
Orebr. förbjudes besök på krogar och dåliga nästen (in tuguriis et ganeis).

Scener ur marknadslifvet i Örebro på 1630-talet skildras 
ined stor natursanning. Till marknadsnöjena hörde bland annat 
spel och dobbel. Ölkrogar och hvarjehanda mindre aktnings
värda förlustelseställen omtalas tidigt* “)- En hattmakare från Norr
köping blef på Hindersmessan 1637 «afspelad» sin häst, alla sina 
hattar m. m., och berättar åskådligt huru det tillgick. Hans med
spelare voro tre «herrar» (förmodligen resande industririddare), af 
hvilka en uppträdde med det adligt klingande namnet «Matthias 
von Bergen». — Om de, inre förhållandena inom familjelifvet lemna 
konsistoriiprotokollen emellanåt bjerta upplj'sningar, i fråga om 
äktenskapsmål m. m.

De arkivhandlingar, vi haft tillfälle att undersöka, visa oss 
således en brokig mångfald af taflor ur lifvet, understundom rätt 
kraftigt målade, hvilka vi här endast i yttersta korthet kunnat 
antyda. Men de visa oss merendels blott en sida af lifvet; och 
detta är hvad vi i opartiskhetens namn böra ihågkomma. Protokol
len äro hufvudsakligen af brottmålsinnehåll, och kunna således endast 
visa oss en dej af samhället, och dennas fel, brottsligheter och skröp
ligheter. Den andra och bättre delen, jemte förtjensterna och de akt
ningsvärda egenskaperna, och allt det goda, som rättvisligen kunnat 
sägas, blef icke så mycket synlig; emedan ingen tillfällig anledning
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gjorde, att detta blef i skrift förvaradt och hågkomsten deraf åt 
efterkommande bibehållen. Om vi rätt uppmärksamt genomläsa ett 
enda sådant dokument som t. ex. Lars Olssons eller någondera af 
Budbeckiernas testamentsbref, så kunna vi dock der finna mycket 
flera saker än blotta donationerna. Vi finna sinnelag och tänkesätt, 
som icke förfela att mägtigt tala till våra hjertan; vi finna egen
skaper, hvilka vi äro berättigade att tänka oss hos många och kanske 
flertalet af deras samtida: flit, arbete och omtanke, enkelhet i lef- 
nadssätt och lefnadsbehof, pligttrohet och samvetsgrannhet, from
het och gudsfruktan. De anförda trenne männen visa oss egen
skaper, helt motsatta mot småsinnet och egennyttan. Låtom oss 
tänka på alla dessa högligen aktningsvärda personligheter, som 
vi sågo såsom subskribenter till skolbygnaden 1616—20! Hvilka 
exempel sågo vi ej, under en af hvarjehanda bördor tryckt tid, på 
oegennytta och välvilja, kärlek till skolan och kärlek till under
visningen! Exempel på oegennytta förekomma äfven nu, utan att 
vi behöfva leta efter dem. Just detta år 1636, vid hvilket vi nu 
befinna oss, dör såsom fattighusprest i Örebro den förut omtalte 
Sveno Cespius, som från kyrkoherde i Svennevad sjelf sökt sig 
denna lugnare plats, emedan han kände sig för gammal att så, som 
han önskade, fullgöra sina pligter vid ett större pastorat. Hvar 
finna vi i våra dagar ett vackrare exempel af pligtkänsla och sjelf- 
försakelse? Må vi derföre, nu och framgent under vår berättelse, 
väga de verkliga felen och bristerna, som vi se, mot de lika verk
liga, men mindre i ögonen fallande förtjensterna, som vi icke se! Då 
först blifver taflan objektivt sann, och vår dom öfver en förgången 
tid rättvis och opartisk.

Om skolans inre förhållande denna tid, om djeknarnes lif i 
skolan och under ferierna, äro upplysningarne mycket sparsamma. 
Att Buddæus skötte undervisningen med nit och skicklighet, kan icke 
betviflas. Detta bestyrkes äfven uttryckligen af de intyg, som gif- 
vas honom af kyrkoherden och andra lärde män, hvilka i skolan 
vid examinibus anniversariis afhört hans undervisning och lärjun- 
garnes framsteg*),  och vitsorda, att han på ett sådant sätt, som 
en rättsinnig skolmästare egnar, ungdomen informerat. Beträffande 
djeknarne sågo vi redan på Jacobi Rudbeckii tid, att de emellanåt 

*) Konsist. Apologia 1637 il. 11 Junii.
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blefvo invecklade i slagsmål och stundom alldeles oskyldigt au- 
fallne. Sä var det med socknedjeknen Olaus Gunnardi 1617, som 
blef öfverfallen af en drucken slottstjenare, hvilken, efter åtskilliga 
oqvädiusord, i fyllan och villan frånröfvade honom den ena af 
hans båda sockengångspåsar (innehållande kött 3$ pund, bröd 
pund, item ljus 5 marker), och derföre af rätten 1617 d. 24 Jan. 
blef, för rån, dömd «under svärdet». Förhållandet mellan läroung- 
domen i skolan (djeknarne) och stadens öfriga ungdom (handt- 
verkslärlingar, drängar o. s. v.) var, såsom man kan tänka sig, icke 
alltid så fredligt, och sökte stundom ett uttryck i handgripligheter *).  
«Djeknegossen Jacob Persson» klagar 1637 d. 14 Nov. öfver «en 
ung person, Jöns Persson benämbd», hafva slagit honom på torget, 
således förmodligen på vägen till eller från skolan, fyra eller fem 
slag med en «carbatz» (karbas), och dessutom tilldelat honom en 
«pust» (örfil). Jöns bekänner sig så hafva gjort; det ock eljest 
många vittne kunna intyga. Blef derföre sakfäld «för 2 pustar», 
till treskiftes, 12 mark”).

*) Det är ju icke många årtionden sedan det ännu hörde till både gym
nasist- och studentnöjena att «slåss med gesäller». Nationsprotokollen omtala 
icke sällan «gesälldråp», och sammanskott till någon student, som «råkat ut» 
för sådant. ") Rådst. prot. 1637 d. 14 Nov.

Hur djeknarne hade det under ferietiderna, veta vi re
dan. Det var vid jul, påsk, midsommar och Michaelis som 
både lärare och lärjungar «gingo på socken»; de senare näm
ligen endast till ett ganska begränsadt antal. Socknegång kunde 
naturligtvis icke bestås åt alla, utan blott åt de mest meriterade 
af dem, notarierna och de öfversta i hvarje klass. Liksom djek
narne under läseterminerna sjöngo vid begrafningar, eller vid hög
tidligare bröllop i kyrkan, och derigenom förtjenade sig en penning, 
förmodligen jemte någon traktering, eller vid Luciætiden och andra 
tillfällen sjöngo Panem propter Deum utanför portarne i staden: 
så uppträdde de väl äfven på landet vid de angifna helgerna, ut
förande för högtiden lämpliga sånger, och upptagande de gåfvor, 
mestadels in natura, som erbjödos. De fördelaktigaste ställena 
voro väl prestgårdarne.

Någon gång lemna oss dessa djeknevandringar tillfälle att, på 
närmare håll än vi vilja, se lifvet i ett och annat presthus denna tid. 
Då liksom nu förekommo bland presterna mindre aktningsvärda indi-
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vider, hvilkas fel vi, i sanningens interesse, icke vilja dölja. Sockne- 
djeknen Olaus Barvensis berättar oss åtskilligt om tillståndet i Skyl- 
linge (Sköldinge) prestgård 1636. Han är sjelf icke Nerking, men 
förer oss tillsammans med en Narking ocli utan tvifvel f. d. 
Orebrodjekne, hvars porträtt, måladt efter naturen, undér ett natt
ligt dryckeslag, kan interessera oss. Scenen i prestgården är ett 
nattstyeke, i mer än ett hänseende. Vi göras bekanta med tvenne 
medlemmar af det andliga ståndet, af livilka den ene är vår lands
man knektepresten Benedictus Andrem Nericiensis. Den andre är 
värden på stället, kyrkoherden Ericus Andrem Rogstadius *). Säll
skapet utgöres för öfrigt af «någre andre karlar», som vi icke känna, 
troligen socknebor, samt vår djékne Olaus Barvensis. Det är 
en Lördagsqväll vid Michaelitiden. Natten mellan Lördagen och 
Söndagen tillbringas under ymnigt «dryckeri» af öl, och allt mer 
tilltagande ölrus, till dager. Socknedjeknen bemötes med hån och 
skymford m. m., emedan han vill gå och lägga sig, och icke vill eller 
kan dricka i kapp med dem, äfvensom ieke tillräckligt uppskattar 
den heder, som vederfares honom, en ännu icke »deponerad», att 
dricka tillsammans med gamla prester“). Erån dryckeslaget går 
knektepresten direkte upp på predikstolen, och predikar för Guds 
församling. D. 30 Dec. 1636, eller sjette dag Jul, är han inkallad 
för konsistorium, och dömmes till «probban» (prest- och djeknefän- 
gelset, troligen beläget i källarvåningen af konsistorii- eller gymnasii- 
huset), äfvensom till «privation» från embetet för en tid; men från

■) Aurel, s. 427, 428.
**) Beträffande uttrycket «deponera» torde böra upplysas, att detta ord har 

två olika betydelser: 1) att aflägga hornen (deponere cornua), hvilket vill säga 
att blifva student; 2) att afslå horuen pH någon; eller att förrätta den med 
hvarjehanda hårdhändtheter förenade {receptions-Jceremoni, hvarigenom någon 
gjordes till student. Djeknarne (deponendi, deposituri), iklädda en särskilt drägt, 
samt försedda med horn i hufvndet, åsneöron, svinbetar o. s. v., fingo, efter ett 
för tillfället lämpligt latinskt tilltal, besvara åtskilliga förlöjligande («förstånds- 
skärpande») frågor; blefvo derefter med hvarjehanda verktyg grundligt behand
lade, för att befrias från de djuriska attributerna, undtiugo vederbörliga förma
ningar, och blefvo slutligen förklarade för liberi studiosi. Den Som förrättade 
ceremonien, vanligen en adjunkt i filosofiska fakulteten, kallades depositor. 
Ceremonien ansågs urgammal, och bibehöll sig länge. I de akademiska konsti
tutionerna qvarstod den, såsom nyttig och tillbörlig; dock skulle moderation 
iakttagas med afseeude på handgripligheterna. Jfr Ek, Gamla bruk och cere
monier vid ett svenskt universitet; Nord. Univ. Tidskr. Lund 1857.
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fängelset blef honom tillstadt att lösa sig med penningböter, 4 
daler *). Kyrkoherden Ericas förehålles sitt oskickeliga lefverne med

*) «Olai (Barvensis) Schriftelighe bekennelse om Dn. Benedict! obeskedh- 
lighe förhafwande, i Bokstafwen altså:

När iag om aftonen den 2. Octobr. (1636) kom til Skyll inge Prestegård, sadt 
II. Benedictas, en Krijgz prest, ther före mig. Strax när iagh war ther inkommen, 
drak han mig til, Och fich mig sedan en Silfskål ful med öl, then iag ingom 
specialiter tildräck. När Han thet förnam, sade han: drick någon til in specie! 
och fich migh sedan skålen annan gången ful, hwilken iag så hastig icke al 
Vtdricka kunde. När han sågh at något blef qwart, Sade han: Sij ther ligger 
Hypoerisis Strengnensis. Tå sade en annan: wij wiliom dricka tre på rad; ty 
omne trinunt perfeetum. Tå sade H. Beuedictus til migh; ästu en god Logi- 
cus, så giör migh beskeed om thetta Axioma är Universaliter verum. Tå sade 
iagh: Ware som thet kan, thenna gången. Strax lieh Han literas testipioniales 
af Dn. Pastore, sågh något lithet på them, och sade så: Hwij scrifuer så Ma
gister Andreas sigh Lectorem och the aridre tilförene Professores? Jag weet 
icke, sade iagh. Jo, sade Han; Præstat manere in suo Esse: Heligh död huru- 
dana Professores the ähre. Så, Så, sade Jagli. Post coenam, säda?& Dn. Pastor 
i säng-war, satte han sig, sampt mz två andra karlar, til drickz. När iag en 
stund sittidt hade, wille iag gerna gådt i säng, efter iag af resan tröt war. 
Sade H. Benedictus: Tu predicar inthet i morgon, tu skalt sittia, om än Fånen 
toghe tigh. När Han en lång stund sådan mun på migh brwkade, och mykit 
therföre at iagh war scholaris agerade, wardt iag något wred. Tå drack han 
migh til, och iagh swarade något sachta. Sade han: Fanen taghe migh, om tu 
wet något hwt, tu sitter som tu hade en stör Vti tig, tu högferdige Bengel;
tu- skulle bocka tig och böija tijn knä för mig, när iag dricker tig til; tu
hafr 3 långa Horn i hufwudet; och them hafr iagh slept. Så swarade iagh, 
at thet kom honom inthz wid. Och hände sig, at iag sadt' och rörde mijn 
fot; tå sade Han: Sit och g'esticulera med Fotterna, Hornbagge’ ästu wreder, o
Animal Cornutum? noli me stångare! och sedan sat iag tyster. Sade Han: tu
tenker något om mig; hade iagh en Knijf, fanen taghe migh, skulle iagh icke 
rista Vtur tig tankarna tijna. Sedan måtte iagh mz trug gå Vt ifrå them, 
och sedan sadt han och drack in mot daghen; och när tijdegerdz war, gick 
Han på Predikestolen och predieade. När iagh 3. Octob. terminerade, sat han 
i en gård mz D. Pastore, och drak. När iag kom in, sade han> sit hos mig, 
så kommer fulle fanen til Knichtepresten; och när iag satte mig, sade han: Jo 
tu far omkring och tager fårbogar, och förer fanen i wåld. Tå sade Hws- 
werden: dricker, Socknediekne! Swarade H. Benedictus: Jo han hafr fulle hals 
til at tagha i, besynnerliga efter han är så hornuter. Fanen tage mig, tör iag 
icke deponera honom ret nu. Deponera mig inthz, sade’iag, i ähren icke 
satte til at deponera någon. Jo, sade han, iag är så god, iag tröste wäl både 
deponera tig, och examinera tig. J få fulle det sade iag, thz kommer ehr in
thet wid Examinera mig. Gud'h ske lof iagh har wäl andra som kunna Exa
minera mig. Så sade han: pudeatne te ita mihi respondere, ö animal tri- 
cornutum !»
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dryckeri, träta och' kif med sin hustru, och andra fel. Att han 
hafver förlikts illa med hustrun, medgifver han vara sannt, men nu 
sedan Michelsmessa hafva de förlikts väl. Att han emellanåt 
«måtte slå sig till dricks», förklarar han «ske deraf, att månge och 
åtskillige gäster lända till». Han bestraffas nu af konsistorium, 
och affärdas med en admonition till ett kristligt lefverne. Huru- 
daut tillståndet i prestgåfden varit, kan man sluta deraf, att prest- 
hustrun, för ett, i samråd med sin tjenstedräng, begånget mord på 
sin stjufson, sedermera undergick dödsstraff. Mordet upptäcktes 
genom ett spökeri, som väckte ofantligt uppseende, föranledde 
«förböner i nio närgränsande kyrkor» och besök på stället af Biskop 
Paulinus och Domprosten Matthias Ilsbodinus, hvilka båda blefvo 
af den onde anden på ett föga aktningsfullt sätt bemötte *).  — 
En af våra nuvarande Orebrodjeknar Andreas Suenonis (eller Sue- 
nonius) Orebroensis **),  blir gift med en dotter till kyrkoherden 
Ericus i Skyllinge och dennes afrättade hustru.

*) Spökhistorien berättas utförligt hos Voll. s. 438—443.
") Foil. s. 441. Aurel, s. 462.

**') «Effter Bönen på Predicestolen war skeet Denna förmaning om palmsöndagh: 
förmanas BårgMästare och Kådh, at dhe effter Herrans Befalning låta Scho- 

lan Bekomma thet honom tillhörer, eliest nödgas man thet wår Nådige öffuer- 
heet- gifua tillkänna. Hwilke« och will, att huar och en efter Gudz ord och 
Sweriges lag skall sitt niuta och behålla. Thet. är wel lofwat, att sådant schulle 
effterkommas, -men thet håls ingen ord eller afskeed.

Thet är hwariom och enom en ähra, a'tt han gör thet honom är Ombetrod. 
Så är thet och enom Bårgemästare, Rådman och fougde en ähra, när han gör 
Rätt och skaffar rätt; ty thet är Hans Embete, och der till är Han satter. Men 
gör han thet icke, Så är Hans embetes ähra borta eller förkräncht. En Do
mare, säger Syrach 42., Och en Rådman skiämme sig af orätt.

Om i Drijste der på (att) i ähre månge, så hörer -thet som står hoss Esaiam 
5: Wee them som Kobla sig tillhopa med fåfängelig Band til at göra Orätt. 
Om i Drijste der på (att) i hafue någor förswar, Så hörer thet som står hoos 
Jerem. 17: förBannatt är then söm förlåter sig på menniskior, Så at han wijker 
med sitt hierta ifrå Herranom. Och the som framhärda uti sådana sin obot- 
färdigkeet, the äre Owärdige till Gudz bord, som i hörtt hafuen af Täxten.» 
Häft. 1, s. 50.

Vi återvända nu till Buddæus. Reconciliationsförsöken med 
landshöfdingen hafva ej ledt till något resultat. Palmsöndagen 
1637 håller Buddæus i kyrkan, efter predikan Om Herrans högvär
dige Nattvard (hvilken predikan han berömligen utförde, efter den 
helige andes gåfva), ett särskilt kojt men kraftigt förmaningstal *“) 
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till stadens förmän, stödt på skriftens språk. Formaningen ökar en
dast det onda. Borgmästare och råd råka i fullt raseri. En djekne 
afsändes såsom gångbud *)  till Strengnäs med en klagoskrift, och 
samme anspråkslöse budbärare återför kapitlets svar, «bannlysnings- 
brefvet», genom hvilket borgmästare och råd för orättrådighet, 
hätskhet, uppstudsighet, kränkning af högtiden, m. m. «sättas ifrån 
församlingen». Borgmästare och råd inkomma med förklaring (1637 
d. 20 Maji), samt klaga hos landshöfdingen och ståthållaren (hvilken 
sjelf är part) **),  och konsistorium afgifver sin Apologia mot Orebro- 
ensium orättmätiga beskyllningar 1637 d. 11 Junii; hvilka båda 
dokument, förut ofta citerade, äro våra hufvudkällor till kännedo
men om striden.

*) Huru många fotgängare hafva vi nu i vår berättelse haft? Andreas 
Jonæ Hare Vestg. «gick» hem (från Örebro till Skara) för att blifva prestvigd 
1617 (häft. 1, sid. XXX). Laurentius Pocularius «drog» till Strengnäs, att 
höra om socknarne 1620; fick 8 mark, eller 2 daler. En djekne gick till 
Mariestad med konsistorii bref 1627, för 8 mark; item en djekne som bar 
riksens råds bref dit till Mariestad, 8 mark. En djekne sändes till Stockholm 
med konsistorii Supplikation 1629, 6 mark; oeh nu slutligen «en Dieckne som 
gick til Strengnäs medh D:ni Præpositi bref på fougdens och boremestarenes 
onödige klagan, 1637 d. 15 Maji.» Den sistnämde djeknen fick endast 5 mark, 
hvilket var allt hvad skolkassan då ägde, och intill dess pungapengar d. 31 
Maji inflöto (häft 2, sid. 42).

”) Hvad svar från denne följt, har i Örebro slottsarkiv eftersökts, men i 
anseende till arkivets oordnade skick icke kunnat påträffas. Det vore en väl- 
gerning, om de samlade skatter af bidrag till länets och provinsens historia, 
som detta arkiv innehåller, kunde göras för forskningen tillgängliga, genom för
bättring af sjelfva lokalen, så att arbete derstädes kunde äga rum, samt i all 
synnerhet genom ordnande oeh katalogiserande af den omfångsrika och dyrbara 
samlingen. Säkerligen skulle ett sådant ordnande kunna utan allt för stor svå
righet åstadkommas. Vi antaga, att Örebro läns landsting gerna skulle vilja 
skänka den goda saken sin medverkan genom att anvisa erforderliga medel.

*") Fader till den förut (s. XIX, Lll) nämde Jonas Benedict! Kjusander.
Aur. s. 722.

Ännu har ej Buddæi handlingssätt af konsistorium rönt något 
slags ogillande. Förmaningstalet anses berättigadt, emedan han 
talat som prest och efter Guds ord. «Man kan icke anse honom 
hafva sig härutinnan försett». Men nu komma andra historier. 
De hafva afseende på «liksången». En af rådet, Bengt Olsson *“), 
har en längre tid molesterat Rectorem för tre daler penningar, som 
han betalat för halfva skolan, men fick bara «en classem och nå- 
gre af skriffuare-legsan» (lägsta klassen); derföre vill han ha en daler
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tillbakas; icke för egen räkning, utan «för att gifva åt de fattiga». 
Skolmästaren eller skolan skall icke liafva den dalern. Men det blir 
väl värre ändå, när en annan medlem af rådet (vi få nu veta hvad 
han hette) «Rådmannen Wällaktade Nils Torstensson», kommer och 
«begär skola för sitt salige barns lik», och Buddæus säger nej till 
hela liksången. Det skedde 1638 omkr. början af Junii. De orsaker, 
som Buddæus uppgifver för sin vägran, äro följande:

1. så länge som borgmästare och råd ej gjort rätt för sig 
till skolan, kunna de ej begära att få några djeknar;

2. det finnes ingen lag, att skolan skall «gå för lik»;
3. är icke heller af nöden (för saligheten);
4. sedvänjan har ej här någon giltighet, efter rektor hafver 

(här) intet underhåll och djeknarne inga socknar;
5. Nils Torstensson hade inga pengar med sig.
Emellertid blef ingen liksång af. Det renderar Buddæus en 

skrapa af konsistorium, hvilken skall muntligen tilldelas honom 
genom M:r Nils kyrkoherden. Han förmanas, på en starkt latin- 
bemängd svenska, att sig hädanefter försigtigare föhålla, och icke 
så obetänkt och häftigt störta sig i stridigheter, hvarigenom han 
äfven får elakt rykte om sig och försvårar sin befordran*).  För 

*) «Medan emillan M. Nicol. Buddæum Schölte Rectorem, och Orebrogiensis 
civitatis senatum, it nyt tumult och olijdelighit buller vpkommedt är, förorsa- 
kadt, som föregifwidt är, ther af, ät M. Nicolaus hafuer af et sielftaghidt för
slag, och olaghlighidt medel, taghidt sigh före, at extorquera then pecuniam 
Testamentariam, som dues' ifrå Scholan nu een lång tijd haft och till Kyr- 
kionnes nödtorftighe brwk anwendt hafwa, at T. R. wille honom för sigh kalla, 
och om eftérföliande Punchter nödtorftelighen admonera:

1. At thet icke hans Embete allenast widkommer, sine prævio T:æ R:æ, 
tanguam Schölte Jnspectoris et bonorum eins Tutoris, consilio, af civibus samma 
pecuniam exigera; med minder thet skedde familiari quadam et ofjiciosa, cum 
additis rationibus, compellatione, och thet på en ret och tienligh tijd och ret ort.

2. Medlet som han brwkar är aldeles olaglighidt. Ty honom som pecce- 
rar antingen Ecclesiastics eller Politicé, bör jn then thet ordinarie widkommer, 
deferera ad forum competens, och ther sollicitera sententiam Magistrates, och 
icke illegitime hempnas; som här är skedt, i thet M. Nicolavus (Buddæus) 
vindictæ loco et extorquendæ pecuniæ gratia, hafuer denegeradt en ährligh Mans 
Salighe Barns Christelighe Jordeferd, then honorem med Schole'vngdomens sång 
och föregående, som thy, ex præscripto verbi Dei et legitima Christianarum 
Ecclesiarum Constitutione, med retta borde; hela församblingen till förtret och 
förargelse, thet Salighe framlidne Barnzens ' Föräldrar, till sijns sorgz större 
augment, såsom och sigh sielf sampt Scholæ Collegis och Ihäro vngdomen til
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öfrigt är han icke berättigad att genom sådana medel eller på eget 
bevåg tilltvinga sig eller skolan sin rätt. Tvenne andra skrapor 
utdelas vid samma tillfälle, nämligen till kollega Georgius derföre 
att han underlåtit att predika påsken i Svennevad, och Martinus 
diaconus (kapellanen i Örebro Martinus Suenonis Cespius, son 
af f. d. kyrkoherden i Svennevad, nyligen aflidne hospitalspredi- 
kanten i Örebro Sveno Cespius) derföre att han tvärtom utan til
låtelse dersammastädes i Svennevad predikat söndagen Quasi- 
modogeniti (1 sönd. eft. påsk), och såmedelst obehörigen sökt 
pastoratet. Alla tre de felaktige skola af Mäster Nils kyrkoherden 
vederbörligen «admoneras».

Nu följer ett samtal å slottet. Både Carl Bonde och Gustaf 
Lejonhufvud äro mycket förtörnade på skolmästaren. Ett förhör 
hålles i sakristian, der häftiga uttryck fällas å ömse sidor. Borg- 
mästarne vilja till oeh med sätta skolmästaren från hus och her
berge. Ingen borgmästare eller rådman skall herbergera honom. 
De skicka bud derom till «Rectoris värd Rådman Rynings Nils» 
(hvars namn vi först här få), «så ock till Rectoris broder» (hvilken 
således också torde hafva varit rådman). Detta uppsåt, att få 
skolmästaren husvill, sedan män först tagit ifrån honom skol- 
mästaregården, blef dock ej «exequeradt». Konsistorium förordnar 
en ytterligare undersökning. Den förrättas i Örebro sakristia 
1638 d. 25 Julii af Præpositus i Glanshammar, vår ofta näinde 
Jonas Bergius, jemte Mäster Nils kyrkoherden i Örebro och Mar
tinus Svenonis, kapellanen dersammastädes (den samme som . nyss 
fick skrapan för att han predikat i Svennevad). Desse utgöra 
nu «Örebro kapitel», eller undersökningskommissionen angående 
klagopunkterna mot Buddæum. Protokollet kallar sig sjelf «Ran- 

skada, sampt störste willerwalla, såsom the ther af thetta, så turberade blifua, 
at the eij weta med hwem the retzligha hålla skola.

3. At han söker medel till at komma i reconciliation mz then han för- 
tö.rnadt hafuer, på thet tumultedt icke mher och mher tilwexer, oeh M. Nico
laus omsijder tanquam eius fax et tuba blifuer beslaghen, och således dragher 
Nesa och Nepst vtöfner sigh.

4. T:a R:a ville honom coercera och informera,,at han in posteru^n sigh 
prudentius förhåller, och icke så temere et præcipitanter förer sigh i then ena 
oenigheten öfter then andra; ther igenom han omsijder så infamis blifuer, at 
med tijden tillewentyrs beswärlighit falla will, någon god leghenhetz inrym- 
(mande) åt honom at winna, såsom experientia witnar androm skedt wara.» 
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sakning i Örebro kapitel», och de i detsamma upptagna «klago- 
punkterna» äro närmast föranledda af ett bref, som Buddæus skrif- 
vit till ståthållaren Gustaf Leijonhufvud, äfvensom ett till borgmä
staren Erik Andersson. Ransakningen innehåller hvad vi redan 
hafva refererat. Vi erinra här endast, såsom vigtigt, att Senatus 
erkänner kyrkan, ehuru ännu icke mägtig, dock förplig- 
tad att interesset med tiden lefverera, ehuru mycket 
det än kan tillväxa; och skrifvelsen slutar med rådets begä
ran, «att de ändtligen måtte blifva Buddæum qvitt, alldenstund 
han ingalunda velat beqväma sig till någon enighet med borgmä
stare och råd.» *)

*) Se Bil. till detta häfte sid. 9, 11.
'*) I förra häftet (s. LXXX), der detta protokoll anföres, är det besväradt 

af åtskilliga afskrifningsfel, hvarför detsamma här rättadt omtryckes.

Några dagar härefter hålles i Strengnä's «Consistorium Generale». 
Det är biskopsledighet. Paulinus är vorden erkebiskop. Dompro
sten Ilsbodinus förer præsidium i kapitlet, hvilket för tillfället är 
förstärkt med ett stort antal kyrkoherdar, utom kapitlets ordinarie 
ledamöter. Innan Buddæi sak företages, afhandlas först om den 
ena af hans kolleger, Ericus Olai (Rosendalius), hvilken vi ej på länge 
hört af. Denne är «måger» hos prestenkan i Ekeby, sitter i fattiga 
omständigheter med hustru och barn, och söker pastoratet efter den 
aflidne svärfadern, med rekommendationsbref från några bönder af 
församlingen; men tillsäges af konsistorium bestämdt, att om 
Ekeby icke göra, sig den ringaste förhoppning. Enkan skall ej 
heller nyttja hans tjenst under hådårstiden. Till pastoratet är 
konsistorium betänkt på Laurentium Lundium (Örebrorektor 
1629—30), hvilken är rekommenderad af erkebiskopen. Om nå
got löneaugment till Ericus Olai i hans skoltjenst, skall i konsi
storium framdeles delibereras.

Sedan Ericus sålunda blifvit affärdad, kommer Buddæi sak 
före. Konsistorium resolverar kortligen, att han skall från rekto
ratet i Örebro rem o v er as. Det korta protokollet härom är af 
följande lydelse: **)

«Androgos KlagePunchter aff BorgeMästare och Råådh i Örebro 
emott M. Nicolaum Buddæum, Scholæ Örebrog. Rectoremt Såsom 
KlagePunchternes Rausaakning, hållen i Örebro Sacrario, thet Vth- 
wijsar och hans eghne breeff betyghe, Såsom ähro:
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1. Att han Borgmästare och Rådh medh oqwädis ordh an
fallit haf:r, kallandes och skriffuandes them orättrådighe, oförstån- 
dighe, otacksamme, wrångwijse, ordlöse, styggelse vti thet helgha 
rummet, Satans wärktygh.

2. Denegerar them dödom sin tillbörlighe heder med Lijk- 
ceremonier oeh Sånger till theras graffbacke; förbjuder them diech- 
narna.

3. Despecterar Stadzens Embetes Män, N(ämligen), Kernnär 
och Byfougde, kallandes them StockeKnechtar.

Derföre Sententierar Consistorium: Emädan M. Buddæus mot 
gudz lagh, ordinantia« Ecclesaasticam fol. 84, werlzliga Statuta 
och leges, och emot alle trogne föregångne förmaningar, at han 
her medh afstå, och sigh mz Stadhen Wenligha instella skulle, 
sigh så förhållit haf:r, Skall M. Buddæus Ifrån Örebro Scholæ 
Rectorat removeras. Hwilken sentens han och gerna effterkom, 
och straxt sigh sielff ther ifrån sadhe.»

Buddæus är således «removerad». Det var i början af Augusti 
1638 han stod inför kapitlet, och. äfven sjelfmant tjensten «ifrån 
sig sade». I slutet äf samma månad träffa vi honom åter i Örebro, 
och få af honom interessanta upplysningar om skolans ställningar 
och förhållanden. Han är, såsom vi minnas, boende inhyses hos 
«Rådman Rynings Nils», och det är förmodligen från denna «en- 
skilta bostad», som vi nu finna honom skrifvande till konsistorii 
ordförande, domprosten Matthias Ilsbodinus. Vi skola här referera 
brefvets innehåll, och sedan höra hans egna ord, hvilka naturligt
vis äro sagda på ledig och flytande latin:

«Sedan det blifvit bekant, att jag «afsagt mig» rektoratet, qeh 
det således stod i mina motståndares hand, att tillsätta annan man 
i mitt ställe, fordrade de genast, «på anstiftan af Dn. Georgius, 
öfverste höraren, som sjelf står efter tjensten», skolstugunyekeln; 
hvilken lemnades till prosten. Redogörelse för inventariet har jag 
ännu ej velat aflägga, emedan äfven kyrkoherdarne af landet der- 
vid böra vara närvarande.

Tills vidare, medan jag dröjer här, läser jag i min enskilta 
bostad med djeknarne, på det de icke må drifva omkring i staden 
sysslolösa; ty de äro ännu icke färdiga till flyttning,' och vilja ej 
vara under underlärarnes ferla.
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Biskopen i Westeräs ämnar taga igen Eskog och gifva det 
till Arboga eller någon annan skola, om icke någon skolmästare 
kommer i mitt ställe: ty (understödet är afsedt för en skolmästare, 
men icke för två hörare, och) «ett hus föder icke två hundar«. — 
Här har D:nus Josevaldus från Axberg gått omkring i staden ur 
hus i hus, för att ödmjukt supplicera hos de högmögende om 
(deras rekommendation till) rektoratet, men «ju mer man stryker 
katten på ryggen, dess högre sätter han svansen i vädret».

Så länge D:nus Georgius är qvar i skolan, är det fruktlöst, 
att någon ny rektor i skolan tillsättes öfver honom, ty Georgius 
kommer att uppväcka en «tragoedia» mot denne, så att den nye 
rektorn, förr än han tror, varder nödd att lemna sin tjenst; jag 
har ofta klagat, men man har. ej gjort afseende på mina klagomål.

D:nus Ericus, nedre höraren, som icke fick behålla prediko- 
tjensten i Ekeby, klagar öfver ringa näringsmedel. Han har blott 
«en enda» socken att lefva af med hustru och barn, oeh kan ej 
lifnära sig; han beder derföre att till löneförbättring få sockne- 
gången af «Glanshammar eller Knista». Det är underligt, att sko
lan i Örebro, i olikhet med andra skolor, och i strid mot veder
taget bruk inom fäderneslandet och på andra ställen, har «gifta» 
kolleger. Lärjungarne betungas derigenom med allt för mycken 
träldom och lärareafgift.

I hvad belägenhet jag sjelf både är och varit, är för konsi
storium icke obekant. Jag väntade efter återkomsten till fädernes
landet i hela tre år på kallelse, och blef slutligen skickad till ett 
håll, dit Gud gifve jag aldrig hade kommit! Men:

«Har man en sorg, gör man klokt, gömma den tyst i sin barm.»
Det likar mig icke väl, stadna i Örebro, sedan jag «nedlagt» min 
befattning; beder för den skull enträget om kallelse till någon 
annan tjenst. Jag har förnummit, att H:r Bengt i Viby ämnar 
söka Ekeby. Skulle jag kunna få någondera af dessa pastorat, 
ville jag bedja derom; äfven erbjuder jag min tjenst på Gym
nasium». *)

*) «Salutem et obsequia cum debito honore paratissima.
I. Adversarii, Reverendissime Archipræposite, cum functione me abdicasse 

scholasticå, seque penes esse alium substituere comperissent, clavem scholæ sine 
mora, instinctu domini Georgij Collegæ Rectoratum affectantis, postulabant; qnæ 
tradita est Reverendo Præposito. Rationem vero inventarii, quam eodem tem-
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Vi hafva af Buddæus genom detta bref fått underrättelser om 
båda hörarne Georgius och Ericus, och om tvenne aspiranter till 
rektoratet (Georgius och D:nus Josevaldus), samt finna Buddæus 
sjelf söka pastorat eller anställning vid gymnasium. Af sistnämda 
omständighet framgår, att «removerandet» från rektoratet i Örebro

baut, reddere nolui, prætendens Reverendos Præpositos et Pastores rurales, 
quorum quoque interest Scholæ inventarium inspicere, una adesse debere; ex 
quo tempore in schola nou docui. Discipulos in ædibus privatis tantisper in
formo, dum . hic moror, ne oberrent et vagentur in urbe ociosi. Nondum n. 
parati sunt ad migrandum hine, nec sub ferula hypodidascalorum esse volunt.

II. Reverendus admodum Episcopus Arosiensis scholæ Orebroensi fundum 
Eskogen adimere vult, et Arbogiensi vel alij adjungere, nisi aliquis in meum 
succedat locum. Una nempe domus non alit duos canes. Circumivit quidem hic 
åominus Josevaldus Axebergensis domesticatim, submisse petiturus a proceribus 
urbis rectoratum; sed quo magis dextra mulcetur felis, eo altius erigit caudam.

III. Quamdiu Domimis Georgius est scholæ Collega, frustra præficitur 
ipsi novus Rector. Is n. adversus hunc tragoediam excitaturus est, ut citius 
opinione officium suum deserere cogatur; quod ego aliquoties questus, verum 
querelis meis locus non est relictus.

IV. D:ns Ericus Collega, conditione apud Ekebyenses privatus, queritur de 
exiguo stipendio. Unica n. ipsi est paroecia in priori et posteriori, ut ajunt, 
assignata, qua se eum uxore et liberis sustentare nequit et alere; quare, ut sti- 
pendiolum ejus aliquå paroecia, Glanshammar vel Knista augeatur, rogat. Mirum 
est, cur hæc schola præ alijs, contra consvetudinem patriæ et aliarum regionum, 
Collegas habeat uxoribus alligatos; pueri hoc pacto nimis servitio et didaetro 
gravant ur.

V. Q,ua conditione ego sim et fuerim, Venerabile Consistorium non fugit; 
expeciabam post reditum in patriam per integrum triennium vocationem, mis
sus tandem eo, quo utinam non venissem! sed:

Qui sapit, in tacito moereat ille sinu.
E re non est mea, ut hic Orebrogiæ, deposita funetione, diu maneam; quare, 

hine ut vocer brevi ad aliquam funetionem, T. R:dam Dig:tem obnixe rogatam 
volo. Venerabilem Dn. Benedictum, Vibyensium pastorem, pastoratum Ekebyensem 
appetere accepi; si alterutro pastoratu donarer, esset quod abs T. R:da Dig:te 
summisse peterem. Interea juventuti in Gymnasio vel alibi meam offero operam. 
T. R:da Dig:tas^cum suis omnibus Dei protectioni commendata, æternum valeat. 
Orebrogiæ pridie Calend. Septembr 1638. T:æ R:tiæ observantissimus et stu- 
diosissimus Nicol. Buddæus». — Utanskriften: «Reverendo admodum atque Claris- 
simo viro, Dn. M. Matthiæ Jlsbodino, Archipræposito et Pastori in Jäder vigi- 
lantissimo, patri in Christo, summa observantiå prosequendo, Hæ exhibeantur 
Officiosh». — På baksidan är af emottagaren antecknadt: «M. Nicolaus Buddæus 
de multis. 5. Sept. 1638.» — Brefvet skrefs «prid. Cal. Sept.» = d. 31 Aug.; 
ankom till Strengnäs d. 5 Sept.

V
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hvarken af Buddæus eller, såsom genast skall visa sig, af konsisto
rium ansågs såsom inkompetens att omedelbart söka ocli komma 
i fråga till annan anställning i skolan eller kyrkan.

Beträffande hörarne minnas vi, att Buddæus redan från första 
stunden kom i missförhållande till kollega Georgius, med anledning af 
trädgårdshistorien. Georgius, som före Buddæi ankomst varit så godt 
som rektor sjelf, kunde förmodligen äfven mindre väl foga sig i att hafva 
en rektor öfver sig. Att han «stod efter rektoratet« nu sedan det var 
ledigt, kunna vi ej klandra. Han hade tjent som hörare redan i 9 år, 
hade knappt om lifsuppehället, och kunde tycka sig så berättigad 
som någon annan, att komma i fråga till befordran eller förbättring i 
lägenhet.' Huruvida han får rektoratet, blir en annan fråga. Tills 
vidare hafva vi goda skäl att betvifla det. —- Den andre Orebro- 
höraren, Ericus, begärde i konsistorium för en månad sedan (d. 
1 Aug. 1638), samma dag som Buddæus removerades, Glans
hammars socken till understöd, om han ej kunde få succession till 
Ekeby pastorat, såsom måg hos enkan. Pastorat-successionen af- 
slogs med ett så bleklagdt nej som möjligt, och om socknen skulle 
framdeles delibereras. Men d. 31 Aug. förnyas genom Buddæus 
bönen om socken; Glanshammar «eller Knista«, heter det nu. Vi 
vilja hoppas, att han får någon hjelp; men det synes dröja ännu 
någon tid, och någon af de nämda socknarne blir det knappast.

Hvad Ekeby pastorat beträffar, visste vi förut, att jemte 
Ericus, som betogs hvarje skymt af förhoppning, fanns en mycket 
meriterad sökande, hvilken hade utsigt att gå långt, nämligen f. d. 
Orebrorektorn Laurentius Luhdius. Af Buddæus upplysas vi nu 
om tvenne andra sökande till Ekeby, nämligen Hr Bengt i Viby 
(Benedictus Erici Praetorius) *) och Buddæus sjelf. Ingen af alla 
dessa Ekeby-aspiranter får dock pastoratet. De prester som varit 
ute och slitit ondt i det långvariga kriget **), behöfva nämligen be-

’) Foil. s. 580. Tvenne söner till denne nämnas i Örebro skolas katalog 
Andreas Benedicti 1640 d. 21 Maji, och Johannes Benedicti 1642 d. 29 Ang.

”) Då det kan vara af interesse att se, hvad en krigsprest denna tid hade 
att utstå, oeh af en sådans egen mun höra underrättelser från 30-åriga kriget, 
intaga vi här ett stycke af en meritförteckning, meddelad 1645 d. 1 Aug. i 
href till biskopen, af Ericus Laurentii Ramstadius, hvilken var fältpredikant vid 
Nérikes regemente, och 1637 hade till embetsbroder i tjensten Petrus Billingius. 
Den förre är fader till kaplanen i Almby Ericus Erici Ramstadius, (jfr Aurel, s. 
143), den senare till kollega Andreas Petri Billingius.— Ericus Laurentii skrifver:
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fordran till fredligare platser; och en sädan krigsprest, fältpredi
kanten Nicolaus Magnelius, flyttas nu från den stormiga krigs
skådeplatsen i Tyskland till det lugna lierdetjället i Ekeby.

«Anno 1623 Dominica Judica blef iagh vti Strengnäs Sacris Ordinibus 
initiatus, ooh wardt samma åhr voceradt till Edle ocli Wälb: Larss Skytte pice 
memorice; ther war iagh hanss hofpredikant och Sons, Edle och Wälb: Lars 
Skyttes then yngres, præceptor vti 3 åhr.

Anno 1626 wardt iagh therifrå kallat till Feldtpredicant för Näriches Re
gemente, tå General Alexander Lessle war Ofuerste ther öfaer; och folgde trax (!) 
Regementet med Saligast H: K: Maijjth till pryssen, tå thet blef först intagit; 
ther war iagh till thess stilleståndet giordes, och mästedeels i Pillow, ther 
första winteren af Regementet till 700 man wid pass af atskillige förgiftige 
siukdomar döde blefuo; ther måste wij som predicanter wore, myckin ond 
stanck uthstå. Ahret ther efter, kom sielfua pestis ibland oss, then iagh och 
smaka måste, och manga af mine Collegis döö.

Anno 1629, tå stilleståndet giordes, war een ganska stoor hunger ibland 
krigzfolket, at . månge satte till lijfuet, Serdeles the som i skantzar torlagde 
woro; tå iagh och af obequemligh Spijs Febrem contraherade, som migh sädan 
så när i itt heelt åhr vexerade.

Anno 1630 Giorde iagh medh Saligast H: K: Maij:th thet andra vthtåget 
till Tyskland, tå iagh många miler wägs måste, tor diup Sand skull, baarfötter 
marchera och min knapsäck (!) på ryggen draga. Ahr 1631 blef iagh efter een 
ganska heftigh siukdom af Domino Joanne Busmontano aflöst, som tå war 
Regementz prest, och förreeste medh E: H: W:heetz Testimonio hem till Swerige.

A.nno 1634 Giorde iagh thet tredie vthtåget medh Regementet till Pryssen, 
oah war ther, till thess, efter Stilleståndet, alt i Pryssen blef Konungen i Pa
land igen lefuereradt.

Anno 1636 Giorde iagh thet fierde tåget ifrå Pryssen landwägen till Tysk
land, först till förepomeren, therifrå till feldtlägret wid Warben; therifrå till 
lyneborgh, och åter tilbaka till Perlebergh, ther fienden hade sigh förskant- 
zath; ther ifrå till Eeldtslaget wid Witstock, ther wij efter slachtningen ärfde 
Pestem af fiendens läger; then wij med oss förde till winter Guarnizonen vti. 
Werben Skantz, Hegelbergh och Rathnow. Anno 1637 blef iagh af min Col
lega D. Petro Billingio aflöst, Sedan Regementet af Siukdomar Marcherande och 
fienden mästedeelss war ruineradt, och med FeldtMarskalckh Wrangelss pass till 
Swerige förreste.

Anno 1638 Giorde iagh det fämte uttåget med recreu till Tysklandh;- 
samma åhr blef regementet åter af Peste ruineradt i Stetijn och Volijn, at iagh 
med störste parten af Officerna som igenlefde blef åhret efter heemförlofuade.

Åhr 1640 och 1641 War iagh boos Regementet vti Gotenborg upå arbetet.
Åhr 1640 Giorde iagh thet sidsta uttåget till Tysklaud, med Regementet, 

ther war iagh tå in till näst förleden höst Ahr 1644. Regementz Prestens 
Embete hafuer iagh förestådt ifrå åhr 1634 in till inwarande åhr.

Huad wedermödo och stort beswär iagh i medlertijdh, brede wid min 
vocations förrättande, af åtskillige förgiftige siukdomar, och Marcherande, och
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En ytterligare upplysning, som Buddæus lemnar oss, är att 
båda Örebrokollegerna voro gifta, samt att detta både var ovanligt 
(så i Sverige som utomlands) och ansågs otillbörligt, enär det vore 
alltför betungande för lärjungarne att bidraga till en gift hörares 
uppehälle. Celibatet är en pretention på hörarne ännu långt in 
i senare tider. Det utgör en uttryckligen föreskrifven regel ännu 
på 1760—70-talet. Vilja hörarne gifta sig, så få de hos konsi
storium först vackert begära lof dertill. Konsistorium gör sedan 
det afseende, det kan, på sådana ömmare känslor. Det ogifta till
ståndet är emellertid regel: l:o) i anseende till knappheten i berg- 
ningen, äfven såsom ogift; 2:o) för möjligheten till presterlig be
fordran, hvartill hörer att vara «hinderslös» och kunna «konservera» 
företrädarens enka eller dotter. Konservationsvilkoret förelägges 
äfven temligen ålderstigne och i skoltjensten utslitne sökande. 
Vid unga år kan vanligen ingen befordran erhållas. Konserva- 
tionsprincipen börjar emellertid efter hand att motsägas af lagstift
ningen; men har, det oaktadt, en ganska seg varaktighet, och häl
ler i sig långt in på följande århundradet.

Innan vi öfvergå till Buddæi efterträdare i Örebro, torde vi 
här böra meddela, hvad vi lyckats utforska om Buddæi närmast 
följande öden, så mycket mera som nyfunna handlingar sätta oss i 
tillfälle att fylla en hittills varande lucka i kännedomen om den 
märklige mannens lefnadslopp. Ansökningen till Ekeby eller Viby 
1638 d. 31 Aug. ledde, såsom vi redan hafva sett, ej till nå
got resultat. Men strax i början af påföljande år 1639 finna vi 
Buddæus på förslag till annan skoltjenst, nämligen till rektoratet i 
Telge; hvilket nästan samtidigt med det i Örebro blifvit ledigt 
genom dervarande rektors, M. Danielis Pougdonii *), kallelse till 

huad wanmechtighet af heeta hunger och torst, huad plåga af owäder köld och 
frost, huad fahrligheter till land af fietiden och till Siös af Stormweder, vth- 
stådt hafuer, weta wäl the afsäija, som med migh eller i slijka occasioner 
warit hafua. När iagh nu omsijder befan mina krafter samt helsan, af Sådant 
åtskilligt utstådt bcswär, wara migh aldeles förswagat, och i staden (= i stället) 
sankatt en siukeligh kropp, at iagh aldeles icke mehr förmåhr i fäldt föllia, 
nödgades iagh på det sidsta migh heemlof ifrå Regementet förskaffa, i förhop- 
ningh at iagh, för min långliga och beswärliga tienst skull, måtte med een ro
ligare lägenheet försorgd blifua.» •— Brefskrifvaren blef befordrad till Askers 
pastorat 1647, + 1676.

') Daniel Fougdonius, son af domprosten i Strengnäs Josephus Fougdonius
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Strengnäs kougl. kollegium. Tillsammans med Buddæus på för
slaget till Telge uppsattes 1639 d. 2 April M. Caustadius, «med 
den condition att, hvilkendera Telgeborna vilja hafva af dessa 
båda, han skrifver hår in Collegio theses och dem både publicé 
läs och disputerar, item hatver ock en oration vid pass 14 dagar 
efter påska.» Af de tvenne «i valet ställde», bestämma sig Telge
borna för Caustadius, hvilken också får tjensten. Under året 1640 
synes Buddæus ej till i konsistoriihandlingarne, men 1641 d. 10 
Febr. begår han protokollsutdrag (sententiam) om sin privation 
från rectoratu Orebroensi, och ämnar söka revision hos rikskan
sleren; hvarå konsist, resolverar, att när saken tages i ny ransak- 
ning skall han bekomma både sententiam och alla dokumenter. 
Denna «nya ransakning» har förgäfves blifvit eftersökt. Samma år 
1641 vid påsktiden är Buddæus i Örebro, och predikar påskdagen; 
denna gång, såvidt kändt är, utan att bifoga något särskilt för- 
maningstal till stadens förmäns mera enskilta uppbyggelse. Pre
dikan är tryckt i Strengnäs flera år efter sedan den blifvit hållen, och 
är i sitt slag ypperlig; säkerligen ett mönster af denna tids homi- 
letiska konst*). Ungefärligen vid denna tid synes Buddæus hafva 
kommit till Strengnäs, enär det heter att ankomsten dit skedde 
«två år» efter afgangen från Örebro, och att han äfven i Strengnäs 
redan nu skötte ett undervisningskall **). Om succession till första 
ledigblifvande lektorat i Strengnäs har han 1643 d. 7 Nov. redan 
flera gånger erhållit löfte, hvilket nu bekräftas (confirmatur pro- 
missio scepius data), och 1644 d. 13 Martii unanimiter uppre
pas, med tillägg: «så frampt han icke till någon vakant pastorat 
genom äktenskap sig öfvertala låter.» Ogift var han således 
ännu, och hade ej ännu vunnit någon ordinarie befordran. Påföl
jande år 1645 d. 4 Febr, är han «introducerad» och d. 22 Maji

(från Fogdö), och dottersson af kyrkoh. i Örebro Esbernus Petri Boose, blef 
magister 1632, derefter rektor i Söderteige, och från sistnämda tjenst lektor 
i Strengnäs 1638 d. 24 Maji; vidare kyrkoherde i Glanshammar 1644, dom
prost i Strengnäs 1658, kyrkoh. i Örebro 1669, död 1675, begrafven i Öre
bro kyrkas sakristia. Aurel, s. 494, Foil. s. 638, 639.

*) Jfr häft. 2, sid. LXXXI.
“) «Hie (Orebrogiæ) ubi nunc ilium cepissent tædia longa Pulveris, inter- 

jectis annis inde duobus, Ille suas rates Strengnensibus intulit arvis, In- 
formans cultam vera pietate juventam.
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«konstituerad» *) lektor i Strengnäs, först i matematik, längre fram 
i grekiska och teologi. Hans lärda arbeten, Gymnasmata, Com
putus, Exercitationes Græcæ m. m. äro tryckta mellan åren 1646 
—50. Till Kumla regala gäll sättes han «i valet», jemte flera an
dra meriterade prestmän, 1651 d. 15 Mars. — Liksom Buddæus 
i Örebro haft svårt att förlikas med borgmästare och råd, kom han 
äfven i Strengnäs 1652 i April med motsvarande öfverhetsperso- 
ner i en och annan hetsighet, som dock lätt bilades. «Tullnären» 
Swen Nilsson vid namn, hade tagit af M. Buddæo någon spanmål, 
såsom hade den varit förbruten, den dock Buddæus mente sig icke 
hafva förverkat. Borgmästaren, Anders Henrichsson, stod på tull- 
närens sida. Äfven nu, liksom redan 1635 i Julii, se vi Bud
dæus vara benägen till förlikning; och det länder till hans heder, 
att han, villig att erkänna ett förseende, «deprecerar hos borgmä
staren, det han något härdare oförskyldt hafver honom tillskrifvit». 
Blef alltså hela controversien alldeles upphäfven och dödad “)•

') Tillsammans med Buddæus konstituerades d. 22 Maji 1645 till lektor 
vid gymnasium M. Petrus Grubb. Medtäflare med endera af dem var Martinus 
Faxelius, en måg till Andreas Birgeri Cantherus i Mellösa, hvilken hade varit 
Örebro skolas rektor närmast före Rudbeekius. Gamle Cantherus lefver ännu, 
och tackar, i bref till Biskopen 1645 d. 17 April, «för löftet i Januario, att wilia 
promovera min kiera mågh Martinum Faxelium till then första Lectoratlägen- 
het, sig vthi Strängnäs Gymnasio yppandes warder»; och förnyar d. 4 Maj i sin 
anhållan, «att E. H. wille mijn mågh Faxelium till någon Lectoratum, som nu 
kunde wara eller snart löös blifwa, förhjelplige wara. — Kan han ock icke 
nu till den önskade Lectoratlägenheten komma, att E:s H:w wille nu straxt 
låta honom få sacros ordines, för att migh vthi prestatjensten hielp och bij- 
ståndh giöra, och mina gambla siuka och suagha been lijsa, besynnerligen dett 
högwerdiga Altarens sacramente, till månge giester, vthdeela.» Faxelius blef 
svärfadrens efterträdare i Mellösa 1650 (Foil. s. 418, 419).

") «Borgmästaren i Strengnäs Anders Henricksson och de gode män af 
Rådet besvärade sig öffwer Clariss. M. Nicolaum Buddæum, som skulle med en 
skrifvelse dem hafva injurierat. Buddæus mente att Borgmästaren (af någon 
gammal nijt och owenskap, som dhem tillförendhé warit emellan) skulle hafft 
någon collusion med Tullnären Swen Nilsson, huilken haffuer tagit af M. Bud
dæo någon Spanmål, såsom han hade warit förbruten, dhen lijkwäl M. Buddæus 
meente sig icke haffwa förwerckat. — Parterna förlikas, och det således, att, 
effter M. Buddæus kunde förnimma det borgmästaren war frij för den suspi
cion, som han om honom fattat haffwer, deprecerar han hos Borgmästaren, 
thet han något hårdare oförskylt haffwer honom tillskrifuit i detta fall. Inter- 
ponerade sigh och Consistorinm myckit i den saken, och disponerade Wäl.
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Samma år 1652 d. 12 Maji öfvertager Buddæus Öfver-Selö pasto
rat och blifver in Gymnasio «öfverste läsemästare», samt tillträder 
d. 7 Julii primam Theologiæ lectionem. Aret derefter 1653 d. 20 
April inträffar den olyckliga båtfärden öfver Mälaren, då Buddæus 
skulle begifva sig hem till sin prestgärd, men i båten öfverfölls af 
ett epileptiskt anfall, under hvilket han föll i sjön och drunknade *). 
Den allmänna sorgen, vid den nu högtberömde och högtuppburne 
mannens plötsliga och förtidiga död gaf sig luft i ett stort antal la
tinska elegier, om hvilka vi förut hafva talat, liksom om den hög
tidliga begrafningsakten i Strengnäs domkyrka 1653 d. 24 April **)•

Vi återvända till Örebro 1638 i slutet af året. Skolan befann 
sig i ett förvirradt och nästan «nederlagdt» skick. Under denna 
sakernas ställning är det som vi få återse en af skolans varmaste 
vänner, Jacöbhs Rudbeckius, nu rektor i Stockholm. Han vill söka 
hjelpa upp skolan; och det är till och med fråga om, att han 
sjelf skall komma hit såsom rektor ännu en gång. Se här det 
bref, han skrifver på nyåret 1639 d. 16 Jan. Brefvet är till hans 
broder, biskop Johannes i Vesterås, och sändes med en «frände och 
gynnare», pastorn i Stockholms storkyrka, Jacobus Burens Angerman- 
nus Zebrazynthus, som för tillfället har sina vägar åt Vesterås.

Borgmästaren til förlijkning; bleff altså hela controversien aldeles vphäffven 
och dödat, nu och i tillkommande tijder, med promiss, at medh sådana skriffter 
skulle aldeles hafwas fördragh, och dhe skriffter, som här till dhem emellan 
wexlade wore, bortkastas och wara aff inthz werde.

Dito .... bleffwe M. Nicolaus Buddæus och wäl. Swen Nilsson ige
nom Consistorii flitiga interposition omsijder förlijkte, så att alla injurier, dher 
medh Tulleneren förmente sigh aff M. Buddæo wara læderat, skulle wara 
sammaledes vphäfne och dödadhe. Skedde och genom Consistorij förmäkling, 
att Tullnären loffuade, sigh halfparten aff dhen Spaumål, som han för M. Bud
dæo arresteradt haffwer, willia igen lefrera.»

•) Haft. 2, sid. LXXXII.
”) Vi vilja här i förbigående fästa uppmärksamhet vid en af de många 

Strengnäslärjungarne. som på latinska verser uttryckte sina känslor vid lärarens 
död. Den som skildrat sjelfva Mälarfärden, och sålunda bevarat åt oss minnet 
af Buddæi sista stunder, ar en f. d. Örebrolärjunge, och blir sjelf en tid Orebro- 
lärare. Han synes hafva haft ett godt hufvud och måhända poetisk begåf- 
ning, men utmärker sig ingalunda till sin fördel; förer ett stormigt, rått och 
bullersamt lefnadssätt, och gör en rätt olycklig karrier. Hans namn är Sveno 
Truelü (Truelius, Truchelius) Orebroensis.
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Jacobus Kudbeckius sänder med honom en af sina söner för att 
uppfostras.

Brefvet, skrifvet på latin, är förut anfördt, men vi be- 
höfva nu påminna oss en del af dess innehåll: . . . «Det är i 
allas mun och förväntan att Mäster Jacobus (Bureus) skall blifva 
biskop i Strengnäs. Om det så kan ske, att han den förstörda 
och nederlagda (prostratam) Örebro skola med något upprättadt 
stipendio eller andra förmåner återigen å nyo upprätta vill, kan
ske jäg begifver mig på kallelse åter dit tillbakas, att jag må tjena 
och min pligtskyldighet bevisa den staden, som jag är födder och 
den skola som jag är uppfostrad uti; och, der mina föräldrar 
ligga begrafna, så framt Gud vill, deras grift och lägerstad åt
njuta. Men hafve det sig med mina saker huru det kan eller ock 
må blifva, vill jag, att det testament, jag halver gjort min fädernes
lands skola (patrice scholæ), skall vara stadugt och oryggeligit. 
Min käre broder emellertid, så mycket han kan och förmå, begärar 
jag, att denne viljan med betänkande må upptagas, att jag vill 
min fäderneslands skola allra förnämst till gagn och nytto vara, der 
hon väl instituerad och framför andra florera må *)• Mera om allt

’) Ofvanstående öfversättning till och med orden «florera må», är af 
«Francisc. Hal.» (Franciscus Davidis Hallmannns, lagläsare i Nerike), hvilken 
sålunda tolkar brefvet inför Örebro rådstugurätt 1650 d. 7 December. Det 
bland Örebro skolas handlingar befintliga latinska brefvet (haft. 1, sid. XLVII, 
62) är en vidimerad samtidig kopia af det nu saknade originalet, men skrifven 
med en ytterst hårdläst handstil och urblekt, nästan utplånadt bläck, hvarföre 
några ställen icke kunnat med säkerhet dechiffreras. En duplett har påträffats 
i Nordinska saml, å Ups. akad. bibi., genom hvilken åtskilliga rättelser vinnas. 
Nordins läsning är följande:.. «In omnium ore et exspectatione est, M. Jacobum 
Strengn. Episcopum nunc constitutum iri. Si fit, et is prostratam Orebrog. 
scholam stipendio comparato vel aliis commoditalibus adjectis erigere velit, forte 
vocatus eo concedam, ut urbi, in qua natus, et scholæ, in qua informatus sum, 
inserviendo, amorem et gratitudinem declarem, tum, ut iam senex (!) fato fun
ctus, eodem cum parentibus sepulchro (!) mouumentoque perfruar. Utcumque ta
men res meæ eveniunt, testamentum, patriæ scholæ factum, ratum firmumque 
volo. Interim tu, quantum potes, pugnes (!) quæso pro hac nostra, consideraus, 
qua in (!) patriæ urbe (!) utilissimum foret, scholam bene constitutam et præ 
reliquis florentem esse» ... I fall denna text är riktig, hvilket vi icke be- 
tvifla, så blir meningen af de 2 sista raderna en helt annan än den ofvan an
förda, nämligen att Jacobus öfverlemnar åt sin broder Johannes att «öfverväga, 
i hvilken stad af fäderneslandet det vore nyttigast att skolan» (möjligen ge
nom något ytterligare understöd) «kunde blifva väl inrättad och framför andra 
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detta personligen. Jag har i sinnet att nu på ny året företaga en 
resa till Orebro. Må Gud förunna eder samtligen en god helsa 
och nådeligen förläna nyttiga rådslag till kyrkans och fäderneslan
dets bästa. Stockh. d. 16 Jan. 1639.»

Huruvida det påtänkta besöket i Örebro, på nyåret 1639, kom 
till stånd veta vi ej; men förhoppningen att återfå Jacobus Rud- 
beckius såsom rektor går snart förlorad. Om testamentet till sko
lan få vi något längre fram tillfälle att tala. Men yttrandet i 
brefvet angående den allmänna önskan och förhoppning, att Jacobus 
Burens Zebrazynthus skulle blifva biskop i Strengnäs, gifver oss 
anledning att erinra, huru det stått till med biskopsstolen i Streng
näs sedan någon tid tillbaka. Vi hafva en ytterligare anledning 
att fästa någon uppmärksamhet härvid, emedan det befinnes, att 
en af våra gamla Örebrovänner, en högtberömlig och framstående 
man, någon tid innehaft biskops värdigheten; ehuru han, bortryckt 
af en förtidig död, icke hann att inträda i utöfningen af det em
bete, till hvilket han af stiftets presterskap med stor enhällighet 
blifvit kallad och af konungens förtroende utnämd.

Biskop Laurentius Paulinus kallades från Strengnäs till erke- 
biskopsstolen 1637. Han höll sitt sista prestmöte med Strengnäs 
stifts clerus 1637 d. 1 Sept., och öfverlemnade då både afslutnin
gen af mötet och uppehållandet af biskopsembetet under ledigheten 
åt domprosten, kyrkoherden i Jäder Matthias Georgii Ilsbodinus *);  
med hvilken sistnämde vi redan ett par gånger blifvit samman
förde genom Buddæus. Till biskop i Strengnäs utnämdes ännu 
under loppet af 1637 Laurentius Olai Vallius, vår vän från 
1616 **).  Han har sedan dess blifvit teol. doktor, hofpredikant, 
pastor i Storkyrkan (före Bureus) och «öfverste professor» eller 
«öfverste läsemästare» i Upsala, samt kyrkoherde vid båda för

blomstrande». -Vi erinra, att Jacobus verkat som rektor både i Örebro, Streng
näs och Stockholm. Att Jacobus i alla fall menat, att gården m. m. skulle 
tillfalla Örebro skola, framgår uttryckligen dels af «Extractet ur Jacobi testa
mente» (häft, 1, sid. 61); dels af bisk. Johannis konfirmationsbref 1644 d. 25 
Julii, dels af rådstugurättens protokoll 1650 d. 7 Dec., hvarest rätten anför 
följande ord och «formalia» ur «arfregistret»: «Söffringzgården i Örebro, med 
tilhörande åker, wärderat för 70 Kd., är testamenterat scholan».

*) Poll. s. 257.
”) Häft. 2, sid. LVI; jfr Westén Hof-Cl. Hist. 1, 377—406 och Wieselgren 

Sv. Sk. Litt. 1, 286-288.
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samlingarne derstädes redan 1621. Han har såsom akademisk lä
rare utöfvat en synnerligen betydelsefull och vigtig verksamhet, 
uppfostrat större delen af det yngre presterskapet i stiftet, och för- 
värfvat det omdöme om sig, att knappt någon så mycket som 
han skrifvit *)  och arbetat till den akademiska ungdomens gagn 
och uppbyggelse. Midt under flyttningstillredelserna till Strengnäs, 
anfalles han af en häftig sjukdom, och faller offer för densamma, 
i en ålder af ännu icke 50 år. Hans dödsdag är d. 23 Junii 
1638 “), föga mer än ett halft är sedan han blifvit till biskops- 
embetet utnämd. Ilsbodinus fungerar fortfarande såsom konsistorii- 
preses; och det var under hans ordförandeskap i «Consistorium 
Generale», som vi sågo Buddæus inför kapitlet både sjelfmant 
afsäga sig och genom konsistorii sentens removeras från rektoratet 
i Örebro. Några månader hafva sedan dess förflutit'. Vi befinna oss 
på nyåret 1639 (d. 16 Jan.), då vi af Jacobi Rudbeckii nyss anförda 
bref underrättas, att Zebrazynthus väntas blifva biskop. Detta går 
också i fullbordan. Iledan några dagar senare, i konsist, protokoll 
1639 d. 4 Febr., omtalas «Hans Ehrewyrdighet Biskopen», ehuru 
ännu «icke tillstädes», men d. 6 Febr, «höll ReVerendissimus Epi- 
scopus D:nus Mag. Jacobus Zebrazynthus sin första session in 
Consistoriö Strengnensi». Den kongl. fullmakten på biskopstjensten 

*) Af hans skrifter, hvilkas titlar upptaga 9 tryckta sidor hos Westön s. 
397—406, och hvilka mestadels äro disputationer, predikningar och tillfällig
hetsskrifter, påpeka vi särskilt de Trösteskrifter, i hvilka han vid tidningen om 
konungens död 1632 d. 6 Nov. sökte hugsvala den upprörda drottningen Maria 
Eleonora. «Man kan ej annat än intagas af det ädla bemödandet att med Guds 
ord trösta den nästan förtviflade enkan. Det synes som hade han tänkt på de 
förgråtna ögonen, då han lät trycka tröstespråken med så stora bokstäfver, att 
de tyckas enkom tillkomna för detta ändamål. Utan tvifvel välsignade också 
Gud detta kristliga sätt att trösta.» Wieselgr. 1, 286..

") 1 Strengn. konsist, kopiebok antecknas 1638 d. 8 Martii: «Literæ se- 
quentes seriptæ sunt post accessum Reverendissimi D:ni Docloris hamentii 
Wallii ad administrationem muneris Episcopalis in Dioecesi Strengnensi»; och 
1638 d. 26 Junii: «Sequentes literæ seriptæ sunt post D. D:ris Wallii Epi- 
seopi obitum, qui accidit Ubsaliæ 23 Junij 1638». Vallius lärer så
ledes hafva varit i Strengnäs, och hållit något eller några konsistorii-samman- 
träden i början af Mars 1638, men hann icke att fullständigt tillträda embetet, 
förr än döden stäckte den kraftige mannens bana och gjorde slut på en be- 
römlig lifsverksamhet. — Vallius var född i Valla by, Tysslinge socken, och 
hade deraf sitt namn.
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låter vänta på sig till <1. 21 April. Biskopsinstallation äger rum 
vid prestmötet om sommaren samma år, 1639 d. 28 Augusti.

Efter denna blick på situationen i Strengnäs återvända vi 
till Örebro. Jacobi Rudbeckii afsigt att möjligen ännu en gång 
blifva rektor härstädes, har af någon anledning, som vi icke när
mare känna, blifvit om intet. Det är således icke under hans 
auspicier som Örebro skola kan väntas uppblomstra, om det blir 
någon blomstring af. Men hvem blir då den sannskyldige?

Vi minnas af Buddæi bref i slutet af Augusti 1638, attDmus 
Georgius kollega hade sina afsigter på rektoratet. Utsigter lärer 
han dock icke hafva. Längre går kanske D:nus Josevaldus Axe- 
bergensis, hvilken vi då sågo anmäla sig hos stadens maktägan
de att bekomma deras rekommendation till sysslan. I Febr. 1639 
har saken avancerat derhän, att stadens förmän och mera framstå
ende invånare hafva «samsadt och förenadt» sig, att till skolmästare- 
embetet nyttja Wällärd Mäster Josuam Gravium; såsom han hädan
efter mestadels heter*).  Hau är nu af borgmästare och råd till 
Strengnäs «remitterad», för att få konsistorii «konfirmation». Kon
sistorium skrifver med honom d. 4 (?) Febr., till svar på stadens i 
detta afseende uttalade önskan, att «hvad personen beträffar, har 
konsistorium mot honom intet att säga, utan så godt tycker vara, 
att han eder skolmästare förblifver». «Hemmanet» (Eskog) och 
«socknen» (Knista ?) får han genast; men om Collecta studiosorum, 
som cives begärt till hans uppehälle,-vill konsistorium sig. vidare 
betänka. Staden skall dock vara betänkt att äfven sjelf skjuta en 
penning samman. Mäster Josua stannar, såsom till ett godt prof, 
i Örebro till Valborgsmessa, dit «ännu är en liten tid», och skall 
derefter infinna sig i Strengnäs, för att inför konsistorium hafva 
sina exercitier (disputation och oration); emedan den är den van
liga tiden för officia scholastica, och den nyutnämde biskopen 
(Zebrazynthus), hvilken för tillfället icke är tillstädes, då person- 

*) Att Josevaldus (Josualdus) och Josua äro samma person, upplyses af 
konsist, protokoll 1639 d. 15 Febr, der det heter: «Skriffues till Örebroo om M. 
Josevaldo ad rectoratum adsciscendo», jemfördt med ett bref från Ericus Ölai 
Rosendalius flera år härefter, 1656 d. 24 Apr., då Ericus såsom komminister i 
Floda är medsökande med Josua till Skyllinge pastorat, och åberopar nio års 
tjenstetid i skolan före dennes ankomst: «Ego vel novem integros annos ante 
M. Josualdi in scholam Orebr. accessum ibi collega . . . fui.»
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ligeu kan öfvervara profven. Josua skall då äfven annamma ord
ning om lectionibus och blifva förvissad om sitt uppehälle. Emel
lertid kan staden Örebro med landet, i synnerhet presterskapet, sig 
betänka om en viss summa, Rectori scholæ till sitt nödtorftiga uppe
hälle. På detta bref*),  hvars rätta datum förmodligen är d. 15 Febr., 
tillträder Josua tjensten, och börjar i Liber scholæ, hvilken sedan 
slutet af 1617 icke varit förd, sin Catalogue scholarium Orebro- 
ensium ab adventu Josucb Laurentii Gravii Nerieiensis; hoc est 
ab Anno 1629 (missskrifning för 1639) Martii 16» “). Dispu
tationen och orationen hafva väl i öfverensstämmelse med brefvet 
hållits strax efter Valborgmessa (i början af Maji); och d. 11 Junii 
undertecknar Gravius skolinventariet .i närvaro af kyrkoherdarne 
Nicolaus Bothniensis i Örebro, Magnus Johannis i Vintrosa, kom
ministern Örebro Martinus Suenonis,' samt tre rådmän.

*) Dateringen är i konsistorii kopiebok ändrad och öfverkluddad af samti
dig hand. 1’örst har stått «den 4 Decemb. 1638». Månadsnamnet «Decemb.» 
ändrades genom öfverskrifning till «Februarii», men årtalet «1638» fiek genom 
förbiseende qvarstå i st. f. «1639». Näst föregående bref i kopieboken är da- 
teradt d. 19 Decemb. 1638, och näst efterföljande d. 14 Febr. 1639. Buddæus 
blef removerad 1638 d. 1 Aug., hvarföre hans efterträdare icke kan hafva blif- 
vit tillförordnad d. 4 Febr. 1638 utan d. 4 (sannolikt d. 15) Febr. 1639; hvil
ket stämmer dels med uttrycket att det «än ähr en lijten tijd till Wallborgz- 
messan», dels med konsist, protok. d. 15 Febr. 1639. — Misskrifningen på 
datum i kopieboken förklaras derigenom att i densamma synbarligen flera ko
pior, efter de nu icke i behåll varande koncepten, blifvit inskrifna på en gång, 
längre tid efter sedan brefven blifvit afsända.

") Aftr. häft. 2, sid. 1—20.

Vi hafva efter Jacobus Rudbeckius 1627 haft: rektorsvakans 
1627—28, Laurentius Matthiæ Lundius 1629—30, vakans 1630— 
35, Nicolaus Buddæus 1635—38, och vakans efter honom till Febr. 
1839. Josua Gravius är nu rektor. Vi skola till en början se 
till, huru det gick med dennes «nödtorftiga uppehälle«. Blir det 
nödtorftigt, så är det väl. Åtminstone vilja cives ingenting släppa 
till. Det är alldeles samma historia som 1628. Gives äro äfven 
nu oförmögne och ovillige. De vilja blott att konsistorium skall 
bestå allt. Eller också skall regeringen göra det. «Presterna på 
landet« borde ock hjelpa till. Sjelfva visa de blott «klanck och 
knorrande». Testamentspenningarne vilja de ej återställa. Icke 
ens såsom ränta å dessa penningar kan något bidrag till skolans 
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uppehållande leinnas, till och med sedan man vid hållen biskops
visitation uttryckligen förbundit sig dertill. Hvad rektor skall 
lefva af, tyckes således vilja blifva «hemmanet» och «socknen»; som 
bestås, det förra af Johannes Rudbeckius, den senare af konsisto
rium. Studentepenningarne, hvilka en tid bortåt efterlåtits till 
skolans och enkannerligen skolmästarens uppehälle, återkallas nu; 
emedan de behöfvas till sitt egentliga ändamål, och de meddellösa 
studerande, hvilka äro berättigade att få dem, högeligen klaga. 
Besittningen af Eskog är, såsom vi redan af Buddæi bref sågo, 
oviss, alldenstund det är till befruktandes, att donationen återkal
las, då staden ej vill göra sin skyldighet. Hvad Knista beträffar, 
är det ännu mera ovisst, om rektor kan få behålla denna socken, 
emedan den icke kan undvaras från gymnasium.

På ansökan om understöd af regeringen, resolverar denna 
1639 d. 7 Mars och 1640 d. 22 Febr., att något understöd ännu 
icke kan fås, men möjligen framdeles, om riket kommer i bättre 
vilkor. En utsigt till ett bättre finnes mot slutet af samma år, då 
biskopen på riksdagen i Nyköping af «Deras Excellentier och Nåder» 
riksförmyndarne, erhållit ett någorlunda förhoppningsfullt svar, att 
man gerna ville efter bästa möjlighet se både den och andra sko
lor i riket till godo, «uti allt som tillbörligt är och tiden lida kan». 
Men detta hopp omintetgöras genom de allt uppslukande krigsom
kostnaderna. Resolution gifves 1642 d. 25 Febr, af innehåll att, 
«oansedt H. K. M:t, af nit och åhåga för landsens ungdoms infor
mation och uptuktande, gerna ville de sökande (Örebro stads full
mäktige herredagsmän) i deras begäran beneficera», så är dock i 
anseende till kriget ställningen sådan, att «riksens tarfvor fordrade, 
det H. K. M:t snarare blefve med medel undsatt och under ar- 
marne grepen, än att någon del af cronones intrader skulle vara 
till umbära och mista»*);  hvadan något understöd ej kan beviljas.

*) Örebro Stads privilegiebok, kongl. resol. 1639, 1640, 1642.
**) «Edhle oeh Högh-Wälborne Herrår, E. N:der och IIögh:ter aff Gudh 

Alzmechtigh frijd och Nådhe önskandes underdånelighen. — Nådighe och hög- 
wälborne Herrar, iagh fattigh Scholetienare nödgas medh thenne min supplica
tion E. N:r och H:r underdånlighen besökia och min beswärlighe Condition 
förnimma låta, Ödmiukelighen begärandess att E. N:r och H:ter min nödh

Var det således knappt med uppehället för rektor, så var det 
icke bättre för hörarne. Georgius supplicerade också hos regerin
gen 1639 d. 6 Mars, beskrifvande sin nödställda belägenhet“), 
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men fick blott det svar att han skulle «patientera till möte hålles», 
då om skolan skulle statueradt varda; och utgången på hans ansö
kan blef densamma som på stadens. I hvad ställning Ericus befann 
sig, med hustru och barn, hafva vi redan sett. En fjerde lärare 
finnes nu äfven, Olaus Magni, men som icke ens räknas bland 
«collegæ», utan nämties särskilt såsom «scribarum instructor», (lärare 
i skrif- och räkneklassen). Hvaraf denne hade sitt uppehälle, 
namnes intet ord; förmodligen var det intet annat än det som 
lärjungarne och deras oförmögne föräldrar frivilligt kunde gifva, 
och det blef säkerligen icke mycket.

Sådan var den ekonomiska ställningen. Emellertid pågick 
undervisningen i skolan, sannolikt efter ungefärligen samma arbets
ordning som vi sågo 1633. Vi hafva nu katalog, och få af den 
ganska goda upplysningar om lärare och lärjungar, m. m. Läsetermi- 
nerna äro såsom förut fyra, och benämnas sommar-, höst-, vinter- 
och vår-terminen. De börja vid Larsmessa (d. 10 Aug.)., Michaels- 
messa (d. 1 Okt.), Hindersmessa (d. 19 Jan.) och Valborgmessa 
(Philippi Jacobi, d. 1 Maji). Feriernas längd uppgifves ej. Lä-

gunstelighen ansee och lindhra willia. etc. Vthaff thett fast mödosamma ar- 
betett, som i Scholan ähr medh VnghdomSens Vptuchtelse, ähr iagh meer än 
tijo åhr betungatt worden; och hafft icke meer till uppehälle än then ringhe 
penningh som thenne Stadhz högtbeswäradhe inwåhnere migh haffna förmått 
giffna, hwilken så litett förslagitt haffuer, att iagh till min Nödtorfftighe födha 
haffuer måst stoor skull uppå migh dragha, ty brede widh Scholetieusten kan 
iagh inthet annadt förwärff haffna. Detta haffuer iagh esomofitast mine för
män the W. Herrar uthi Strengnäs Consistorio andragitt, oeh them anmodhatt 
om en sochn till uppehälle, så lenghe iagh i thenna tiensten blifna måste; men 
thet Swar bekommitt, att dett står icke them vthan höghe Offuerheten till, 
att sochnar från then ene och till then andra Scholan läggia. Therföre ähr 
till E. N:r och Högder min underdånighe bön och begäran, att E. N:r och 
Högh:ter gunstelighen betänkia willia, att thet ähr så nödigt, att Schole tienare 
här i Staden försörgde blifua, som annorstädes, och för then skull en sochn i 
thenne Landzorten under Wår Stadz Schola förordinera, ther af iagh effter 
Sedwanligitt wijs min näringh kan sökia. Jagh förmodhar wisserlighen, att 
E. N:r och H:ter min bön täckelighen ansee, och migh ett gunstigt Swar 
giffua. Här medh E. N:r och H:ter, medh allt thet E. N:r och H:ter kiärt 
ähr, under Gudhz thenz Aldrahögstes fadherlighe beskydd och protection be- 
fallandes, i Örebroo Den 6 Martij 1639. E:rs N:rs och Höghiters'Underdånighe 
Tienare altijdh Georgius Jonæ Nericins, in schola Orebroensi Collega, un- 
derdånlighen.» — Följande resolution är åtecknad: «patientera thill möthe 
hålles, då om scholen skall statueret wardha».
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rarne känna vi redan *). Lärjungarne voro, dä Josua öfvertog sko
lan: i rektors klass 10, i öfverste hörarens klass 28, i andre höra
rens klass 36, i skrifvareklassen (eller skrifvarelexan, såsom vi hörde 
den kallas 1638) 19; summa 93 (orätt hopsummerade till 92). 
Men dertill komma nu de, som'efter Mäster Josuas ankomst in- 
funno sig frän andra skolor; af hvilka vid en antecknas, att han 
förut tillhört skolau, men lemnat den i anseende till «tidens svårig
het samt oenigheten mellan borgerskapet och den förre rektoren» ”). 
Vi minnas att ingen rektor fanns från 1638 d. 1 Aug. till 1639 i 
Febr. Slutligen antecknas de, som förut ej besökt någon skola 
utan nu för första gången inskrefvos. De af Mäster Josua nyin- 
skrifne lärjungarne, dels från andra skolor dels utan föregående 
skolgång, utgöra för hans första rektorsår 1639 det ieke obetydliga 
antalet af 39, hvilka, tillagde till de förut varande 93, bilda ett 
lärjungeantal i hela skolan af 132. Josuas katalog fortsattes der
efter 'till och med 1650 d. 2 Maji, med hvilken dag den afbrytes. 
Om lärjungeantal m. ra. under dessa år skola vi något längre fram 
tala, och anteckna här blott namnet pä en lärjunge i rektors klass, 
Carolus Esberni (Kiellman ?) «prætoris aulici filius», som kom från 
Linköping 1639 d. 13 Maji, och hvilken vi i sinom tid fä återse 
såsom lärare i Örebro.

För öfrigt torde här äfven böra antecknas några «studiosi 
Nericienses», hvilka, efter längre eller kortare tids studier i Up
sala, 1639 d. 20 Nov. anmäla sig i Strengnäs att blifva prester, 
och «om hvilkas omständigheter, studier och vandel konsistorium

’) Josuæ Gravii anteckning om dem är följande: «(Rectoratum suscipiente 
Josua Grayio infrascripti seholam frequentabant) Collegæ duo: Primus, Dn. 
Georgius Jonce, mediocris fortunæ parentibus ortus Orebrogiæ (misstag för 
Kråklinge), sacris ordinibus initiatus erat; victum habebat pro institutione pu- 
crorum. Secundus, Dn. Ericus Olai Nericiensis, rusticis parentibus, mediocris 
tamen fortunæ ac conditionis, natus in ecclesiå Hambarensi districtäs Ascher- 
sundensis; etiam sacris obligates, ex pædagogiå et sacellaniå apud Ekebyenses 
vixit. — In classe infima, quæ est scribarum. Olaus Magni scribarum instructor, 
tennibus parentibus ortus in Ecclesiå , ex informations suorum discipulo- 
rum, arithmeticæ studio addictorum, victum quærebat.»

") Anno 1639 Intervallo vernali, Olaus Suenonis Melring, agricolis paren
tibus mediocris sortis, antea quidem seholam Orebr. frequentabat, sed injuriå 
temporis vaoante Rectoratu, propter litigium inter cives et prio- 
rem Rectorem M. Nicolaum Buddæum ortum, coactus Lincopiam abiit, 
indeque rediit statim post meum adventum 23 Maji.» 
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anställer omsorgsfull granskning». De hafva studerat i Örebro, 
Strengnäs och Upsala, eller endast i Strengnäs och Upsala. Stu
dietiden varierar mellan 9 och 17 år. En af dem har redan varit 
prestvigd i 5 år. Petrus Olai Wibyensis blir i framtiden prost i 
Köping, och hans broder Laurentius Wibyensis domprost i Streng
näs; Ericus Noræus prost i Kumla. Olaus Erici, son af en soldat 
som stupade i Polen för 8 år sedan, har en broder i Örebro skola; 
idkar medicinska studier, men ämnar derjemte blifva prest. Ni
colaus Benedict! är möjligen den samme, som vi snart finna såsom 
konrektor i Örebro *).

*) «1639. 20 Novemb. — Hoc die comparuernnt Studiosi Vbsalienses Diæ- 
cesani, in qvorum Conditiones, Studia et vitam. diligens facta est inqvisitio, et 
qvidem Sudermanni seqventes:-------Nericienses vero hi: Dn. Petrus Olai PF?-
byensis, natus pastore, qvo nunc cum matre orbus, duos qvi student fratrés habet, 
Studuerat Orebrogiæ 4, Streng. 7, Vbsaliæ vero 6 annos. Stipendium Academi- 
cum habet, et ad Sacrum ministerium adspirat. — I). Ericus Noræus, natus 
parentibus rusticis, altero nunc demortuo, altero vero superstite. Studuerat 
Orebrogiæ 1, Streng. 7, Vbsaliæ vero 6 annos. Stipendium Regium habet, ad 
S. ordines adspirans. — D. Laurentius Wibyensis, Studuerat Streng. 7 annos, 
Vbsaliæ vero 6, nullo adfectus Stipendio, ad S. ordines animum appellit. — D. 
Paulus Jonæ, natus agricolis, Studuerat Streng. 8 annos, Vbsaliæ vero 5. Sti
pendium habet et Regium et Diæcesanum. — D. Sveno Vilelius, orbus utroqve 
parente rustico, Studuerat Vbsaliæ 11 annos, nullo Stipendio donatus, cogitat 
ad S. ministerium. — D. Johannes Jsraelis, ante 5 annos Sacris initiatus, et 
patre sartore orbatus, Studuerat Orebrogiæ 6 annos, Streng, itidem 6 et Vb
saliæ duos. Stipendium habet Diæcesanum ex Contractibus Orebrog. et Glans- 
hammarensi et prætérea etiam Aeademicum. — D. Olaus Betulander, natus 
patre rustico demortuo, Studuerat annos 14 et qvidem ex illis 5 Vbsaliæ. Sti
pendium habet nullum, ad Theologiam animum applicare vult. — D. Nicolaus 
Bromzius, natus rusticis, Studuit Streng. 8 annos, Vbsaliæ a. 1, adspirat ad 
Statum Ecclesiasticum. — D. Benedictus Johannis, rusticis natus parentibus, 
patre nunc demortuo, Studuerat 12 et inter illos Vbsaliæ 3. Stipendium habet 
Aeademicum, cogitat ad S. ministerium. — D. Johannes Jsaaci, natus pastore 
cum matre nunc demortuo, piures fratres minorennes habet, hie studuit Streng. 
7 annos, Vbsaliæ a. 2. Nullum habet Stipendium, cogitat ad S. ministerium. — 
D. Olaus Erici, natus milite vulgari ante octennium in Polonia occiso, Studue
rat Streng. 4 annos, Vbsaliæ vero 5, fratrem Orebrogiæ studentem, et Stipen
dium habet Aeademicum. Studio Medicinæ addictus, cum tempore ad statum 
Ecclesiasticum adspirat, si familia Elemmingiana ipsum postulaverit. — D. Ni
colaus Benedicti, natus parentibus rusticis, hie non studuerat, sed Vbsaliæ 1 
annum. — D. Nicolaus Benedicti, natus parentibus pauperioribus, Studuerat 
Streng. 9 annos, Vbsaliæ vero 5. Stipendium habet Aeademicum, ad statum 
Ecclesiasticum adspirans».
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Vi befinna oss vid 1641 i Sept. Biskopsvisitation har nyligen 
blifvit hållen. Biskopen skrifver d. 3 Sept, till Nicolaus Bothniensis, 
och tackar på första raden af brefvet för «rundt tractament» vid visita
tionen. Det öfriga af brefvet handlar endast om skolan. Det blef 
vid visitationen aftaladt, att «Knijgsta» socken återkallas (till prio
rem terminationem), hvaremot konsistorium ville se till, om några 
andra socknar kunde gifvas i stället. Konsistorium efterlåter nu, i 
stället för Knista in priori, följande socknar: Askersund, Ler
bäck, Hammar och Snaflunda, både in priori och posteriori, för att 
hjelpa skolan till någon förbättring; dock med vilkor att äfven 
staden skall bidraga af egna medel, såsom ock gifva ett «skäligt 
och vanligt interesse (: man förhoppas 10 daler pro cento :) å 
testamentspenningarne, från den tiden räknandes, då penningarne 
stadsens män i händer kommo; hvilket uti visitationen ut- 
lofvadt blef.» — Borgmästare och Råd äro dock ej nöjda. De 
begära, att äfven Knista jemte Askersundshärandet måtte under 
Örebro skola förblifva, och äro eljest obenägna att meddela Rectori 
någon hjelp, «alldenstundh» (märk nervus demonstrandi!) «Knij- 
desta är så godt som heela Aschersunds härade». —Härpå svara biskop 
och konsistoriales d. 13 Sept., att de gått så långt som de kunna 
gå. De kunna icke afstå mer än som afstådt är, så vida icke sko
lan i Strengnäs skall blifva alldeles blottad; «helst emedan här in 
proportione så få socknar äro, att icke eu ex schola inferior! nå
gon in secundis bekommer, der dock månge uti eder skola dem 
njuta; synes ock mäkta sällsamt, att staden af egna medel intet 
kontribuera vill, hvilket dock utlofvadt blef. Hvad de fyra sist- 
nämda socknarne beträffar, måtte de ju visserligen vara bättre än 
Knidesta allena, alldenstund af dem kunna flera blifva delaktiga 
än af Knidesta. Så är ju ock Knidesta ännu derunder behål
len ad secundam terminationem. Det är endast för-gången som 
konsist, revocerat. För öfrigt blefvo socknarne i begynnelsen af 
konsistorium efterlåtne icke till lärarnes utan till lärjungarnes be- 
hof, i förhoppning att staden sjelf skulle försörja de förre. Om 
så skedde, finge ungdomen dela alla socknarne sig emellan 
(hvilket önskligt vore, och hvilket vi fast eftersökom); och blefve 
skolan då icke någon blott barnskola, såsom man i skrifvelsen 
förevänder». Emellertid gör konsistorium nu den socknedelning, att 
«D. Rector tager, såsom man spörjer honom sjelf vilja begära,

VI
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Askersund och Hammar, D. Georgius staden (Örebro) och Snaf- 
lunda, D. Ericus Viby och Lerbäck, allt ad priorem terminatio- 
nem; men dessa och de andra dertill förordnade socknarne taga 
djeknarne in secundis. Från Strengnäs äro här och der af andra 
skolor så många socknar bortryckta, att ganska litet är igen. 
Det synes ganska sällsamt, att borgerskapet så mycket trögt är, 
att hjelpa något, af sitt eget, till sin egen skolas upprättelse. 
Konsistorium hafver nu så mycket gjort till saken, som göras kan. 
Hvi drager sig dock staden så platt undan, som dock största både 
ära och nytta hafver af sin skolas välstånd? Och der ej annat 
vore, måste ju staden åtminstone känna sig pligtig att lefverera år
ligen interesse af de penningar, som kristligen till skolan testa
menterade äro; hvilket allt in visitatione blef utlofvadt».

Vi hafva refererat detta bref något utförligare, emedan det är 
betecknande för situationen, och besparar oss besvär med en mängd 
öfriga, som äro af liknande slag.

Detta var på hösten 1641. Påföljande vårtermin, 1642 d. 22 
Maji, begära Örebroenses åter en socken. Det är nu fråga om 
en lärare i skrifvare- och räknekonst samt bokhålleri. Olaus Magni, 
som var scribarum instructor 1639, afhöres ej mer. Han synes 
hafva varit något till åren, och förmodligen uttröttad, enär det nu 
begäres att få antaga «en ung person» (namnet icke uppgifvet), 
som är förfaren i nämde konster; kanske någon bokhållare i sta
den. De önska, att han må få öfva detta exercitium i skole-kam- 
maren, och till lön få en socken. Konsistorium svarar d. 27 Maji, 
att man fuller helst hade, sett, att de tagit en sådan person från 
Strengnäs gymnasio, inom stiftet född; dock är icke till ogillandes, 
hvad borgmästare och råd «med angefna person» gjort hafva eller 
görandes varda, allenast han de exereitierna icke förehafver under 
namn af skoleperson, utan såsom den der utom skolan staden sjelf 
håller och lönar af eget. Beträffande socken förklarar konsistorium 
tålmodigt, ännu en gång, att någon sådan ej kan bortmistas, emedan 
ganska få äro behållne. Skolekammaren efterlåtes honom med nå
gon tvekan; dock måste granneligen tillses, att han från skolan ej 
flera till sig drager, än de som dermed stadigt vilja fortfara, på det 
de djeknar, som ingenium och lust hafva att sina påbegynta ordinarie 
skolelexor fullfölja, derifrån af nyfikenhet icke dragas måtte; hvar- 
igenom den studerande ungdomen kunde lida men och förminskelse.
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Förmaningen i konsistorii föregående bref tyckes hafva i någon 
mån verkat på cives, enär konsistorium nu vidare skrifver: «Thett 
E. Wälaclnter låfwa sigh willia Rectori Scholæ till uppe
hälle behielpelige bliffua, tycker oss märkeligen wäl wara: 
förmode ock att det efterkomet warder . . enkannerligen hwadh 
som vthi visitationen aftalades om testamentet». Att genom nå
gon skrifvelse förmana presterna på landet (såsom cives föreslagit), 
synes intet väl skicka sig; dock äro de härtill nogsamt endels 
allaredan förmanade, kunne ock endels till det samma i angående 
prestmöte än ytterligare rådas.

Hvad hjelpen till rektor beträffar, lärer den hafva blifvit liten 
eller ingen; enär Josua, hvilken nästan samtidigt härmed, d. 22 
Maji, nödgas bedja konsistorium om understöd (Knista, som ej kan 
beviljas), ännu tre år härefter, då vi få återse honom, befinner sig 
i lika om ej större nöd (in summa indigentia et dura inopia).

Vi återvända nu till 1640, för att tillse huru det gick med 
den hjelp till skolan, som Jacobus B«se Rudbeckius ville be
reda henne, och om hvilken han redan ett par veckor före Mä
ster Josuas förordnande till rektor skref till sin broder Vesterås- 
biskopen. Det var med förkänsla af sin stundande död som Ja
cobus 1639 d. 16 Jan. tillskref biskop Johannes om sin yttersta 
vilja med afseende på den läroanstalt, i hvilken han blifvit upp
fostrad, och åt hvilken han önskade få egna sina sista lefnadsår; 
för att sedan få hvila i sina föräldrars graf, i det aldra närmaste 
grannskapet till den skolas murar, som han framför andra älskade, 
och åt hvars tjenst han egnat sin tidigare mannaålders bästa kraf
ter. Han var ännu i sin kraftfulla ålder, då han bortrycktes af 
dödpn redan påföljande år 1640. En embetsbroder beskrifver hans 
sista stunder; om hvilka vi ej utan rörelse och uppbyggelse läsa. 
Det är en fromhet och gudsfruktan af den gammaldags äkta sorten, 
på hvilken vi förut sett exempel, skild både från en nyare tids 
pietistiska svärmeri och falska andlighet och från det slags gudak- 
tighet, som i synnerhet tackar sin Gud att man icke är som andra 
syndare. Låtom oss se, huru en ädel och gudfruktig man, i lär
dom hörande till de utmärktare af sin tid, dör. Det var 1640 d. 
7 Maji. Jacobus befann sig angipen af en då grasserande häftig 
och dödlig farsot, och förutsåg att döden nalkades. Han begärde 
då och erhöll den heliga nattvarden, efter hvars åtnjutande han
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lefde ännu i tre dagar. Hans sista bön var denna: «Guds obe- 
fläckade lamb, som oskyldig för mig skyldige är på korset slagtad 
och offrad, utplåne med sitt dyra blod alla mina synder, och för
låte mig mildeligen, af sin oändliga nåd och misskunsamhet, för 
sin egen dyra förtjenst allt det jag under mitt lif felat och brutit! 
Jag tviflar ock ingalunda derpå, att Gud är barmhertig, och i 
denna förtröstan anförtror iag innerligen och tryggeligen i Hans 
hand mig och allt det mig rörer, förvissad att jag skall skåda 
Herrans goda i de lefvandes land. Jag har fullbordat loppet, och 
säger farväl åt verldens hopp och lycka. Jag hafver kämpat en 
god kamp, och behållit tron och hoppet; nu skall jag med min 
Herre och Frälsare triumfera.» Kort efter denna bön afsomnade 
han i en stilla sömn, 1640 d. 10 Maji kl. 9 på aftonen, i en ålder 
af 57 år *).

*) v Jacobus Base Rudbeckius------------ «Anno MDCXL Maii VII. peste
ni fallor, infectus, in morbum incidit gravissimum; confestim S. Coena com- 
municata, sortes suas Divinæ commisit providentiæ, tandemque post tridu- 
uin, die videlicet decima Maii. ad horam noriam vespertinam placide in Do
mino obdormivit, postquam annos ferme quinquaginta et septem compleverat. 
Paulo ante mortem devotis suspiriis hac usus esi precatione: «Immaculatus Dei 
Agnus, qui pro me nocente innocens, pro me sonte insons, in ara crucis macta- 
tus et oblatus est, pretioso sanguine suo omnes iniquitates meas deleat, et mihi, 
totius ætatis meæ delicta ex immensa misericordia sua, propter sufficientissi- 
mum meritum suum, clementissime ignoscat. Quod nullus dubitans, eidem 
me meaque omnia intime tuteque committo, persuasissimum habeus, me visu- 
rum bona Domini in terra viventium. Confeci cursum, spes et fortuna valete. 
Militavi bonam militiam, fidem et spem retinens, nunc cum Christo Domino tri- 
umphabo».— Sic vita fuit Jacobi Rudbeckii; ingenium vero a natura datum, et 
assiduo doctrinarum studio confirmatum, paucis vivere contentum, opes magnas 
vel honores non appetere, luxum et superbiam omnem aversari. Hine pauperes 
duetæ uxores, quæ laboribus assuetæ, a luxu fastuque facile cohiberi poterant. 
Hine etiam-nulla officia ab eo ambita vel affectata; imo ne petita quidem, sed 
legitime expectata ac ultro oblata. suscepit; suscepta non temere opum augenda
rum vel honorum ampliorum gratia mutata, vel saltus ab uno ad aliud officium 
faetus: sed in funetione scholastica, dura illa quidem ac difficili, ad quam vo- 
catus fuit, præter multorum in patria morem, contemtüs paupertatisqwe non 
intolerans, integros fere 25 annos constanter perseveravit, tandemque exantlatos 
labores in infinita gaudia feliciter commutavit.

Deus Ter O. et M. omnes nostras actiones in nominis sui gloriam dirigat, 
nobisque cum nostro Jacobo Rudbeckio cunctisque electis felicem ex hac mise- 
riarum valle abitum, lætumque in extremo judicio reditum, pro cleinentissima 
sua bonitate prospiciat et largiatur. Amen. — Stiernman Biblioth. Suiogoth. 
Tom. 2, pag. 395—397.
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Den som berättar oss detta, och lemnat oss de fullständigaste 
bidrag till Jacobi Rudbeckii biografi, är hans efterträdare i Stock
holms storskola Mäster Samuel Hammarinus *).

*) Samuel Beneclicti Hammarinus, kapellan i Klara 1630, konrektor i stor
skolan 1639, promoverad mag. s. å., blef rektor efter Jacobus Rudbeckius 1640 
d. 10 Maji, kyrkoh. i Klara 1647; var riksdagsman 1643, 1650, 1660. Han 
var känd som en driftig och duglig' prestman, men synes hafva haft mäktiga 
vedersakare; och förmodligen var det med deras goda vilja, som han 1663 blef 
förklarad ämbetet förlustig. Anledningen dertill är dock så märkvärdig, att den 
endast kan finna sin förklaring i den tidens tänkesätt. I Bromma, der Samuel 
skötte presttjensten, hade i prestgården en svagsint piga hängt sig, och ned
skärs af S. Denna handling af mensklighet väckte förargelse och fasa, bödeln 
ansåg åtgärden såsom ett ingrepp i sitt ämbete, och slutet på historien blef, att 
Mäster Samuel, såsom den der förnedrat den presterliga värdigheten, blef från äm
betet afsatt. Han erhöll väl «förlåtelse- och beskärmelsebref» af regeringen, som 
tog hans heder och ära i försvar, men blef ej till ämbetet restituerad, och hade 
att utstå många vedervärdigheter, till dess döden förlossade honom 1665. Han 
är begrafven i Klara kyrka. «Mäster Samuels gränd» å Norrmalm, der han 
efter 1663 bodde, har efter honom sitt namn. — Westén Hof-Cl:s hist. 1, 629—640.

**) Aftr. häft. 1, sid. 61, efter en bland skolans handlingar befintlig kopia, 
hvilken bär öfverskriften: «III. Om testamentet till scholan», och är vidimerad 
(1650 d. 7 Dec. ?) af Joel Eekebom (stads-syndicus i Örebro). A baksidan af ko
pian, som varit skrifven på ett helark, hvars senare hälft nu är förlorad, har 
funnits antecknad!: «Copia af min Sal. Faders Testamente bref uppå en privat 
scholes uprättelse i Örebro»; hvilken anteckning således är gjord af en son till 
testator, förmodligen Olans. Af samma dokument finnes en afskrift bland konsist, 
lösa handlingar, skrifven 1688 d. 2 Dec. med dåvarande rektor A. Hedenii handstil 
och följande tillägg: «Af thetta Sahl. Mest. Jacobz Rudbeckii testamente finnes 
nu intet behållit, föruthan gården, den man förmodar igenom Gudz Nådiga hielp 
och Höghwyrd. Fadrens pådrifwande winna tillbakars. — A:o 1688 d. 2 Decemb.»; 
samt å tergo med samma hand: «Copia af min S. faders Testamentz bref uppå 
en Trivial Scholes uprättelse i Örebro». Ordet «privat» har varit för afskrif- 
varen ofattligt, och har af honom först blifvit skrifvet, men sedan genom 
öfverskrifning i raden ändradt till «Trivial» (såsom skolan först efter 1649 
års skolordning kallades). Förmodligen är den förra läsarten den riktigare, 
och är interessant af det skäl, att den visar, af hvilken betydenhet donatio
nen på sin tid ansågs vara. Antecknaren, testators son, tänkte sig skolan 
såsom «privat», enär den förut var «så godt som nederlagd» (prostrata, i Ja
cobi bref 1639 d. 16 Jan.) och först nu genom detta «privata» understöd skulle 
«upprättas». Jemför äfven uttryckssättet i nästföljande utdrag af testamentet,

Jacobus hade, såsom vi redan veta, före sin död förordnat, 
att en del af hans förmögenhet skulle tillfalla Örebro skola. Vi 
få nu ett «extract ur testamentet» **),  och vinna deraf åtskilliga spe
ciellare upplyéningar af interesse. Testator förordnar:
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«Efter Gud mest all min förmögenhet mig genom skoltjenst 
och arbete gifvit hafver, hafver jag, till ett ringa taeksamhetstecken 
emot Guds stora välsignelse, en liten del af min förvärfvade för
mögenhet till en skoles upprättelse uti Örebro skänkt och gifvit, 
såsom efter följer, och vidare förklaradt är uti samma skoles egent
liga skrifter: *)

der det icke heter «till upprättelse af skolen» (såsom förut befintlig), utan «till 
en skoles upprättelse» (såsom nästan nygrundad). — Originaltestamentet i sin 
helhet har förgäfves blifvit eftersökt; fanns 1641 i Vesterås, men var, såsom 
det vill synas, redan på 1680-talet förloradt.

*) Någon sådan anteckning af Jacobi hand i skolans «egentliga skrifter» 
finnes ej nu. Vi hafva redan (häft. 1, sid. XLI) sett, att flera af hans anteck
ningar äro förlorade.

”) Efter en nyare tids sätt att uttrycka sig skulle vi (1875) säga, att det 
var ungefär gården N:o 115 Söder, vid Drottninggatan och Pumpkälltorget; hvil
ken för ett par år sedan (1873) till en del afbrändes och nu snart torde komma 
att jemte åtskilliga närliggande byggnader rifvas, för att lemna plats åt en ny 
bred tvärgata, afsedd att skilja den sydligaste, af blott trähus bestående och 
således eldfarligare delen af staden från den öfriga, som är bygd af sten.

1. En gård i Örebro, belägen näst min fädernesgård, med 
åker dertill hörandes; hvilken gård är värderad för 70 Kdr.

2. Ett mynt, deruti äre åtskillige slags penningar till att se; 
dertill hörer en vigt med skålar, en probere-sten och något annat, 
som myntets eget register vidlyftigare utvisar; värderades allt vid 
pass A:o 1639 in Julio för 10 Kdr.

3. Ett ekeskåp, gjordt A:o 1638, med två dörrar, lås och 
förtenade jern; kostade och vid pass 10 Kdr.

4. En dubbel stentafla, köpt A:o 1638 för 6 dal. kop:r, : 
fere 2 Kdr».

Testamentet utgjordes således af gården, värderad till 70 
Kdr, en myntsamling m. m. 10 Kdr, ett ekskåp 10 Kdr, en dubbel 
stentafla omkr. 2 Kdr.

Om gårdens belägenhet m. m. få vi snart noggranna under
rättelser. Den hade tillhört Söffring Göthesson Slottsfogde, och af 
Jacobus i lifstiden blifvit inköpt från sal. Söffrings hustru och arf- 
vingar. Den var belägen «näst nordan för» Kudbeckska fäderne
gården “X der testators fader stadsskrifvaren Hans Pedersson Kud- 
beck bott, samt testator sjelf och hans syskon voro födde. De båda 
gårdarne lågo invid och efter hvarandra, i följande ordning från 
söder till norr: 1) Kudbeckska fädernegården, 2) Söffrings-gården, 
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eller, såsom den nu efter 1641 heter, (Rudbeckska) «testaments- 
gården». Med den förra hafva vi icke mycket att göra, emedan 
den aldrig tillhört skolan. Det är den senare som blir för oss af 
interesse. Det bör här antecknas, att till testamentsgården hörde 
en icke obetydlig tomt, kålgård och åkerjord.

Nu befinnes, att biskop Johannes, såsom med vidsträckt full
makt försedd exsecutor af brödrens testamente, och innan han 
bragte detsamma till verkställighet, begärt af stadens förmän (borg
mästare och råd) en skriftlig «assecuration» eller «reversal», att 
testamentet icke skulle till något annat ändamål öfverflyttas eller 
från skolan abalieneras. Hvad kunde orsaken vara härtill? Icke 
gjordes något sådant förbehåll vid donationen af Eskog? Riktigt; 
men det var 1631. Vi skrifva nu 1641, och hafva således blifvit 
10 år visare. Det är nu lätt att inse, hvad som utan kännedom 
af mellanliggande händelser skulle vara för oss oklart. Efter hvad 
vi sett om Lars Olssons testamente, och det sätt hvarpå detta be
handlades, hvilket för biskop Johannes icke kunde vara obekant, 
erfordras ingen divinationsförmåga för att, ehuru intet ord derom 
nämnes, ganska klart läsa mellan raderna anledningen till bisko
pens begäran om assecurationen. Johannes hade kunnat hafva 
skäl till samma begäran beträffande Eskog; men det kom då ej i 
fråga, dels emedan den Lars-Olssonska testamentshistorien då ännu 
ej hunnit utveckla sig, dels emedan en särskilt patronus testamenti 
bland testators afkomlingar var förordnad att hemmanet under sko
lan försvara. Meningen var nu visserligen äfven, att Jacobi af
komlingar skulle på samma sätt försvara gården i staden; men, 
efter de senaste tio årens erfarenhet, skadade det icke, att för 
ännu större säkerhets skull äfven stadens förmän för sin del för
bundo sig att hjelpa till med testamentets försvarande och vaka 
öfver dess riktiga uppfyllande. Den ifrågavarande förbindelsen blef 
äfven afgifven; och nu måtte väl testamentet vara så tryggadt som 
möjligt för «evärdeliga» tider? Vi få se.

Det var i Junii 1641, som biskop Johannes skref till kyrkoh. 
i Örebro Mäster Nils, med underrättelse om Jacobi testamente, 
samt med anhållan om «assecurationen». Biskopens bref föredrogs 
inför stadens förmän d. 7 Julii, hvilka redan påföljande dag d. 8 
Julii, i en väl affattad tacksamhetsskrifvelse, afgåfvo den äskade, 
och då utan tvifvel uppriktigt menade, förbindelsen: «Eders Are-
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vyrdighet skall vara försäkrad, det vi bemälta testament skolom 
och viljom vid magt hålla, och ingalunda tillstädja, att det till 
någon annan usum transfereras, . . . mycket mindre att det (från) 
skolan abalieneras skall» *). På grund af denna bestämda för-

*) Assecurationsbrefvets lydelse är följande: «Ehre Wördighe och Högh- 
lärde Her Biscoph vthi Westerååss, gode Ven. — Näst wår tiänst och Wänlighe 
Helssan, kunna wij E. Ehre Wöriheet her med Wänligen icke oförmält låta, 
oss wara ett B reff egenom Wördige Herren M:r Nils Pastore, in Junio inne- 
warande åhr Daterat, den 7 Julij näst förlijden insinuerat; innehållandes det 
E. Ehr. Wt:z Salige broder, Höglärde Man M:r Jacobus Rudbeckius, fordom her 
Rector Scholæ, haffuer täckttz, Beweekt aff en berömmeligh och Christeligh 
emot sin fädernesstadh och schola kärleek och affect, upå sitt yttersta testa
mentera förähra och Betänckia wår Schole med en sin gårdh med tomptt, 
åker och alla dess tilliggiande och tilhörige ägendom; Vti så motto, att be:te 
gårdh med dess rätte ägendom skall ewärdeligen höra scholen till, och Rector 
eller hans Collega, antingen der vti boo, eller den hyran, der af skäligen tagas 
kan, Honom tillfalla och Deputerat bliffua. Oeh Begärer E. Ehr. W:t, som den 
Salige Mannens Tutor och conditi legati förordnat executor är, att wij Testa
mentet icke allenast wed macht hålla wela, att thet oryggeligen vti sina Clau- 
suler hålles och handhaffues måtte, Och thet ingalunda Infirm eras Låtha, icke 
till något annat usum transfereras än then som Testator per ultimam volunta- 
tem beleffwat hafuer: Vtan och giffuc ther vpå ett reversal och assecura- 
tion, att be:te legatum således handhafuas skall, som berört ähr. Då Wille 
E. Ehr. W:tt denne ultimam donationem med tillbörligh oeh tiänligh breff och 
Jnstrument Confirm era, och det hijt öfuer sända. Och mädan thetta är ett 
Berömmelighit beneficium och en gudeligh benägenheet emot denna scholan, 
Dy bör oss den Salige Mannen, Höglärde M:r Jacob, hembära för sådana, tack
sägelse; och bedia (att) Gudh wille aff Barmhertigheet, för sin kära Sons skull, 
Hans själ wara nådig oeh honom förläna en frögdefull Vpståndelse och ewigh 
saligheet. Och der hoss betackom wij E. Ehr. W:t, som wjll hans yttersta 
Wilie och Testamente befrämia och exequera, och oss der om insinuera låta. 
E. E. W. skall oeh wara försäkrat, Det wij be:te Testamente Scholom och 
Williom wid Macht hålla, och ingalunda tillstädia, att thet till någon annan 
usum transfereras skall, än testator förmedelst Donations brefwet per ultimam 
voluntatem det ordinerat hafuer, mycket mindre att thet scholen abalieneras 
skall; efter såsom wij meere böra ratione (offi)cii wara förtänckte war Schola 
något att förskaffa, och laga så, att hon med flere inkompster och ägendom 
formerat blifuer, än förminskatt. Der af Docentes, som intet Stipendium Regale 
haffwa, motte bliffua Vnderhålne och försorgde; Scholan, wår och Landzsens 
Vngdom till Nytta och gagn, Denne Staden och (för)samblingen till beröm och 
ähra. Wij hafue orsach E. Ähr. W:t betacka, som haf(uer) altidh in till Denne 
Dagh icke allenast Dragit ett berömmelig affect till (denna) wår gamble schola, 
och en stor Condolentz öfuer Dess ödeläggiande, Vtan och med anseenlige 
förräringer och åtskijllige beneficijs Den betäncktt, såsom i Synnerheet med 
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säkran, utfärdar bisk. Johannes d. 25 Julii, Jacobi dag (den af- 
lidne testators namnsdag), sitt konfirmations-, eller ratifikations- och 
stadfästelsebref å testamentet.

Gården skall i öfverensstämmelse med Jacobi egenhändiga 
testamentsskrifter, höra skolan till, på det sätt, «att skolmä
staren eller hans collega der uti bo måtte, och, der de det icke 
behöfva, gården då godt folk för skälig lega utfås, och skol
mästaren samma lega sig till måtto uppbär och nyttjar, och det 
evärdeliga, och icke till något annat bruk vändas, eller från 
skolan abalieneras.» Skulle någon vilja samma gård och ägor 
från skolan afhända, «hvilket man icke tror lätteligen ske kunna, 
efter det stadens förmän, forsigtige och välaktade borgmästare och 
råd, med sin reverens (!) derför caverat», så skall testators barn 
och arfvingar den rätten vara förbehållen, att de det defendera, 
påtala och efter testamentsens lydelse derunder hägna och försvara. 
. . Samma testamente, med testators hand författadt, kunde väl i 
Örebro kyrka till förvaring antvardas, om det icke med hans an
dra testamentspunkter så vore sammanfattadt, att det icke, dem 
oskadde, kunde afskäras och afsöndras. Nu vittnar biskopen detta 
hafva varit testators yttersta vilja; hvarföre det sålunda ratificeras 
och stadfästes *), Handlingen bevittnas af biskopens fränder Ga

den gården Eskogh; önskandes att E. Ähr. W:t efter Denne Dagh wille bära 
samma affection och Benägenheet till samma Schola. Wij loffwom Wilie E. 
ÄhrWdt för sådena och andra altidh finnas tacksamme, Wähvillige, och wetta 
sådant tilbörligen att berömma.» —■ A. tergo, med samma hand: «Breff till 
Bijscopen i Wästeråss. Om gården som Sal. M. Jacob Rudbeek till Scholan testa
menteratt haf:r. (1)641.» — Originalet, utan namnunderskrift, men skrifvet med 
samma handstil som vid denna tid förekommer i rådstuguprotokollen, och således 
utan tvifvel uppsatt af dåvarande stadsskrifvareu, finnes bland skolhandlingarne. 
Borgmästare vid denna tid var Jacob Lithman, son af kyrkoh. Mäster Nils, 
broder till sedermera biskopen i Strengnäs Carl Lithman, och, såsom af öfver- 
skriften å brefvet synes, «god vän» till bisk. Johannes i Vesterås. En senare 
hand (rektor Abr. Walingii, omkr. 1711—15) har å detta originalkoncept an
tecknat: «N:o 4. NB. På thetta document beropar sig Mag. Ant. Hesler i sin 
d. 5 Septemb. (1)681 insinuerade Skrifft, § 7.» —■ En afskrift af samma kon
cept, med Ant. Heslers handstil, finnes i konsist, arkiv; en annan afskrift, i 
Nordinska saml, ä Ups. akad. bibi., upplyser om datum «d. 8 Julii».

*) Konfirmationsbrefvet in originali, med biskopens egenhändiga namnteck
ning och sigill, finnes bland skolhandlingarne; aftryckt häft. 1, sid. 63, 64. 
Tvenne afskrifter, den ena vidimerad af rekt. Abrah. Walingius och konrekt. 
A. Duchæus, den andra utan vidimation, finnas i konsist, arkiv. — I Örebro
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briel Holstenius, domprost, och Laurentius Andrem (Björk) Biorch- 
stadius collega scholæ i Vesterås *).

*) Den förre var gift med Margareta Rudbeckia, en dotter till brödren 
Petrus Rudbeckius, prost i Köping, den senare med Kjerstin Rudbeckia, en 
dotter till brödren Jacobus (Muncktell, Vesterås Herdam. I, 73. III, 268).

”) Daniel Boethii Moræus, kyrkoherde i Kila, gift med Thora, en annan 
dotter af Jacobus Rudbeckius (Muncktell Herdam. III, 248), och således svåger 
till den nyssnämnde Laurentius Andreæ Björk eller Björkstadius.

"*) Rådstuguprotokollet af d. 7 Dec. 1650, befintligt bland skolhandlingarne, 
är en af professorn i Ups. (sist. bisk. i Skara) Petrus Rudbeckius d. y. i bref 
från Ups. 1691 d. 27 Dec. öfversänd kopia, vidimerad af Olaus Nezelius (då 
professor i Ups., sist biskop i Göteborg), och företedd inför Örebro rädst. rätt 
1692 d. 13 Jan.

Då biskop Johannes påräknade, att Jacobi afkomlingar skulle 
försvara gården under skolan, och att deruti en trygghet för testa
mentets vidmakthållande skulle ligga, jemte det skydd som borg
mästare och råd både af pligt och genom särskilt förbindelse skulle 
gifva detsamma, så visar det sig till en början, att den förstnämda 
tryggheten var af en mycket tvifvelaktig beskaffenhet. Långt ifrån 
att «försvara» testamentet under skolan, gjorde Jacobi arfvingar 
sonen Olaus (Jacobi) Rudbeckius och mågen Daniel Moræus **)  
tvärtom allt hvad på dem ankom, för att helt och hållet «rescindera 
och omintetgöra» detsamma. Rådstugurätten ogillade deras försökta 
klander å testamentet, genom utslag 1650 d. 7 Dec. “*);  under 
åberopande af Jacobi latinska bref 1639 d. 16 Jan., hvilket nu 

rådstuguprotokoll 1641 d. 17 Nov. antecknas att «Bijscopens D. Johannis Rud- 
becci Breff, Dat. 25 Julii 1641» om gården som Sal. Jac. Rudb. till skolan testa
menterat, nu inför rätten upplästes; hvarvid det heter, att gården är «belä
gen söder i staden, på den öfra Wästra gatan, Nordan strax gamble 
skolmestrr gården». Denna notis är vigtig, men måste tolkas i öfverens- 
stämmelse med nu anförda testamentsskrifter. Meningen med det sista uttryc
ket kan icke vara någon annan än: «strax norr om Rudbeckska fäderne
gården», der gamle skolmästaren Jacobus under hela sin tjenstetid bodde; 
hvilken gård till följd deraf, ehuru enskilt egendom, någon gång fick heta »skol- 
mästargården», och icke är att förblanda med den offentliga vid kyrkan belägna 
skolmästargården, från hvars nyttjande Jacobus afstod, för att med dess hyra 
bidraga till den af honom sjelf stiftade skolkassans förkofran. — «Ofra västra 
gatan» motsvarade den del af n. v. Drottninggatan som sträcker sig från Stora 
torget till Pumpkälltorget, och kallades «västra» i förhållande till då varande 
Storgatan (sedermera kallad Gamla gatan), hvilken framgick i sned riktning från 
det hörn af torget, der Hypotekshuset nu befinnes, till Pumpkällan, och till
sammans med vestra gatan inneslöt en kil af hus, kallad «Mellanraden».
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inför rätta tolkades, samt af «arfregistret», innehållande dessa for
malia, att «Söffringz gården i Örebro, med tilhörande åker, wär- 
derat för 70 Rd., är Testamenterat Scholan». Beträffande myntsam
lingen, med vigtskål oeh proberesten, samt ekskåpet och stentaflan, 
«Invilket till dato intet öfwerlefwererat ähr», är rätten i den «för
hoppning», att det med det forderligaste hit försändes. Denna 
förhoppning har ej gått i fullbordan, enär ingen af skolans ända 
från 1615 gående och för en ganska lång tid kompletta inven- 
tarii-listor vet någonting derom att förmäla *)• Att både mynt
samlingen och ekskåpet (det senare antagligen afsedt till bokskåp 
för skolans bibliotek), varit relatift ganska dyrbara, vill synas af det 
åsatta priset å hvardera 10 lid., jemfördt med priset å hela går
den 70 Rd.

*) Af rektor And. Hedenii afskrift 1688 d. 2 Dec. af «extractet« ur Ja
cobi testamente, sågo vi nyss, att på hans tid «intet» af testamentet fanns i 
behåll, utom gården, hvilken man då «förmodade» kunna återvinnas.

Vi lemna nu Rudbeckska testamentsgården, och begifva oss 
till Strengnäs, för att lyssna till några af konsistoriiarkivets, i sitt 
slag högligen märkliga och karakteristiska, naiva skildringar från 
den biskopliga patriarkalismens tid. Det är för oss af interesse 
att se beskaffenheten af den magt, som konsistorium utöfvar, hvilken 
förfogar öfver presters och skollärares ja äfven öfver deras familjers 
öden, och på ett vigtigt sätt ingriper i deras och andras enskilta lif. 
Vi kunna beteckna beskaffenheten af denna magt med ett enda ord. 
Den är faderlig; merendels i detta ords vackrare betydelse. Det 
är icke förgäfves som biskopen heter «ärevyrdige fadren», och ka- 
pitels-ledamöterna likaledes heta «fäder». De göra skäl för nam
net. Vi finna exempel af en ganska långt drifven faderlig om
vårdnad, välvilja och långmodighet, stundom äfven af en rätt all
varsam faderlig stränghet. Men denna makt sträckte sig till om
råden, hvilka enligt vår tids uppfattning böra vara helt och hållet 
frikallade från all offentlig myndighets inblandning. Uppfattningen 
var denna tid en annan. Allmänna meningen ogillade ej ett så
dant ingripande, lika litet som allmänna meningen i våra dagar 
ogillar att verldslig rätt tager i tu med förseelser mot verldslig lag 
och ordning. Tvärtom ansågs det berömligt och alldeles i sin ord
ning, att biskopen höll hvad man då kallade «god kyrkotukt». Bi
skop och konsistorium fungerade emellertid icke blott såsom andlig 
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domstol eller disciplinär myndighet. Till följd af deras rätt och pligt 
att försörja församlingarne med prester och presterna med församlin
gar, blef den biskopliga och konsistoriella myndigheten ofta af en 
mera rent paternell natur. Af förra slaget äro de talrikt förekom
mande ärendena om mer eller mindre olyckliga äktenskap, der kon
trahenternas fel skola undersökas, och ett bättre förhållande åväga
bringas, eller om förlofningar, hvilka endera parten af något skäl 
vill rygga, och hvarföre upprättelse sökes genom konsistorii mel- 
lankomst. Af senare slaget äro sådana ärenden, der prester, prest- 
enkor och prestdöttrar skola genom giftermål försörj as. Om konser- 
vationsprincipen hafva vi redan talat. Ofta inkomma församlingarne 
med anhållan att «vår länge nog högtbedröfvade prestenka», eller 
någon af döttrarne, måtte med någon tjenlig man blifva försörjd, 
och huset såmedelst «upprättadt». Någon gång begär vederbörande 
sjelf, att sålunda blifva försörjd; eller begär en äldre prestman att 
få adjunkt i huset, med vilkor att adjuukten tager dottern *)•  Är 
en befordringsmässig prestman ovillig att «konservera» enka eller 
dotter, som skall försörjas, förmanas han understundom rätt allvarli
gen, att ihågkomma sin kristliga pligt mot enkor och faderlösa. 
Artar sig en förlofning till att blifva uppslagen, utan tillräcklig an
ledning, inkommer den förfördelade parten till konsistorium med 
ersättningsanspråk och kostnadsräkning “). Konsistorium får då höra 

*) Samuel Davidis Hallmannus, från Hardemo, med hvilken vi redan (häft. 
2, sid. LXXXV1) gjort bekantskap, begär 1687 d. 24 Febr, i bref till konsist, 
notarien, att denne ville i Ven. Consistorio utverka, det H:r Bengt (Zelinder), 
en nyblifven prestman, måtte blifva honom till hjelp efterlåten, «med förbin
delse att blifva hans måg». Båda delarne biföllos, och skedde. Foil. s. 208.

*") Såsom exempel på en sådan kostnadsräkning, meddela vi här följande. 
Christophorus Hermanni, en ung prestman, huspredikant hos Välb. Soop på 
Mälsåker, har (1641) fattat «behagh och willia» till Pastoris dotter i Ytter Selö 
(bekantskapen och frieriet utförligt och intressant skildrade); har fått hennes och 
föräldrarnes ja; har «genom handslagh och ringh sampt andre sakers gifuande» 
blifvit förlofvad, och sjelf bekostat en del af förlofningskalaset; har sedan varit 
långt borta i Vest-Indien, är återkommen, håller sin brud fortfarande kär, och 
vill hafva henne till hustru. Men fadren, D:nus Pastor, är nu obenägen. Det 
har kommit till en brytning. Konsistorium dömer (1644 d. 6 Mars) till Chri
stophers förmån. «Consilium: D:nus Pastor gifue honom goodwilleligen till 
hustru sijn dotter, och wräckie honom inthet . . . Ellies förer D. Pastor sig 
vthi beswär och ividlyftighet.» Se här emellertid kostnadsräkningen:

«Memorial på dee ringa Particular-saker, hwilka iag vnderskriffuen efter 
min lägenhet på D:ni Petri huns i yter zelo sokn anwendt, och, så litet the
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hela kärlekshistorien från början till slut, och sedan efter omstän
digheterna fälla utslag; hvarvid naturligtvis den lägre paternella 
myndigheten (fadrens) får böja sig under den högre (konsistorii).

En annan sida af den biskopliga makten visar sig vid bi- 
skopsvisitationerna, då biskopen bland annat har att göra sig un
derrättad om det sedliga och religiösa tillståndet i församlingarne. 
Till sådana fel som hörde under den biskopliga näpsten befinnes 
äfven hafva blifvit räknadt att «vanvörda» Guds gåfvor, hvilket med 
stor stränghet bestraffades. En fånig dräng, som «vanvyrdeligen 
trakterat en strömming», dömes 1641 d. 26 Eebr., att stå för 
kyrkodörren med ris i handen hemma 4 eller 5 söndagar, och se
dan vid alla kyrkorna i prosteriet (hvarvid felet skall från predik- 
stolarne tillkännagifvas), derefter intagas i församlingen genom 
kyrkoplikt, och utom allt detta böta 3 dal. hvitt mynt; jemte det 

kunna sig belöpa, för mina reda peningar ther till bestält och kiöpt haffwer, 
som fölier:

At Pigan: Een Guldring, Ny, om 17 1/2 D:lr. •—Rijkz Daler in Specie, 4 
stycken. —■ Een Ny sölffskeedh och med begges ware namn vtstuckin, om 4 lod 
och ett Quintin; Huart lod om 8 1/2 m:k kopparpenraingar, Förvthan namp- 
nens utstickning. — Een förgylt book med bruun silkesband, om 6 daler och 4 
öre. —• Ett par röda Regarn strumpor, om 4 dal. — Ett par Swarta stickade 
Rude karlwans (!) skor, om 15 m:k. ■—• Et par töfler a£f grönt trijp, fodrade in
nan med leder, om 15 m:k.

Åt Fadren, Herr Päder: Ett par Karmesidens (!) gråå regarnstrumpor, om 
2 Rikzdal. in specie.

At Modren, hustru Brita: Ett par grööna Regarnstrumpor, om 4 dal.
At Dottren Maria: Ett par bruuna Regarn strumpor, om 11 m:k.
At D:ni Petri Söner: Ett novum Testam: Græco-lat. om 3 daler.
Efter Prestehustruns begäran: Een kanna och 1/2 stoop spansk wijn om 

15 m:k k:n. — Wijnätikia 2 1/2 kanna, om 15 m:k. ■—Bröstsucker om 12 öre. 
Swiskon (: för min pengr :) 1 1/2 skåålpund, om 9 öre. — Rusijn ett skålpund, 
om 12 öre. — Et litet öfverdragit refiern af bleck åt H. Päär, med Museoter 
vthi, om 20 öre. —- Pepar 4 lod, om 16 öre. ■—■ Canneel bark, om 8 öre. — 
Cardemumma, om 12 öre. Äple, peparroot och hwetebröd, om 6 m:k. — Vthj 
åtskilige gongor til dricka i Stockholm och Strengenääs för H. Päär och hans 
sällskap, 14 m:k.» o. s. v.

Den myckna vinättikan nyttjades väl att slå i vatten, för att släcka törsten 
i sommarhettan. Christopher uppräknar en mängd ytterligare omkostnader, och 
begär skadestånd, uppgående in summa till 115 dal. 4 1/2 öre; «hvilket dub
belt belöper sig till 230 dal. 9 öre». Dessutom åberopas 6 bref, skrifne före 
och efter Vestindie-resan, hvilka «utan någon excusation» återfordras. — Om 
Christoph. Hermanni se för öfrigt Aurel, s. 700. 
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att han förut vid tinget pliktat 10 daler. — En «backekäring» i 
Mellösa blef, för det hon begagnat ett mindre valdt uttryckssätt 
om presten i församlingen, dömd 1641 d. 2 Junii att «stå i vapen
huset 3 Söndagar, göra 6 dagsverken till kyrkan och mista stuf- 
van» *).  — Det var nära samtidigt härmed som i ett annat stift en 
bonde, hvilken yttrat följande «hiskliga bannor: jag gifver presten 
fanen», blef af veridslig rätt, på grund af Guds lag 3 Mos. 20: 9, 
på fullaste allvar dömd att «döden dö»; hvilken lagliga dom dock 
skulle underställas hofrättens nådgunstiga förklaring **).

*) «1641 d. 26 Febr. — En fånigh drängh i Fleen hafuer besufuidt en 
pijga och lofuadt henne Echtenskap, som hon berättar; gifuandes sigh så Dief- 
wulen i wåld, som gröne gräset wexer formalia eins verba sunt:) att thet var 
sant. Sententia: Hafue tijdh att betänkia sigh till Echtenskap med henne till 
midfastan. — Then samme hafuer och wanwyrdeligen tracterat een Strömming, 
trädandes honom i een knijfslijda, dijt han och ettikie lätt; lade så knijfslijdan 
och strömmingen i ett ettikie faat, och sedan på tallerken (!) för en bonde; 
bötte politicé derföre 10 d:lr. Sententia: Stå för kyrkie dörren med rijs i han
den, heema 4 eller 5 Söndagar och wed the andre i Prosteriet 1. huariestädes, 
cum publica delicti pronunciatione ex suggestu, och sedan tages inn: Gifue till 
Consist. 3 d:lr huitt mynt.

1641 d. 2 Junij examin abantur casus in Medellösa . . . Een backekäringh, 
Ingeborg widh Nampn, Seges hålla horekrogh, hwar igienom hon är af en 
hafuande blifuen, thet hoon Sielf bekenner. Then Samma hafuer lijknat Pasto- 
rem (: cum venia scribendo :) wijd sijn r. . . Consilium et sententia: Thett 
förre belangande Skiutes till Tinget. För thet andra, skall hon stå i wapen- 
huset 3 Söndagar, Giöra 6 dagzwärken till kyrkian, och afstå Stufuan.»

**) Vid tinget i Molkom med Kils härad i Vermland d. 17—19 Febr. 1651 
förekom följande. Herr Olaus Erici (Luth) besvärade sig utöfver en af sina 
åhörare, Lars Månsson i Lackerud i Nyeds socken å skatte, att han mot honom 
icke allenast brukade ohöfviska ord utan lade ock der ofvan uppå hiskeliga 
bannor: jag gifver Presten fahnen. Lars Månsson ville fuller i förstone icke 
tillstå det, men som Olof Nilsson i Molkom sade sig hafva hört och vilja svärja 
derpå, gaf han sig skyldig, och bad före; men alldenstund det är en lag för 
underdomaren att döma efter som det står i Levit. 20. 9, nämligen: den som 
bannar sin fader, han skall döden dö, och under faders namn förstås ock kyrko
herde och själasörjare, ty kunde denna rätten ej annat göra, än fälla honom 
Lars Månsson till samma straff, skjutandes samma ärende till den Högl. Hof
rättens nådgunstiga förklaring. Datum ut supra. På rättens vägnar Matthias 
Plenningius.» Hammarin,. Carlst. Herdam. 2, 57. — Plenningius blef 1654 
adlad Plenningsköld; se Anrep. Attartafl.

Det är från Jacobi Zebrazynthi tid som vi äga sist anförda 
skildringar. Hans lifstid blef icke långvarig. Vi sågo honom i 
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början på 1639 hålla sin första session i kapitlet, och på somma
ren samma år vid prestmötet blifva installerad. Redan 1642 finna 
vi honom på bår. Dödsstunden inträffade «1642 d. 9 Julii kl. 3 
på morgonen« *). Konsistorium skrifver härom till församlingarne, 
med tillkännagifvande att «ringning för sal. Episcopi lik» skall 
äga rum fyra dagar i alla kyrkor af stiftet, sista gången på be- 
grafningsdagen d. 25 Julii (Jacobi dag). Det var den aflidne bi
skopens namnsdag, och jemt på dagen ett år efter den dag, på 
hvilken bisk. Johannes Rudbeckius undertecknar sitt konfirmations- 
bref å den aflidne brödrens Jacobi Rudbeckii testamente. De båda 
Jacoberna (Zebrazynthus och Rudbeckius) voro i lifstiden förenade 
genom vänskap och frändskap, och hörde båda till sin tids ut
märkte män. —■ Zebrazynthi efterträdare i Strengnäs blef Johannes 
Matthiæ (Olliequist) 1642.

*) Samma dödsdag d. 9 Julii namnes i konsist, både protokolls-oeh kopie- 
bok, hvarigenom den hos Hollander felaktigt uppgifne dagen rättas.

I Örebro arbetade emellertid Mäster Josua och de båda hö
rarne Georgius och Ericus allt hvad de kunde med sin mödosamma 
tjenst i skolan. De senare hade nu sträfvat i 16—17 års tid från 
morgon till qväll, under kamp äfven mot yttre nöd; började nu 
att göras gamle, och längtade efter «frigifvelse», under form af 
någon sacellania. Hurudan deras ställning var, få vi höra både af 
deras egna och andras uttalanden, då D:nus Georgius 1645 söker 
att blifva kapellan i Vingåker. Han synes i och för denna ansö
kan hafva varit personligen i Strengnäs i slutet af Nov. s. å., och 
medför då till biskopen trenne bref, ett från sin kamrat Ericus, ett 
från rektor Josua, samt ett från kyrkoh. Mäster Nils och borg
mästaren Jacob Lithman. Brefven äro daterade d. 23, 24 och 25 
Nov. Någon skrifvelse af Georgius sjelf synes ej till; och i Mäster 
Josuas bref kallas han «denne min embetsbroder», (hicce collega 
meus); hvaraf vi sluta, att Georgius personligen framfört brefven, 
och muntligen hos biskopen fört sin talan. Vi skola referera de 
tre brefvens innehåll, i ordning efter deras datum.

Ericus «hafver nu öfver sexton år tjent i Örebro skole-stufvo 
för en kollega, och hafver varit med en ganska ringa lön försorgd». 
Han har till sitt uppehälle senast haft Viby socken i förgång och 
eftergång (hvilken socken vid allmänna stråkvägen är belägen, och 
derföre mycket anlitad, och icke mycket gifva kan), så ock den 
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lilla och fattiga Hammars socken allenast i förgång. På denna 
inkomst kan Ericus sjelf åttonde sig «näpligen försörja», och 
tager derpå Gud till vittne. Vi behöfva ej detta bedyrande; och 
förundra oss snarare, att han kunnat uppehålla lifvet så länge. Af 
uttrycket «sjelf åttonde» erfara vi, att Ericus, hvilken vi minnas så
som gift före 1638, vid detta laget har sina sex barn (eller möjligen 
fem och svärmodren) att försörja, hvartill socknegången icke kan 
vara tillräcklig. «Derföre är nu», skrifver han, «till Eders Faderliga 
Ärevyrdighet min ganska ödmjuka bön, att E. F. Ä. ville mig till en 
bättre lägenhet*)  med det första förhjelpa; eller, om E. F. A. ännu 
ingen tjenligare lägenhet veta kan, att jag då Hammars socken 
äfven in pastoriori till augment bekomma kunde»; hvaremot djek- 
narne i Örebro, som förut haft eftergången i Hammar, kunde så
som equivalent bekomma Hardemo. Sist bedjes, att, om Georgius 
denna eller en annan gång skulle före Ericus vinna befordran, bref- 
skrifvaren sjelf, utan uppflyttning i dennes socknar, måtte få be
hålla sina vanliga socknar, hvilka han är van att genomvandra; 
emedan han nu, vid den ålder han uppnått, blyges att genom
vandra några nya, och dessutom dagligen förhoppas att blifva från 
skolearbetet «frigifven» **).

*) Till det patriarkaliska i befordringssättet hörer, att ofta ingen viss lä
genhet sökes, utan bestämmandet af, hvilken lägenhet man kan få, öfverlemnas 
åt konsistorium. Ansökningen har alltid form af enskilt bref. Skilnad mellan 
officiellt och privat finnes ej.

*“) Slutet af det på blandad svenska och latin skrifua brefvet lyder: . . . 
«Sidst ähr och min ödmiuke begäran, att om Dominus Georgius thenna eller 
en annan gångh bliffuer förre än som iagh hädan transfereradt, att och hans 
successor hans paroecias effter honom behåller, och att iagh obtinerar meas 
consuetas paroecias, quibus hadenus peragrandis assuetus sum: Quod ideo per- 
quam submissé peto, partim quia, ætate iam provectus, alias novas paroecias 
posthac peragrare erubesco, partim quia quotidiand maximäque spe dimissionis, 
et conditionis alibi brevi adipiscendæ atque potiundæ, teneor et adducor.»

Med D:nus Georgius är det på ungefär samma sätt stäldt. 
Äfven han har tjent «nu här i 17 år», har hustru och flera barn; 
är efter kyrkoherdens och borgmästarens vitsord, «ledse vid skole- 
tjensten, så för det träglige (trägna) arbetet, som för mangel på 
lifsnödtorftigt uppehälle». Mäster Nils har vid sista prestmötet 
rekommenderat honom, och intygar nu, jemte borgmästaren, att 
Georgius «med stor flit, mödo och arbete» ungdomen förestått hafver, 
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ooh stora labores in scholä exantlerat, bedjande att «denne skolans 
likasom emeritus-tjenare måtte blifva till någon lägenhet förhulpen, 
äfvensom skolan med en skickelig ung person i hans ställe för
sedd.» — Ordet «ung» är tillagdt i marginalen och genom ett 
hänvisningstecken särskilt i ögonen fallande.

Mäster Josua står ännu någorlunda bi, men äfven han befin
ner sig i ganska tryckande omständigheter. Den inkomst, som 
kommit skolmästaren till godo af Eskog och testamentsgården i 
staden måtte hafva varit ringa *).  Emellertid hade Josua, vare sig 
till följd af skuld, eller talrik familj, eller hvilka andra skäl det 
kunnat vara, knappt om bergningen, äfven med sina säkerligen 
ytterst anspråkslösa lefnadsbehof. Då brefvet skrifves, befinner han 
sig «i största torftighet och tryckande nöd». Han bedjer för sin 
egen räkning, att i stället för Lerbäck och Askersund, som äro 
fattiga och aflägse belägna socknar, få några närmare och bättre, 
t. ex. Glanshammar, Sköllersta eller Svennevad.

*) Från annat håll veta vi, att lian bodde i gamla skolmästaregården vid 
kyrkan, och åtnjöt hyran af testamentsgården vid Yxhammartorget.

**) Salutem et prospera quæqwe Twee leverendes Y>xc ell entice demissé precor, 
beneficiorum mihi exhibitorum grata recordatione. Reverendissime pater! Quam 
curæ R. T. E. cordiqwe schola patria, quæ Orebrogiæ est Nericianotum, ejus- 
demqwe informatores semper extiterint, cognitum iam dudum exploratumqwe 
habemus; quo nomine omnes et singuli, quotquot in hac provincia degunt, T. 
R. E. gratias debent et habent immortales. Qu a re haud dubié importunus 
minusqwe circumspectus videbor, si forte T. R. E., in Eccleszæ Dei regniqwe 
negociis occupatissimam, hoc meo scripto levinsculo compellare vel potius inter- 
pellare non erubuerim. Verum enimverö ipse mihi temperare non potui, quö 
minus illud, quod res cogit et æquitas postulat, scriberein. Res me impellit 
T. R. E. in memoriam revocare mea postulata, aptid T. R. E. deposita proximo 
habitå synodo, pro spe fæcundioris salarii, per auetionem alicujus Ecclesiæ vel 
mutationem Ecclesiarum Leerbeck et Aschersundh mihi concessarum, cum parvæ, 
exiles et longius abhinc dissitæ sint, in alias commodiores, meliores et propio- 
res: quales sunt Glanshammar, Skiöllerstadh, Swinewadh vel aliæ. Ego hactenus

VII

Eör öfrigt rekommenderar han «denne» sin embetsbroder Geor
gius till vinnande af den sökta befordran; intygar att Georgius 
«troget, länge och mycket i skolan arbetat, samt fört en rätt
skaffens och sitt ämbete värdig vandel». Om någon af Georgii 
medsökande till sacellanien, hvilka säkerligen blifva talrika, är «min
dre uttjent», kunde ju den förflyttas hit till skoletjenst i Georgii 
ställe, «för att pröfva på det arbetets bördor och mödor» “).
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Vi se att äfven Josua redan börjar känna sig trött. Mödor och 
bekymmer tära på krafterna, och snart är han lika (eller mera) 
uttjent än Georgius.

Den sistnämde får icke Vingåkers sacellani, men väl sa- 
cellanieu i Tjula och Sundby omkr. 1646 *); samt efter några år 
Toresunds pastorat, der han lefver ända till 1671. — Ericus får, 
likaledes omkr. 1646, sacellanien i Floda, och innehafver denna 
tjenst, då vi om 10 år härefter återse honom.

Josuas bref till biskopen, med skildring af hans egen belä
genhet och rekommendation för Georgius, skrefs 1645 d. 25 Nov. 
Några dagar derefter eller d. 1 Dec. s. å. är det som vi träffa 
honom såsom vittne inför rätta angående hustru «Elisabet Johan

magno cum desiderio, pro summå meå indigentiå et durå iuopiå, ex- 
pectavi quidem T. R. E. de hoc negocio responsum, sed ncscio quo fato usque- 
quö impeditum vel fortö oblivione obrutum, non sine magno meo dolore. Sed 
hæc, pro T. R. E. eximiå prudentiå et promptå in quidvis bonum benevolentiå 
promovendum, non dissero amplius, sed T. R. E. omnem rem atqzzé causam 
meqwé commendo et trado. Quo me res impulit, hactenus: nunc, quod æquitas 
flagitat, paucis. Licet sciam T. R. E. non duci vulgi sermonibus, ea tamen 
cum sit famæ interdum vis, ut doctos etiam ad credendum inducat: quæ habeo 
certa testor de hocce meo collega, Venerabili et humanissimo viro Dn. Georgio 
Jonæ, de juventute nostrå scholasticå bene merito, iam iam ad T. R. E. tam- 
quam sacram awchoram confugituro, de spe promotionis ad aliam sibi magis 
proficuam, tranquilliorem suæqwe domui alendæ commodiorem conditionem, 
Ecclesiamqwe ni fällor Wingacherensem petituro. Atqwé å me petiit (: si mea 
qualis qualis rocommendatio locum est apud T. R. E. habitura :) brevibws 
cowimendari. Testor itaqwe eum fideliter diu multumqwé in hac nostrå scholå 
laborasse, et insuper vitam eö temporis tractu, quo nobiscum vixit, traduxisse 
integram officioqwé suo condignam. Quå par est igitur reverentiå, abs T. R. 
E. obnixé contendo, ut et cius petitioni et sollicitudini ob exantlatos labores 
gratiosé et benigne subveniatur. Et forte nullus dubito, eum plures competito- 
res habiturum, qui istam provinciam æqué atqwe is sint sectaturi, nihil tamen 
terrere possit, modo T. R. E. velit, quæ sola plus cæteris omnibus poterit 
patrocinari. Et si qui tales sint. demissé T. R. E. rogatur, ut hi huic, eius 
loco, surrogentur (: si minus emeriti :), experimentum facturi horum laborum 
et onerum. Et, ut rem verbo complectar, studiose rogito, ut literarum studia 
et Musarum delubra, quæ å multis negliguntur, apud T. R. E. ct opem et 
auxilium inveniant. Valeat T. R. E. cum suis bene et feliciter! Festinanti 
calamo 25 Novembris A. 1645. T. R. E. ad obsequia paratissmus Josua Gra- 
vius, Sch. Örebro Reet., mppriå.

*) Aurel, s. 567, 520 har årtalet 1644, hvilket är felaktigt, enär Georgius 
enligt ofvananförda trenne bref ännu i Nov. 1645 var obefordrad.
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Larses», hvilken «med skamliga ord och svordomar» öfverföll borg ■ 
mästaren vid ett tillfälle, då skolmästaren var inne hos honom. 
Vi kunna nu förstå, hvad de båda mästarne hade att sins emellan 
afhandla. Säkerligen gällde det skolans och dess lärares interessen, 
och just de ämnen, om hvilka de nyss anförda, vid denna tid 
skrifna brefven upplysa.

Någon förbättring i Josuas vilkor synes vid denna tid hafva 
skett eller åtminstone varit i fråga, i det att drottning Christina 
på intercession af bisk. Johannes «Matthiæ, och i betraktande 
af skolmästarnes i Örebro och Nyköping trångmål, befiönes hafva 
1646 d. 31 Jan. till hvardera af dessa anslagit en summa af 
100 daler silfvermynt, att «på behaglig tid» utgå af «porte- 
tullarne»; således äfven af «brotullsarrendet» för trafiken genom 
den förut omtalte «porten på stadsbron». Det synes emellertid 
tvifvelaktigt, om Josua någonsin kommit i åtnjutande af detta bety
dande understöd, enär hans ställning äfven hädanefter visar sig oför
ändrad, och intet ord hvarken i skolans eller konsistorii handlingar, 
vidare afhöres om dessa porte-tullmedel *).  Vi få snart se, att den 
löningsstat, som något längre fram af Drottningen fastställdes, 
och hvilken efter tidsomständigheterna skulle hafva varit ganska 
god, redan efter 2 år i anseende till rikets tryckande belägenhet 
indrages, och en annan i dess ställe förordnas; hvilken äfven sjelf 
icke allestädes, och minst i Strengnäs stift, blef en fullständig 
verklighet.

*) . . . «Vnderhollet för Skolemestaren i Nykiöping och Örebro ahngående; 
Så endock Borgerskapet på samme örther borde sielffwe wara förtenckfe att 
Vnholla deras Skolmestare, ahnseeudes att fruchten der af kommer dem sielffwe 
tisl godho; Så haffwer H:s K. M:tt likwäl, att för denne, tijden lindra dee 
trangmåhl som H. K. M:tt förnimmer wara på be:de örther, af gunst oeh nåde, 
sampt till så mycket större styrkio och förkofring af dee bokliga konster, som där 
böra idkas och exerceras, Vndht och effterlåthit hwardera Skolemesta
ren så i Nykiöpingh som Örebro Etthundrade Daler Silfwermynt 
åhrligen att Vpbära och anamma af Portetallarne där sammestades. Öch detta 
allt II. K. M:tt till en behageligh tijd. Det ähr fördenskuldh H. K. M:tz 
nådige befallningh, att Dess CammerRådh stelle sigh denne H:s K: M:tz willie 
till rättelse och giöra den förordningh, att bed:e Skolemestare måge bed:e deras 
deputat åhrligen och i rättan tijd bekomma och blifwa mechtige.» Orig. bland 
Strengn. Gymnasii handl.

Såsom «accidens» till sin lön erhåller Josua 1650 d. 24 Maji 
Sacellania Axebergensis. Vi minnas att han är bördig från Ax- 
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berg, der den åldrige fadren ännu lefver såsom pastor. Understödet 
är dock endast «till en behagelig tid», och redan påföljande år 
1651 finna vi en särskilt sacellanus förordnad.

Utom de båda hörarne Georgius och Ericus, som nu hafva 
afgått, nämnas under Mäster Josuas rektorat såsom kolleger Lau
rentius Johannis Klingius (1. Kreklingius), Petrus Andreæ Gieting 
och Hungerus Petri Nalenius; men tiden då de tillträdt synes 
hvarken i skolans eller konsistorii handlingar, hvilka senare tidtals 
äro ofullständiga. Laurentius Klingius lärer dock hafva blifvit 
kollega redan 1642, och måste i sådant fall hafva varit tredje man 
tillsammans med Georgius och Ericus *).  Petrus Gieting och Hun
gerus Nalenius torde sannolikast hafva kommit omkr. 1646 vid 
Georgii och Erici afgång. Samma år 1646 d. 14 Dec. uppträ
der Nicolaus Benedicti (Walleftius), en «ung person», som bi
skopen till konrektor i Örebro rekommenderat, och åt hvilken 
staden, enligt bref af borgmäst. Jacob Lithman sistnämnde dag, 
och säkerligen på dennes genomdrifvande, beviljat ett underhåll af 
100 dal. kmt. Denne Nicolaus Benedicti blir mycket långvarig i 
tjensten och vi få länge att göra med honom.

*) I en flera decennier yngre och synbarligen ur minnet eller efter hör
sägen gjord anteckning i Liber Scholæ (Nomina et Fata Rectorum et Collega- 
rum, haft. 2, s. 49—51) upptagas dessa namn, med upplysning att Laurentius 
Klingius var kollega i «8», och Hungerus i «12» år, m. m. Om Gieting säges 
endast, att han dog vid sysslan. Klingius afgick 1650 (till sacellanien i Örebro) 
och torde således hafva blifvit kollega 1642. Bagges årtal «1639» för Hungerus 
och «1640» för Gieting äro omöjliga, såvida icke kollegerna skola blifva tre 
samtidigt redan från 1639, och fyra samtidigt från 1640; i strid mot Gravii 
katalog, som endast känner «Collegæ duo» samt en «scribarnm instructor».

Tvenne nya lärare konstitueras 1649 i slutet af Augusti. 
Båda äro infödda Nerkingar, men studenter från Abo. De heta 
Jonas Erici (Edsbergius) och Magnus Erici (Kumblæus). Jonas 
blir kollega i l:sta klassen, efter Laurentius Johannis Klingius, 
som från öfverste hörare befordras till kapellan i Örebro. Magnus 
blir «apologista», förmodligen efter den till namnet icke uppgifne 
«unge personen», som staden skulle löna af eget, för att undervisa 
i skrifvare- och räknekonst samt bokhålleri, men som icke skulle 
få anses såsom officiell «skoleperson». Jonas och Magnus nämnas 
i konsistorii protokoll såsom konstituerade «1649 circa finem Au-
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gusti» *),  men torde icke hafva tillträdt skoltjensten förr än 1650 
efter Hindersmessan, enär i Josuæ Gravii katalog antecknas att 
D:uus «Johannes» Erici, student från Åbo, med biskopens bifall 
och rekommendationsbref blef kollega i l:sta klassen «1650 d. 4 
Febr.»; vid hvilken dag äfven antecknas, att Laurentius Klingius 
från sitt kollegat afgick **).  Misskrifningen på förnamnet förklaras 
deraf, att Jonas Erici i dagligt tal befinnes hafva blifvit kallad 
«H:r Jon», hvilket af rektor felaktigt latiniserades till Johannes i 
st. f. Jonas “*).  Den andre nykomne läraren, Magnus Apologista 
(«H:r Måns») namnes icke i katalogen; hvilken afbrytes kort här
efter, 1650 d. 2 Maji, efter att hafva blifvit fullständigt förd ända 
från 1639, då Josua tillträdde rektoratet.

*) Str. konsist, prot. «1659 circa finem Augusti. Bleff Dn. Jonas Erici, 
tilförende studiosus Aboensis constituerat collega vthi Örebro schole. Jtem Dn. 
Magnus Erici, och tillförende studiosus Aboensis (: men bådhe lijkväl nations 
Nericienses :) constituerat Apologista der samma städes.»

*') «Anno 1650 a Nundinis D. Henrici .... Dn. Johannes Erici Nericius, 
studiosus, Abogiå (!) venit, et approbatione R:di Dn. Episcopi Joh. Matthiæ, 
litterisqwe commendatiis, primæ classis collega constitntus prid. Non. Febr. 
■— Dito deposuit Collegatiim 3tiæ classis Dn. Laurentius Johannis Klingius, ad 
obeundam sacellaniam Öreb.» — Genom tryckfel häft. 2, sid. 20 står «Arbogia» 
i st. f. Abogia (Abo). — Att Laurentius Klingius ännu i Sept. 1649 var qvar 
såsom öfverste hörare i Örebro, synes af följande anteckning i katalogen: «Anno 
1649 adscripti . . Petrus Johannis Klingius, frater D:ni Laurentii supremi 
Collegæ, in classem l:mam collocatus 12 Septemb.»

”*) Att i Gravii katalog misskrifningar och minnesfel förekomma, hafva vi 
förut sett, då Georgius Jonæ 1639 antecknas såsom «ortus Orehrogiæ» (i st. f. 
född i Kråklinge, hvilket bestyrkes af andra källor). Vid Olans Magni, scri- 
barum instructor 1639, erinrade sig antecknaren ännu osäkrare härkomstorten, 
och skref derföre endast «ortus in ecclesiå . . .». med öppen lemnad plats för 
församlingens namn. Till och med på titelbladet till sin egen katalog har han, 
förmodligen förvillad af föregående äldre siffror, råkat skrifva såsom sitt till
trädesår «1629» i st. f. 1639.

Vi skola här till sluts meddela några utdrag ur Gravii kata
log, beträffande lärjungarnes antal och hemorter, m. m. samt för- 
äldrarnes stånd och förmögenhetsvilkor, äfvensom några biografiska 
notiser.

Vi veta redan, att 1639 vid Buddæi anträde till rektoratet 93 
lärjungar fuuuos i skolan, hvartill under första året kommo ny- 
inskrifne 39; summa 132. Under de följande åren 1640—50 d.
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2 Dec. inskrefvos resp. 32, 21, 38, 17, 14, 15, 20, 21, 12, 22, 
6 eller tillsammans 218, hvilka lagda till de förstnämda 132 bilda 
ett lärjungeantal under 11g års tid af 350. Lärjungeantalet för 
hvarje år synes hafva hållit sig till omkring 100.

De allra flesta af dessa 350 lärjungar äro, såsom man kan 
vänta, från Nerike. Vid 75 antecknas att de äro från Örebro stad. 
För öfrigt nämnas från Echeby 17, Kumbla 15, Glanshammar och 
Täby 12, Swinewad 10, Almby 9, Knistad (Knifstad) 8, Skiollersta 
(Schiollerstadh, Schyllerstad) och Nærboås 7; Anesta, Asker, Gel- 
lersta och Viby 6; Mosiö, Vintrosa och Hammar 5; Kræklinge, 
Edhzbergh (Esberg) och Hoffstadh (Hostad) 4; Grefwedh (Greffe) 
3, Kil 3; Axberg, Hardemo, Halsberg, Lerbäck, Nora, Qvisbro 2; 
Hiddinge, Tyslinge m. tl. 1. — Endast under de första åren af 
Josuas rektorat förekomma lärjungar från orter utom Nerike. De 
äro: från Vermland 17, Södermanland 4, Vestmanland 4, Vester- 
götland 1, Småland 1, Stockholm 1. Vid en lärjunge, Petrus 
Georgii Krechlingensis, antecknas: «patre quondam quæstore in 
Borussia«. Vid många saknas anteckning om härkomstorten. 
Sannolikt äro dock äfven dessa Nericii och oftast Orebroenses, 
emedan detta var det regelmässiga och man således icke alltid 
gjorde sig besvär att anteckna det.

Beträffande föräldrarnes stånd, synas de flesta tillhöra den 
jordbrukande klassen (landtbor, bönder, torpare m. fl.). Anteck
ningen agricolæ (colom) filius, agricolis (rusticis) parentibus före
kommer vid 63 namn, hvartill torde böra läggas tre eller fyra öfriga 
till samma kategori hänförliga; summa 67. Dernäst komma söner af 
borgare, (handels och näringsidkare, handtverkare) omkr. 61; hvar- 
ibland af cives utan närmare uppgifvet borgerligt yrke 30, af hand
lande 7, skomakare 6, skräddare 4, mjölnare 4, smeder 3; guld
smed, badare, snickare, kopparslagare, sämskmakare, trädgårdsmä
stare, organist 1. Vidare af prester 38 (pastoris 22, sacellani 14, 
rectoris 1, concionatoris castrensis 1). Af borgmästare, rådmän, stads- 
skrifvare, skrifvare, tullnär 14, (consulis 5, senatoris 2, proconsulis 
1, Syndici 1, notarii 1, scribce 1, telonarii 3). Öfrige ämbetsmäns 
10 (camerarii 1, scribce arcis 1, scribce provincialis 1, seulteti 1, 
legiferi 1, preetoris 1, preetoris aulici 1, preetoris provincialis 1, 
olim preetoris provincialis jam decimarum inspectoris 1, queestoris 
in Borussia 1). Af militärståndet nämnas 14 (militis 5, signiferi
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2, equitis 2, optionis equitum 1, signiferi equestris 2, tribuni mi- 
litaris 1, subcaptanei 1). — Vid alla de öfriga saknas anteckning 
om föräldrarnes yrke eller stånd. Inga söner af adels- eller högre 
ämbetsmän hafva begagnat sig af den offentliga undervisningen ).*

*) Förnämare och förmögnare föräldrar bekostade vanligen privat under
visning för sina söner, till dess de kunde skickas till gymnasium eller akade
mien. Vid akademien inskrefvos sönerna ofta minderåriga såsom studenter, 
och idkade studier under informatorers handledning. Att sålunda blifva «stu
dent» vid 10—11 års ålder, var icke ovanligt.

") Anteckningen «skyldig» förekommer vid flera namn. En gång nämnes 
borgen för sådan skuld. Det var en mjölnares son från Vingåker som inskrefs 
1644; Mårten mjölnares hustru i Örebro gick i borgen för honom, men «har 
ännu icke betalt». (Nicolaus Nicolai Vingakerensis, molitoris filius, 27 Novemb. 
advenit, pro inscriptione debet: sed molitoris civitatis Martini Uxor spondebat 
pro eo, nec etiamnum solvebat). Dessa poster m. fl. lära således numera till
höra antalet af skolans osäkra fordringar.

*") Johannes Alberti Almbyensis, agricolæ optimæ fortunæ in Söderby 
filius 1639, och Hieremias Laurentii, civis optimæ conditionis filius. En 
förmögen borgares son är kanske också Laurentius Jonæ, civis Orebr. filius, 
Stoorc Joon dicti, 1639.

Beträffande föräldrarnes förmögenhetsvilkor, äro de flesta fattiga 
eller i knappt medelmåttiga omständigheter. Inskrifningsafgiften 
synes hafva varit lämpad efter föräldrarnes råd och lägenhet. Den 
är från 1640 vanligast 1 daler; från 1644 merendels en dal. 8 öre. 
Under 1640 har en gifvit 2 dal. 16 öre, en 2 dal. 4 öre, en 2 dal.; 
en annan pro exitu 2 dal., hvilka han dock ännu «är skyldig» (quos 
debet) “). Under 1643—44 hafva tre gifvit «L Rdr» hvardera, och 
en «1 fjerding hvete»; under 1644—47 har en gifvit 1 dal. 18, 
och två 1 dal. 16 öre. För öfrigt förekomma inga öfverbetalnin- 
gar, men deremot talrika lindringar, så att afgiften ofta nedsat
tes till «24 öre», «16 öre», «8 öre», eller alldeles efterskänkes 
(«0 öre»). Anteckning om goda förmögenhetsomständigheter före
kommer endast vid tvenne; den ena en bonde i Almby, den andre 
«borgare i Örebro» “*).  «Medelmåttig» förmögenhet nämnes vid 3. 
För öfrigt heter det vanligast «knappa», «torftiga», «fattiga», «myc
ket fattiga» omständigheter (tenuis, tenuioris fortunes, tenuissimæ 
substantiæ, pauperrimis parentibus). Liktydiga med fattig eller i 
ömmande omständigheter synas uttrycken faderlös, föräldralös ^aZ- 
tero 1. utroque parente orbatus,. någon gång med tillagdt adeoque 
tenuissimæ fortunes). Flera af lärjungarne äro, såsom vi sett, söner
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af krigare som kämpade och blödde i 30-åriga kriget. Välta
liga i all sin enkelhet äro sådana uttryck som veterani militis 
filius, pauper; eller viduce militaris filius; militis filius, patre or- 
batus. Den förstnämde gamle veteranen hette Jöns i Tysslinge; 
sonen Olaus Jonæ Tyslingius.

Beträffande förmögenhetsomständigheter bör här äfven anteck
nas, att de fem högsta lärjungarne i rektors klass 1639 och en i 
öfverste hörarens s. å., hvilka alla betecknas såsom söner af fattiga 
föräldrar, hade sitt uppehälle genom privatläsning med yngre eller 
mindre försigkomna kamrater (eæ pædagogid, ex institutione pue- 
rorum victim quærebant).

Ankomst från andra skolor antecknas under de första åren af 
Gravii rektorat. I Maji 1639 ankommo från Linköping 3 lärjun
gar, af hvilka en förut varit i Örebro, men sökt undervisning i 
Linköping under villervallan efter Buddæus. Under samma år 1639 
antecknas från Arboga 5, från Nyköping 2, från Strengnäs 2 lär
jungar, intagne i olika klasser. Under 1640 förekomma 7 Verme- 
landi, af hvilka 3 från Arboga, 2 från Strengnäs, och de båda öf- 
riga utan uppgift om förut begagnad undervisning. Af de 3 från 
Arboga intogos 2 i rektors klass; af de tvenne från Strengnäs, 
hvilka voro bröder och prestsöner från «Karschoga», kom den äldre 
i rektors, den yngre i öfre hörarens klass. Under 1641 före
kommer en Vestgothus, «Benedictus Ahasveri, D:ni Johannis Oxen- 
stern de Sternesundh alumnus; pro inscriptione debet»; 1642 tvenne 

• Vermelandi, en Smolandus och en Nycopensis, alla i lägsta klassen; 
1644 en Vingakerensis. Under hela den följande tiden till 1650, 
då katalogen slutar, synas lärjungarne uteslutande vara från 
Nerike.

Afgång till andra skolor är icke antecknad mer än vid tvenne 
lärjungar, hvilka afgingo till Linköping 1639 med rektors tillåtelse 
(eum venia). Vid eu annan lärjunge samma år förekommer an
teckningen att han afgick utan vederbörlig tillåtelse (invito rectore), 
och vid 2:ne att de afgått utan att ens säga farväl åt värden 
(insalutato hospite). — Under året 1640 uppräknas tio lärjungar 
såsom afgångne, men utan uppgift hvart de bégifvit sig. Deremot 
upplyses, att de betalade i lösen för afgångsbetyget (pro testimo- 
nio) mestadels 1 dal. 8 öre. En lofvade till och med 2 dal., hvilka 
han dock «är skyldig». En slapp med 16 öre i ett för allt.
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Lärjungarnes ålder vid inträdet i skolan antecknas ej. Vid en 
och annan af dem kan dock ur andra källor födelseåret bestämmas. 
Af tvenne lärjungar, som 1639 voro i öfverste hörarens klass, var 
en född 1624, således 15 år, och hade varit i skolan två år. Han 
var prestson, och hade före inträdet i skolan antagligen haft under
visning af sin fader. Den andre lärjungen i samma klass 1639 var 
född 1626, således 13 år gammal. I första klassen intogos lärjun
garne ofta mycket späda, 6—8 år gamla*).

*) Vi minnas från 1611 års skolordning, att 6 års ålder antogs såsom det 
vanliga för inträde i första klassen. Det beräknades, att gossen under 7:de och 
8:de året skulle lära sig innanläsning, m. m., det 9:de och 10:de etymologien, 
det ll:te och 12:te syntaxen. 13:de och 14:de grekiska, 15:de och 16:de retorik 
och logik, 17:de och 18:de teologi. Senare än vid 12:te året ansågs ingen 
komma i skola (vix majores natu initiantur).

I hvilken klass de lärjungar, som inskrefvos, blefvo intagne, 
antecknas vid några men icke vid alla. Meningen är kanske, att 
de vid hvilka ingen sådan anteckning finnes, intogos i lägsta klassen.

Deremot förekommer en stor fraseologisk variation i uttrycken 
för intagandet i skolan, bestämmandet af klass, och benämningen på 
klasserna. Den nykommande lärjungen blir «intagen», «antagen», 
«emottagen», «inskrifven» m. m. i skolan (introductus, receptus, 
susceptus, inscriptus, adscriptus); han «får sin plats», «sättes», «in
sattes», «anvisas», «bestämmes» till eller i den och den klassen (positus, 
locatus, collocatus, adscitus, adsignatus). Fjerde eller högsta klas
sen heter «rektors klass» eller «min» klass (in classem rectoris; in 
classem meam receptus). De öfriga klasserna hafva namn efter 
kollegerna, hvilka i början voro två, derefter tre. Tredje klassen 
kallas «öfverste-» eller «öfre hörarens» eller «H:r Görans» (cl. supremi 
1. superioris collegæ; cl. D:ni Georgii). Andra klassen heter «an
dre» eller «nedre» eller «mellersta hörarens» eller «H:r Eriks» klass 
(cl. secundi, inferioris, intermedii collegæ; cl. D:ni Erici). Ne
dersta klassen heter fullständigast classis infima, quæ est scri
barum; stundom äfven «första» eller «abcdariernas» klass (cl. 
prima; cl. ABCDariorum) ; lärjungarne heta allmänt «skrifvare» 
(scribal), och läraren «skrifvarnes lärare» (scribarum instructor, scri
barum informator). När skrif- och räkneklassen blir en klass för 
sig (ett slags realklass), heter den fortfarande classis scribarum; 
lärjungarne likaledes som förut «skrifvare» (scribæ; cum scribis,
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inter scribas positus, ad scribas adscitus), mera sällan «räknare» 
(arithmeticis addictus). Att intagas i den klassen, omskrifves un
derstundom med att «egna sig åt räkning», eller att «omfatta räkne- 
taflan» (calculationi se dedit; abacum ampleæus).

Beträffande den talrika lärjungeskaran, är det vid de flesta, i 
anseende till brist på samtidig anteckning och saknad af öfriga 
källor, numera omöjligt att uppleta, hvad det blifvit af dessa redan 
på sin egen tid mestadels obemärkta personligheter, hvilka säker
ligen några få år efter sin död voro glömde af alla utom sina 
närmaste. ■— Nästan endast om dem som voro prestsöner, eller 
sjelfva blefvo prester, hafva vi lyckats samla några biografiska no
tiser, och meddela här i sådant afseende några spridda antecknin
gar, hänvisande för öfrigt till Aurelii och Folléns Herdaminnen, 
hvilka inom detta område äro näst katalogen och konsistoriihand- 
lingarnc våra enda källor.

Andreas Suenonis (Suenonius), borgareson från Örebro, lär
junge i rektors klass 1639, afgick från skolan 1640 d. 8 Febr., 
blef sist kyrkoherde i Stenqvista 1655, f 1665. Han skall hafva 
varit Magister. Bygde äktenskap med företrädarens enka Maria 
Bogstadia, hvilken var dotter till kyrkoh. i Sköldinge Ericus Bog- 
stadius och dennes för mord afrättade hustru i 2:dra giftet.

Christopherus Petri, «Syndici Örebroensis filius», lärjunge i rek
tors klass 1639, är förmodligen son till stadsskrifvaren i Örebro 
Per Christophersson, och i sådant fall en svåger till lektorn, sist 
kyrkoh. i Mellösa Jonas Benedicti Kjusander.

Johannes Petri (Bille) Mosiöensis, lärjunge i rektors klass 
1639, och Petrus Petri (Bille) inskrifven i skolan 1646 d. 13 
Okt., äro söner af kapellanen i Mosjö Petrus Petri Bille, och 
brorssöner till kyrkoherden i samma församling Andreas Petri Bille, 
hvilken vi minnas såsom kollega i Örebro ända från Jacobi Bud- 
beckii tid. — Petrus Andreas (Bille') är en son till den sistnämnde 
Andreas, och inskrifv.es jemte 7 kamrater i Örebro skola 1647 d. 
12 Aug., efter att tillsammans med dem hafva åtnjutit undervis
ning af sin fader i Mosjö prestgård. Alla 8 kommo i öfverste hö
rarens klass. En af dera, Olaus Laurentii (Klingius ?), var son 
af pastor i Kräklinge Laurentius Johannis Hidingius. De öfriga 
voro från Mosås och Täby. Olaus uppgifves hafva dött 1677*).

•) F. s. 282.

inskrifv.es
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Af den talrika Nerikes-presfelägten Hallman förekomma i ka
talogen flera medlemmar. Slägten härstammar från David Francisci 
Strengnesensis, hvilken 1628—59 var kyrkoherde i Hardemo (bygde- 
uttal: «Halme», hvaraf namnet Hallman). Denne David hade 5 
barn *)■ Med de flesta af dem hafva vi redan fått göra någon 
bekantskap. Sonen Franciscus (Davidis') Hallmannus blef lag
läsare i Nerike, sist lagman; dog ogift. Det var honom vi hörde 1650 
tolka Jacobi Rudbeckii latinska bref“). — Daniel Davidis (Hall
mannus) Hardemoensis, född 1624, lärj. i tredje klassen 1639, 
gymnasist 1641, student 1647, magister i Wittenberg; sist kyrko
herde och fadrens efterträdare i Hardemo 1659, f 1702; fader 
till många barn. — Johannes Davidis (Hallmannus) intagen i 
Örebro skola 1640 d. 31 Okt., skrifver såsom gymnasist i Streng- 
näs latinska verser vid Buddæi död 1653; «Com-Pastor» åt brödren 
Daniel i Hardemo; gift med Catharina, en dotter till kollega i 
Orebro, sist kaplanen i Almby Brynolphus Suenonis Gadd. En 
son till denne Johan är Samuel (Johannis) Hallman, som 1693 
blir kollega i Örebro, sist kyrkoh. i Lennäs; fader till flera barn, 
alla presterliga. — Samuel Davidis (Hallmannus) född 1633, 
gymnasist 1648, är äfvenledes med bland elegiförfattarne vid Bud
dæi död 1653, och skrifver dennes Memoria Personalis, student 
1655, sist kyrkoh. i Götlunda; beskrifves såsom en behaglig och 
vänsäll man, med god talgåfva; stod i mycken nåd hos Carl XI ***). 
Hans dotter Martha Hallman var gift med Hr Bengt Zelinder, 
hvilken af Samuel begärdes till adjunkt och måg 1687 d. 24 
Febr. Hr Bengt sjelf var på mödernet befryndad med Hallmanska 
slägten. Äfven Samuel hade liksom de öfriga slägtmedlemarne 
många barn.

Torerus Esberni, borgareson från Orebro, lärjunge i tredje 
klassen 1639, är kanske den D:nus Torerus, som 1655 dog såsom 
kollega i Örebro.

Johannes Magni, lärjunge i tredje klassen 1639, är en son 
till «stamfadren för prestslägten i Vintrosa» Magnus Johannis; har 
många syskon och svågrar. Bland svågrarne märkas rektor Josua

') F. s. 227—229, 195, 207, 208.
") Hans namn förekommer dessutom talrikt på åtskilliga fastebref m. m. i 

Karol, läroverkets dokumentsamling.
"*) En anekdot om Samuel och konungen berättas i haft. 2, sid. LXXXVI.
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Graving, kyrkoh. i Vintrosa Petrus Kondelitius, kollega i Örebro, 
sist kyrkoh. i Vintrosa Jonas Erici Edsbergius.

Jonas Brynolphi (Gadd 1. Gaddelius), lärj. i tredje klassen 
1639, Olaus Brynolphi, lärj. i 2:dra klassen s. å., oclr Jacobus 
Brynolphi intagen i 2:dra klassen 1640 d. 26 Maji,. äro söner af 
vår ofta nämde kollega Brynolphus Suenonis. Jonas var född 1626, 
och var således 1639 såsom lärjunge i tredje klassen 13 år gammal. 
Han namnes 1646 såsom respondent i Strengnas på en af Buddæi 
Gymnasmata, studerar 1654 i Stettin, och får då af prokansleren Joh. 
Nicodemi Lillieström m. fl. rekommendation till någon lägenhet i 
Strengnäs stift; namnes 1655 d. 6 och 10 Febr. såsom «stjufson» 
till kyrkoh. Laurentius Gravius i Axberg (hvilken således lårer 
hafva blifvit gift med Jonas moder), säges då «nyligen hafva hem
kommit från Tyskland, der han en rund tid in studiis vistat 
hafver», och begäres af stjuffadren till embetsbiträde; år då redan 
gift; blir kyrkoherde i Axberg 1669, f 1676. —Tvenne systrar åro 
stammödrar för framstående afkomlingar *).

Petrus Videchini lärjunge i 2:dra klassen 1639, är son af 
Videchinus, den äldste kände kapellanen i Ekeby.

Jeremias Martini, lärj. i 2:dra klassen 1639, Johannes Mar
tini inskrifven i skolan 1644 d. 16 Dec., och Sueno Martim i 
skrifvareklassen 1649 d. 11 Nov., äro söner af kapellanen i Orebro 
sist kyrkoh. i Snaflunda Martinus Suenonis (sonsöner af kyrkoh. i 
Svennevad, sist hospitalspredikanten i Orebro Sveno Cespius). — 
Jeremias var 1648 gymnasist i Strengnås, blef prest; gift med en 
länsmansdotter från Sundbo härad. En syster gift med kollega i 
Örebro, sist kapellanen i Kil Ericus Olai Pintzelius..

Johannes Isaci, lärj. i 2:dra klassen 1639, son af kyrkoh. i 
Svennevad Isaacus Johannis Nylandus, en af subskribenterne till 
skolbygnaden 1616; namnes såsom gymnasist i Strengnäs «1631«“), 
hvilket årtal torde böra rättas till kanske 1651.

Olaus Suenonis Melring eller Mellringius, ankom från Linkö
ping 1639 d. 23 Maji, afgick från skolan med rektors betyg 1640 
d. 12 Febr.

Carolus Esberni, «prætoris aulici filius», kom från Linköping 
1639 d. 13 Maji, intogs då i rektors klass; är säkerligen iden-

') Konsist, handl. Jfr F. s. 684, 52. ") F. s. 549.
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tisk med den Carolus Esberni Kiellman som 1654 är kollega i 
Örebro och 1656 biir kapellan i Viby.

Johannes J once (Bergius) och Ericus Jonæ (Bergius), inskrifne 
i rektors klass 1639, äro söner af lektorn i Strengnäs, sist prosten 
i Glanshammar Jonas Bergius.

Jonas Erici, i tredje klassen 1639, är kanske Jonas Erici 
Edsbergius, som blef kollega i Örebro 1650, sist kyrkoh. i Vintrosa.

Arvidus Erici och Petrus Erici, i 2:dra klassen 1639, äro 
söner af kyrkoherden i Hammar Ericus Myrobæus (härstammande 
från Myrby i Boglösa af Upland). En broder Johan var gymnasist 
i Strengnas 1651. En syster Martha, gift först med fadrens efter
trädare, sedan med en hästhandlare, omtalas på ett mindre beröm
mande sätt *).

•) F. s. 211, 212. ") F. s. 95, 305, 603.
*“) F. s. 343 omtalar «två» söner i Örebro skola «1647». Dessa finnas 

dock ej i katalogen.

Laurentius Laurentii Esbergius, i 2:dra klassen 1639, är son 
af kyrkoherden i Edsberg Laurentius Jonæ, hvilken var gift med 
Catharina, en dotter till Sueno Cespius. — Ej att förblanda med 
Andreas Laurentii Edsbergius eller med Jonas Erici Edsbergius, 
hvilka alla tre synas hafva varit af olika slägt “)•

Andreas Benedicti (Prætorius) Vibyensis, inskrifven i skolan 
1640 d. 21 Maji, och Johannes Benedicti 1642 d. 29 Ang., äro 
söner af kyrkoherden i Viby Benedictus Prætorius.'

Glatis Benedicti (Kihl), inskrifven i skolan 1640 d. 12 Aug., 
son till kyrkoherden i Kil Benedictus Olai Becchius, blef kapellan 
derstädes 1654 och fadrens efterträdare i pastoratet 1679; skref 
sig Kihlensium Kihl. En syster blef gift med kollega i Örebro, 
sist pastor i Eker Andreas Petri Billingius.

Magnus Nicolai (Magnelius) inskrifven 1640 d. 24 Aug., 
son af kyrkoh. i Ekeby Nicolaus Magnelius, gymnasist 1643, stu
dent i Upsala och Dorpt, på senare stället i nio år, sist kapellan 
i Ekeby.

Johannes Andrere, inskr. 1641 d. 16 Maji, är son af kapel
lanen i Kumla Andreas Nicolai Hidingius *“).

Daniel Johannis Gravius, inskr. 1641 d. 11 Dec., är en brors
son till rektor Josua. Johannes Josuce Gravius, inskr. 1648 d. 
19 Maji, är rektors egen son. Vid hans namn tillägges följande 
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bön: Deus inceptis benedicat atque secundet! Johannes blir pre
dikant vid Vellinge bruk, sist pastor i Botkyrka *).

*) Aur. s. 644, 62 har födelseåret «1644», hvilket är för sent, och torde 
böra rättas till omkr. 1642, enär gossen vid inskrifningen i skolan bör hafva 
varit åtminstone 6 år gammal.

“) Författare till Judas Redivivus, en ehristeligh Tragico-Comoedia, tryckt 
första gången 1871.

Bueno Truelij (Truelis, Truelius, Truchelius) Orebroensis, 
inskr, 1642 d. 15 Aug., gymnasist i Strengnäs 1653, en af elegi- 
författarne vid Buddæi död; kollega i Örebro 1659.

Olaus Jacobi och Petrus Jacobi, Rondaletius (Rondelitius), 
inskrifne 1643 d. 14 Nov., söner af skolmästaren i Telge, sist 
kyrkoh. i Knista (1619—62) Jacobus Rondelitius“)- Olaus Ron
delitius biir kyrkoh. i Knista (1668—76), efter sin svåger Johan
nes Olai Glantzius. Petrus Rondelitius, sist kyrkoh. i Vintrosa, är 
en af de många mågarne till Magnus Johannis.

Johannes Laurentii Wintrosander, inskr. 1645 d. 19 Nov., 
och Olaus Laurentii, inskr. 1648 die Simonis et Judæ, söner af 
kapellanen i Vintrosa Laurentius Johannis.

Ericus Jonæ Blyberg, inskr. 1649 d. 12 Aug., son af kyrkoh. 
i Svennevad Jonas Blyberg, (och dottersons son af gamle rektorn 
i Örebro på 1500-talet Holgerus Olai), gymnasist 1653, kapellan 
i Aker 1665, sist kyrkoh. i Askersund 1672 efter brodren Lars 
Blyberg; i 1679.

Andreas Olai (Wallenius), inskr. 1649 d. 10 Sept., son af 
kapellanen i Lillkyrka, sist kyrkoh. i Snaflunda Olaus Wallenius 
Skyllerstadius; många syskon.

Petrus Johannis Klingius, inskr. 1649 d. 12 Sept., broder 
till då varande kollega i Orebro, sist kyrkoh. i Kråklinge Lau
rentius Johannis Klingius.

Ericus Erici och Johannes Erici, «pastoris filii in Ascher«, 
inskrifne 1649 d. 12 Nov., äro söner antingen af kyrkoh. i Asker 
Ericus Laurentii Vestmannus f 1646, eller sannolikast af dennes 
efterträdare Ericus Laurentii Ramstadius, hvars meritförteckning 
såsom mångårig fältpredikant vid Nerikes regemente vi hafva sett, 
och hvilken blef kyrkoh. i Asker 1647. Ericus Erici är då kapla- 
nen i Almby (1666—80) Ericus Erici Ramstadius. Johannes Erici, 



CXI

okänd. En tredje broder är domprosten i Strengnäs Laurentius 
Erici Ramstadius, hvilken kallade sig Rahm.

Härmed hafva vi kommit till slutet af Josuæ Gravii katalog. 
Den afbrytes 1650 d. 2 Maji, och hvilar derefter under mer än 
ett halft århundrade. Gravius lefver ännu, men är uttröttad och 
utsliten. Han dör 1656.

Den tidpunkt, vi uti vår berättelse hafva uppnått, är bety
delsefull och epokgörande i Svenska skolväsendets historia. Sedan 
det visat sig, att de åtgärder som Gustaf II Adolf kraftigt vidtog 
till undervisningens upphjelpande, burit god och märklig frukt, 
men att mycket ännu återstode att tillägga, bota och förbättra, 
och att särskilt en viss och gemensam «ordning för skolorna i riket» 
vore en högvigtig angelägenhet, hafva arbeten i sådan syftning- 
ända sedan 1637 pågått, under ledning af landets utmärktaste män. 
Möten och öfverläggningar hafva blifvit hållna, utförliga och inte- 
ressanta förslag utarbetade, och betänkanden afgifna af presterskap, 
konsistorier och öfriga auktoriteter. Resultatet af dessa arbeten 
har blifvit den såsom ett mästerstycke för sin tid med rätta be
römda författning, som publiceras 1649 d. 7 Aug., och bär namn 
af Drottning Christinas skolordning. Med denna börjar 
för Svenska läroverket i allmänhet, och således äfven för den skola, 
hvars öden vi företagit oss att efterforska, en ny afdelning.

Fjérde häftet af dessa anteckningar, beräknadt att sträcka sig 
till omkr. 1720, till hvilken tid fullständiga materialier äro sam
lade, är redan under arbete. Tryckning är, då detta utgifves, på
börjad, och fortgår efter omständigheterna under sommarens lopp.

Det sätt på hvilket dessa skolhistoriska anteckningar tillkom
mit, såsom grundade på materialier, hvilka måst successivt samlas 
under en lång och spridd tid, har medfört åtskilliga oundvikliga olä
genheter i arbetets form, hvilka det vore utgifvarens lifliga önskan att 
framdeles kunna afhjelpa genom en sammanarbetad och lättläst upp
laga, afsedd för en något större läsarekrets än det fåtal, som kan an
tagas interessera sig för programafhandlingar. I sitt närvarande skick 
gör arbetet endast anspråk på att i bokstaflig mening vara, hvad 
det kallar sig, «Blad ur Örebro skolas historia», der originalhand- 
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lingarne äro hufvudsak och texten blott åsyftar att underlätta stu
diet af dessa.

Trenne historiskt-topografiska kartor öfver Örebro på 16-, 17- 
och 1800-talet, egentligen hörande till fjerde häftet, meddelas redan 
nu, emedan de äro färdiga, och emedan de kunna vara till gagns 
och upplysning äfven för vissa delar af det häfte, som nu utgifves. 
Materialierna till kartorna äro likaledes under en längre tid samlade 
från olika håll (general-landtmäterikontoret i Stockholm, Örebro 
läns landtmäterikontor, och Örebro rådstuguarkiv). Den äldsta karta 
öfver Örebro, som kunnat påträffas, är en «Geometrisch Affrijtning» 
från 1652, förfärdigad af Joh. Thoring, och såsom de flesta dylika 
äldre afritningar behäftad med hvarjehanda geometriska fel; hvilka 
dock genom kännedomen af vissa fasta punkter, som sedan 1600- 
talet icke blifvit förändrade (t. ex. slottet, kyrkan och gamla skolan, 
äfvensom de punkter der Gamla gatan afskäres af nuvarande Drott
ninggatan, m. fl.), kunnat rättas. Kartan 1652 är utförd efter en 
kalkering af nyss nämde original i general landtmäterikontoret, jem- 
förd med flera andra kartor från 1600-talet; kartan 1785 hufvud- 
sakligen efter Bagges s, å. samt dennes original 1782; och kartan 
för innevarande år 1875 efter nyaste tillgängliga källor och mät
ningar. Den sistnämda är ritad under inseende af arkitekten Hr 
Adolf Kjellström. Den äldsta kartan, hvars utarbetande, rättande och 
ytterligare tydliggörande genom påläggning af de nuvarande gatu- 
linierna m. m. kostat mycken möda, svårighet och noggrannhet, 
äfvensom korrekturet å alla tre kartorna, är utförd af Ingenieu
ren Hr Olof Tengvall. Till båda dessa vänner, hvilka af oegen
nyttig välvilja och interesse för saken lemnat utgifvaren sitt biträde, 
betygar han härmedelst sin hjertligaste och förbindligaste tacksägelse.

Träsnitten främst i detta häfte hafva förut varit intagna i en 
illustrerad tidskrift, och äro föranstaltade utan skolkassans bekostnad. 
De bilagor som åtfölja detta häfte äro Lars Olofsson Bohms testa
mente (1629), Facies scholæ Orebrogianæ (1633), Kansakning i 
Örebro kapitel (1638), samt den för skolgårdarnes historia särdeles 
vigtiga och upplysande handlingen Rotulus Actorum, skrifven af 
rektor Jonas Höijer 1748. Till sist följer ett blad innehållande 
facsimiler af Örebro skolrektorers namnteckningar från 1606 till 1720, 
utförda efter originalhandlingar i skolans och konsistorii arkiv.



Vnrö duften SSoIjmS teftomente.
(1629).

6n Copia.
2lff t(ct Ceftamcntt fom t^en S(rlig(e SBål(ad)tab(c od) förftån* 

big(c Stimmen Sarfd ©luffdfon ®o(m, forbom æorgmeftare i Drcbroo, 
giorbt odj fd)riffuit (offner meb( egen (anb( Anno 1623. ^milten 
t(er effter 1629 i (erranom afffomnab(e t(en 9 Martij.

Emanuel.
Sffter t(et ®ub( SKjmedjtig( låter op förtunnad igenom fitt (elg(a 

orbl) om menniffioned bebröffuelig(e tilftånb( i benna mårlbennc för 
fpnb(erned ffulbt), (uruleb(ed Sltenniffian måtte altijb trara i ftrib( på 
Sorb(enne, Del) marar famma tamp od) ftrijb( få leng(e menniftian 
leffuer, in titt (enned (tterfta böb(dftunbt), titt t(ed (on i Sorben be= 
graffuen warber, ben afled mår mobber å(r. 2ltt t(etta figt) få i fan= 
niug( (affuer, lårer op ben (elig(e fdjrifft i mangl) rum, breb(e mibi) 
bageligl) förfaren(et. ®moott fåb(an mår nöb( od) bfel(et lårer op mår 
(erre od) frålfare Sefud ©jriftud (oog Johannem i t^et 16., att mij 
ffole wara mibi) en gob( tröft, tp att mår fårgi) ffaU menbad i en 
(Smigt) glåbie. Cd) i mebler tijb( ®ub( Slljmcdjtigl) unner of? liffuet 
od) (ålfan i tpenna mårlbenne, råber (an og att mij ffote mara Slpdjter 
od) SBatanbe, Såfom ®(riftud ®ub(j fon talar (oo§ Matt, i bet 25.; 
bett od) Spradj fåg(er i fitt 2 Gap., t^er (an råber att mij altijb( 
(afue mår böb(dftunbl) i gob( adjt od) betåntianbe, od) fåger: e(roab tu 
giör få tänt uppå enben. ©(enna betänfning(en förer op förft titt 
mårt leffuerned lopp i benna merlben, (uru mij bett begpnt (affue, leffuat 
od) enbatt: iftembligen få, att mij alle famptlig(en od) fpnnerligpen 
Sagt) måfte betånna, att iag( Ijaffuer (effuatt uttji ntpdin fmagljeet od) 
fpnber, (milta mig( aff (iertat ftoorlig(en ång(ra. ®od Ijaffuer jagt) 
att min tröft titt min tåre (erre odj frclfare Sefum ®(riftum, att (an 
å(r tommen i t(enne merlbenne till att falig(giöra fpnbare, ©d) for« 
låter mig( ftab(elig(a t(er på, meb( en faft od) ftabigl) troo uppå t(e 
orb fom mår (erre od; frelfare Sefud ®(riftud talar (oop Johannem i 
t(et 3. Gap.: Så ålffabe gub( merlben etc. §erre ®ub( låte mig( i 
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famma troo od) befennelfe bliffua in utfji min tjtterfta anbebrädjt, för 
famma fin fare fonß Sefu Sljrifli find, Simen.

§mabl) etieft mitt geffuerne ä^r i benna märlbcn, måtte jagl) fäija 
mebl) t^en Ijeliglje S. ©anib aff ^and 103 pfalm: Soffita tierren min 
ftäl, od) förgät ide ^mab^ gott tfan tigl) giorbt tjaffuer; ®ub^j ftoora 
nåbi) od) barmljertigfjeet emoot mig mebl) fåbant almar od) anbadjt 
betänfia, fom ttjet fig^ borbe, fan iagl) ide rätteligen. St) förft ^affuer 
ti) en aljmcd)tige ©ubljen migi) flapatt od) giffuitt tropp odj fiäl, förs 
nufft od) ad finne. Od; feb^an, tfjer iagl) i fpnben roar afflatt, föbb od) 
förtappatt, tjaffuer ben ®ubl)cn fänbt fin fon Sefum Sljriftum, att 
l)an flude lijblja boblen för migi), i tljen flabljen iagb ©«innerliga böö 
finde för fgnbenncS find. ©Ijcr M meb^ ^offner ben ©roiglje od) 
ißabefude ©ubtjen fåb^an fin gubl)omelige od) nåbiglje roilie emoott 
migl) låtit förtunna igenom fin Ijclglja anba odj orblj. för fäbana IjanS 
®ubomeligl)a roälgerningar mare IjanS ©ubomeliga 2R:tt låffnat od) 
prijfatt nu od) i ada Sroigljeet, Simen.

§roab etieft ®ublj aljmedjtigl) metjra migl) giorbt tjaffuer, är tretta 
effterftreffne ide tfjet ringefte, att iagtj ä^r föbb aff Stjrifteliglje förälbrar 
(Ijmiltct är flebt t) är i Örebroo 1571: od) aff tljem mebl) ©ubljj til« 
tjietp upföbb, uptudjtatt od) i Odjota Ijådin, förft tjär i Örebroo od) 
febljan 2 åljr i SBeftcråö, tljer iagl) få mljditt lärbt tjaffuer, att iagl) 
(tl)cd ®ublji flee läff) fan läfa ntin ©aligljectj ftpder od) bem någljor= 
lunba förftå. 9?är tagt) feb^an ifrån fdjoten tom, Ijaffuer iagl) förft 
tommitt tid en äljrligf; man i Slrbogtja tid tienft 1584. od) roar tjooß 
bonom på fierbe å^ret. ©er ifrån tom iagl) titt en from od) ®ubl)« 
frudjtigtj man i ©todjolm, benämbt SBafte ©ridjjfon, ^onom tieut utl)i 8 
å^r, od) tom ifrå Ijonont 1595. æppå famma fi^r tom iagl) tid Öre« 
broo ben 25 Novembris, od) bleff antagtjen tid en Sorgare. Seb^an 
1602 ben 8 Maij bleff iagl) aff tjeeta menig^eeten tadatt tid en 9iåb^ 
man, od) Anno 1605. ben 15 Julij aff ®ub()j förfpn, fampt ben ©bfjle 
od) Sßälborne fünfer Soft ©urtjelj, Sorgemäftared odj Diåb^j midie 
od) tjeeta menigljeetenj famtpde, fadat tid æorgemaftare. Dd) tadar 
Sag^ bem ade famptligen fom migtj ben äljran giorbt tjaffue. ©od 
Ijaffuer famma tad ide utljan möbljo affgått, utljan tjaffuer bafft fitt 
befmär. ©d) mebljan iagtj ett tametigb tijb utlji t^etta ladett maritt 
tjaffuer, odj fan ffce migl) ide få förljåditt tjaffuer fom fadett fraffuer, 
begärar jagt) för tljenffud, fåfom od) flitetigen beboer, att i milieu l)åda 
migl) tid gobl)a, frjnnerligtjeu t^e äljrliglje män fom mebl) migl) Öffner 
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rätta futitt paffua, odj ide göra migp migtäntt i någpra fater eller 
bomar, effter jag intpet beflutit tala, etter bömt paffuer, utpan tpet fom 
mitt famwett fampt ©roeriged ?agp paffuer tunnatt mebpgiffua. ©er od) 
annorlunba äpr ftebt, bå äpr tpet meera aff mitt oförftånb än onbfta 
tiltommitt. ©et gemeena borgerfTapett tadar iagp på tpet attbra flites 
ligpefte, fom mig på mår nåbpigpe Sffuerpeetj ocp Stabpfcnd roägpnar 
paffue marit Ipbigpe. ©en aljmedjtigpe ®ubp giffue @bper alle fampt= 
ligpen fin pelga nåbp, att i funne odj måtte paffua od) befomma fromme 
od) @ubfrnd)tigpe förmän, fom Sbper föregå mebp ®obp epempel utpi 
atte loffligpe fater, fom tunna lenbpa ®ubp$ fRampn titt äpra od) 
ßsbper alle famptligpen titt äpra od) berömmelfe, Slmen.

Sjtterligpare mitt leffuerneS tijbp betraeptanbed, finner iagp ännu 
mångpa od) otaligpe mälgerningar mig aff ®ubp beroifta, för proilta 
iagp ponom plidjtigp äpr at låffua ocp prijfa. Sd) i blanbt alle anbre 
pand ©ubommelige fRåbped toälgerningar äpr od) tpett ide en liten, att 
iagp äpr tommitt titt ett dprifleligit odj äprligit Sdjtcnffap, förft mebp 
©ubpfrudjtigp od) bpgbefam pigpa Sngebor fßeberg hotter Anno 1600 
ben 3 Febr. 2Rebp penne leffbpe iagp ett åpr odj 3 medor, od) pabpe 
titt famman en fon, Sacob benämptt. «Scbpan äpr pon afffompnabt i 
perranom 1601 ben 27. Febr. ©er effter äpr iagp tommin titt mitt 
anbra gifftermål, røebp peberligp ocp ®ubpfrucptigp pigpa Sngrijbp 
Sar^botter Anno 1604. ben 26 Augustj, Sd) paffue pafft tittpopa 6 
foner od) 2 bötrar, aff proilfc ®ubp Slljme^tigp paffuer titt figl; tattatt 
3 foner od) en better, ©e fom ännu effterleffua befatter iagp utpi 
@ubpj ©nbomeligpa penber od) förfinar, §an mitte giffua tpem för fin 
.ft. Sond 3efu Sprifti ffull, pmab tpem äpr nptigt titt fiäl od) lijff, pär 
Sprifteligpen leffua od) faligen böö, Simen.

Sd) mebpan iagp nu pär i Srebroo paffuer maritt od) fött min 
näringp utpi min panbel, paffuer ®ubp Sllgmedjtigp migp rijteligpen 
mälfignatt mebp timmeligpa gåffuor, att iagp paffuer tunnatt giöra 'min 
pögpe ©ffuerpeet fin råttigpet, fåfom ocp pmar odj en, fom mebp migp 
panblatt paffuer, betala: Sep tpedförutpan min rijteligpa näringp titt 
föbpa od) tläbpa, för proilta ®ubpj ftoora røålgerningar pand pelgpa 
91ampn mare äpratt ocp prijfat altijbp, Simen.

©per emoott betenner iagp migp roara plieptig att beroijfa roälger= 
ningar emoott ©ubpj pu§, fom åpr tprtian od) fdjolan, få od) emott tpe 
fattigpa odj nöbtorfftigpe menniffior, tpet Sagt) gerna ocp gobproilieligpen 
mill effterfomma.
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görft milt iagp giffua till Örebroo fprlia 400 bater, frambelcb 
tper mebp uprättag någott monumentt ®ubpb SRampn ocp fprtian tilt 
äpra, ttjer på tpe alterrcbpe 200 baler betommit pafua.

©ill fdjotcn miU iagt) giffua 200 baler, pmilta ffole uttfååg mebp 
Stolemäftareng od) Sorgemäftareg råbt) od) mitia titt miße män aff 
æorgerffapett, fom ber giffua en ffätigp ränta aff, od) aff famma ränta 
ftatt altenaft taglag åprtigpen 3 baler, Cappelansgårben till uppepål* 
ning, peöer od) föräprag titt Cappelanen; tpet meera altt fd)oten titt gobpo.

©iU Örebroo hospital od) alte pußfattigpe i ftabpen mitt iagt) giffua 
200 baler, pmilta i lifta måtto ftola uttfåS aff Sprtiopeerben od) Sorgen 
mäftaren för en [tätigt) ränta; aff famma intereße ftatt ben ena palfs 
parten be fattigpa i pofpitalet od) tpen anbra palfparten tpe tfußarme i 
ftabpen titt 3ul påfta ocp pingjbagg uttbedag, ©od få, att puffroubp= 
fumman äpr altijb bepåttin pooß mift foil.

§mabp elicft uttgiffuag ftatt titt tprtioncg prpbntngp mebl) en 
perligp od) ffön ®rona, mitt iagt) i mebpler tijbp (unner ®ubp migp 
tijffuett) fielf beftätta.

SIttt t^ctta begärar iagt) aff mine effterlåtne arfmingpar att tpe 
mitia effterfomma od) [tray uttgiffua, proabp iagt) nu mebp en frij mitia 
teftamenteratt paffuer, mibp ttjerag emigpa fiälj faligpcet tittgiöranbeg, 
od) ide titt tpett ringefte afftorta mitte, få frampt att ®ubp ide ftatt 
bem ftraffa pär i roertben od) febpan i Sroigpeet. ©en Slåbigpe od) 
iBarmpertigpe ®ubt)en påtte fitt pelga orbp od) fromme lärare mibp 
madjt pär uti mårt f. fäberncßlanbp, ocp giffue oß frifb ocp roligpect od) 
en ©prifteligp Öffuerpcet, att ®ubpj frueptan, äprligpeet od) tueptan 
måtte pooß oß boo od) miftag; §an mitte ocp för fin t. Song 3efu 
Øjrifti ftutl giffua oß alia famman effter benne bebröffuelige merlben 
en faligp böbp od) enbatpdft od) febpan en emigp roo ocp fatigpeet, 9Imen.

3agp befatter od) Sbper mina effterlåtne utpi ®ubpg nåbigpe 
pängn od) förfroar, pan mitte upplpfa ober otte fampttigen utpi fitt petga 
orbpg rätta förftånb, att i måtte Sprifttigcn leffua od) fatigpen böö, att 
mij febpan lunne tomma tiUfammanö utpi ©ubpj rifle, ber att bliffua 
mebp mår Sere perte od) frelfare 3efu Sprifto utpi (Sroigp frögbp ocp 
gtäbpie. 2lmen, Slimen.

2arß £>lßon egen panb:

3agp leffuer, meet ide puru lengpe; 
ocp måtte böö, meet ide min enbe.



©iß ®ubt) aff t^enna tuerlben iag^ faar, 
migt) unbrar att tagt) få bebröffuat gåår. 

©od leffuct tagt) få league ®ubg miß;
när ^and ©ubomelig^a wilie fagter titt, 

2ltt l;an migt) Ijär aff roerlben miß taßa, 
tritt tagt) utigl) ljonont altijb^ befatta 

Wleb ett faft ^opp od) en ftabig troo,
titt t^ed ntigt) nalfad en (Smigf) too. 

©^en d^riftud ^offner miglj förtienbt, 
nitgt) od) aflom Sljriftrogljnoni ffänd)t. 

©er nabt) meb^ ®ubl)3 Ijtelp tagt) bliffuer
od) tljer otn aljint^et förtwifflar.

©(jerföre ^and ^elgl)a 9?ampn ftor äljra
9lu odj i Snngljeet faft meta. Simen.

[A tergoj 8ar§ Olofffon borgmeftarcG i Örebro Testamenthe.

Facies Scholæ Orebrogianæ.
(1633?)

I. Est schola distincta in tres Classes: quarum la est Syn- 
tactica, in qua D. Georgius habet discipulos 39. 2a Ethymologica, 
ubi D. Ericus habet discipulos 31. 3a est eorum, qui Donatum et 
prima elementa addiscunt, suntqwe numero 28. Hi præceptorem 
publicum non habent, nisi custodem hebdomadalem.

II. De Tempore exercitiorum Majori.
Jntervallum lum est a die 12a Januarij vel etmm a Nundinis anni- 

versarijs Orebrogianis, quæ celebrantur die Hendrici, 
ad festum paschatos.

2um excipit a fine septimanæ tertiæ post pascha, et per- 
tingit dominicam, festum Johanms Baptistce proxtme 
antecedentem.

3um initium capit ab 8 die ante sacra Laurentij, et 
clauditur die Michaelis.

4um a Jie Simonis et Judæ exorditur, et ad natalitia 
Domini protrahitur.

111. De Tempore exercitiorum Minori.
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Horas ordinarias, publicis exercitijs destinatas, habent omnes 
tres classes easdem, utpote: Matutinas 6. 7. 9. Pomeridianas 12. 
1. 4. Privatis excercitijs destinarunt horam matutinam 8, et pome
ridianas 3 et 4.

IV. De Laboribus.
Jn classe Prima, Die Lunæ, ab hora 6 matutina (qua omnes 

et singuli discipuli adesse iubentur) in horam 8, discipulis inferiori- 
bus Syntaxeos, superioribus Rhetoric® præcepta, pergit Collega ex- 
emplis illustrare.

å 9 in 10 Thema vertendum dictatur: dialogi Gustaviani ex- 
plicantur.

Deinde ad publicas preces in templum conscendunt.
å 12 in 1 omnibus diebus in singulis classibus canitwr.
å 1 in 2 thema hora 9 dictatum, mendis purgatur.
ä 4 in 5 Clenardus memoriter a discipulis recitatur, dialogi 

Gustaviani repetuntur.
Die Martis, superioris diei exercitia continuantur, nisi quod 4 

pomeridianå phrases dictantur.
Die Mercurij ab bora matutina 6 in 7, a discipulis præcedente 

biduo prælecta memoriter redduntur, utpote: Ehetorica, dialogus 
Gustausanus, Syntaxis, phrases, usqwe dum detur signum et sacra 
concio sit audienda.

å 9 in 10 recitant illi memoriter, quos ante concionem tem
poris angustia exclusit.

å 1 in 2 themata inspiciuntur. Hine dies recreationi datur.
Diebus Jovis, Veneris et Sathurni exercitia tridui prioris ur- 

gentur, nisi quod hora 9 diei Sathurni, in explicatione Compendij 
Hafenrefferj et Catecheseos Lutherianæ præceptor progrediatur: Et 
post preces Vespertinas Evangelium græeum explicet et repetat.

Jn Classe Secunda, Die Lunæ å 6 in 7 recitant discipuli me- 
moriter aliquando Donatum, aliquando Grammaticam.

å 7 in 8 Grammatica, a 9 in 10 Catechesis explicatur.
å 1 in 2 themata corrigenda exhibentur, et inferiores ad pin- 

gendas literas adhibentur.
Die Martis, operi superioris diei pertractando et continuando 

incumbunt.
Die Mercurij å 6 in 7 Eecitatur memoriter Donatus, Gramma

tica, Catechesis.
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å 9 in 10 Catechesis explicatin', å 1 in 2, themata exhibentur. 
Diebus Jovis, Veneris et Sathurni in prælectionibws, horis con- 

svetis pergunt.

Reditus et præmium docentium, præter paræcias, quas quater 
in anno peragrant.

1. pro inscriptione 1 m:k capiunt.
2. binos cantharos granortim a singulis in singulis classibus acci- 

piunt.
3. pro exitu a singulis 2 oras.
4. Tertiam partem pecuniæ datam pro funeribus, ut et Luciie 

tempore ostiatim quæsitam, capiunt Collegæ, duas distribuunt 
discipulis.

5. Jn classe suprema dant singuli præceptori unum plaustrum li- 
gni semel in anno. Jn classe altera singulis tribus unum 
plaustrum est conferendum præceptori. In classe infima aliqni 
dant ligna præceptori, aliqui non item.

De Privatis Exercitijs.

Dominus Georgius in classe primå habet privatos discipulos 12, 
in secunda 11, in tertia classe 13.

ab 8 in 9 singulis diebus, horum discipulorum privatorwm 
themata seu versiones inspiciuntur: Repetitiones item aliquando cum 
illis instituuntur.

a 2 in 3 themata item corriguntur, et syntaxis repetitur.
a 3 in 4 cum inferioribus repetitur dialogus Gustavianus.
Dominus Ericus ex prima classe discipulos habet privatos 21. 

Ex secunda classe 15. Cum his ab 8 in 9, et a 2 in 3 Catechesis 
repetitur. Jnter 3 et 4 ipsis Donatus est perlegendus. Et sic sin
gulis diebus.

Præmium.

A privatis discipulis exsolvitur præceptoribus pro singulis inter
vallis thalerus, ab aliquibus, vel pro ratione facultatum, vel ex pacto 
cum parentibus, aliquanto minus.

Collegæ, ut et cum privatis discipulis ingenue fatentur, non 
semper constitute horis privatim ipsi docent, sed crebrius substituuut 
primarios discipulos, qui suo loco privatim docebunt. Cum scisci-
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tarer ex subordinatis præceptoribus, si quid prænw sibi daretur vel 
a Collegia vel a diseipulis: Respondent, sibi dari nullum.

Pueri qui nullo præceptore privato utuntur sunt in classe pri
ma 5. Jn secunda 1. Jn tertia 7.

^anfotning i Örebro kapitel.
(1638).

Sn Dtanfadningh §ållin t Örebro Capitel ben 25 Julij Anno 
1638 Sffter Consistorij Segiäran om tfjen Controversia fom een långt) 
tiblj røarit tjafuer emellan Rectorem D. M. Nicolaum Buddæum od) 
Senatum Orebrogiensem, Som (Sffter folier.

Älage ißundjterne Srnot Rectorem Scholæ, Ijnntde ©eenbelS tott)» 
bragne ähre aff it breff, fom [jan ßble odj 2B. Ståthållaren tiHftriffuit 
(jafuer.

1. §an bcffijttct SJorgeSOleftare odj 9tåbh, at tljee Ijafua inlåtit 
figl; »thi (Send annarS Smbete.

Probat, at tljee låto tiöfäija Ijonom, han ftuHe idje befatta figl) 
mcblj fdjolend trägårb.

Resp. Senatus. at @ffter D. Georgius Jonæ Collega ^afuev tiH= 
förenne od) beet å^ret brudat od) fåbt trägårben, för än M. N. Bud- 
dæus ther titt fontin, therföre låte tljee honom till Säija, at [jan ffutte 
figh mebh trägårben intet befatta, till wibare Stanfafningh.

Occup. M. Nicolaj Buddæj, at han ih21' på befrågabe figh mebh 
Reu. 5Ü?(äfter) 9?(ild) Äprlioherben, om han ide måtte Slinta trägårben, 
od; fid theta Smaret: hafue i antaget Rectoratum, få må i od) futter 
träba titt trägårben; inthet roetanbed att herr Göran tjafuer ben fåbt, 
eller h»ab SorgeSIleftarne l)afua belefuat. ther på 33röt Rector öp låfet 
för trägårben.

2. 2lt thee förbrifta mera på Ståthållaren, än at thee fe på 
üiättmijfan. Probat. M. N. Buddæus. Éffter Senatus Ipbe Ståt= 
hållarenS gunft, od) tljee Sffter Ijnnd §:tö ffrifuelfe odj befalbning idje 
ruille inrtjmma Rectorj SdjoleSUeflaregårben, emot Siätmijfan. Senatus 
Smarabe, at tlje Ijufua inthet feebt StåtljålbarenS Sreff och befattningh 
titt Dtgomadaren at hon ftuUe »plåta Rectorj gårben, h»urföre meuna 
tljee figlj mara olagljeligen beftplte för orett wij^e.
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3. Seffpllcr t^cm för oförftäubig^e, otadefamme, od; rorångtviffje. 
tfjer tiU Sinar aff Rectore, at fjan fätter ttjct in medio.

4. 2ltt Rector Scholæ Ijafuer mer mågat på ©rebro Sdjola än 
9lägon aff Sorgerffapet fotn ännu lefuer, od) fjtnabl) fjan tjaabe i finnet 
betaltcr ljonom Staben albriglj.

Probat. Rector, at fjan 3 månabed tibi) i Stocfjolm, till att fobra 
Socknarna igen titt Sdjoten, foftabe på figfj 32 Slijdjd baler.

Occup. Senatus. at tfjee mi^te tfjer intet aff, ®j [jetter (jabe [jan 
tljerad befalbninglj berpa, men tljerad egena Comissarier [jafua bet förra 
fliteligljen brifuit.

5. Seftijtter tljeem för Diöffuare. orben Itjba få i Rectoris Sreff: 
Stär iaglj befommer gårben od) penningarna titt Slätta, få ffotta tfjee 
mätt for migfj bliftta omolesterade; tuiUia tlje intact giffua till Sdjolan, 
få måfte tfje eij [jetter röfua ifrån ljonom tljet gubftudjtigt foil Ijafua 
tfjer titt gifuit.

Declaratio Rectoris. at t^et tnar ingen Seffljlbntng, rotfjan een 
trogen admonition, bod) mptagfjer Senatus ex antecedentibus at ttjet 
mar SlöfueribS befttjlningfj. Resp. Senatus odj figl) fortiara. Sit tefta* 
mentj Penittgarne, aff S. Sard olßon gifuene till fdjolen, äljre meblj 
(Sble od) roälbme ^terred Sari Sonbed ^tjrfiofjerbend od) æorgSJteftered 
Samttjde öfuerantmarbatt fltjrfian, titt at tfjer aff gifua een ffäliglj 
Diäntlja, men at fjon ide äljr ^fjrligcn aflagbfj, äljr orfaafen at S'prtian 
för mtjdjet befntär ftutt, Ijafuer (jär titt ide warit ttjer titt medjtiglj, 
bod; life tnäll trara förplidjtat intresse mebl) tibfjen, Stjuru mpdet bet 
bod) fan tiU Sßäpa, lefuerera.

6. 2lt Senatus Ijattcr Ijmarfett orbf) etter afffec(b), fjmilfen befftjlb= 
ninglj Ijafner figfj tittbraget om Palmfunbagfj af Prebitoftolcn efter 
Sonen, od) braged aff efter fötianbe förmaninged form, Ijuilfen alla 
fännad miblj, at orben äfjre få falbenne Som efterfölier: förmaned 
SorgäReftere odj Utåbt) at tlje effter §errand befalbningl) låta Sdjolan 
befomma ttjet fjonom till fjörrer, cticft Dtöbgad man tfjct mår 9låbigl)e 
öfuerfjeet gifua tiUfiänna, fpnilten od) mill at fjtuar odj een Sffter gubj 
orblj od) Stoeriged lagt) ftafl fitt Sliutta od) beljåtta. tfjet äfjr tuätt 
låfugt at fåbant ffutte Sffter lommad, men tfjet ^ålö ingen orb fjeUer 
afffeeb.

Sfjeta tuttt Rector få probera. Sffter Stabjend Commissarier 
Ijafna låfuat i Stocfjolm mt^i ^and Éljre SBörbigfjeetj Siffopend D. 
Laurentij Paulmi Stärmarclfe, at när tf)C fommo fjem, fJutle tlje ftapt 
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lefuerera M. N. buddæo interesse på ißeningarne od) @^olemeftare= 
gårben.

Resp. Senatus 1. Ijroablj ißeningarne betangar, minna8 tfjec int^et 
figt) ^afua rotl)låfuat något interesse, men Sier t^e tommo tjent od) 
öfuerfågo täftamäntj Sreffuet, fågo tlje at interesse ftutt tomma titt 
fdjolan odj ic^e titt Rectorem. odj at itt fteppunb Släfuer finned i for= 
råb, §miltet Stågre Slljr ^afuer tegat förmarat titt at tätia ©rop meb, 
ber få befyofuebed, formten några ffeppunblj Släfuer finned ^oS borg= 
meftaren titt at tätia tjetta Sdjolan mebtj, ner bet få tarfued. båd) idje 
få lenglje trenne ©djolemäftaren t^er ä^r. 2. ©itt t^en tofuen om 
gårben. at Slär ttje tommo Ijeem, tjabe oriemataren boftätte i gårben, 
od) for ^prfionned fater ftutt tunbe fjan idje ttjer Stt) fara, berföre 
legbe tljee Rectorj een annan gårbt).

7. Sitt en Slåbman benemb Slil^ ©orftenfon Ijafuer aff Rectore 
begiärat Sdjole för fit falige b ar nd Sid, Ijroiltet D. Rector Ijonom för= 
netabe. Srfaten

1. att Sorgmäftere od) Slåb Ijafua ide Restituerat ©djolen 
tljet tjonom titt^örrer, od) få lenge ftutte tljee inga ©iätnar be- 
tomma.

2. at ttjer på ä^r ingljen laglj, at fiolen ftaH gå för Sift.
3. att bet ätjr intet af Slöben.
4. §mab fom Sebroänian belangar at gå för Sift, få giätter 

Ijon inteet i Örebro, ßffter Rector Ijafuer intet mnbertjålb od) 
bjätnarna inga Sodjnar.

5. att Slilfj ©orftenfon pabe inga Reningar meblj figtj. 
©roar af 9lil^ ©orftenfon, at Ijan begierabe intet ©djolan rotljan 
Reningar, men [jan funbe intet tomma titt accord meblj ^onom.

6. att een aff Siåbet, benemb Sengt oljjon, Ijafuer i 3 å^r 
molesterat Rectorem om een batter Reningar.
Resp. Benedict] Civis. efter ^an Ijafuer i mebel tib lefuererat 

Rectorj för Ijalfua ©djolan 3 batter, odj bod) literoätt idje betommit 
mera än een Coliegam meb fin Classe odj tuenne aff ftrifroare legfan, 
berföre forbrabe Ijan een bailer igen af rectore titt at mebbela bee gra® 
tiglje, tljen Ijan än intet betommit Ijafuer.

8. Sitt D. Rector iblanb anbra beflplbningar rotj ett breff till 
Sorgmefteren roäladjtat ©rit SInberfon beffqUer råbet, för (Sjptø= 
men (?).
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Probat Rector Hoc modo, efter bee, Wttji sacrario förfamblabe, fabe 
ljonom från od) herberge, od) at ingen Siåbman [Me ljonom lp)^a.

Resp. Senatus. att nar 2öälb:ne §er (Sari æonbe iljemmål Ståte= 
^åttaren æålbme §er göftoff Säijontjuueb måro i SUlebel tib^ antom^ 
ntena till ©lotet, ffifabe ttje SBålbme §errar bub^ (Sffter Stjrtioljerben 
Sampt odj en bel af fRåbet, od) blefuo tiUfrågabe, ^warföre at ©djoles 
meftaren Ijella Senatum få fibljwörbar, att tljee i^e roärbig^e ä^re be= 
tomma ©iäfnarne för finna böbba, od) alt få fRåbfampt l)öUo, att 
^prfioljerben figt) mp i sacrarium begoffue. r

1. till at tag^a M. Buddæum od) senatum till förljör, ^roab 
tt)ee emot ^waranbra ^abe, od) för Ijwab ftuH ©d)olen ide måte 
bewij^a t^em böbba fin tienft.

2. mar od) beet SBelbme §erreng Sarl S3onbeS Wantianbe, 
at D. Rector ftuHe ingen Jurisdiction fafna at förneta ©djolan 
gå för lif, od) ber Ijan förnelabe fin Classem, få ffuUe l)an eij 
förneta ljörrer biätnarne, till t^ed at Reverend: D. Episc. Ijabe ftglj 
ber på födlarat. t^eta Ijafuer SBållärbe SR:r 9t. S^rtio^erben 
eftertommit, od) 9ier bee tommo i ©aterftian mart Rector Scholæ 
om förberörbe faater tillfrågat.
§an ©marabe: inga biätnar ffoHa efterlåttaS æorgmefter od) 9täb^, 

meban mij äfjre oförlidjte.
SBorgmeflere fwarabe: få må od) ingen Sorgmeftere eller Siåbman 

Iferbergera eber. od) få fånbe tljee till Rectoris wårb fRåbmannen 
ningS 9iil8, fåfom od) till Rectoris fBrober, od) befaUte att bee ftulle 
Ijonom intet ^erbergera: men bet blef intet Exequerat.

9. att D. Rector tjofner wtf)i l)ålbna ranfafning^ i Sacrario 
despecterat Stabjend Semme9?är od) bpfougbe, faUanbeS tljem ftotdnedjter.

§wiltet IRåbet tjögeligén förtröt, od) till ctt beflut æegiårabe IjeHa 
fEåbet, at bet æorbiglja Consistorium wide ^år på gifua fin Sentens, 
od) at bee måtte åntelig^en blifua ^onom quit, alben ©tunbi) Ijan Ijafuer 
idje wellat bequemma figlj till någon Snig^eet meb SorgeSDieftere od) 3iåb.

Nicolaus Both. Jonas Bergius Pasi. Giansh.
Past. Orebr.

Martinus Suenonis 
Sacellauus Orebrogiensis.

[A tergo:] æanfatningen føm efftev Consistorij begäran i Örebro tjållin åpr 
emot M. Nicolaum Buddæum Sch. Orebrog. Rectorem.
©ampt Copia af Sars Sluffjfoné testamentz æref i Örebroo.
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(1748.)
I. N. J.

341 Rotulus Actorum
* Wet fort deduction utur S^olanS acter, angäenbe be förfåUba Sd)oL 

mäftoregårbor od) be bäraf flptanbe penningar, famt beråb disposition.
Anno 1661 blef StobfenS uijrgambla od) ordinarie Sdjolmöftare« 

gärb förfåUb till Sorgmöftaren Sßälborne §err E^omab Gieret emot en 
tjöpfliUing af 500 b:r Silfroermpnt, font bå effter valeuren blifwit be= 
räcfnube til 1250 b:r fopparmpnt, Som betta är at fees få wäl af 
unberföfnmgbacten om f^olenS penningar, gälten på Örebro 9iåb^uuS 
å^r 1715 pag. 1 vide Lit. A, fom od of SBorgmäjtaren JMertfb bärs 
l)ooS bifogabe originalrädning Num. 3 meb be flere bärtoib åberopabe 
allegater sub Num. 4 et 5.

Uti förenåmnbe documentor od) egentet uti æorgmSftaren SlertfS 
egen råtning åberopoS tool, at' benna gärb blifmit förfåUb meb æiffo= 
penS tiUåtelfe od) effter Pastorum af lanbet od) Staben famt Sorgs 
mäftare od) råbd toärbte, men finnes bör til eij wibare något wibermäle 
uti Spolens ^anblingar, utan tmärtom marber bärå flanbrat uti de- 
cisionsacten de anno 1718.

2lf l)mob grunb od) otfaf benno gärb blifmit förfålb, ^ar man eij 
funnit någon fäfer effterrättelfe uti Sd)olenS acter, men är troligit, at 
bet ffjebt, unber föremänbning of gårbfenS förfallna Spggnab, till Sorgs 
mäftarenb tjänft od) Stabens liribring, at fälebeb unbgå fin plidt at 
^åUa Sd)olmäftaregårben lo ib madt, l)war til anlebning gifmeb ot fluta 
of Rectoris ^e^terö förfloring b. 5 Sept. 1681.

2It benne Sdjolemäftoregårb warit belägen norban om ^prfjan nrib 
flora gatan mibt emot 9tåbftuguen, bär nu SBefterffo ljufetS gärb od) 
tomt är, betnifcS fåmäl af ofmannämnbe boeumenter od) Sorgmäffaren 
SlerdS egit mibgåenbe uti förberörbe rättning, at gårben legat nrib ®pr= 
tjan, fom od) af Siffop SiUbergg bref till Sorgmäftare od) 9tåb uti 
Örebro de dato b. 11 Slpril 1703, fornt of decisionsacten öfmer 
Sdjolfofeu, l)åUen på Örebro 9låbl)uu§ b. 7 3ulii 1718 § 3, Ijmareft 
förmäleb at äßefterffa ()ufet btifnrit innetjofmare af S^olmäftaregårben, 

(334)ben ©orgmäftaren ®lerd fig tiUljanblat vide Lit. B. C.; od; fom benna 
tomt od) lägenpet ligger Sdjolan ganffa nära nrib Ijanb på en ftide=

Handl, aug. Donationer och Boställsg. s. 344—351, 353—362. 
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lig plattj, ^roarintitt Collegerne nebanföre nu tjafroa fin ©mbetegsgårb s« 
belägen, få at Ijela SdjolStaten lunnat blifroa på en tract logerad, få 
roar bet för fdjolan en obotelig flaba, od) fom ffuUe tpda§ en oför= 
froarlig giärning, at benna garb ifrån fin gambla ^äffb od) (SdjolanS 
tilljörigljet blifroit abalienerad. §uruwiba benna gåfb någonfin ftår 
til ®d)olan at återlaKaS, lemnaS ber Ijän, feban ben få nötigen af 
SBcftcrffa tjufct meb en få anfeenlig bpggnab blifroit påfoftab: men om 
Stabfenö ljögtälfrabe frøagiftrat roarit få nitift od) beftäHfam om Sdjo= 
lau§ rätts beroafanbe, fom forbom om (SdjoIgårbarneS förfäHjanbe, 
^ar til efroentprS något til benna gårbS återfaenbe lunnat uträttas, om 
man lijlmätigt Songl. resolution på $räfterftapet§ enftpUte befroår de 
anno 1719 § 24 l)abe beroalat falen, bå för någre åljr feban benna 
gårb blef albeteS rifroen, innan ben npa åbi)ggnaben bår å fliebbe. 
frøen fom betta bå af roeberböranbe förfummat blef, lemnar man til 
efftertiben, Ijroab tjänba tan, enär benna gårb til at rifroaS od) byggas 
åter blifroer förfallen, bå ©djolan fin rätt beroala bör.

SIngåenbe SjöpffiUingen för benna förfålba Sdjolmäftaregårb, ^afroa 
beSfa penningar Ijafft åtfyftiHige fata, fom af ofroannämnba unberfölningS 
act de anno 1715 meb be bär ^008 bifogabe speciella rättningar ftår 
at fees sub Lit. A., fjroarroib förft förtjenar at märdaS, at om rätts 
ttifan i forna tiber ^afft fin framgång ^ooS roeberböranbe, ^abe intes 
rcSfet af benua tjöpffiüing meb rätta bort tillfalla Rectori Scholæ til 
^uuö^ra, fåfom ett surrogatum för ben förfållbe ©mbeteägårb, l)roildjet 
äfroen är lilmätigt ®iffopen§ Emporagrii sentiment l)är öftrer, l)roar 
om en attest finneg i ©djolboten; men per injuriam temporis et Ma- 
gistratus är fåbant ()onom betagit, utom några fnuggebetar, fom lan 
feeS af Rectoris Magistri Antonii Hesslers rättningar emellan ^onom 
od) Magistraten.

gmellertib ^ar Capitalet gf benna SjöpffiKingen til en bel)l uti 343 
$?prljan influtit, od) fåfom ^prtjanS egna mebel lupit af od) an, in odjl355) 
utur ^prfjan« Gassa, Ijtnareft od beSfa penningar roäl blifroit i eroärs 
beligit mörtter förgiätne, om ide ben berömmelige Rector Scholæ Mag. 
$Ibral)am Wallingius meb bå roaranbe <Stabg=Secreteraren, feban Sorgs 
mäftarenS §offmanS benägna til Ifielp, unber ben anftädte inquisition 
om S^olanS mebel de anno 1715 (tätnar om tilförenne omrörbt är:) 
bem i liufet bringat od) få roiba bär meb tommit, at uti decisions- 
acten de anno 1718 § 10 blef Äprtian förtlarab ftpllbig od) bunben 
roib at betala til ®^olan interesse å 5 procento om a^ret för be
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Capitaler fom beroiåligen frän debitorerne till &$r?jan 
influtit, effter ben projecträlning fom 1716 blifroit giorb, 
^wilden rädning är ben famma font uti offta berörbe inquisitions act 
de anno 1715 finneå »pffädb od) införb. §är roib är at märdaö, at 
om Skolen Ijafft få ftarde gpnnare, fom ^prdjan, tpdeb renafte wägen 
warit, at Sprljan blifroit debiterad til interesses betalanbe effter infätt= 
ningåterminerne i Äjrdjan; nten i förenämbe rädning finnes ^rdjan 
adenaft graverad mcb interesses ärlägganbe ifrån be terminer, bå be af 
frifan utlånte Scholæ-mebel blifroit til föjrdjan åter betalte. §røab 
för be förre å^ren tunnat uplöpa uti interesse, fåfom od ^æab febers 
meljra på Capital eder interesse ide blifroit betalt, ^ar <S dj olen fått 
binba roib fitt be^n, utan at Sprdjan bär uti tagit någon beljl: bod 
är ben faveur (Sdjolan beroift, at be Poster font til Sijrdjan blifroit 
återbetalte, ^roaruti äfroen interessen roarit inbegrepen, äro tid capitaler 
flagne od) Sprdjan til laft förbe at bärföre ärlägga interesse, font betta 
närmare är at fees af förrberörbe inquisitions act: ^toareft förmäleå, 
at af bcnne löpffiding inlupit i Kprdjan 970 b:r toppimt, font fcban 
blifroit utlånte, od) roib betalningsterminerna uprouyit meb inberädnabe 

^interessen til 1055 b:r, Ijroilden fibftnämnbe summa blifroit flagen til 
capital od) meb uplöpanbe interesse til å^r 1716 beftigit fig tid 2128 
(b:r). §roab roibare til benna faat f)örer, befparaå til beS man l)är 
neban före roil berätta om disposition af bedfa mebel. Cd) emedertib 
roil man nu omröra ben anbre förfådbe S^olmäftaregårben, fom tadab 
testamentsgårben.

s« Anno 1658 blef ben af fRubbediffa famillien til ©djolan förä^rbe 
(356)gårb förfådb tid fRåbmanncn So^an æengtfjon för eit fjöpffiding af

800 b:r fopparmpnt ®om äfroen fees af förrbemälte inquisitions
eder unberfölning§=act famt ber åberopabe fEåbftugurättenå Protocol b. 
13 Septemb. 1658 sub Num. 2 nteb flere documentor.

©nine gårb är til Sdjolan donerad af Mag. Jacobo Rudbeekio, 
fom forbom roarit Ijärftäbeg Rector Scholæ, feban i ©trengnäå, fibft i 
Stodpolm, feban Sdjolen IjärftäbeS warbt reducerad, ^roaraf (jan 
blifroit föranlåten ex amore patriæ civitatis, fom (jan i ett tatinfft 
bref ftrifroer, til «SdjolanS uprättelfe od) unberftöb benna förä^ring at 
gifroa. Sletta fitt testamente ^ar Ijan roäl ficlf i pennan författat, men 
fom bet roarit fammanljäftat blanb anbra ^ané ffriffter, at bet bär ifrån 
ide affönbrab funbe, få Ijar beS Srober SijTopcn i SBefterå^b Doctor 
Johannes Rudbeckius fåfom fin SBroberS 53anis fötmpnbare od) be8
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Testaments ombubne censor et exsecutor, Testaments-breftuet öftrer 
benna donation unber fitt namn od) ©igil utgifroit ätjr 1641 b. 25 
Julii S. Jacobi bag, Ijroildet Testaments bref in originali, gammalt od) 
förflitct, ännu igienfinned iblanb ©djoland acter.

Ulf förenämnbe Testamentsbref finned äfroen, at benna donation 
ide wäret gifroen til ©^ot^ufetd tvibmadtfyåUanbe, fom Magistraten 
för betta någon tib unber Testamen tsbrefroetd förtommanbe, fom före® 
gafs, melat bonationen förtpba. æefee æijtop Sillbergd bref titt Ma
gistraten i ©rebro de dato b. 18 ©ecember 1702 famt bed förra de 
dato b. 11 Slpril ejusdem anni. ®j etter är benna donation gifroen 
til StabfenS tjänft odj linbring at unbgå fin börb effter Privilegiernaps:) 
at f)åUa Rectori en ©mbeted gårb til Ijanba, ^roarföre Rector SKötter 
förgäbt fig, f om inftudit benna gårbend öfroerroaranbe Sjöpftitting oti 
ben för ©tabfend rättning uptjöpte (Smbeted gärb, Ijwarom nebanföre 
ftatt förmälad, utan är benna donation gifroen titt Rectoris enffpttta 
tjänft, fom af beSfa erben i ©eftamentd brefroet tan flutad: at ©djol® 
mäftaren eller beS collega bär uti boo tunbe, eller bär be 
bet ide be^öfroa, at ^an (: gårben:) bå gobt folet för ftiälig 
lega utfåd, o dj Sdjolemåftaren famma lega fig till måtto 
upbär od) npttjar, od) bet eroärbeliga, o dj itfe til något an® 
nat brut roänbed eller ifrån ©djolan abalieneras etc.; roaran® 
bed meningen troifroeldutan benna, at fom ConRector ben tiben itfe 
^abe publique Stat, utan antogd odj unberljöltd af Rectore fåfom bef; 
Adjunct, få roitte Testator titt Rectoris linbring inrpmma atl) Rectori 
etter åt bed Collegæ benna gårb at beboo, men bär be bet itfe be^öfbe, 
emeban Rector Ijabe ben ordinaire Sdjolmäftaregårben at tilgå, ben 
[tåben ffutte ^åHa, få ffutte Rector få utleija gårben meb bed ågor, od) 
legan fig titt fromma upbära od) åtnjuta, ©tutte man od meb Rectoris 
Collega roitta förftå någon annan Collega Scholæ, fom ben tiben, feban 
©djolen blef reducerad roib Gymnasii inrättanbe i Strängnäd, torbe 
någon tib ide tjafroa »arit flera än en, få privilegierar änbod betta 
ide Staben ifrån fin plidt, at fielfroe ^ålla ben ordinaire ©c^olmäftare® 
gårben; bod tpded ben förra förtlaringen roara troligaft, emeban Collegæ 
Scholæ ide blifroit betagbe meb bet namnet Collega Rectoris, ben Rector 
fielf antog odj unber^öUt til fin mebljielpare, odj finned jämroäl af 
acterna, at ©djolen unber ftardafte reductionstiben roarit förfebb meb 
2me å 3:ne Colleger, af tjroitda ingenbeljra tunnat fallad Collega Recto
ris. ©är utöfroer fjar Testatoris ptterfta intention roarit, at ©djolen
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igienom donationer et beneficia privata tit doceiitium unber^åUb, unber 
brift af ßronand Stat, ffuUe bringas til fitt förra anfeenbe, fom en 
Trivial etter Provincial fdjola anftob; bå Rector IjoS btmom lommit i 
närmafte betradjtanbe, Ijmilden fpjjla ^an fielf fjärftäbeS ^afft, at tjan 
fålebed måtte Ijafma något unberftöb för fig, odj at tjåtta fig någon 

(358iCollega etter ConRector til tjielp. Slien feban brottning Christinæ
Stat de anno 1649 od) ben fenare de anno 1652 blef inrättab, bå 
ConRectores fåmål fom Rectores blefroo meb publique Stat förfebbe, 
l)ar betta beneficium tilfattit Rectori attena, lifmätigt Testatoris på= 
fgfftabe mening, emcban Ijroab ConRector bär af tilforene tunnat åt» 
niutit, fom bod obefant är, är bet fticbt NB. för Rectoris räd» 
ning, fom effter beljag en fåban mebljielpare fig antog od) fielf unber» 
tjåtta måfte; (ide jetter finned at någon ConRector marit antagen unber 
tjela reductionstiben, emcban Rector tjabe fmårt mib at förföria fig fielf. 

an 2It fålebed 2:ne Sdjolmäftaregårbar benne åtjr 1658, od) ben anbre 
åljr 1661, fom tilforrene omrörbt är, bägge inom 3 åljrd tib blifmit 
förfålbe, od) Sdjolen albeted blottab, mifar en ringa forgfättigtjet för 
publico af ben tibfend Skoland od) Stabfend föreftanbare: ^roarföre 
Rectores scholæ ifrån ben tiben til åljr 1724, bå en pndelig gårb 
norr i Staben til Sdjolmäftaregårb fjöpted, fom feban åt)r 1739 för» 
faUbeS, fyroarom neban före ffaU förmälad, ide ^aft något publiq’t bo» 
ftäUe utan fläpat fig fram fom be tunnat; od) eljurumäl intresset af 
be förfåUba Sdjolmäftarcgårbard tjöpffiHingar ffutle od) borbt tillfalla 
Rectoribus til ^uud^pra, Ijafroa be bod fåbt minfta beljlen bär af, ^älft 
af bet interedfet, fom för ben til Sorgmäftarcn Klerd förfåUba gårbend 
Ijöpftilling ffuUe falla, ^mar om mpdet Hanber i aetema ^år odj ber 

345 förfpörjed. £>d) fom bedfa gårbar blifmit förfåUba till 2:ne Stabfcnd 
män, för en til äfmentprd mpdet linbrig penning, ngml. ben ena gårben 
til en SBorgmäftare odj ben anbre til en Siåbman, få fpned bär af, ljuru 
egen npttan brifmit betta fpelet, ^roar til tommer od at ben tibfend 
Rector äfmen colluderat l)är meb, ^milden melat betjäna fig af pen» 
ningarne til fin fäberned gårbd inlöfen, odj fålebeS äfmen fått meb 
beljl af bedfa capitaler til lånd emot ftard förftrifning od) fin gårbd 
unberpant: men blifmit af Magistraten ^ärbt Ijållen för intresset af 
famma lå^n, i tl) ^an, fom meb rätta borbt åt^niuta Ijela intresset til 
gobo, är blefmen graverad 10 proCento, fom omfiber blifmit modererat 
til 5 procent, l)älfften til fitt be^of, od) bjälfften til Sdjolan. Som 
Mag. Antonii Hesslers rädningar utmifa. — Drfalen til benna gårbend
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förfäHjanbc föregifmeS mät (pafwa warit ben), ot pan marit forfallen 
odj fitnbe ide mib madt påttad, pälft (Staben ide (fülle mädta at uns 
ber^åHa mepr än en Sdjolmäftaregårb. SOJen betta justifierar ide benna 
abalienation: ti), förutan bet att (Staben effter fin börb od) ißräftprivi- 
legiernas inneljålb ide påttit fin ordinaire Sdjolmäftaregårb mib madt, 
få at Rector för mi^bpggnab ide tunnat bär boo, ben be od 3 åpr bär 
effter förfåttbe, få par Staben förbunbit fig gienom Magistratens rever
sal til Siftop stubbed, innan ban utgaf Testamentsbrefrnet på benna 
gårb, at gårben albrig (fulle från Sdjolan abalieneras, odj ont bet 
ffiebbe, finite pan återfallas, font betta i Testamentsbrefrnet finncS in= 
rpdt, ocp äfmen ett utfaft etter ounberflrifmen afftrifft af famma reversal 
igienfinneS i SdjolenS aeter. Dd) önftiönt tpet funbe tpdaS mara för 
brpgt för Staben, at unberpåtta 2:ne Sdjolmäflaregårbar, bär be lihmft 
ide ^äHit någonbepra mib madt, utan bem bägge förfålt, få par bod 
Rector fåfom usufruetuarius af gårben borbt odj tunnat påtta Testa- 
mentsgårben, få miba ban åtpniutit gårbfend fromma til jorb odj ägor; 
men Staben bär emot marit ftpttbig at mib madt påtta ben ordinaire 
Sdjolmäftaregårben, pmarföre bem unftpUan at gårbarne marit förfallne 
ide legitimerar beraS abalienation.

Seträffanbe benna gårbfend situation förmäla acterna at ben legat 3« 
Söber i Staben; ocb ^an äfrom af följanbe ffjäpl bemifaS at bet marit 
famma gårb od) tomt mib Spcpammardtorget, fom nu npligen af ®ro= 
lingfla fjufet blifmit gienom öppen auction til Snappmataren 3drael 
§uöt förfålb, näml.

l:o par 9tåbman 3opan SBengtfjon, fom benna gårben ifrån 
Sdjolan fjöpt, marit ißrobften ærolingS Wfoberfaber, fom lefmanbe 
mitnen ännu tunna intpga, btoar af mitt följa, at benna gårb gienom 
arffSrätt tommit til Srolingiffa bufet.

2- .do Söerättar decisionsacten b. 7 Julii 1718 § 8, at ißrobften 
æroling mar ben tiben näml. å^r 1718 ägare af ben förfåttbe 9htb= 
bedifta teftamentSgårben, b'oarföre bå proponerat blef, at man meb 
ponorn, fom bå mar Lector i Strängnäs, om gårbfenS återfåenbe til 
Sdjolan correspondera ffutte, pmildet fRåbman Sopan Carbon, Sßrobften 
SrolingS Stiuffaber, fom famma gårb ben tiben unber fin StiuffonS 
namn innebabe odj bebobbe, od) bå närmaranbe i hätten fatt, bå betta 
blef proponerat, ide finneS l)afwa beftuibt, bet b«n nöbmänbigt nj&fte 
pafma opponerat fig emot, om man per errorem felat om ben fann= 
ftpUiga gårb odj tomt; od) fom bet ide tan bemifaS at Srolingifta 

2
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fjufet någonftn, Ijälft ben tiben å^r 1718, ägt någon annan gårb od) 
egenbom i Örebro ®tab än benna, få är oemotfäijeligt, att gårben 
quæstionis är benfamma.

3:tio 97är man jämförer gårbenS beftrifning i Téstamentsbrefrnet 
meb benna lägenhet, fä, ttjcfeS ben nebanför benna gårb nn ligganbe 
£omt marit ben i Testamentsbrefroet nämbe odj til gårben Ijöranbe 
täppa.

4:to 2öet äfroen 53onbenö gambla mober i Sffottg, fom flat mara 
mot 100 åjr gammal, at berätta, bet Dtubbediffa Seftamentögärben 
ftall mara ben famma fom Srolingiffa ^ufet inne^afft.

3« §är emot plägar mäl inmänbaS af bem font midja mrtba od) 
mränga (S^olanS rätt, at ben af Skolingifta laufet nyligen förfållba 
od) af Snapparen §ullt inropabe gårb, ftall ide mara Stubbediffa 
UeftamentSgårben, utan miUa dissentientes bär til framftida en annan 
gårb, näft funnan til belägen, 3o^an §uKt§ gårb fallab, Ijmilden gårb 
ißrobften ißrolingö faber Diåbman Srtdj SmenSfon år 1695 tiU Colle- 
gas Seholæ fördert, men (Stjuffabern Dtåbman Qoljan Sargfon meb 
meberböranbeS Samtpde åljr 1699 återfiöpt od) inlöft för 400 b:r 
lopparmpnt, fom tpbeliga documentor bär til i S^olenS Acter finnaö: 
SJten fom benna fibftnämnba gårb ide Ijafmer någon gemenftap meb 
Slubbediffa SeftamentSgårben, od) benna återfjöpta gårb blifroit til So^an 
§uUt ifrån Skolingifta [jufet abalienerad longt för åljr 1718, bå 
^Srobften Skoling i förmågo af ofman åberopabe decisionsact de anno 
1718 mar ägare af 9tubbediffa Seftamentøgårben, få mil benna in= 
månbning fig albeleé ide rima, emeban iprobften Skoling funbe ju ide 
tiHtalaé för någon annan gårb än ben Ijonom tilljörbe, cif eller funbe 
9tåbman koljan Sargfon fåfom inneljafmare af famma gårb unber fin 
(StiuffonS ißrobften Skolings namn, tiga odj famtpda bär tit, at egens 
bomen fom lian i märjo Ijabe, ffuHc oljerøult graveras, om bet ide 
marit benfamma gårb fom omtmiftabeg. 3 anlebning Ijäraf, när benne 
berörbe Skolingifta gårben åljr 1746 in Septembri blef på auction 
förfåHb od) af Snapparen Israel §uUt tnropab, fom för mätt är, ins 
labe Patronus Testament! Budbeckiani Assessoren Sßälborne .Sperr Sari 
non Stubbed protest mot lagfarten pä benna egenbom, bet odj närmas 
ranbe Sector gienom replique på parternas exception febermeljra fulls 
föllgbe: men l)mab efftertrpd betta Ijafft, är ännu ofunnigt.

SjöpftiHingen för benna gårb 800 b:r fopparmpnt berätta @d)olanS 
acter at Beeter Seholæ Mag. Antonius bem i förftone mottagit emot 
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interesse å 10 procent, Ijwaraf gan ffttUe betjåfla gäfften 5 procent til 
fin fromma för Ijuudljljra, od) ben anbra Ijälfft 5 procent tid Scholæ 
ljufet, gwarutinnan fålebed Rectori ffiebt orätt, fom i formägo af £e= 
ftamentet borbt åtniuta inter(esset obelabt). <5eban berättad, at be fom= 
mit i Råbman Patéens gänber, od) omfiber til Sopparflagaren Sige, 
fom unberfölniugdacten förmäler, unber gwilden tib Rectores ffolat åts 
niutit interesset ograverat, el)uru SRagiftraten någon tib biubit til at 
förtjäHa bet för §:r Rector Theodorus, til bed Siftop SiUberg uti 
ett bref förlägger berad offiäligget. SRen fom ^opparflagaren Sige 
fom utaf fig, at eij tilförlåteligit war låta gonom gafwa bedfa pennins 
gar längre om l)änber, gar Magister Walingius inbrifwit bem gienom 
executionen, l)war om offta til förrene warit påminnelfe giorbt ifrån 
Consistorio til SJiagiftraten; bå af betta Capital unber ben följanbe sis 
Rectoris Mag. SBibmardd tib tjöpted en fåglgårb til Reet oris tjänft 
för 110 b:r, fom ännu i bag är i begådb, eguru man fått göra ogruns 
babe gotelfer, at ben ftude borttagad. ©e öfriga penningar af föres 
nämnbe capital, beftiganbe fig til 690 b:r, feban 110 b:r af 800 b:rd 
fumma afgått tid berörbe fåglgårbd inlöfen, gafwa förblifwit good 
Rectores fåfom et inventarium, til bed Rector Wöller inftudit bedfa 
690 b:r uti ben ågr 1740 upfjöpta od) ännu waranbe Rectoris 6m= 
betedgårb, gwar igienom betta Capital meb interesse förfwunnit.

§wab nu angår disposition af IjöpffiUingen för ben til Sorgmäftar 
®lerd förfådbe ©djolmäftaregårb å 1250 b:r fopparmgnt, är til förene 
gär ofwan före förmält, at 970 b:r inlupit i ^rdjan, fom meb uplös 
panbe interedfe til åljr 1716 effter ben uti ofwannämnbe inquisitionsact 
upfatte od) feban uti decisionsacten faftftädbe rädning upftigit til en 
fumma af 2128 b:r, gwaraf 1055 b:r etc. blifwit anfebt od) förwanbs 
lat til Capital, fåfom en fond l)waraf Sgrdjan ffude beftå Sdjolan 
interesse; odj fom man ofwanföre lofwat at fullfölja berättelfen om 
bedfa penningar, få wifar Rectoris Mag:r Walingii upfatte rädning, 
at Sgrdian blifwit ffgUbig til <5d)olan til 1720 åljrd flut uti Capital 
od) interesse 1583 bal. 26 öre feban åtgffiQige Poster afgåbt til <Sd)oles 
gufetd reparation, od) jämwäl något effter Rectoris prætension til 
guudgpra blifwit afbraget.

SBibare är af Råbmännerned §:r Slrhib Romand od) §:r tßetter 
Sinb^ultd upfatta rädning öfwer Sdjolmeblen at feed, at af bedfa 
penningar är omfiber åljr 1724 en Sdjolmäftaregårb norr i Staben 
upfjöpt för 1100 b:r topparmpnt, l)Wilden fumma uti förberörbe rädning 
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blifreit optagen od) afflrifmen til 1032, jämte 162 b:r fom Hector 
Mag. SBibmard ffolat unbfåt i ^unS^ran, få at benna rådn . . . . 
til åjr 1730 exclusive salderar fig uti Capital od) interesse............  
fom Sprfjan til famma rädningS fluut förtlaraS ffyübig til ©djolan: 
l)marroib bod är at märda at be förenämbe 162 b:r äro af förfeenbe 
på <Sd)olenS rädning meb Sprdjan afförbe, emeban be förflutit af 
®d)olan8 enft^Uta rädning meb debitoren ®iatS ®mibt od) be§ arf= 
mingar, få at Sprdjanø saldo reib (b)enna min observation lärer blifma 
få mpdet ftörre. (Seban ben tiben är ingen rädning giorb, eij eder 
roet man at Sprdjan något Ijalföre til «sdjolen på förenämbe Saldo 
betalt, ^maraf mil följa at Ä^rdian reib rebogiöranbet lärer äfmen ide 
fnnna unbgå at l)äffta för uplöpanbe interesse för be feitare å^ren odj 
til närmaranbe åljr 1748 få länge Capitalet är obetalt.

349 Continuation af ben til §anS 9?åbe §ögmälborne Sperr æaron odj 
(’"jSanbjtjöfbingen ingifne relation om be förfåUbe ©djolmäftarcgårbar.

Smeban man i förenämnbe relation attenaft berättat om be 2:ne 
i forna tiber förfåUbe <Sd)olmäftaregårbar, men bär reib supponeradt, 
at Ijroab i fenare tiber od) npp förflutne åljr ftiebt är (Tall mara tils 
förrene funnigt, få mil man bod nu, til at upfpUa briften, fuUföUja 
berättelfen fålunba.

Uti ofreannämnbe relation är tilförrene förmält, at feban be 2:ne 
omrörbe gårbar, näml. Testamentsgårben Anno 1658 od) Stabfené 
ordinaire «sdjolmäftaregårb 1661 blifreit förfåUbe, ^afroa Hectares ide 
Ijafft något publiq’t boftäUe, få reiba mitterligit är, utan Antingen ägt 
egna gårbar at boo uti, etter Ijprbt fig tjuuörum, ^mar til «staben 
ftutte mål bcftå bem ljuuSljpra af interesset för be förpttrabe gårbard 
tjöoffiUingar, men gäbt bär meb mpdet fparfamt odj oridtigt til. 23lef 
altfå omfiber Anno 1724 en liten, fom bå tiljörbe Srgelniften Sens 
ning, på auction inropab od) til Hectoris Softätte upjanblab, belägen 
norr om Sronn på gambla gatan, emellan §ärabSfTrifrearen 9?orman8 
nu rearanbe gårb norban til, od) Madame (Strofird)8 eller Sonenb nu 
SBergåfogben «StrolirdjS gårb «Sunnan til, för 1100 b:r fopparmit, til 
tjreildet infjöp 1032 b:r blifreit tagne utu (Sdjolcné i Sprdjan ftåenbe 
mebel, fom ofroannämbe od) förr bifogabe 9iåbmännenS Diomanö ocf) 
Sinb^ulltS rädning sub Lit. F. utmifar, men resten 68 b:r, fom diffe- 
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rerar emellan 1100 b:r od) 1032, af Ijmab Cassa ben tagen blifmit, 
tjat man ingen unberrättelfe funnit, fjeljlar alfå afljanblingSinstrumen- 
tet de anno 1740, Ijmareft formales, at benna gårb ffad blifmit up= 
tjöpt af Siff'openS Doctor Johannis Rudbeckii Seftamente, fom ber* 
ftäbcS per errorem et ignorantiam influtit.

©enne gårb blef febetmeljra uppå Sorgmaftaren Sailing [ftarda] 
bearbetanbe ^oob Rector -Köder Anno 1739 förfäUb til bemålte ®etgS= 
fougbe Strofird för 1050 b:r fopparmpnt, Ijmilden feban fammanlabe 
benna Somt til fin förra, ben l)an Sunnan til tilforrene ägbe, få at 
Ijälfftcn af StrotirdS nu upbpggba gårb beftår af benna omrörbe Somt.

©runben til benna gårbenS afpttranbe mat mal bels at förljielpa 
Sergbfougben Strofird til ftörre utrymme til fin bå föreftåenbe bpgg= 
nab, bels od at Staben fåtebeS ffude unbgå at bpgga od) bättra benna 
gårb, fom bå albcleS förfallen mar, Ijroildet ^nuS^ådS maxime ntan^ 
funnit at Staben äfroen brufat mib be förra SdjolmäftaregårbarS för= 
fädjanbe.

Sljet följanbe å^ret 1740 upljanblabeS ben nu maranbe Rectoris 
SmbeteS gårb i få måtto, at §err Sorgmäftaren Saljlin inropabe gåt= 
ben på auction effter framlebne Sabelmafaten SeinlnectS IjuuS odj 
arfmingar för fin egne rädning, od) fom förmenas, i upfåt at fielf ben 
famma beljåda, men fcban pan fig befinnat odj til äfmentprS funnit fig 
meb gårben mifjnöjb upbtog pan ponom til (SmbeteS gårb åtl) Rector 
■Köder för en ^jöpftiUiug af 2600 b:r fopparmpnt, feban ®orgmäfta= 
ren förbepådit fig bet åpretS ppra af gårben. Sil benna inlöfen upgif 

l:o fjöpftidingen för ben förta åpr 1739 förfådbe gårben 1050 
b:r fopparmpnt

2:do ägbe Spolen en forbran l)00S Sorgaren 3onab Dmi^berg 
effter framlebne (Sliab Smibt å 253 b:r topparmpnt, Ijmilte penningar 
til betta infiöpp anmänbe blefroo.

3:tio inneljabe Rector SRöUer inventariemebcl af tjöpftiHingen för 
ben förfådbe Stubbedifte Testamentsgårben 690 b:r bito input, forøsso 
äfmen uti benna fjöpeSumma blefmo inftudne.

4:to til at upfpda briften, tidabe od) föräljrabe Rector SRöder ex 
proprio 606 b:t, Ijmildet adt giör til fammanS ofmannämbe fumma 
2600 b:t topparmit. Som betta ät at fee$ af afljaiiblingéinftrumentet 
b. 4 Sug. 1740, Ijmildet i förlebet ål)t meb nebannämbe befmäröftrifft 
blef i Cantzliet insinuerat odj är meb dJiagiftraten til förtlaring com- 
municerad morben.



22

Wen fom benna af^anbling emeUan S3orgmäftar Saljlin od) Rector 
Wöller finned i mäng^ må^t för Sdjolan præjudicerlig, ti) ^ar nu 
røaranbe Rector Scholæ ratione officii ide tunnat unbgå at anbraga 
Sefmär fjäröfroer, gienom en i fortebit å^r, fom nu ofroanföre nämbed, 
intagb öbmiut Sefwärd ftrifft til Ijand 9?&be §ögraälborne §err ®aron 
od) Sanbd^öfbingen [feban måtjlet förft blifrøit til Consistorium refe
rerat], fom tillita af ^prdjo^erben Mag:r Silbman fåfom Consistorii 
fuHmädtige unberftrefrøen blcf: beftåenbed be anbragne gravamina förs 
nämbligaft i 4 puneter.

l:o at Rector Wöller tilgripit be ofmannämba 690 b:r inventarie- 
mebel od) bem uti benna gårb för Stabfend rättning inftudit, Ijrøildct 
man anfeer för en olagligtjet, albenftunb bedfa penningar Ijärftutit af 
fEubbedifta Ceftamcntet fom til Rectorum enffjUta tjenaft donerat blif= 

^ijrøit, men ide at uptjöpa od) unberfjåtla ben Sdjolmäftaregårb, font 
Staben bed utom i förmågo af ißräftprivilegierna tittommer at ^äUa. 
Cd) är altfå genont benna disposition ultima voluntas Testatoris 
rubbab, od; bed åminnelfe l)ood effterrøerlben förftörb.

2:do tpded afrøen røara orøidligen ^anblat, at bedfa 690 b:r meb 
be öfrige af Skoland l)är til anmänbe mebel äro inlagbe uti en fåban 
gårb, fom en få ljög tjöpftiUing eij lärer fiiinad wärb, ^røar igienom 
Sdjoland penningar meb tiben tunna förfminna, enär gårben fom reban 
nog boofallig är, albeled røarber förfallen, bå Staben effter förre praxin 
torbe förfäUja Ijolioin emot långt minbre tjöpftiUing än ban nu intjöpt 

36lär; Ijroar emot man är af ben oförgripeltga tande, at eij me^ra af 
Sdjotend penningar Ijär til anraänbad borbt, än ^røab til en förfwarlig 
Comtd intjöpanbe upgå tunnat, men bpggnabcn tpded Staben böra 
beftå, Ijwilden nu få mpdet minbre må funna fig bär ifrån unbans 
braga, font Staben på få många å^r tiHbatard ide båUit någon Sdjob 
mäftaregårb meb bpggnab, feban ben omrörba 1661 blef förfåHb; od) 
bet få mpdet mebr fom Staben ide tpded røara berättigab, at Sdjoland 
penningar til bedfa usus at mel)ra commendera än fielfrøa capitalet 
af ben forbom förfåUba ordinarie Sdjolinäftaregårben, men Ijroab uti 
interedfe gienom be förre Rectorum libanbe, fom borbt bet åt^niuta, 
men minfta beaten bär af fåbt, på få många åfjr uplupit, är en faat 
fom Staben ide må fradta fig af, utan är nobigare at fåbane ofrøers 
ffottdmebel anmänbad til anbra Sdplend tarfrøor od) egentel(igcn) fom 
nöbigt røoro at en fond funbe anläggad til Collegernas Smbetcdgårbd 
pnbmadjtljåUanbe, Ijrøar meb Staben ide lärer røitla befrøårad.
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3:tio S^urumäl benna gårb blifmit få b^rt infjöpt, är bod inne« 
Ijafmaren bär meb iHa belåten, emeban bär finnad mäl många onyttiga 
flräprum, men fe^lad nöbiga od) oumgiängeliga fä måningdrum fom 
^ätft ut^uud, fä at man i brift af fober^uud måfte lägga höö od) l)aHm 
i gambla 9tattftuguCamrar, odj til fähund betjäna fig af ett inbpggt 
rum mib Cammarrnäggen, fom forbom! warit brpgg^uud, tjmildet alt 
båbe otjenligt odj för elbömåba faljrligt är; maranbed äfmen tomten fä 
trong, at annat utrymme eij gifmed, om ide b^ggnaben rifmaS ftaU: 
^marföre torbe mara bäft at Staben får benna fin gårb igien odj åter^j 
ftaffar Sdjolan fina utlagba penningar til en bcquämligare gårbd in« 
löfanbe: maranbed ingenting Ijmarclen bpggnab eller £omt, fom benna 
gårb reoommendera tan, än blott at Ijan ligger nära in til Äprdja 
odj Sdjola.

4- .to faft ide bet ringafte af Stabfend Cassa til benna gårbd' in« 3« 
löfen bibragit är, Ijar bod URagiftraten uti förenämbe afljanblingd« 
instrument förbehållit fig effter Rector SRöKerd böb eUer afträbe en fri 
disposition öfmer benna gårb, i få motto at feban SRagiftraten effter 
behag inrpmt åtlj ben tiltommanbe Rectori få många rum od) ljuud 
fom bem tpdt gobt mara, ffuUe gårben för öfrigt ftå unber Stabfcnd 
disposition, tmifmeldutan at infättja bär inheres fold, unber föremänb« 
ning at bärmeb Ijålla gårben mib madt: Ijmildet (at tohta) fom bet 
båbe är obilligt famt olibeligit för en Rector, fom bör åtljniuta en 
fri Smbeted gårb, Ijar man ej annat lunna(t) än bär på tala odj 
änbring föla.

®å fnart SRagiftraten fig uppå bedfa gravamina förttarar, fom
önffeligit moro meb förfta ffie måtte, får man mibare tilfäHe at betta 
utföra, bå man äfmen mil intomma meb förlag, hurutebeS falen ftuHe 
tpdad bäft tunna ftå at tjielpa«. eiÄlib om betta tommer på tiben 
an, nöbfatad man göra p^ttobc, at få af Staben ^redpenningar tit 

v™
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(är), Ijwab merian bet ^aft, på bet benna gårb ide måtte gå (Spolen 
utur tjänber, til beS unber benna action afgjorbt marber, om Spolen 
tan tomma til fin egenbom igien.

(Jonas Höijer).
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3:tio (Spuruwäl bennti gårb blifmit få bprt infjöpt, år bod inne« 
pafmaren bär meb iUa belåten, enteban bat finnas mal ntånga onpttiga 
fträprum, nten feplad nöbiga od; oumgiängeliga få måningdrum font 
pälft utpuud, få at man i brift af foberpuud måfte lägga pöö odj pallm 
i gambla RattftuguCamrar, od) til fäpuud betjäna fig af ett inbpggt 
runt mib Cammarrnäggen, fom forboml marit brpggpuud, pmildet alt 
bäbe otjenligt od) för elbdmåba faprligt är; waranbeS äfmen tomten få 
trong, at annat utrpmme eij gifroed, om ide bpggnaben rifwaS ftaH: 
pmarföre torbe mara bäft at (Staben får benna fin gårb igien od) åter^) 
ftaffar <Sd)olan fina utlagba penningar til en bequämligare gårbd in= 
lofanbe: maranbed ingenting pmarden bpggnab eller Somt, fotn benna 
gårb recommendera lan, än blott at pan ligger nära in til ^grdja 
odj (Sdjola.

4:to faft ide bet ringafte af (Stabfend Cassa til benna gårbd in=362 
löfett bibragit är, par bod SRagiftraten uti fötenämbc afpanbtingd= 
instrument förbepåUit fig effter Rector äRoHerd böb etter afträbe en fri 
disposition öfmer benna gårb, i få motto at feban SRagiftraten effter 
beljag inrpmt åtp ben tiltommanbe Rectori få många rum odj puud 
fom bem tpdt gobt tvara, ffuUe gårben för öfrigt ftå unber (Stabfend 
disposition, tmifmeldutan at infättja bär inppreS fold, unber föremänb« 
ning at bärmeb påHa gårben mib madt: pmildet (at topla) fom bet 
båbe är obilligt famt olibetigit för en Rector, fom bör åtpniuta en 
fri (Smbeted gårb, par man ej annat funna(t) än bär på tala odj 
änbring föta.

(Så fnart Wagiftraten fig uppå bedfa gravamina förftarar, fom 
önfteligit moro meb förfta ff te måtte, får man mibare tilfälle at betta 
utföra, bå man äfmen mil intomma meb förflag, purulebed faten fluUe 
tpdad bäft tunna flå at pielpad. EmeHertib om betta tommer på tiben 
an, nöbfafad man göra påftåenbe, at få af (Staben ppredpenningar til 
anbra rumd ppranbe, emcban at boo flera mintrar uti benna [förfallna] 
obequämliga gårb mil fig ide giöra låta, förr än någon reparation 
bärftäbed giorb marber.

Tantum.

Sjtterfl mil man i öbmiutpet anpålla, bet tädted pand Råbe §ög= 
mälborne §err Saron od) Sanbjpöfbingen förbjuba Sagfarten på ben 
anno 1746 förfåUba ærolingifta gårben, pmar emot få mät Patronus 
Testamenti fom Rector i laga tib giort protest, men ännu obetant 
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(ät), tjwob merton bet fjoft, pä bet benno gårb icfe måtte gä (Spolen 
utur tjönber, tit beö unber benno action ofgjorbt morber, om Sdjotcn 
ton tomma tit fin egenbom igien.

(Jonas Höijer).



0 f ve r

iiiin

ter

la dir
åker

Bleke

di o linen, )lmeirarbo

Torg et

lesutom stadhen 
Porter ellerbadstug 
Ahr Vägehuuset 
Tülls tuq ur na. 
B å sma n s stug ur 
H ä r a d sting s tu g u 
Mj ölqvarn 
Slå cht arhuus

Stadhens Ladner som 
stååvidh staketen 
Bodhar som stå å serde

i i tomter lyckor _ ___

/ Slåttsens trä bygg ii ing ar 
2 Slåttsens stallar
? Slåttsens smedier 

Trädgårds sfugan
3 SåaeöirH rn



Smedj

backen

►or33ar

(Varboholn

Akar

k Kod

Väg til 
IxililsBcrgsIatj





Redogörelse
för Karolinska elementarläroverkets verksamhet under 

läsåret 1874 Åugusti—1875 Juni.

I. Undervisningen.
Höstterminen 1874 började tisdagen den 25 Augusti och fortgick 

16 veckor och 4 läsdagar till fredagen den 18 December. Vår
terminen 1875 vidtog tisdagen den 19 Januari, och onsdagen den 
2 Juni är af eforus bestämd till densammas afslutning. Vårter
minen har då räckt 19 veckor och 2 läsdagar.

Den dagliga lärotiden visar sig lätt af medföljande läsordning. 
Pörsta klassens lärjungar hafva börjat sina undervisningstimmar 
kl. 7 t. 30 m. med en kort bön i sina egna lärorum. Lärover
kets öfrige lärjungar hafva fortfarande haft gemensam bön med 
sång och bibelläsning från kl. 6 t. 40 m. till kl. 7 f. m. Lek
tioner på half annan timme hafva i första klassens afdelningar an- 
vändts endast två i veckan, i den andras deremot två hvarje dag. 
Dock har under dessa ett litet uppehåll varit i första klassen före- 
skrifvet, i den andra tillåtet. Gemensam gudstjenst för hela läro
verkets ungdom har hållits i högtidssalen hvarje söndag kl. 12 till 
1, och predikoskyldigheten har mot frihet från allt deltagande i 
rättandet af skriföfningar fortfarande uppehållits af lektor Granell, 
som äfveu meddelat undervisning åt årets nattvardsungdom.

Ofningarna i teckning hafva upptagits på läsordningen och 
ingå der med den öfriga undervisningen. Sångöfningarna hafva 
varit förlagda till tisdags- och fredagseftermiddagarne, ofningarna 
i harmonimusik och orgelspelning till måndags- och torsdagsefter
middagarne samt de på stränginstrument till onsdags- och lördags- 
eftermiddagarne. Gymnastiköfningarna hafva helt och hållit varit 
förlagda till förmiddagarne. De fyra nedre klassernas lärjungar 
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hafva haft dessa öfningar omedelbart efter sina morgonlektioners 
slut, de högsta klassernas åter efter middagslektionernas.

Från skolstadgans föreskrifter om timfördelningen mellan äm
nena har fortfarande den afvikelse egt rum, att de båda lärarne i 
naturkunskap erhållit hvar sin timme i veckan i sjette öfre klas
sen. På latinafdelningen har (för dem som läsa grekiska) den an
dra timmen tagits från grekiska språket, på realafdelningen från 
modersmålet.

Den i föregående årsberättelse omnämnda förändringen i af- 
seende på skolrummens möblering genomfördes till början af höst
terminen för sjunde och sjette klassernas latinafdelningar. Oaktadt 
den allmänna belåtenheten med denna förändring har dock kost
naden, som uppgått till kr. 2116,50, nödgat att för detta kalender
år afstå från dess vidare utsträckande.

II. Lärare.

Nu pågående vårtermin har för läroverket varit en pröfnin- 
gens tid genom dödsfall, som djupt gripa in i dess verksamhet 
och utveckling. Läroverkets rektor och en af dess öfrige lärare 
hafva under dess lopp bortryckts af döden. Den förres bortgång- 
föregicks af en långvarig och plågsam sjukdom, som förberedde 
hans anhörige och vänner på den stundande sorgen; den senares 
frånfälle öfverraskade deremot alla, då hans vänner ej ens några 
timmar förut kunde ana den förlust, som väntade dem.

Johan Emil Strömberg föddes i Strengnäs den 3 Oktober 
1813. I sin tidigaste barndom mycket sjuklig, fick han allt sedan, 
endast med undantag af de sista lefnadsåren, glädja sig åt den 
bästa helsa, hvilket också möjliggjorde ett på ansträngd verksam
het så rikt lif som hans. Uppväxande i ett lyckligt hem under 
öm föräldravård, hade han i sin fader, professorn och lektorn i 
matematik vid Strengnäs gymnasium, Johan Erik Strömberg, ett 
värdigt föredöme i nit och pligttrohet vid lärarekallets utöfning, 
och den oskrymtade kärlek och aktning, hvarmed fadern af sine 
lärjungar omfattades, torde hafva inverkat på sonens beslut att 
söka träda i hans fotspår. 1839 promoverades han i Upsala till



Läseordning vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket Örebro under Läseåret 1874—1875.
M å n d a g. Tisdag. Onsdag.
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fil. doktor, och redan med foregående års vårtermin hade han börjat 
sin tjenstgøring vid detta stifts läroverk. Efter några korta vikariat 
i Eskilstuna, Örebro och Strengnäs utnämndes han hösten 1840 till 
ordinarie lärare vid apologistafdelningen af Karolinska läroverket 
i Örebro, hvilket läroverk han sedan oafbrutet tillhört. Tjenst
gøringen vid apologistafdelningen var i hög grad ansträngande 
genom lärjungarnes stora antal och olikhet i ålder och förstånds- 
utbildning. Det erfordrades hans energi och ihärdighet för att i 
nitton år med oförtröttadt nit och erkänd framgång uthärda med 
densamma. Då läroverket 1859 utbildades till ett på båda linierna 
fullständigt högre elementarläroverk, utnämndes han såsom ensam 
qvarstående sökande utan några prof till lektor i historia och geo
grafi, en befattning som han, ehuru utan tillhörande lön och titel, 
redan hade skött i flere år, dermed äfven förenande undervisning 
på lektorsstadiet i teologi och filosofi. Då rektor O. J. Gumæ- 
lius på egen begäran erhöll afsked med slutet af år 1861, för
ordnades Strömberg först af eforus och den 31 Oktober 1862 af 
Kongl. Maj:t till läroverkets rektor. Det stora förtroende, det
samma under hans företrädare åtnjutit, bibehölls oförminskadt un
der hans omvårdnad, och lärjungeantalet fortfor att stiga, tills det 
vårterminen 1866 nådde sin höjdpunkt. Det uppgick då till 595. 
Den outtröttlighet hvarmed han före, under och efter bönstunder 
samt undervisnings- och öfningstimmar, öfvervakade ordningen och 
beifrade möjligen förekommande rubbningar, underlättade väsent
ligt de öfrige lärarnes verksamhet, en fördel som af desse tack
samt erkändes. Hans arbetsförmåga och ihärdighet voro så stora, 
att ingen hörde honom klaga öfver för mycket arbete, ej heller ne
kade han någonsin för hopade göromål att med kamratkretsen, i 
hvilken han alltid fann sig väl, deltaga i de förströelser, som då 
och då kunde komma i fråga. Stälde han höga fordringar på 
sig sjelf, så var det naturligt nog, att han af andra kräfde ett 
klokt användande af tiden. Han ansågs af de fleste såsom en 
sträng lärare och älskades följaktligen af sina lärjungar allt mer 
och mer, ju äldre de blefvo, ju bättre de lärde sig uppskatta vär
det af hvad de i sina yngre år fått lära. Erån början af hösten 
1872 nödgades rektor Strömberg, hvars helsa redan några år tidi
gare varit vacklande, att terminligen söka tjenstledighet, i hopp 
att genom trägen omvårdnad i ett det lyckligaste hem kunna åter
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vinna helsa och krafter. Då plågorna under denna tid lemnade 
honom någon ro, sysselsatte han sig med att utarbeta en lärobok 
i allmänna historien, ett ytterligare vittnesbörd om hans kärlek 
till ungdomen och sitt undervisningsämne. Men långt ifrån att 
hans hopp om förbättrad lielsa förverkligades, tilltog hans sjukdom 
allt mer och mer och slutades först genom döden den 12 Mars 
1875. Måtte han länge lefva i kärt minne vid det läroverk, som 
har honom att tacka för så mycket!

Johan Walfrid Moback föddes den 24 Mars 1821 i Eskils
tuna, der fadern var rådman. Efter att hafva blifvit prestvigd 
1845, blef han fil. doktor 1851 och började sin tjenstgöring här 
vid läroverket höstterminen samma år. 1856 befordrades han till 
adjunkt och förblef sedan vid denna grad, ehuru han flere gånger 
— från höstterminen 1855 till vårterminen 1859, höstterminen 
1861, vårterminen 1862 samt två gånger på kortare tid — be
stridt lektorsundervisning i teologi och kyrkohistoria. Allt ifrån 
vårterminen 1864 har han tillika tjenstgjort som vice pastor i 
Eker. Såsom adjunkt undervisade Moback än i latin och moders
målet, än endast i latin, än i latin och kristendom och från hö
sten 1864 uteslutande i kristendom från första till femte klassen. 
Såsom lärare utmärkte han sig företrädesvis genom en ovanlig för
måga att med frågor leda en lärjunge till insigt i det, han ön
skade förklara; såsom kamrat genom anspråkslöshet, vänfasthet och 
en viss tillbakadragenhet, som kom honom att föredraga en liten 
vänkrets framför stora sällskap. Nära känd af få hade han inga 
ovänner. De tre sista veckorna före sin död hade han lidit af en 
åkomma i ena benet, hvilken förvärrades genom hans ihärdighet 
vid fullgörandet af sina åligganden. Hvila och omvårdnad tyck
tes hafva återstält honom så pass, att han den 19 April skulle 
börja sköta sin undervisningsskyldighet hemma hos sig. Den för
sta afdelningen möttes likväl på vägen af underrättelsen, att han 
plötsligt insjuknat, och en half timme derefter var han död, innan 
ännu läkare hunnit anlända. Dödsorsaken kunde ej ens vid lik
öppningen med säkerhet utredas.

Ännu ett dödsfall torde här böra omnämnas. Per Didrik La
gerholm, hvilken från 1853 till 1871, dels såsom vikarierande, 
dels såsom ordinarie adjunkt, tillhörde Örebro elementarläroverk 
och vid detsamma och inom orten egde talrika vänner, afled efter 



5

en kort sjukdom på sitt kyrkoherdeboställe invid Södertelje den 6 
April 1875.

Ännu en lärare förlorar läroverket, ehuru af en glädjande an
ledning, med detta läseårs slut, en följd af hans befordran till 
förmånligare plats. Æ. A. H. Afzelius, sedan 1867 kollega i 
Kristinehamn, utnämndes till adjunkt vid detta läroverk 1869 oeh 
undervisade till en början i främmande lefvande språk uti femte 
och sjette klasserna. Under de tre sista åren har han haft full
ständig lektorstjenstgöring och uti Engelska språket examinerat i 
afgångsexamen. Hans plats vid läroverket torde blifva svår att 
fylla. Men om än hans bortgång ur kamratkretsen föranleder 
saknad, lyckönska vi honom alle af hjertat till den befordran han 
vunnit, då han efter under vårterminen aflagda prof den 21 April 
utnämnts till lektor i Franska och Engelska språken vid Jönkö
pings högre elementarläroverk.

Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva under 
året på följande sätt varit mellan de särskilde lärarne fördelade: 
Rektor, R. N. O., D:r J. E. STRÖMBERG har, såsom redan om

nämnts, båda terminerna varit tjenstledig så väl från rektors- 
göromålen som från undervisningen. Vikarierande lektor, 
adjunkten, D:r K. J. H. LUND har meddelat undervisning 
uti Historia och Geografi inom 6;te nedre realklassen samt 
hela 6:te öfre och 7:e klasserna, till sammans 21 t:r. Rät
tat 6:te nedre latinklassens svenska skriföfningar. Före
ståndare för 6:te öfre och nedre realklasserna.

Lektor, D:r J. I. BRÖDEN, har meddelat undervisning i Filosofisk 
prcpedevtik inom 7:de klassen, uti Skandinaviska språk 
samt Skönlitteratur inom 5:te, 6:te och 7-.de klasserna, till 
sammans 20 t:r. Rättat hela 7:de klassens svenska skrif
öfningar. Föreståndare för 6:te öfre latinklassen.

Lektor, D:r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom 6:te öfre 
latinklassen samt hela 7:de klassen, till sammans 18 t:r. 
Rättat de franska skriföfningarna. Föreståndare för 7:de 
nedre latinklassen.

Lektor, R. N. O., D:r K. HARTMAN: uti Kemi inom 6:te och 
7:de, uti Fysik och Mineralogi inom 7:de klassen, samt 
uti Naturkunskap (Botanik) inom 6:te öfre klassen, till 
sammans 20 t:r. Granskat hela 6:te klassens herbarier 
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samt vårdat läroverkets fysikaliska kabinett och Musei bo
taniska, mineralogiska och paleontologiska samlingar.

Lektor, D:r L. J. PHRAGMÉN: uti Matematik inom 7:de klassen, 
till sammans 16 t:r. Rättat de matematiska arbetena inom 
7:de öfre klassen. Uppehållit rektorsgöromålen under båda 
terminerna.

Lektor, D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom 5:te, 6:te 
öfre och 7:de klasserna, till sammans 20 t:r. Rättat 6:te 
öfre klassens latinska skriföfningar. Föreståndare för 7:de 
öfre latinklassen.

Lektor, D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 6:te 
öfre och 7:de klasserna, till sammans 20 t;r. Rättat 7:de 
öfre klassens latinska skriföfningar.

Lektor, D:r E. J. F. GRANELL: uti Teologi och Kyrkohistoria 
inom 5:te. 6:te och 7:de klasserna samt uti Hebreiska 
språket inom 7:de klassen, till sammans 20 t:r. Predikat 
vid de gemensamma gudstjensterna och handledt årets 
nattvardsungdom inom läroverket. Föreståndare för 6:te 
nedre latinklassen.

Adjunkt K. A. F. SÄDBOM: uti Naturkunskap inom 2:dra till 
och med 6:te öfre klasserna, till sammans 24 t:r. Gran
skat de af 3:dje, 4:de och 5:te klassernas lärjungar sam
lade herbarier samt vårdat Musei zoologiska afdelning.

Adjunkt, D:r J. W. MOBACK: uti Kristendom inom 2:dra, 3:dje 
och 4:de klasserna, 5:te realklassen samt l:sta klassens an
dra afdelning, till sammans 27 t:r. Rättat, gemensamt med 
adjunkten Wikander, 6:te nedre klassens latinska skrif
öfningar. Vikarierande adjunkt från den 20 April 1875: 
Studeranden J. WALLIN.

Adjunkt, D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 2:dra (3), 
3:dje (2 och 3) samt 4:de och 5:te (B) latinklasserna, till 
sammans 25 t:r. Rättat, gemensamt med adjunkten Mo- 
back, 6:te nedre klassens latinska skriföfningar. Förestån
dare för 4:de latinklassen.

Adjunkt, D:r P. J. HELLBOM: klasslärare inom 2:dra klassen (1), 
uti alla ämnen utom kristendom och välskrifning, till sam
mans 26 t:r. Rättat 4:de latinklassens svenska skriföfnin
gar. Föreståndare för 2:dra klassen (1).



Adjunkt, D:r K. J. H. LUND, tjenstgörande lektor i historia och 
geografi under båda terminerna. Vikarierande adjunkt Fil. 
Kand. J. G. SPANGENBERG: klasslärare inom 2:dra klas
sen (2), uti alla ämnen utom kristendom, naturkunskap 
och välskrifning, samt dessutom uti Historia och Geografi 
inom 3:dje klassen (3), till sammans 28 t:r. Rättat 5:te 
klassens (B) svenska skriföfningar. Föreståndare för 2:dra 
klassen (2).

Adjunkt, D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språket inom 
4:de och 6:te nedre klasserna samt inom 3;dje klassen (1) 
uti Kristendom, Modersmålet och Matematik, till sammans 
26 t:r. Rättat 6:te öfre latinklassens svenska skriföfningar. 
Föreståndare för 3:dje klassen (1).

Adjunkt, D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik inom 
5:te klassen (A) samt hela 6:te klassen, till sammans 26 t:r. 
Rättat de matematiska arbetena inom 7:de nedre klassen.

Adjunkt, D:r F. HÖGBERG: klasslärare i l:sta klassen (1), till 
sammans 26 t:r. Rättat de svenska skriföfningarna i 5:te 
klassen (A). Föreståndare för l:sta klassen (1).

Adjunkt, D:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig under läsåret. Vi
karierande adjunkt D:r K. E. TÖRNSTRAND: i 2:dra 
klassen (3) uti Modersmålet och Tyska språket samt i 
2:dra klassen (3) och 3:dje klassen (1 och 2) uti Historia 
och Geografi, till sammans 28 t:r. Rättat de svenska skrif
öfningarna inom 6:te klassens realafdelningar. Förestån
dare för 2:dra klassen (3).

Adjunkt, D:r R. A. II. AFZELIUS: uti Engelska språket i 7:de 
och 6:te öfre klasserna, samt uti Tyska språket i 6:te öfre 
klassen, till sammans 24 t:r. Rättat alla de engelska skrif
öfningarna och de tyska i 6:te öfre realklassen. Förestån
dare för 7;de öfre och nedre realklasserna. Tjenstledig de 
första veckorna af höstterminen. Vikarierande: Språklära
ren S. G. WALLSTRÖM.

Adjunkt, D:r O. A. IHRE: uti Matematik inom 4:de och 5:te 
samt uti Fysik inom 4:de, 5:te och 6:te realklasserna, till 
sammans 26 t:r. Rättat 5:te realklassens svenska skrif
öfningar. Vårdat läroverkets bibliotek. Föreståndare för 
5:te realklassen.



8

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Modersmålet och Tyska språket 
inom 3:dje klassen (2) samt uti Modersmålet och Latin
ska språket inom 4:de latinklassen, till sammans 26 t:r. 
Rättat 4:de klassens latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 3:dje klassen (2).

Adjunkt, D:r K. F. ELMQVIST: uti Engelska språket inom 4:de 
klassen och 5:te realklassen, uti Modersmålet inom 4:de 
realklassen samt uti Modersmålet, Tyska språket och Na
turkunskap inom 3:dje klassen (3), till sammans 26 t:r. 
Rättat 4:de realklassens svenska skriföfningar. Förestån
dare för 3:dje klassen (3).

Adjunkt, D:r K. O. EKELUND: uti Franska och Tyska språken 
inom 4:de och 5:te klasserna, till sammans 26 t:r. Rättat 
4:de realklassens tyska skriföfningar. Föreståndare för 4:de 
realklassen.

Adjunkt, D:r B. G. F. HELLEDAY: uti Engelska, Franska och 
Tyska språken inom 6:te nedre klassen, uti Engelska språ
ket äfven inom 5:te klassen (B) samt uti Franska språket 
äfven inom 6:te öfre realklassen, till sammans 26 t:r. Rät
tat 6:te nedre och 5:te realklassernas tyska skriföfningar. 
Föreståndare för 5:te klassen (B).

Adjunkt, Fil. Kand. A. G. SUNDBLAD: uti Historia och Geo
grafi inom 4:de och 5:te klasserna och 6:te nedre latin
klassen samt uti Vålskrifning inom l:sta och 2:dra klas
serna, till sammans 26 t:r. Rättat, gemensamt med d:r 
Thielers, 5:te klassens latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 5:te klassen (A).

Adjunkt, D:r K. A. HEDENSKOG: uti Latinska språket inom 
5:te och 6:te nedre latinklasserna, till sammans 26 t:r. Rät
tat 7:de nedre klassens latinska skriföfningar.

Extra lärare: D:r N. THIELERS: i l:sta klassen (2) uti alla äm
nen utom Kristendom och Välskrifning samt uti Tyska 
språket inom 3:dje klassen (1), till sammans 28 t:r. Rät
tat, gemensamt med adjunkten Sundblad, 5:te klassens la
tinska skriföfningar. Föreståndare för l:sta klassen (2).

Ofning slär are:
Musikdirektören K. J. LEVVERTH: uti Sång och Musik, till sam

mans 15 t:r.
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Gymnastiklärare K. T. WARENBERG, tjenstledig. Vikarierande, 
Löjtnanten vid Kongl. Nerikes Regemente O. W. FALK
MAN : uti Gymnastik, Exercis och Målskjutning, till sam
mans 15—24 t:r.

Ritlärare, Ingeniören, innehafvaren af medaljen «Litteris et Arti- 
bus» A. KJELLSTRÖM: uti Teckning, 12 t:r. Biträdande 
lärare i teckning: Eleven vid Sköna konsternas Akademi 
K. O. LINDBLOM, 17 t:r.

Antalet af de vid läroverket anstälde lärarne har således un
der läsåret uppgått till 8 lektorer, af hvilka 1 haft tjenstledighet 
och ersatts genom en af adjunkterna, 17 adjunkter, af hvilka ytter
ligare 1 haft tjenstledighet och sålunda 2 ersatts genom vikarier, 
samt 1 extra lärare. Läggas nu härtill 3 ordinarie öfningslärare, 
af hvilka 1 är tjenstledig och ersatts genom vikarie, samt 1 bi
trädande, så visar sig hela lärareantalet vara 30.

För genomgående af profår har under hela läseåret Filos. 
Kandidaten L. Wirén på grund af befallning från chefen för Eckle- 
siastik-Departementet, vistats vid läroverket samt afhört och del
tagit uti undervisningen.

III. Lärjungarne.

De 25 af läroverkets egne lärjungar, som vårterminen 1874 
förklarats berättigade till den muntliga examens undergående och 
i föregående årsberättelse uppräknas, blefvo alle i denna examen 
godkända. Afräknas desse 25 från de 458, som vid förra läse- 
årets slut funnos vid läroverket närvarande, återstå 433. Vid 
detta läseårs början anmälde sig af läroverkets forne lärjungar 
351. Af de uteblifne afgingo enligt uppgift: till Karlstads elem.- 
läroverk 1 (K. L. Tenow); till Ladugårdslands elem.-läroverk 1 
(M. I. Hökerberg); till Maria elem.-läroverk 1 (K. A. Lindblom); 
till Nyköpings elem.-läroverk 2 (E. W. Westbaum, K. B. Salin); 
till Hudiksvalls elem.-läroverk 1 (P. Nordling); till Jönköpings 
elem.-läroverk 2 (B. L. Eklundh, G. W. Eklundh); till Skara elem.- 
läroverk 3 (O. F. Stein, P. A. F. Stein, A. A. W. Paul); till 
Strengnäs elem.-läroverk 1 (B. F. Asker); till Upsala elem.-läro- 
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verk 2 (S. J. Rydberg, K. K. von Schéele); till Handelsinstitut 2 
(A. F. Tengstrand, K. G. Hökerberg); till härvarande Tekniska 
skola 24 (J. A. A. Norrsell, K. O. G. Klingberg, 0. E. Dufberg, 
N. E. A. Bergman, E. H. A. Söderlindh, G. E. Adlers, J. E. H. 
Bogren, L. Johansson, K. A. Christiernsson, P. G. Berg, A. F. 
Wilcke, F. R. Eklund, S. A. Sjöö, N. P. A. Persson Vassland, 
E. 0. K. Carlson, A. A. N. Löthner, L. L. Ekeman, K. A. Wär
me, G. T. Aberg, G. Hedmark, A. A. Jansson, A. Bergström, B. 
K. Welin, E. H. Pettersson); till enskild undervisning 5 (W. H. 
Lundberg, S. A. H. Sjögren, K. A. T. Sjögren, D. G. A. Norr
sell, F. J. B. Grill); till apotek 2 (A. S. Trolander, K. E. Hall
berg); till handelskontor 2 (A. G. Zethræus. G. A. Eklund); till 
jernvägarne 3 (K. B. Öhrling, H. E. W. Wikander, E. A. Finn- 
berg); till landtbruket 1 (A. B. W. Paul); till bergsbruket 1 (J. 
E. G. Svensson); till fabriker 2 (K. F. Larsson, K. E. Strömberg); 
till handtverk 2 (K. J. Fagerhult, A. E. Nyström); till fotografelev 
1 (A. E. T. Pettersson); för utrikes resa 2 (J. M. Rossing, A. 
F. Rossing). K. V. Victorin i 4:de latinklassen hade under mellan- 
terminen aflidit.

Sedan vid innevarande läsårs början 95 blifvit nyinskrifne, 
uppgick lärjungeantalet till 446. Under höstterminen afgingo en
ligt uppgift: till enskilda studier 1 (H. J. F. Gahn); till apotek 
1 (H. A. T. Hellbom); till handelskontor 1 (J. B. Forssell); till 
handel 1 (K. S. Nyholm); till statens jernvägar 1 (J. F. Lexell); 
till Köping-Hult jernväg 1 (A. F. Elgstrand); för sjuklighet 1 (K. 
E. L. Nordgren); samt utan angifvet skäl 2 (J. 0. Sönnerberg, 
A. Carlsson). Lärjungeantalet vid höstterminens slut utgjorde så
ledes 437. Under julferierna afgingo enligt uppgift: till enskilda 
studier 1 (G. Wenström); till bruk 1 (H. A. 0. Ekeborg); till 
sjös 1 (K. R. Ekeman); till näringarna 1 (A. E. Söderlund); samt 
utan angifvet skäl 1 (G. T. Jonsson). Dessutom afled kort efter 
höstterminens slut E. Wetter, tillhörande afgångsafdelningen på 
klassiska linien. Vid början af innevarande vårtermin återkommo 
således 431 och 6 inskrefvos, så att lärjungeantalet utgjorde 437. 
Under vårterminen afgingo ytterligare 10: till enskilda studier 2 
(FL G. O. Kruuse, A. Dybeck); till jernväg 1 (G. Widen); till 
apotek 1 (K. A. Andersson); till handel 2 (K. A. B. Pettersson, 
K. T. Mård); till landtbruk 1 (F. A. Blom); till yrke 2 (K. E.
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Söderlund, T. S. Lecziusky); för afflyttning från staden 1 (J. F. 
Eriksson). Antalet nu närvarande lärjungar är således 427.

Af läroverkets egne lärjungar hafva 25 förklarats berättigade 
till den muntliga afgångsexamen. Af desse tillhöra 20 den klas
siska linien, nemligen: A. Nordlund, J. L. Hallmén, K. V. Aspe- 
rén, E. J. G. Lexell, J. Larsson, J. A. Afzelius, F. O. Bergqvist, 
B. H. Dillner, P. F. Edström, S. D. A. Hermelin, A. Dahlgren, 
J. Olinder, E. W. Ahlborn, F. H. Scheffer, K. G. Arsenius, A. O. 
F. Söderlindh, O. A. Andersson, K. E. Lindencrona, V. E. Kling
berg, K. O. Lindblad, och 5 den reala linien, nemligen: J. Heden
gren, J. Wenström, R. V. Landberg, H. R. von Hofsten, A. F. 
Andersson. De 3 lärjungar från enskild undervisning, som hit 
hänvisats för afgångsexamens undergående, hafva alle förklarats 
berättigade till den muntliga examens undergående. Af desse till
höra P. E. Rosenius den klassiska, 8. A. H. Sjögren och K. A. 
T. Sjögren den reala linien.

Af höstterminens lärjungeantal tillhörde 233 de tre nedersta 
klasserna. Af de återstående 213 hafva 79 eller 37,1 proc, läst 
grekiska, lika många läst endast latin och 55 eller 25,8 proc, in
tet af de gamla språken. Enligt vårterminens katalog tillhöra 236 
de tre nedersta klasserna, och af de återstående 201 läsa 73 eller 
36,3 proc, grekiska, lika många endast latin och 55 eller 27,4 
proc, intet af de gamla språken. Hebreiska språket lästes vid 
höstterminens början af 14 lärjungar bland de 24 inom 7:de klas
sen, som läsa grekiska, oeh vid vårterminens af 11. bland 24.

För lättare öfversigt af fördelningen på olika linier bifogas 
följande tabellariska uppgifter.

Höstterminen.

Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6N. 6 Ö. 7N. 7 Ö. S:a

A. 10 15 17 13 14 10 79
B. 22 17 9 8 10 13 79
L. 32 32 26 21 24 23 158
R. 18 12 9 6 6 4 55
S:a 48 94 91 50 44 35 27 30 27 446
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Vårterminen.

Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6N. 6 Ö. 7N. 7Ö. S:a

A. 10 14 16 9 14 10 73
B. 20 16 8 7 10 12 73
L. 30 30 24 16 24 22 146
K. 19 12 9 6 4 5 55
S:a 50 94 92 49 42 33 22 28 27 437

Anm. A betecknar den linie, på hvilken både grekiska och latin läsas, B 
den, på hvilken latin läses, men icke grekiska, L hela den klassiska 
linien och R den reala.

Såsom läseordningen angifver, har första klassen varit för
delad på 2 afdelningar samt andra och tredje klasserna hvardera 
på 3. Femte klassens latinafdelning har fördelats på 2 under- 
afdelningar. Ingen realafdelning har behöft delas.

Några af de under läseåret förekommande uppflyttningar må 
efter vanligheten här omnämnas. Vid höstterminens början upp
flyttades från första klassen till den tredje J. E. Eriksson, A. 
Wedholm, från tredje latinklassen till den femte H. A. Nilsson 
samt från fjerde latinklassen till sjette nedre P. A. Andersson. 
Vid vårterminens början uppflyttades A. F. Andersson från sjunde 
nedre realklassen till sjunde öfre.

Af samtlige under vårterminen närvarande lärjungar voro:
efter deras hemorter: 
från Örebro stad............. 163;

» Nerike.......................... 109;
» Vestmanland............. 70;
» Vestergötland .... 28;
» Vermland.................... 23;
» Södermanland .... 14;
» Dalarne........................ 10;

Transport 417;
Af samme lärjungar voro: 

i afseende på ålder: 
vid 10 år........................... 1;

» 11 ».......................... 21;

Transport 417;
från Stockholm................. 7;

» Upland........................ 4;
» Östergötland.............  3;
» Gestrikland.............. 2;
» Helsingland.............. 2;
» Finland ...................  2.

Summa 437.

Transport 22;
vid 12 år........................... 64;

Transport 22; Transport 86;
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Transport 86; Transport 412;
vid 13 år........................... 65; vid 20 år........................... 9;

» 14 »........................... 74; » 21 »........................... 5;
» 15 ))........................... 61; » 22 »........................... 5;
» 16 »........................... 46; » 23 »........................... 4;
» 17 ))........................... 28; » 25 »........................... 1;
» 18 »........................... 23; » 33 »........................... 1.
» 19 D........................... 29;

Transport 412; Summa 437.

Medelåldern inom hvarj e klass är vid vårterminens slut:
inom l:sta klassen................. . . . 12,2 år;

» 2:dra » ................. . . . 13 » ;
» 3:dje » ................. . . . 13,9 » ;
» 4: de » ................. . . . 14,7 » ;
» 5:te » ................. . . . 15,7 »;
» 6:te nedre klassen . . . . . . 16,8 » ;
» 6:te öfre » ... . . . 17,7 »;
» 7:de nedre » ... . . . 18,8 »;
» 7:de öfre » ... . . . 21 * » ;

Anm. Så väl vid angifvandet af lärjungarnes ålder, som vid beräknandet af
medelåldern inom hvarje klass, hafva t. ex. alle, som äro födde 1861,
antagits vara 14 år.

17 lärjungar, tillhörande läroverkets sjette öfre och sjunde 
klasser, äro inskrifne såsom volontärer vid olika regementen, nem- 
ligen A. R. F. Kindstrand vid 2:dra Lifgrenadier-regementet, J. 
A. Blom vid Vestgöta regemente, V. R. Landberg, C. E. Linden- 
crona och A. G. Eroding vid Skaraborgs regemente, S. D. A. Her
melin och J. W. Arfvedsson vid Södermanlands regemente, F. O. 
Bergqvist, B. H. Dillner, A. Dahlgren, H. R. v. Hofsten, K. O. 
K. Montgomery, O. F. Andersson, O. L. Engström, A. M. We
ster och J. W. Sundström vid Nerikes regemente samt D. Heden
gren vid Svea artilleri-regemente. Af desse hafva 4 i slutet af 
April månad nödgats lemna läroverket för att deltaga i regemen
tenas rekrytmöten.

' Den nedgår till 20,6, om en lärjunge vid 33 års ålder ej medtages vid 
beräkningen.
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Af 446 under höstterminen närvarande lärjungar hafva 270 
erlagt full afgift, 54 afgifterna till Egna- och Terminsafgifts- 
kassan, 112 endast afgiften till Egna kassan samt de öfrige 10 
varit från all afgift befriade. Af de under vårterminen närvarande 
437 hafva 260 erlagt full afgift, 61 afgifterna till Egna- och 
Terminsafgiftskassan, 108 afgifter till Egna kassan samt 8 varit 
från all afgift befriade.

Läroverkets räkenskaper hafva vid sistlidna kalenderårets slut 
visat följande ställning:

Egna kassan.

Behållning................. 372,11;
Inkomster....................  3240,22;
Brist till 1875 .... 323,07.

S:a Kr. 3935,40.

Utgifter:
Belysningen..... 693,01:
Uppvärmningen .... 1167,00:
Renhållningen..........  75,20:
Aflöningar..... 860,00:
Hyra............... 50,00:
Diverse............ 1090,19.

S:a Kr. 3935,40.

Terminsafgifts-kassan.

Behållning ................. 1090,93; Utgifter:
Inkomster . ................. 3071,38. Biblioteket .

Fysik och
547,55;

kemi.... 39,96;
Museum . . 
Gevärsförrå-

106,05;

det .... 264,75;
Gymnastiken 85,30;
Musiken . . 
Nya möble-

458,26;

ringen . . . 2116,50;
Diverse . . . 127,35. 3745,72;
Behållning till 1875 . 416,59.

S:a Kr. 4162,31. S:a Kr. 4162,31.
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Premie- och Fattig-kassan.

Behållning................. 624,53; Utgifter........................ 300,11;
Inkomster.................... 401,77. Behållning till 1875 . 726,19.

S:a Kr. 1026,30. S:a Kr. 1026,30.

Biblioteks-kassan.

Behållning.................... 153,96; Utgifter........................ 106,30;
Inkomster.................... 59,67. Behållning till 1875 . . 107,33.

S:a Kr. 213,63. S:a Kr. 213,63.

Stipendie-kassan.

Behållning .................  41173,52; Utgifter...................... 2260,65;
Inkomster................. 3973,88; Kapital.....................  41638,25;
Brist till 1875 . . . 11,86. Räntefordringar . . . 1260,36.

S:a Kr. 45159,26. S:a Kr. 45159,26.

Byggnads-kassan.

Behållning................. 9313,65; Amorteringslån . . . 1087,39;
Inkomster................. 2902,62; Utgifter... 1593,52;
Amorteringslån . . . 972,63. Behållning till 1875 10507,99.

S:a Kr. 13188,90. S:a Kr. 13188,90.

Aflönings-kassan.

Behållning................. 1747,03; Utgifter.....................  74509,19;
Inkomster................. 74509,19; Kapital..................... 1677,78;
Brist till 1875 . . . 12,54. Räntefordringar . . . 81,79.

S:a Kr. 76268,76. S:a Kr. 76268,76.

IV. Lärokurser.
Svenska språket.

Läroböcker: Brodéns grammatik och Brodéns «Diktarterna».
Första klassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran, samt 

läran om satsen och dess delar i förening med analys och 
satsbildningsöfningar. Ofningar i rättskrifning. 2) Lek
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tyr: uppläsning och reproduktion af valda stycken ur 
l:sta delen af Fryxells berättelser ur svenska historien.

Andra klassen: 1) Grammatik: formläran, samt rättskrifnings- 
och interpunktionsöfningar. Satsanalys i förbindelse med 
läsning af tyska. 2) Lektyr: uppläsning och reproduk
tion af valda stycken ur Sundéns och Modins svenska 
läsebok.

Tredje klassen: 1) Grammatik: repetition af form- och satslära. 
Läran om satsers förhållande till hvarandra. Rättskrif- 
nings- och interpunktionsöfningar. 2) Lektyr: läsning 
och förklaring af stycken ur Sundéns och Modins läsebok 
samt Fänrik Ståls sägner. Memorering af kortare sånger. 
3) Skriftliga öfversättningar från tyska språket. Smärre 
uppsatser på lärorummet.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: repetition af föregående klass
kurs. Läran om satsens koordination och subordination, 
satsförkortning och periodbyggnad, fullständigt. 2) Lek
tyr: valda stycken ur Sundéns och Modins läsebok samt 
Fänrik Ståls sägner. 3) Komposition: uppsatser hvar 
annan vecka för reallinien och hvar tredje för den klassi
ska. Dessa hafva bestått i beskrifningar, berättelser och 
öfversättningar. Dessutom särskilda öfningar i rättskrif- 
ning och interpunktion.

Femte klassen: 1) Grammatik: fullständig repetition af hela läro
boken. 2) Lektyr: Sundéns och Modins läsebok, full
ständigt genomgången med nödiga upplysningar. 3) Kom
position: uppsatser af samma art som i föregående 
klass, hvar annan vecka för den reala och hvar tredje för 
den klassiska linien.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik och Retorik: repetition af 
grammatiken. Läran om stil, troper och figurer. Det 
vigtigaste af metriken. 2) Lektyr: Sundéns och Modins 
läsebok, l:sta upplagan, 3:dje delen. Danska läsestycken 
efter Uppmarks läsebok. 3) Komposition: uppsatser 
och öfversättningar, förberedda af läraren, efter föreskrift.

Sjette öfre klassen: 1) Retorik och Poetik: repetition och dis- 
positionsöfningar. Metrik och läran om diktarterna. 2) 
Lektyr: läsestycken från författare till Romantikens period 
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med upplysningar om författarne. Danska läsestycken efter 
Lindblads läsebok. 3) Komposition: uppsatser efter 
föreskrift, förberedde af läraren.

Sjunde nedre klassen: 1) Retorik och Poetik repeterade. 2) 
Lektyr: litteraturhistoriska notiser öfver den romantiska 
periodens författare i förening med läsning af ett talrikt 
urval af stycken, af dem författade. Härvid har liksom i 
föregående klass dels senaste upplagan af H. Bjurstens 
läsebok, dels författarnes utgifna diktsamlingar blifvit be
gagnade. Repetition af de föregående perioderna. 3) Kom
position: uppsatser enligt föreskrift med någon ledning 
för dispositionen.

Sjunde öfre klassen: 1) Retorik: dispositions-öfningar. 2) Lek
tyr: afhandlingar och tal, företrädesvis af Tegnér och 
Geijer. 3) Komposition: månatligen författade afhand
lingar granskade och genomgångna.

Reallinien har genomgått samma kurser, som den klassiska, 
med den tillökning i kompositionsarbeten, som skolstadgan före- 
skrifver.

Tyska språket.

Läroböcker: Hjorts och Flach’s grammatikor.

Första klassen: det allmännaste af läran om substantivet, adjek
tivet, räkneorden, de personliga och possessiva pronomina, 
hjelpverben och det aktiva svaga verbets böjningsformer, 
jemte valda öfningsstycken ur Flachs tyska elementarbok 
i förening med vokabelläsning.

Andra klassen: 1) Grammatik: pronomina, de oregelbunda svaga 
verbens samt de starka verbens böjning, verbens samman
sättning, adverben och prepositionerna samt repetition af 
det föregående. 2) Explikation: Flachs tyska elemen
tarbok afslutad samt vokabelläsning. 3) Komposition; 
muntliga och skriftliga öfningar på lärorummet.

Tredje klassen: 1) Grammatik: formläran, utförligare genom
gången och repeterad. 2) Explikation: valda stycken 
ur Flachs större läsebok. 3) Komposition: muntliga 
och skriftliga öfningar på lärorummet. 

o
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Fjerde latinklassen; 1) Grammatik: formläran repeterad. 2) Ex
plikation: valda stycken ur Lyth. 3) Komposition: 
muntlig öfversättning till tyska.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad, syn
taxen till 6:te kapitlet. 2) Explikation: valda stycken 
ur Lyth. 3) Komposition: ett hemtema hvarje vecka. 
Muntlig öfversättning till tyska.

Femte latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad och 
syntaxen afslutad. 2) Explikation: de tre förste akterne 
af Wilhelm Tell. 3) Komposition: muntlig öfversätt
ning till tyska.

Femte realklassen: 1) Grammatik: formläran och syntaxen. 2) 
Explikation: de tre förste akterne af Wilhelm Tell. 
Kursiv läsning i Schillers «Geschichte des dreissigjährigen 
Kriegs«. 3) Komposition: ett hemtema hvarje vecka. 
Muntlig öfversättning till tyska.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: syntaxen repeterad. 
2) Explikation: större delen af Schillers «Geschichte 
des dreissigjährigen Kriegs», andra boken. 3) Komposi
tion: muntliga och skriftliga öfversättningar till tyska på 
lärorummet.

Sjette nedre realklassen: Det samma som sjette nedre latinklassen 
jemte ett hemtema hvarje vecka.

Sjette öfre latinklassen: 1) Grammatik: grammatiken repeterad. 
2) Explikation: den första hälften af Göthes «Herrmann 
und Dorothea». 3) Komposition: muntliga och skrift
liga öfningar på lärorummet.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: grammatiken repeterad. 
2) Explikation: Göthes «Herrmann und Dorothea». 3) 
Komposition: ett hemtema hvarje vecka samt skriftliga 
och muntliga öfningar på lärorummet.

Franska språket.

Lärobok: Oldes grammatik.
Fjerde realklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran 

till § 231. 2) Explikation: 15 stycken af Dryséns 
läsebok. 3) Komposition: muntlig öfversättning till 
franskan ur Paulis skriföfningar.
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Femte latinklassen: Det samma som fjerde realklassen.
Femte realklassen: 1) Grammatik: till de ofullständiga verben. 

2j Explikation: 16—40 styckena af Dryséns läsebok. 
3) Komposition: muntlig öfversättning till franskan ur 
Paulis skriföfningar.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: de oregelbundna ver
ben, repetition af det föregående. 2) Explikation: 
«Madeleine» af Jules Sandeau till 7:de kap. 3) Kom
position: skriftliga och muntliga öfversättningar till 
franskan.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: till och med läran om 
infinitiven; repetition af det föregående. 2) Explikation: 
«Madeleine» till 9:de kap. 3) Komposition: skriftliga 
och muntliga öfversättningar till franskan.

Sjette öfre latinklassen: 1) Grammatik: från 8:de kap. till och 
med läran om participerna. 2) Explikation: «Madeleine» 
från 7:de kap. till bokens slut, hela «Une visite au Mona- 
stére d’Einsiedeln» af Mallet till kap. 6 i «Pour une 
épingle» af Saint-Germain. 3) Komposition: skrifliga 
och muntliga öfversättningar på lärorummet.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: syntaxen till preposi- 
tionerna samt fullständig repetition af det föregående. 2) 
Explikation: från 7;de kap. till slutet af «Madeleine» 
och «pour une épingle» 8 kapitel. 3) Komposition: 
skriftliga och muntliga öfversättningar till franskan ur 
Pau-lis skriföfningar samt 18 stycken af Dryséns skrif
öfningar, 2:dra kursen.

Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: från participerna till 
grammatikens slut; fullständig repetition från början till 
räkneorden. 2) Explikation: «les prisonniers du Cau- 
case» af Xavier de Maistre; «Elisa et Widmer» och «la 
peur» i Nouvelles Génevoises af Töpffer. 3) Komposi
tion: 18 stycken i 2:dra kursen af Paulis skriföfningar. 
Ett hemtema hvarannan vecka.

Sjunde nedre realklassen: 1) Grammatik: från participerna till 
grammatikens slut; fullständig repetition från början till 
och med de oregelbundna verben. 2) Explikation: lika 
med latinarne; dessutom: 2:dra häftet af «Variétés litté- 
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raires» af Berndtson, från början till sidan 110. 3) Kom
position: skriföfningar på lärorummet. Ett hemtema i 
veckan.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatiken fullständig. 2) Ex
plikation: «1’Héritage», «Le lac de Gers» af Töpffer. 
3) Komposition: muntlig öfversättning i 2:dra delen af 
Pauli skriföfningar på lärorummet. Ett^hemtema hvar 
annan vecka.

Sjunde öfre realklassen: 1) Grammatiken fullständig. 2) Ex
plikation lika med latinarne; dessutom kursiv läsning 
på olika ställen i Töpffer samt 70 sidor af «les Naufragés 
de 1’air» af Jules Verne, 3:dje häftet af «Variétés litté- 
raires. 3) Komposition: skriföfningar på lärorummet 
ur Paulis 2:.dra del. Ett hemtema i veckan.

Engelska språket.

Läroböcker: Herléns grammatika och Oldes prononcia- 
tionslära.

Fjerde latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: uttals- och formläran till de starka verben. 2) 
Explikation: elementarbokens explikationsöfningar och 
vokabelläsning. 14 stycken ur «Läsebok i engelska språket 
af Morén». 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
öfversättningar på lärorummet.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran afslutad och re
peterad; syntaxen till adjektivet. 2) Explikation: valda 
stycken ur Moréns läsebok. 3) Komposition: muntliga 
och skriftliga öfversättningar på lärorummet.

Femte latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: formläran afslutad och repeterad; syntaxen till 
substantivet. 2) Explikation: slutet af Moréns läsebok, 
l:sta kursen samt större delen af 3:dje kursen. 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfversättningar på läro
rummet.

Femte realklassen: 1) Grammatik: repetition af fjerde real
klassenskurs. Syntax till verbet. 2) Explikation: «The 
adventure of the Mason», «The Governor and the Notary» 
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samt «Governor Manco and the soldier» by Irving. 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfningar pä lärorummet.

Sjette nedre latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: syntaxen till adverbet. Repetition af det 
föregående. 2) Explikation: «The Legend of Prince 
Ahmed» by Irving. 3) Komposition: muntliga och 
skriftliga öfversättningar på lärorummet.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: syntaxen till preposi- 
tionerna. Repetition af det föregående. 2) Explikation: 
större delen af «The Legend of Prince Ahmed» by Irving. 
3) Komposition: muntliga och skriftliga öfversättningar 
till engelska.

Sjette öfre latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: syntaxen till § 165. Repetition af det 
föregående. 2) Explikation: hela «Alhambra» by Irving 
utom «The three beautiful princesses» och «The Pilgrim of 
Love». 3) Komposition: muntliga och skriftliga öfver
sättningar på lärorummet.

Sjette öfre realklassen: Ij Grammatikan fullständigt. 2) Ex
plikation: «Governor Manco and the soldier», «The 
Governor and the Notary» samt «The Rose of The Al
hambra» by Irving. 3) Komposition: muntliga och 
skriftliga öfningar på lärorummet.

Sjunde nedre latinklassen. De som börjat språket: 1) Gram
matik: formläran. 2) Explikation: några kapitel af 
«The Companions of Columbus» by Irving.
De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: repe
tition af grammatikan. 2) Explikation: «The Life and 
Voyages of Columbus» by Irving, 15 kapitel. 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfversättningar till en
gelska på lärorummet.

Sjunde nedre realklassen: 1) G rammatik: repetition af syntaxen. 
2) Explikation: «Frederic the Great» by Macaulay, 50 
sidd. 3) Komposition: muntliga och skriftliga öfver
sättningar till engelska på lärorummet.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatik: syntaxen. 2) Expli
kation: «The Legend of the arabian astrologer» och «The 
Legend of the three beautiful princesses» by Irving.
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De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: re
petition af grammatikan. 2) Explikation: större delen 
af Macaulay’s «History of England», Chapt. I. 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfversättningar till en
gelskan på lärorummet.

Sjunde öfre realklassen: 1) Grammatik: repetition af gramma
tikan. 2) Explikation: en del af Macaulay’s «History 
of England», Chapt. I, samt valda stycken ur Longfellow’s 
«Poetical Works». 3) Komposition: muntliga och skrift
liga öfversättningar till engelskan pä lärorummet. Skrift
lige uppsatser.

Latinska språket.

Läroböcker: Törnebladhs elementarbok och skriföfningar 
samt editioner af Cornelius och Virgilius, Ellendt-Seyfferts gram
matik, Frigeils latinska temata, Hæggstroms edition af Cæsar, Bro
mans af Livius, Fischers af Ciceros Disp. Tusc., Fahlcrantz’, 
Kumlins och Frigells af Horatius, Brix’ af Plautus. Ordböcker 
af Cavallin, Georges, Heinrich, Klotz, Mühlmann, Salenius, Scheller, 
Sjögren.

Ff erde klassen: 1) Grammatik: hela formläran och syntaxen 
utom §S 187—256 och 345—352. 2) Explikation:
Cornelius Nepos: Datames, Epaminondas, Hannibal; Cæsar 
de bello Gallico, l:sta boken kap. 1—15; krigsväsendet 
efter Hæggstrom. 3) Komposition: hemtemata under 
höstterminen 12, under vårterminen 14.

Femte klassen: 1) Grammatik: större delen af Ellendt-Seyffert. 
2) Explikation: Cæsar de bello Gallico, l:sta boken 
kap. 16—54, 2:dra boken kap. 1—12, jemte repetition 
af krigsväsendet efter Hæggstrom; Ovidii Metamorfoser: 
Quattuor Aetates, Pyramus et Thisbe, Dædalus et Icarus, 
Philemon et Baucis. 3) Komposition: hemtemata un
der höstterminen 13, under vårterminen 14.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik: delar af formläran och 
syntaxen (SS 97—124, 129—186, 190—249, 256—266); 
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extemporalier efter Törnebladh. 2) Explikation: Livius, 
l:sta boken kap. 1—41; Virgilii Aeneid, l:sta boken. 
3) Komposition: hemtemata under höstterminen 12, 
under vårterminen 13.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: syntaxen fullständigt (§§ 
129—186, 190—235, 242—248, 256—352). 2) Ex
plikation: Livius, l:sta boken kap. 42—60, 2:dra bo
ken kap. 1—44; Virgilii Aeneid, 2:dra boken och v. 
1—505 af 3:dje. 3) Komposition: hemtemata under 
höstterminen 10, under vårterminen 12.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik: syntaxen afslutad 
315—352). 2) Explikation: Livius, 2:dra boken kap.
38—65, 3:dje boken kap. 1—15; Ciceros Disp. Tusc., 
Lsta boken kap. 1—19; Virgilii Aeneid, 3:dje boken v. 
407—718, 4:de boken samt v. 1—484 af 5:te boken; 
Horatii Oder, Lsta boken od. 1—28. 3) Komposition: 
hemtemata under höstterminen 12, under vårterminen 14.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik, Stilistik och Antiqvi- 
teter: muutligen under studiet af författarne. 2) Expli
kation: Livius, 2:dra boken kap. 55—65, 3:dje boken 
kap. 1—50; Ciceros Disp. Tusc., Lsta boken; Virgilii 
Aeneid, 5:te boken; Horatii Oder, Lsta boken; Plauti 
Captivi, akt. 1, 2. 3) Komposition: muntliga öfver- 
sättnings-öfningar från svenska till latin; hemtemata under 
höstterminen 11, under vårterminen 12, utom proftema.

Grekiska språket.

Läroböcker: Löfstedts grammatik och Bogrens deklinations
tabeller, Saves läsebok, Xenophons Anabasis, Homeros’ Odysseia 
och Ilias, Herodotos’ Musai, Platons Kriton, Löfstedts ordförteck
ning till Odysseen och Iliaden.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: deklinations- och konjugations
former till och med verba på [ic. 2) Explikation: 
20 stycken från grekiska till svenska oich 20 stycken från 
svenska till grekiska i Säyea läsebok; första kap, af Ana
basis.
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Femte klassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Explikation: 
Anabasis, bok I. kap. 2—5 med vokabler.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik: repetition af formläran;
korta skriföfningar på taflan. 2) Explikation: Anaba
sis, bok. I kap. 4—10, II och III kap. 1—4.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: syntax §§ 67—71 samt 97
med extemporalier. 2) Explikation: Anabasis, bok. III. 
Odysseia, rhaps. I, II, med vokabler.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik: §§ 74—98. 2) Expli
kation: Anabasis, bok. IV; Herodotos, bok. I kap. 1 
—70. Odysseia, rhaps. II, III.

Sjunde öfre klassen: Ij Grammatik: muntlig vid läsning af
författarne. 2) Explikation: Anabasis, bok. V och kur
siv repetition af bok. I—IV; Ilias, rhaps. I—III med 
vokabler; Platons Kriton.

Hebreiska språket.

Läroböcker; Lindbergs grammatik, Psaltaren.

Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af 
läroboken. 2) Explikation: psalmen 1.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatik: repetition af läro
boken. 2) Explikation: psalmerna 1—10.

Kristendom.

Läroböcker: Svenska bibeln (II—VII), Hübners Bibliska 
historia (I), Katekesen (I—V), Psalmboken (I—-III), Bergs Bibel
handbok (IV), Sandbergs Ofversigt af bibelns böcker (VII), Nissens 
Kyrkohistoria (V), Kornelii Kyrkohistoria (VI—VII), Norbecks 
Teologi (VI—VII).

Första klassen: Biblisk historia, gamla testamentets; Katekes, 
l:sta hufvudstycket; valda psalmer.

Andra klassen: Biblisk historia, nya testamentets, till Kristi li
dandes historia, dels efter Matthei, dels efter Luce evan
gelium; Katekes, 2:dra hufvudstycket; valda bibelspråk 
och psalmer.
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Tredje klassen: Biblisk historia, repetition af gamla testamentets, 
nya testamentets efter Marci ev. kap. 14—16 och Luce ev. 
kap. 1—10; Katekes, 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena; 
valda bibelspråk och psalmer.

Fjerde klassen: Nya testamentet, Luce ev. kap. 10—24, Matthei 
ev. kap. 1—10; Bibelhandbok, gamla testamentets; Kate
kes, l:sta och 2:dra hufvudstyckena.

Femte klassen: Nya testamentet, Matthei ev. kap. 1—16; Kyrko
historia, gamla tidens och medeltidens; Katekes, repeti
tion af hela.

Sjette nedre klassen: Nya testamentet, Marci ev. kap. 9—16, Luce 
ev. kap. 1—16; Kyrkohistoria, gamla tidens; Dogmatik, 
kap. 1—2.

Sjette öfre klassen: Nya testamentet, Luce ev. kap. 19—24, Jo
hannis ev. kap. 1—10; Kyrkohistoria, medeltidens; Dog
matik, kap. 3—6.

Sjunde nedre klassen: Nya testamentet (på grekiska med de lär
jungar, som läsa detta språk), Matthei ev. kap. 1—7; 
Ofversigt af bibelns böcker; Kyrkohistoria, nyare tidens; 
Dogmatik, kap. 7—11.

Sjunde öfre klassen: Nya testamentet (på grekiska med de lär
jungar, som läsa detta språk), Matthei ev. kap. 1—7, 
repetition; Ofversigt af bibelns böcker, repetition; Kyrko
historia, repetition af hela; Dogmatik, repetition af hela.

Filosofisk propedevtik.

Sjunde nedre realklassen: Logiken efter Borelii lärobok, genom
gången och repeterad.

Sjunde öfre klassen: 1) Logiken, som i föregående klass. 2) 
Psykologi, fullständigt efter föreläsningar.

Naturlåra.

Läroböcker: Geländers lärobok i Naturlära (i första klassen), 
Berlins lärobok i Naturlära, Anderssons Inledning till Botaniken, 
första häftet.
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Första klassen: Det allmännaste af läran om menniskokroppens 
byggnad. Undersökning af lefvande växter.

Andra klassen: Om växterna i allmänhet och deras förnämsta
hufvudgrupper. Berlins naturlära, andra afdelningen, om 
djuren. Exkursioner.

Tredje klassen: Omläsning af afdeln. 1 och 2 i Berlins naturlära.
Första kursen af Anderssons Inledning till Botaniken, och 
sexualsystemet. Exkursioner.

Botanik.

Lärobok: Anderssons Inledning till Botaniken.

Fjerde klassen: Växterna 1—35 i lärobokens 2:dra kurs med led
ning af herbarier. Växtinsamling efter föreskrift.

Femte klassen: Lärobokens 2:dra kurs afslutad och omläst med
afseende fäst på det naturliga växtsystemet. Växtinsam
ling som ofvan och derjemte frivillig.

Sjette nedre klassen: Lärobokens 3:dje kurs om växternas inre or
gan samt naturliga systemets två första serier. Växt
insamling som ofvan.

Sjette öfre klassen: Naturliga systemet afslutadt och omläst; de
allmänna växtarterna efter egna herbarier. Frivillig växt
insamling.

Zoologi.

Lärobok: Torin, Zoologiens studium (4:de uppl. i 4:de klas
sen; 3:dje uppl. i de öfriga klasserna).

Fjerde latinklassen: Däggdjursordningarna 5—14 samt det vigti
gaste om foglarne.

Fjerde realklassen: Däggdjursordningarna 11—14; foglarne; om- O O J O j O '
läsning af inledningen.

Femte latinklassen: Om menniskokroppen; foglarnes ordningar 7
och 8, samt det vigtigaste om kräldjur, groddjur och 
fiskar.
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Femte realklassen: Kräldjur, groddjur och fiskar.
Sjette nedre klassen: Det vigtigaste om led-, blöt- och stråldjur. 
Sjette öfre klassen: Omläsning af hela läroboken.

Fysik.

Läroböcker: Fysikens första grunder af Schabus, bearbetad af 
N. J. Berlin (pä latinlinien); Fysikens första grunder af M. M. 
Floderus (på reallinien).

Fjerde realklassen: Inledning och det hufvudsakliga af hydrosta- 
tiken.

Femte realklassen: Statik och värmelära.
Sjette nedre realklassen: Omläsning af värmeläran; akustik, samt 

optik till kap. V.
Sjette öfre latinklassen: Inledning och värmelära.
Sjette öfre realklassen: Optiken afslutad och omläst. Läran om 

magnetism och elektricitet.
Sjunde nedre latinklassen: Värmeläran afslutad och omläst. Aku

stik och optik. Läran om magnetism och elektricitet till 
beröringselektriciteten.

Sjunde nedre realklassen: Elektricitetsläran afslutad och omläst. 
Problemlösningar.

Sjunde öfre latinklassen: Elektricitetsläran afslutad. Statik. Hela 
läroboken, utom dynamiken, omläst.

Sjunde öfre realklassen: Hela läroboken omläst. Problemlösningar.

Kemi.

Läroböcker: Kort lärobok i oorganisk kemi af C. W. Blom
strand (i 6:te klassen); Kort lärobok i kemi af N. J. Berlin (i 
7:de klassen); Kurs i laborationsöfningar af Keyser, Grunderna för 
den qvalitativa kemiska analysen af Berlin; Försök till lärobok i 
Mineralogi af P. J. Hellbom.

Sjette nedre realklassen: Inledning till kemien jemte metalloiderna. 
Sjette öfre realklassen: De lätta metallerna. Omläsning från läro

bokens början till de tunga metallerna.
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Sjunde nedre realklassen: De lätta metallerna afslutade. De tunga 
metallerna. Omläsning. Det vigtigaste af mineralogien 
till mineralsystemets 4:de klass.

Sjunde öfre realklassen: Omläst hela läroboken i kemi. Labora- 
tioner under hela höstterminen.

Matematik.

Läroböcker: Nyströms och v. Zweigbergks räkneböcker, Bergii 
geometriska åskådningslära, Lindmans Euklides’ 4 första böcker, 
Björlings Euklides femte och sjette böcker, Hellströms stereometri, 
Bjorlings algebra, Phragméns plana trigonometri, Cederbloms me
kanik, problemsamlingar af Björling, Andersson, Lindman, Ceder- 
blom, Jochnick, Todh unter och Wiemer. Femsiffriga logaritm
tabeller af Wiemer.

Första klassen: Hela tal, decimalräkning och nya sorter. Hufvud
räkning.

Andra klassen: Decimalräkning, nya sorter, reduktion ined gamla 
sorter, allmänna bråk. Hufvudräkning. Geometrisk åskåd
ningslära.

Tredje klassen: Läran om bråk afslutad; repetition af de genom
gångna kurserna med tillämpning på enklare regula de 
tri uppgifter ra. m. Hufvudräkning. Geometrisk åskåd
ningslära i förening med linearteckning med tillämpning 
på lättare planimetriska och stereometriska uppgifter.

Fjerde latinklassen: Repetition af föregående pensa, förnämligast 
under hufvudräkning. Regula de tri. Euklides II och 
repetition af I i förening med passande öfningssatser.

Fjerde realklassen: Räkneoperationer med hela och brutna qvan- 
titeter och eqvationer af första graden jemte några lätta 
problem. Repetition af Euklides IV samt dessutom V— 
VI: 7 jemte 50 öfningssatser till I.

Femte latinklassen: Repetition af regula de tri. Algebra till och 
med reduktioner vid addition och subtraktion med brutna 
tal. Euklides III med öfningssatser samt repetition af II.

Femte realklassen: Läran om irrationela tal, qvadratrötter samt 
lösning af eqvationer af andra graden (till och med kap. 
VIII § 2). Problem till eqvationer af första graden.
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Euklides V (repetition) och VI jemte 100 öfningssatser 
till I.

Sjette nedre latinklassen: Reduktioner med bråk, läran om nega
tiva qvantiteter samt om eqvationer af första graden med 
en obekant med problem ur första afdelningen af Bjor
lings problemsamling. Euklides IV med lättare öfnings
satser samt V (utan bevis) till VI: 8.

Sjette nedre realklassen: Algebra från kap. VIII § 4 till, slutet 
af första delen samt läran om eqvationssystem, innehål
lande eqvationer af första graden. Af andra afdelningen 
af Björlings problemsamling II, III, IV samt en del af 
V. Repetition af Euklides V och VI jemte öfningssatser. 
Hellströms stereometri.

Sjette öfre latinklassen: Läran om irrationela tal, qvadratrötter 
samt lösning af eqvationer af andra graden. Af första 
afdelningen af Björlings problemsamling större delen af 
II-—VI. Afslutande af Euklides VI samt repetition af V 
och VI.

Sjette öfre realklassen: Algebra från kap. IX § 3 till bokens slut. 
Problem ur tredje afdelningen af Björlings problemsam
ling. Hellströms stereometri I: 19—11 jemte repetition 
af I och II i förening med formlerna 1—38.

Sjunde nedre latinklassen: Afslutande af algebrans första del och 
en kort kurs i läran om eqvations-system med problem 
ur andra afdelningen af samlingens förra häfte.- Repeti
tion af Euklides I—III: 15 med öfningssatser. Skriftliga 
öfningar hvar annan vecka.

Sjunde nedre realklassen: Afslutande af algebrans andra del med 
problem ur samlingens senare häfte. Förra kursen af 
plana trigonometrien. Repetition af Euklides I—III med 
öfningssatser. Skriftliga öfningar hvar annan vecka.

Sjunde öfre latinklassen: Afslutande af läran om eqvationssystem 
med problem. Repetition af Euklides III: 20—VI med 
talrika öfningssatser. Repetition, hufvudsakligen medelst 
problem, af hela kursen. Skriftliga uppsatser hvar annan 
vecka. Några lärjungar hafva derjemte genomgått läran 
om potenser, logaritmer och serier.
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Sjunde öfre realklassen: Senare kursen af plana trigonometrien. 
Mekanik. Repetition, hufvudsakligen medelst problem, af 
hela kursen. Skriftliga uppsatser hvarje vecka.

Historia och Geografi,

Läroböcker: Odhners större och mindre läroböcker i Sveriges 
historia, Ekelunds lärobok i gamla, densammes och Pallins i medel
tidens historia, Palmblads i nyare historien, Strömbergs i allmänna 
historien, Sörenssons och Dahrns i Geografien.

Första klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, till 
nyare tiden. Geografi: det allmännaste om verldsdelarne 
efter globkartan, samt Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Ryssland och Tyskland, efter Dahm.

Andra klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, 
från nyare tidens första tidehvarf till och med Karl XILs 
död. Geografi: Central-, Nordvest- och Syd-Europa.

Tredje klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, 
från Karl XII till närvarande tid, hvarförutom det före
gående af nyare tiden repeterats. Geografi: Britiska ri
ket, Pyreneiska, Italienska och Turkisk-Grekiska halföarna, 
efter Sörensson; Asien, Afrika, Amerika och Australien, 
efter Dahms lärobok för de tre lägsta klasserna.

Fjerde klassen: Allmänna historien, efter Strömbergs lärobok, från 
början till korstågen jemte läsning på karta af de genom
gångna ländernas geografi. Sveriges historia, efter Odh
ners mindre lärobok, från början till Sveriges storhetstid. 
Geografi: Skandinaviska, Pyreneiska, Italienska och Tur
kisk-Grekiska halföarna.

Femte latinklassen: Gamla historien, efter Ekelunds lärobok, från 
tredje perioden till lärobokens slut jemte fullständig re
petition af hela gamla historien och det hufvudsakliga af 
gamla verldens geografi. Dessutom Italien, Grekland, 
Turkiet, Sverige, Norge och Danmark, efter Sörenssons 
lärobok.

Femte realklassen: Gamla historien, från tredje perioden till läro
bokens slut. Medeltidens, efter Pallin, till Nordmanna
tågen, Sveriges historia, efter Odhners mindre lärobok, 
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hela nyare tiden. Geografi: samma pensum som latin- 
klassen.

Sjette nedre latinklassen: Medeltidens historia; efter Pallin, från 
början till England pä tredje tidehvarfvet. Sveriges hi
storia, efter Odhners större lärobok, från början till Sten 
Sture d. y. Geografi: Ryssland, Österrike, Tyskland, Ne
derländerna, Belgien och Schweiz.

Sjette nedre realklassen: Medeltidens historia, efter Pallin, från 
Muhammeds uppträdande till lärobokens slut. Sveriges 
historia, från medeltidens senare tidehvarf (1319) till Jo
han III. Geografi: Ryssland, Britiska riket, Österrike, 
Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz och 
Pyreneiska halfön.

Sjette öfre latinklassen: Medeltidens historia, efter Pallin, tredje 
tidehvarfvet, Nyare historien, efter Palmblad, från början 
till Preussen på tredje tidehvarfvet. Svensk historia: Sten 
Sture d. ä. till Gustaf II Adolf. Geografi: vestra och 
södra Europa samt N. Amerika, efter Sörensson.

Sjette öfre realklassen: Nyare historien, efter Palmblad, hela läro
boken. Svensk historia: Johan III till Karl XI. Geo
grafi: södra Europa samt det allmännaste af de öfriga 
verldsdelarnes fysiska och politiska geografi.

Sjunde nedre latinklassen: Nyare historien, från och med Spanska 
suecessionskriget till närvarande tid. Svensk historia: Karl 
X till Fredrik I. I Geografien: Ryssland, Britiska riket, 
Österrike, Tyskland samt Turkisk-Grekiska halfön.

Sjunde nedre realklassen: Nyare historien, från och med Preussen 
under tredje tidehvarfvet till de smärre Europeiska stater
nas historia under nyare tiden. Sveriges historia: från 
och med Adolf Fredrik till fjerde tidehvarfvet (1815). 
Dessutom samtlige verldsdelarnes, serdeles Europas, geo
grafi.

Sjunde öfre latinklassen: Repetition af gamla historien, af nyare 
samt svenska (den sist nämndas dock blott genomgången 
från och med Gustaf I till Gustaf III). Europas geografi. 

Sjunde öfre realklassen: Samma pensum, med den skilnad, att här 
i stället för gamla repeterats medeltidens historia samt 
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att jemte Europas elet allmännaste af de öfrige verlds- 
delarnes geografi blifvit genomgånget.

Ritundervisningen.

Denna har nnder det gångna året fortgått efter samma plan 
som under de närmast foregående. Sålunda hafva de tre lägsta 
klasserna genomgått första kursen af väggtaflorna. Derjemte har 
större delen af lärjungarne i tredje klassen fått öfva sig med teck
ning af enkla solida figurer, dels efter förteckning på svarta taf- 
lan och dels efter väggtaflornas andra kurs. Denna senare har 
afslutats i fjerde klassen, som derefter fått börja med klots- samt 
ornaments-ritning. Härmed har äfven femte klassen varit syssel
satt. De båda högsta klasserna hafva ritat dels efter djur- och 
mennisko-figurer, dels efter landskap, hvarförutom några få såväl 
i dessa, som i femte klasserna erhållit undervisning jemväl i kon- 
struktionsritning.

Sång och Musik.

Sång: I öfverensstämmelse med förhållandet under de före
gående åren hafva lärjungarne, oberoende af klassindelningen, va
rit fördelade på fyra sångafdelningar. I de tre lägsta begagnas 
dels Grönhamns, dels ock andra läroböcker. I den första sång
klassen inöfvas tonträffning och lättare koralsång, i den andra 
derjemte tvåstämmig sång. I den tredje sångklassen utsträckas 
öfningarna äfven till trestämmiga sånger, hvarjemte de första grun
derna af musikens teori genomgås. I den fjerde sångklassen in
öfvas fyrstämmiga sånger.

Musik: Läroverkets lilla orkester har under läseåret utgjorts 
af fem violiner, alt och violoncell, och några lätta violinqvartetter 
hafva inöfvats. Några lärjungar hafva öfvats i orgelspelning. 
Harmonimusiken, ehuru lidande af en ovanligt stark omsättning 
bland de deltagande, består fortfarande af ess- och b-kornetter, 
alt- och tenorhorn, bombardon, bastuba samt infanteri- och bas
trumma.



Undervisningen i Gymnastik, Fäktning, Exercis och Mål
skjutning.

Gymnastik: Lokal och attiralj befinnes i samma skick som 
vid förra årsberättelsens afgifvande.

Af under höstterminen närvarande 446 lärjungar voro 281 un
der och 165 öfver 15 år. Af desse blefvo, vid anstäld mönstring, 
51 befriade från all gymnastik, och om desse, jemte 7:de öfre 
klassens öfrige 22 lärjungar fråndragas hela antalet, återstå således 
373 till deltagande i de gymnastiska öfningarna, för hvilka de varit 
fördelade i tre «fdelningar, näml.: l:sta afdelningen (l:sta och 
2:dra klasserna) 128, 2:dra (3:dje och 4:de klasserna) 132, 3:dje 
(5:te, 6:te och 7:de nedre klasserna) 113.

Under vårterminen voro närvarande 437, af hvilka 263 voro 
under och 174 öfver 15 år. Befriade voro 57, och återstodo så
ledes för gymnastik, sedan 7:de öfre klassens icke befriade 21 lär
jungar blifvit fråndragne, 359 lärjungar. Fördelningen gestaltade 
sig sålunda, att l:sta afdelningen räknade 130, 2:dra 129 och 3:dje 
afdelningen 100.

Under båda terminerna har deras antal, hvilka på grund af 
svaghet, haft lindrigare eller blott fristående gymnastik, uppgått 
till 23.

Med gymnastiktiderna har under läsåret, med anledning deraf 
att gymnastikafdelningarnas antal, på grund af förminskadt lärjunge
antal, kunnat nedsättas från fyra till tre, den förändring vidtagits, 
att l:sta afdelningen gymnastiserat kl. ^10—10, 2:dra kl. 9—^10 
och 3:dje haft sin tid kl. 2—^3 e. m. oförändrad.

Fäktning: Fäktattiraljen har under året ökats med 40 lösa 
florettklingor, hvarförutom åtskilliga reparationer vidtagits med fäkt- 
sablarne.

Fäktöfningarna hafva både under höst- och vårterminen be- 
drifvits på 2 afdelningar med 2 timmar i veckan för hvardera. 
Undervisning har meddelats 6:te klassen i bajonett- och florett
fäktning på ett och två led, 7:de klassen har dessutom undervisats 
i sabelhuggning.

Eæercisofningarna började den 1 September och fortgingo 
till den 15 Oktober, började åter den 3 Maj och fortgå till ter
minens slut. — Under höstterminen exercerade Karolinska skolans 
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lärjungar för sig, men äro under vårterminen förenade med Tekni
ska skolans och bilda tillsammans med desse ett kompani pä 3 
plutoner med fullständigt befäl och 130 mans styrka, befälet in- 
beräknadt. Enligt nådiga cirkuläret af den 20 Mars 1870 hafva 
6 timmar i veckan varit anslagna åt dessa öfningar, hvilka så för
delats, att kompaniet exercerat 1 timma hvarje måndag och torsdag 
kl. 5—6 och 2 timmar onsdagar och lördagar kl. 4—6 e. m. 
Lördagseftermiddagarna hafva uteslutande egnats åt fältmarscher, 
bevakningstjenst, spridd ordning och smärre fältmanövrer. Under
visningen har för öfrigt omfattat rekrytexercis och kompaniexercis 
i sluten och spridd ordning, hvarjemte några timmar varit anslagna 
till bataljonsexercis. — Rekryterna (ur 4:de och 5:te klasserna) 
hafva hela året om utom sin gymnastik öfvats en timma i veckan 
i handgevärsexercis och marscher. Höstexercisen afslöts med en 
större manöver i förening med tekniska skolans lärjungar.

Målskjutningsöfningar med salongsgevär hafva under slutet 
af vårterminen pågått på tider, som bäst lämpat sig för lärjun- 
garnes i 7:de och 6:te klasserna läsning.

Skarpskjutning på 400, 600 och 800 fots distans öfvades 
under början af höstterminen med 60 skott per man af 7:de öfre 
klassens lärjungar.

Den i de fyra föregående årsberättelserna omnämnda Skytte
föreningen har äfven detta läseår fortsatt sin verksamhet. Den be
står för närvarande af 23 medlemmar, af hvilka dock 3 såsom 
volontärer lemnat föreningen med förra månadens slut. Ofningarna 
hafva oafbrutet fortgått 1 gång i veckan, 20 gånger med salongs
gevär och 6 gånger med skarp ammunition. Arets prisskjutning 
är utsatt till Tisdagen den 1 Juni, då 4 af föreningen inköpta 
pris utdelas.

Slutligen bifogas följande tabellariska uppgift rörande de lär
jungar, hvilka befriats från deltagande i gymnastiköfningarna.



Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som, på grund af nedanstående orsaker, icke deltagit 
i Gymnastiköfningarna vid Örebro högre Elementarläroverk.

Blodbrist.

Lärjungarnes ålder.

M
issbildning.

Sjukdom
ar i nerv

system
et.

Sjukdom
ar 

i cirku
lationsorganen.

Sjukdom
ar i ande- 

drägtsorganen.

Sjukdom
ar i m

at
sm

ältningsorganen.

Bråck.

1 
Sjukdom

ar i urin- 
1 

och könsorganen.
Sjukdom

ar i rörelse- 
; 

organen.

A
llm

än svaghet jem
te 

sådana konstitutionella 
sjukdom

ar, som
 ej kun

na upptagas under nå
got af de resp, syste

m
ens rubriker.

A
ndra orsaker. 

___
______________

Summa

Lärjungarnes hela 
antal.

o

Procent.

H. T. 1874. 
öfver 15 år...........  
under 15 år...........

3
1 2

9
9

4
5

— 1
4 2

6
2

2*
1* —

25
26

15,2
9,3

165
281

Summa 4 2 18 9 — 5 2 8 3 — 51 11,4 446
V. T. 1875.

öfver 15 år...........
under 15 år...........

3
1 2

10
9

6
6

1 1
4

1
1

5
3

3*
1*

— 30
27

17,2
10,3

174
263

Summa 4 2 19 12 1 5 2 8 4 — 57 13 437
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V. Gåfvor,
som under året blifvit till läroverkets samlingar förärade.

Biblioteket, 
som vårdas af adjunkten Ihre och för allmänheten hålles öppet 

hvarje Onsdag kl. ^10—12.
Domkapitlet i Strengnäs: Handlingar rörande Prestmötet i Strengnäs den 17, 18 

och 19 Juni 1873.
Ecklesiastik-departementet, Kongl.: Erdman, Edv., Populär geologi jemte mi

neralogi, Stockh. 1874. Kiksens höglofl. Ständers Konstitutions-utskotts 
memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagen i Stockh. 1809—10, 
Stockh. 1874. Cronholm, Abr., Sveriges historia under Gustaf II 
Adolfs regering, 6:te delens 2:dra afd., Stockh. 1872, „ Linnæi Caroli 
Opera hactenus inedita; Flora Dalekärlica, ed. Ew. Ahrling, Örebro 
1873. Beckman, Svensk Psalmhistoria, 17:de haft., Stockh. 1872. 
Dybeck, K„ Runa, en skrift för Sveriges Fornvänner, l:sta samlingen. 
Samlade Vitterhets-arbeten af Svenska författare från Stjernhjelm till 
Dalin: del. XVI och XVII, Upsala 1873.

Gumælius, Otto, Geolog: Bidrag till kännedomen om Sveriges erratiska bild
ningar, samlade å geologiska kartbladet «Örebro», intaget i K. Vet. 
Akad. förhandlingar 1871. Om mellersta Sveriges glaciala bildningar, 
I, aftryck ur «Bihang till K. Vet. Akad. handlingar 1874».

Hernström, A., på Hjersta, Apotekare: 22 Almanackor från 17 och 18 hun
dratalet.

Höökerbergs, Laudssekreterare, sterbhus genom Häradsskrifvaren Forell: Album 
amicorum 1790—94. Matricula Ostrogothorum Acad. Ups. 1645— 
1779, (Afskrift af Östgöta Nations matrikel jemte biografiska anteck
ningar vid hvarje namn). Förteckning öfver promoti vid 1770 och 
1773 års promotioner, jemte deras utgifne skrifter samt korta biogra
fiska anteckningar. Utdrag ur Målilla församlings äldsta kyrkobok, 
innehållande historiska anteckningar om märkligare händelser 1585— 
1629. Boupptecknings- och arfskifteshandlingar efter Ohr. Bauman 
1761. Gammalt Svenskt författningstryck 1700—18. Protokoll rö
rande åtalet mot Friherrarne v. Vegesack och Düben, dömde till fäst
ning och landsförvisning för umgänge med f. d. konungafamiljen, 
Stockh. 1833. Handlingar rörande Hofsekreteraren C. A. Bohemans i 
sitt fädernesland Sverige åren 1803 och 1809 träffade missöden. Stockh. 
1815. Om Enskiftesförrättningar, akad. afhandling, Ups. 1826. Be- 
skrifning öfver Strengnäs stifts pastorater, Strengnäs 1823.

Johansson, Johan, Riksdagsman: Om Noraskog, äldre och nyare anteckningar 
af gifvaren I, Stockh. 1875.

Kristiania Universitet, genom dess Sekreterare Öfver-intendenten m. m. Holst: 
Postola Sögur, efter haandskrifter udgivne af Unger 1874. Norsk 
Meteorologisk aarbog for 1872 och 1873. Nyt Magazin for Natur
videnskaberne, 20:de Bind. Norske Universitets- og Skole-annaler, 3:dje 
Række XII 2—4, XIII 1 och 2. Det Kongl. Norske Frederiks Uni
versitets aarsberetning for 1872 och 1873. Actstykker, vedkommende 
de ved universitetet anordnede Lærerexamina. Lov om offentlige 
skoler for den höiere almendannelse, Juni 1869. Udkast till lov om 
det lavere undervisningsvæsen i kjöbstäderne. Hertzberg, Grundtræk
kene i den äldste norske proces. Pröveforeläsninger for Professorpost 
i Medicin. Blytt, A., Vegetationen i Norge under Polarkredsen och 
paa Nowaja Semlja. Schübeler, Die Pflanzenwelt Norwegens. Sars, 
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G. O., Dyrelivet paa vore Hav banker. Helland, Forekomster af Kise 
i visse skifere i Norge. Kjerulf, Om Sparagmitfjeldets mægtiglied i 
Norge. Sexe, S. A., Jættegryder og gamle strandlinier i fast klippe. 
Siebke. Enumeratio Insectorum norvegicorum, fasciculus 1. Collett, 
Robert, Remarks on the Ornithology of Northern Norway. Guldberg, 
A., Sur la resolution des equations du 2:me, 3:me et 4:me degré par 

la fenction — (x). Lie, Sophus, Ueber partielle differential-Gleichun- 

gen; Neue Integrations-methode eines — gliedrigen Pfaffschen pro
blems; zur analytischen theorie des Berührungstransformationen. Bugge, 
S., To nyfundne norske Runeindskrifter fra den ældre jærnalder. 
Holmboe, C. A., Om Vægten af nogle Smykker fra oldtiden af ædelt 
metal. Rygh, O., To norske Oldsagfand. Foreningen til norske For- 
tidsmindesmerkers bevaring, aarsberetning for 1871, 1872 och 1873. 
Gjessing, Undersøgelse af Kongesagaers fremvæxt, 1. Lieblein, Re- 
cherches sur la chronologic Egyptienne; och Die Aegyptischen Denk
mäler in Petersburg, Helsingfors, Upsala u. Copenhagen. Om norske 
Kongers Hylding og Kröning i äldre tid. Munch, P. A., Om Nord
boernes forbindelser med Rusland og tilgrændsende lande. Hansen, 
Undersøgelser ang. Spedalskhedens årsager.

Müntzing, Natanael, Stud, vid Ivkt: Publii Ovidii Nasonis epistolarum heroi- 
dum liber, Francofurti 1702.

Odelberg, J. G., Possessionat: Eenberg, Beskrifning om Upsala och dess anti- 
qviteter, Upsala 1704, 12:o.

Riksgäldskontoret, Kongl., genom Boktryckaren A. Gumælius: Allt Riksdags
tryck för 1873 och 1874 års lagtirna riksdag i 47 band.

Statsverket, KongL Svenska: Sveriges officiella statistik: A) Befolkningsst. 
XII 3, och XV; Statistiska Centralbyråns underd. berättelse för åren 
1870 och 1873. B) Rättsväsendet XV 2; Justitie-statsministerns und. 
embetsberättelse 1872. E) Inrikes sjöfart och handel; Kommerce- 
kollegii und. berättelse för 1872. F) Utrikes handel och sjöfart;
Kommerce-kollcgii und. berättelse för 1873. 1) Telegrafväsendet;
Telegrafstyrelsens und. berättelse för 1873. L) Statens jern vägstrafik 
II; Trafik-styrelsens und. berättelse för 1872. N) Jordbruk och Bo
skapsskötsel, VIII; Hushållningö-Sällskapens berättelse för 1872 och 
Sammandrag af Kongl, Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser 
1874. O) Landtmäteriet VII; General-direktörens för Landtmäteriet 
und. berättelse för 1873. Q,) Skogsväsendet IV; Skogs-styrelsens und. 
berättelse för 1872. S) Allmänna arbeten 2; Styrelsens för allmänna 
Väg- och Vattenbyggnader underdåniga berättelse för 1873.

Uhr, A. W., Riksdagsman: Helland, Forekomster af Kise i visse skifere i 
Norge. Anden beretning om Ladegaardsöens hovedgaard, häft. 1, 1872.

Naturhistoriska Samlingen.
Behm, Herman, vice häradshöfding, f. d. lärjunge vid Ivkt: Grönbent sump

höna, t. u. (Gallivula chlor opus), skjuten i Götlunda s:n vid Nan- 
bergaviken af Hjelmaren i Maj 1875.

Björkman, A. F., verkmästare, Brefvens bruk: ett större herbarium, som till
hört hans i Algir aflidne son. stud. Theod. Björkman, f. d. lärjunge 
vid Ivkt.

Bäckström, Helge, skolgosse: en trana till skelettering.
Campbell, F. H., possessionat, Klockhammar: en kil af flinta, hittad vid Klock- 

h ammar.
Hansson, C. E., extra öfverjägare, f. d. lärj. vid Ivkt: sidensvans uppstoppad, 

mårdkranium samt 2:ne ägg af simfogel (Larus).
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Källström, J. A. H., f. d. lärj. vid Ivkt: kranium af en delfinart frän spanska 
sjön samt af vampyr från Sydamerika.

Onämnd: Eulysit från Strömhults grufva.
Onämnd: f. d. lärj. vid Ivkt: en större medelhafsmussia (af sl. Pinna).
Onämnd: f. d. lärj. vid Ivkt (genom D:r Gumælius): karnioler från Nordamerika. 
Pihl, L. A., lärjunge vid Ivkt: Kotte af tall från Kalifornien, samt qvicksilf- 

vermalm från samma land.
Rosenlind, Fredr., f. d. fabrikör: 11 arter uppstoppade kinesiska foglar, samt 

ett pipskaft från Indien.
Schedin, doktor på Oroust; försteningar..
Öman, E. E., kommissionslandtmätare, Örebro: ett mycket stort herbarium af 

skandin., sydeuropeiska och algiriska växter, som tillhört hans aflidne 
söner, direktören Axel Öman och stud, vid Ivkt Erik Öman.

Samlingen af mynt och minnespenningar m. m., 
som fortfarande benäget vårdas af rektorn och riddaren 

Otto Joel Gumælius.
Adler, Axel, å Bånghammar, bruksegare: silfver, Johan IILs två öre 1591 och 

ett Fredriks ett öre, koppar, Arbogaöre 1627.
Akademien, svenska: silfver dess sist (1874) slagna minnespenning af 7:de stor

leken (öfver Erik Sjöberg, såsom skald kallande sig Vitalis, död 1828).
Akademien, svenska vetenskaps-: silfver, dess sist (1875) slagna minnespenning 

af 7:de storleken (öfver akademiens ledamot, mekanikern, Sveriges 
förste ångfartygsbyggare, Samuel Owen, död 1854).

Bergenschöld, enkefru landshöfdingska, i Örebro: silfver, minnespenning af 
U:te storleken öfver Gustaf IT Adolf slagen 200 år efter hans död, 
1832; brons, minnespenning af samma storlek öfver erkebiskop Wallin.

Björkegren, E., på Källtorp, f. d. föreståndare för Örebro läns landtbruksskola 
å Lund: silfver, en Förenta Staternas fjerdedelsdollar 1865.

Bohlin, Abraham, boktryckare i Örebro, riddare af Wasa Orden: silfver, åt
skilliga svenska småmynt från Johan IILs tid, Gustaf II Adolfs half- 
öre 1614 och Karl XLs ettöre 1679; koppar, Oskar Ls ettöre 1856 
(sällsynt).

Broddén, Johan, folkskollärare i Örebro: silfver, Lübecks fyraschilling courant 
1728.

Ekelund, Karl Oskar, adjunkt vid läroverket, filos, doktor: sedel å 100 rdr b:ko 
1794 tryckt på hvitt siden (sannolikt ett proftryck).

Elgérus, Daniel Julius, fabrikör i Örebro, riddare af Wasa Orden: silfver, tyska 
rikets femmark 1874 och siegesthaler (segerriksdaler) 1870 och 1871 
slagen i Wiirtcmberg; nickel och brons, åtskilliga det nu varande 
tyska rikets skiljemynt.

Ericssson, E., handlande i Örebro: silfver, preussisk tredjedelsthaier 1777. .
Flor, K., på Öfra Haddebo, bruksegare, silfver, dansk åttamark (Kristian V:s 

1675), sydamerikanska republiken Chilis peso (piaster) 1818 och dan
ske kung Kristian V:s krönings (?) penning 1694.

Gumælius, Karl Arvid, boktryckare m. m. i Örebro, riksdagsman: guld, dansk 
tiokrona 1874, svensk fjerdedelsdukat 1754 och Förenta Staternas 
halfdollar 1872; silfver, 7 nutida norska skiljemynt; koppar, ett par 
d:o; en adresspenning.

Holst, Hjarmar Maur. Ludv., ryttmästare vid lifreg:ts husarer, riddare af Svärds
orden: guld, Napoleon IILs tiofrancs 1855, d:o d:o 1867 och d:o 
femfrancs 1867; silfver, nederländsk halftredjegulden 1872, belgisk 
enfranc 1867, fransk d:o 1866, d:o d:o republikens 1872, d:o femtio- 
centimes d:o 1872, italiensk lira = 1 franc 1867, d:o 50 centesimi 
= lira 1863, d:o d:o 1867 och Hamburgsmynt ett par små; 
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koppar, ett engelskt och ett franskt mynt; minnespenning silfver, af 
15:de storleken svenska ridderskapets och adelns öfver grefve Gustaf 
Adolf Sparre såsom 2:dra gangen landtmarskalk vid riksdagen 1859— 
1860; sedlar, svenska en å 9 daler kopparmynt 1755, en å 6 d:o 1759, 
en å 14 skilling koppar 1804, en å 10 d:o 1803 och 2:ne nya kop
parbergets invisningar å riksbanken i Augusti 1830, hvardera å 20 
rdr b:ko.

Lindstrand, Frans Teodor, svensk ministerresident i Madrid, riddare af Nord
stjerneorden, kommendör af S:t Olafs Ordens l:a klass, m. m.: silfver, 
spanska mynt 2 fempesetas 1870, 2 tvåpesetas 1870, 1 enpeseta 1869, 
2 d:o 1870, 2 femtiocent. = halfpesetas 1870, 1 tjugueent. 1870 
(sällsynt), 2 kung Amadeos fempesetas 1870 och 1 d:o kantonalrege- 
ringens i Kartagena 1873, marockanska (?) 4 mindre mynt; brons, 
spanska mynt 2 å 10 gramos eller centimos 1870, 2 å 5 d:o d:o, 2 å 
2 d:o d:o och 2 å 1 gramo eller centimo äfven 1870; skådepenning ? 
större spansk 2 exemplar (det ena silfver. det andra brons) 1868; be- 
löningspenning brons, spansk nutids åt de tappre försvararne af Teruel; 
sedel å 10 centavos af Havannabanken utgifven 1872.

Lundberg, Konrad, folkskollärare m. m. i Asker: silfver, drottning Kristinas 
Kevalsöre 1639.

Onämnd: silfver, 7 svenska och 24 utländska mynt; koppar 20 utländska d:o. 
Strokirk, Karl Gustaf, från Örebro, f. d. studerande vid läroverket: silfver, 

ungersk sexkraiczar (6 kreuzer) 1849, burgundisk-tyrolsk trekreuzer 
1858, litet vackert mynt ärkebiskop Johan Ernsts af Salzburg 1699; 
nickel, tyska rikets fem pfennig 1874; koppar, Luxemburgs tiocentimes 
I860, ett första franska republikens skiljemynt af dess år 4 och ett 
andra d:o d:o 1848-, belöningspenning (förgyld) åt tyska hären för 
kriget 1870 och 1871.

Uhr, Anders Wilhelm, fastighetsegare i Asker, riksdagsman: silfver, 4 norska 
nutida småmynt; koppar 3 d:o d:o d:o.

«Vinter, Frank»: Silfver, småmynt näml. ett finskt, ett danskt, ett tyskt, ett 
österrikiskt, ett engelskt och ett ryskt; koppar, 3 norska och ett 
danskt mynt.

Östlund, Karl, handlande i Örebro: silfver, ett par småmynt, det ena norskt, 
det andra danskt.

Fornminnessamlingen.
Hallgren, skogvaktare: stenyxa, funnen å Hassla Säby säteris egor i Norra 

Vadsbo härad och Skaraborgs län.
Holmstedt, August, gästgifvare: redskap af flinta, funnet invid Glanshammars 

gästgifvaregård.

VI. Donationer.
Om också ingen donation vid den tid, då detta nedskrifves, 

under läseåret tillfallit läroverket, har det likväl på flere sätt fått 
röna glädjande prof på välvilja. Till dessa räkna vi alla de gåf- 
vor, som i föregående afdelning uppräknats, bland hvilka vi anse 
de båda växtsamlingarna här böra serskildt omnämnas. Den ena 
skänktes redan mot slutet af förra läseåret, ehuru för sent att då 
hinna i årsberättelsen intagas. Båda äro samlade af forne lärjun- 
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gar vid läroverket och hafva nu af deras fäder efter söuernes död 
öfverlåtits till det läroverk, vid hvilket desse inhemtat sin bildning 
och hvilket hos dem fostrat kärleken till den vetenskap, som tyckes 
hafva varit deras käraste nöje.

Men läroverket saknar ej heller utsigt att till den vackra sam
ling af donationer, det redan mottagit, inom kort få lägga ännu 
en. I sitt den 8 Januari 1875 upprättade testamente, af hvilket 
en bevittnad afskrift till läroverket öfverlemnats, har nu aflidne 
bokhandlaren C. A. Rohloff förordnat, att, om i hans bo efter 
skedd utredning skulle finnas tillgångar, uppgående till mer än 
40,000 kronor räntebärande kapital, Karolinska elementarläroverket 
skulle, sedan först 2000 kronor utgått till annat välgörande ända
mål, erhålla «en summa af 1000 kronor, å hvilket belopp den år
liga räntan skall användas till premieböcker åt välartade och deraf 
fortjente skolynglingar.» Om denna sålunda tillämnade gåfva skulle, 
såsom det är all anledning att hoppas, tillfalla läroverket, skulle 
den ej obetydligt afhjelpa den penningebrist, som nödgat lärare
kollegiet att ofta mer än önskligt varit inskränka antalet och vär
det af de böcker, som utdelats såsom uppmuntran för sedlighet, 
Hit och vackra framsteg.

VII. Helsotillståndet.
Den sorgliga betydelse, detta läseår haft för läroverket genom 

den härjning, döden anstalt i lärarnes led, är redan angifven i en 
föregående afdelning. Äfven bland de öfrige lärarne har sjuklig
heten varit jemförelsevis betydlig, ehuru de friske kamraterne nu 
såsom alltid med beredvillighet åtagit sig de sjukes åligganden, 
så att undervisningens gång föga behöft rubbas. Bland lärjungarne, 
och företrädesvis bland de yngre, har under höstterminen mäsling, 
ehuru af lindrigare art, varit ganska gängse.

VIII. Examina.
Den muntliga afgångsexamen är af chefen för Kongl. Eckle

siastikdepartementet utsatt att börja lördagen den 22 Maj kl. 8 
f. m. och torde, då detta tryckes, vara nära förestående. Resul
taten deraf kunna således först i nästa årsberättelse angifvas.
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Ärsexamen är af eforus utsatt till onsdagen den 2 Juni. Den 
börjas kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1, hvarefter flyttningarna 
afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas. Redan 
dagen förut kl. 1 e. m. för sig går uppvisningen i gymnastik och 
fäktning. Kl. |6 e. m. samma dag komma lärjungarne att låta 
höra sin vunna färdighet i sång och instrumentalmusik, hvarefter 
uppvisningen i exercis omedelbart vidtager. Båda dagarna förevisas 
prof på lärjungarnes färdighet i teckning.

På grund af det lifliga intresse, med hvilket läroverkets ange
lägenheter hittills omfattats i orten, vågar man hoppas, att äfven 
dessa anspråkslösa festligheter skola hedras af talrika besökande. 
Huruvida läroverkets eforus, stiftets biskop, ordensbiskopen och 
kommendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne-orden, hög- 
vördigste herr doktor Ture Annerstedt, kan få tillfälle att hedra 
denna årsexamen med sin närvaro och sålunda gifva ökad betydelse 
åt densamma, är ännu okändt. I motsatt fall kommer, så vidt, 
såsom vi alla hoppas, helsa och krafter sådant medgifva, läroverkets 
inspektor, prosten och kyrkoherden i Örebro, kommendören af 
Kongl. Nordstjerne- och Vasa-orden högvördige och höglärde herr 
doktor Gustaf Wilhelm Gumælius, att öfvertaga ledningen af och 
tillsynen öfver så väl uppvisningarna som sjelfva examen. Vörd
samt anhålles ock, att läroverkets f. d. rektor, R. N. O., doktor 
O. J. Gumælius, öfrige vetenskapernas och den allmänna under
visningens vänner samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhörige 
måtte hedra läroverkets årshögtid med sin närvaro.

Nästa termin börjar tisdagen den 24 Augusti, kl. 10 f. m. 
Örebro i Maj 1875.

LARS PHRAGMÉN,
V. REKTOR VID ÖREBRO H. ELEM-LÄROV.



Redogörelse
för Prins Oscars lägre Elementarläroverk i Askersund 

under läsåret 1874—1875.

Undervisningen.
Höstterminen började den 25 Augusti och afslutades den 18 

December. Vårterminen tog sin början den 19 Januari och är 
bestämd att afslutas den 2 Juni. Den dagliga lärotiden har varit 
fördelad på för- och eftermiddagarne, så att undervisningen, efter 
förrättad bön med bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 och 10—12 
förmiddagarne samt 2—4 Måndags-, Tisdags- och Torsdagsefter
middagar. Undervisning i gymnastik har meddelats kl. 12—12,30 
efter förmiddagsläsningens slut samt i sång och teckning på efter
middagarne, upptagande hvardera 3 timmar i veekan, hvartill 
kommer en timmas Undervisning i orgelspelning för de lärjungar, 
som deraf velat begagna sig. Följande läroböcker hafva under 
läsåret blifvit begagnade: i Kristendom katekesen och Åkerbloms 
bibliska historia; i Svenska språket Brodéns språklära samt Sved- 
boras och den af Staten utgifna läsboken; i Tyska språket Lyths 
språklära; i Matematik Bergii geometri och linearteckning samt 
Zweigbergks aritmetik; i Naturkunskap Arrhenii botanikens första 
grunder, Anderssons lärobok med tillhörande väggplancher och 
Sundevalls zoologi samt Berlins naturlära jemte zoologiska vägg
plancher, Sundevalls «svenska foglarne» oeh Körners «däggdjur»; i 
Historia och Geografi Odhners svenska historia samt Dahms geo
grafi; i Teckning Väggtaflor för undervisningen i frihandsteckning 
l:sta och 2:dra kurserna. De särskilda läroämnena hafva varit 
sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lärare, af hvilka Rektor 
undervisat 24 timmar och de båda andra lärarne 28 timmar hvar
dera i veckan, att rektor varit lärare i matematik och tyska språ
ket i de 2 öfre klasserna, Kollega Ph. D:r Palmberg i öfriga ära- 



43

nen inom samma klasser och Kollega Ph. D:r Helén ensam lärare 
i Lsta klassen samt biträdande i aritmetik i 2:dra klassen. Lär- 
jungarnes skriftliga uppsatser pä modersmålet och tyska språket 
hafva rättats af läraren i ämnet. Till lärare i gymnastik har rektor 
varit förordnad och till lärare i teckning telegrafkommissarien 
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: Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Hela 
Bibliska historien; Bibelns kännedom, muntligt framstäld 
efter Bergs Bibelhandbok. Bibelläsning och valda psalmer.

Svenska språket: Sats- och interpunktionsläran samt repetition af 
formläran och rättstafningsläran efter Brodéns lärobok. 
Rättskrifning efter diktamen, omvexlande med en uppsats 
eller öfversättning från tyskan. Läsning och förklaring af 
stycken ur läsebok för folkskolan och Svedboms läsebok 
jemte öfningar att muntligt och skriftligt återgifva inne
hållet.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af syntaxen, 
efter Lyths lärobok. Af läseboken 10 prosaiska och 8 
poetiska stycken. Skriföfningar.

Historia och Geografi: Fäderneslandets historia afslutad och full
ständigt repeterad efter Odhners mindre lärobok. Geografi: 
de främmande verldsdelarnes fysiska och politiska geografi 
samt repetition af Europas geografi, efter Dahms lärobok.

Matematik: Andra och tredje afdelningarna af andra kursen i 
Bergii geometri eller läran om trianglar, fyrsidingar och 
mångsidingar samt rätliniga figurers ytor. Aritmetik, Regula 
de tri, intresse samt bolags- och kedjeräkning jemte repe
tition af bråk och deras tillämpning på sorter.

Naturkunskap: Arrhenii botanikens första grunder och l:a häftet 
af Anderssons botanik jemte muntlig framställning af de 
vigtigaste naturliga familjerna. Undersökning af lefvande 
växter och öfningar att bestämma dem efter Linnés system 
samt, när årstiden medgifvit, excursioner. Zoologi: dägg
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djuren samt Passeres af foglarna efter Sundevalls-Lyttkens 
lärobok.

Andra klassen.

Kristendom: Katekes: 2:dra hufvudstycket. Nya testamentets bi
bliska berättelser. Bibelläsning och valda psalmer.

Svenska språket: Formläran och rättstafningsläran jemte öfningar 
i satslösning efter Brodéns lärobok. Kättskrifning efter 
diktamen. Uppläsning och förklaring af stycken ur läsebok 
för folkskolan samt öfningar att med egna ord återgifva 
det lästa. Stycken af Fänrik Ståls sägner, lärda utantill.

Tyska språket: Formläran med dithörande explikationsöfningar samt 
10 st. af läsboken efter Lyths lärobok. Muntliga öfver- 
sättningar från modersmålet jemte satsanalys.

Historia och Geografi: Fäderneslandets historia från nyare tiden 
till Karl XlLs död, efter Odhners lärobok. Geografi: de 
europeiska ländernas fysiska och politiska geografi fortsatt 
och afslutad, efter Dahms lärobok.

Matematik: Geometrisk åskådningslära samt l:sta afdelningen i 
2:dra kursen af Bergii lärobok, om räta linier och vinklar. 
Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk samt deras till- 
lämpning på sorter.

Naturkunskap: Ofversigt af djurrikets hufvudafdelningar och vig
tigaste klasser efter Berlins lärobok. Botanik: Arrhenii 
botanikens första grunder till läran om frukten samt sexual
systemet. Undersökning af lefvaude växter samt excursio- 
ner. Anderssons väggplancher, muntligt förklarade af läraren.

Första klassen.

Kristendom: Första hufvudstycket af Katekesen samt Gamla Te
stamentets Bibliska historia efter Åkerblom. Läsning af 
valda psalmer.

Svenska språket: Formläran till de starka verberna samt läran om 
satsen och dess delar efter Brodéns lärobok; rättskrifnings- 
öfningar efter Almqvists rättstafningslära jemte öfningar i 
innanläsning.
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Tyska språket: Formläran till verbet med motsvarande explika- 
tionsöfningar efter Lytlis lärobok.

Historia och Geografi: Medeltidens svenska historia efter Odhners 
mindre lärobok; Sveriges, Norges och Danmarks politiska 
geografi efter Dahms lärobok; det allmännaste af verlds- 
delarnes fysiska geografi efter jordgloben.

Matematik: Enkla tal och sorter jemte öfningar i hufvudräkning. 
Naturkunskap: Afdelningarna 4—12 af Berlins lärobok i natur

läran.

Lärjungarne.

Deras antal var vid sistlidna läsårs slut 41; derutaf åter- 
kommo vid innevarande läsårs början 33 och inskrefvos 14, så att 
antalet utgjort under höstterminen 47, hvaraf i 3:dje klassen 14, 
i 2:dra 17, i l:sta 16. Under vinterferierna afgingo 7 lärjungar 
och inskrefvos 3 vid vårterminens början, så att antalet under vår
terminen utgjort 43, hvaraf i 3:dje klassen 10, i 2:dra 17, i l:sta 
16. Af de vid läsårets början afgångne har 1 afgått från 3:dje 
klassen för att fortsätta sina studier vid högre elementarläroverket 
i Örebro och blifvit intagen i 4:de klassen af nämnde läroverk; 
de öfriga hafva afgått utan anmäld afsigt vid afgangen.



Uppgift angående Prins Oscars lägre Elementarläroverk i Askersund H. T. 1874 
och V. T. 1875.

Klasser och afdelningar.

N
ärvarande 

under 
hela 

eller en del af term
inen.

Inskrifne, Från nedan
stående klas
ser afgångne

som förut 
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som 
endast åtnjutit 

enskild undervisning.

folkskola.

offentligt läro
verk.

till annat läro
verk.

Ö
frige.

H. T. 1874.
I. ....-............... ........ 16 10 3

II------------------------ 17 1 4
III...... -........................ 14 1 3

Summa 47 10 4 1 7

V. T. 1875.
I ..........—.............. 16 2 2

II. ..................-......— 17 1 1

III. ................-.........- 10 4

Summa 43 3 7
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Från den

A
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hai

P5O 
D Vid ter
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2 5»
S3 O: Charerlagts af
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fgift befriade
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tade 

till

; uppflyttade 
till

1 
term

in.

2 term
iner.

3 term
iner.

4 term
iner.

8 8 4 12 4 10
11 6 5 12 14 7 2

9 5 8 6 9

28 19 17 30 23 4 17 2

8 8 5 11
13 4 7 10
6 4 6 4

27 16 18 25
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Skollokalen
har under läsåret icke undergått någon nämnvärd förändring.

Undervisningsmaterielen.
Biblioteket har ökats med några af staten skänkta böcker och 

tidskrifter, hvarjemte för läroverkets egna medel inköpts åtskilliga 
vid undervisningen begagnade böcker och kartor, af hvilka en del 
blifvit till låns utlemnade åt obemedlade lärjungar.

Examina,
Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 18 December, 

och kommer examen för innevarande vårtermin, enligt meddeladt 
beslut af Eforus, att hållas onsdagen d. 2 Juni.

Askersund i Maj 1875.

V. TH. ALMSTEDT,
BEKTOR.




