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BLAD

UR

ÖREBRO SKOLAS HISTORIA
SAMLADE OCH UTGIFNA

AF

K. FR. KARLSON.
PROST OCH KYRKOHERDE I NYKÖPING.

FJÄRDE HÄFTET.

ÅTFÖLJER KAROLINSKA LÄROVERKETS ÅRSPROGRAM

1899.

ÖREBRO

BOHLINSKA BOKTRYCKERIET

1899.



RÄTTELSER.

Sid. 122. Uppgifterna angående löneregleringen efter 1858 äro kompletterade 
af lektor E. Sahlin.

» 225 r. 7 af det speciellare.
» 287 r. 12 rätt mycket.
» 296 r. 30, 31 står i en del exemplar: Örebro Veckotidning 1769. skall 

vara 1777.
» 299 r. 15, 22 bokhållaren Sohlberg.



OREBRO SAMHÄLLE

HVILKET UTGIFVAREN I TJUGUTVÅ ÅR (1862—84) TILLHÖRT

ÄGNAS DETTA NU AFSLUTADE ARBETE

MED MINNESGOD TACKSAMHET

VÖRDSAMT

AT

K. FR. KARLSON.



Såsom fortsättning och afslutning af det arbete, hvaraf de tre 

första häftena utgåfvos i Karolinska läroverkets program 1811, 12 
och 75, har utgifvaren omsider den glädjen att till läroverkets 
gynnare och vänner öfverlämna detta fjärde häfte af Blad ur 
Örebro skolas historia, fullföljd till rektor Otto Joel Gumælh 
afgång från rektoratet 1862. Afven detta häfte, hvilket tryckes i 
samma format som de tre föregående, utdelas i samband med läro
verkets program för innevarande vårtermin 1899; och skall snart 
åtföljas af femte och sista häftet, hvilket redan är i manuskript 
färdigt och till sättning utskrifvet, men icke hunnit blifva färdigt 
till utdelning. Det innehåller en biografisk framställning af samt
lige Örebrolärares lefnad och verksamhet ända från medeltiden, så 
många som för denna tid kunnat påträffas, samt från reformationen 
fullständigt till nyare tid.

Då så lång tid förflutit sedan de föregående häftena (1871 
—75) utkommo, hvilka aldrig varit i bokhandeln tillgängliga och 
af hvilka knappast något exemplar nu står till att anskaffa, är när
varande 4:de häfte så anordnadt, att det innehåller en kort samman
fattning af de hufvudsakligaste data och fakta, som först blifvit an
förda, och således utan olägenhet kan läsas såsom ett helt för sig. 
pu® En fullständigare sammanarbetning af alla häftena, kanske i 
förkortad form, kan blifva en efterkommande utgifvares sak; hvarom 
öfverenskommelse redan är eventuellt träffad. Emellertid har under
tecknad icke velat göra sig skyldig till ett ytterligare uppskof med 
arbetets utgifvande, utan öfverlemnar det härmed till allmänheten, 
i det skick det befinnes.

Till läroverkets arkiv skola med det snaraste öfversändas de 
primära källskrifter som blifvit samlade, och hvilka tills vidare, för
skydd mot eldfara, förvaras i ett brandfritt hvalf innanför expedi- 
tionsrummet i Stenbro prästgård. De förekomma dels i original, 
för så vidt sådana funnits bland skolbibliotekets papper; dels uti 
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från originalhandlingar tagna noggranna afskrifter, ur hvarjehanda 
andra samlingar.

Bland de förstnämda märkas följande:
1. »Liber Scliolæ Örebroensis, donatus a Jacobo Brose 

(Rudbeckio) Nericio, qui ejusdem scliolæ rector fuit constitutus 
anno 1615». Denna volym innehåller hufvudsakligen matrikel 
(catalogue discipulorum) 1615—17, 1639—50, 1711—42, 1746 
—1821, och är högligen värdefull; samt innehåller därjämte en 
förteckning på lärare (nomina et fata rectorum et collegarum) 
utgörande spridda namn 1588, 1606, 1615—1711, 1721—77. 
Vidare sockenlista (ratio paroeciarum), 1615, skolinventarium 
(inventarium scliolæ) 1615, krönika (annales scliolæ) 1615—16, 
fördelning af skolans inkomster (ratio distribuendi pecuniam, ratio 
rerum scholæ) samt namn på skolans välgörare (nomina eorum qui de 
schola bene meriti sunt). Bandet innehåller 3 729 sidor in folio.

2. Räkenskaps- och inventariebok 1615—1793, 1615—1830, 
spridda räkenskaper och inventarielister från denna tid; samtliga 
i original. Innehåller 13 216 sidor.

3. Handlingar angående skolans äldre Donationer och Bo- 
ställsgårdar 1629—1748; tillsammans 88 -j- 315 sidor.

4. Handlingar angående hemmanet Eskog 1631—1854, 
original; tillsammans 20 -J- 751 sidor.

5. Örebro skolas Memorialbok, första delen, lösa handlingar 
upplysande om skolan 1624—1793; tillsammans 11 746 sidor.

6. Örebro skolas Memorialbok, andra delen, 1775—1836; 
tillsammans upptagande 18 -j- 741 sidor.

Härtill komma vidare följande af utgifvaren från hvarjehanda 
håll gjorda samlingar:

7. Samlingar angående Örebro skolas historia 1347—1677. 
Excerpter och afskrifter ur åtskilliga arkiv; tillsammans 20 -J- 992 
sidor.

8. Samlingar angående Örebro skolas historia 1667 —
1721; tillsammans 17 706 sidor.

9. Samlingar angående Örebro skolas historia 1721 —
1879; tillsammans 75 -{- 953 sidor.

De sex första af dessa folianter innehålla således hufvudsak
ligen originalhandlingar, de tre senare excerpter och afskrifter.

Samtliga nio volymer upptaga tillsammans mer än 6,000 (sex 
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Reparationsarbete. Ryska fångar. Process. B. Hedelin. E. Campanius. XCIX

dagar, och sex sådana i nio dagar. De fingo, utom arbetslön å 
3 öre om dagen, äfven »bränvin och frukost», hvilket värderas till 
1 daler 4 öre om dagen per man.

Det är en af de första gångerna som »bränvin» nämnes i skol- 
bandlingarna. Förut har det alltid varit öl; utom vid det tillfälle, 
då Daniel Esberg, som »vankade omkring på bygden», blef trak
terad med »bränne-vin» utur en silfverkappe (som råkade att följa 
med honom i fickan), samt i fråga om Sveno Truelis, hvilken 
emellanåt fick sig ett rus af »brännevin», och enligt hustruns om
döme alltid var som värst och oregerligast då.

Bergling hade emellertid gjort stora omkostnader på gården, 
hade »planterat träd på täppan» o. s. v., och kunde således med 
en viss grad af billighet tycka, att han någorlunda hyresfritt borde 
få vara herre på täppan; hälst när gården ju därtill var donerad, 
att hyresfritt bebos. Men som gården icke blifvit gifven till någon 
viss af kollegerna utan till dem alla, så kunde hans medkollegei 
Bengt Hedelin och Er mun d Campanius med ännu större skäl 
pretendera, att få åtnjuta hvar sin del; efter afdrag och värdering 
af de omkostnader som Bergling gjort.

Därom börjades process omkr. 1725. Bergling instämdes inför 
rådsturätten (med förbigående af skolans inspektor); samt fick in
komma med »svaromål» och »påminnelser». Skriftväxlingen är pikant 
nog. Bergling talar om »ansenliga medel», som han utlagt, och de 
andra om ett par eländiga »äppelkvistar» o. s. v.; men vi kunna, 
för utrymmets skull, icke utförligare referera förloppet, ehuru saken ej 
hann längre äu till rådhusrätten, där den ännu 1736 var oafgjord.

Så primitiva kunde rättsformerna ännu i medlet på 1700- 
talet vara, att den vällofliga rätten på elfva år icke fått tid att 
göra något vid saken; och detta alls icke af ovilja utan blott af 
sölaktighet. Såsom skäl anföres endast, att två borgmästare under 
tiden hunnit dö, och att borgmästarena haft mycket annat att beställa.

Efter ny stämning återupptogs saken 1736, och föranledde 
då ett besiktnings- och värderingsinstrument, som är rätt vackert 
och lärorikt att läsa, samt slutligen medförde en förlikning par
terna emellan i godo, på vissa uppgifna vilkor.

Vid värderingen 1736, hvilken på ordres af borgmästaren 
Salin förrättades af tre magistratsledamöter, närvoro Johan Berg
ling (nu pedagog i Askersund,), E. Campanius (nu pastor i Bo- 



C Besiktning i bostaden. Fähus, gåshus, svinstia. Förlikning. Gården försäljes.

darne), Magnus Schepner (nu pastor i Vintrosa). Bengt Hedelin var 
död. Konrektor Jonas Höijer, sotn också varit kollega, gör ej an
språk på någon hyresersättning. Magnus Schepner ej heller, emedan 
han någon tid »vissa rum i gården nyttjat» (förmodligen på vinden).

I nedre våningen var här, som förut, stuga, kök och farstuga»; 
med två rum på den öfre. Det ena har således tillkommit (vid om
byggnaden efter branden). Byggningen på gården, nu alldeles för
fallen, är afplankad i två afdelningar, och innehåller icke blott 
fähus utan äfven »gåshus». Det är till märkandes, att gården 
ligger nära ån. Äfven har Bergling på egen bekostnad uppsatt en 
vedbod, samt en visserligen gammal, men ännu ganska användbar, 
och med dörr försedd, »swijnstija»; för hvilken han dock icke for
drar ersättning, utan alldeles opåtalt lemnar »till efterträdarens 
tjänst». Detta skall icke vara någon tvetydighet, utan säges helt 
naivt och i full välmening. Värderingsmännen kunna ej bestämdt 
afgöra, huru högt de gjorda reparationerna böra uppskattas; men 
kunna dock ej undgå att finna dem för högt (»oskäligen») upp
förda till 697 daler, enär hela gården »ej synes värd mer än på 
sin höjd 600 daler».

Förlikningen uppgjordes enligt rådstuguprotokoll 1736 i Maj 
på det sätt, att skolmästaren Bergling förbinder sig att till kyrko
herden Campanius nästkommande höst i ett för allt betala 100 
daler kopparmynt, »för den andel af gårdshyran som kunnat till- 
flyta denne under den tid, från 1721 och tills nu, som Bergling 
samma gård enskildt bebott».

Gården blef emellertid allt mer förfallen, emedan kollegerna 
ej mäktade underhålla den. Är 1753 anmäla kollegerna Ökner, 
Mellring, Åbergh och apologisten Marek sina »svaga vilkor», och 
utbedja sig en årlig kollekt till den förfallne skolgårdens upp
rättelse; och 1774—75 är den af H. Ekenborg, G. R. Höjer och 
P. Almstedt nthyrd till inspektoren Erik Wasberg för 90 daler kmt 
om året. Efter att hafva i April 1783, med åberopande af en 
kongl. resolution, hvilken de uttyda till sin fördel, vändt sig 
till magistraten och där fått afslag, vända sig kollegerna nu till 
landshöfding och konsistorium; hvarefter 1785 landshöfdingeämbetet 
gifver sin tillåtelse till gårdens försäljning. Handelsmännen Waren- 
berg och Dalbom hade bjudit »2,000 daler»; men landshöfdingen 
förordar, att försäljningen skall ske på offentlig auktion.



Kollegagårdens förvandling till en »premiebok». Rektorsgården 1724. Cl

Auktionsiuropet uppgick till 166: 32 banko, hvarå kollegerna 
åtnjöto räntan intill 1831; då den jämte andra gåfvomedel indrogs 
till statsverket. De återfingos på rektor Gumælii tid omkring 1858, 
och blefvo pä 1870—80-talet af läroverkets adjunkter öfverlem- 
nade till premiekassan under namn af »adjunkternas gåfva». Och 
detta är den gamla kollegagårdens sista metamorfos, då den blifvit 
förvandlad till en premiebok (på 10 å 12 kronor) till uågon lär
junge.

Sådan användning hade väl dock den hedersamme och för 
skolans bästa nitälskande apotekaren Aman icke precis tänkt sig, 
då han skänkte gården till bostad åt de lärare, som voro med 
svagaste lön försedde.

6. Rektorsgården 1724, belägen norr i staden vid Gamla 
gatan och Vestra gatan, är, enligt rådmännen Arvid Romans och 
Petter Lindhults räkning 1724, inköpt å auktion efter organisten 
Lenning, och bekostad af medlen för den till borgmästaren Klerck 
försålda gården. Den nu inropade f. d. Lenningska gården var redan 
1724 ganska förfallen, och inköptes med skolans egna medel för 
1,100 daler kopparmynt, hvilka i nämda räkning äro upptagna 
till 1,032 daler, jämte 162 daler, »som rektor undfått till hus
hyra». Härom antecknas dock, att nämda 162 daler blifvit »af 
förseende» afförda på skolans räkning med kyrkan (se ofvan).

Inköpet synes närmast hafva blifvit föranledt af en den 17 
Februari 1724 till magistraten inlemnad inlaga af nyss utnämde 
rektorn Lars Schepner; i hvilken skrifvelse denne, med åberopande 
af prästprivilegiernas expresse föreskrift i § 7, att »skolemästare 
skola vara af städerna försedda med »bekvämliga publika hus 
eller ock motsvarande panning ehy ra», anför prejudikat från Streng- 
näs och Nyköping; hvilken senare stad, ehuru sköflad af fiender 
samt genom eld och brand öde lagd, dock låtit åt både prost, 
skolmästare och kapellan nya gårdar förfärdiga; samt tillägger, att, 
i händelse bostad ej kan för honom beredas, han löper fara att 
hans saker torde bilfva uthäfna af hans successor uti Ekers präst
gård. Redan i påföljande Mars månad samma år nämnas i före- 
nämda räkning »de medel som utgifna äro till den »nya» gården, 
hvilken organisten Lenning ägt», och hvilken vid auktionen in
ropades till Örebro skola för 1,100 daler, men hvarå allenast äro 



CII Rektorsgården, vid Gamla och Västra gatan, besiktigad 1732. 

betalte 1,032 daler 20 öre. Räkningen afslutas med ett saldo, 
utgörande kyrkans skuld till skolan 605 daler 13 öre.

Gårdens läge och beskaffenhet framgår tydligast af det syne- 
instrument som upprättades, då gården åtta år därefter öfvertogs 
af ny rektor. Märkas bör att den redan 1724 befann sig i dåligt 
skick, samt att under de åtta år Lars Schepner där bott, ringa 
eller ingen reparation synes hafva förekommit. Gården utgjordes 
(1732) af följande lägenheter.

En byggning åt (Gamla) gatan, bestående af en stuga med 
en liten kammare innanför, och ett kök därinvid; samt en natt
stuga ofvanpå, äfvensom en matvind afdelt i två rum. I nedra 
stugan saknades spjället; och 17 rutor voro spruckna. I samma 
rum funnos två »brädkontor»; det ena uppfördt af rektor Schepner, 
för hvilket hans broder konrektorn Magnus Schepner å sterbhusets 
vägnar begär ersättning. Dörren till förstugan är helt rankig. 
Kammaren innanför stugan har södra väggen med golfvet nog 
nedsjunken, och den norra väggen är nästan alldeles förruttnad. 
Spiseln, med järnhäli försedd, är behållen, men spjället skarfvadt 
och alldeles odugligt. På fönstren äro 13 rutor spruckna. Köket 
har stengolf, och spiseln med kakelugnen är väl behållen, men 
väggarne förlorade; 20 spruckna rutor. Nattstugan, som jämväl 
sträcker sig nästan öfver portlidret, har taket innantill behållet; 
men golfvet är lappadt och behöfver repareras. Spiseln god, men 
spjället för litet och dessutom »stött i främsta brädden». Källaren 
är användbar, men brädtaket öfver källarsvalen alldeles förloradt. 
Vidare fanns en gammal byggning ofvanför källaren, beståeende 
af en stuga och en liten kammare, oduglig att repareras. Bägge 
spislarne äro utan spjäll. I kammaren två fönster, hvaraf 20 
rutor äro hela(\f I stugan äro fönstren alldeles borta.

Uti ladugården finnas två gamla svinhus m. m., men till väggar 
och tak så förfallna att de ej mera brukas kunna. Ytterligare 
byggnader åt Vestra gatan voro ett stall utan spiltor, ett fähus 
med tvänne balkar samt »skulltaket» däröfver af »gärdsle», vidare ett 
»sköfve»; allt förfallet. Uti portsköfvet åt Gamla gatan är ett »ut- 
sköf», gammalt och alldeles förloradt.

Vi se sålunda, att denna »ämbetsgård» befann sig i ett, lindri
gast sagdt, föga tilltalande skick. För öfrigt finna vi, att ka
kelugnar ännu föga kommit i bruk; utan endast öppna spislar, 



Eektorsgård vid Mellanraden, inköpes 1740. cm

med bristfälliga eller alldeles felande spjäll. Några innanfönster 
finnas naturligtvis icke. Af de spruckna »rutornas» antal kan 
man förstå, att de måtte hafva varit af mycket små dimensioner, 
utan tvifvel hopfogade med fönsterbly; och af deras spruckenhet 
att de icke varit synnerligen ägnade att behålla den värme, som 
möjligen genom flitigt eldande i de öppna spislarne kunnat samlas 
i rummet. Huset låg vid Gamla och Västra gatan, hvilka icke 
gå i vinkel med hvarandra, utan snarare något så när jämnlöpande, 
hvadan tomten således sträckt sig tvärt öfver till dessa båda ga
tor. Gården var belägen »på nordligaste delen af handelsmannen 
Per Almgrens gård, hvilken består af tre gårdstomter, samman
slagna till en». Närmaste granngård tillhörde madame Strokirk, eller 
hennes son, då varande vice bergsfogden senare kamreraren Anders 
Strokirk, hvilken behöfde den till utvidgande af sin egen, och 
till hvilken den såldes 1739. (Ekenborg-Widell 1777.)

Här var det således som rektor Lars Schepner bott, och hit 
fick rektor Anders Möller inflytta. Denne uthärdade här till 1739, 
då ny rektorsgård måste anskaffas. Äfven den »nya» bekostades af 
skolans egna medel. Den förra och nu här beskrifna hade emeller
tid varit använd till »rectoris ämbetsgård» uti 16 år (1723—1739).

7. Rektorsgården 1740 var belägen söder i staden nära 
torget midt emot prostgården, på »Mellanraden» emellan Stora 
gatan och Gamla gatan, med numret 153 å Bagges karta. Den 
hade förut tillhört sadelmakaren Seinknelcts arfvingar. Närmaste 
granngårdar voro handelsmannen Erik Lekbergs nordantill och 
knappmakaren Israel Hults")  sunnantill. Ifrån Seinknekts sterb- 
hus hade gården året förut 1739 blifvit å auktion inropt af 
borgmästaren 01. E. Salin; hvilken öfverlät köpet till rektor An
ders Möller för skolans räkning.

*

*) Israel Hult ägde således, eller hade ägt, en annan gård längre södernt 
i staden vid Yxhammartorget, nämligen den förutvarande Rudbeckska testa- 
mentsgården.

Till köpeskillingen åtgingo alla skolans medel, rubb och stubb, 
så att ingenting blef öfver och rektor själf af egna medel fick 
släppa till ett rätt betydligt belopp; hvarigenom hela gårdsköpet 
för denna redan gamla och tämligen förfallna gård kom att stå 
skolan till det höga priset af 2,600 daler.



CIV Gården har 18 rum. Borgm. Salin uppdrager den till rectoris ämbetsgård.

Rektor Möllers tillskott var en af denne gifven välvillig gåfva 
till skolan, hvarigenom denna skulle för alla kommande tider vara 
i besittning af en stadigvarande, rymlig och välbelägen rektorsgård.

Beträffande gårdsköpet inhämta vi några år senare följande 
interiörer.

Den förutvarande rektorsgården, långt bort på Norr, »vid Gamla 
gatan och Vestra gatan, »belägen mellan häradsskrifvaren Normans 
nu (1748) varande gård nordantill samt Strokirkska gården 
sunnantill», blef genom borgmästaren Salins idkesamma bedrif- 
vande (eller »starka bearbetande»') hos rektor Möller, försåld till 
bergsfogden Strokirk, hvilken sedan »sammanlade denna tomt till 
sin förra, den han tillförne ägde, så att hälften af Strokircks nu 
uppbygda gård består af dessa tomter». Tills vidare fick rektor 
bo i hyrd lägenhet, nämligen hos den förutnämde häradsskrifvaren 
Norman.

Grunden till afyttrandet af f. d. Lenningska gården var väl, 
dels att förhjälpa Strokirk till större utrymme för sin då förestå
ende byggnad, dels ock att staden på sådant sätt skulle »undgå att 
bygga och bättra denna gård», som då var alldeles förfallen och 
nedrutten; »hvilken hushållsmaxim man funnit att staden äfven 
brukat vid de förra skolmästaregårdarnes försäljande».

Borgmästaren Salin hade, såsom sagdt, år 1739 för egen räk
ning uppköpt gården vid Mellanraden, som bestod af en mycken
het rum i flere särskilda byggnader. Dessa voro, i byggningen 
vid Stora gatan: fem rum och en hvälfd källare; vidare en stor 
byggning inne på gårdsplatsen med nio rum och en »god hvälfd 
källare»; ytterligare ett litet fähus, samt en gammal byggning vid 
Gamla gatan om fyra rum. Tillsammans funnos således icke minde 
än 18 rum. Icke fattades således, i viss mening, utrymme i den 
nya rektorsbostaden; men rummen voro dåliga och, såsom det 
snart visar sig, ganska otjänliga.

Borgmästaren hade köpt gården i afsigt att själf bebo den; men 
»sedan han besinnat sig och till äfventyrs funnit sig med gården 
missnöjd», fann han utväg att blifva af med densamma, genom 
att »uppdraga den till ämbetsgård» åt rektor Möller.

Köpeskillingen bestämdes först till 2,503 daler 10 öre. För 
denna »inlösen» åtgingo följande skolans tillgångar:
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De för den nyss försålda f. d. Lenningska gården influtna 
medlen utgjorde 1,050 daler.

Vidare »inventariemedel», som rektor innehafver efter sina 
antecessores, utgörande återstoden å köpeskillingen af Rudbeckska 
testamentsgården, hvilken köpeskilling var 800 daler, men hvarå 
110 daler afgått för den från kopparslagaren Biss inköpta »kål
gården», 690 daler.

Skolan hade därjämte en gammal fordran af Elias Smitt, nu 
mera borgaren Jonas Qvistberg, på 253 daler 10 öre.

Härjämte har rektor Möller lofvat att af egna medel välvilligt 
tillsläppa 510 daler.

Allt detta utgör tillsammans 2,503 daler 10 öre.
Dessa siffror inhämtas af rådstufvuprotokollet (»afhandlings- 

instrumentet») den 4 Augusti 1740. Originalet finnes bland skol- 
papperen, och nämnes bland de handlingar, som 1748 insi
nuerades till landshöfdingen, och då med magistraten till dess 
förklaring communicerades.

Af samma dokument framgår följande, angående det närmare 
förloppet af denna affärstransaktion.

Borgmästaren vill icke hafva någon «avance». Naturligtvis! 
Han begär endast ersättning för »reparationen af spislar och fön
ster», plus hvad han själf gifvit för gården. Åfven vill han hafva 
»hyran af gården», äfvensoin »grödan af ladugårdsjorden» till näst
kommande Mikaelis. Någon reparation »på taken» behöfs också.

Rektor åtog sig, »efter något betänkande», äfven detta. Han
delsmannen Strandlund, som tyckes hafva varit en godhjärtad man, 
lofvade att förära rektor 1 skeppund näfver, att täcka dropp med.

Jämväl åtager sig rektorn att hålla gården vid makt under 
sin lifstid; undantagandes dock större nybyggnad. Äfvenså att 
tillsläppa de nu bristande 90 daler 12 öre; hvarigenom rektors 
enskilda tillskott, som enligt »öfverenskommelsen» skulle vara 510 
daler, men på rådstugan uppgår till 606 daler 22 öre; hvilket 
allt gör tillsammans 2,600 daler kopparmynt, »på det att herr 
borgmästaren må få sin fulla betalning». Hvilket så uppgjordes. 
Rektor betackades.

Han tillätes att »njuta gården samt uppbära dess hyra och 
afkastning utan redogörande». Det var ju vänligt? Men (nu kom
mer det bästa) vid Möllers afgång förbehåller sig staden (som 
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livarken 1724 eller 1740 ett enda öre tillsläppt) fri dispositions
rätt öfoer gården; dock så, att den alltid förblifver rektorsgård.

Å handlingen är undertecknad! vederbörligt kvitto af Olof 
E. Salin, dateradt den 15 Augusti 1740, på mottagne 600 daler 
inventariemedel och 606 daler 22 öre rektors enskilda tillskott, 
jämte förut uppburna 1,050 daler auktiousmedel. De 253 daler 
10 öre har väl borgmästaren sedermera af ifrågavarande gäldenär 
själf uppburit.

I denna dyrt förvärfvade ämbetsgård fick rektor Möller 
nu 1740 inflytta, och skulle, enligt åtagande, reparera och vid
makthålla den, bäst han gitte och kunde. Han bodde där med 
föga tack, såsom det synes, för sina välvilliga uppoffringar, under 
de sex återstående åren af sin lifstid. Hans död inträffade på nyåret 
1746 den 5 Januari, »efter någon tids opasslighet och halfannan 
veckas sängliggande». Rektorssysslan tillträddes kort därefter af 
Jonas Höijer, förut varande konrektor i Örebro och pastor i Eker.

Nu följer ett vidlyftigt skrifveri angående skolans förhållanden 
i flere afseenden, Med både skolan, skolhuset och rektorsgården 
samt lärarnes bärgningsvilkor står det rätt illa till. »Vår skola 
är mycket af sig kommen». Skolhuset är förfallet och tarfvar an
senlig reparation. Lärarne göra sitt bästa, men kämpa med fattig
dom och nöd. Kektorsgården är knappast beboelig.

Till konsistorium afgår en afskrift af 1740 års afhandlings
instrument. Höijer protesterar mot då begångna olagligheter, och 
förelupna felaktigheter, till skolans och efterföljande rektorers pre
judice. Begär konsistoriefullmäktig att bevaka skolans rättigheter. 
Magistraten »förmenar sig icke dependera i detta mål af dom
kapitlet, och anser sig vara »själfrådande» att i sin sak göra med 
skolans betjänte (dem de ock torde kalla sine betjänte) som de 
bäst finna och vilja». Magistraten har redan »besiktigat» gården 
med det förständigande, att de vilja »utse nödiga rum åt rectori; 
hvilket nogsamt visar hvad de föra uti skölden».

Uti en inlaga till magistraten af rektor den 30 Juni 1746 
skrifves bland annat, att bostaden är alldeles i saknad af nödiga 
uthus, så att man måste »lägga hö och halm i gamla nattstugu- 
kamrar», samt till fähus hetjäna sig af ett inbygdt rum vid kam
marväggen; hvilken utväg jämväl rektor Möller i sin tid måst 
anlita. Härtill lägges att, oaktadt det dyra inköpspriset och
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många onyttiga och odugliga »skräprum», är rektor dock »rätt illa 
logerad» och kan knappt utan fara för lif och hälsa där bo.

I samma riktning afgår skrifvelse äfven till landshöfdingen, 
med andragande af hufvudsakligen följande fyra gravamina:

(1) Att rektor Möller uti köpeskillingen olagligen »instuckit» behåll
ningen af Rudbeckska testamentsgården, hvilken till rektors enskilda nytta 
blifvit donerad och icke till staden, hvilken enligt lag är skyldig att bygga, 
och reparera eller gifva hyresmedel;

(2) att bostaden (äfven 1740) ingalunda synes vara en så dyr köpeskil
ling värd, hvarigenom skolans pänningar efter hand alldeles försvinna, helst 
gården redan är »nog bofällig»; med tillägg att en byggnadstomt möjligen kun
nat af testamentsmedlen bekostas, men byggandet borde åtminstone tillhöra 
staden, hvars skyldighet det är;

(3) att ehuru gården blifvit så dyrt inköpt, är dock innehafvaren där
med rätt illa tillfreds, enär väl finnas många onyttiga skräprum, men saknas 
nödiga och oundgängliga såväl boningsrum som i synnerhet nödiga uthus; samt

(4) att fastän icke det ringaste af stadens kassa här blifvit tillsläppt, har 
staden dock förbehållit sig efter rektor Möllers afgång fri disposition, tvifvels- 
utan i afsikt att där insätta hyresfolk: hvilket är både obilligt och alldeles 
»olideligt».

Vidare följa skrifvelser till landshöfdingen från konsistorium, 
och till densamme från assessorn Carl von Rudbeck, hvilken in
lägger sin protest såsom patronus; och meddelar, att allt, hvad 
här afhandladt är, har skett »patronus oveterligt och ohördan». 
Ytterligare skrifvelser till landshöfdingen med åberopande af präst
privilegierna och kungl. resolution på prästerskapets i Strengnäs 
stift besvär 1719, samt till prosten Lidius i Örebro såsom kon- 
sistoriefullmäktig, och under dennes frånvaro vid riksdagen prosten 
Bildman i Ekeby förordnande af actor offlciosus å kronans vägnar 
m. m., m. m.

Allt detta upptager, under hvarjehanda krångel, invändningar 
och advokatyr, hela tiden intill 1748 på sommaren, då saken 
omsider var så vida bringad, att man funnit »rådligt att rifva 
och ombygga gården». Men »genom någras inkast och motstånd 
blef hela saken om intet gjord».

Jonas Höijer begär omsider, emedan behöflig nybyggnad tör 
hända (!) »sent eller aldrig blir utaf, att nödtorftig reparation» 
ad interim företages, bedjande att »Eder Nåde» (landshöfdingen) 
ville själf göra »slag i saken», samt att hvad som göras skall 
måtte i denna sommar verkställdt blifva.
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Af Höijer finnes ock en med hans handstil skrifven odaterad 
handling (sannolikt från 1748—49) innehållande ett »projekt till 
ackord med staden om hyresmedel», hvari han föreslår 100 daler 
silfvermynt årligen, att hyra sig rum för.

Om detta blifvit beviljadt, eller om den »nödtorftiga reparatio
nen» sent omsider kommit till verkställighet, synes ej. Det senare 
är väl sannolikast; ty både Höijer och hans efterträdare Anders 
Lundmark tyckas hafva, möjligen med något kortare afbrott för 
reparationen, därstädes bott, ända intill den kraftfulle och för 
skolan nitälskande biskop Serenii tid, då ämbetsgården vid Mel- 
lanraden ovilkorligen utdömdes, och ny byggnad företogs; allt detta 
i samband med skolhusets ombyggnad och löneförbättring åt lärarne.

Vid år 1766—67 uppfördes för rektor en ny byggning å 
samma tomt, med ingång från Stora gatan. Huset bestod på nedra 
botten af sal och en kammare med kök och brygghus, samt å 
öfre våningen »trenne kamrar och ett visthus; hvarjämte de gamla 
husen nere på gärden efter omständigheterna apterades till ladu
gårdshus o. s. v.

Kostnaden för detta byggnadsarbete som utfördes under ovan
ligt dyra tider, uppgick till 10,000 daler kmt (med dalerns då 
varande värde). Magistraten och borgerskapet tyckte väl nu kan
ske, att de mer än till fullo hade upprättat, hvad deras före
gångare »vårdslösat». Men detta var ingalunda fallet, ty de hade 
endast gjort sin lagliga skyldighet (och knappt den), efter att allt
sedan 1640-talet hafva alldeles undandragit sig att uppfylla både 
sina egna försäkringar och sina lagliga åligganden.

Beträffande själfva bostaden kunde det sättas i fråga, om en 
skolrektor, äfven med 1767 års ringare anspråk än nutidens, 
kunde anse sig »bekvämligen» logerad med att bo i »tre kamrar 
på en öfvervåning»; äfven om han hade två rum på nedre botten 
för hustru och barn.

Till denna ämbetsgård hade ock på sin tid hört en ladugårds- 
del »såväl i ängen som i gärdet»; men denna gick förlorad vid 1769 
års »refning», och försöket att återvinna den, hvarom på rektor 
P. Widells tid processades, aflopp utan önskad framgång.

Tvänne syneinstrument från denna tid finnas bland skolhand- 
lingarna; det ena af den 11 Maj 1115, då gården efter aflidne 
rektorn Anders Lundmarks död öfverlemnades till rektor P. Widell,
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och det andra af den 13 Maj 1183, dä gården från den sist- 
nämde öfvergick till rektor Gerhard Reinhold Höjer.

I dessa synehandlingar beskrifves på ett någorlunda åskådligt 
sätt byggnadens utseende. Den tyckes hafva haft tre fönsterlufter 
åt Stora gatan. I nedre våningen nämnas »salen» och »kamma
ren norr om portgången» samt köket. I öfre våningen »sydvästra, 
sydöstra och norra kammaren» samt »nattstugan öfver köket». 
Bland inventarier i köket nämnas en »brödgälle» uppe i taket och 
två tallrikshyllor på väggarne. »Nattstufvan» var ännu 1783 all
deles »oinredd, till både takpanelning, eldstad och väggrappning». 
Brygghuset, af sten, var en särskild mindre byggnad inne på går
den, under torftak. Vinden å densamma begagnades såsom »visthus». 
Källare af sten, hvälfd. En äldre byggning fanns åt Gamla ga- 
tan, »af ålder förfallen till tak, väggar och innanrede», och ansågs 
till intet annat duglig än vedbrand. Vid den förra besiktningen 
ådömdes en reparation af 155 daler kmt; vid den senare af sex 
riksdaler och 40 skillingar banko.

8. Rektorsgården 1822. Sedan det gamla skolhuset blifvit 
såsom sådant kasseradt och å offentlig auktion till boktryckaren 
Lindh försåldt, samt f. d. magasinsdirektionens hus, n:r 106 Norr, 
blifvit till skolhus upplåtet, med namnet schola Carolina, uppstod 
efter hand fråga om anskaffandet af en ny rektorsgård.

Uti ett rådhusprotokoll den 19 September 1822, som om
nämner en föregående af- och tillträdes-husesyn emellan rektor G. 
R. Höjers arfvingar och rektor P. Ekenvall, förekommer frågan 
om utbyte af den förutvarande rektorsgården, mr 153 Söder, mot 
en rymligare och bättre belägen gård nära schola Carolina, näm
ligen gården n:r 104 Norr.

Handlanden Gustaf Adolf Broms företedde då ett af handl. 
G. Kihlstedt gjordt skriftligt anbud å 2,600 riksdaler riksgälds 
för den gamla gården; äfvensom ett af handl. Lundboms arfvingar 
å 1,800 riksdaler riksgälds för gården n:r 104.

I betraktandet af den betydliga reparationskostnaden enligt 
senaste syningsinstrumentet (hvilket nu ej finnes bland skolhaud- 
lingarna), samt med afseende på gårdens betänkliga läge vid upp
kommande eldsvåda, såsom ock det »inskränkta utrymmet, så till 
rum som till gårdstomt», hvartill komme den betydliga skillnaden 
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emellan de båda ifrågavarande summorna, äfvensom det tjänligare 
läge som den nya gården ägde för dess åsyftade ändamål, fattade 
staden, på grund af alla dessa skäl, det beslut, att nuvarande rek
torsgården skall å auktion försäljas, samt att, om icke högre 
anbud därvid göres, den erbjudna summan af 2,600 riksdaler 
riksgälds af staden antages, hvarefter inköpet af gården n:r 104 
genom handlanden G. A. Broms ombesörjes. Besigtning å denna 
skall genom magistraten anställas. Vid auktion inropades den 
gamla gården af handl. Kihlstedt för 2,600 riksdaler riksgälds 
(genom misskrifning i protokollet står här »banko»); hvarutöfver 
intet högre anbud gjordes.

I denna nya och i alla afseenden fördelaktigare ämbetsgård 
fick således rektor P. Ekenvall inflytta 1822. Efter denne be
boddes den af rektor Otto Joel Gumælius, och innehades af honom 
under hela hans ämbetstid och äfven efter 1862 ända intill hans 
1876 inträffade död. Efterträdaren Johan Emil Strömberg, be
bodde egen gård (hörnhuset vid Järntorget och fortsättningen af 
Olaigatan västerut). Läroverkets nuvarande rektor, Lars Phragmén, 
åtnjuter af staden kontant hyresersättning i stället för rektorsgård.

9. Till vinnande af en sammanfattad öfversikt öfver nu uppräknade 
skolgårdar vidfogas härmed en karta öfver Örebro.

Den raka gatan, rätt i norr och söder, (1) är Stora gatan, n. v. Drott
ninggatan. Den krokiga gatan, som slingrar- än till höger än till vänster om 
den förra, är (2) Gamla gatan. Vid högra sidan af kartan är (7) Östra Jordgatan; 
och på vänstra sidan (6) Västra Jordgatan bruten i många bukter.

Tvärgator äro: Repslagaregatan, n. v. Fredsgatan, här ej synlig; samt 
(4) Kvarngatan, n. v. Engelbrektsgatan, och (5) Skolgatan, n. v. Vasagatan.

Följa vi nn kartan nedifrån uppåt, träffa vi följande gårdar: (114) 
Svenssonska kollegagården; (115) Rudbeckska testamentsgården; (153) rektors
gården vid Mellanraden 1740.

Vid skolgatan: (A) skolan, (B) kgrkan, (C) äldsta skolgården från 1500- 
talet. Vidare: (137) »bytesgården» 1661, som sedan heter Amanska kollega
gården 1716.

På norr finna vi: (109) Silltorget, n. v. Järntorget; (18) Kungsstugan; 
(106) gamla karolinska trähuset (schola Carolina) 180: och (104) rektorsgår
den 1822. Högre norrut, här ej synlig, rektorsgården 1724, tvärt öfver hus
raden från Gamla gatan till Västra gatan.

Nu varande karolinska läroverket är beläget längre till höger om den 
plats som på kartan heter slottsvaktkarlarnes täppor (genom tryckfel på kartan 
står »trappor»). Söder om och midt för läroverket befinner sig PetrVobelisken 
i skolparken näst invid ån.



Karta öfver en del af Örebro (efter Bagge 1785).
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VII.
LÄKARNE.

1. Om sättet och vilkoren för lärares antagande inhemta 
vi, att i äldre tider (äfven före 1571) skolemästaren antogs af 
biskopen efter föregången »examen«-, hvarvid synnerligt afseende 
fästes på, om han vore »god grammatieus». Efter 1595 skulle 
han äfven förete intyg om examen inför collegium i Upsala).*

*) Jfr. Hollander, Underv.-hist., s. 530—560.

Rektor antog i sin ordning sina medhjälpare i skolarbetet, 
hörare, vanligen bland de lärjungar, som genomgått skolan eller 
gingo i de högre kretsarne. Skolan var således på sin tid äfven 
ett slags lärareseminarium, där de äldre djäknarne redan under 
skolåren, såsom instructors i de lägre klasserna genomgått en 
»profkurs».

Biskopens makt begränsades efter 1604 genom de då nybildade 
konsistorierna. Vid 1601 framträda kollegerna såsom mera själf- 
ständiga klasslärare.

2. Beträffande lärareprof, började man snart fordra afläg- 
gande af sådant inför biskop och konsistorium, oafsedt de intyg 
som företeddes från andra håll. När 1639 rektoratet vid schola 
Telgensis skulle besättas, till hvilken syssla Nicolaus Buddceus, 
förut rektor i Örebro, var en af de båda sökandena, resolverades, 
att hvilkendera af dem som Telgenses bestämde sig för, skulle i 
Strengnäs skrifva theses och däröfver publice disputera, samt vidare 
hålla en oration.

Fordringarne för kollega äro, enligt 1649 års skolordning, 
att väl känna modersmålet, kunna tolka godkända latinska för
fattare samt skrifva och tala latin, språkriktigt och regelrätt. Af 
rektor och konrektor fordras därjämte kunskap i dogmatik, gre
kiska, dialektik och retorik. Skolordningen 1693 fordrar för rek
torat två till tre års akademiska studier, och omnämner för öfrigt 
»ordentlig kallelse» till sådan skoltjänst; samt för kollegat förslag 
af rektor. Först 1724 föreskrifvas formliga prof, nämligen för
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rektorat teser, disputation ocli »lectio cursoria», samt för kollega
sysslor blott »förhör» inför konsistorium.

3. Liksom i äldre tider icke ens studentexamen var nödig 
för befordran till kollegat, så var icke heller filosofisk grad erfor
derlig för lektorat eller rektorat. Så blef 1625 Buddæus, hvilken 
då blott var ordinerad till präst, redan konrektor i Strengnäs, 
utan att då ännu hafva bevistat någon akademi. Efter Upsala 
akademis förnyade privilegier 1625, som innehöllo, att inrikes pro
moverade skulle ha företräde i värdighet och befordran framför dem 
som utrikes vunnit sådan lärdomsgrad, tog saken den vändning att 
äfven efter utomlands idkade gradualstudier, promotion i allmän
het söktes inom riket. Så likaledes Buddæus, hvilken, efter flera 
års studier vid utländska akademier samt där hållna disputationer och 
föreläsningar, återvände till Upsala och där promoverades 1633.

Af lärare i Örebro befinnas flere bland rektorerna icke varit 
graduerade, och bland kollegerna hörde det till ovanligheterna, 
ända intill långt fram på 1700-talet, att någon var det.

4. Vid tillsättande af skolsysslor gjorde sig äfven någon 
gång gällande regeringens promotorial. Detta var fallet med 
Antonius Caroli Hessler i Örebro. Likaså gjorde staden eller 
magistraten anspråk på att, emedan de bidrogo till skolmästa
rens underhåll, få föreslå eller kalla den person, som de an- 
sågo lämplig; hvarvid konsistoriet hade rätt att bevilja eller 
afslå sådan kallelse. Denna sin förslagsrätt ville borgmästare 
och råd äfven utsträcka till vägran att emottaga sådan person 
som icke behagade dem. Äfven därpå finnas i Örebro allt för 
tydliga exempel i dessas förfaringssätt mot Buddæus.

5. Lärarnes tjänstgöring var, särdeles i älsta tider, mycket 
ansträngande. Arbetet i skolan pågick från tidigt på morgonen 
till sent på aftonen, med mycket korta ledighetstider. Såsom yt
terligare ogynnsamma omständigheter tillkommo äfven lärarnes få
talighet och lärjungarnes ofta betydande antal. Då klasserna skulle 
sysselsättas åtta till nio timmar dagligen, och hörarne dessutom 
skulle leda sångundervisningen, hvar i sin klass, så kunde lindring 
endast beredas genom klassernas sammanslående och gemensam 
undervisning i vissa ämnen. Att det öfverdrifna skolarbetet, i för
ening med mycket dålig aflöning och ett sådant uppehälle, om 
hvilket det var ett förmildrande uttryckssätt att säga att det var

VIII
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»näst intill svält», skulle i en hög grad verka nedtryckande på håg 
och arbetskraft, låg i sakens natur.

6. Uppgiften att en del underlärare varit underkastade kropps
aga, tillhör utan tvifvel antingen medeltiden eller en sådan ställ
ning efter reformationen, då läraren tillika var lärjunge och såle
des ännu gick sub ferula-, något som vid reformationstiden var 
fallet med redan prästvigde unga personer (diakoner), hvilka vid 
katedralskolan fortsatte sina studier.

Däremot tillämpades bötessystemet (mulcta) flitigt, i biskopens 
eller styresmäns enskilda ordningsstadgar. Enligt mäster Jacobi 
leges stadgades 1615, att den lärare som underläte att på be
stämd timma korama tillstädes i skolan skulle plikta en mark, 
och den som öfvade drickande på otillåten dag (annat än onsdags
eftermiddag) skulle utlägga en hel daler. En andre kollega i 
Orebro hade gjort sig skyldig till den senare felaktigheten; och 
plikten blef nedflyttning från en bättre socken till en sämre, mot
svarande bötesbeloppet en daler.

7. Vi komma nu till lärarelönerna, så vidt, de till sitt be
lopp äro kända. Af skolföreståndare i Örebro från medeltiden äro 
hittills endast tre till namnet bekanta, nämligen Johannes de Kil, 
från Kils socken i Nerike 1347, och Petrus Johannis (eller Jons
son) de Malmom, antagligen från Malma i Södermanland, hvilken 
var »rector scholæ» i Örebro 1375, samt Andreas Lydhekini 
1387, likaledes scholasticus Orebroensis, sist munk i Vadstena. 
Åtminstone de båda förstnämda torde hafva varit föreståndare för 
en stads- eller borgarskola i staden. Om ingen af de tre finnes 
någon uppgift angående löneförhållanden.

Stockholms stad har, sannolikt före slutet af 1200-talet, vid 
sin Nicolai-^yAa (Storkyrkan) haft en stadsskola eller borgare
skola. En sådan namnes 1318, då hemmanet Morsta (2^2 raall‘ 
tal i Össebygarn) blef anslaget till rektors underhåll. T Enköping 
1406 hade rektor 20 marks lön af tionde. I Visby skola, som 
namnes 1544 med rektor och två hörare, hade samtliga lärare 
»kost, sängar och hus af staden» samt lön af staden och lands
bygden, rektor 120 daler silfvermynt, och de båda hörarne 40 och 
60 daler silfvermynt.

8. Skolmästaren i Örebro herr Gottschalk fick 1545 half- 
parten af kyrkotionden i Österåker och Julita; och mäster Ghri-
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stiernus Henrici (rektor i Örebro omkr. 1555—57) uppbar biskops- 
och kanikdelen i Vestermo, utgörande hvete, råg, korn och hafre, 
10 »pund» 2 spann och S1/^ fjärding; äfvensom 1556 från Fel- 
lingsbro 3 »pund» råg och 2 »pund» korn, hvilket länge tyckes 
hafva varit den vanliga lönen.

I förläningsregistret 1561 anslås åt skolmästaren i Örebro 
(icke namngifven) 2 »läster» (96 tunnor) och 1562 likaledes 2 
läster. Vidare »skolmästaren i Örebro» (Holgerus Olai) 1570, samt 
»herr Nils skolmästare» (Nicolaus Petri) äfven 2 läster o. s. v. 
Med sådant löneanslag af 2 (till 3) »pundläster», eller 96 (till 
144) tunnor spannmål, var vida bättre sörjdt för skolmästarens 
bärgning än i långt senare tider. Men krigsförhållanden, miss
växt, samt »rikets tillstånd och behof» kunde ofta medföra dels ordi
narie afkortningar, dels uteblifvande af all lön på ett eller annat 
sätt. Så Örebro-rektorn Holgerus Olai, i ett förut anfördt latinskt 
bref till Johan III.

I afseende på skolmästarnes underhåll heter det 1571, att »dessa 
skola med en redlig itnderhållning försörjde varda, enär det är visst, 
att ingen kan bättre vara värd ett godt underhåll, än en flitig och 
trogen skolmästare; ty lika nödvändigt som hans arbete är, lika 
tungt och fullt af förtretligheter är det ock». Jämte frihet från 
gästning och all annan allmännelig tunga, skulle skolmästarena 
hafva sina gårdar och sin bekvämliga boning fritt af domkyrkan, 
eller annorstädes af städerna. Dessa äro ock skyldiga att af sina 
medel reparera och underhålla gårdarne.

Enligt prästerskapets betänkande 1620, hvilket dock icke kom 
till verkställighet, skulle rektor hafva i lön 144 tunnor kyrko- 
tionde, samt hörarne åtnjuta bidrag af staden jämte sockenhjälpen. 
Bland 12 sådana uppräknade städer nämnes Örebro.

9. Jacobus Rudbeckius börjar sin liber scholæ med en för
teckning (ratio paroeciarum) öfver de socknar af hvilka lärare 
och lärjungar skulle hafva sitt uppehälle. På hans tid lågo till 
Örebro skola (scholæ adjacebant) följande socknar: »Örebro (civitas, 
cum annexis) Almby, Läugbro och Änesta; vidare Kråklinge, Kum- 
bla, Edsberg, Viby, Lerbäck, K nista, Väsehärad, Sköllersta, Glans
hammar, Vintrasa, Axeberg, Ekeby, Hardemo, Götlunda, Mosjö, 
Kilen, Boderna, Lillekyrkia».
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Då Jonas Maximus Helsingus var rektor (1596-—1603) lydde 
under skolan scholæ (suberant): Askersund, Hammar, Snaflunda. 
»När de blifvit borttagna, är obekant». Men under Jacobi närma
ste företrädare Andreas Birgeri Cantherus (1612—15) lärer (ni 
jailor) den förändringen hafva skett, att Vermlandssocknarna 
»Visnum, Ölmehärad, Kilen, Nor, Kila, Millesvik blefvo, för des
sas aflägsenhets skull, från Orebro skola afsöndrade».

1 Palmsköldska samlingarna antecknas, att »dessa efterskrifna socknar 
hafva af ålder legat under Örebro skola, och äro sedan dädan komna och under 
Karlstads och Filipstads skolor (lagda): Kilen, Nor, By, Kila, Millesvik och 
Färneboda, med deras annexer». Dessa efterskrifaa hafva sedermera ännu legat 
noder Örebro: »Väsehärad, Olmehärad, Visnum, Ny socken, Bodarne eller 
Karlskoga, Boda». Dessa förutom äro under Karlstads skola behållna, de som 
af ålder därtill legat hafva: »Fry(k)sdalen, Elfvedalen, Stufvenäs, Arfvik, 
Gillberga, Holmedaleu, Blomskog, Kilen, mm annexis... Hambrön; et for- 
tassis plura, quce ignorantur, beneficia».

Sedan Jacobus Rudbeckius från Örebro kommit till Strengnäs, 
och det var fråga om återförvärfvandet af »socknarne» till Örebro, 
skrifves 1627 i Juni, från biskop Paulinus till superintendenten 
mäster Jonas i Mariestad, ett latinskt bref, af innehåll att samt
liga Vermlandssocknarna på sin tid hört till Orebro (omnes in 
universa Vermelandia paroecias Orebrogiance scholæ fuisse subjec- 
tas antiquitus), och att skolorna i Karlstad och Mariestad äro 
att anse såsorn kolonier från Örebro; äfvensom att änkedrottning 
Kristina, moder till nuvarande konungen, efter underrättelse härom, 
återställt till Örebro de borttagna socknarna, hvaröfver drottningens 
bref bifogas.

10. Lärarnes tiondelön var underkastad åtskilliga afkort
ningar. För rektor i Örebro voro 1615 anordnade 96 tunnor 
spannmål från Vintrosa och Täby. Mäster Jacobus redogör 
närada år för afkortningarne å detta belopp. Dessa voro, i Vin
trosa: för vinsäd tre tunnor, till domkyrkan en tunna, bibelns 
tryckning en tunna, tiondemätarena (»målspannen») en tunna. 
Återstodo således där råg 16 tunnor, malt 30 tunnor. I Täby 
likaledes 6 tunnors afkortning; återstodo råg 12, malt 16 tunnor, 
eller tillsammans sjuttioåtta tunnor, hvilka tillsammans med de af- 
kortade 12 göra 90 tunnor. Af de bristande sex synes intet 
spår. Kanske utgjordes de af hafren och hvetet, som drottningen 
förbehållit sig.
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Ett försök till ytterligare afdrag, nämligen af hvar femte 
tunna, gjordes af uppbördsfogden, genom falsk anteckning i tionde
längden; men motades af rektor genom personligt andragande in
för drottningen (Karl IX:s änka).

Utom tienden, hvilken 1615 i Örebro gällde 2V4 daler tun
nan, och tillika inbragte ett lass ved af hvarje tiondegifvande bonde 
(för att slippa föra säden annorstädes), hade rektor dels/n bostad, 
hvilken, enär rektor hade sin egen »fädernegård;, och där bodde, 
uthyrdes för skolkassans räkning mot ett hyresbelopp af 8 daler, 
dels ock de vid skolan vanliga extra inkomsterna för rektor.

Den ordinarie rektorsbostaden i skolstnfvugården snedt emot 
skolan, bestod af stuga och kammare samt ett kallrum, jämte 
nödiga uthus; hvarom vidare längre fram.

Extra-inkomsterna till rektorslönen (accidentia') voro obetydliga, 
och utgjordes af inskrifningspänningar, afgifter för sång vid be- 
grafningar, diskantspänningar och afgifter vid afgång från skolan 
(pro exitu). Vid inskrifning betalades af gammalt till rektor en 
mark (senare af nobiles och förmögnare en å två daler). I Örebro 
afstod 1615—26 rektor, till bildande af en skolkassa, hälften afen 
mark eller 4 öre. Vid begrafningar hade för hel skola betalts 10, 
nu 12 mark. Rektor afstod äfven här för samma ändamål 4 öre, 
och vidare i samma proportion för half skola, eller blott en klass. 
Af sångpänningar, vid enskilda högtidligheter i kyrkan samt vid 
sjungandet framför portarne (ostiatim), vanligen utgörande 2 å 3 
daler, åtnjöt rektor en tredjedel. Afgångsafgiften, af hvarje från 
skolan afgående lärjunge, utgjorde nämda år 2 öre, men kunde upp
gå till 8 öre. Därtill plägade på senare tid komma pro testimo- 
nio en daler. Vidare nämnas i Strengnässtadgarne »ljus, nötter, 
enbär (grana juniperina) och annat». Dessa synas hafva varit fri
villiga gåfvor. De sistnämda voro afsedda till brygd af enbärs-öl, 
hvilket sistnämda sålunda var en vanlig dryck på 1600-talet och 
sannolikt långt tidigare.

Under rektorsledigheten 1630—35 uppburo kollegerna, utom 
rektors vanliga »accidentier», (däribland äfven för Luciæ-sång), 
2 kannor säd och ett »lass» ved af hvarje lärjunge i tredje eller 
högsta klassen: därjämte afgift för privatläsning af 72 lärjungar, 
med en daler i terminen eller fyra daler om året.

Den därefter utnämde rektor Buddams ansåg anledningen 



CXVin Kollegernas uppehälle. Rektors brotulls medel. Svält-systemet, 

till lärjungarnes betungande med hög läroafgift (didactrum,) ligga 
däri, att lärarne här i Örebro, i olikhet mot det vanliga fallet 
annorstädes, voro gifta.

Dessa klaga emellertid, att de efter 16—17 ars mödor icke vun
nit någon förbättring i socknar, eller befordran till någon (enklare) 
prästerlig lägenhet, samt klaga öfver brist på lifsnödtorftigt uppehälle.

11. Sådant var i allmänhet kollegernas tillstånd. Deras 
förhållanden förbättrades ingalunda därigenom att Gustaf II Adolf 
haft den välvilliga önskan och afsikten att bestå dera 75—200 
daler i fast lön; lika litet som omständigheterna och »rikets tarf- 
vor» tilläto honom att aflöna rektorerna med tilltänkta 300—-400 
daler. Kollegerna hade således att förfarande draga sig fram genom 
privatläsning (pædagogia), predikobiträde (concionando) och soc
kengången; i strid mot den 1611 uttalade satsen att denna vore 
mera lämplig för djäknarne.

12. Uti en kunglig skrifvelse af 1646, innehållande svar af 
drottning Kristina, å några af biskop Johannes Matthiæ inlagda 
■postulata, gifves till känna, att drottningen, »för att lindra borger
skapets i Örebro (och Nyköping) trångmål, samt till så mycket 
större styrka och förkofring af de bokliga konster som där idkas 
och exerceras, unnt och efterlåtit skolemästaren (i nämda städer) 
etthundrade daler silfvermynt årligen att uppbära och annamma 
af portetullarne där sammastädes; och detta allt till en behagelig 
tid». Detta betydliga tillskott till rektorslönen har dock sannolikt 
icke länge fortfarit; ty icke ett ord därom afhöres vidare.

13. Då lärarnes löningsstat 1652 inträdde i sitt andra skede, 
blefvo kollegerna åter besvikna i sina förväntningar, så mycket 
mer som den tre år förut 1649 gjorda regleringen velat tilldela 
kollegerna 50 tunnor eller en tredjedel mot rektorer och lektorer. 
Men vid närmare beräkning fann man sig, »för riksens tillstånds 
skull», föranlåten att icke gifva dem någonting alls, utan hänvisade 
dem i stället till socknegången-, »det gamla svältsystemet», hvilket 
gjorde ordspråket nostra farna fames till en bedröftig verklighet. 
Att »knappheten om födan» icke just kuude upplifva och uppmuntra 
hågen och glädjen vid skolarbetet, tnå man ju ej förtänka dem.

Afven i den afkortade lönestaten af 1652 var det ofta för- 
enadt med betydande svårighet för kollegerna att få ut de socken- 
gångsmedcl som voro till dem anslagna. Se t. ex. Jonas Höijers
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och P. Widells erfarenheter såsom lärare i tredje klassen (således 
öfverste hörare) i Örebro, där deras lön i staden utgjordes al’ den 
sockengång som kunde erhållas af civ es; hvarvid en stor del af 
lönen bestod af endast »restantier», som icke betaltes, och som 
äfven i bästa fall måste upptagas «halföresvis.»

Det knappa och ovissa i lärarnes lönevilkor framkallade på 
1680-talet en alltför berättigad klagan öfver deras »betryckta 
ställning», och föranledde betraktelser öfver ämnet om det synda
straffet att vara lärare (quem Jupiter odit, pædagogum facit).

Otillräckligheten i direkt aflöning sökte man afhjälpa indirekt 
genom prästprivilegier, befrielse från vissa skatter eller onera, för
höjd tjänsteårsberäkning o. s. v. Befordran skulle efter 1724 ske 
»åtminstone inom sju eller åtta år», då lärarne skulle blifva »utur 
oket släppte». Detta blef dock ofta blott tomma förespeglingar. 
Många lingo tjäna i 17—20 år och därutöfver. Stundom tycktes 
också en viss liknöjdhet eller oförtjänt afvoghet hos höga veder
börande hafva gjort sig gällande. Den berömlige Jonas Höijer blef 
flera gånger förbigången (prejudicerad) vid sökt befordran till lekto
rat eller pastorat, då medsökandena afgjordt voro mindre meriterade.

14. Äfven af den 1652 afkortade lönestaten (som skulle 
för rektor, konrektor och apologist utgöra 120, 70 och 30 tunnor), 
hafva vederbörande i Strengnäs stift, äfven när de åtnjölo hel lön, 
»icke fått öfver 104, 60 och 26 tunnor». Så 1777. Bagge 1785 
har 90, 50 och 22 tunnor.

Kollegerna, »som endast hafva sina sockengångar att lefva af», 
blefvo af Karl XI benådade med några tunnor kronotionde af 
bibeltryckstunnorna ; hvartill biskop Jesper Svedberg i Skara stift 
gifvit anledning genom en för konungen hållen predikan, som 
finnes intagen i Svedbergs postilla (benämd Gudi helgad Sab- 
batsro); hvaruti denne »på det eftertryckligaste och ömmaste af- 
skildrat skolehörarnes klena vilkor och usla belägenhet, samt där
med rört konungens hjärta att tänka på deras vilkors förbättrande».

Vi skola låta skolbetjänterna själfva med egna ord redogöra 
för sin ställning. De skrifva 1695 till konsistorium sålunda:

Såsom Venerandum Consistorium begär veta kunskap om vår årliga in
komst och underhåll, som är ganska ringa, och intet annat är än den ganska 
besvärliga sockengången, besynnerligen nu i denna svåra tiden; kunna vi därpå 
ej gör något visst förslag. Här i staden är det alldeles ovisst, emedan allt för 
många, både af förnäme ståndspersoner så väl som af gemene, hvilka till det 
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oss beviljade deputat icke låta sig bekväma, föregifvandes en del sig icke vara 
medels kungligt påbud därtill förbundne, andra för medellöshet; och många 
ursäkta sig därmed att de inga barn hafva i skolan, och således sig undandraga 
vilja, och med flera otjänliga insagor sådant oss förunte salarium afskära och 
förhålla. Dock, på Ven. Consistorii befallning, äro vi förorsakade att gifva 
tillkänna, hvad efter vanlighet vi undfå pläga, med följande specifikation såväl 
på sockengången som augmentet, hvilket kongl. maj:t oss nådigast förunnt och vi 
med stort besvär måste hemta från Mariestad, bestående af 85 daler koppar
mynt; hvaraf för dess ut fordran afgår, till resans omkostnad med hästlega och 
sådant, 12 daler.

På Örebro stad kan intet förslag göras, emedan de äro så ganska få 
som utlägga sockengången(!). Anesta, Längebro och Almby vid pass 7 daler, 
Svinevad 16 daler, Knidesta, pro cantu, 15 daler, tillsammans 38 daler i ter
minen (4 om året), eller för år 152 daler.

Denna uppgift är meddelad af Olaus'Nyhtelius, som var öfverste hörare 
och tillika sånglärare, och i sistnämda egenskap åtnjöt sockengången af Knista.

Kollega i andra klassen var Ericus Öman, hvilken har följande siffror: 
af Viby och Tångeråsa 18 daler, Lerbäck 12 daler, Hardemo 10; summa 40 
i terminen, eller för år 160 daler.

Kollega i första klassen Samuel Hallman har följande inkomst: af Glans
hammar och Ringkarleby 20, Vintrosa och Tysslinge 10, Mosjö och Täby 7 
daler, eller 37 daler i terminen och för året 148 daler.

Den sistnämde (Samuel Hallman) skrifver året förut, 1694-, sålunda: »Om 
jag intet kommer härifrån (från Örebro), så svälter jag alldeles ihjäl; efter 
sockengången hålles för ett tiggeri och ingen (bestämd) ordning är. Där man 
bör hafva 6 öre, får man intet mer än 3 eller 4 öre; kanske ock intet. Om 
ej kyrkoherden här (i Örebro) varit, hade jag ej kunnat uppehålla mig, sedan 
jag hit kom. I Glanshammar satt jag i största miseria, och är skyldig både 
den ena och den andra. Gud uppehälle mig med ett godt tålamod! Min sorg 
är större, än (att) jag kan något rätt beskrifva».

För åren 1777 och 1785 meddelas följande om då varande 
sockendelning.

Tredje eller öfverste höraren åtnjöt 5 tunnor af augmentet, 
samt sockengången af Örebro stad och Svennevad i både förgång 
och eftergång; men af Ansta, Längbro och Almby allenast i för
gång. Andre kollega likaledes 5 tunnor af augmentet och socken
gången af Viby och Tångeråsa samt af Hardemo och Lerbäck, i 
förgång och eftergång. Förste (eller lägste) kollega hade endast 
3 tunnor af augmentet, jämte sockengången af Glanshammar och 
Ringkarleby, Mosjö och Täby i för- och eftergång, samt Vintrosa 
och Tyslinge endast i förgång.

15. Som dessa inkomster visat sig vara alldeles otillräckliga 
till skolbetjänternas nödtorftiga bärgning, hade biskop Jakob Sere-
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nius i Strengnas 1763 föranstaltat en subskription af åtskilliga 
personer bland »ridderskapet och adeln, prästerskap och stånds
personer» till kollegernas uppehälle. Detta lyckades de första åren 
förträffligt, så att hvarje kollega erhöll något mera än 500 daler 
om året i subskriptionsmedel. Men genom många subskribenters 
död och i anseende till svåra tider, har »denna förmån blifvit till 
en obetydlig inkomst förvandlad».

Landshöfdingen Joh. Abr. Hamilton i Örebro lät 1768 till 
samtliga församlingarna i Nerike utgå en skrifvelse, i hvilken han 
»på ett ganska ömt och intagande sätt» sökte förmå dem, att ur 
sockenmagasinerna årligen något bidraga till kollegernas underhåll. 
»Men denna föreställning, änskönt uppfylld med bindande motiv, 
vann på intet ställe bifall, undantagandes det att Hardemo försam
ling lofvade att ur sitt sockenmagasin, på behaglig tid, tilldela 
kollegerna en tunna råg(l).

Listor öfver vsubskriptions-delning» finnas i behåll från 1770—83; 
och »nyårsbref» till subskribenterna från kollegerna omförmälas 
under denna tid. Den som haft besvär med upprättandet af dessa 
skrifvelser och »subskribent-delningar», hvilka åsyftade att alla kolle
gerna (t. ex. 1770—71: Ekenborg, Höijer, Qvist) skulle få lika 
andel, bar varit collega supremus mag. Håkan Ekenborg.

»Repartitions-listor» löv sockengångsmedel och djäknepänningar, 
sända till Örebro från rektor i Strengnäs, finnas för 1787—91; 
och upplysa, att 1787 hela discentium sockengång utgjorde 14 rdr 
33 sk. banko, att fördelas mellan 12 lärjungar. En af dessa hette 
(Johan Gottfrid) Seuerling, son till den förut nämde teaterdirek
tören')• Hans andel blef 24 skilling banko. Under de följande 
åren har hela uppbörden till samtliga kolleger, kantor, och scho- 
lares, sammanlagdt uppgått till 71 å 74 riksdaler banko.

Djäknepänningarne till Örebro skolstat uppgingo 1791 till 
följande belopp. För staden uppgifves ingen siffra. Till tredje 
kollega 8: 16,6; andre kollega 23: 17,6; förste 17: 20; kantor 
7: 45; scholares 17: 39,6. Hela summan utgjorde således 74:37,6 
banko; hvilket belopp af då varande rector gymnasii (sedermera

*) Han var född 1773 i Göteborg, och inskrefs i Örebro 1786, samt dog 
såsom director cantus i Karlstad. En yngre broder, Johan Peter, född 1788 
på Aby i Längbro, inskrefs 1799. Äfven om honom antecknas att han blef 
musices director i Karlstad.
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biskop) Stephan Insulin, remitterades till skolan, uti till sina num
mer antecknade »riksgäldssedlar».

16. Ända intill våra dagar stannade aflöuingsbeloppet vida 
under hvad som upptagits uti den oafkortade lönestaten af 1649, 
hvilken upptog 50 tunnor för kollega.

Först genom löneregleringen af 1819 skulle den grundsats i 
någon mån förverkligas, som redan 200 år förut blifvit uttalad af 
Gustaf II Adolf. Genom interimstaten 1819 bestämdes för samma 
tjänstegrader samma lönebelopp-, hvilka, om de ock icke kommo 
högre än till 25—’30 tunnor för kollega samt 60—80 för rekto
rer, dock upphäfde den orättvisa och ojämnhet, hvarigenom en 
kollegalön på vissa orter kunde nedgå ända till 3—4 tunnor, 
jämte ett obetydligt bidrag af djäknepänningar och kollektmedel.

17. Löner efter 1858. Sedan lärarnes löneförhållanden länge 
befunnits otillfredsställande och, särskildt med afseende på deras 
uppförda fasta lön, oskäligt låga i förhållande till andra ämbets- 
och tjänstemäns, skedde omsider 1858 en genomgripande löneregle
ring i förening med afskaffande af alla tillfälliga löneförmåner samt 
allehanda sportler. Genom cirkuläret den 20 Mars 1858 bestämdes, 
att, mot afträdande af alla extra förmåner däribland af prebende 
(utom i fråga om vissa teologie lektors-befattningar), samtliga lärare 
uteslutande allönas af statsmedel, enligt följande grunder. Rektor vid 
högre fullständigt läroverk erhåller i årlig lön 4,000 rdr riksmynt, 
med förhöjning af 500 rdr, efter tio års tjänstgöring såsom rektor. 
Lönen för en lektor bestämdes till 2,000 rdr, med förhöjning efter 
fem år till 2,500, och så framgent 3,000, 3,500 rdr. Lönen för 
en adjunkt eller kollega till likaledes fyra lönegrader 1,000, 1,500, 
2,000, 2,500. En femte lönegrad (på 4,000 och 3,000) tillades 
1863. Vid 1874 års riksdag bestämdes en löneförhöjning af 500 
kronor på hvarje lönegrad.

Öfningslärare skulle efter 1858 hafva i årlig lön 500 rdr, 
och efter fem år 750, samt efter tio år 1,000 rdr, hvarjämte till 
kongl. majt:s disposition ställdes en viss summa till arvoden åt 
gymnastiklärare, lärare i musik och sång, samt i teckning. Härtill 
kom ett tillägg för vapenöfningar m. m., hvarigenom arvodet 
till gymnastiklärare vid de högre fullständiga läroverken 1863 be
stämdes till 800 rdr och efter 10 år till 1,200 rdr. Genom 1874 
års löneförbättring bestämdes lönegraderna för lärare i musik och 
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sång, samt i teckning till 750, 1,000 och 1,250 kr. samt för 
lärare i gymnastik 1,000, 1,250, 1,500 kr. Teckningslärarnes löne
förmåner förhöjdes 1878 till samma belopp som gymnastiklärarnes.

Från och med år 1882 har riksdagen årligen beviljat en tillfäl
lig löneförbättring af 250 kr. för rektorer och lärare i högsta 
lönegraden, samt 500 kr. för öfriga ämneslärare. Vid 1898 års 
riksdag beviljades 500 kronors tillfällig löneförhöjning åt alla rek
torer och ämneslärare.

Ny lönereglering för läroverken torde vara att motse i sam
band med frågan om dessas reorganisation.

18. Vid kapitlet om lärarne torde här äfven i korthet böra 
omförraälas hvad vi hafva oss bekant om fyra mera privata läro
anstalter, som stå vårt ämne helt nära; nämligen Collegium Rud- 
beckianum i Upsala 1610—13, där bröderna Johannes och Jacobus 
Rudbeckius voro lärare; samt den med Jacobi Rudbeckii verksam
het i Orebro samtidiga adliga skolan å Örebro slott, som leddes 
af den lärde och för sina motgångar bekante Jonas Hambræus 
Helsingus; vidare adelsskolan på Riddarhuset i Stockholm 1626 
—-29, vid hvilken Jacobus Rudbeckius, efter afgangen frän Örebro 
och Strengnäs, själf blef en af professores; och slutligen Johannes 
Bilbergs privata akademi i Örebro vid 1693.

Vi börja med Collegium Rudbeckianum, hvilket grundlades 
i Upsala i Mars 1610 och fortgick till Juni 1613. Läroplanen 
var till sina hufvuddrag följande.

Med språk, såsom grundval till vetenskaperna och instrumenta 
sapientiæ, borde undervisningen börja, inskränkt till det nödvändiga, 
med öfversättning från latin till ett bekant språk, grammatisk re
solution utan vidlyftiga kommentarier; samt fortgå under samlandet 
af fraser och talesätt, jämte stilöfningar och Hitiga repetitioner.

Endast latin eller grekiska fick talas i kollegiet. Klassiska 
författare skulle imiteras, särdeles Cicero i brefstil, samt Terentius, 
hvilken äfven agerades, i talspråket. Dessutom idkades Plautus, 
och i historisk latin Cæsar.

I grekiska börjades med nya testamentet, hvilket lästes gram
matiskt och teologiskt, jämte det att fraser uppskrefvos. Af pro
fana författare forekomme Xenophons Cyropædia; vidare Demosthe- 
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nes’ tal, samt Euripides, hvilken älven agerades. Så uppfördes dennes 
tragedi Cyclops 1611 på grekiska, i närvaro af akademiens pro
fessorer och stadens förnämsta borgare. På latin uppfördes 1610 
Terentii Eunuchus, och 1612 hans Adelphi, samt 1813 densammes 
Phormio.

Utantill lärdes och reciteredes på grekiska Pauli bref till Titus. 
I hebreiska lästes grammatik och valda stycken af Moses’ böcker.

Af vetenskaper studerades, utom de vid akademien vanliga, äfven 
geografi, kronologi och historia samt De antiquitatibus gentium. 
Vidare botanik med exkursioner (den första i Sverige anställd 
1610), medicin (om sjukdomars orsaker och beskaflenheter), fysik 
(om naturföremålens nppkomst, egenskaper och beståndsdelar) samt 
om meteorer, äfvensom psykologi (de anima).

Uti öfningarna ingingo äfven deklamationer af tal på latin 
eller grekiska, samt disputationer i allehanda vetenskaper.

Ensam genomgick och rättade Johannes årligen omkring 
8,000 latinska och grekiska stilöfningar, utgörande omkring 200 
för hvar och en af läseårets 42 veckor.

I undervisningen biträddes han hufvudsakligen af sin såsom 
skolman föga mindre utmärkte, men i ett icke mindre betydelsefullt 
kall verkande broder Jacobus.

Såsom lärare vid Collegium Rudbeckianum biträdde äfven nå
gra af de skickligaste bland de äldre studenterna (seniores) vid aka
demien. 1 läroanstalten voro 1610—13 inskrifne omkr. 90 lärjungar.

Jämte ledningen af denna privata läroanstalt, skötte Johan
nes äfven, på ett lika berömligt sätt, sina offentliga föreläsningar 
och öfriga åligganden såsom professor i hebreiska språket. Johan
nes var en af sin tids mångsidigast lärde, och var framstående 
både i teologi, filosofi, högre matematik och naturvetenskap. Han 
var äfven berömd talare, icke blott på latin och svenska utan 
äfven på grekiska; skref hebreiska, och läste språket opunkteradt; 
samt utgaf nästan ensam en ny öfversättning af bibeln med kom- 
mentarier (1618).

Han var äfven grundläggare af ett gymnasium (det i Vesterås, 
det första i Sverige), såsom en för universitetet förberedande läro
anstalt, samt i vissa fall ersättande detta.

Striden mellan Rudbeckianer och Messenianer slutade 1613 
på det sätt, att Johannes R. kallades till konungens hofpredikant, 
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och Messenius till föreståndare för det nyss inrättade riksarkivet, 
samt därefter till assessor i Svea hofrätt.

19. Schola Rhalambiana började i Stockholm 1620, där Bror 
Andersson Rålamb då var kongl. kammarråd. Den flyttades 1622 
till Örebro, sedan Rålamb blifvit befordrad till landshöfding i 
Örebro och ståthållare öfver Nerike och Vermland. Lärjungarne 
voro trenne unga Rålambar, söner till denne, nämligen Erik, 
Anders och Christer, samt två unga Ulfsparrar, nämligen Åke och 
Jakob; summa fem lärjungar. Läraren var Jonas Hambraeus.

Undervisningen i denna helt och hållet privata läroanstalt, 
hvilken läraren ville göra till en adlig mönsterskola, var, efter 
den tidens uppfattning på ett utmärkt sätt anordnad; och synnerlig 
vikt lades på lärjungarnes öfvande att i skrift och tal uttrycka 
och försvara sina tankar. Disputationer höllos ofta, äfvensom 
orationer; till hvilkas åhörande inbjudning skedde genom offent
liga program, åtföljda af carmina gratulatoria, författade af Ham- 
bræus på hebreiska, kaldeiska, syriska och latin.

Redan 1620 från Stockholm utgaf Hambraeus en latinsk-svensk 
dubbelspaltig upplaga af Erasmi Rotterodami libellus aureus de 
civilitate morum puerilium, eller »gyllene bok om unga personers 
seders höfvelighet», tryckt hos Olaus Olai; och dedicerar den till 
sina lärjungar. Det latinska företalet undertecknas 1620 den 30 
April (pridie calendas Junias'). Hambraeus, som på titelbladet an
språkslöst skrifver sig sacrosanctæ theologiæ studiosus, men hvilken 
befinnes vara en redan grundlärd man, med vidsträckta studier 
särskildt i orientalspråken, inskärper i detta företal, hurusom det 
sanna adelskapet, liksom rikedom och lycka, består i dygden, 
hvartill vägen går genom litterär bildning; hvilken äfven inne
fattar sakkunskaper jämte borgerlig klokhet och förfarenhet, samt 
ett vist och smakfullt framställningssätt.

Hambraeus blef sedan doktor i kanonisk rätt och filosofi, samt 
professor i österländska språk vid universitetet i Paris.

Af hans »gyllene bok» ansågs ännu 1670 en ny upplaga 
nödig. Den utgafs i Abo af Gezelius sistnämnda år, och är för
sedd, icke blott med latinsk och svensk, utan äfven med tysk och 
finsk text. I vårt århundrade är den efter Hambræi originalupp
laga i facsimile omtryckt i Örebro 1872 på Abrah. Bohlins för
lag (typis Bohlinianis) och utgifven af friherre N. G. Djurklou.
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Erik Rålamb, hvilken synes hafva varit den älsta af lär- 
jungarne, har bland de förut nämda disputationerna och oratio
nerna hållit ett tal om Sanningen (de Verdate), och brodern An
ders Rålamb ett sådant om Tacksamheten (de Gratitudine). Båda 
talen äro hållna å Örebro slott den 12 Augusti 1622, samt äro 
dedicerade, det förra till konung Gustaf Adolf, och det senare till 
den unge talarens fader. De åtföljas af tillhörande program och 
nyssnämda carmina gratulatoria och äro tryckta i Upsala hos 
Enkillus Matthiæ samma år. Dessutom finnes af Erik Rålamb ett 
tal om Kristus i Örtagården, i Jerusalem och på Golgata (ora- 
tiuncula de Christo, in horto agonizante, in urbe patiente, in 
monte moriente), tryckt i Stockholm hos Reussner 1622.

Det var samme Erik Rålamb, som, genom sin vägran att vid 
cn festmåltid den 11 November 1631 »kredensa» för de furstliga 
gästerna, ådrog sin fader konungens onåd, »att han sin son så illa 
upptuktat hade». Erik blef sedan sändebud i Paris, och afled där 
1635. Af de öfriga lärjungarne hunno tre till öfverstelöjtnants- 
grad vid svenska armén. En af dem, Åke (Johansson) Ulfsparre, 
ingick ej i statens tjänst, utan lefde på sina gods och dog där 1643.

20. Collegium illustre. Det tillhör Gustaf Adolfs tid, som 
genom de ständiga krigen var gynnsam för »den adliga partiku
larismen» och gaf upphof till riddarhuset, att hafva upprättat den 
första offentliga adliga läroanstalten Collegium suecanæ nobilitatis 
illustre. Detta collegium, hvilket öppnades å Riddarhuset i Septem
ber 1626, benämdes kungligt (regium), emedan konungen därtill 
anslagit 2,000 daler silfvermynt årligen, samt äfven Skytteanum 
efter sin egentlige stiftare och styresman Johan Skytte.

Läroanstalten pågick under bästa förhoppningar och stora 
framtidsutsikter uti omkring tre år; men måste då afbrytas till 
följd af pestens utbrott i Stockholm, hvarigenom så väl lärare 
som lärjungar skingrades, samt anstaltens fullständiga upplösning 
1632 föranleddes. Men den är märkvärdig, dels genom det bifall 
och de förhoppningar den uppväckte, dels genom den läroplan 
(ratio studiorum) som för den samma uppgjordes af dess rektor 
Johannes Matthiæ, förut professor i Upsala.

Efter ett halft års förlopp hade anstalten vunnit det förtro
ende, att öfver 30 adliga ynglingar voro anmälde till inträde före 
påsk och midsommar; så att »förmodeligt är det riddarhusets col- 
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legium skall öfvergå Upsala, hvad adelsungdomens undervisning 
anbelangar». Tvänne unga Oxenstjernor hade på ridderhuset, i 
närvaro af riksens råd oeh hela ridderskapet, hållit hvar sin latinska 
oration.

Johannes Matthiæ blef sedan konungens hofpredikant, och 
medföljde honom till Tyskland: blef därefter prinsessan (sedan 
drottning) Kristinas lärare 1633, vidare biskop i Strengnäs 1643, 
och afled 1670. Han är författare till elementarboken libellus 
puerilis (på svenska, tyska, engelska, franska och latin) samt 
gnomologia (tänkespråk), båda skrifna för collegium illustre; äfven
som till grammatica regia (för prinsessan Kristina) och grammatica 
contracta (för allmänna undervisningen antagen 1649) m. fl. All
tid före och öfver sin tid, gick han i spetsen för undervisningen 
i moderna språk, historia (allmän och svensk), och öfriga förut 
förbisedda kunskapsarter.

Öfriga professores vid collegium illustre voro WT7Å. Simonius 
(som sedan blef assessor i Dorpat) och Georg Lilja, adlad Stjern- 
hjelm. Den sistnämdes efterträdare var just vår gamle Örebro- 
rektor Jacobus Rudbeckius.

21. Vi gå nu några decennier längre fram i tiden, och komma 
till Johannes Bilberg. Efter att förut hafva varit professor i Up
sala, först i matematik och därefter i teologi, blef han af konung 
Karl XI förflyttad till Örebro. I Örebro blef han efterträdare till 
prosten Gasten Rönnow 1692; och besöktes där sammastädes af ko
nungen, hvilken sade sig ångra att han någonsin »låtit honom lemua 
Upsala, där han varit ungdomen så nyttig». Hit kommo nu många 
af Bilbergs bästa lärjungar från Upsala, hvaribland den sedan så be
römde biskopen Anders Rydelius och hans broder domprosten Mag
nus Rydelius, jämte en del andra vetgiriga filosofiens vänner; hvilka 
lemnat universitetet för att följa sin lärare till dennes nya verk
samhetskrets. I Örebro prostgård bildade han en liten akademi i 
äkta grekisk stil, en lärosal efter antikens mönster, där hans snill
rika föreläsningar samlade ett ständigt växande intresseradt audi
torium. »Här var den gamle universitetsläraren åter i sitt element, 
väckande och hänförande ungdomen, vare sig han förde dem in 
i teologiens eller filosofiens tempelsalar». Det var den sokratiska 
metoden som systematiskt tillämpades; och det var denna som, 
Rydelius, enligt sin egen utsago, hade att tacka för sin förmåga 
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att enkelt, redigt och klart framställa de tankar, som hos honom 
alltjämt tillväxte under en lefvande diskussion*).

*) Hollander, Underv. hist., s, 279. 337, 338. Hagström, Herdam., s. 122.

21. Ekers pastorat, en mindre församling, belägen tre fjärde
dels mil vesterut från staden, var före 1659 sacellani under pastor 
i Kil. Efter ansökan af församlingen, med hvilken då varande pa
stor Kilensis instämt, beviljades af konsistorium åt kollega i Öre
bro Anders Billingius den 12 Februari 1659, att vara ordinarie 
pastor i Eker och där förrätta all prästerlig tjänst. Sedan Bil
lingius dött såsom pastor i Eker, tillträddes pastoratet 1676 af 
Anders Wallius, hvilken skötte denna tjänst tillika med apologist- 
sysslan i Örebro. Från och med konrektorn Zacharias Brolenius, 
omkring 1692, har Eker såsom ett litet prebendepastorat varit för- 
enadt med konrektorsbefattningen vid skolan, ända intill senare 
tider. För närvarande förestås det, jämte Ansta och Längbro, af 
särskild vice pastor tills vidare, intill dess tillräckliga medel till 
uppbyggande af en ny kyrka hunnit blifva samlade.

23. Korta matrikel-karakteristiker. Uti ett till Strengnäs gym- 
nasiearkiv hörande handskrifvet samlingsband, i stort oktavformat, 
rörande prästerskapet m. fl. i Strengnäs stift, finnas åtskilliga rätt 
märkliga anteckningar, härrörande från en samlare, som synbarli
gen haft en ganska vidsträckt personalkännedom. Handskriften 
sträcker sig från början af 1700-talet till omkring 1808. Den har 
haft flere ägare. Namnet på en af dem har varit skrifvet öfverst 
på insidan af främsta permen, men har sedan blifvit omsorgsfullt 
utskrapadt, så att man endast med svårighet kan skönja Erik . . . 
str .. . (Ekström, Aström, Alstrin o. s. v.) jämte årtalet 1789. Därun
der orden: »Gåfva till gymnasiiblioteket i Strengnäs 1837 af bok
handlaren J. G. Björnståhl, född Ljung, fosterson af farbrodern 
professorn J. J. Björnståhl».

Första bladet upptager en förteckning på promoti i Upsala 
1600 till 1806; andra bladet ordinati (prästvigde) i Strengnäs 
sedan 1719. Förteckningen fortsattes i kronologisk ordning till 
1808. Tvänne olika handstilar förekomma. Den yngre handen 
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har vid hvarje namn tillagt korta karakteristiker öfver perso
nerna. Det är om dessa karakteristiker, som här nu är fråga. 
De lämpa sig dock icke alla för offentligheten, emedan en del 
af dem torde vara författarens mer eller mindre enskilda uppfatt
ning om den eller den personen.

För en riktig uppfattning af antecknarens språkbruk torde 
här böra anmärkas, att ordet »snäll», som ofta förekommer, san
nolikt betyder »skicklig», eller »utrustad med godt hufvud», samt 
ordet »beskedlig» en som har besked med sig eller ruter i sig.

1726. Andreas Duchæus (pastor i Lillkyrka, F. 395): »Denna 
släkt har varit besynnerlig».

1729. Fromhold Hallman (äfven pastor i Lillkyrka, F. 397): 
»Begåfvad, kvick, men besynnerlig, quoad vina et Venerem».

1730. Petrus Bildman (Ekeby. F. 127): »Statelig man».
1736. Joh. Kumblæus (Torshälla, Aur. 531): »Mycket snäll 

och doterad; skref mot Zinzendorfianerna».
1747. Petrus Thyselius d. ä. (Kumla, F. 328): »Snäll».
1749. Lars Samzelius (Knista, F. 264): »Mycket lärd».
1750. Johan Widmark (Ekeby, F. 131), son af Örebro-rektorn 

Jonas Widmark: »Sällsynt man».
1750. Daniel Z. Hallman: »domprost; snäll, begåfvad».
1751. Anders Lundmark, rektor i Örebro: »Sällsynt man».
1751. Petrus Widell, äfven rektor i Örebro: »Underlig».
1752. Johan Kempe (Edsberg, F. 104): »En dråpelig lector».
1759. Erie Öman (komminister i Ekeby, F. 145): »Braf karl».
1761. Petrus Duchæus (Qvarsebro, Aur. 391): »Snäll. Blef 

till slut galen. Denna släkt är egen».
1759. Petrus Flodmark (lärer vara den berömde Nyköpings- 

rektorn): »Lärd».
1764. Gustaf Adolf Liljestråle (Aspö, Aur. 17): »Högt lärd».
1767. P. Lagerlund, rektor i Nyköping: »Beskedelig».
1771. Hans Grafiman, domprost: »Snäll, kvick, hög».
1774. Johan Ablad, konrektor i Örebro: »Lärd».
1779. J. T.: »En narr. Svedenborgare».
1800. Sven Bruhn, teologie lektor: »Lärd, underlig».
1801. P. O. Gravander: »Phil, mag., lärd.»
Epiteten äro dock icke alltid berömmande, utan äfven emel

lanåt mer eller mindre skarpt ogillande. Om en begåfvad skol-
IX 
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man, men som synes hafva haft fallenhet för glaset, antecknas: 
»Storsupare; mycket snäll». Om en annan, som höll sträng skol- 
tukt, och var road af brädspel, heter det: »Spelar och piskar 
pojkar». Om en tredje, som synes hafva haft en större kropps
hydda, står enstafvigt ordet: »Tjock». Om en prästman 1775 
heter det: »Falsk och besynnerlig». En framstående person i 
i stiftet karaktäriseras sålunda: »ansenlig man; lärd; super». Om 
Nils Aurelius, konrektor i Strengnäs, herdaminnets författare, heter 
det: »En tokrolig mudde; kände en hel hop historier». Boken 
slutar med en efter kontrakten uppställd matrikel öfver stiftet 
1800.
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VIII.
LÄBJUNGABNE.

1. Beträffande medlen för inplantande hos ungdomen af 
både kunskaper, gudsfruktan och goda seder, synas gamla tidens 
män hafva varit lifligt genomträngda af uppfattningen om tuktans 
nytta. Skoldjäknarne sjöngo därom i sina latinska skolsånger:

Sicut humor modicus Est medela floribus, 
Sic et humor medicus Optimus in rudibus. 
Taurum domat rusticus letu, fuste, restibus; 
Puerum scholasticus Verbis et verberibus ... 
Dulcia non meminit, Qui non gustat tristia; 
Mel, ut Plato cecinit, Sapit post absinthia.

På svenska:
Såsom dagg och måttlig fukt Lifva blomsterknoppen, 
Fruktan och en måttlig tukt Pigga råa kroppen. 
Som med piska, ok och töm Stut af bonden tämjes, 
Pilt af ris och färla öm Bäst med boken sämjes... 
Den ej bittra känslor rönt, Ljufva får försaka;
Plato lärt att honung skönt, Skall på malört smaka*).

*) Djurklou, Nu, 1875.

Skolmästaren i Örebro och hans samtida i Strengnäs åskåd
liggjorde denna tuktans nytta genom afbildandet af ris och färla i 
skolesigillen; och under långliga tider voro »ris och färla» sinne
bilder af rektors ämbete och åliggande, hvilka sinnebilder äfven 
understundom anbragtes såsom hederstecken på en berömd skol
mästares grafsten. Redan 1571 yrkades dock att »skolenäpsten» 
skulle vara »passelig» (således icke allt för sträng); oeh ännu på 
1700-talet hyste man berättigade tvifvelsmål om riktigheten af den 
metoden, att kunskaper och goda seder ovilkorligen borde indrif- 
vas genom utvärtes medel (per posteriora). Men ända inpå vår 
tid har den meningen bibehållit sig, att sådana och dylika sinne
bilder, åskådligt framställda, borde såsom afskräckande varnagel 
verka synnerligen välgörande.

Vi hafva under nedskrifvandet af dessa rader tillfälligtvis fått 
i händerna några ord om hvad man i Skara gamla skolhus.
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ännu så sent som 1830, framställde till dåvarande djäknars dag
liga åskådning och uppbyggelse*)-

*) Tilldragelser ur baron Hans v. Essens lefnad. Stockh. 1895.
**) Hollander s. 486—530.

Antecknaren skrifver:
«Vi anlände till staden, där det ansågs särdeles nyttigt för oss att öfver- 

vara skolungdomens examen. Vi fingo plats på en läktare, där vi sutto in
klämda hela dagen, och afhörde en sträng examen i det gamla skolhuset.

Detta bestod af ett enda rum, bygdt af kalksten med stengolf; alldeles 
oeldadt om vintern. Där sutto alla klasserna tillsamman.

För att ingifva ynglingarne nyttig fruktan för lek och lättja emellan lek
tionerna, var i midten af rummet anbragt en liten öppen plats, där på golfvet 
voro inhuggna tvänne färlor, som förr nyttjades till afstraffning. På denna 
plats framkallades den skyldige, och erhöll handplagg eller vid svårare förbry
telse stut inför hela församlingen.

Taket var ganska högt, och hade en fasaväckande tafla med de mest 
fantastiska figurer, som målaren föreställt sig befolka afgrunden. Huruvida 
någon yngling blef af denna hemska framställning manad att söka himmelen, 
är kanske möjligt; men för mig, som då var tio år gammal; bidrog den en
dast att under flere nätter fördärfva sömnen och göra mig ännu mera mörk
rädd än förut.

2. Lärjungarnes arbete i skolan)  pågick, liksom lärarnes, från 
klockan 5 på morgonen till klockan 5 på aftonen, med afbrott 
endast för frukost-rasten en timme klockan 8, och middagsrast två 
timmar klockan 10; således nio timmar om dagen. Alla lärjungar 
skulle under dessa timmar vara tillstädes i skolan på bestämd 
tid. Icke ens »smådrångarne» (sex till sju års piltar) voro undan
tagna. I hvad väder som helst, vinter och sommar, skulle de 
vara på sin plats i skolan.

**

Det vanliga var att skolan saknade eldstad. Så var fallet i 
Örebro till inpå 1620-talet, samt i Strengnäs och annorstädes långt 
inpå senaste tider; på gymnasium i Strengnäs ända intill om
kring 1849.

Till skoldjäknarnes åligganden hörde, såsom vi sett, äfven 
sång vid begrafningar, då hela eller halfva skolan, eller en klass 
därutaf, skulle »gå för lik», och sjunga vid grafven; vidare äfven 
»diskantering«, d. v. s. sång i kyrkan vid högtider eller vid por- 
tarne (ostiatim) för förnämligare borgares hus; ytterligare anskaf
fandet af kvastar till sopning i skolan, samt af ris för bestraff
ningar; emellanåt äfven samlandet af enbär eller »tallstrunt», till
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rektors ölbryggd (så i Vexiö och Strengnäs). Härtill kom än ytter
ligare åtskillig uppassning turvis, med väckning eller significering, 
eller befallning att tidigare än vanligt vara tillstädes i skolan för att 
släppa in kamraterna, eller att i sin tur förrätta eldning därstädes, 
när eldstad fanns eller kunde användas.

Men det mest tryckande af alla besvärligheter lär hafva varit 
det trägna uppvaktandet i kyrkan och skyldigheten att upprätthålla 
kyrkosången vid tre gudstjänster alla sön- och högtidsdagar, och 
flera dagar midt i veckan. Äfven kyrkan saknade naturligtvis all 
uppvärmning. Ingen tänkte sig möjligheten af att man kunna 
elda äfven i själfva kyrkan. Det skulle dessutom hafva varit före- 
nadt med förskräcklig eldfara. Ända intill slutet på 1500-talet 
började ottesangen klockan 5 om morgnarne, högmässan klockan 
8 f. m. och aftonsången klockan 2 e. m. alla årstider.

3. Om lärjungarnes sätt att skicka sig i kyrkan var nog- 
grannt reglementeradt. Föreskrifter voro gifna beträffande sittande 
på anvist plats (vanligen främst i koret), in och utgående genom 
viss dörr utan stoj eller oljud, vidare uppmärksamhet och stillhet 
under gudstjänsten o. s. v. Uppsikten häröfver tillhörde den eller 
de närvarande lärarne, samt inom ungdomen särskildt utsedda 
notatores in templo, hvilka skulle föra anteckning öfver frånvarande, 
senkommande och stimmande (absentes, sero venientes, strepentes).

4. Föreskriften att tillfälle skulle beredas äfven till lekar 
och vederkvickelse fanns visserligen; men var i allmänhet allt för 
litet beaktad. Senare, 1611, kom man till den insikten, att lekar 
voro icke blott nyttiga utan äfven »högst nödvändiga»-, och detta 
gaf på sin tid anledning till den ännu vanliga ordningen att lemna 
onsdagseftermiddagar lediga, såsom det då hette, för kr opp söfning ar. 
Lördagseftermiddag  arne voro redan förut till en viss grad lediga, 
nämligen efter tolkning af påföljande dags evangelium, och efter slu
tad ransakning i skolan, öfver veckans begångna fel och förbrytelser 
mot gällande stadgar, samt för delgifvande af den nya listan öfver 
påföljande veckas officiarii (kustoder och ordningsmän af olika slag).

Att 1649 öfverläsningstimmen klockan 2—3 flyttades från 
skolan till hemmet, var mera en skenbar än en verklig lindring. 
Äfven efter hemlofvet från skolan, klockan 5 på aftonen, var tiden 
ingalunda helt och hållet ledig; hvilket framgår af förmaningen 
att väl läsa öfver sina läxor till morgondagen.
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5. Inäckorderingspriset på 1620-talet (i Strengnäs) utgjorde 
omkring tre mark i veckan för hvarje djäkne. Detta pris betaltes 
af då varande ståthållaren på Nyköpings slott Johan Rosenhane 
för hans två söner, den ene tolf, den andre tio år gammal, med 
6 mark för dem båda. De hade sitt härberge hos stadens borg
mästare. Beloppet utgör för fullt läseår af 43 läsveckor, enligt 
Gustaf Adolfs förordning, en kostnad af 129 mark, motsvarande, 
efter då gällande pris för rågtunnan af 8 mark eller 2 daler, vär
det af 16 tunnor råg. Denna kostnad, om ock jämförelsevis bil
lig, och något understigande det pris 3 */2 mark i veckan som 
samma tid 1626 beräknades för kommunitetet i Strengnäs, var 
dock större än hvad de flesta föräldrar den tiden förmådde åstad
komma. Behofvet måste då fyllas genom allmosor och förnämligast 
genom socknegång, hvilken till sina tider stod i samband med 
sockenindelningen och ferierna.

6. Ferierna uppgingo i äldre tider vanligen till 16 veckor, 
nämligen 4 veckor till jul, påsk, midsommar och mikaeli; hvilka 
användes till sockengång för insamlandet af de bidrag till ett torf
tigt uppehälle som kunde erhållas.

Gustaf Adolf ville 1620 icke medgifva mer än 9 veckors 
ledighet på hela året, nämligen 14 dagar vid jul och påsk, samt 
en vecka vid pingst eller rötmånaden. Skolordningen 1649 in
skränkte ledigheten till en månad vid jul och en månad under 
sommaren; men 1693 utsträcktes den till 3 månader, hvaraf 6 
veckor vid jul och 6 om sommaren. Den lagliga ferietiden af 
tolf veckor kunde dock, på ett uppfinningsrikt sätt, och under vissa 
icke allt för osökta förevändningar, rätt betydligt förlängas; hvilket 
ådagalägges 1713, då en skolrektor (i södra Sverige) visar att »lof- 
dagarne» uppgingo till 240, och att endast 124 läsdagar åter
stodo på hela året.

För att minska olägenheten af det »täta terminerandet», plä
gade sockendjäknarna i äldre tider erhålla ferieläxa, kallad mate
ria numeri, sä benämd »för erhållen nummer på sockenlistan».

7. Om djäknelifvet i Örebro omkr. 1615 har Jacobus Rud- 
beckius uti sin skolkrönika (annales scholce) antecknat några korta 
skildringar, som här meddelas.

Vi erinra att Jacobus gerna tillät ungdomen en anständig 
och lämplig »vederkvickelse», efter en hel termins träget skolarbete, 
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och därför tillstadde att ungdomen emellanåt fick förfriska sig 
med en tunna öl; som då af ungdomen, utgörande öfver ett hun
dratal djäknar, vederbörligen utdracks (epotabatur). Men han beif- 
rade allvarligt och strängt alla excesser. Den ena af dessa berät
telser handlar om ett gatubuller, som inträffade vid mikaelitiden 
1615, oeh den andra om en polishistoria från senare hälften af 
November samma år.

I slutet af »sommarterminen» 1615 vid mikaelitiden, natten efter ölgillet, 
då den köpta öltunnan utdracks, förekom den oordningen att några af djäknarne, 
som torde hafva fått något af öl-ångorna i hufvudet, företogo sig att kasta 
stenar på portarne till några hus i staden. Det syntes dock ovisst, om det 
var djäknarna som sålunda förgått sig, eller icke snarare några snickare
drängar (fabri quidam lignarii), hvilka samma natt varit ute. Djäknarne be- 
funnos dock vara de skyldige, och blefvo vederbörligen straffade af rektor, 
men såsom för någon annan felaktighets skull, på det att icke skammen för 
ferseelen skulle vidlåda skolan.

Det senaste tillägget, »såsom för någon annan felaktighet», är 
det märkligaste på hela historien. De felaktige borde hafva sin 
behöriga näpst; men det borde ej ske på bokostnad af skolans 
anseende.

På höstterminen 1615 den 20 November kom en vuxen djäkne, Benedic
tus Petri (Smolandus) en kväll från skolan, och blef då anfallen af en »koppar- 
bergare», som lär hafva varit något slags handelsidkare (mercator quidam), och 
var försedd med en värja. Utan någon anledning öfverföll han djäknen 
och slog honom med värjan, så att denna gick af i två bitar; samt ryckte af 
honom kappan, oeh kastade den i ån. Dagen därpå blef han anklagad inför 
slottsfogden (coram prætore); och slottstjänare (milites) utsändes att gripa honom, 
men funno honom icke. Då utskickades några djäknar, som gingo ur hus i 
hus och sporde efter gärningsmannen, samt fingo klart för sig att han höll till 
hos »lille tyskens». De belägrade huset på alla sidor, för att han icke skulle 
slippa ut. »Tysken» ville ej öppna, och en af skolkollegerna skickades till 
borgmästaren, för att begära handräckning, eller ock tillåta att djäknarna 
sgälfva finge bryta upp dörren. Handräckningen erhölls, men karlarne gjorde 
sin sak lamt, och troddes hafva blifvit bestuckne genom gåfvor och löften. 
Emellertid förbundo sig några af kopparbergarens kamrater att betala djäknen 
10 mark i skadestånd, mot det att saken nedlades. På rektors tillstyrkan an
togs detta anbud, sedan djäknen återfått sin kappa oskadad, och enär ingen 
blifvit sårad.

Någon gång hände, att en djäkne var svarande part. Felet 
nämnes ieke; och mäster Jacobus fick anteckna bland skolans ut 
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gift, att »scholaris som beklagades på rådstugan» bötte en dal. 
2 öre. Plikten betalades således af skolkassan.

8. Att förhållandet mellan skoldjäknarne, och andra stads
pojkar icke alltid var så fullt vänskapligt, utan att emellanåt 
afven handgripligheter användes, åtminstone af de senare, framgår 
af följande passus, 1636.

En djäknegosse, Jakob Persson, klagar i November sistnämda år öfver en 
nng person, Jöns Persson benämd, som hafver slagit honom på torget, med en 
»carbatz» (karbas). Denne bekänner sig så hafva gjort; äljes ock många vittne. 
Blef (af rådhusrätten) sakfälld för två pustar, till tre skiftes: 12 mark.

9. Sockengångsbrefvet innebar fullmakt från skolans rektor 
för den eller de djäknar, som företedde ett sådant bref, samt till
lika rekommendations-skrifvelse till pastor i församlingen, om den
nes medverkan hos sockenborna, för utbekommande af det under
stöd som kunde lemnas sockengångarne, vare sig i varor in natura 
(bröd, kött, ljus m. m.) eller i kontanter. Det förra var i äldre 
tider det vanligaste, enär allmogen i allmänhet var mycket obenä
gen att afhända sig ett enda kontant kronans öre. Sockenbrefvet 
utfärdades vid någon af kyrkoårets stora högtider, då understödet 
under ledighetstiderna från skolans arbete skulle af djäknarne uti 
de till deras uppehälle anvisade socknarne uppsamlas.

Brefvet var, med anledning af högtiden, af ett ofta ganska 
vackert och anslående religiöst innehåll; men blef efter hand ett 
mera enkelt tillkännagifvande af sockengångarens namn och befo
genhet, samt ett intyg att han var i rätta ärender stadd. Inne
hållet kunde för öfrigt vara ganska omväxlande, och omfatta hvarje- 
handa ämnen. Vi meddela här ett par prof*).

*) Förut aftryckta haft. I, sid. XXX, men meddelas här ånyo, för rättelse 
af några tryckfel i dem, efter den otydliga, urblekta och af talrika abbreviatio
ner försvårade originalhandskriften i Bellandri Promptuarium.

Honorando et religiöso viro, domino N., pastori in Dartorp(?) pervigili, 
salutem et felicitatem æternam precatur Sueno Gndhemius, scholæ Scarensis 
vector.

Dies verb hæc est, vir honorande, quam psalmista cecinit. Domini, et in 
qua orbem universum lætari et exsultare jubet. Hodie nempe facta proto- 
plastis promissio, de semine contrituro serpentem, exactissime absoluta est. 
Quippe qui ut latro abjectus et (omnium) profligatissimus ante paucos dies 
Christus tractatus fuit, vietor ii morte hodie resurrexerit, vectes inferni eon- 
fringens, impia ae potestates infernales palam traduceus, triumphatis illis per
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se ipsum; abolevitque earn, qui mortis imperium habebat, ut ex ejus faucibus, 
quotquot capti tenebantur, eriperet et ad regna cælestia cum virtute et gloria 
tradnceret. Merito itaque hæc sollennitas sollennitatum dici meretur, tantoque ae 
tam majore cordis gaudio præ reliquis celebranda, quanto evidentius nobis 
æternæ salutis faciem exhibet intuendam. O felix hane qui digne celebrat, et 
qui sub hujus victoris vexillo stipendium meretur; perpetuo honore coronabitur. 
Meretur autem is, qui non tantum, exemplo ducis, augustias et molestias 
militäres fortiter et perpeti et repellere novit, sed et humanitatem ac benig- 
nitatem ad ejus mandatum exercere didicit. Ea autem turn verb exercetur, 
cum, qui castra musarum in gloriam Dei posita indefessi sequuntur, iis opi- 
tulamar.

Quorum in numero quia sunt pj'æsentes scholæ nostræ alumni perdilecti,. 
N. et N., humanitatem et beneficentiæ officium ä te spontaneum certe nobis 
pollicemur. Deus, omnis boni remunerator, benefactoribus benb rependat, in 
Christo Jesu victore et salutis authore æternum! Vale. Scaris d. 1 Martii, anno 
snpra millesimum sexcentesimo decimo nono (1619).

Här följer ett annat:

Venerando ac docto viro, domino N. in N. fidelissimo, salutem et felici- 
tatem æternam precatur Sueno Gudhemius, scholæ Scarensis rector,

Felicitatem ac beatitudinem hujus sæculi nobis merito gratulamur, iu 
quo diu desideratus, ex alto oriens, juxta promissionem et prophetas, e viscere 
virginis nos visitavit; visitavit autem nos ita, ut, admirabili ac ineffabili Dei 
et horøinis unione, factus sit mundi totius salvator, peccati abolitor, serpentin 
contritor, mortis victor, inferni destructor, coeli reserator, justitiæ et vitæ 
æternæ clementissimus remunerator; unde tota angelorum multitudo, hominibus 
felicitatem illam ac salutem (ferens), ex cælo præ lætitia erumpit resonans: 
Gloria in excelsis Deo. Quanto itaque magis convenit, ut nos ab cunctis gen- 
tibus desiderati (salvatoris) adventum cordicitus moneamur, et unanimi consensu 
canticum illud angelicum alta voce iterum iterumque animitus repetamus! Non 
nempe angelis, sed nobis (hominibus) natus est puer, et filius datus.

Quod ut decentius et alacrius peragi possit, ad (uam Humanitatem 
tuæque fidei commissam eccXesiam alumnos nosiros dilectos et assiduos, N. N., 
de more emittimus, qui cum tua Humanitate festum hoc lætissimum celebra- 
bunt, et laudes angelicas æterno Patri p»'o dono divinitus oblato, concinent; 
certo nobis persuadentes, illos tuam Humanitatem pro consueta probitate huma- 
niter excepturam et ecclesiæ commendaturam. In Christo Jesu tua Humanität 
felix diu valeat! Scaris anno 1618 (die) Decembris 18.

Det älsta från Örebro bibehållna sockengångsbrefvet härstam
mar från början af 1600-talet och är utfärdadt till den midsom
marhögtid som då förestod. Det är af följande lydelse:

Venerabili viro, domino N. in N., pastori vigilantissimo, salutem.
Exit ad te, vir reverende, ex hac schola (Orebrogiensi) modestus adole- 

scens, N. N., jam ad festum Sancti Johannis, ut pro recepto more stipem in
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tua paroecia colligat, priori loco. Ne errouem vel circulatorem existimares, 
hisce literis munivi. Quibus peramanter rogo, cum ejus tum totins ecclesiæ 
Christi nomine, cui studia mancipavit (fecerit sic quod sui est officii Deo 
gratum et acceptum!), ut tua Hwnanitas ope sua (tua) ei subveniat, ac auditori- 
bus diligenter commendet, patriæ et ecclesiæ perquam utile. Hisce paucis cum 
tuis omnibus, vir reverende, feliciter vale.

Vi öfversätta endast det sistnämda:
»Härmed utgär till dig, högvördige pastor i N., frän härvarande skola (i 

Örebro) denne väl vitsordade yngling N. N., vid nu instundande midsommar
högtid, för att enligt vedertagen sed uppbära sockenunderstöd. På det att han 
icke må anses för driftedjäkne eller obehörig kringlöpare, är han försedd med 
detta bref. Jag beder härmed, på hans och hela Kristi församlings vägnar, åt 
hvilkens tjänst han egnat sina här idkade studier (måtte han så göra hvad 
som i öfverensstämmelse med hans kallelse samt Gudi täekeligt och behageligt 
är!), att du ville med din åtgärd bistå honom, och honom hos dina åhörare 
till det bästa anmäla, till åsyftad gagn och till fromma för fäderneslandet och 
kyrkan. Med dessa korta ord bringar jag dig och alla de dina mitt farväl.

På Samuel Odmans tid i Vexiö, plägade sockengångsbrefven 
ofta handla om förrådssamlande »myror» (notum est, formicas tem
pore æstivo . . .).

I Örebro 1751 handlar det om den samma år införda Gre
gorianska kalendern eller nya stilen. Dokumentet, som är ett 
koncept, skrifvet på baksidan af en sockengångslista, är af följande 
innehåll:

Tempora mutantur, et nos mutamur in Ulis, est vetus proverbium, quo 
significatur, omnia quæ sub sole fiunt, ut cum Ecclesiaste sacro loquamar, mu- 
tationibus esse obnoxia. Si ipsum tempus philosophicc coutemplamur, sua 
natura est fluxum, quod a præsenti in futurum continue volvitur. Cujus dimen
siones per dies, menses et annos sapientia divina in ipsa creatione descripsit 
ut terminos fixos in determinandis negotiis habeamus.

Quod autem in vitå humanå tot mutationes apparent, id ipsum non 
ideo ab ipso tempore, nihil aliud quam moram rerum involvente, quiu potius 
a providentia divina vel dispositione humana, quæ rebas subjectis suam condi- 
tionem adjiciunt, dependet.

Nam quem ad modum supremum Numen providå suå curå omnia inferiora 
dirigit, sic etiam homo liberé agendo meliora vel deteriora fata sibi accelerat; 
unde tot tantasque vicissitudines, tam apud homines, quam in universitate re
rum, fieri deprehendimus.

Singulare exemplum mutationis temporis circa exitum hujus anni in 
mutatione Calendar'd animadvertimus; nam præterlapso hoc anno ut in celebra- 
tione festorum immobilium (: mobilia vero in emendatione termini Paschalis 
prius sunt correcta :) ad institutionem veterum perveniamus, ceteræque observa
tiones annuæ propius ad cursum solis accedant, stilum reformatum, quem plu-
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rima regna Europæ diu observarunt, apud nos etiam recipi, adeoque ad hunc 
finem obtinendum undecim dies in computations novi anni abscindi, una cum 
regia majestato ordines regni decrevernnt.

Hæc mutatio admonet etiam nos justa tempora in dimittendo ac revo- 
cando juventutem scholasticam observare, ne nimio labore vel otio animi pue- 
rorum fatigentur vel dissolvantur. Cum igitur tempus dimmissionis jam adest, 
nt aliquid subsidii in prospiciendis (rebus) necessariis ad futurum reditum pueri 
sibi præparent, pro more solito ad ecclesiam Quistbro emittuntur N. N. in 
priori et N. N. in posteriori, stipem ordinariam per clementiam regiam sibi 
concessam, collecturi. Quorum commendationem apud tuos paroecos plarimam 
reverendæ tuæ dignitatis curam fore, per officiøse rogamus. Vale!

På baksidan finnes koncept till en sockengångslista (distributio 
paroeciarum) eirca exitum anni 1752.

10. Djäknar på sockenvandring kunde råka ut för hvarje- 
handa äfventyr. Vi anteckna här ett par sockengångshistorier, 
den ena från Örebro rådstufvuarkiv, den andra från konsistorie- 
arkivet.

Olaus Gunnari, Hambrensis, en sockendjäkne, som från Linköping blifvit 
lärjunge i Örebro skola 1615, var stadd på hemvandring från sina socknar till 
Örebro 1617. Han gick till fots och ledde hästen, på hvilken han lagt nmaten« 
i två säckar. På landsvägen vid »by-lcränglan» (stadsskogen vid Örebro) blef 
han då öfverfallen med okvädinsord (»skurfvig« o. s. v.) af en drucken 
slottstjänare, benämd Hindrik Olufsson (i tjänst hos landshöfdingen välborne 
Carl Bonde). Denne Hindrik kom ridandes, och högg med sitt svärd efter djäknen, 
samt „hof af säckarna». Då släppte djäknen hästen, och sprang öfver en 
gärdesgård. Hindrik tog den ena säcken, i hvilken var 3^ pund kött, pund 
bröd och fem marker ljus, och förde den till Örebro. Blef af rådstufvurätten, 
efter 40:de kapitlet i landslagen, dömd under svärdet (således till dödsstraff). 
»Dock ställes denna sak under vår allra nådigaste drottning« (Karl IX:s änke
drottning).

Sockendjäknen Olaus Barvensis, från Barfva i Södermanland, 
var vid mikaelitiden 1636, såsom terminarius, stadd på socken- 
vandring i Sky Ilinge (Sköldinge). Han fick bland andra matvaror 
äfven fårbogar; och berättar om sitt emottagande i prästgården 
samt hos en nära därintill boende landtman, följande:

»När jag om aftonen den 2 Oktober (1636) kom till Skyllinge prästgård, 
var herr Benedictus, en krigspräst, där före mig. Strax när jag var där in
kommen, drack han mig till, och gaf mig en silfskål fullan med öl, hvilken jag 
ingen specialiter tilldrack. Då sade han: »drick någon till in specie!»-, och 
fick mig sedan skålen, annan gång full. När jag icke så hastigt allt utdricka 
kunde, utan han såg att det blef något kvart, sade han: »si där ligger hypo- 
crisis Strengnensis (Strenguäs-skrymteriet). Då sade han: »vi viljom dricka
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tre på rad, ty omne trinum est perfectum (allt trefaldigt är fullkomligt). Då 
sade herr Benedictus till mig: »äst du en god logicus, så gör mig besked, om 
detta axioma är universalitet' verum» (om denna sats är allmängiltig)? Då 
sade jag: vare som det kan, denna gången!

Strax fick han Utter as testimoniales (mina betygsbref) af pastore; såg 
något litet på dem, och sade: «hvi skrifver så magister Andreas sig lector em, 
och de andra tillförene professor es?» »Jag vet icke», sade jag. »Jo», sade 
han, »præstat manere in suo esse (det är bäst att hålla sig till hvad man är); 
helig död, hurudane professores de äro!»

Post coenam (efter kvällsmaten), sedan dominus pastor i säng var, satte 
sig knekteprästen samt med två andra karlar till dricks. (En af dem befinnes 
hafva varit Johan Rasmusson, häradsskrifvare). Då drack herr Benedictus 
mig till; och då jag något sakta svarade, sade han: »fanen tage mig, om du 
vet någon hut, du sitter som du hade en stör i dig, du högfärdige bångel! 
Du skulle bocka dig och böja din knä, inför mig, när jag drickar dig till* 
Du hafver tre långa horn i hufvudet, och dem hafver jag släppt».

När jag en stund suttit, ville jag gerna gått i säng. Sade herr Bene
dictus; »du predikar inte i morgon; du skall sitta, om än fanen toge dig». 
Och hände sig att jag satt och rörde min fot. Då sade han: »sitt och gesticu- 
lera med fotterna, hornbagge! Ast du vreder, o, animal cornutum? Noli me 
stångare (stånga mig inte, din trehorning)!» Sedan satt jag tyster. Sade han: 
»du tänker något om mig; hade jag en knif, fanen tage mig, skulle jag icke 
rista utur dig tankarna dina». Sedan måste jag med trug gå ut ifrå dem. 
Sedan satt han och drack inemot dager. Och när tidegärds var, gick han på 
predikstolen och predikade.

När jag den 3 Oktober (dagen därpå), terminerade, satt han i en gård 
med pastore och drack. Då sade han: »sitt hos mig; då kommer fulle fanen 
till knekteprästen». Och när jag satte mig, sade han: »Jo, du far omkring 
och tager fårbogar, och förer fanen i våld». Då sade husvärden*, »dric
ker sockendjäkne!» Svarade herr Benedictus: »jo, han hafver fulle hals, till 
att taga i, besynnerliga efter han är så hornuter. Fanen tage mig, tör jag 
icke deponera honom rätt nu». Sade jag: »I ären intet satt till att deponera 
någon». »Jo», sade han, »jag tröste väl både deponera dig och examinera 
dig». »Det kommer intet eder till», sade jag. Så sade han: »pudeatne te 
ita mihi respondere, o, animal tricornutum? (Vet skäms att svara mig så, din 
trehorning !).

Slutet blef att knekteprästen skulle komma i »prubbon» (prästfängelset) 
vid gymnasium, samt priveras (suspenderas) till en tid. Från carcere (fängel
set) blef honom dock tillstadt att lösa sig, med fyra daler kopparpänningar.

Pastorn dominus Ericus i Skyllinge (Aur. 427, 428) blef dömd för dryc- 
keri, träta och kif med sin hustru och andra fel, till vederbörligt ansvar.

Hustrun blef sedermera af rättad för mord å sin stjufson, begånget i 
samråd med hennes tjänstedräng. Mordet upptäcktes genom ett spökeri, hvil
ket började samma dag, den 6 Nov. 1632, som konungen blef skjuten vid Lüt
zen; hvarom en märklig berättelse finnes antecknad i en annotationsbok i Sköl
dinge, och därifrån är meddelad af Follén, s. 438—442.
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Beträffande knekteprästens hänsyftningar på »horn» som djäknen ännn 
icke »släppt», torde vi böra erinra om den med hvarjehanda hårdhändheter 
förenade receptionsceremoni, hvarigenom en djäkne gjordes till student. Djäk
narne (deponendi, deposituri) ikläddes en särskild dräkt, och fingo, utrustade med 
horn i hufvudet (samt åsneöron, svinbetar m. m.) besvara åtskilliga förlöjli
gande (»förstånds-skärpande») frågor, och blefvo därefter med hvarjehanda verktyg 
grundligt bearbetade, för att befrias från de djuriska attributen; undfingo vidare 
vederbörliga förmaningar, och blefvo slutligen förklarade för liberi studiosi. 
Den som förrättade ceremonien (depositor) var en professor eller adjunkt i filo
sofiska fakulteten*).

*) Häft 3, sid. LVI; jfr Hollander I, 518.

»Examinerandet» och »deponerandet», som knekteprästen tilltrodde sig 
knnna på egen hand verkställa, bestod således uti att tillställa djäknen sådana 
frågor som han icke kunde besvara, och därefter med lämpliga åtgärder be
arbeta honom så, att han åtminstone till en viss grad lärde sig folkseder; hvar- 
till äfven hörde att behörigen uppskatta den hedern, att få dricka tillsammans 
med gamla präster.

11. Sockengången var på sin tid och ännu långt in i senare 
tider det hufvudsakliga medlet till uppehälle för både discentes och 
docentes. Hvarje socken var på en upprättad sockenlista (taxa 
eller cursus paroeciarum) upptagen till ett visst pänningbelopp. 
Med ledning af denna lista verkställdes sockendelningen till för
tjänte och i behof varande lärjungar (ty om discentes är nu här 
egentligen frågan). Naturligtvis kunde icke socknarne räcka till 
för alla, utan blott för ett fåtal.

Förmånen att erhålla en socken i förgång (in priori) ansågs vara 
en tredjedel ända intill dubbelt bättre än i eftergång (inposteriori).

I Örebro synes praxis hafva varit, att kollegerna erhöllo för
gången, och djäknarne eftergången i sina anslagna socknar. Dock 
fingo anordningarne här vid lag rätta sig efter omständigeterna. 
Kollegerna måste naturligtvis först och främst hafva det uppehälle 
hvaraf de skulle lefva (så godt de kunde).

Sockengång var redan under medeltiden gammal skolesedvänja, 
och menligheten af sådana djäknevandringar tidigt känd och erkänd; 
men det fanns inga andra utvägar för beredande af uppehälle åt dem.

Örebro möte 1529 bestämde förbud för djäknarna att allt 
för länge gå på landsbygden samt där »föra lögn och drafvels- 
tidende bland folket, eller bedrifva ribalderi och skalkstycken». 
Skolordningen 1571 säger att som af ålder här i riket varit, att 
»djäknar löpa socknar», må ännu så förblifva.



CXLII Gustaf Adolf ville afskaffa den personliga uppbördsvandringen.

Gustaf Adolf i sin förordning den 7 April 1624, ville i en
lighet med ständernas eget beslut afskaffa djäknarnes personliga 
kringgående, såsom ett »stort kinder för ungdomens studier, en 
kräfta för sedligheten, samt en rot till allehanda odygd, lättja och 
tiggeri»; samt stadgade för den skull att sockenhjälpen skulle genom 
sexmännen uttagas oeh sedermera till vederbörande skolpersoner 
utdelas. Afgiften skulle erläggas af alla på landet bofaste män, 
ifrån innehafvare af helt hemman eller del däraf intill torpare, 
knektar och ryttare, alla med sex öre silfvermynt (då motsvarande 
två och en half kappe råg); och adeln mera. Denna afgift skulle 
årligen till nyårsdagen genom sexmännen tillställas kyrkoherdarna, 
att skaffas till nästa skola och där hållas vederbörande till handa.

Men 1649 nöjde man sig med att inskränka uppbördstiden 
till två gånger om året (i stället för förut fyra), samt det person
liga besöket i husen till en gång om året. Andra gången skulle 
det insamlade tillhandahållas dem i klockargården (eller socken
stugan). Understödet blef genom denna anordning mycket för- 
minskadt; och allmogens åsikt att afgiften var frivillig och till 
beloppet godtycklig, måste bemötas med den föreskrift att för 
dessa två gånger borde betalas lika mycket som förut för alla 
fyra. Slutligen synes lagstiftningen hafva uppgifvit försöket att 
hindra den personliga uppbördsvandringen; och 1695 säges, att 
det »icke må betagas djäknarne att själfva besöka församlingens 
invånare och på sådant sätt upphemta sin del».

Äfven inom detta område visade sig Gustaf Adolfs idéer vara 
för långt före sin tid, för att då kunna förverkligas. Ännu sent 
på 1700-talet gick det till ungefärligen på det gamla vanliga viset.

Af en så pass viktig minnes-urkund som Gustaf Adolfs plakat 
1624, om de föreskrifna sockenmedlen, 6 daler silfvermynt, att 
utgå af hvarje bofast man, finnes i Örebro skolas »memorialbok» 
naturligtvis vederbörlig afskrift; liksom af drottning Kristinas skol- 
stat 1649 och 52, äfvensom af de konfirmationsbref å förutberörda 
plakat, som af efterföljande konungar utfärdades, däribland Karl 
XI:s 1696, och Karl XILs 1699. Hos konsistorium i Strengnäs 
hade sistnämda år försports klagan från både »hörare och djäknar» 
öfver förminskningen af de skole- och djäknepenningar som till 
deras uppehälle anslagna äro. »En del, så i städerna som på 
landet, visa sig tredske och ovillige, förmenande det icke vara
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deras skyldighet att utgöra dessa pänningar, utan att det endast 
är en frivillig gåfva; hvarjämte andra påstå att dessa sex öre 
silfvermynt endast skola vara för helt hemman, men för lialfva 
eller fjärdedels hemman skall gifvas så mycket mindre i propor
tion.» Konungen befaller, att afgiften ovägerligen skall utgå efter 
Gustaf Adolfs tydliga plakat.

Att detta påbud emellertid icke allestädes blef uppfylldt, fram
går af talrika klagomål 1718 och 1721 hos landshöfdingarne <S. 
Cronhielm och C. Ribbing i Örebro, samt dessas därå afgifna 
resolutioner, äfvensom ordres till kronobefallningsmännen att hålla 
strängt med sockenmedlens uttagande samt »tillhålla sexmännen 
att fullgöra sin skyldighet», på det att landshöfdingen ej med så
dana klagomål må blifva öfverlupen».

Först genom ett kongl. cirkulär den 6 Nov. 1780 öfverflyt- 
tades på ett mera verksamt sätt den personliga förut af djäknarna 
själfva förrättade uppbörden, till vederbörande kronofogdar. Om 
anledningen därtill berättar Samuel Ödman i sina Hågkomster 
från Vexiö, att lifmedikus Hedin i ett sällskap på 1770-talet, gif- 
vit en komisk skildring af dessa djäknevandringar, och att en 
annan då närvarande inflytelserik person därvid gjort den reflexio
nen, att ungdomens karaktär förnedrades genom detta slags tig
geri, samt yttrat att han skulle genom justitiekansleren söka skaffa 
ändring i sättet för uppbörden. Sådan ändring åvägabragtes, åt
minstone till en viss grad, genom 1780 års cirkulär.

Att dessa eller dylika, med hvarjehanda ofog förenade, djäkne
vandringar ett ganska långt stycke inpå 1800-talet förekommit, 
synes sannolikt däraf att, enligt hvad utgifvaren från sin egen 
djäknetid (i medlet på 1840-talet) bestämdt minnes, då varande 
redaktören af Strengnästidningen Samlaren, i nämde tidning 
meddelade en hel liten serie skildringar från den gamla goda 
tiden vid Strengnäs då varande kongl. gymnasium; mot hvilka 
någon granskare anmärkte, att det just icke var rätt uppbygg
ligt för den nuvarande unga djäkne-generationen att höra sådana 
historier om sina föregångare. I de nordligare delarna af vårt 
land lärer sockengången, under form af »viaticerande», ännu vara 
bruklig.

12. Sockenköp. Ett sätt att blifva delaktig af socknar var 
att »köpa» sådana. Så förekommer, på åtskilliga sockengångslistor
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i Örebro från 1700-talet, ofta nog den uppgiften, att den och den 
lärjungen »sålt» sina socknar till den och den. Då «taxeringen» 
alltid var lägre, än hvad ett personligt kringgående kunde in
bringa, blef saken föremål för spekulation på s. k. »sockenmark
nad». Endast det var förbjudet, att före skedd utdelning, köpa och 
sälja på vinst och förlust. Se här en sådan sockengångslista 
från 1752, tillfälligtvis bevarad.

Distributio paroeciarnm circa exitum anni 1759. Quissbro in priori: Petrus 
Almstedt (F. 610) et intressentes. Dito in posteriori Nyqvist och Carlbom 
sålt, bägge till Laurent. Schagerström (Aur. 23), som gifver 7 daler till 
hvardera.

Vintrosa et Tysslinge in posteriori: Jonas Sundstedt et Johan Sjöquist 
N. B. Sjöquist sålt till Sundstedt, som betalar till honom 13 daler; som äro 
betalte.

Snaflunda in priori: Carolus Ljungberg et Laurentius Ekmarck. N. B. 
Ljnngberg sålt till Tybelius, som gifver 10 daler. Dito in posteriori Carolus 
Strömberg et Laurentius Tybelius. y, B. Strömberg sålt till Tybelius, som gifver 
5 daler. Således terminerar Tybelius tvådelarna, och Ekmark tredjedelen.

Ånesta et Längebro in posteriori: Andreas Hålberg säges hafva sålt till 
Strömberg.

Almby in posteriori: Andreas Landberg et Ericus Kielström (Kjellström). 
Sålt, bägge, till Jonas Sundstedt, som gifver 3 daler till hvardera.

Intressenter med Almstedt in Quissbro priori, Carl Hålberg et Lundgren, 
undfå af Almstedt 2 daler hvardera, och Nystedt undfår 1 daler kopparmynt».

Utom socknegången utgjordes de medel till uppehälle, som 
kunde beredas djäknarna, af sång, privat-information och från 
1700-talet af stipendier.

13. En cantus Lucice af blott ett fåtal sångare, utförd ad 
modum scholæ Strengnesianæ, inbragte i Örebro 1616 det betyd
liga beloppet af 30 daler (motsvarande 15 tunnor spannmål), 
hvaraf en tredjedel tillföll rektor och det öfriga fördelades mellan 
sångarena. Detta allmosesjungande ogillades redan nu; och i en 
långt senare tid förbjöds det, vid stockstraff och böter af borg
mästare och råd i Örebro, enligt kungörelse i stadens veckotid
ning 1777/ »att Luciædag, annandag jul, nyårsdag och trettonda
gen gå omkring under sång på gatorna och utanför husen, jäm
väl ock med oskickeliga upptåg med stjärnan eller den så kal
lade julebocken-, och drager magistraten till stadens invånare 
det förtroende att de sådan galenskap icke med gåfvor och för-
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äringar understödja, utan fast hellre till stadsfiskalen angifva dem 
som häremot bryta».

Om sång i kyrkan vid högtider eller enskilda högtidligheter, 
såsom bröllop och begrafningar, hvarvid inkomsten bland sångarne 
hufvudsakligen utdelades, är på annat ställe taladt.

14. Tillfälle till inkomst genom enskild information fanns vis
serligen; tnen var inskränkt till ett fåtal af de mera försigkomna 
skoldjäknarne. I Örebro skola hade t. ex. 1615—16, förutom 
kollegerna, endast tio af lärjnngarue sitt uppehälle eæ pædagogia. 
Aret 1639 var det sju; och af dessa sju voro fem i fjärde och 
två i tredje klassen.

15. Understöd af allmänna medel, som i äldre tider bered
des genom kollekter, kyrkoherbergen m. m., försvunno i senare 
tid och togo formen af stipendier. För öfrigt var stipendieforraen 
före 1700-talet lika sällsynt vid skolorna som vid akademien. I 
Strengnäs fanns, utom de ursprungligen till ett »kommunitet» af- 
sedda men sedan till kongl. stipendier förändrade understödsmed- 
len, intet stipendium före det Soopiska, som stiftades 1734. Ore
bro skolas första stipendium var det Robsahmska af 1770. Sti
pendiernas antal i Örebro utgjorde 1886 trettionio; allesammans 
tillkomna mellan åren 1770—1886. Stipendiekassan ägde, såsom 
förut är anfördt, 1898 en behållning af 86,413 kr. 50 öre. Af 
föregående testamenten och donationer till skolan och dess behof, 
stiftade före 1770, finnes för nävarande ingenting i behåll, utan 
allt är länge sedan »abalieneradl».

Sådana anställningar, som en senare tid skulle kalla infor
matorsplatser, förekomma någon gång, men tämligen sparsamt. 
En sådan var den plats eller anställning hos borgaren (förmod
ligen rådmannen) i Örebro Per Israelsson, som 1656 innehades 
af en Orebro-djäkne, och som före honom hade innehafts af öfver- 
ste höraren herr Jon (Jonas Esbergius, F. 603). Att sådana 
privatlärare t. ex. i förnäma hus skulle vara af den den rena 
läran och tillsättas med konsistorii begifvande, var 1611 före- 
skrifvet.

Bland lärarne i Örebro finna vi, att Andreas Billingius 1654 
haft sådan anställning hos borgmästaren Johan Luth, och Jonas 
Höijer 1753 hos prosten doktor Johan Strömer. Under sin egeu 
barndomstid hade Jonas Höijer själf (före tio års ålder, då han 
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blef gymnasist) uti sitt föräldrahem vid Dylta i Nerike, bandledts 
af dåvarande studiosus Lars Bråvik, hvilken sedan blef kollega i 
Strengnäs och sist kyrkoherde i Hardemo (F. 233).

16. Beträffande ordningen inom skolan gällde i allmänhet 
de stadgar som af skolestyresmän, sådana som Jacobus Rudbec- 
kius, blifvit antagna. Till följd af samhällsförhållanden befinnes 
i »aristokratismens gyllene dagar» åtskilligt undseende hafva blifvit 
visadt mot adelns söner, när sådana hörde till skolans lärjungar. 
Dessa voro stälda utanför ordningsstadgan beträffande skoldräkt och 
plats i skolan o. s. v. De sutto främst i klassen och tilltalades 
äfven i de lägre klasserna med titeln domini.

Till sitt biträde vid ordningens handhafvande i skolan hafva 
lärarne i alla tider utsett vissa officiarii bland de bäst artade 
af lärjungarne. Redan i 1571 års skolordning namnes den »af 
ålder» brukade sed, som bör bibehållas, att »bland ungdomen an
taga vissa custodes, notaries m. m.

Dessa åtnjöto vissa förmåner, hvartill hörde företrädesrätt till 
de bättre socknarne. De bägge notarii i högsta klassen skulle 
enligt Jacobi Rudbeckii föreskrift hafva sina socknar odelade och 
utan afdrag (integra optata), hvaremot de åtta följande lingo 
vidkännas ett litet afdrag, till bildande af en skolkassa; för hvil
ket ändamål äfven rektor själf afstod viss del af sina egna ringa 
lönemedel.

I Vesterås under broderns, biskop Johannes Rudbeckii tid, 
fanns en tämligen utbildad »byråkrati» af sådana officiarii och 
vice officiarii bland lärjungarne; såsom vid musiken custodes 
chori, præcentores, concentores, äfven amanuenses (biträdande vid 
skrifning), cursores (ett slags pedeller) rn. m.

17. Skoltukt. »Skolestocken» synes tidigt hafva kommit ur 
bruk. Nämues dock i Vexiö 1694 och i Örebro magistrats kun
görelse 1777. Likaså efter hand »färlan». Bötesstraff (muleta) 
förekomma mellan 1611—49, vanligen i form af nedflyttning till 
ett sämre nummer på sockentaxan.

Bis användes såsom straffart för uteblifvande från skolan och 
kyrkan, eller för sen ankomst (efter läraren). Två fall af för sen 
ankomst räknades lika med ett uteblifvande.

Fängelse (career, proba, äfven »prubba») finna vi någon gång 
använd för äldre djäknar, eller för i något afseende felaktiga prä- 
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ster; t. ex. knekteprästen Benedictus Andrea 1636, hvilken dock 
fick lösa sig från fängelsestraffet genom böter. För kollega Ingel 
Grafman. i Örebro var det fråga 1672, att han skulle komma i 
»prubban»; men en välvillig vän i Strengnäs gaf det löftet: »Kom
mer du i prubban, så skall jag föda dig». Vännen skulle skaffa 
honom mat i arresten, så att det icke skulle gå någon nöd på 
honom där.

Asinus-straffet. Jämte dessa allmänna straffarter namnes ett 
eget straff för en egen förbrytelse, nämligen »asinus-straffet» för 
bruk af modersmålet i skolan i stället för latin. Straffet bestod 
i att bära bilden af en åsna (picturam asini gestando'). Man 
kunde lösa sig därifrån genom böter (af ett öre), eller genom ris, 
eller genom att lära sig utantill »åtta förelagda verser ur nya 
testamentet på grekiska» (euligt konsitutionerna för collegium 
Strengnensef Straffarten namnes 1511, men icke längre 1693; 
då ieke heller uraktlåtandet att tala latin var belagdt med straff. 
Enligt skolordningen 1649 tillämpades denna straffart först för de 
äldre djäknarne som sutto högre än i 2:dra klassen.

Relegation, eller förvisning från skolan, för längre eller kor
tare tid, ådömdes för gröfre impietas (vanvördnad för Guds ord 
och sakramenten), ohörsamhet mot lärare och förmän, vägran att 
åtlyda rektors kallelse; vidare för stöld och snatteri, dryckenskap 
och liderlighet o. s. v.

Snatteri förekommer eu och annan gång i Örebro skola på 
1600-talet, och bestraffades då med ris och förvisning. Om Öre- 
brolärjungen Isaacus Erici Tædensis, prästson från Enköpings- 
trakten, antecknas 1615, att han från en kamrat borttog, till hälf
ten på skämt, dock olofvandes, (semijoco furtoque) något pän- 
ningebelopp. Han blef därför »straffad och från skolan förafskedad» 
(castigatus et hinc dimissus); »afgick till Mariestad den 15 Sept. 
1617». I matrikeln förekommer vid ett och annat namn på en 
senare tid den anteckningen, att djäknen för den eller den oarten 
blifvit »utkörd» ur skolan.

I Strengnäs blef 1653 en djäkne för en olämplig skrifvelse, 
som kallas »pasquill», mot borgmästarne och stadsskrifvaren därstädes, 
dömd till ett utomordentligt strängt straff, nämligen 1) offentlig 
afbön (att »bedja borgmästaren med hustru och barn och alla 
samtliga om förlåtelse»); 2) att stå skolestraff, nämligen att in-
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fängslas och slita ris-, 3) att blifva från detta gymnasium och hela 
detta stifts skolor relegerad och förvist; såsom ock 4) afsagd 
och förhållen från alla pedagogier och studier i detta stiftet uti 
tre års tid. Afbön och ris synas väl kunna hafva utgjort ett till
räckligt strängt straff för förseelsen; men nu tillkommo fängelse 
och tre års relegation. Både felet och straffbestämmelsen synas 
vara ensamma i sitt slag. Författarens namn var Ericus Caroli 
Strengnensis. Hans vidare öden äro okända.

18. Leges vestiarice. Klädedräkten för präster och djäknar 
var föremål för lagstiftning, hvilken hufvudsakligen bestod i nega
tiva bestämmelser (förbud), med tillagda varningar och straff
hotelser.

Redan i kyrkoordningen 1571 förbjödos »stackota kappor och 
hofmanshattar», i stället för »sida (fotsida) kjortlar och präste- 
lufvor». Äfven 1611 ålägges afskaffandet af den yppighet i kläd
sel som i dessa nyare tider allt för mycket tilltagit. Pä grund 
af ett mötesbeslut i Orebro 1617 förnyades stränga stadgar om 
undflyende af all lättfärdighet i klädebonad, som utförligt specifice
ras. Däribland förbjudes äfven, att nyttja »uppslinadt, benadt och 
för långt hår, och andre högfärdige, vanskapelige och vederstyggelige 
klädedräkt». »När rectores och deras disciplar icke vilja rätta sig 
i saken, skall rektor afstå från sitt ämbete och djäknen förvisas 
skolestugan.» Dessa förbud upprepas 1642.

För Örebro skola förekommo sådana leges af Jacobus Rud- 
beckius redan 1615. I Vexiö blefvo ännu 1694 två gymnasister 
dömde att sitta i stocken från morgon till kväll, till straff för 
att de mot förbud gått med »uppbundna hattar».

Denna tid hade således en skoluniform, hvari svart tröja 
(tunica) och kappa (pallium) utgjorde hufvudpersedlarna, jämte 
kortbyxor, strumpor skor och kort låg hatt. Men i afseende på 
sättet att bära kappan, nämligen »på båda axlarna», och att hafva 
armarne behörigen inträdda i är mar ne, ansågs nödvändigt att sär- 
skildt lagstifta (in plateis incedere tunica vel pallio sub altero 
bracchio conjecto, aut bracchiis non extensis per manicas, non 
licet). Ansvarsbestämmelsen för förnyad förbrytelse mot föreskriften 
var ris eller böter (bis deprehensi, absentiæ poenam incurrent). 
Äfven Samuel Ödman nämner likartade föreskrifter för Vexiö om 
sättet för bärandet af kappan.
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19. Belöningar och premier voro under »den pedagogiska 
terrorismens och flagellationens tider» föga kända eller använda. 
Såsom pedagogiska medel nämnas de först af biskop Johannes 
Matthiæ, samt af riksrådet Johan Skytte (hette före 1604 Schro- 
derus), och dennes broder rektorn i Nyköping Ericus Schroderus“). 
Den sistnämde har i en för sina gammaldags sunda tankar ut
märkt afhandling om barnauppfostran (ur Informatorium maternum 
eller Moderskola, tryckt 1642), framställt hurusom skolmästaren 
bör med lämpa och mildhet undfå barnen när de vid omkring 6 års 
ålder införas, hvilket han anser vara den lämpligaste tiden för deras 
inträde i skolan. Han bör tilltala dem »ljufligeu» samt uppmuntra 
dem med små gåfvor: »gifva dem en liten bok, ett bläckhorn 
eller socker, äpplen, päron och annat slikt». Föräldrarne skola 
icke skrämma barnen för skolan eller föra dem till skolemästaren, 
»såsom en half föres till slaktaren», utan lära dem förstå, att 
skolan och skolmästaren vill dem väl. Man skall tala till barnen 
om skolgång såsom man talar om en »marknad eller en vin-and» 
och berömma för dem, »hvad för ett kosteligt ting det är att få 
gå i skola och något godt lära»; hvarigenom de ock med tiden 
kunna komma till en mera aktad och ansedd samhällsställning, än 
om de uppväxa i okunnighet.

Äfven biskop Johannes Matthiæ stod i mångt och mycket 
framom sin tid. Skolordningen af 1649, som mångsidigt afspeglar 
denne biskops upplysta, frisinnade och milda ande, talar om pre
mier, bekostade af skolkassan, såsom uppmuntran vid examen för fli
tige och välartade disciplar, som erhållit flyttning till högre klass.

Men ännu inpå 1700-talet voro dessa förhoppningar så litet 
förverkligade, att biskop Jesper Svedberg i Skara ansåg sig böra 
i skrifvelse till regeringen 1728 anhålla om anslag af allmänna 
medel (å 40 till 50 daler) till premier åt sådana djäknar, som 
gåfve ett hopp om sig att framdeles kunna göra godt gagn i 
fosterlandets tjänst.

*) De låda sistuämda voro söner af borgmästaren i Nyköping Bengt 
Nilsson Skräddare och Anna Skytte. Johannes Schroderus var född 1577, adlad 
Skytte. 1604, friherre 1624; blef 1602 lärare för den då 7-årige Gustaf Adolf 
och bibehöll denna befattning till 1611, sist riksråd, död 1645. Ericus Schro
derus var skolrektor i Nyköping 1612, blef därefter translator regni, 1630 
kunglig boktryckare, och sysselsatte sitt tryckeri alltjämt med egna arbeten, 
däribland många öfversättningar. Var en på sia tid högt berömd skolman.
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20. Lekar och förströelser uppfattades redan i början på 
1600-talet såsom både nyttiga och' nödvändiga för ungdom, och 
utgjorde således ett moment i uppfostringsväsendet. Skolordningen 
1611 föreskref lek på därtill bestämd plats och tid, under veder
börlig tillsyn. Af lekar förordas 1649 särskildt bollspel och lö
pande. Till lekar och rekreationer torde äfven böra räknas skol
fester och därmed sammanhängande vederkvickelser (recreationes) 
från det hvardagliga trägna skolarbetet.

Skolfester, äfvensom skolkomedier, voro efter reformationen 
icke sällsynta. Så majfesten i Örebro 1616. Jacobi Rudbeckii 
skolräkenskaper omnämna flera smärre gillen, såsom 1615 i rektors 
bostad vid slutet af sommarterminen, då af samtliga lärjungarne 
hvilka den tiden utgjorde 130, fingo vederkvicka sig med en 
tunna öl. Kostnaden uppgick till tre daler kopparmynt. Vidare 
1619 i Juni efter examens slut, då en måltid hölls i skolan för 
tre daler, samt 1625 ett »collats» likaledes för tre daler, hvilket 
tyckes hafva varit den vanligaste kostnaden.

Sällan torde dock en skolfest i storartad tillrustning och om
fattning hafva öfverträffat den som firades i Örebro 1616*).  Den be
stod egentligen af flera afdelningar, nämligen en pingst- och majfest 
S:t Eriksdagen den 18 Maj under sång och högtidligt tåg till kyrkan 
med spiror och kransar (thyrsi corollæque); och 14 dagar därefter 
uppförandet af tvänne komedier, hvardera i fem akter, en på sven
ska och en på latin, med därpå följande convivium för omkring 
100 gäster; samt slutligen årsexamen i två dagar. Kostnaden för 
festmåltiden bestreds af deltagarne själfva genom sammanskott, mest 
matvaror och något litet i pänningar. Allt detta är förut omför- 
mält och nämnes vidare i biografien öfver mäster Jacobus.

*) Hollander, s. 508.

21. Af spisordningen vid denna tid må vi, såsom tidsbild 
och såsom exempel på bestantheten af de maträtter som före- 
kommo, meddela följande ur ordningen för kommunitetet i Upsala.

Måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar voro Æsfc-dagar, 
till skillnad från söndagar, tisdagar och torsdagar, som voro kött- 
dagar, såväl i fråga om middags- som aftonmåltiderna. Mat-tim- 
marne äro nu ändrade; middag kl. elfva och afton kl. fem. För 
hvarje person beräknades l3/^ skålpund kött eller fläsk. De spi-
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sande voro fördelade vid fem »diskar» (bord) med 12 personer vid 
hvarje. »Supanmaten» började ännu vid denna tid måltiden; och be
stod vid de tre köttdagarne af kål eller ärter, åtföljda af fem skål
pund kött till hvarje bord, samt dessutom stek. Till afton nämda 
dagar förekom köttsoppa, därefter färskt kött, korf eller sylta, rof- 
mos med mjölk, och i tredje rummet stek af fågel (höns, gäss) eller 
färskt kött. På de fyra fiskdagarne varierades om middagarne 
med färsk eller salt fisk (abborrar, mört, »blötta gäddor») ström
ming, stockfisk, krampsill, lax; så att häraf bildades två rätter, 
föregångna af ölsupa, äggsupa, mjölk (kokt eller sur), grynvälling 
eller varmt öl med bröd. Aftonmåltiderna under dessa dagar be- 
stodo omväxlande af gröt, grynvälling (»med lax eller ris, kokadt 
med en kanna mjölk»), salt fisk, torsk, gäddor, sill (kokt eller 
»spicke»), en half sill för hvar person, rofvor eller »någon annan 
frukt» (morötter, kål).

Frukost namnes icke. Då skolarbetet i Orebro började så 
tidigt som klockan 5, och djäknarne således måste vara uppe ur 
sängen åtminstone en halftimme förut, samt således väl ej kunde 
bärga sig alldeles utan mat ända till middagen, antaga vi, att 
någon lättare måltid väl förekom vid frukostdags (kl. 8). Den 
bestod kanske af mjölk och bröd. Men den fingo väl vederbörande 
skaffa sig själfva, så godt de kunde, om de fingo någon.

22. Lefnadskostnaden för veckan beräknades (i Upsala) till 
28 öre för person eller 45,/2 daler för år (motsvarande värdet 
af omkring 23 tunnor spannmål). Sedan djäknen blifvit präst 
eller sacellan, kunde han blott påräkna 15 öre i veckat) (eller 12 
tunnor om året), och fick således lefva på knappare kost. Såsom 
skolkollega hade han att draga sig fram på sockengång, infor
mation (peedagogia') och möjligen predikobiträde.

Med Upsala-priset öfverensstämmer den vid det tillämnade 
kommunitetet i Strengnäs 1626 beräknade veckoutgiften. Lefnads
kostnaden var, efter samma tids pänningvärde, 4 öre för dagen, 
motsvarande värdet af två kappar råg eller i vår tid ungefär 
1 krona.

23. Kunskapsfordringarna voro efter reformationen i bör
jan mycket medelmåttliga, och sträckte sig vanligen icke öfver 
»någorlunda förfarenhet i den heliga skrift jämte trosartiklarne».
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Ytterlig »papistisk okunnighet» hos det äldre släktet fann Gustaf 
I sig föranläten att belägga med vederbörlig näpst, t. ex. en pa
stor i Skara stift 1540, som hade sagt, att »gamla testamentet 
förgicks i Noe flod, så att vi icke hafva af nöden att det veta».

Ett bättre förhållande inträdde utan tvifvel genom 1611 års 
skolordning, som föreskref 12 års skolkars, läsning af någon skrift 
i nya testamentet på grekiska, kännedom af Hafenreffers loci theo- 
logici, augsburgiska bekännelsen, med stadgande att ingen fick 
prästvigas »som icke förut studerat minst två år i Upsala eller 
vid stiftets katedralskola».

24. Prästexamen i Strengnäs på biskop Paulini tid omfat
tade äfven andra ämnen än de rent prästerliga. I den examen 
ordinandorum, som 1629 förrättades med 26 prästkandidater, upp
tagande tolf konsistoriesammanträden under sju dagars tid, ägna
des oväntadt mycken tid åt matematiska kunskapsarter, geometri, 
algebra, »logistik», kvadrat- och kubikrotutdragning m. m. Efter 
12:te och sista sammanträdet undervisades de examinerade om 
sättet att på jordgloben och geografiska kartor taga rätt på län
der och orter (loca universali a et particularia). Historia näm- 
nes icke ens. Den ingick först 1831 i prästexamen. Kyrko
historia förekom redan 1686.

Äfven senare går det allvarsamt till, men ämnena inskränkas 
då till de mer teologiska, däribland inberäknadt latin och bibel
grekiska. Hebreiska förekommer ej ännu.

Prästexamen förrättades 1676 i December med fem ordinandi. 
Deras kunskaper vitsordades med betygen: »aliquid», »nonnihil», 
»plane nihil» o. s. v. En af examinanderna, Johan Lucander, 
hade i alla ämnen »plane nihil». Denne blef »alldeles utslagen, 
och afvister». En annan, Laurentius Klingius, admiterades med 
vissa vilkor, hvaribland ett var, att afstå med »öfverflödighet i 
drickande». »Gör han det inte, blifve han predikoämbetet kvitt».

Några år senare, 1682, voro prästkandidaterna elfva till an
talet. En af dem improberades; två admiterades med förbehåll. 
De öfriga antogos (sine accuratiore considerations admitti possunt).

Om skärpt prästexamen skrifves 1685, med anledning däraf, 
att Petrus Ahasveri, som i Skara blifvit prästvigd, är efteråt be
funnen alldeles oduglig och obekväm och därför måst removeras. 
Kongl. maj:t befaller därför biskopar och konsistorier, att hafva 



Klena prästkandidater. CLni

noga uppsigt med dem som antogos till präster. De som redan 
äro ordinerade men pröfvas okapable, måge afsättas. Till k. m. 
svaras att här (i Strengnäs stift) hålles examen rigorosum. Af 
åtta nyligen examinerade, äro fyra »tillbakagångne». De förut 
examinerade, som efteråt förhållit sig oskickligen och oförsvar
ligen, äro vordne ab officio suspenderade.

Vid en den 4—12 Juni 1689 förrättad prästexamen, då 
Johan Sundel från Örebro var en bland examinanderna, heter det 
att examen börjades med ett latinskt stilprof, bestående af »den 
40:de punkten i kyrkoordningens 28:de kapitel», att öfversätta 
från svenska till latin. Sundel blef sist färdig med sitt tema. 
Examen fortgick därefter i fyra dagar. Dem gåfvos texter att 
utarbeta. Sundel fick Ordspr. 12: »summan af all lärdom». Nästan 
alla ordinandi befunnos »klena» och behöfde göra förkofring». Af 
sex examinati stäldes tre på förkofran »till hösten».

Påföljande år 1690 på våren (den 19—28 Mars) träffa vi 
bland de öfriga prästkandidater åter Johannes Sundel och en an
nan Orebroare, Zacharias Brolenius, hvilken senare tycktes hafva 
redt sig rätt bra. Efter föregånget specimen in stylo efterfrågades, 
om de hade någon kännedom i hebreiska. Men de tillstodo hvar 
och en för sig att ingen af dem hade någon cognitionem därut- 
innan. Allenast Brolenius sade sig hafva lecturam (innanläsnin
gen) någorlunda bekant.

Därefter examinerades i filosofi, grammatik, retorik och logik. 
Vidare gåfvos texter (till predikoutkast) ur passionshistorien, om 
Kristi sju sista ord på korset, sålunda att primus tager det för
sta, seoundus det andra; et sie consequenter.

Vidare i flere följande konsistorie-sammanträden för och efter
middag, i matematik med aritmetik och kyrklig tideräkning, samt 
i etik och allmän historia. Efterhördes, om de uti versifica
tions vore något forfarne. Grekisk examen, af nya testamentet, 
förrättades med uppläsande och grammatiskt resolverande af den 
grekiska texten; därefter kom kyrkohistoria, Augsburgiska bekän
nelsen, moralteologi och casus conscientiæ. Tre af examinanderna 
(däribland Sundel) befunnos härutinnan helt oförfarne, kunnandes 
däruti icke ett ord sig utreda. Brolenius, och ett par med ho
nom, funnos försvarliga alt komma till sacros ordines.

De öfriga tillsades, att, såsom de finnas mycket svaga, så 
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må de förtöfva här på en månad, eller två eller tre; att låta 
informera sig publice in gymnasio, såsom ock här näst uti kam
maren, hvarest episcopus vill, till skiftes med consistorialibus in
formera dem uti de nödigaste stycken. De förriga inkallades och 
tillsades att proclamera sina concepter uti predikande dagen därpå 
i domkyrkan.

Äfven en följande examen, 1692, har för oss intresse bland 
annat därför att jämte de öfriga examinandi förekom Daniel Es- 
berg, sist apologist i Örebro; broder till Johannes och Zacharias, 
hvilka uppnådde biskoplig värdighet. För Daniel gick det på 
slutet rätt illa; hvarom vidare i hans biografi.

Strax i början på examen tillsades examinanderna, hurusom 
de icke må göra sig den tanken att samtliga komma till sac.ros 
ordines, såsom intet alla hafva vacationer och en del äfven torde 
sakna nödiga kunskaper. Emellertid fingo de nu exercitium stili 
och texter. Proftemat utgjordes af en paragraf ur kyrkolagen om 
prästernas skyldigheter. Om de unga prästämnenas kunskaper 
anteckna vi ordagrant ur protokollet följande.

E. Schepner ansågs bäst. Han redde sig prompt och färdigt 
in explicatura Gurtiana. Mossberg gaf honom ej efter, hvarken 
uti explicatione eller in rhetoricis; varandes af ett godt ingenio och 
en rörig tunga, och tycktes »latinet falla honom lättare att tala 
än att skrifva». Ekeblad var icke heller oäfven, men hade icke 
den promptitud som de förra bägge. Wretelius nöjde sig med att 
vertera texten på svenska utan att variera den på latin (absque 
paraphrasi latina); lysandes hos honom god vilja och flit, men 
någon »svårhet att exprimera sig».

I matematik kunde Mossberg och Ekeblad quatuor species, 
regula de tri, simpli et dupli. Wretelius och Wigæus kunde illa 
quatuor species. Men Schepner ursäktade sig att han intet haft 
tillfälle att exercera sig in arithmeticis. T kyrklig tideräkning 
kunde Wretelius och Wigæus intet sig i någonting utreda.

I hvarjehanda loci af teologi och biblisk historia funnos 
Mossberg, Ekeblad och Schepner icke svarslöse eller obekväme, 
men Wretelius och Wigæus hade icke så godt vid. De äro något 
tardiores; hafva dock läst locos Hafenrefferi.

Föreslås att de admitteras till prästämbetet {ad ministerium), 
emedan de inga medel hafva att vidare sina studier vid akade-



Betyg och betygstabell. Begynnelsen till pastoralexamen. CLV 

mien continuer a, utan torde till äfventyrs blifva »alldeles despe
rate (misströstande) och förlägne». Äro för öfrigt »enfaldige och 
saktmodige till sinnes».

I geografi förstod Mossberg att visa divisionem, terree, præ
missa circulorum notitia, och sedan demonstrera, in globo et map
pis, Europæ divisionen et partes generales. Men ingen af de 
öfriga hade någon kännedom härutinnan. De usu globorum hade 
Schepnerus likväl någon liten cognition.

Ett dylikt examensprotokoll förekommer äfven 1693; denna 
gång med alla de framstälda frågorna och de afgifna svaren 
mestadels på latin. Äfven nu börjas examen med ett compositum 
(proftema, ur kyrkolagen). Fullständig examens-och betygstabell (m- 
deæ examinis) medföljer, upptagande följande betygsgrader, som 
betecknas med dc fyra första vokalerna i alfabetet a e i o, och 
hafva betydelserna: aliqualis, egregius, fnfirmus (eller fmbecillus), 
o nullus.

Dessa betyg antecknas i sex kolumner och afgifvas i följande 
ämnen: 1) stylus: 2) linguae (latin, grekiska, hebreiska); 3) 
disciplince nationales (grammatik, retorik, logik) et reales (filo
sofi, etik, fysik); 4) matematik (aritmetik och kyrklig tidräkning); 
5) historia (allmän, kyrkohistoria, biblisk historia); 6) teologi 
(polemik, moral-teologi, casus conscientiæ).

Uti latin afgåfvos följande betyg. Fyra af kandidaterna fingo 
e, två a, fem i. Uti grekiska: två e, fem a, fyra i. Uti hebrei
ska: fem i, seæ o. Så ungefär äfven i de öfriga ämnena. I alle
samman dessa förekomma flitigt betygen i och o: betecknande så
ledes, att vederböraudes kännedom i ämnet äfven här var svag 
(infirmus) eller ingen alls (nullus).

25. Detta var i Juni 1693. Första begynnelsen till pastoral
examen finna vi ett par månader senare, nämligen i Augusti 1693, 
då ett kongl. bref föreskrifver, att biskoparne hädanefter, förr än 
de några präster till lediga pastorat föreslå, skola dem först 
examinera, huruvida de kunna vara kapable och vuxne därtill; enär 
»mången har slagit sig på goddagar, litandes därpå, att han redan 
utstått sin examen vid ordinationen».

Hädanefter afgifves ofta följande korta kongl. resolution: 
»Remitteras till konsistorium att undergå examen. Carolus. Detta 
synes hafva kallats »kongl. remiss».



CLVI Krigspräster. Fältkonsistorium. Dubbla pastoratsfullmakter.

En annan gäng heter det: »Så vida supplikanten kan begå 
sig in examine, är kongl. maj:t i nåder tillfreds, att han med 
denna begärda lägenheten må blifva accommoderad. Stockholm 
den 7 Januari anno 1696. Carolus».

Ett särdeles intressant pastoral-examensprotokoll, upptagande 
de på latin framställda frågorna och de af examinanden ömsom på 
latin, ömsom på svenska afgifna svaren, ordagrant antecknade, 
förekommer i Maj 1694.

Den examinerade var då Olaus Zaliin (Olaus Magni Salin, 
(Aur. 91), från Småland Denne hade först studerat i Vexiö, och 
kom därifrån till Upsala. Han tyckes hafva varit hofpredikant 
hos kongl. rådet Gustaf Spens, och hade 1693 fått fältmarskalken 
Johan Stenbocks fullmakt på »pastoratet Holm och Kulla i Up
land». Nu sökte han Dunker i Södermanland. Härvid sades bonom, 
huru »svage» hans studier äro; och att han »intet vore värd ett så
dant pastorat». Honom föreställdes, hvad böcker han bör läsa, 
nämligen förnämligast bibeln, trosartiklarne, kyrkohistorien. I det 
öfriga tillsades honom att han skall predika här in templo cathe- 
drali, förr än han bekommer sin introduktion.

Pastoralexamen aflades af krigspräster inför fältkonsistorium; 
emedan biskoparne, såsom C. Feif skrifver till biskop Bilberg, 
»allt för litet ihågkomma att rekommendera krigspräster till be
fordran, hvilka dock här slita mycket ondt».

Någon gång hände det, att af misstag två fullmakter utfär
dades på samma pastorat. Så till Edsberg, hvarom Feif skrifver: 
»Det är mig okärt att förnimma, det så skett: och jag bekänner, 
att det är ett stort förseende af den som skrifvit Gersens full
makt (lärer vara Andreas Laurentii Giers, Foll. 123), att han intet 
först sett efter, om pastoratet förr var bortgifvet; men sådant kan 
lätt hända här på orten, där man intet allt kan ha så i ordning. 
Dock skall jag draga försorg, att det icke vidare skall ske».

26. Vi återvända nu till de yngre prästerna, och skola se 
dem i deras tidigare förhållanden. Såsom ett slags föregångare 
till pastoralexamen, kan man anse de förhör som plägade anstäl
las, mest med det yngre prästerskapet vid de i början årliga 
prästmötena. Man ville erfara och kontrollera deras kunskaper 
och förkofran in locis theologicis.

I äldre tider och förr än kapellanerna erhållit ordinarie och
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fast plats, var deras ställning föga själfständig, Såsom tidsbild 
kan tjäna föreskrifter (för Vesterås stift) 1570, där det heter: 
Alla sacellani skola vara sinom pastori underdånige; och äro 
pliktige »att i hans närvaro tappa hans öl, lägga humlegård (åt
minstone 40 stänger årligen), öfva sig att plantera träd, städa 
för äb pastors bord, och läsa till bords. Vidare att själfva hugga 
sin ved, elda och sopa sin stuga, samt bädda sin säng, (doek icke 
med biträde af pastors tjänstepigor). Endast med biskopens till
stånd må han taga sig hustru. Bland pastors skyldigheter nam
nes, att icke tillåta sin sacellanus vänja sig sofva långt på dagen 
eller gå sent i säng om aftonen, utan, när han hafver tillfälle, 
låta honom studera och predika. Vidare skall pastor gifva sin 
sacellano stuga odrupin, och därjämte sängkläder till en säng, 
med lakan och allt; hvilket pastors tjänstepigor skola tvätta, dock 
icke oftare än pastor tvättar sina. Han skall ock gifva honom 
mesta parten af sådana rätter, som pastor själf äter, med tämme- 
ligt öl, dock ej för starkt, samt slutligen gifva honom lön, skor, 
skjortor, efter som hans arbete öfvervägas kan.

27. Under 1600-talet bestodo löneförmånerna för pastors 
medhjälpare i allmänhet af följande naturaprestationer förutom 
kosthåll, nämligen två skjortor, tre å fyra par skor, ett par 
stöflar eller i stället en stöfvelhud. Pänningelönen. »att köpa sig 
kläder för», utgjorde enligt stadgande 1575, minst fyra daler. År 
1619 var den (i Vexiö) sex daler (3 tunnor råg), 1630 i Streng- 
näs tio ä tolf daler; och hade i slutet af 1700-talet icke höjt sig 
öfver »25 riksdaler banko». Härtill kom någon godvillig fördel af 
allmogen.

I stadgandet 1619 för Vexiö heter det att kapellanen och 
diaconi väl icke må begagnas såsom legodrängar, men dock icke 
må hålla sig för goda att tillse pastors legofolk, »draga ärender», 
se om fiskeredet, särdeles under fiskeleken; ty emedan lagom 
rörelse är människan nyttig och behöflig, så må de så gärna 
hafva mutum corporis med det som nyttigt är, som med fåfängans 
sysselsättningar såsom »kaseboll» o. s. v.

28. Befordran till eget prästegäll var naturligtvis en efter
längtad sak, icke minst hos skolehörarne, hvilka dock mestadels 
fingo vänta ganska länge på sådan förmån. Många hunno aldrig 
därhän, utan dogo obefordrade (muneri scholastico immortui sunt).
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En enda gång se vi regeringens promotorial för erhållande af 
rektorstjänst. Sådant var fallet för Antonius Caroli Hessler.

Den äfven i 1686 års kyrkolag medgifna befordringsgrunden 
att konservera prästhuset finna vi flitigt nog öfvad. Så t. ex. 
Josua Gravius, som redan var en till åren kommen man och i 
skolan alldeles uttjänt samt dessutom änkling efter förra hustrun, 
var tvänne gånger erbjuden befordran till pastorat mot vilkor att 
konservera änkan.

I ett kungligt reskript af 1687 förständigas vederbörande att 
icke så ofta påstå sterbhusens konserverande, ofta med svaga och 
omeriterade personer utan vederbörlig mogenhet, »blott för lusta 
och giftermåls skull». Detta åberopas mot den redan då högtför- 
tjänte rektorn Abraham Walingius 1711. Han var då måg i hu- 
huset och sökte pastoratet efter sin svärfader i Viby, men detta 
gafs i stället ät änkans broder, som var konsistorieledamot.

Äfven survivans-bref, att en äldre prästman får efterträdare 
redan under sin lifstid, se vi förekomma. Kollega Andreas Bille 
i Örebro efterträdde sin svärfader i Mosjö redan under dennes 
lifstid. Hans broder var gift med en annan dotter och var ka
pellan i samma församling. Samuel Hallman (F. 230) succederar 
sin gamle fader i Hardemo 1701, och David Hallman (F. 192, 
191) sin likaledes ålderstigne fader i Götlunda 1706. Båda fäderna 
voro ännu i lifvet. Det inträffar ofta nog, att pastoraten blefvo 
ärftliga.

29. Jon Månssons rustico-latinska dagboksanteckningar, 1642 
—46. Latinet var, såsom vi veta, af ålder skolans talspråk. Re
dan under medeltiden gällde den regeln, att allt i skolan skulle 
förhandlas på latin (nihil in schola, nisi latine). Vi erinra om 
den särskilda bestraffning, awms-straffet, som var bestämd för bru
ket af vulgär-språket, och till hvilken äfven hörde att, för vin
nande af egen befrielse, anmäla någon annan sueciloquum eller 
suethizantem bland kamraterna som gjort sig skyldig till samma 
brott och straff.

Alldeles liknande förbud finna vi i Örebro 1615, äfvensom 
motsvarande påföljd af »allvarsammaste näpst» (in quos erit severis- 
sime animadvertendum). Uti 1649 års skolordning finna vi, att 
smådjäknarna i de två lägsta klasserna voro från latintalande
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frikallade, och att straffbestämmelsen således blott gällde ofvanför 
2:dra klassen.

Man hade börjat komma under fund med riktigheten af, hvad 
Lunda-kaniken Christian Pedersen redan 1531 anmärkt, att när en 
djäkne trälat med latin i skolan kanske 15 eller 16 år och sedan 
komme ut »bland lärda klerker», så kunde han »ändå icke tala 
ett enda ord riktig latin».

Nu hade man 1649 kommit så långt, att man ansåg det allt 
för tidiga latintalandet vara såsom för själfva latinstudiet menligt.

Författaren till ofvannämda dagboksanteckningar, hvilken med 
all sannolikhet varit f. d. Orebrodjäkne, torde, enär dagboken bör
jar 1642, vid hvilken tid Jon Månsson väl varit några och tjugu 
år gammal, hafva gått i skolan före 1639, och således uppväxt 
med latiutalande redan i l:sta klassen. Hans namn liar blifvit 
eftersökt både i Orebro och Strengnäs, men finnes icke i någon 
dera matrikeln, emedan lärjunge-förteckning i Örebro saknas mel
lan åren 1617—39, och samme Jon tyckes hafva afbrutit studierna 
och ägnat sig åt landtmannasysslor.

Emellertid har han icke alldeles glömt sitt latin, utan skrif- 
ver språket, såsom det tyckes, på ett rätt ledigt och ogeneradt 
sätt, fast högst oklassiskt och högst ogrammatikaliskt, och då det 
latinska ordförrådet brister, uttrycker sig på ett rätt lustigt bland
språk af quasi-latin och svenska.

Det ämne som i dagboken afhandlas är hans egen kärleks
historia. Språket är valdt »endast för att dölja tankarne» för obe
höriga personer, som möjligen skulle kunna få tag i hans anteck
ningar.

Vi hoppas, att han skall lemna oss, som nu tvåhundrafemtio 
år senare läsa dem, sin benägna tillgift; så mycket mera som vi 
hos honom stå i uppriktigt känd tacksamhetsskuld för en i sitt 
slag antagligen alldeles unik urkund, visande huru en ung man 
så pass många år efter sin skoltid, uttryckte sig på latin, äfven- 
som för hans sätt att se sin värld i Rala, Via m. fl. ställen i 
Kumla invid Örebro, hvilka han för oss så åskådligt framvisar, 
samt för den personliga bekantskapen med den hederlige och hur
tige Jon som vi hafva nöjet att formera.

Uti frih. N. G. Djurklous samlingar på Sörby påträffades 
på 1870-talet ett samlingsband innehållande några tryckta små-



CLX Samlingsbandet oeh dess innehåll.

skrifter, föregångna af sex hvita försättsblad, på hvilka dag
boken, så långt utrymmet räckt, blifvit skrifveu. Genom ägaren, 
som själf gjort fyndet och uppmärksammat dess värde, blef utgif- 
varen redan då satt i tillfälle att erhålla en synnerligt noggrann 
afskrift; och har äfven nu, 25 år senare i Mars 1899 fått till
fälle att komplettera de anteckningar som 1874 gjordes.

De skrifter som innehållas uti det i fråga varande bandet 
skola strax här nedan uppräknas. Boken är inbunden i pressadt 
skinn och försedd med mässingsknäppen. På insidan af främre 
pärmen läses (med moderniseradt stafningssätt och annan radindel
ning) följande vers:

Ho denna bok efterspörja vill,
Så hörer hon mig, Jon Månsson, till;
Det säger jag dig förntan list.
Hvilken henne stjäl eller döljer, 
Visserligen satan honom följer; 
Han skall aldrig mera hafva ro, 
An som strömmen, som rinner under bro.

Längre ned finnes af samma hand följande egendomliga an
teckning:

»Men Carl i Hesle köpte samma smedjebäljor åt sin måg, utaf Tyris 
Jonsson».

Hvad denna anteckning skall betyda, och i hvad samband 
den står med Jon Månssons kärlekshistoria, lemnas åt kommande 
forskare att utreda.

Bandet innehåller följande skrifter:
1) Konung Davids historia, från det han blef smord till konung i Betle

hem af profeten Samuel, intill dess han kom till Jerusalem, sedan Absalon 
döder var. Nyligen utsatt på rim, och lustig att läsa. Tryckt i Stockholm 
af Anund Olufson, anno 1604.

2) Disa, det är en Instig comoedia om den förståndiga oeh högt berömda 
Sveriges drottning, fru Disa etc. Af Johanne Messenio professore. Stock
holm af Ignatio Meurer, år 1635.

3) Apollonii, konungens af Tgro, historia, uti hvilken lyckoues hjul och 
denna världens ostadighet beskrifves, med lustiga rim beprydd; och vid ändau: 
De sju världenes underlige byggningar, införde för ett tidsfördrif. Efter mån
gas åstundan förfärdigad och utgången af Andrea Joh. Arosiandro. Tryckt i 
Stockholm 1636.

4) Puncta af den Heidelberg iska Calviniska kyrkoordning, som är nyligen 
upprättad anno 1596.

Härtill komma några andra skrifter af teologiskt innehåll.
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Sistnämnda skrift gaf anledning till bokens »utslaktande», för att 
föra dess olika innehåll till vederbörliga grupper; men bandet med 
Jon Månssons antekningar, hvilka fortsättas och afslutas (afbrytas) 
på bakre permens insida, är ännu af ägaren bibehållet, jämte de 
tre första skrifterna.

Vi lemna här Jon Månsson själf ordet, och anföra hans skrift 
i sammandrag, med uteslutande af en del enskildheter.

De pulcherrima logusbata est cum (mecum?) puella mea.
1. Prima Sponsalia erat (erant) 24 Juni, in CUm6. fabrica (i Kumla smedja) 

1642.
Anno 1643.

2. Mai 31. era«< sponsalia in 4 et 5 Horas.
3. Junii 10. in iterum sponsalia, 4 et 5 Horas.
4. » 18. in Sylva, mediata Templum et Hiala (midt mellan kyrkan och Rala)

erant facillef.9 4 Horas.
5. » 29. in Sylva apud Nala, de | Horas (dimidiam horam?).
6. Juli 2. in Sylva apud ^ala, duas Horas.
8. » 9. in Sylva apud 91oZa unas Horas (några timmar?).

10. » 20. in Sylva apud Rala fasillefD duas Horas, et postea sequeamus
(sequebamur) mediata (halfvägs) JlabeZa et 530, unas Horas.

Anno 1644.
1. Januari 18. De mane sequeamus ex 9laZa ad templum, ego illa et Jonas 

frater ejus.
2. Marti 10. Sequeamus a domo patris ad domo (domum) anicule (aniculæ), 

ego illa et duas (duce) sorores ipsius.
3. Marti 30. Sequeamus ex urbem (urbe) Örebro ad norra Wos, ego et 

illa et altera puella.
4. Aprilis 29. Sequeamus ex norra mos, ad nostram grinn {grind), ego illa 

et altera puella.
7. Juuii 10. in loco antea unas Horas, et bibimus vinum adustum (bränvin), 

et edimus panem tritici; et postea sequeamus Öfver ana (ana.) in sylvam 
tyfånby (Gränby skog) ad JlaZa gärde.

8. » 23. In loco antea 4 Horam, ego ilia et duos altros puellis (duce
alterte puellæ); et sequeamus ad vicam (vicum) %tala.

12. Augusti 2. Loquebamus in sylva Östan for feigen, facille unas Horas, 
et ilia sumsit pediculis (pediculos) a me.

16. Octobris 20. Loquebamus in patris \ades\ada in RaZa et bibimus vinum 
adustum, et edimus omnia bona {allehanda goda saker).

17. Novembris 3. Sequeamus a templo (från kyrkan), et sumseramus in vestes 
nostras (medtagit i kläderna godsaker).

Anno 1645.
1. Febr. 2. Loquebamus i RaZa in patris domo in ftu^aw tres vel 4 Horas 

et illa sumsit pedicaZos a me.
XI
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6. Aprilis 20. Jn loco antea apud pomosf.O 4" Timne, et bibimns vinum 
zåustum, et edimus panem tritici.

11. De 15. Venit (illa) ad me de mane, et loquebamus in mei (mea) 
farftwøa; postea sequeamus ad templo (templum), et secundum merediem 
(eramus) in domo patris sno (sui); et dedit (dedi) illam (illa) e^eum.

14. Augusti 24. Loquebamus in SRabeZa gård mitt (midt) C^llan Grinden et 
bl’Unnen; tunc illa venit ex Setback cum HÜfver.

15. Septembris 7. Sequeamus ex templo, et loquebamus i røafen7mse£ (va
penhuset) någre ord.

16. Octobris 12. Sequeamus ex Söra 3Ros SRSrra giärde, Ät) r Bie fti^en ad 
TOrra wioö fmebia, ego et ilia; mox secundum merediem.

17. » 28. venimus una in prcftgården in stubellam, et loquebamus in prestens
rø edgård, et sequeamus ad Tttldt för min poW; tunc illa förde tit (dit) 
raparum (rapas) et brassicum (brassicam).

19. Decembris 7. (In domo patris) fjanbtogos et famnto^os, et dedit (dedi) 
illam (illi) vinum adustum. Tunc dixit soror eins Birgitta parvula 
ad illam: »servabo (serva ero, servlam) tibi, tune (guum) tu accipis 
(acceperis) 3on i Sßiba; et tu debis (debes) habere ilium.»

20. Decembris 30. Videmus (sågo hvarannan) totam diem, tå jagi) räBnabe od) 
ffref åt patrum (patri) e\ust

21. 26. Slnnanbagl) Suul, fuimus una ad sacramentum, røib et borb.

Anno 1646.
2. Januari 25. Loquor eum illam {illa) in mea postra (posteriore) stubella 

et dedi illam {illi) Sting, et l)anbtO/;os.
3. » 31. Secundum merediem eram apud patrem in ^ala totam diem et

noctem, et scribeöam, sed
Februari 1. sequeamus ex ^Rala ad Templo (templum): förft ad 

Söra Sßi (Södra Via), postea ad templo (templum), ego et sorores 
ejns.

5. Marti 5. Sequeamus ex Templo för ofrøer totam BprBogdrdd et ad midt 
for min port; ego illa et sorores duas (duæ), Bergiga i RaZa et 
Christina.

6. » 16. Curri (cucurri) ad illam, norbanfÖr mal (Målar egår den?) midt
för rättarns pörte, et sequeamus ad ftora landöwä^en; tunc illa brog^ 
till qwgrn.

7. Marti 17. Venit illa ad me norban för lokvägen; sequeamus ad wåga? 
fBälei wäftan för rättarns pörte; loquebamus ibi 4 Hörern, de omnia 
(allehanda) \Gker.

8. Aprilis 5. Loquebamus in patris eins stubel/a, ego et illa, | Timme.
10. » 12. Loquebamus på Bengtsgården i ^ala aliquantulum; tune nos

begpnte Simr«.
11. » 14. et loqueo eum illam (illa), ofrøer 93engt§ Ijumblegård, t^en föbra^

4 Timme.
15. » 24. Loqueo eum illam (illa) aliquantulum utanför Iptkan inter (in) multa

turba; et dedit (dedi) illam (illi) pecunias, septem oras (7 öre) [)vitt inynt^
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17. Junii 24. Loquebamus in mea bod, de mane tibipt, et duas (dtice) sorores 
ejus, Kristina et ^Tigitta,

19. Juli 26. Loquebamus in mea TOÖftra stubella de vesperi; ego illa et Olof 
NilsSon i Sanierst« et Gustafvus pobo (Podolijn?).

21. Augusti 13. Loquebamus in mea (meo) wagn§ fliö/w; tunc illa fait in 
preftgärden cum raparum (plaustro), et ego ero (eram) in logon et 
traff fädesrojÄ.

21. Septembris 27. Loquebamus in Kockaregården Horam, et dedi illam 
(illi) 2 poma.

24. » 13 et 14. Loquebamus in Nala, interdum dierum, tune dedi illam
(illi) unas pecunias (några penningar) Kung ®arl§ marker, et tune 
facieöam (förfärdigade) ad patrem lilla flifean (litet bord).

25. » 15, 16. De vesperi loquebamus in Nala; tuno veni ex Järsiö com
Jonam frater (cum Jona fratre). Fuimus ebrii, et illa broglj af mig!) 
\ioflarna et Ijalp migl) till fänglj.

27. Decembris 14. Loquebamus apud Ra/a in brunnen öftan pro bp (vid 
brunnen östan för byn), duas Horas; tunc illa ffolbe (sköljde) fläbct 
vesperis (vespere).

Anno 1647.
1. Januari 1. Fuimus nna TOlb et borb ad sacramentum.
2. » Dedi illam (illi) bältefaänne, in patris farstu StaZa, et ^anb tOgos et 

famntOjos; et de mane tibigt venit (illa) ad me front i hammarn i 
R., et dedit me (mihi) tennflasia.

3. » 10 Sequeamus in llockarQården ad templum, et loquebamus; et illa
ostendit me (mihi) fitt npa bälte.

4. » 23. Sequeamus ex Örebro ex tbätjafHäZet, longe SJtofe n)ä (långt
öfver Mos-vägen) ad roät/ftiäZet toeb fplforf?^; et sedebamus una totam 
viam i tnin flöde, et famntOjos et Kappades: tune dedit (dedi) illam 
(illi) b ån» (band).

5. Marti 7, 8, 9. Loquebamus interdum in Slala; tune Jonas venit ont mått= 
bagen Übigt. Dedi illam (illi) pecuniam, quatuor oras (4 öre) fyritt 
mynt.

6. » 21. Loquebamus cn ftlinb t tnin TOÖstra ftuga; tunc dedi illa (illi)
vinum adustum, et twfil; et tuuc oravi illam, innerliga ropa till Sub, 
natt od) bag!; utan återmänbo, antingen ont en fnaran goban böb, 
eller et bonum atten skap.

7. Aprilis 4. Loquebamnr in tital a; dedi illam (illi) panem tritici, in stubella 
apud patrem, et postea loquebamus in fägårdsfliöfvet g Horas (horam); 
et ostendit me (mihi) min (taska.

8. gitt jag illam (illi) eultrum suum inpå lytkobacken.
9. » Dedi illam (illi) pecunias, quatuor oras [(Vitt mynt, in 3laZa in ftUjan

apud patrem.
13. Juni 7. Loquebamus in Rala in (tamtammaren aliquantulum; et dedi 

illam (illi) quatuor oras silfvermynt, et postea filt fjon mihi tnin 
flasia.
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14. Juni 10. Loquebamus in Benedict! til) in Kala, 2 vel 3 ganger, H.; 
et ostendit me (mihi) fin ni)(feZ mar jünger.

15. » 11. Herum in nt) ftllycm odj på gårde»; loquebamus in til) filly an,
od) fid mig fin ntJcM at bygga (laga).

16. » 13. Loquebamus på mill gård; sequeamus lit Oilt potte», et fid illam
(Uli) fill lll)cfeZ (lagad).

18. » 19. LoqueJamur in Orbro qroarn [)Ull§; tunc ego juvabam illam (att
få) ut fina mjölfädar. Et postea sequeamus af föbra qmarnainäje» 
ad 9Ralme(?) få när, interdum soli, sed ©Ijriftina soror sua et 2Ror= 
ten i 3labela etiam fuit (adfuit); men ifrån föra 3Uofe (Mos) nårra 
giärdesftätta eramus soli, od) talabcg wcb i entome, fom mij mille.

20. Juli 30. Loquebamns in mart giärde aliquantulum, tå jag!) flat rog§ på 
Sasfes ftpÆe.

22. » 29. Loqneo cum illam (illa) in RaZa fliö/ve inter gärdet et fägården
Horam, soli. Tunc illa Hippie itt Iamb. Et dedi illam (illi) tres 

pyrus (tria pyra).
23. Septembris 3. Loquebamus interdum totam diem; tune illa et Sigtib 

adjuvaöant me ffiära säd.
— » 12. Om Sönbagen i förfta bagning!) I)abe ragt) een fpn, at mea &in

dixit ad me (de orden): Son, låna inte bort mina fläber i bpn; 
iag§ inte få mårlega (vådligt?) många, iaglj! Congnosci (cognovi, 
erinrade mig) eos (ea verba) in hane viam (in hac via).

24. Septembris 15. De mane loquebamwr { Horam in fplva, soli, lite föntian för 
v'åttarns yiirte, tå 1)011 reb ad &abylund at ffiåZda Ziör (skäkta lin)-, 
et postea efter tjänft loqiiebamur utan för min port, et dixit (dizi) 
illam (illi) min bröm.

25. » 19. Loquebamus in Vitala in farsZwn et ftuja», et dedi illam (illi) 3
poma et 6 plommon et een giöpeil oplcbär.

Sedan vi sansat oss något litet efter det goda skratt som de 
i förstone onekligen komiskt verkande språkformerna förorsakat, 
börja vi efter hand att rätt bra komma till rätta med vår vän 
Jons egendomliga latinska anteckningar. Dechiffrerandet af den 
blandade gammalsvenska och latinska icke så lätt lästa handstilen 
har varit förenadt med något besvär, och utdraget är här aftryckt 
med så pass noggrannhet som det varit oss möjligt.

Vi fästa oss i främsta rummet vid språket, och tillägga om 
detta, samt om innehållet föröfrigt, följande anteckningar.

Strax i öfverskriften väcker verbalformen loquebata est vår be
rättigade häpnad. Den är utan tvifvel en monstrositet, bildad på 
en gång imperfektet loquebatur och perfektet locuta est; samt för
utsätter ett. feminint subjekt («hon talade»). Samtalet gällde den 
vackraste bland flickorna.



Skönhetspris. Sponsalia. Mö tes-ställen. Språket i förenklings-rörelse. CLXV

Det var på själfva midsommardagen 1642. Jon och Elin 
hade då, kanske elter dansen på midsommaraftonen, träffats i 
Kumla smedja. Jon hade nog redan gjort sitt val, och funnit 
Elin själf förtjänt af skönhetspriset. Han kallar detta första sam
manträffande för »början till trolofningen» (prima sponsalia). Or
det behandlas såsom femininum i singularis med verbet likaledes i 
singularis. Hon hade emellertid redan nu eröfrat hans hjärta.

ålen därefter synas de båda unga ej hafva träffats förrän året 
därpå 1643, då dagboken egentligen börjas; eller ock har den 
förstnämda minnesvärda dagen blifvit antecknad ur minnet ett år 
senare. Nu träffas de i Maj 1643, och sedermera flitigt. Äfven 
de första af dessa sammanträffanden kallas af den öfverlycklige 
Jon sponsalia, iterum sponsalia.

Mötesställena vexla efter omständigheterna. Mest är det i 
Kumla, där bägge haft sitt hemvist; någon gång i Örebro. De 
träffas på vägen eller på ängen, eller i mark och skog. Af byar 
och ställen i Kumla nämnas: norra och södra Mos, Rala (där Elin 
bott), Blacksta, Järfsö, Gränby, Kumla kyrka, (dit de ofta följdes 
och hvarifrån de gingo tillsammans), Kumla prästgård, klockare
gården, Wia (Jons bostad), Målargården, Bengts stuga o. s. v.

Ett utmärkande drag för Jons språkbruk är att samtliga böj
ningsformerna sträfva att förenklas. Deponentierna äro på väg att 
blifva aktiva. Verbens personaländelser närma sig att helst blifva 
omformade till tredje personen. »Jag gaf» heter nästan regelmäs
sigt »dedit». Pör vinnande af större enkelhet, eller för »välljudets» 
och bekvämligare uttals skull, bortfaller understundom en signifikativ 
bokstaf. »Vi följdes åt» heter konsekvent på alla ställen »sequea- 
mus», med aktiv form och med bortkastadt b. Däremot heter »vi 
talades vid», alltid med bibehållet b, och aktiv form: »loquebamus». 
Pörsta personen heter »loquco» eller »loqueor». Bägge verben hafva 
en tendens till passiv eller reciprok betydelse (följdes åt, talades vid). 
Likaså sedebamus o. s. v., hvilket alltid betyder: »sutto bredvid 
hvarandra».

Verbens rektion är mycket ogenerad. Objekten stå icke all
tid i ackusativ, utan äfven understundom i nominativ: »dedi illam 
(illi) pyrus» (pyrum); eller ock i ablativ. Uttrycket »hon löskade 
mig» (en äfven i nyare tid hos allmogen förekommande kärleksbevis- 
ning) uttryckes med: »sumsit pedicuhs a me». Detta förekommer på
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två ställen. Dativen tenderar, såsom vi äfven nyss sågo, att blifva 
ackusativ: dedi illam (Uli) vinum», »dedit me (mihi) min flaska»; 
hvarigenom verbet ofta får två ackusativer. »Bränvin» uttryckes 
alltid med sammansatt particip: »vinum adnstum», icke enkelt ustum.

Beträffande verbets böjning nyttjas ibland futurum »ero» (för 
ljudlikhetens skull) i stället för imperfektum eram. Vid personal- 
ändelsen har emellanåt tredje konjugationen företräde framför den 
andra: »debts» för debes. Ibland får ett verbum af fjärde konjuga
tionen den arkaistiska formen på -bo. Uttrycket »jag skall bli 
(lill)piga hos er» kommer att heta »servaio (i st. f. serviam) apud 
vos»; sannolikt genom inflytelsen af serva och servabus. Cognosco 
heter i perfektum icke cognovi, utan i likhet med presens, »cog- 
nosci». Subjektet står icke alltid i nominativ utan omväxlar äfven 
med ackusativ: »sequeamus ego et illa, et dua.s (duæ) sorores 
ipsius»; »loquebamus de mane (om morgonen) nos et duas (duæ) 
sorores». Att pluralia tantum neutra blifva feminina i singularis 
sågo vi nyss (»sponsalia»). I motsats därtill blir den vanligen 
kollektiva singulären vestis förändrad till pluralis: »sumseramus in 
vestes nostras omnia bona». Likaså »pänningar» (slantar, ören, 
marker): »dedi illarn (illi) pecunias, septem oras; eller »unas pecu- 
nias, kung Carls marker».

Kongruensen emellan adjektiv och substantiv i genus, nume
rus och kasus, är ofta godtycklig och som det faller sig. Likaså 
substantivens deklination, hvilken understundom godtyckligt för
ändras. Ackusativen af pater heter »patrum» o. s. v.

Prepositionerna styra hvilken kasus som helst: »cx urbem (e.v 
urbe); inter multa turba (inter multam urbam), »de omnia rebus» 
(de omnibus rebus).

Stundom »attraheras» former till en nyss förut använd, så att 
efter »duas horas», »tres horas», följer för analogiens skull »unas 
horas» (hvilket någon gång tyckes betyda en timma). Till och med 
»en half timma» heter horas». Genitivformen uraparum» har blif
vit så omtyckt, att Jon äfven på ett senare ställe nyttjar samma 
form, ena gången såsom ackusativ och andra gången såsom ablativ.

Beträffande ortografien af latinet skrifver Jon ofta efter utta
let och hyllar således ett slags fonetisk princip. Facile skrifves 
med s och med dubbelt l (»fasiZZe», »faciZZe» o. s. v.). Silva 
skrifves »sylva» eller »sylfva». Genitivändelsen æ, hvilken na- 
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turligtvis uttalades som enkelt e, skrifves »anicul«». Interpunktionen 
är oftast öfverhoppad, men liar här ofvan för tydlighetens skull utsatts.

Vi bedja läsaren, efter denna lilla vägledning, kasta ännu en 
liten blick pä Jon Månssons latin; och vi tro att han skall finna 
den visserligen naiv, men på det hela rätt bra i sin sort och för 
sitt ändamål fullt begriplig. Man får icke hafva för stora preten
tioner på den, som i likhet med Jon, ända sedan skoltiden icke 
hört eller talat ett ord annat än Nerikes-svenska.

Vi se på samma gång inför våra ögon, hur det går till när 
ett språk uppkommer. När efter Galliens besegrande landets in- 
födde invånare skulle försöka tala latin, för att göra sig be
gripliga i den dagliga beröringen med romarne, sina besegrare, 
så talade de, liksom Jon, så godt de kunde. De nyttjade de latin
ska ord som de lärt känna, och ifyllde resten efter eget godtfin- 
nande, med användande af sådana former och böjningar som lågo 
bäst till hands för deras gehör, och hvilka naturligtvis hafva före
kommit romarne ej mindre »monströsa» än vår Jons former i bör
jan förekommo oss. Deras latin blef en lingua, rustica efter galliskt 
gehör, liksom Jons efter Nerikes-svenskt. Men ur det förra ut
vecklade sig, sedan ord och former vunnit mera fasthet och stadga, 
efter hand till det förnäma språk som vi nu kalla franska; och 
på samma sätt alla de öfriga från latinet härstammande språken.

Äfven för detta bidrag till åskådliggörande af ett språks 
uppkomst hafva vi att tacka vår vän Jon Månsson. Vi återvända 
nu till honom och hans lilla boksamling, samt till vidare redogö
relse för innehållet i hans latinska anteckningar.

Af samlingsbandet, hvari dagboksanteckningar blifvit gjorda, 
finna vi att Jon ännu intresserar sig för populära skrifter af historiskt, 
dramatiskt och teologiskt innehåll. Det var kommg Davids histo
ria, ur gamla testamentet; Messend skådespel om Sveriges berömda 
drottning Disa (hvilken för honom, lika så väl som för författaren, 
var en otvifvelaktigt historisk personlighet); vidare berättelsen om 
Apollonius, konungen af Tyrus, jämte sitt »vid ändan» fogade bi- 
hang om den gamla världens sju underfulla byggnader; äfvensom 
de ytterligare följande teologiska skrifterna om den Heidelbergiska 
Galviniska kyrkoordningen, m. fl. Vi antaga att Jon väl utan 
tvifvel ämnat studera till präst, men af någon anledning kommit 
att öfvergifva sådant uppsåt.
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Om Jon själf inhemta vi för öfrigt icke mycket mer än hans 
nu varande sysselsättningar. Han är med om att skära råg, trö
ska på logen, syssla med timmerarbete, räkna och skrifva åt Elins 
fader, fara till Örebro kvarn med mäld, hjälpa Elin att få ut mjöl
säckarna ur kvarnen; är för öfrigt händig och kunnig i hvarje
handa idrotter, snickrar en bordskifva ät Elins fader och lagar 
Elins nyckel som gått sönder o. s. v.

Om Elin få vi något mera kännedom. Hon har en broder, 
Jonas, som är dagboks-antecknarens gode vän. Vår Jon har en gång 
i svågerns sällskap kommit hem litet drucken; och Elin hjälper 
honom då att draga af sig stöflarne. Hon tyckes hafva haft tre 
systrar, af hvilka Kristina och Sigrid voro vuxna, men Birgitta, 
den yngsta, ännu »liten». I de förras och någon annan flickas 
sällskap befinner han sig under stundom. »Lilla Birgitta» hade en 
gång sagt, att när hon blelve stor skulle hon komma till »Jon i 
Vida» och Elin, och »tjäna» hos dem, sedan de blifvit gifta; ty 
dessa »hörde» få hvarandra.

Bland Jons vänner och kamrater nämnas, utom den förut- 
nämda svågern och den blifvande svärfadern i Rala, äfven Olof 
Nilsson i Såndersta och Gustaf »Podo». Namnet har antagligen 
frän början varit utändskt. Nu är Gustaf Podo så god nerking 
som någon annan. Äfven i Örebro rådstuarkiv finna vi, vid unge
fär denna tid, en rådman med ett liknande namn {Cadou kanske 
vallonskt)*).  Vi antaga att äfven »klockaren» i Kumla hört till Jons 
vänner och bekanta, emedan de älskande ofta träffas i klockaregår
den; äfvenså »rättaren», hvars »pörte» en gång nämnes samt Bengt 
i Nystugan, och »Lasse» på hvars åkerstycke Jon skar råg, samt 
Mårten i Rala, hvilken tyckes hafva varit i tjänst hos fäst
möns fader.

*) Namnet torde vara Podolijn. Åtminstone i Sköllersta funnos personer 
med detta namn, af polsk härkomst. En gren af denna släkt blef adlad med 
namnet Pistolsköld.

Bland Elins landtliga sysslor förekommer att hon litet emellan 
sysslade i »fäjset» eller »fägårds-sköfvet», samt att hon vid ett till
fälle höll på med att »skölja kläder» vid brunnen i Ralabyn. Vidare 
»förde hon rofvor och kål till prästgården», förstod sig på ett sitta 
till häst. Hon »red» till kvarnen eller till Säby. En gång kom 
hon från Lerbäck »med näfver», som hon antagligen där afhämtat.
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Hon åker från Örebro kvarnhus tillsammans med Jon i hans släde. 
En annan gång finna vi henne sysselsatt med att »klippa ett lamm».

Beträffande de tillfällen då Jon och Elin träffats, befinnas 
sådana, under alla de fem åren 1643—47, hafva varit tämligen 
talrika; hvaraf det vill synas som om Jon någorlunda rådt om sin 
tid. Vanligast träffas de någon stund om morgnar och aftnar, men 
emellanåt få de äfven vara tillsammans under fyra fem timmar på 
en gång.

Om utvecklingen af de ungas kärlekshistoria finna vi, att 
Jon gifvit sin Elin ring hemma hos fadern i Hala, hos hvilken 
Jon då hade hållit till i några dagar, för att skrifva och räkna åt 
svärfadern. Jon och Elin följdes ofta åt till och från kyrkan, och 
»gingo till skrift vid samma bord». Han uppmanar henne en gång 
att bedja till Oud »antingen om en snaran död eller om ett godt 
äktenskap». Deras förhållanden voro kanske sådana, att de ännu 
icke kunde gifta sig,

Äfven andra gåfvor, än ring, har han gifvit henne. Psalm
bok nämnes ej bland j dem; men väl båltespänne, med hvilket hon 
sedan ståtar för att glädja honom. Jon visar sig alltid som en 
öm och uppriktig fästman, undfägnar sin vän med hvad godt han 
kan hitta på, t. ex. äpplen och päron; någon gång äfven med 
en bit god ost. Såsom högtidsfägnad vankas litet emellanåt »vin»; 
naturligtvis af god inhemsk fabrikation (bränvin). Sådant var väl 
vid denna tid sällsynt nog, och förekom väl egentligen endast vid 
högtidliga tillfällen. Såsom tilltugg till osten gifver han »hvete
bröd» (panem tritici), kanske skorpor att knapra på. Äfven andra 
gåfvor förekomma. En gång utgöres gåfvan af »bånn» {band); en 
annan gång af »tvål» (förmodligen i vackert omslag). Bränvinet 
bjudes ur en »tennflaska», antagligen en s. k. lommeflaska, som 
man kunde hafva i fickan eller i kjortelsäcken. Emellanåt får Elin 
taga den med sig på hemvägen, och återföra den nästa gång 
de träffas. En gång tyckes han hafva gifvit henne en pennknif. Vid 
ett annat tillfälle har han lagat hennes nyckel som var sönder. Till 
omväxling med äpplen och päron, bjuder ban ibland på »plommon» 
och »en göpne oxelbär». Detta är sista gången vi träffa honom, 
ty anteckningarne afbrytas strax härefter, nämligen vid oktober 
1647. Det var då slut med utrymmet på bokpärmen; och vi stanna 
i okunnighet om, hur det sedan gått med de båda älskande.
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Vi vilja hoppas det bästa. En sä långvarig och trofast kär
lek, som redan stått bi under fem hela år kanske både i mulna 
och soliga dagar, bör väl hafva slutat med, hvad han bad sin Elin 
bedja Gud om, »ett lyckligt äktenskap».

Och här taga vi afsked af dem båda, och tacka vår vän Jon för 
hvad vi fått lära af hans i all sin enkelhet ofta vackert rörande, all
tid trohjärtade och godmodiga, »jwfwo-latinska dagboksanteckningar».

30. Ur Örebro skolas Memorialbok hafva vi att anteckna 
följande, angående skolpersoners förhållande till borgerlig ordning 
och allmän lag.

Vi börja med frågan om världsligt eller andligt forum för 
skoldjäknarne. Därvid förekommer en notis 1666, om en Örebro- 
djäkne Benedictus Johannis, om hvilken säges att han »är vorden 
beryktad för lägersmål». Världsliga domhafvanden hafva »gripit till» 
ransakning, och fällt djäknen till böter för besagde förseelse. Detta 
anses förgripligen gjordt; och hade den saken bort »här i dom
kapitlet först skärskådas». I cn skrifvelse från rektor Hessler till 
domkapitlet upplyses, att »förhör har varit hållet i sakristian (in 
sacrario) och äljes»-, således både i kyrkan och på rådhuset. 
»Inga talande skäl hafva blifvit funna mot den anklagade; icke 
heller är han lagvunnen (lagligen förvunnen)». Biskopen torde 
hafva varit i Örebro personligen, och dessa Hesslers »besvär» (an- 
draganden) blifvit aflemnade vid hållen skolvisitation (examen).

31. Förseelser mot borgerlig ordning. Om oaktsamhet med el
den skrifver magistraten 1190 i December, till prosten E. Waller, i 
egenskap af skolans inspektor, följande som af brandsynen blifvit 
anmält. Man torde erinra sig att detta skrefs långt innan tänd
stickor blefvo uppfunna, och medau man ännu fick »slå» eld, med 
flinta och eldstål i »skör-asken».

Så har ock brandrotmästrren anmält, hurusom vid den tidigt om morgnarne 
skeende eldningen i skolhuset ej sällan förefaller, att skolgossarne från närma
ste gator intill skolan hämta eldglöd, dem de, oansedt hvad väder som helst, 
bära bara öfver gatan; äfvensom sig understundom lärer tilldraga, att, om en 
lektions slut inträffar innan all förrättad eldning hunnit nedbrinna, sådan eld
ning dock lemnas utan all eftersyn, och att skolan icke dess mindre läses igen. 
Sådant omgående med elden kan icke annat än för staden medföra högsta fara 
och osäkerhet.

Handlingen är undertecknad med seæ namn.



Nykterhetsväsendet. Ordningen "bland skolungdomen. Värdshus. CLXXI

32. On nykterhetsväsendet i Örebro 1820, och förefallna 
oordningar bland skolungdomen, förekommer till inspektorn för 
karolinska skolan doktor P. Thyselius en skrifvelse från landshöf
dingen N. Gyldenstolpe.

Doktor Thyselius har först i skrifvelse till landshöfdingen anmält det 
missförhållande som vid ett af de i staden varande näringsställen ägt rum, 
samt den oordning som, till olägenhet för skolungdomen, uppkommit af närings
ställens oförsedda flyttning till sådana gårdar där ungdomen betingat sig bo
ningsrum.

Magistraten har under åberopande af bryggeri-innehafvarnes privilegier, 
ansett sig icke kunna ingå i vidsträcktare pröfning vid näringsidkares anta
gande än om deras frejd; men icke förmenat sig äga att bestämma, i hvilka 
gårdar de må utöfva sin näring. Bryggeri-innehafvarne hafva svarat sig 
sakna kännedom om det öfverklagade missförhållandet, samt af sådant skäl 
förmält sig däröfver icke kunna lemua närmare förklaring.

Landshöfdingen lofvar, att med all den stränghet lagen medgifver, hand- 
hafva det i skolordningen och andra författningar stadgade förbud, mot försälj
ning eller utskänkning af bränvin eller andra dryckesvaror till härvarande 
skolungdom; så ock att, sedan antalet af krogar blifvit för hvarje år regleradt 
och bestämdt, samt i stadens veckoblad kungörelse införd, i hvilka hus och af 
hvilka personer sådan näring må idkas, hindra de antagna näringsställenas 
flyttning' under löpande hyresår och särdeles till sådana hus där skolungdomen 
har sina kvarter.

Till förekommande af ungdomens utsväfningar torde ungdomen böra 
genom lärarnes vaksamhet oeh faderliga omsorg varnas för sådana gårdar, där 
privilegierade näringsställen finnas, eller ock sådana personer äro boende, som 
gjort sig kände för lönkrögeri och därför blifvit pliktfälde.

Och skall en förteckning af hvardera slaget före nästkommanda söndag 
tillställas herr doktorn vid skolpiltarnes hemförlofvande att det må kunna för
bjudas dem att i sådana hns taga sin boning.

Skrifvelsen är daterad den 16 Juni nämda år, och redan da
gen därpå den 17 Juni insänder magistraten förteckning på 1) 
spis-kvarter och värdshus, 2) källare, 3) näringsställen som an
komma på bryggeri-innehafvarnes tillsättande, 4) lönkrögare som 
blifvit pliktfällde.

Mångfaldigt flere personer hafva dock blifvit för sist berörda 
förbrytelse tilltalte, men icke kunnat åt saken fällas.

Af källare i staden uppräknas trenne: »Stadskällaren» å råd
huset, »Vindrufvan» (ungefär nuvarande Stora Hotellet), samt 
»Pelikanen» (nuvarande Hypotekshuset).
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Af spiskvarter och värdshus uppräknas 10; af källare ofvan- 
stående 3; och af näringsställen, som mest hållas af kvinnfolk 
(hustrur och änkor, och en som benämnes jungfru) 22; summa 35.

Lönkrögare, som blifvit pliktfälde; utom de »mångfaldigt 
flere», som blifvit tilltalte men icke kunnat åt saken fällas, voro 
17. Flere af dem hade blifvit pliktfälde ett par gånger. En till 
och med fem gånger.

33. Skolgossar dömda för snatteri. I ett kämnärsrättspro- 
tokoll den 25 Nov. 1823, intaget i memorialboken för samma år, 
omförmäles, hurusom trenne minderåriga gossar, af hvilka två äro 
bröder, den ene tolf och den andre nio år, gjort sig skyldiga till 
snatteri af ved ur ett lider vid väster-tull. Det hade skett på 
uppmuntran af de båda brödernas moder. Hon är gift med en 
skomakare som förut varit gardeskarl. Moderns signalement upp- 
gifves: medelmåttig växt, blå ögon, mörka hår, 35 år gammal 
o. s. v.

Det var kalla vintern, och ved saknades i huset. Tillgreppet 
hade tillgått på så sätt, att de båda förstnämda gossarne ett par 
kvällar plockat sten ur stenfoten och krupit in i lidret, samt där
ifrån utkastat några stycken vedträd. Sista gången hade modern 
varit med, äfvensom en tredje gosse; men denna gång hade de små 
förbrytarne blifvit ertappade genom en dräng, som »legat på vakt 
i lidret».

Modern blef häktad, och dömd att slita »sju par ris», böta »två 
skillingar banko» samt undergå enskildt kyrkoplikt. Gossarne döm
des att agas med ris, sedan de förut blifvit från skolan lagligen 
relegerade (fl).

De hade förnt aldrig gjort sig kända för dåligt uppförande, 
och tyckas egentligen hafva blifvit lockade af utsikten att af veden 
förfärdiga sig »leksaker». Förseelsen torde emellertid genom sina 
följder hafva stått de stackars vilseledda barnen förmodligen 
rätt dyrt.

Vida betänkligare var förhållandet, så pass sent som på 1830- 
talet i Strengnäs, då vuxne djäknar under vinterkvällarne en och 
annan gång roade sig med att »stjäla ved från biskopens vedtraf- 
var» eller att »stjäla talgljus ur kronorna på gymnasium», och sedan 
öppet gjorde sig lustiga öfver sådana bedrifter. Veden användes 
sedan med god smak till eldning i djäknekvarteren, och ljusen till
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lyse därsammastädes. Sådana och dylika förgripelser hörde dock 
till de mera upprörande yttringarne af den tidens »seder och lif» i 
skolorna. Alldeles exempellösa äro de icke, äfven på långt senare tid.

35. Vi öfvergå nu till en framställning af lärjungeantalet i 
Örebro skola, från äldre till nyare tider.

Detta antal synes före reformationen hafva varit rätt ansen
ligt, men hade omkring 1533 mycket nedgått; enär Gustaf I 
sistnämds är i ett bref till samtliga biskopsstiften i riket skrif- 
ver, hurusom i alla städer djäknarnes antal i skolorna så betyd
ligt minskats, att »där som förut varit två till tre hundrade djäk
nar, där finnes nu knappt ett halft hundrade». Efter gamle kung 
Göstas tid synes det åter hafva betydligt förökats.

Till jämförelse med andra skolor, anteckna vi här följande: 
Antalet af de lärjungar i Stockholms skola, som 1592 deltogo i 
liktåget vid Johan IILs begrafning, bildade 73 led, med tre djäk
nar i hvarje led; och utgjorde således tillsammans 219. I liktåget 
efter hertig Magnus deltogo från Linköpings skola 131 djäknar 
(sångare fördelta i stämmor), och från Vadstena 101. Till 100 
uppgifvas äfven 1580 lärjungeantalet i sistnämda skola. Denna var 
den enda som jämte Stockholms stod under jesuiternas ledning. 
Denna ledning synes i viss mening hafva fortfarit äfven 1595, då 
Joh. Messenius, sotn då var 16 år gammal, skickades efter sex 
års skolgång i Vadstena till jesuiter-kollegiet i Braunsberg.

I Stockholms skola hade 1631 Jacobus Rudbeckius 200 lär
jungar, uti fyra klasser.

Den af Gustaf den förste öfverklagade bristen på lärjungar 
synes redan 1580 hafva blifvit förbytt till öfverfyllnad, i den 
tidens trånga skollokaler; enär på ett herremöte som sistnämda år 
hölls i Vadstena, antalet djäknar ansågs »större än skolorna kunde 
uppehålla och hafva råd att väl undervisa». Redan nu föreslås, 
af sådan anledning, ett i senare tid ofta påyrkadt urval af lär
jungar, hvarigenom en del för bokliga konster mindre lämpliga 
alumner kunde frånskiljas och hänvisas till skrifskolor och stads- 
skolor, för undervisning i köpenskap och eljes nyttiga yrken.

Skara katedralskola hade före 1624 ett antal af icke mindre 
än 700 {sjuhundra) lärjungar; hvilket antal, med den 1624 gjorda 
men snart öfvergifna anordningen om afskaffande af den personliga 
sockengången, nedgick till omkring hälften, men sedermera småningom
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(1663) höjde sig till 510. Linköpings skola och gymnasium hade 
1640 det ansenliga antalet af 792 lärjungar. Antalet sjönk äfven 
här efter 1649.

I Örebro synes antalet före Jacobi Rudbeckii tid hafva varit 
omkring 100, men lärer efter dennes tillträde till rektoratet hafva 
blifvit mer än fördubbladt. Efter hans afgäng frän Örebro höll 
det sig vid omkring 90—100. Under andra rektorsledigheten 
efter Laurentius Matthiæ Lundius, voro lärjungarne, oaktadt för
lusten af tionde och socknar, ännu 98; hvaraf 28 i första, 31 i 
andra och 39 i tredje klassen.

Ur den af mäster Jacobus införda matrikeln (liber scholæ) 
kunna vi meddela följande mera detaljerade siffror.

Vid Jacobi tillträde till rektoratet 1616 var lärjungarnes an
tal 102. Härtill kommo under åren 1615—17 från andra skolor 
43. Under sistnämda två år infördes (primum introducti sunt) af 
Jacobus 41, hvarigenom hela antalet utgjorde 186. Härefter in- 
skrefvos ytterligare 48 lärjungar, och synes således hafva utgjort 
234:. Vid en examen som hölls i Örebro den 4 och 5 juni 1616 
antecknas antalet af tillkomne lärjungar frän andra skolor 31, ny- 
inskrifna 41, afgångna 47, närvarande vid examen 130. En lucka 
finnes i matrikeln från 1617 ända till 1639.

Siffrorna äro hemtade från Jonas Bergii undersökning i skolan 
(facies scholæ Orebrogianæ) sistnämda år. Möjligen har en lär
jungeförteckning, från 1617 till Jacobi flyttning från Örebro 1626, 
blifvit förd i koncept, men sedermera gått förlorad.

Matrikeln fortsattes 1639 af rektor Josua Gravius. Vid den
nes tillträde funnos 92 lärjungar, och samma är ankommo frän 
andra skolor 39; summa 141. Under åren 1640—50 tillkommo 
32, 21, 35, 17, 14, 15, 20, 21, 23, 22, 26 nyinskrifna lärjungar.

Därefter finnes åter en lucka, från 1651 ända till 1711, 
dä Abraham Walirgius tillträdde rektoratet.

Vid dennes ankomst funnos i fjärde klassen 3, och i de öfriga 
klasserna tillsammans 13 samt i aritmetiska klassen 7 lärjungar. 
Således i hela skolan endast 23 lärjungar, hvilket torde vara det 
minsta antal som här någonsin funnits. Orsaken syues hafva varit 
den nyss förut härjande pesten. Efter Walingii tillträde tillkommo 
14 och året därpå 29.

De förut iuskrifne och under året 1712 återkomna utgjorde 29, 
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ocli de därefter tillkomne 46, hvadan samtlige närvarande vid exa
men, som förrättades den 18 Juni 1712, utgjorde 75.

1 Juni 1713 voro de ifrån Augusti 1712 inskrifne 75, och 
de under skolåret afgångna 40, samt vid den förestående examen 
till städes varande lärjungarne 110.

I Juni 1714 voro de från föregående höst tillkomne 39, under 
året afgångne 10, vid examen närvarande 139. Påföljande år 
1715 hade tillkommit 40, afgått 56, och de närvarande voro 123. 
Under året 1716 voro tillkomne 31, afgångne 23, närvarande 131.

Motsvarande siffror för de följande åren 1717—20 voro: 44, 
51, 124; 29, 124; 55, 50, 109 och 29, 28, 109.

Af de sistnämde voro 24 i fjärde, 19 i tredje, 21 i andra 
och 36 i första klassen.

Under året 1721, det sista af Wallingii rektorat, skedde ung
domens hemförlofning (dimissio) den 31 Mars. Sedan förra exa
men hade tillkommit 26 och afgått 37. De vid dimissionen när
varande lärjungarne utgjorde i fjärde klassen 21, i tredje klassen 
22, i andra 22, i första 24; summa 89. Äfven här nämnes ej 
apologistklassen.

Rektoratet efter Wallingius öfvertogs vid dennes afgång af Jonas 
Widmark, hvilken kom från Nyköping sedan skolan därstädes blif- 
vit med staden i den stora ryssbranden förstörd. Af Widmark inskref- 
vos underåren 1721—24 följande antal lärjungar: 13, 14, 35, 16.

Under Lars Schepners rektorat 1724—32 inskrefvos årligen: 
25, 62, 21, 24, 20, 33, 21, 4.

På Andreas Möllers tid 1732—44 årligen: 54, 31, 20, 23, 
32, 44, 20, 34, 15.

Från år 1742 den 12 Maj till 1746 är ingen matrikel förd.
Jonas Höijer, förut konrektor i Örebro, öfvertog rektoratet 

därstädes 1746, och inskrifver under sin rektorstid, 1746—64 föl
jande antal lärljungar årligen: 15, 10, 14, 27, 22, 21, 23, 28, 
25, 20, 14, 27, 30, 37, 17, 32, 20, 18.

Under Jonas Höijers rektorstid förekommer bland Strengnäs- 
handlingarne en från konsistorium infordrad lärjungeförteckning 
(för vårterminen 1747), innehållande uppgift em lärjungarnes namn 
och härstamning, samt därjämte om deras b egåf ning och natur
anlag. Som denna katalog är den första i sitt slag och därjämte 
synnerligen kort och lemnar en god föreställning om förhållandet i 
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skolan intaga vi den härstädes i dess fullständiga lydelse. Vi 
hafva vid den samma gjort åtskilliga tillägg, dels ur skolmatrikeln, 
dels ur de af samme rektor utfärdade afgångsbref (litteræ recom- 
mendatitiæ), af hvilka flere i koncept ännu finnas i behåll. Kata
logen lyder sålunda:

CATALOGÜS DISCENTIUM 
scholæ Orebroensis 

[intervallo vernali 1747] 
cum annotatione charaeterizante.

Classis Quarta.
Abrahamus Klintström, (Klintin), ex montanis Kihlensium ortus. Non adio 

difficilis Minervæ. Gymn. 1747.
Laurentius Ekstadius, (Ekstedt), rustici filius de Kräklinge. Gymn. 1747.
Johannes Trång, (Arctellus, Lindmark), figuli filius Orebroensis. (Hi amto) 

mullorutn profectuum et exiguæ spei ternacestamen professionis literariæ 
Gymn. 1747, st. 1754.

Ericus Erici Öman, rustici filius de Närby-Ahrs. Docilis et bonæ spei. 
Gymn. 1747, stud. 175S.

Laurentius Ekselius, rustici filius de Ekeby. Gymn. 1747, stud. 1755.
Laurentius Wibom, tenuis fortunæ parentibus natus, in Giällerstad. Gymn. 

1747, stud. 1756. Uterque felicis ingenii et optimæ spei.
N. B. Hi eollaterales fuere decedentis Södermarckii. (Den i förtid från 

tredje klassen afgångne lärjungen).
Classis Tertia et Secunda.

Sveno Svenonis Dahm, civis Orebroensis filius. F. Handlande i Örebro. 
Gymn. 17 , religuit 1753. Blef apotekare i Helsingfors.

Laurentius Kumblin, (Kumblæus), nautæ filius Orebroensis. F. skeppare i 
Örebro.

Laurentius Brantenberg, corporalis equestris filius, in paroecia Viby. 
F. Corporal vid Kongl. Lif-Regementet. (Hi tres) tardi ingenii et exiguæ spei. 
Brantenberg blef gymn. 1747, stud. 1757, sist kapellan i Tumbo (A. 602).

Arwidus Hiortzberg, comininistri filius in Mosåhs et Täby. Docilis et 
bonæ spei. Gymn. 1748, stud. 1755. Magister i Greifsioald. Kyrkoherde i Baby och 
Bärbo (A. 415).

Andreas Borel, (Boreil), senatoris filius, Orebroensis. Ad Cameran (till 
räknekammaren).

Carolus Siöberg, sartoris filius Orebroensis. (Hi ambo) vix studia continna- 
turi. Siöberg blef gymn. 1750. Regementsskrifvare i Helsingfors. Häradsfogde.

Petrus Telander, (Tylander), rusticani filius de Schagershult.
Petrus Wilenius. F. bonde i Viby, död. Rusticæ vidnæ filius de Viby. 

Tardi ingenii et nullius fere spei.
Petrus Bratt, rustici filius de Schyllerstad, af gammal prästsläkt, men fa

dern bonde, död. Docilis, sed difficilis linguæ, et surdaster. Gymn. 1755.
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Classis Prima.
Laurentius Kollmodin, filius defuncti Pastoris in Christinæhamn, Verml. 

Docilis, sed novercante fortunå vix studia continuaturus.
Carolus Erici Öman, nepos ex fratre Collegæ D:ni Omanni. Teneræ æta- 

tis, docilis tarnen. Gymn. 1752, stud. 1758. Stadskassör i Askersund (F. 448).
Johannes Sjöquist, æditui (klockares) filius Orebroensis. Item teneræ æta- 

talis, sed parum docilis; vix studia continuaturus. Gymn. 1753.
Herman Hoof, defuncti pellionis filius Orebroensis. F. sämskmakare i 

Örebro, död. Gossen fattig. Tardi ingenii et tenuis fortunæ, vix studia continuatu
rus. Cameram.

Petrus Almstedt, rustici filius de Almby, nuper introductus. Bonam 
spem de se reddit. Född 1735, gymn. 1752, kollega i Örebro 1777, sist prost i Vintrosa, 
död 1807 (F. 610).

Erland Siöberg, ex familia sartoris; nominati sartoris nepos ex fratre. Vix 
studia continuaturus.

Thomas Boman, filius civis Orebroensis Johannis Boman, adeoque nepos 
senioris Thomæ Boman. Bonæ fortunæ, sed nullius Minervæ, et ad studia 
prorsus ineptus. Civis et mercator Örebr.

Laurentius Schagerström, filius venatoris publici (vulgo ©rouojfptt) de 
Quissbro, Crono-Skogwachtare uti Edsbergs härad. Hie item exiguam spem pro- 
ficiendi in literis præfert. Född 1736, gymn. 1753. Prost i Hammar, död 1820 
(F. 610).

Johan Sundberg (Gryselius), patre (förmögen bonde) ex rustici ordinis 
dignioribus inter Giällerstadenses, natus; från Gryfh i Gällersta. Bonæ fortunæ 
et boni ingenii, sed admodum parvulus. Med. Doctor et medicus provincial^ in 
Bothnia occidentalt.

Jonas Sundstedt, filius viri forensis, sive Nämdeman, från Almby. Gifver 
godt hopp om sig. Gymnasist 1752. Dog som gymnasist.

Numerum et nomina discipulorum in classe apologistæ hic recensere non 
i'efert.

Numerus scholarium: 
(6 + 9 + 10 + 11 = 36.)

Sedan Jonas Höijer på nyåret 1764 aflidit, förestods direktio
nen af skolan under ett och ett halft år af tillförordnad rektor, 
Petrus Widell, under hvilken tid tillsammans 69 lärjungar in- 
skrefvos.

Den 1765 tillträdande rektorn Anders Lundmark innehade 
tjänsten 1765—72, under hvilken tid inskrefvos: 13, 51, 30, 38, 
33, 28, 24 nykomna.

Efter Lundmarks död finna vi P. Widell såsom ordinarie 
1772—81, med följande antal inskrifne: 16, 23, 37, 45, 31, 
35, 42, 41, 30, 23.

XII
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Gerhard Reinhold Höjer, rektor från 1782 till 1820, åtnjöt 
tjänstledighet från 1794 till sin död 1820. Under hans långa rek- 
torstid förekomma flere vice-rektorer. En icke känd handstil i matri
keln går från höstterminen 1782 till höstterminen 1793. Därefter 
förekomma följande vice rektorer: Anders Wangstelius från 1794, 
Per Magnus Enhörnin" från 1805, Sven Christian Klingberg 
från 1809, Gustaf Adolf Hallman från 1813, och Per Ekenvall 
från 1816. Under denna tid är de inskrifnes antal följande: 31, 
16, 19, 16, 29, 34, 31, 23, 19, 31, 31, 37; 22, 28, 48,51,54, 
45, 33, 38, 37, 44, 48, 52, 57, 52, 52, 35, 28, 46, 40, 25, 39, 
31, 38, 44, 49, 60, 70, 42.

För antalet lärjungar under P. Ekenvalls (1823—30) och 
Otto Joel Gumcelii rektorat (1830—62) skall strax här nedan 
redogöras.

Ofvan anförda siffror äro hemtade ur skolmatrikeln (liber 
scholæ), hvilken slutar med den 24 April 1821, och är förd från 
1816 med Ekenvalls handstil. Därefter följa 30 oskrifna folioblad, 
af tjockt handgjordt papper af samma sort som det hvarmed bo
ken 1615 börjar.

I Strengnäs biblioteks samlingar finnes en del tryckta Orebro- 
kataloger, den äldsta från 1773, upptagande 6-—8 små oktavblad. 
Dessa kompletteras genom kataloguppgifter i rektor Gumælii pro
gram 1858, samt Örebro-kataloger i original, dels från Örebro 
dels å Nyköpings läroverks bibliotek; samt lemna följande speci
ellare siffror om antalet lärjungar i hvarje klass. Först läsklasserna 
(eller »lärdomsskolan», i följande ordning IV, III, II, I) och där
efter apologistklassen (eller »apologistskolan»), hvilken efter 1820 
har två och efter 1841 tre afdelningar, samt sistnämda år dess
utom en för båda skolorna gemensam »förberedande klass». I 
sista kolummen upptages hela lärjungeantalet, först vårterminen 
och sedan höstterminen, när särskild höstterminskatalog finnes 
(eller blifvit påträffad).

Minsta antalet lärjungar från älsta tider lär hafva varit 1711 
med 23 lärjungar i hela skolan, samt 1747—48 med 36 och 39 
lärjungar.

Specialsiffrorna från 1773 gestalta sig sålunda:
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Tabell öfver lärjungeantalet i Örebro.

År IV III II I Apolog. Summa

1773 9 8 14 22 23 76
1775 10 11 16 17 55 109
1777 9 10 9 25 47 100
1779 6 9 14 36 57 122
1780 10 10 25 19 55 119
1783 10 8 7 20 47 92
1784 6 5 12 7 36 66
1788 11 5 16 17 40 89
1791 11 7 8 15 46 87
1794 9 6 13 20 45 93
1797 6 5 10 18 102 141

1803 4 12 16 33 49 114
1811 19 19 26 42 46 152
1812 22 15 25 31 54 147
1813 14 9 17 38 61 139
1814 — 11 10 32 62 115
1816 — 11 10 24 57 102
1817 — 9 19 22 73 123
1818 — 15 25 24 65 129
1819 — 20 22 34 82 158

1820 18 24 23 34 40 49 188
1821 21 23 31 44 42 51 212
1822 23 24 26 32 37 53 195
1823 27 21 31 30 45 44 198
1824 22 24 29 34 47 47 203

År IV III 11 I Apolog. Summa

1825 18 24 31 30 46 51 200
1826 17 30 31 41 44 60 223
1827 20 29 36 30 54 57 226
1828 24 25 37 30 52 59 227
1829 27 28 35 23 52 49 214

1830 28 26 34 22 44 42 196
1831 28 19 25 27 44 45 188
1832 28 21 27 29 39 44 188
1833 22 21 32 27 41 61 204
1834 20 19 35 25 30 74 203
1835 17 20 26 29 45 80 217
1836 20 18 23 28 49 82 220
1837 20 15 26 37 46 65 209 216
1838 16 14 30 40 44 70 214 208
1839 14 20 30 35 41 48 198 217

1840 45 23 23 39 35 58 9 212 214
1841 21 20 36 17 15 20 35 55 219 237
1842 29 25 23 20 15 25 53 69 259 235
1843 28 26 23 23 12 19 42 75 257 253
1844 31 22 33 30 9 21 52 63 261 252
1845 30 29 39 30 10 25 45 45 253 259
1846 29 25 26 23 9 16 54 63 260 249
1847 24 32 28 21 9 23 64 48 249 262
1848 23 28 20 18 10 29 64 64 256 282
1849 32 15 17 26 17 30 72 75 284 296

År IX VIII VII VI V IV III II I Summa

1850 __ 2 14 18 34 22 64 76 61 291 294
1851 — 10 15 27 13 37 60 62 60 284 306
1852 ht — 13 27 14 46 49 69 67 (309) 318
1853 ht — 17 14 25 35 37 60 70 44 (321) 302
1854 ht — 13 15 25 31 23 47 61 70 (312) 317
1855 — 5 14 23 26 45 59 67 65 304 317
1856 — 10 15 20 30 51 57 74 71 328 340
1857 — 11 14 20 32 42 66 84 78 347 343
1858 ht — 7 10 18 34 49 81 74 62 (335) 353
1859 — 19 19 27 38 52 81 80 58 365 392

1860 6 18 25 30 37 59 88 88 60 411 437
1861 15 25 24 21 45 79 42 47 48 446 464

Minsta lärjnngeantalet, från 1773—97, har varit 1784 
med 66; och högsta 1797 med 141 lärjungar. Under de båda 
första decennierna af innevarande århundrade (1800—19) in- 
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träffade minsta antalet 1816 med 102; och högsta 1819 med 158 
lärjungar. Decenniet 1820—29 ägde sitt minsta lärjungeantal 
1820 med 188; och högsta 1828 med 227 lärjungar. Under 
denna tid inträffar P. Ekenvalls rektorat, då särskildt apologist- 
skolan tog ett synnerligt uppsving, och den gemensamma förbere
dande klassen tillkom.

Under O. J. Gumælii rektorat 1830—61 var minsta lärjunge
antalet 1832 med 188; och högsta 1861 med 464 lärjungar.

Från och med rektor Gumælii afgång intill närvarande tid har 
lärjungeantalet vår- och höstterminerna gestaltat sig sålunda:

1862—69: 462, 478; 476, 504; 515, 554; 565, 584; 595,
580; 576, 564; 554, 565; 572, 547.

1870—79: 543, 525; 512, 499; 491, 491; 476, 480; 472,
444; 437, 434; 434, 443; 434, 450; 442, 465; 463, 491.

1880—89: 489, 527; 523, 545; 538, 504; 494, 481; 472,
420; 412, 405; 400, 408; 398, 411; 394, 423; 415, 397.

1890—99: 393, 400; 397, 405; 399, 415; 414, 405; 404,
389; 391, 378; 378, 400; 396, 420; 420, 472; 469.

De tryckta katalogerna från 1773 till 1825 hafva titeln »För
teckning på den studerande ungdomen vid Kongl. Trivial-Scholan 
i Örebro»; med undantag af 1797 års, som är på latin och har 
titeln »Catalogue Docentium et Discentium Scholæ Trivialis Ore- 
broensis».

Från 1798 till 1830 återupptages titeln »Förteckning på den 
Studerande ungdomen». Från 1831 är titeln »Lärare och Lär
jungar»; 1832—39 »Styrelse, Lärare och L,ärjungar»; 1840—49 
åter »Lärare och lärjungar». Från 1850 till närvarande tid heter 
den «Katalog».

Läroverket, som före 1773 kallas »Kongl. Trivial-Scholan», 
heter 1826 »Kongl. Carolinska högre Lärdoms- och Apologist- 
Scholan»; 1831 »Carolinska Lärdoms- och Apologist-scholan»; 1840 
»Carolinska högre Lärdoms- och Apologist-scholorna»; 1843 »Ca
rolinska Scholan»; 1851 »Carolinska högre Elementar-låroverket»; 
från 1862 »Karolinska högre Elementar-läroverket»; och från 1870 
intill närvarande tid: »Karolinska Allmänna Läroverket».

35. Skolpensa, skolinspektion, lärotider. Vid examen i Öre
bro, som anställdes den 4 och 5 Juni 1616, i närvaro af prosten 
i Örebro Petrus Matthiæ (Helsingius, F. 623), Johannes (Glant- 
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zius) i Knista (F. 263), och Olaus (Matthiæ Helsingus) i Glans
hammar (F. 164), voro följande lärostycken (lectiones) af rektor 
Jacobus Boose Rudbeckius under läroåret genomgångna och för
klarade:

Rami retorik och logik, samt Hafenrefferi teologiska kompen
dium till tredje boken om Människan. I grekiska en del af Iso- 
krates' parcenesis ad Demonicum, och konjugationerna af verba 
barytona i Clenardi grammatik. I latin Ciceros tal pro Archia 
poeta och första talet mot Catilina, jämte första boken af Virgilii 
Aeneis. Två latinska disputationer voro under läseåret hållna, det 
ena i teologi De Trinitate, det andra i logik De Caussis.

Enskildt hade rektor genomgått Terentii komedi Flickan från 
Andros (Andria), hvilken dagarne förut näst före examen blifvit 
uppförd på kyrkogården utanför skolhuset, jämte en af rektor 
verkstäld svensk öfversättniug af Frischlini Rebecka. Teaterföre- 
ställningarne hade börjats med den svenska komedien, hvilken 
spelades den 1 Juni. Den latinska komedien uppfördes dagen 
därpå den 2 Juni.

Vid den undersökning i skolan som efter de båda rektorerna 
Jaeobi Rudbeckii och Laurentii Lundii afgång, på förekommen 
anledning, 1633 förrättades af Jonas Bergius, hvilken själf var 
gammal skolman, förut lektor och rektor i Strengnäs, nu prost i 
Glanshammar (F. 165), fanns ingen rektor i Örebro, utan under
visningen bestriddes af de båda kollegerna Georgius (Jonæ Rive- 
lius, Aur. 520, 567) och Ericus (Olai Rosendalius, Aur. 133). Då 
nämnas följande läroämnen: Retorik; Hafenreffers teologiska kom
pendium och cathechesis Lutheriana; söndagsevangelierna på greki
ska och Clenardi grammatik. I latin Donatus och grammatica (med 
syntax). I stället för klassiska författare, hvilka förut varit an
vända, nämligen Isokrates, Cicero och Virgilius, läsas nu under bi
skop Paulini eforat, blott biblisk grekiska (söndagsevangelierna) samt 
de nylatinska af Strengnäs-lektorn Samuel Kempe författade Dia
logi Gustaviani (Historia Gustavi primi, more dialogistico con- 
scripta), hvartill kommo latinska fraser och composita jämte flitiga 
repetitioner och minnesöfningar. Någon latinsk poesi synes ej 
hafva förekommit. Utom söudagsgudstjänsterna namnes äfven 
hvardagsgudstjänst i kyrkan (preces, sacra concio) måndagarna 
kl. 10 och onsdagsmorgnarne före kl. 9.
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Låseterminer äro fyra: 1) från den 12 Januari (eller från 
hindersmessa) till påsk; 2) från tre veckor efter påsk till sönda
gen före midsommar; 3) från åttonde dagen före Larsmessa (den 
10 Aug.) till Mikaeli (den 29 Sept.); 4) från Simons och Jude 
dag (den 28 Sept.) till näst före jul.

Läsetimmar i skolan från kl. 6 på morgonen till 5 på afto
nen utom onsdagseftermiddagar, som voro lediga efter kl. 2. Sång
timmar alla hvardagar kl. 12.

Konsistorium gjorde i låseordningen den ändring att under
visningen i skolan skulle börja kloekan 5 på morgonen i stället 
för kl. 6.

Under Gravii rektorstid voro terminerna likaledes fyra, unge
fär i likhet med föregående. UÄ<er-terminen räknades från Hin
dersmessa; «år-terminen från 1 Maj till rötmånadsdagarna; som
mar-terminen till Mikaelis och Åöst-terminen till jul. Pensa eller 
genomgångna lärokurser nämnas ej.

Tillsyn öfver skolan hörde till Orebroprostens ämbetsåliggan- 
den såsom »närmaste uppsiktshafvande» på platsen, äfvensom skrift
lig redogörelse för skolans viktigare förhållanden.

På 1650-talet skrifter skolans inspector mäster Nicolaus 
Bothniensis med anledning af såväl rektors som konrektors oflit 
m. m., till biskop Joh. Matthiæ i Strengnås följande. Vi meddela 
det halflatinska brefvet, dat. den 12 Juli 1651, med försvensk
ning af de flesta däri förekommande latinska uttryck och talesätt.

Ändock jag hade gerna fördrag att omförmäla de fel och orimligheter, 
som här i skolan af dess lärare, i synnerhet rektor och konrektor föröfvas 
och begås, nödgas jag likväl, både på grund af ämbetsplikt och äfven af del
tagande för den försumligt undervisade ungdomen, samt på uppmaning af bor
garena här i staden, sådant upptäcka, med förhoppning om noggrann rättelse.

Examen här i skolan förrättades den 4 Juni (1651), då jag tillsammans 
med borgmästarena och flera andra till stades voro. Uti hvilken man med stor 
förtret förnam rektors och konrektors stora oflit, så att deras lärjungar i rek
tors klass fast ringa kunde besked gifva på det de läst hafva, icke heller varit i 
skolan så vida underviste, att de eu sentens congrue skrifva kunde. Af detta 
tog jag tillfälle att reprehendera rektor och konrektor, som så försumligen 
hafva ungdomen informerat, förmanande att de hädanefter med sådan försum
lighet måge afstå.

Denne Nicolaus (Wallenius) konrektor, ville icke lyda min rättelse, utan 
spotskellgen protesterade, sägande att han gjort sin stora flit, och ej behöfde 
någon reprehension; ehuruväl lärjungarnas okunnighet vittnade emot honom
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Ja, om icke borgmästaren (Johan Luth) hade tagit i tu med honom, och remon- 
strerat honom min allt för mycket höfveliga och saktmodiga reprehension och 
admonition, hade han blifvit allt för skamlös; såsom borgmästarena skola 
kunna veta vidare angifva.

Några dagar efter examen sände jag bud till konrektor Nicolaum att han 
ville predika i stället för mig, efter jag var något opasselig, tänkandes honom 
sådan faderlig förmaning hafva nu låtit gå sig till sinnes. Då svarade han 
min utskickade spotskeligen och förakteligen: »jag predikar intet för honom; 
jag skall lära djäknarne grammaticam». Men gå i staden och dricka, då haf- 
ver han tid! Hvilket hans spotskeliga svar högeligen förtryter mig.

Sedan hafver han, mig till mera förtret, rectorem (Josuam) uppeggat att 
han förbjuda skulle, att kollega Hungerns (Nalenius) intet skulle mässa; med 
flera förtreter som jag intet vill dennna gången skrifva om; öfver hvilken 
äfven församlingen sig högeligen förundrar och förtryter.

Därföre begär jag tjänstflite)igen, att eders högvördighet ville häröfver något 
statuera, föreslällandes honom något ansenligt straff som han undergå skall, om 
han härefter sätter sig motvillig uti det som honom vederbör. Äljes är hos 
honom ingen räddhåga; utan han gör hvad han vill, och är mig och försam
lingen till högsta förtret och förargelse, samt ungdomen här till ingen upp- 
byggelse, såsom förmält är. Därföre om eders högvördighet ville låta sig be
haga att honom hädan transferera, vore det visserligen en god gerning.

Ja han är så oförskämd blifven, efter som mig sagdt är, att de nu säga, 
synnerligen i sina ölstugor, att de akta pastor em intet; »han hafver med oss 
intet att beställa, utan akte han församlingen och vi skolan!» Om det är rätt 
sagdt och borde af skolpersoner så sägas, hemställer jag biskopen att bedöma.

Jag förväntar häröfver ett godt och rättmätigt utslag, att all oreda och 
oordning in ecclesia måtte förtagen blifva, och sådant icke måtte komma för 
vår nådiga öfverhet.

Klagomålen voro väl berättigade. Konrektor blef kallad till 
Strengnäs på förhör. Den gamle Josua blef allt mer otjänstbar, 
och slutligen från tjänstgöring frikallad, död 1656.

År 1731 infordrades af konsistorium skrifvelse från lärarne i 
Örebro, angående lektionerna i skolan och »hvad de skolans ung
dom dagligen lära och förehålla»-, hvarefter i September samma 
år rektor Laurentius Scliepner, konrektor Magnus Schepner, vice 
kollega Laurentius Ökner, kollegerna Johan Bergling och Emanuel 
Campanius, samt vice apologisten Johan Seger inkommo med sina 
ödmjuka memorial; af följande innehåll.

Läseordningen i hela skolan synes hafva varit klockan 6—8, 
9—2(?), 3—5. I quarta hafva rektor och konrektor, hvar sin halfva 
vecka, ungdomen betjänat, så att rektor har haft senare hälften, 
och konrektor förra hälften. Kristendomsundervisningen meddela-
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des efter Hafen reffe r, hvars latinska text inhämtades efter före
gången utanläsning påföljd af nödvändig explication, så gram- 
matice som theologice. Den tanklösa utanläsningen gick således 
först. I latin begagnades Tideri grammatik samt stycken af Ju
stinus, Cornelius och Virgilius. I grekiska nyttjades Gezelii gram
matik och andra kapitlet af Marci evangelium. I tertia lästes 
Cornelius och grammatik samt söndagsevangelierna på grekiska. 
I secunda och prima förekom Vocabularium, Corderi colloquia 
och Donaten samt Svebilii spörsmål; uti apologistklassen idkades 
räkning och katekes. Den ordagranna redogörelsen är följande.

Kl. 6 på morgnarna torsdagarna, fredagarna och lögerdagarna har rektor 
läst Hafenrefferi loci theologici, från kapitlet om lag och evangelium till och 
med kapitlet om kyrkan. Kl. 9 är, efter förordningen, Hübners introduktion 
till historien på det sättet handhafd. att (efter) utanläsningen påföljt difficilio- 
rum locorum explication men kl. 9 om lögerdagarne är Logica Weis sii först 
memoriter uppläsen, och sedan^f så mycket tiden kunnat medgifva, förklarad.

Kl. 10 är exercitium stili utgifvet; som kl. 1 blifvit emenderadt.
Kl 3—5 äro af Justino explicerade denna termin de sex första kapitlen 

ur sjette boken, med tillagd nödig repetition och undervisning i grammatica 
Och syntaxi, samt phraseologia.

Konrektor har måndags- och tisdagsmorgnarne läst grekiska. KL 6 hafva 
discentes reciterat en läxa af Gezelio, så långt som kan hinnas af grammatica och 
syntaxi; hvarpå jag först läxorna förklarar samt därefter dem till bruk förer 
vid analys af den grekiska texten, som nu är andra kapitlet af Marci evange
lium, och strax efter läxans förklaring först så expliceras att discentes förstå 
såväl latinen som grekiskan. (Den grekiska texten verterades naturligtvis till 
latin, och därefter uttyddes latinet på svenska).

Kl. 9 om måndagar och tisdagar, när Tideri prosodia är väl i minnet 
fäst, läses denna termin Virgilii ecloga tertia med påföljande explication och 
repetition däraf. Om onsdagarne läses och expliceras Rhetorica Vossii, så långt 
de få timmarna tillåta.

Kl. 10 exhiberas både måndagar och tisdagar exercitum stili, som samma 
dagar kl. 1 emenderas. Kl. 3 har under denna termin af vita Datamis gjorts 
begynnelse.

Vice kollega L. Ökner har i tredje klassen kl. 6—8 läst och explicerat 
Hafenrefferi compendium theologicum och Tideri syntaxis, som här i skolan 
ännu till datum är blifven brukad.

Kl. 9 har idkats Gezelii grammatica, hvilken genom den grekiska texten 
för h varje söndags evangelium varder till usum och praxin förd.

Kl. 10 exhiberas temat fyra gånger i veckan, hvilka kl. 1 blifvit emen- 
derade.

KL 3 recoleras grammatica, qua etymologiam, och sedan expliceras Cor
nelius till kl. 5.
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I secunda har Jokan Bergling undervisat superior es kl. 6 och 7 månda
gar och tisdagar, torsdagar och fredagar. Dessa hafva läsit af syntaxi från 
begynnelsen till oppidorum nomina. Inferiores hafva denna termin läst en
dast till neutra singularia tantum.

Kl. 9 Vocabularium, från begynnelsen till caput quantum; samma timme 
hafva superiores fått några rader svenska på taflan att componera.

Kl. 1 öfvat dem i skrifvande.
Kl. 3 explicerat colloquia Corderi, ifrån det 34 colloquium till det 46:te.
Onsdagar och lördagar Svebilii spörsmål, från begynnelsen till Trons 

artiklar.
Lögerdagarne kl, .9 Evangelia Latina.
I jöHma-klassen har Ermund Campanius, hvilken från första början på 

denna termin varit sängliggande sjuk, och nu först (den 8 Sept.) någorlunda 
kommit till helsa, genomgått följande stycken. Måndagar, tisdagar, torsdagar, 
fredagar kl. 6 grammatica Tideri. Kl. .9 uti vocabulario halftannat kapitel. 
Kl. 3 Corderi colloquier; hunnit trenne sådana.

Jämväl hafva piltarne begynt af Svebilii spörsmål- att läsa. De yngste, 
som de merendels äro tagne från svenskan, så hafva de ej vidare hunnit än 
att först läsa Donaten innan, och sedan något begynt att läsa honom utantill.

Vice apologisten Joh. Seger sänder ödmjuk förteckning på skolepiltarnes 
räknande. Han har haft 14 lärjungar i räkneklassen, af hvilka de tre su
periores hafva räknat till arfs- och bolagsräkning; de 6 inferiores begynt att 
räkna regula de tri uti hela tal; och de 5 incipientes begynna att räkna daler, 
öre och penningar af addition i gemen. Uti cateckesi lästes hvarje dag.

36. I fråga om lärjungars transfer er ande till gymnasium 
klagades redan 1627, att sådan uppflyttning sker utan att lär
jungen förut bevistat trivialskolan. Så var förhållandet i Strengnäs 
skola; och i konsistorium rådgjordes om åtgärder, huru denna 
skall kunna upphjälpas och icke framdeles blifva öde med skole- 
gossar; af den orsak att de Heste låtit sina barn af privat præ- 
ceptor informeras, tills de kunna »transfereras på gymnasium», 
och sålunda gå skolan förbi. Det föreslogs en föreskrift, att trans
ferendi borde först hafva genomgått kvarta-klassen eller åtminstone, 
vid begärd flyttning, undergå examen tillsammans med de andra 
från skolan kommande gossarne. Men konsistorium stannade i 
den mening, att det vore ett »betänkeligt och laggrannt verk 
(grannlaga sak) att göra en allmän regel».

Liknande var förhållandet i Örebro ett par decennier senare, 
hvarom Jonas Höijer Hitigt skrifver; »hållandes oförgripeligt före, 
att ingen bör tranfereras till gymnasium, hvarken från skolan eller 
privata informationer, förr än transferendus uppfyllt det mått uti 
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studier som skolordningen i lektionen för kvarta-klassen föreskrif- 
ver; hvilket är den rätta regula examinis transferendorum. Grun
den till allt ondt och fördärf är den omogna kammarvägen och 
privata djäkne-informationen som äger rum oaktadt skolordningens 
däri gjorda inskränkning. Och själfsvåldet tager så öfverhand, att 
icke allenast ståndspersoners barn gå skolan förbi, utan ock bonde- 
barn söka samma väg, som en »genstig att i otid komma upp på 
gymnasium». Denna påföljd har Örebro skola fått erfara redan 
uti rektor Möllers tid (1732—46), då många (omogna) piltar från 
skolan obehörigen afveko, ocb därefter blefvo vid gymnasium an
tagna. »Kammarvägen är grundsoppan till allt det onda som i 
detta mål existerar; och vår skola lärer oförtöfvadt blifva ödelig
gande, i brist af disciplar som till studier äro skicklige».

Detta var samma erfarenhet som Strengnäs skola redan ett 
par och tjugu år förut fått pröfva på.

37. För vinnande af större säkerhet in grammaticalibus, och 
särskildt till följd af lokala missförhållanden vid undervisningen i 
sekunda-klassen i Örebro, föreslås 1146 en inskränkning af den 
teologiska undervisningen uti »Epitome credendorum sive repeti
tionis theologicæ», hvilken undervisning upptager alla morgontim- 
marne; »enär en gosse af dessa år kan någorlunda umbära theo- 
logiam acroamaticam och vara belåten med theologia catechetica 
utur Lutheri katekes och Svebilii spörsmål».

År 1748 svaras, på förfrågan från »kongl. kommissionen öfver 
akademiska- och skole-verken», om antalet af lärjungar; hvilket af 
förut omständeligen anförda skäl, nu för tiden allenast utgör ett 
minimum.

38. I skrifvelse till konsistorium meddelar Jonas Höijer 1747 
i Mars en redogörelse för de stycken som lärarne i Orebro skolas 
högsta klass förehaft, och huru dessa stycken blifvit drifna och 
förestälda.

Härvid har jag mig således förhållit uti teologien, att gossarne först 
lärt lexan utantill ur läroboken (Epitome reverendissimi Benzelii), memoriter- 
Därnäst har jag låtit dem, efter min före-tolkning, tyda det på svenska orda
grannt; så lagandes att termini technici blifvit förklarade, på närmaste sätt 
man kunnat, och att skriftenes språk blifvit efter vår svenska bibel gifna.

Därpå, till att gifva disciplarne något begrepp om själfva saken, har jag 
plägat utdraga ur boken vissa quæstioner, sådana som här uppgifvas och med
följa, samt gifvit dem utur boken anledning till svar på samma frågor; och
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om något hos författaren brustit, har jag det efter omständigheterna tillagt. 
Hvilket allt jag drifvit icke per dictata, ty dessa frågor (hafva) aldrig varit 
på papperet fattade, utan per solum discursum, muntligen, och det helst på 
svenska, för gossarnes bättre begrepps skull; sökandes således, så godt jag 
kunnat, inplanta uti dem ideas theologicas uti de stycken jag förehaft.

Uti Logica har jag brukat samma måtto, att, jämte det gossarne först 
hafva läst præcepta utur Nucleo Logices Weissii, utantill, har jag sedan före
ställt genom frågor och svar begreppen om saken; allt genom discurs, utan 
bindande vid vissa ord.

Utur Hübners korta inledning till historien hafva gossarne läst, fram och 
tillbakas, ungefär till monarchiam guartam; och som uti boken saknas ratio 
computationis chronologicæ, har jag uppfyllt det så någorlunda, hvad epochas 
veteris testamenti angår, af Benzelii kyrkohistoria, och därjämte sökt anställa 
en parallelism emellan biblisk och profan historia, således:

»När David regerade i Juda, hur stod det då till hos de Assyrier?» 
"Resp. Det träffar in under de s. k. reges obscuri.

»Huru hos de Greker?» Resp. Förr än olympiader blefvo inrättade.
»Huru hos de Romare?» Resp. Förr än staden Rom blef byggd o. s. v. 
Konrektors (E. Wasbergs) lektioner hafva varit grekiska, retorik och poesi. 

Nu i år eller denna termin har mag. Stenius och jag oss så förenat, att han läser 
nu teologi och retorik, hvaremot jag läser grekiska och poesi. (Stenius vika
rierade denna termin för gamle konrektor Wasberg.) Orsaken är att Wasberg 
drifvit språket ex solo usu; hvaremot jag vill se till att lägga fundamenta ex 
præceptis per formationem et deductionem temporum till någon lyckligare fort
komst i språket.

Bifogar här catalogum discentium (1747), hvaraf ses, huru ringa förråd här 
gifves på gossar, hälst de som goda och hoppgifvande äro; så att en gosse af 
godt hopp är för oss dyrbarare än guld, att skolan icke må ödeläggas. Orsa
ken till denna brist är bland annat den aflysta sånge-sockengången, hvaröfver 
jag tillförne klagat.

I sekunda-klassen går med undervisningen lamt till, emedan herr Mell- 
ring blifver gammal och vanför, samt därjämte illa höres och förstås af gos
sarne, sedan han blifvit olycklig på målföret.

Antalet af lärjungar i hela skolan var 1747, 25, däruti icke inberäknadt 
räkneklassen, som synes hafva haft 11 eller 12; således tillsammans 36 eller 
3~. Aret därpå 1748 var lärjungeantalet följande: i fjärde 7, i tredje 9, i 
andra 4, i första 8, i räkneklassen 11; således tillsammans 39.

De sistnämda siffrorna uppgifvas äfven uti skrifvelse af skolans inspektor 
prosten Er. Lidius, dat. den 14 Nov. 1748.

39. Efter skolordningens föreskrift att paradigmata declinatio- 
num et conjugationum, så grekiska som latinska, skola uppslås på 
skoleväggen, har Jonas Höijer 1747 utarbetat en sådan tabellarisk 
uppställning, och öfversänder den till Strengnäs, för sättning och
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tryckning därstädes. Lektor Ekbom i Strengnäs vill gunstbenäget 
biträda med korrekturet.

Ett par år därefter, 1748 i November, skrifver Höijer om 
den brist som förefinnes på nödiga och tjänliga läroböcker; samt 
föreslår i stället för de förut brukliga grammatikorna af Tiderus 
och Gezelius, de af domprosten Ljungberg författade prcecepta 
grammaticalia i båda språken. I stället för »det hittills brukliga» 
vocabularium, anhålles att få antaga Cellarii liber memorialis. I an
seende till brist på exemplar anhålles, att denna skolbok måtte ånyo 
uppläggas; och förslag lemnas till anordningen af den nya upplagan.

40. Afgångsbref från Örebro till Strengnäs (litterce recommen- 
datitiæ). Flere sådana äro i koncept behållna från denna tid. Vi 
utvälja ett ibland dem (det kortaste). Det är utan datum och 
namn, men skrifvet med Jonas Höijers handstil, och innehåller så
dana uppgifter, livarigenom både tid och namn lätt nog kunna 
angifvas. »Ynglingen har tvekat, om han skulle afgå till gymna
sium eller lemna studierna, men har på tillstyrkan af rektor be
stämt sig för det förra. Han är klockareson från »Hofwestad» 
(Hofsta), är välartad och hoppgifvande, med goda studier och 
goda seder; och har befunnits lämplig att fortsätta studierna och 
på läsvägen söka sin lycka; hvarför han till upptagande på gym
nasium till det bästa rekommenderas. I skolan har han haft sin 
plats emellan Ericus Almgren och Laurentius Sverk (båda förut 
nämda), och anses böra bibehålla den». — I Strengnäs-matrikeln 
har han därför blifvit eftersökt, och påträffas där 1162 ganska rik
tigt mellan Almgren och Sverk, med namnet Petrus Stadius »fadern 
klockare i Hofsta» (hvaraf namnet »Stadius», såsom förkortning af Hof- 
stadius, troligen blifvit bildadt). Petter Stadius inskrefs i skolan 
1757 vid tio års ålder. Blef gymnasist, men fortsatte ej studierna. 
Kallade sig sedan Lundborg, och dog såsom länsman i Fellingsbro. 
Afgångs-brefvet är af följande lydelse:

Præsentium exhibitor N. N. din hæsitavit, an cam discipulis suis Streng- 
nesiam abiret; adeoque, ancipiti animo, studia deserere aliamqne professionem 
eligere pæne constituit. Sed postquam meam sententiam tam ipsi qnam pa
rent! ejus, ædituo in paroecia Hofwestad interposueram, consilium mutavit, et 
veniam cum ceteris ad gymnasium abeundi a nobis petiit; qnam eo facilius ei 
concedimus, quoÆ istius consilii auctores ipsi fuimns. Est hie pner home spei 
et indolis, et probatis studiis ac moribus commendabilis; apud quem nihil deficere 
comperimus, quod ad studia persequenda et fortunam in cursn litterario quæ- 
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rendam pertineat. Ilium ergo aptid celeberrinum reetorem gymnasii et præ- 
clarissimum collegium optime commendamus, ut gymnasticam societatem cum ceteris 
condiscipulis accipiat et eumdem locum, quem in schola habuit, obtineat. Fuit 
autem apud nos ordine medius inter Ericum Almgren et Laurentium Sverk, quod 
hic reverenter indicare voluimus. Vale.

41. Skolexamina i Örebro höllos på 1700-talet två gånger 
om året, hvarvid den på vårterminen förrättade examen anniver- 
sarium synes hafva varit den förnämligaste. Den börjades med bön 
och sång, (stundom äfven, t. ex. då biskopen var närvarande, med 
lämplig musik')-, hvarefter rektor hälsade den eller de till städes 
varande ledarne af examen med ett kort tal på latin, jämte redo
görelse för genomgångna pensa, till ådagaläggande af, huru pass 
framgång lärarne haft i sina bemödanden för meddelande af under
visningen, och hurudan flit lärjungarne hafva visat uti inhämtandet 
af den samma.

Vi anföra här ett annat examenstal, antagligen vid en höst- 
terminsexamen, af Jonas Höijer, visserligen odateradt, men syn
barligen härrörande från en tid, då Gezelii grekiska grammatik 
ännu brukades (möjligen efter något hinder mot rektors förslag att 
utbyta den mot Ljungbergs) och då de latinska auktorerna voro 
Justinus och Cornelius.

Titulaturerna till höga vederbörande, som vanligen pläga vara 
utförliga och sirliga, efter tidens sed, äro i Höijers koncept ute- 
lemnade.

Gratulamur nobis tuam præsentiam (N. N.), eoque magis de tuo con- 
spectu lætamur, quod sub patrocinio tuo præsidium ac refugium schola nostra 
humilline petit. Hoc autem supplices rogamus, ne pro dignitate nominis tui 
— excelsos enim excelsa decent — temeritatem musarum nostrarum aspernöiis, 
sed, pro tua solita gratia, excercitiis nostris puerilibus benevolas anres præbere 
dignéris. Hoc si nobis promittis, quod coniidimus, magna spes animum tenet, 
conatus nostros tanti tibi pretii futuros, quanti nobis laboris fuerunt. Adest jam 
tempus, qno ad tenorem constitutionum scholæ ratio leetionum nostrarum red
denda est, unde tum diligentia præceptorum tum profeetus discipulorum coram 
superioribus appareat. Ut ergo in hac parte officio nostro satifaciamus, Elenchum 
sive brevem narrationem eorum, quæ sub præterito intervallo proposuimas, re
censere nessesse est. Horis nempe matutinis, diebus rectori destinatis, institu
tiones linguæ Græcæ tradidimus, theoriam et fundamenta linguæ ex Grammatica 
Gezelii iuculcando, praxim vero et analysin docendo ex capite evangelii Lucæ 
primo. — Hora nona iisdem diebus, præmissa generali idea sive 
historiæ generalis, librum primum ex epitome Hübneri, qui historiam biblicam 
sive sacram continet, perlegimus, eå usi methodo ut post leetiones memoriales 
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repetitiones nostras subjungeremus. — Hora prima excercitia stili, vulgo the- 
mata emendata sunt. — Horis pomeridianis, sive tertia el quanta post meridiem 
partim cum clarissimo conrectore Cornelium Nepotem, partim Justinum expli- 
cuimus. Hæc est summa lectionum nostrarum. Quam felices autem nos in 
docendo, discipuli in percipiendo fuerint, præsens examen indicabit; cui bene' 
volam tuam censuram inploramus.

Vid ett annat tillfälle börjar rektor sitt tal med en känd vers 
af följande lydelse:

Pilt, som sitt önskade mål i skolan vill lyckligen uppnå, 
Mycket får slita och arbeta tidt, både svettas och frysa.

Utgående från dessa ingångsord, visar rektor att det är på ett 
flitigt och oförtrutet arbete som framgången af ett förehafvande be
ror. En sådan uppvisning af skolans arbete skall också i dag äga 
rum. Och just därför äro skol-eæamina inrättade, att både lärare 
och lärjungar må redogöra för hvad de i skolan hafva utträttat, 
och med hvad framgång de hafva verkat, hvar i sitt kall.

Qui cupit optaiam cursu contingere metam, Multa tulit fecitque puer, su- 
davit et alsit: non minus vere quam sententiose canit poeta. Quo efi'ato 
edocemur, nihil sine labore hominibus dari, quippe qui natura ad laborem de- 
stinati sunt. Quod quum in omni vitæ genere verum sit, in scholis quam 
maxime id ipsum locum obtinet, ubi studia litterarum discenda tantum negotii 
tam docentibus quam discentibus faeessunt. Sed ut laus in fine probatur et 
opus commendat auctorem, sic non in verbis sed in testimoniis rerum pre- 
tinm laboris consistit. Hine examina in scholis instituta sunt, ut exinde appa
rent, quam diligentiam quantosque progressus in docendo et discendo præceptores 
et discipuli fecerint. Adest jam dies, quo rationem lectionum suarum, coram 
te, reverendissime domine Doctor et Inspector, scholl nostra exhibebit. Ut igi- 
tur huic nostro instituto benevolas et patientes aures præbere digneris, reve
renter rogamus.

42. Skolan i livardagslag. Det är på 1780-talet. Vi se 
skolpojkarne beskäftigt skynda till skolan, försedda med sina skol
böcker. De se hurtiga och frimodiga ut. Vi höra dem stoja och 
väsnas på kyrkogården utanför skolan. De springa och taga fatt på 
hvarandra, »hoppa bock» eller »brottas» med hvarandra och pröfva 
sina krafter, ibland på lek, ibland litet mera på allvar. Klädseln 
är naturligtvis ramaste hvardagslag. Den utgöres om vintern af 
rock eller kanske fårskinnspels, i fall man så hafva kan, vidare af 
»kortbyxor», tillspända nedom knäet; samt långa ullstrumpor och 
grofva becksömskängor. Endast de förmögnare hafva »stöflar». Alla 
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äro klädda i mössor. Hatt brukas icke. Om sommaren nyttjas 
»lenbyxor» (linnebyxor); alltid »korta», förstås. Flera gå barfota, 
då årstiden så tillåter. Vanligt är, att skolpojkarne »bära långt 
hår»; icke alltid just så väl ordnadt.

Men leken och stojet lår ej vara så länge. Vissa minuter in
nan klockan slår, springer en af pojkarne, efter tur, hem till klass
läraren, för att significera. att tiden är inne. På slaget skola de 
nyss stojande vara på sina platser i skolan, för att »i stillhet» af- 
vakta lärarens ankomst, som under stundom kanske något litet dröjer.

Läsetiderna i skolan äro nu något ändrade, så att skole- 
arbetet börjar klockan sju om morgnarna i en lärares närvaro, då 
man gör bön och läser ett kapitel i bibeln. Arbetet slutar kloc
kan fem om aftonen, likaledes med bön och bibelläsning. Höst
terminen begynnes strax efter Bartholomcei dag (den 24 Aug.) och 
slutas efter Lucice dag (den 13 Dec.). Vårterminen tager sin 
början strax efter kyndelsmesso-dagen (den 2 Febr.), och fortgår 
till åtta dagar före midsommaren (omkr. den 16 Juni).

Till ordningsmän i skolan äro utsedda två custodes i quarta- 
klassen, hvilka under lärarens frånvaro skola noga annotera dem 
som antingen äro borta (absentes'), eller närvarande åstadkomma 
något oljud (strepentes), eller på annat sätt förgå sig, och 
särskildt dem som »stimmat i kyrkan»; hvarefter custodes seder
mera hvarje lördag aflemna till rektor en förteckning (»kladden»), 
»då rektor examinerar och behörigen afstraffar de brottsliga», och 
utgången blir antingen »snubbor» eller handplagg eller i värsta 
fall slut.

När klockan klämtar tio före och fyra efter middagen, träder 
en af de äldre scholares för dörren och sjunger: hora est audita 
decima feller quarta); Deus adsit nobis sud gratia! hvaruppå 
göres en kort bön. »Denna sed har i långliga tider varit bruklig 
i Örebro skola».

Utom den dagliga morgon- och aftonbönen med hela skolan, 
som var förenad med psalmsång och bibelläsning, hölls således 
en kortare bön i klasserna klockan tio f. m. och fyra e. m. 
Sången (eller »mässningen») af de anförda latinska orden lärer 
hafva blifvit »borttagen» omkring 1780-talet. »När klämtningen 
i tornet då indrogs, upphördes äfven därmed». En anteckning 
därom finnes i ett interfolieradt exemplar af Bagges beskrifning 
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öfver Orebro, som på sin tid ägts af Carl Gustaf Broms och som 
för närvarande lärer befinna sig i kamrer L. G. Westerlings ägo.

Seden, hvilken namnes af Bagge såsom ännu befintlig 1785, 
härledde sig sannolikt från Jacobi Rudbecki dagar. Melodien till 
den förra hälften af de anförda orden förekom i Vesterås ännu på 
1840-talet eller senare, traditionellt bibehållen antagligen från Jo
hannes Rudbecki biskopstid därstädes*).  Utgifvaren af dessa Blad 
hörde den i Örebro på 1870-talet af ett par gamla Vesteråsare. 
I Örebro gamla skolhus vid kyrkan ingick den emellertid i skolans 
hvardagslif (kanske till slutet af 1780-talet), ty den sjöngs då där
städes två gånger om dagen, hvarje hvardag under hela läseåret.

*) I Vesterås var melodien den samma som början af gamla mässan för 
altaret: »Herren vare med eder!», och bestod endast af den förra strofen 
»hora est audita». Tillägget »decima (1. quarto} samt orden »Dews adsit nobis 
suå gratiä» lära endast hafva förekommit i Örebro; och hela melodien torde 
där hafva varit en annan. I Vesterås skola utfördes mässningen af en lärjunge 
i quarta, hvilken sjungande promenerade i korridoren som ledde till klas
serna. På gymnasiet, som var beläget i våningen öfver skolan, förekom ej 
dylikt tillkännagifvande af klockslaget. — Meddeladt af rektor Mossberg.

43. Medan vi nu befinna oss på ort och ställe i Örebro 
gamla skolhus, skola vi begagna tillfället att öfvervara ännu en 
examen därstädes, nämligen omkring 1786; hvartill vi hafva an
ledning genom åtskilliga från denna tid tillfälligtvis bevarade 
profsidor, på såväl gammal-svensk skrifstil och rättstafning, som 
äfven på latinsk skrifstil efter text ur ett ode af Horatius.

Det är vid eu vårtermius-examen, och en vacker sommardag kort 
före midsommar, som vi befinna oss. Vi se en mängd högtidsklädda 
personer röra sig i riktning mot kyrkan och skolan. Äfven skol
ungdom, nu i helgdagshabit efter råd och lägenhet, samt putsad 
och snygg, med rosiga kinder och nedvikta skjortkragar, samt med 
mer än vanlig omsorg borstade skodon, har börjat samla sig på 
skolgatan och på kyrkogården framför skolan. Vi följa med hopen, 
och igenkänna den gamla byggnaden i nordvästra kyrkogårds- 
hörnet. Minnestafian öfver ingångsdörren till skolhuset talar till oss 
sitt stumma och dock vältaliga språk om biskop Johannes Rud- 
beckius och om skolans byggnad under brodern rektor Jacobus, 1616.

Det har blåst många väder sedan dess; och många generatio
ner af lärare och lärjungar hafva sedan dess kommit och gått, 
Men ännu står skolan kvar; och öppnar ännu sina dörrar för den 
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unga lärjungeskara, som i dag skall fira examen, i närvaro af 
skolans och den offentliga undervisningens vänner, gynnare och 
befordrare.

Ungdomen med dess lärare och förmän pä platsen, samt för
äldrar och andra examensbesökande äro samlade i stora rummet 
på nedre botten. Högtidligheten börjas med musik samt bön och 
sång.

Rummet är genom afskrankningar fördeladt uti trenne afdel- 
ningar, af hvilka den främsta går öfver hela salen. När de i 
skranken insatta taflorna äro nedsläppta, har man god öfversikt öfver 
hela skolan.

Skranken äro öfverstrukna med grå oljefärg. Stolparne äro 
marmorerade i grönt; bänkar och pulpeter äro hållna i gult, och 
skoldörrarne i blå färg.

Skolan är festligt prydd med grönskande löf och friska blom
mor, som sprida en behaglig doft. Guirlander af blåklint och 
daldockor äro fastade frampå katedern, och ett par större buket
ter i hvar sin vas ofvanpå densamma.

Biskop Johannis Rudbeckii porträtt, som skänktes till skolan 
af dåvarande kollega i tertiaklassen magister Håkan Ekenborg 
1768, är uppsatt ofvanför katedern; och den gamle med sitt gråa 
skägg, hvilket skyler nästan halfva bröstet, blickar vänligt på den 
församlade skaran af yngre och äldre. På väggen midt emot se 
vi ett annat porträtt, det af skolans ännu lifligt ihågkomna samt 
hjärtligt saknade vän och välgörare, biskop Jacobus Serenius. 
Det sistnämda porträttet skänktes till skolans för nio år sedan 
(1777) genom sammanskott af då varande skolkollegerna, såsom 
hyllning åt den om skolan högt förtjänte biskopens minne. Håkan 
Ekenborg, som nu är kyrkoherde i Svennevad, lefver ännu, och 
torde vara här närvarande vid examen; liksom äfven flere af gif- 
varne till sistnämda porträtt, bland hvilka Gerhard Reinhold 
Höjer nu är skolans rektor.

Hela skollokalen är för öfrigt på sedvanligt sätt dekorerad 
med allehanda öfriga taflor och »skilderier» eller »stycken», före
ställande dels de fyra världsdelarna Europa, Asia, Africa och 
America med tillhörande bilder, dels »Apollo med Nerikes vapen i 
vänstra handen och nedanföre åtskilliga vackra blommor, jämte 
en utur skyn sig framsträckande hand med rinnande vattenkanna»,

XIII
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äfvensom Fama med öfverskrift: »Te humectante virescunt» o. s. v. 
Likaså äro på ett bord vid katedern framställda en globus coelestis 
och en globus terraqueus m. m.; hvilket allt är afsedt, utom för 
undervisningen, äfven »till prydnad vid examina och sollenniteter». 
Det är just i dag en sådan högtidlighet.

Vi hörde nyss musik utföras, högtiden till ära. Det är ett 
minne från Serenii tid. Kantorn vid skolan (förmodligen Lars 
Wallstedf), hvilken tillika är kantor och organist i kyrkan här in
vid, har inöfvat den. Äfven hörde vi psalmsång, utförd af unga 
röster. Det var ps. »187 v. 7, 8, 9» i gamla psalmboken, mot
svarande 138: 7, 8, 9 i den nya, och innehållande de verser som 
äfven i en långt senare tid plägat sjungas vid skolexamina: »Gif 
lycka, Gud, till allt godt verk!».

Rektor tilltalar nu vederbörande examensledare samt öfriga 
bospites på det klassiska tungomålet, och tillkännagifver i korthet 
de genomgångna pensa, för hvilka ungdomen nu skall redogöra.

Vi erfara, att i första klassen inhämtats elementen af latinska etymolo
gien, och genomgåtts något i glosboken (vocabularium), äfvensom undervisats i 
lilla katekesen och Svebilii spörsmål, hvarjämte öfningar i explication och 
skrifvande flitigt förekommit.

I andra klassen har genomgåtts hela latinska etymologien och större de
len af syntaxen; samt kontinuerats med katekesen, äfvensom med explication 
oeh stilöfningar.

I tredje klassen har latinska etymologien repeterats, latinska syntaxen 
blifvit öfvad och förklarad, jämte hela katekesen. Likaså grekiska etyinolo- 
logien och fem kapitel grekiska på Johannes’ evangelium. Vidare Cornelius 
Nepos från början till och med Conon; äfvensom geografi. Dessutom har ung
domen alla onsdagar och lördagar öfvats i välskrifning, och de öfriga dagarne 
i komponerandet af latinska temata.

I fjärde klassen har konrektor repeterat latinska och grekiska etymo
logien, läst och förklarat latinsk och grekisk prosodi, Virgilii Ecloger, äfven
som Cornelius från Dion till Eumenes, samt retorik. Rektor har repeterat 
latinska syntaxen och läst katekes, teologi, logik, Hübners universal-historia 
samt Cornelius från Phocion till slut. Dessutom hafva disciplarna skrifvit 
fyra temata i veckan, samt onsdagar och lördagar öfvats i välskrifning och 
räknande.

Räknegossarne äro indelta till fyra »taflor». Vid den första läras gua- 
tuor species nti hela och blandade tal; vid den andra samma räknesätt i bråk; 
vid den tredje regula de tri i hela tal och bråk; och vid den fjärde praxis 
italica, regula inversa, converse, societatis m. m.

Dessutom hafva dessa lärjungar undervisats i kristendom, biblisk historia, 
geografi, svensk historia; samt öfvats i räknande och »bokhålleri».
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Vid gifvet tecken fördelar sig nu skolungdomen; och den tal
rika apologistklassen marscherar nu en trappa upp på öfra skol
salen, där de dagligen hållit till vid sina fyra »taflor» med tillhö
rande krita och hartassar. Vi skola snart kanske få tillfälle att 
höra deras framsteg i olika räknesätt, äfvensom se några af deras 
prof i räkenskap och »bokhålleri» o, s. v. Af de öfriga klasserna 
förfoga sig en del lärjungar till lilla förstugukammaren här utan
för, oeh andra uppför trappan till den öfre lilla kammaren. Quarta- 
klassen stannar här nere.

På bordet vid katedern äro framlagda åtskilliga »profsidor» 
m. m. Vi taga dem i betraktande, och finna prof på svensk stil 
och rättstafning, äfvensom på latinsk välskrifning, af följande lydelse:

©et länber Ijonom till äro. Kommen af 2IbraIjatnS lenber. §afoa fett 
många länber. Seglat pä jadjt. Sått på jagt. Sobt brenfel. §abe borbt 
refa bort. §wab fjan gjort, är gjorbt. Stort brott, Skabtom i ftormen. 
Stort roälbe. 93run fjeft. ©jup brunn. £ong ftong. Sengre ftenger. §öfb 
jlagt. Slätt rep. ©et Ijenber Ijonom. §afma orena Ijänber. §mar är lian? 
Oroar i benen (?) Slåtter>eng roib flottet.

a. b. c. b. e. f. g. I). i. f. I. m. n. o. p. g. r. §. t. u. ro. j. p. j.
91. S3. ®. ®. ®. g. S. %. 3. & 2. »t. 31. O. Iß- O. St S. S. U. 

æ. SB. æ. 3. 3.
Johan Peter Ekman 1786.*)

*) Joh. P. Ekman, son af en faktorismed i Örebro, afgick till Strengnäs 
gymnasium 1787, var innehafvare af ett Robsahmskt stipendium, och nppgif- 
ves hafva dött såsom gymnasist eller student.

Non possidentem multa vocaveris Recte beatum; rectius occupat Nomen 
beati, qui deorum muneribus sapienter uti Duramque callet pauperism pati, 
Pejusque leto flagitium timet: Non ille pro caris amicis Aut patrid timidus 
perire. Q. Horatii lib. II od. IX.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. I. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z.
N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. |. j. |.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.
Johannes Abrahamus Fischer, 1786.

Det är, som vi se, det nionde ordet i 2:dra boken; kanske 
valdt för det vackra innehållets skull:
Ej den som äger mycket, du kalla må 
Med. rätta lycklig; rättare vinner han 
Det namnet lycklig, som förstår att 
Gudarnes gåfvor med vishet brnka;

Han fattigdomens börda ej känner tung, 
Ej fruktar döden, men hvad som orätt är: 
För fosterland, för kära vänner 
Tvekar han icke att ofira lifvet.



CXCVI Stihis extemus och internus. Latinskt proftema.

Vi finna sådana profsidor icke blott af de förut närnda lär- 
jungarne Fischer och Ekman, utan äfven af Carl Johan Boman, 
Per Ringzelli, Per Gabriel Mullin o. s. v., alla daterade 1786. 
Några af dem äro till och med dupletter, visande att ena exempla
ret ansetts kasseradt.

Dessa skrifter afsågo nu hufvudsakligen stilus eæternus. Men 
äfven på stilus internus finna vi prof uti de talrika eæercitia stili 
latini som förekommit fyra gånger i veckan under läseåret; visande 
större och mindre framsteg i det gamla romarespråkets grammati
ska behandling i skrift.

Såsom exempel på ett latinskt proftema, enär intet sådant 
sådant från 1786 förefinnes, må vi anföra ett annat från 1161, 
det enda af eitt slag som finnes i behåll, och blifvit räddadt af 
samma anledning som de här anförda, nämligen genom koncept
anteckningar af rektor å skrifternas baksida. »Tema-svenskan» till 
detta latinska stilprof har otvifvelaktigt haft följande lydelse:

»På träget arbete följer den lön som utdelas åt flitiga arbetare. Då en 
skolpilt flitigt genomläser de förestälåa lärostyckena, är han värdig nppflyttning 
till högre plats. Den försumlige åter förtjänar tuktan för sin sysslolöshet. 
Men framför allt skall en yngling beflita sig om gudsfruktan, som är ädlare 
än pärlor och guld och bäst af alla dygder. Utan gudsfruktan gifves ingen 
välsignelse, och den sanna gudsfruktan består icke uti ord och känslor; utan i 
det vördande hjärtats böjning inför Gud».

På latin har detta blifvit återgifvet sålunda:
[Specimen stili latim]

In (!) sedulo labore (i st. f. sedulum laborem l. post sedulum laborem) 
sequitur præmium, quod diligentibus laboratoribus disiriöuitur. Com sc(h)oia- 
stibus diligenter leas') partes propositus perlegit, dignum(ns) est commendations 
ad altiorem locum. Negligens autem merit (meretur) castigationem ob suum 
otium. Sed propter (præter) omnia adolescens studebit piefati; quæ nobilior 
auro gemmisque est, et optima omnium virtutum. Sine pietate datur nullam bene- 
dictionem (nulla benedictio), et vera pietas consistit non verbis atque affec- 
tibus, sed flectione (flexione) cordis reverentiis (reverentis) coram Deo.

Petrus Blom. 1761.
Skribenten har visat sig tämligen osäker i grammatiken, och hörde för

modligen till dem som visordades med uttrycket »non felici Minerva«. Han har 
gjort åtskilliga bastanta s. k. »bockar», hvartill hörer att han, förmodligen 
villad af ordställningen i svenskan, behandlat det ord, som följer efter verbet 
i svenskan, såsom objekt, samt till följd däraf skrifvit ackusativ äfven efter 
verbet esse samt efter passivt verb (»est dignnm», och »datur nullara benedic- 
tiomem»), förutom några besynnerliga misskrifningar (»propter» för præter 
»reverentiis» för reverentis), jämte en del ortograliska fel m. m.



Muntlig examen. CXCVII

Dä skrifver Jon Månsson i sin sort åtminstone ledigare och hur
tigare'

Petrus Blom inskrefs (af Jonas Höijer) i Örebro skola den 21 Febr. 1754, 
och var då »på 10:de året»; således född 1744. Fadern var »beskjutare vid 
faktoriet»; gossen ad primam. Ar 1761, då temat är dateradt, var han således 
17 år. I matrikeln är antecknadt (med rektor Widells stil), att ynglingen blef 
»faktoribokhållare», oeh således fick sin verksamhet vid samma inrättning som 
fadern.

Vi återgå till vår skolexamen 1786 och lärjungarnes uppvis
ning i Cornelius Nepos, med explication och resolution af någon 
del af ett kapitel på Phocion eller Eumenes. Likaså skanderingen 
af den latinska versen i Virgilii herdedikter, med tillhörande pro
sodisk redogörelse. Äfven om de genomgångna fem kapitlen greki
ska af Johannes’ evangelium åhöra vi examen. Grekiska texten 
verteras naturligtvis först på latin, ord för ord; hvarefter följer 
grammatisk resolution och teologisk förklaring.

Den historiska undervisningen iutresserar oss, och vi lyssna 
till Hübners universal-historia om »de fyra monarkierna» (den 
assyriska, persiska, grekiska och romerska) med dess fortsättning 
till nyare tiden; jämte anslutning till historia biblica och ecclesia- 
stica. Likaså till historia patriot. Den är mindre mytisk än vi 
väntade; ty det var knappt 50 år sedan den svenska historien 
började »88 år efter syndafloden» och upptog en regentlängd från 
»Sveriges förste konung Magog intill närvarande tid».

Äfven geografi höra vi på. Usus globorum demonstreras 
åskådligt. Nu komma de nyss nämda globerna, som vi sågo på 
bordet vid katedern, väl till pass. En vacker kartbok med stora 
bjärt färglagda kartblad, har blifvit skänkt till skolan, med vilkor 
af flitigt begagnande; och de tämligen söndriga samt tummade bla
den synas bära vittne om att vilkoret blifvit uppfyldt.

På öfre salen höra vi räkiiegossarnc, och bevittna deras fram
steg i räknesätten vid de fyra taflorna; samt taga i skärskådande 
deras öfningar i bokhålleri eller uppsatser af i allmänna lifvet 
förekommande skrifter och räkningar.

Förutom psalmsång har cantor scholat, hvars undervisnings- 
timme varit mellan kl. 2—3 e. ra., äfven en uppvisning af gos- 
sarnes öfningar in cantu figurativo; kanske äfven såsom solosång 
utförd af någon med särdeles vacker sångröst utrustad lärjunge.



CXCVIII Examen i två dagar. Flyttning, sockendelning, afslutning.

Examen afbrytes kanske vid middagstiden mellan 1—2, för 
att fortsättas på eftermiddagen vid klockan 3. Och äfven då är 
det icke säkert, att allting är fullt klappadt och klart. Det van
liga förhållandet synes till och med hafva varit, att högtidligheten 
räcker två särskilda dagar, den ena dagen för examen, den andra 
dagen för flyttning, premie-utdelning och afslutning. Bagge skrif- 
ver härom sålunda:

»Dagen efter examen förrättas flyttning från lägre till högre 
klasser, då man icke gör afseende på ynglingarnas ålder och rum, 
utan på framsteg och skicklighet. De hågade och skicklige upp
muntras, men de håglöse och till studier oskicklige hänvisas till 
andra yrken, hvartill de kunna hafva större böjelse. Därefter ut
delas de få premier, som till ungdomens understöd äro anslagne, 
och bestå uti socknegångar af Quistbro och Snaflunda in priori 
et posteriori, samt Vintrosa och Tysslinge, Ånesta, Längbro och 
Almby allenast in posteriori»; äfvensom de medel som skolans be
römliga välgörarinna, änkefru Anna Kajsa (Lönnroth) Robsahm, 
nyligen skänkt såsom ett icke ringa understöd till två fattige, 
men välartade skolepiltar i tredje klassen.

Mycket främmande hafva äfven i dag i skolan infunnit sig. 
Vi se, utom barnens föräldrar, synnerligen många af stadens och 
ortens vördade prästerskap. Prosten i Orebro stad och kontrakt, 
doktorn m. m. Erik Waller håller afslutningstalet. Hans hög- 
vördighet biskopen (Carl Jesper Benzelius) har varit hindrad 
att personligen närvara vid examen. Doktor Waller uttalar nu 
å hans vägnar sin fägnad och tillfredsställelse, öfver det sätt på 
hvilket såväl docentes som discentes gjort sitt bästa att uppfylla 
sina åligganden. Ynglingarnes skriftliga prof hafva varit goda 
och försvarliga, i synnerhet de mera försigkomnes, och de öfriges 
likaledes pro modulo virium et exercitationum. Ungdomen förma
nas till gudsfruktan, dygd och flit; och heraförlofvas med till
önskan af bästa lycka och välsignelse; hvarefter arbetet slutas 
med bön och tacksägelse.

Efter examen var det vanligt att ett kollegie-samraanträde hölls 
till öfverläggning om hvarjehanda ceconomica och öfriga skolans 
angelägenheter.

43. Förslag till skolans utvidgning 1801. Sedan kongl. kansli
kollegium i skrifvelse till Strengnäs äskat en »omständlig berät-



Förslag af J. Widen om skolans utvidgning, 1801. CXCIX 

telse öfver lärareantal, lärostycken, lärogrunder» m. m. vid sko
lorna, afgifver Örebro skolas inspektor, prosten Johan Widén, 
1801 i April, ett underdånigt förslag till Örebro trivialskolas »för
sättande i det stånd, att lika undervisning där kan vinnas som 
i Strengnäs skola och gymnasium».

Efter en redogörelse för hvad som för det närvarande läres 
i Örebro, samt i Strengnäs skola och gymnasium, kommer Widén 
till det resultat, att undervisning i lika många stycken i Örebro 
skola som i Strengnäs kan vinnas, med blott tillökning af en ad
junkt i rektors klass, och en kollega uti en tilldelt klass samt en 
adjunkt i apologist-klassen.

Den förstnämda adjunkten skulle hafva 30 tunnor spannmål 
i likhet med gymnasieadjunkter, den nye kollega 10 tunnor, och 
apologistens adjunkt 8 å 10 tunnor efter tillgångarne.

»På så många timmar i veckan, som rektor och konrektor hvardera hafva, 
kunna de med en adjunkt läsa allt hvad de åtta lektorerna nu läsa i Streng
näs, nämligen

rektor: hebreiska, teologi, kyrkohistoria och grekiska;
konrektor; »eloquensen» med poesi, logik och moral;
adjunkten; Euklides, fysik, historia och geografi; samt naturalhistoria 

två timmar i veckan, af den som däruti är kunnig, mot lindring i något annat.
För rektor bör skrifvas hvar vecka ett grekiskt excercitium, för konrektor 

och adjunkten ett latinskt. Under hvar termin hålles af hvardera tvenne dispu- 
tationer öfver af dem ntgifne teser.

Uti de andra fyra klasserna regleras lektionerna på ett sätt som i för
slaget närmare utvecklas.

Att apologisten må kunna medhinna att, så som sig bör, undervisa sina 
discentes, bör han entledigas från undervisningen i katekes, historia och geo
grafi samt skrifning; och en adjunkt, med lika tjänstberäkning som andra skol- 
betjänte, därtill förordnas.

Om allt häruti skall riktigt tillgå och ändamålet vinnas, är nödvändigt 
att ferierna ej blifva för långa, utan vårterminen börjas med Februari och 
slutas med Juni månad, samt höstterminen börjas med den 1 September och 
slutas med Thomæ dag; såsom oek att inga andra förordnas till lärare, än de 
af provinsens barn som hafva både ådagalagd fallenhet och lust för lärarekal
let, samt en så grundlig lärdom att de med heder presiderat vid akademien i 
de stycken, hvaruti de skola undervisa. Till hvilken ända de böra åtminstone 
en termin läsa i skolan till utrönande af deras fallenhet, och ingen till (ordi
narie) lärare förordnas, som icke af inspector scholæ blifvit föreslagen och 
godkänd.

Efter denna reglering skall icke fela, att undervisningen i något stycke 
ej skall saknas vid Örebro skola som nu gifves i Strengnäs.



cc Skolväsendet i Örebro 1802.

Och då denna reglering kan vinnas med tillökning af blott en adjunkt
lön (30 t:r), en kollegalön (10 t:r) samt apologistens adjunkt (8 ä 10 t:r, till 
sammans 48 å 50 t:r), så vill denna tillökta kostnad intet betyda eller kunna 
komma i jämförelse med de 870 tunnor spannmål, som åtgå till lektorernas 
aflöning i Strengnäs; hvadan af icke få Örebro- och Nerikes-bor verkställighet 
åt detta förslag i underdånighet önskas».

Vi finna här åtskilliga sunda och framsynta tankar, hvilka 
också snart skulle hafva framtiden för sig. Vi finna insikt om 
vikten att taga vara på tiden och om behofvet af en lämplig in
skränkning i de förut allt för långa mellanterminerna; hvarjämte 
vi redan nu finna uttalad den uppfattning, att en blifvande lärares 
lämplighet för undervisningskallet borde genom en eller annan 
termins tjänstgöring vid skolan pröfvas, innan han till sådan an
ställning blefve såsom ordinarie antagen. Det är ju alldeles nyare 
tiders mening om behofvet af ferietidens inskränkning, samt nyare 
tidens jum/års-princip, in nuce. Att lärarne hälst ansågs böra vara 
i Nerike infödde, var ju en sak för sig.

För öfrigt dröjde det icke synnerligen länge, innan Widéns 
idéer gingo i uppfyllelse. Utvidgningen af apologistskolan med 
en biträdande lärare (»andre apologisten») skedde rätt snart, näm
ligen redan på rektor Ekenvalls tid 1813, och med ännu en tredje 
sådan (»tredje apologisten») 1841. Förslaget om Örebro skolas 
»försättande i det stånd, att lika undervisning kunde meddelas där 
som i Strengnäs», blef en verklighet under Ekenvalls efterträdare, 
rektor Otto Joel Gumælius.

45. Af samme J. Widen afgifves året därpå, 1802, en be
rättelse om skolväsendet i Örebro stad och kontrakt, efter anmo
dan af höglofliga kanslersgillet att meddela underrättelse om »skol
väsendets nu varande skick och beskaffenhet».

Skriften innehåller några korta notiser om skolhuset, som »före reforma
tionen var ett gilleshus, men af Gustaf I förvandlades till en katedralskola och 
från drottning Kristinas tid burit namnet trivialskola». Därefter förekommer 
en redogörelse för lektionerna i de särskilda klasserna, samt för lärotider och 
antalet af lärjungar.

Synbara och ostridiga brister äro:
I. De allt för långa ferierna, då af årets 52 veckor blott 28 å 29 

komma till gagns.
2. Bristen på tjänliga skolböcker, då de som nu brukas äro bristfälliga, 

och i moralen ej finnes något passande kompendium.
3. Att den ungdom som ämnar sig till närings-, civil- eller militärståndet 

saknar all undervisning i matematik, moral och lefvande språlc.



J. Widen, en man framom sin tid. CCI

4. Brist på lärare i apologistklassen; ty det är omöjligt att en enda 
lärare kan med framgång undervisa 50, ännu mindre 100 discentes; hvadan 
följden blir att hvad en gosse kunde lära på en termin, därtill åtgå två eller 
tre terminer.

Man märke, att ännu så sent som 1802 fanns i skolan icke 
ett tecken till undervisning i lefvande språk. Tyska, franska och 
engelska voro således alldeles okända. Widén visar sig äfven i 
detta afseende såsom en man hvilken stod åtskilliga decennier 
framom sin tid.

Vidare redogöres för skolans löningsstat, skolans donations
medel, dess inkomster, hvilka endast bestodo af inskrifningspengar, 
nämligen 2 sk. 8 rst. banko för hvarje nyinskrifven lärjunge.

Om löningsstaten anteckna vi här följande, efter original-uppsats af vice 
rektor And. Wangstelius.

Rektor åtnjuter kronotionde i råg och korn 104 tunnor 1-| kappar, fritt 
boställe i staden samt ett halft hemman Eskog i Almby. — Kronotionden åt- 
njutes icke i Nerike, utan på åtskilliga ställen i Södermanland och Nerike, 
hvadan följt, att den mot arvode af andra måste uppbäras, samt att de måst 
vänta på en stor del däraf öfver två år. En förlust och olägenhet som är allt 
för kännbar!

Konrektor kronotionde 60 tunnor 5 fjärdingar 2| kappar, är tillika pa
stor i Eker, med ett halft hemman kronoskatte, hvilket deltager uti alla de 
onera som åtfölja hemman af denna natur.

Kollega i tredje klassen. Kronotionde 5 tunnor, djäknepänningar 23 rdr, 
och en tredjedel af räntan på Robsahm-Amanska medlen, med 9 rdr 26 sk. 
8 rst.

Kollega i andra klassen. Kronotionde likaledes 5 tunnor, djäknepenningar 
23 rdr, samt en tredjedel af samma ränta 9 rdr 26 sk. 8 rst.

Kollega i första klassen. Kronotionde 3 tunnor, djäknepänningar 17 rdr 
samt en tredjedel af samma ränta 9: 26. 8.

Apologisten. Kronotionde 26 tunnor och sju tjugondeis kappe.
Kantor. Djäknepänningar 8 rdr och räntan af Olof Månssons donation 

3 rdr 32 sk.

»Utom denna publika skola finnes här i Örebro stads- och 
landsförsamling en skola i norra staden för det ringare folkets barn 
mot en lön af tre skilling i veckan för hvarje barn till läraren; 
samt en i Ansta och Längbro antagen barn alär are, som håller am
bulatorisk skola och njuter af sockenmagasinet i lön en tunna råg 
årligen.

I hela kontraktet föröfrigt finnes ingen ordentlig skolinrätt
ning, mer än i Svennevads församling; om hvars beskaffenhet den



CC'II Läroplanen 1813. Lönestat 1820. Nerici. Strengenses.

skicklige och verksamme vice pastorn Follén*)  uti dess hosföljande 
berättelse lämnat fullständig undervisning».

*) Jacob Engelbert Folien, sist prost i St. Malm (Hagstr. 2, 104), den 
kände utgifvaren af Nerikes Herdaminne. Str. 1817.

46. En läroplan för Örebro skola, jämte bifogadt »schema 
lectionum» (nu ej i behåll), samt föreskrifter om fordringar för 
flyttning från lägre till högre klass, ingår från Strengnäs till Öre
bro 1813, och innehåller åtskilliga uppgifter af intresse; bland 
annat angående då bruklig undervisningslitteratur. För sådana 
under äldre och nyare tider brukade skolböcker skola vi under 
nästföljande rubrik, i historiskt sammanhang, lemna en kortfattad 
redogörelse.

47. Om »nya lönestaten efter ständernas anslag vid riks
dagen 1818« finnes omkr. 1820 följande anteckning, som nu först 
blifvit påträffad, men här meddelas såsom tillägg till sid. CXX1I.

»Rektor erhåller 80 tunnor spanmål, konrektor 40 tunnor. 
Apologista primus 30, secundus 25 tunnor. Kollega i tertia 26 
d:o och kontant 31: 26: 8 banko; i sekunda 26 tunnor och kontant 
äfvenledes 31: 26: 8; i prima 21 tunnor och kontant 24: 26: 8; 
kantor 9 tunnor och kontant 11; 13 banko».

40. Nomina et fata discipulorum Orebroensium. Ett upp
slag härtill gjordes genom en »Förteckning på Nerikesbor som stu
derat vid gymnasium i Strengnäs, enligt en matrikel därstädes in
rättad af Jacob Rudbeck 1628, utdragen af A. 8. H., och till archi- 
vum Nericiense öfverlemnad 1772», jämte en »Förteckning på de 
Nerikesbor, som varit lectores vid Strengnäs gymnasium». Dessa 
förteckningar hafva blifvit lyckligen påträffade samt genom inbind- 
ning bevarade. Initialerna uttydas »Abrahamus Samzelius Har- 
demoensis», hvilken var född i Hardemo 1723, apologist i Örebro, 
flitig författare, stiftare af Archivum Nericiense, sist kyrkoherde i 
Bodarne (Foil. 87).

Samma förteckningar i afskrift upptagande 38 tätt skrifna 
foliosidor, samt försedda med tillägg och anvisningar till Aurelius 
och Folléns Herdaminnen jämte öfriga källor, äro införda i folianten 
n:o 7 af handlingar rörande Örebro skolas historia, och utgöra en 
något så när fullständig stomme till en biografisk framställning 
intill 1700-talet af f. d. Örebro-lärjungars lefnadsöden. Flera af



Biographica om Örebro-lärj ungar. CCIII

dessa gamle Örebroare hafva blifvit ganska framstående män, och 
äro mer eller mindre historiskt kända. En kort historisk fram
ställning vore frestande; men skulle upptaga mångdubbelt större 
utrymme än som för hela närvarande arbete är förunnadt, och 
måste därför lämnas åt kommande forskare. Men säkert är, att 
dessa forna lärjungar fullt så väl skulle försvara sin plats i ett 
svenskt biografiskt arbete, som de lärare uti Örebro skola, hvil- 
kas namn och verksamhet i skolans, kyrkans och statens tjänst 
skola upptagas i den biografiska afdelningeu af närvarande skol- 
historiska anteckningar.



CCIV Skolböcker. Medeltids-ymwmtici.

IX.
SKOLBÖCKER.*)

*) Jfr. Hollander anf. st.

Med åtskilliga af de i skolorna före reformationen brukliga, för 
undervisningen afsedda läroböckerna hafva vi redan haft tillfälle 
att göra någon bekantskap. Vi börja nu med latinska gramma
tikar, och skola anföra de mest kända författarne till sådana, 
nämligen Donatus, Eberhardus och Alexander.

Aelius Donatus, romersk grammatiker med klassisk språk
kännedom, skref omkr. 325 ett arbete, som nyttjades redan i de 
gamla romerska skolorna, och förekommer i olika bearbetningar 
långt in i senare tider. Vi hafva alla hört talas om »Donaten». 
Efter det versifierade latinska språkläror under medeltiden på 1100- 
talet, kommit i bruk, blef Donati klassiska arbete med tiden allt 
mera försämradt. Det skulle vara en kort öfverskådlig samman
fattning af latinska formläran (deklinationer och konjugationer), 
men var icke ens såsom sådan på ett lämpligt sätt uppstäldt. 
Donatus användes emellertid länge i våra skolor, ända intill bör
jan af 1800-talet och kanske senare.

Eberhardus Bethuniensis, från Artois, skref omkr. 1124: en 
latinsk grammatik, mest känd under det vilseledande namnet »Græ- 
cismus«, så benämd sannolikt för författarens ogemena lärdom 
äfven i grekiskan; hvilken dock icke var större än att han här
ledde de från grekiskan lånade orden pelagus af det latinska »pello», 
samt pontus af det latinska »potus», och diabolus af dis och bolus, 
»emedan djäfvulen förtär kropp och själ i två munsbitar».

En ännu större roll spelade det under hela tre århundranden 
allhärskande grammatiska arbete, som 1213 utgafs af Alexander 
de villa Dei. Han var franciskaner-munk och doktor i teologiska 
fakulteten vid Sorbonne i Paris. Arbetet var skrifvet på latinsk 
vers och var till innehållet särdeles dunkelt och svårfattligt, samt 
ansågs såsom en »pinobänk för själen». Det var afsedt för »unga 
nybegynnare», men var föga begripligt äfven för långt mera för
sigkomna lärjungar.

Såsom prof på framställningssättet i Alexanders Doctrinale, 
må här anföras begynnelseverserna af secunda pars (syntaxen),
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hvilkas exakta uttydning och förklaring torde vålla äfven nutidens 
styfvare latinister åtskilligt hufvudbry:

Hie jubet ordo libri, vocum regimen reserari,
Vult intransitio rectum supponere verbo;
De personali tamen hæc intellige dici!
Sæpe vocans verbum sibi vult apponere rectum, 
Et substantivum et quod vim servat eorum.

Ur de nämda medeltids-grammatikorna anföra vi för öfrigt 
följande.

Uti »glosseringen» till Donatus fick inan lära sig att titulus 
(boktiteln) härleddes af »Titan» solen, emedan titeln sprider ljus 
öfver boken, liksom solen öfver jorden. I vissa upplagor af Eber- 
hardi Græcismus upplyses, att bland grekiska dialekterna fanns 
en som kallades den ethiska dialekten, hvilken talades i ett land
skap Ethica. Dettas invånare utmärkte sig för mycken »sedlighet», 
»hvarför ock» Aristoteles åt sitt arbete om sedligheten gifvit titeln 
Ethik. I kommentarierna till Alexanders Doctrinale förklaras kon
struktionen af domus, rus, humus och militia, i analogi med stä
ders namn, bero därpå, att dessa ord hafva i det gamla Rom va
rit namn på olika »stadsdelar». Första stadsdelen hette militia, 
och där bodde milites och homines valentes ad bellum. Andra 
stadsdelen hette domus, bebodd af homines medioeres, scilicet 
eives. Tredje stadsdelen rus beboddes af dem som colebant agros. 
Fjärde stadsdelen var humus, hvars invånare voro alii simplices.

Detta till belysning om beskaffenheten af de kommentarier 
hvarmed dessa arbeten utrustades. Originalarbetena hafva blifvit 
karakteriserade så, att de »vimla af grofva grammatiska orik
tigheter och löjliga misstag, inbäddade i skolastiska spetsfundig
heter»; samt att deras ofta oförnuftiga läror blefvo med tiden allt 
sämre, emedan de »glosserades», d. v. s. försågos med ännu oför
nuftigare förklaringar.

Det var franciskanermunken Alexanders »pinobänk» (icke Curtii skildring 
af den macedoniske konungen Alexanders bedrifter), som den sjuttonårige Gu
staf Wasa plågades med, af sin danske läromästare Ivar, hvilken försökte 
att gifva sin lärjunge en s. k. »utanstut». Detta aflopp så, att den unge lär
jungen drog sin lilla »silfverdart» (dolk) och högg därmed »Alexandrum» (bo
ken) igenom sägande: »hej! jag tör gifva dig och din skola tusen...» Curtius 
lästes icke, lika så litet som någon annan klassisk romersk författare, i någon 
svensk skola under medeltiden.



CCVI Läseböcker: Bibelskrifter, Cato, Erasmus.

Luther ntlåter sig 1524, i sin skrift om »kristliga skolors upprättande», 
med stor häftighet om dessa »dumma och skadliga munkeböcker, som afgrunds- 
fnrsten själf synes hafva infört». Men längt före 1524 hade den för en för
bättrad kristendomsundervisning nitälskande konung Christian II påbudit, att 
bäde »Alexander» och andra uppräknade medeltidsförfattares läroböcker skulle 
»öfverantvardas till bödeln för att brännas».

I stället för klassiska auktorer, hvilka voro okända och illa 
anskrifna, användes mest vissa bibeltexter: psalterium, proverbia 
Salomonis, söndagsevangelierna pä latin m. m. För de lägre klas
serna begagnades dock, utom den latinska katekesen, med oratio 
dominica (pater noster), trosbekännelsen (symbolum eller credo), 
tio Guds bud (decalogus) och änglahälsningen (ave Maria), äfven 
vissa dialogi pueriles, samt den bekanta sentens-boken Catonis 
Disticha, hvilken redan på 1200-talet var vida spridd och jämväl 
efter reformationen länge bibehölls. Den synes hafva varit ett 
efter tidsförhållandena bearbetadt utdrag ur den romerske Catos 
skrifter. Dess för ungdomen lämpliga sentenser afsågo: vördnaden 
för Gud och för öfverheten, umgänget med människor, sättet att 
läsa och förstå, rätt användning af läroåren o. s. v. Såsom exem
pel på dess ofta värdefulla tänkespråk må anföras:

Discs »liquid, nam, quum subito fortuna recedit, 
Ars remanet, vitamque hominis non deserit umquam.

På svenska:
Sträfva och lär! ty en gång när lyckan vänder tillbaka, 
Står, hvad dn vet, dock kvar; och öfvergifver dig aldrig.

Det påminner nästan om den gamla vishetsregeln:
För mycket vett fick ingen, hur vis han het;
Men litet nog vet mången, som intet vet.

Vi tänka oss, att, enär det till skolemästarens åliggande hörde 
att dagligen för skolepiltarne sätta »aftonvers», dessa Catos disticha 
ofta kommit till användning.

En annan, ytligare, art af »sedelära» afhandlades uti Joh. 
Sulpitii skrift de moribus puerorum (om »bords-seder» m. m.) från 
1200-talet; men var vid reformationstiden utbytt mot Erasmi 
gyllene bok de civilitate morum (omtryckt på 1600-talet och senast 
1812) eller mot præcepta morum af Joachimus Camerarius, Me- 
lanchtons lärjunge.
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Af latinska »samtal» utgåfvos i Paris 1564 Corderi Dialogi 
s. (Jolloquia scholastica. De förordades för Sverige 1595, blefvo 
flitigt använda i skolorna, och upplades »å nyo» ännu 1805. De 
hade till författare Maturinus Corderus, professor i Paris, känd 
såsom ifrare för en renad latinitet redan omkring 1530. Flera 
upplagor af Corderi Colloquia, från olika tider, föreligga, bärande 
spår af flitigt begagnande.

Hufvuddraget af medeltidens studieriktning var, att allt skulle 
stå i kyrkans och religionens tjänst; och såsom tjänande veten
skaper betraktades alla andra kunskapsarter. Lärometoden gick 
ut på att inprägla i minnet de genom auktoritets-tro gifna läro
satserna.

Efter utdömandet af medeltidens versifierade grammatiska ar
beten, infördes vid 1571 grammatica Philippica. »Såsom lectio 
ordinaria må alltid i skolorna användas grammatica Philippi 
Melanchtonis, där reglorna korteligen, med sköna, klara exempel 
ur latinis scriptoribus, varda föregifna».

Arbetet var utan tvifvel för sin tid ett mästerstycke. »Fram
ställningssättet vittnar om pedagogisk takt och måttfullhet». Un
dervisningen är enkel och lättfattlig för begynnare. Vi igenkänna 
vissa regler och definitioner som vi själfva lärt under vår skoltid, 
och sådana korta igenkänningstecken som dessa: »adjectivum est, 
cui addi potest Mann, Weib, Ding», »substantivum est, cui addi 
non potest Mann, Weib, Ding». Det exemplar af nämda lärobok, 
som nu ligger framför utgifvardb, är utgilvet af Joachimus Came- 
rarius, innehåller 447 sidor i liten oktav, tryckt i Basel, per Jo- 
hannem Oporinum 1560. Den bör, i en god lärares hand (med 
förmåga att väl skilja hufvudsak och bisak), hafva, trots sin något 
för stora utförlighet, kunnat med bästa framgång användas.

Melanchtons grammatik utbyttes 1595 mot en ny lärobok 
af Nathanael Chytræus, hvilken »till stor del, och så vidt ske kun
nat», öfverflyttades till svenska språket, och 1622 utgafs af Arvid 
Tiderus Smolandus (sist kyrkoherde i Veckelsång), samt intill 
1732 hade uppnått icke mindre än femton upplagor. Tillökt med 
syntaxis ornata och prosodi af rektorn i Upsala Olaus Nicolai 
Bothniensis, begagnades den tämligen allmänt till sistnämda år, 
då den fick gifva vika för en helt och hållet försvenskad gramma
tik, författad af Christophorus Cellarius (professor i Halle).
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En mycket framstående och med rätta beprisad reformator i 
grammatikväg var Gerh. Joh. Vossius (professor i Leyden och 
Amsterdam). Han visade att skolgrammatiken för nybegynnare 
kunde, med all åsyftad framgång, inskränkas till omkr. 20 sidor; 
och utgaf jämte denna äfven en fullständigare lärobok (grammatica 
plenior), hvilken tillika med samme författares Rhetorica 1649 
antogs för de svenska skolorna genom den utmärkte pedagogen 
biskop Johannes Matthiæ.

Den sistnämde hade äfven själf utgifvit eu grammatica con- 
tracta, samt förut (1645) en grammatica regia (70 sidor in 12: mo). 
Den svenske biskopens läroböcker upplades äfven i utlandet, och 
åtnjöto berättigadt anseende.

Tideri grammatik återupptogs 1693 och omnämnes 1747 i Öre
bro af rektor Jonas Höijer såsom »ännu här i skolan» brukad. Den 
åtföljdes af flere grammaticæ contractæ af olika utgifvare, hvari- 
bland för Örebro nämnes domprosten C. Fr. Ljungbergs præcepta 
latinæ linguæ. Märkligast bland sådana sammandrag torde vara: 
In mice Roma (Rostock 1680; 4:de uppl. Ups. 1800) af Thomas 
Ihre (professor i Upsala, prost i Linköping, fader till filologen 
Joh. Ihre). Hans skrift ansågs »öppna stora hemligheter i språket».

Ett annat och på sin tid mycket berömdt arbete var Sanctii 
Minerva, s. de causis linguæ latinæ (Amsterdam 1587, med 
många senare upplagor), och har ansetts begynna »en ny æra» 
i latinska grammatiken. Bland förklaringsgrunder till de latin
ska språkbruken användas flitigt »ellipser», samt enallage, hypallage 
m. m. Allting skulle t. ex. »förstås under». Eo spectatum ludos 
skulle fullständigt heta: (ego) eo (ad) spectatum (quod attinet ad) 
ludos. »Genitiven» i uttrycket versatus est Romæ förklaras genom 
ellipsen in urbe, o. s. v. Om någon gammal casus locativus hade 
man naturligtvis ingen aning.

Såsom förebud till en ny tid träffas åtskilliga icke blott del
vis utan helt och hållet på svenska utgifna läroböcker: den första 
formläran (Donatus) på svenska (Linköping 1684); syntaxen (Stockh. 
1700); samt hela grammatikan (Skara 1708) Den sist nämda 
utgafs under kollega Hesselii namn af biskop Jesper Svedberg. 
Den erhöll 5:te upplagan 1745.

Af latinska ordböcker ägde man sedan 1632 ett Lexicon la- 
tino-Scondicum (latinskt, svenskt, tyskt och finskt), utgifven af 
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Ericus Schroderus Upsaliensis (icke att förblanda med translatorn 
Er. Sehr. Nycopensis, Johan Skyttes broder), samt sedan 1640 
ett större Dictionarium latino-sueco-germanicum (den s. k. »Lin
copensen»), af Jonas Petri Gothus (lektor, sist biskop, i Linkö
ping); samt åtskilliga mindre ordböcker, hvaribland en uppställd efter 
»naturlig» eller »real-ordning» (icke alfabetisk), med indelning efter 
vissa innehålls-rubriker. Äfven här träffa vi Jesper Svedberg med 
ett Enchiridion (Skara 1713), och ett större Lexicon 1715 till 
skolebruk.

Den 1686 och 1720 öfverklagade bristen på ett fullständigt 
svenskt-latinskt lexikon afhjälptes 1733 genom ett Dictionarium 
lat.-sv. och sv.-lat. (804 sidor), samt ett ännu större 1744 (upp
tagande 1222 sidor in 8:vo), båda tryckta i Stockholm.

Af latinska läseböcker finna vi 1627 Johannis Matthiæ Gno- 
mologia (samling af tänkespråk ur äldre latinska författare, poeter 
och historici, 17 till antalet); därnäst de s. k. Dialogi Gustaviani, 
af lektorn i Strengnäs Samuel Kempe; hvilka användes i Öre
bro 1633.

Äljes ogillades efter 1611, i allmänhet begagnandet af icke
klassiska författares läseböcker. På 1640-talet var dock Comenii 
moderna latinitet nära att vinna insteg. Hans Janua linguarum 
lofvade en genväg att lära latin. Den utgafs 1640 af lexikografen 
Schroderus, under titeln Tungomåls-dörr, och erfordrade på några 
få år (inom 1647) fyra upplagor. Vestibulum Januce utgafs i 
Linköping 1662 (med två senare upplagor), och Orbis Sensualium 
pictus erhöll intill 1766 åtta upplagor.

Genom den förste utgifvaren af Comenii Orbis pictus, bisko
pen i Äbo Joh. Gezelius, inträdde en vändpunkt i läroboks-littera- 
turen. I strid mot åsikterna från 1611 och 1649, sökte han, sär
deles för skolans lägre studier, att med kristliga och således oklas
siska läroböcker ersätta de klassiska; samt utgaf från sitt tryckeri 
i Äbo Erasmi (Jonæ Hambræi) libellus aureus; vidare samme 
Erasmi Colloquia och Schonæi kristliga komedier, samt Seidelii 
Portula latince linguae. Skolordningen 1649 antager såväl dessa 
som andra läseböcker af icke klassiska författare: Dudovicus Vives, 
Scioppius, Castellio m. fl.

Jesper Svedberg utgaf Dextra Sors docendi et discendi 
(Skara 1708), vidare en Ludus litterarius och ett sammandrag

XIV
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däraf Lud. Utt. minor. Den af Andreas Rydelius utgifna Gram- 
matista philosophans (Lund 1714) meddelar i samtalsform en 
undervisning i naturkunskap, jämte latinska språkets genuina kon
struktioner efter syntax-reglerna i Cellarii grammatica, samt en till- 
lagd oratio figurata (om de retoriska figurerna). En Vexiö- 
upplaga som nu ligger för oss, utgifven 1780 af Håkan Sjögren, 
upptager äfven söndagsevangelierna på latin saint Catos Disticha.

Ericus Schroderus Nycopensis utgaf på svenska Sleidanus 
de quatuor monarchiis 1610, Johannis Magni svenska historia 
1620, Livius 1626, Comenii Schola materna 1642. Johannes 
Sylvius (äfven han, liksom Schroderus, kongl. translator) öfver- 
satte Sleidani historia ecclesiastica 1665, Erici Olai svenska 
historia 1668, Curtius 1680, o. s. v.

I skrifvelse till konsistorium i Strengnäs rekommenderar kongl. 
kanslikollegium »teol. lektorn i Vexiö mag. Strelings latinska 
grammatik till antagande så väl uti de publika skolorna i stiftet 
som vid den privata undervisningen». Det är samma Strelingska 
grammatik som därefter i så många upplagor, utgifven af den 
förut nämda Håkan Sjögren (äfven teol. lektor vid samma gym
nasium) nästan intill våra dagar bibehållit sig.

I Örebro förekommer den flitigt åberopad på 1700- och 1800- 
talet. Den nyttjades jämte Dahls, Jonas Svedboms, Barkmans 
(3:dje uppl. tryckt i Strengnäs 1800) m. fl. latinska grammatikor, 
ännu på 1840-talet; och efterträddes då af Ellendt (med bearbet
ningar af Ostling, Dahlström, ra. fl.), samt Ellendt-Seyfert (utg. 
af Ehrenberg), vidare Rabe, intill de nyaste.

Af klassiska auktorer hafva begagnats Cicero, Livius, Virgi- 
lius, Curtius, Sallustius, Justinus, Cornelius o. s. v.

2. Om skolböcker i kristendom och teologiska kunskapsarter 
kunna vi, efter hvad förut antydts om undervisningen under medel
tiden samt om prästexamen m. ra. i nyare tider, yttra oss kortare. 
Religionsundervisningen begränsades vid reformationstiden till vissa 
af bibelns lättare böcker, enligt Melanchtons anvisning (hvilken 
förklarade Romarbrefvet, Johannes’ evangelium, Jesaias m. fl. allt 
för svårfattliga} sarat utora dessa bibelböcker katekesen af Luther. 
Denne hade dock själf sagt sig icke önska bruket af sina skrifter 
»längre än under det århundrade de hafva tjänat». Teologien var 
ännu hufvudsakligan kateketik, hvilken dock, såsom Luthers större
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samt Ghytræi katekeser utvisa, kunde äga tillräcklig omfattning 
och innehåll att utgöra grundlaget för prästerlig examenskunskap 
i troslärorna.

Ur dessas grund, bibeln och dess tolkning, framgingo eaegetik 
och symbolik; den senare, såsom innehållet af en viss troslära 
gent emot andra, förutsättande polemik. Vi få bevittna en strid 
mot kalvinism och papism. Den tjuguåriga liturgiska striden ut
gör ett ärofullt blad i Sveriges såväl lärdoms- som kyrkohistoria.

Af lärobokslitteratur hafva vi tidigt Hafenreffers teologiska 
compendium och Loci theologici, hvilka åberopas i Örebro 1616, 
och därefter användes mycket länge. Uti den läroboksförteckning 
(indicuhis) som åtföljer 1649 års skolordning, anföras: Söndags
evangelierna, katekesen med Luthers förklaringar, de fyra ekumeni
ska symbola, katekesen utan förklaringar, samt valda skriftens språk. 
Hafenreffer nämnes ännu på 1730-talet; senare hafva vi Benzelii 
Repetitio theologica och densammes Historia ecclesiastica (i Örebro 
flitigt åberopade), äfvensom Hunnii Epitome credendorum samt 
Svebilii och Laurelii Spörsmål. I början på 1800-talet nämnas 
för Örebro Rosenmüllers »kristliga lärobok» o. s. v.

3. Grekiskan inträdde med 1595 i katedralskolornas läro
plan såsom bibelgrekiska, men erhöll redan 1611 äfven i det pro
fana språket ett betydligt omfång (Isokrates två orationer, De
mosthenes, Hesiodus, alternativt Euripides, Homerus). I skolord
ningen 1649 inskränktes grekiskan till nya testamentet, Isokrates 
och Xenophon; och 1693 nämnes Isokrates och Plutarchus. Re
dan 1611 började man i skolorna att skrifva grekiska temata, eller 
öfversättningar från latin till grekiska, en gång i veckan. Vid 
Vesterås gymnasium i dess första tider skulle språket, enligt stad
gan, drifvas till någon grad af skrif- och talfärdighet.

Såsom lärobok användes länge Clenardus, åberopad för Öre
bro 1616 och 1633. Den undanträngdes af Johan Gezelius. 
Från denne, »skollitteraturens Herkules» (professor i Dorpat 1647, 
sist biskop i Åbo), härledde sig nästan all grekisk undervisnings
litteratur under hela århundradet. Hans grammatica Grceca, utg. 
1647, har begagnats intill vårt århundrade, och erhöll 1813 sin 
16:de upplaga. I Örebro föreslogos 1647 för den första skol
undervisningen de af rektor utarbetade Paradigmata Græca, att 
uppfästa på skolväggen, samt domprosten Ljungbergs Præcepta
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grammaticalia. Äfven nämnes Ahlgrens Grammatica contracta. 
Uti Widéns förslag 1813 till Örebro skolas utvidgande, förekomma 
äfven öfningar uti grekiskans skriftliga behandlingar genom greki
ska temata en gång i veckan.

Såsom grekiska läseböcker nämnes 1646 en krestomati med 
valda stycken ur Pythagoras, Phokylides och Theognis, jämte la
tinsk version. Omkr. 1647 förekommer Comenii Janua linguarum 
öfversatt till nya testamentets grekiska, samt 1649 ett till samma 
idiom öfversatt grekiskt lexikon. Jesper Svedbergs Ludus littera- 
rius major 1708 innehöll äfven grekisk text, och H. Spegel sam- 
manskref en grekisk lärobok, för Skara skola, hvars eforus han 
var 1687—91, men som först blef tryckt 1712 i Upsala. I sko
lorna utgjordes den grekiska texten vanligen af några få kapitel 
ur något af evangelierna.

4. Hebreiska ingick först senare i skolundervisningen; 1611 
vilkorligt om tiden så medgaf, 1649 såsom valfritt för vissa lär
jungar, och 1693 såsom obligatoriskt. Redan på 1620-talet hade 
universitetet i Paris till professor i orientalspråken fått den förut 
omnämde Jonas Hambræus (Helsingus), som skref vers på hebrei
ska, kaldeiska och syriska (järnte latin och grekiska). Bland lärde 
orientalister nämnas Johannes Rudbeckius, Terserus och många 
flere. (j. Schulten, först professor i Pernau, höll 1716 i Karl 
XII:s närvaro sitt inträdestal såsom professor i österländska språk 
vid Lunds akademi, på hebreiska språket.

Vid prästexamen i Strengnäs 1690 hörde vi, att ännu ingen 
af prästkandidaterna hade någon den ringaste kännedom om hebrei
ska, och att allenast en enda af dem »sade sig hafva lecturam 
(innanläsningen) någorlunda bekant». Bland examens-pensa för 
Örebro har under 1700-talet ingen uppgift om hebreiska påträffats. 
— I konsistorie-arkivet påträffas en enda gång en på god hebreiska 
affattad ansökningshandling till Järna pastorat, skrifven med en 
mycket ledig och elegant hebreisk handstil (äfvensom en på greki
ska affattad dylik) af den för lärdom och ett i allo hedrande för
hållande väl vitsordade Bengt Lundahl; hvilken trots allt detta afled 
i den anspråkslösa befattningen såsom domkyrkosyssloman i Streng
näs, utan någon anställning vare sig vid skola eller gymnasium.

Läroböcker utgåfvos i hebreisk grammatik af Hambræus 1618. 
I skolan sträckte sig undervisningen ej öfver fyra kapitel af Gene-
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sis och några få Davids psalmer. Af J. Gezelius, såsom professor 
i Dorpat, utgafs en sammandragen hebreisk grammatik. I skol
ordningen 1693 namnes Buædorfius. Ett berömdt kompendium ut
gafs af J. Palmroot i Upsala. På 1800-talet förekomma Sjöbrings 
m. fl. grammatikor, samt O. J. Gumtelii analys af några do första 
psalmerna i psaltaren.

5. Lefvande språk inträdde först på 1800-talet i skolorna. 
Under 1600-talet lärdes språken endast genom resor. Enligt en 
engelsk uppgift, från nämda århundrade, var det icke ovanligt, att 
en svensk adelsman, efter hemkomsten från utlandet, kunde tala «5 
å 6 språk». Tyskan var, under Gustaf Ls och hans söners tid, 
jämte latin, det förhärskande språket; och förstods, enligt ambas
sadören Whiteloches uppgift 1653, »merendels öfverallt i Sverige». 
Franska, som under Gustaf Adolf blifvit hofspråk, taltes 1654 af 
de flesta vid hofvet närvarande. Bland de lärde synes kunskapen 
i franska dock ej hafva varit lika allmän. Biskop Emporagrius 
måste skicka ett franskt bref till Stockholm för att öfversättas. 
Såsom föreståndare för Collegium illustre utgaf Johannes Matthice 
1626 sin elementarbok (libellus puerilis) på 5 språk: svenska, 
tyska, engelska, franska och latin. Först i följande seklet fram
trädde de mycket begagnade språklärorna af Des Peplier (1742) 
och Stridsberg (1793). I främjandet af engelska språkets känne
dom verkade bäst prosten i Nyköpings östra pastorat Jacobus 
Serenius, som utgaf ett engelskt-svenskt lexikon, tryckt vid »Harg 
och Stenbro» 1741. En engelsk grammatik utgafs af J. Krook 
1748, och erhöll en tredje upplaga 1789. I skolorna har engel
ska ej förekommit förrän i senaste tider.

6. Modersmålet är, liksom i allmänhet det människan när
mast stående, »ett sent begrepp» i bildningens historia. Bekant är 
visserligen flere konungars nitälskan för språkets rensning från 
främmande ord och uttryckssätt, såsom Gustaf Ls 1529 mot 
danismer (»jeg» i st. f. jag m. m.), Johan IILs mot användningen 
af främmande ord i kyrkotjänsten, och befallning till skolmästarne 
att »tala rätt svenska», samt vänja djäknarne att »rätt framföra 
orden», o. s. v. Men först Gustaf Adolf började ifra för moders
målets användande, i stället för latin, i vetenskapliga skrifter. 
Professors-plats i svenska språket vid Upsala akademi erbjöds af
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Axel Oxenstjerna 1624 åt Orebro-rektorn Jacobus Boose Rud- 
beckius.

I fråga om nit för modersmålet och den fosterländska forsk
ningen, erinra vi för öfrigt endast om namnen Joh. Bureus, Georg 
Stjernhjelm, 01. Verelius, och Atlantikans berömde författare Olof 
Rudbeck. De tre sistnämde gåfvo upphof åt den »hyper-patriotiska» 
föreställningen att »sveo-götiska» (äfven benämd «schyto-skandiska») 
språket vore alla språks moder.

Den mera sansade betraktelsen af språket fann målsmän i 
den första grammatiska bearbetaren af svenskan Nils Tjällman 
(komminister i Stockholm), författare till grammatica Sueana (1696), 
samt den förste bearbetaren af den svenska ortografien prof. P. 
Lagerlöf, (1699), äfvensom biskop Jesper Svedberg, hvilken, ehuru 
bekämpad af Urban Hjärne, utmönstrade de dubbla vokalerna och 
det onödiga bruket af h o. s. v., och blef grundläggaren af ny
svenskan; i detta afseende stödd af den förste svenske lexikografen, 
ärkebiskop H. Spegel (1712).

Inom skolan har modersmålet först i vårt århundrade blifvit 
ämne för undervisning. Någon för skolan afsedd svensk gramma
tik fanns ej förr än 1772, då Abr. Sahlstedt utgaf ett samman
drag af sin större språklära.

7. Poetik, skaldekonstens teori, behandlades, med afseende 
på svenskan, af lektorn i Strengnäs Andreas Arvidi såsom en in
ledning till svensk vers- eller rimkonst, samt af prof. Lagerlöf i 
hans inledning till svenska poesien (handskrifna föreläsningar på 
latin). Med hufvudsakligt afseende på klassisk litteratur utgafs 
1613 af prof. Laur. Fornelius «Sveriges första estetiker«, en Poe
tica tripartita, som ställts vid sidan af de store författarne de 
arte poetica. Latinsk verskonst var i 1693 års skolordning ämne 
för skolundervisning. Tideri grammatik innehöll, jämte prosodi, 
äfven anvisning att komponera verser. I Orebro nämnes 1813 
Burmans Poetica juvenilis.

8. Retorik, vältalighetslära, af Melanchton bearbetad efter 
Aristoteliska grunder, ingick redan i 1571 års skolordning, samt 
erhöll en ökad vikt genom den 1595 i skolan införde Ratnismen, 
hvilken ville låta logiken, såsom hufvudsakligen en ars bene disserendi, 
gå upp i retoriken. I rhetorica Ramcea begagnades en bearbet
ning som 1615 utgafs af rektorn i Upsala Aegidius Aurelius. På
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1640-talet undanträngdes den Rameska retoriken och logiken ge
nom det för Linköping 1642 utgångna sammandraget Institutiones 
i Aristotelisk anda, hvilken lärobok intill 1650 erhöll 5 upplagor, 
samt 1649 hvilken 1645 af Johannes Matthice infördes i Strengnäs 
och sedan genom den då föreskrifna Gerh. Joh. Vossii Rhetorica 
(minor'), bibehöll sig vid de svenska skolorna uti talrika upplagor 
(den 1 l:te 1770); för Örebro ofta åberopad.

9. I Logik användes 1616 af Jacobus Rudbeckius Petrus 
Ramus. Vidare namnes Weissii Nucleus Logicce. Rydelii För- 
nuftsöfningar, såsom nog utförliga, torde icke hafva förekommit 
till skolebruk. Men däremot namnes flitigt Plenningii Logica 
m. fl.

10. Historien, hvars värde redan tidigt insågs och erkändes, 
förekom visserligen vid de äldre gymnasierna i Vesterås och Lin
köping, äfvensom vid Collegium illustre i Stockholm, där införd 
1626 af Johannes Matthice, hvilken äfven upptog den i Strengnäs 
1645. Men först 1649 blef den allmänt läroämne, ehuru blott 
såsom »tabellarisk öfversikt»; hvartill 1693 kom kyrkohistoria. 
Fäderneslandets historia, som vid 1649 skulle en gång i veckan 
läsas i apologistklassen, förekom i öfrigt endast så vidt den in
gick i den allmänna. Denna behandlades fortfarande efter Slei- 
danus med indelning i »fyra monarkier», och ständig hänsyn till 
bibelns (judafolkets) och kyrkans historia, i gamla och nya testa
mentet.

Särskildt för skolundervisningen afsedd var P. Laurenbergii 
lärobok Cronius s. Epitome histories universalis, hvilken antogs i 
Sverige 1693, och i följande århundrade efterträddes af Joh. Hüb
ners Inledning till allmänna historien, öfversatt till svenskan 
1721, och i Örebro mycket länge bibehållen. Den innehöll äfven 
biblisk historia. På 1800-talet namnes i Örebro Schröcks allmänna 
historia, och Regnérs «första begrepp» af vetenskaperna (ett slags 
encyclopedi).

I svensk historia utgafs af Petrus Petrejus 1611 »en kort 
och nyttig historia om alla Sveriges och Götes konungar från 
Magog till Karl IX»; och ännu 1720 kunde tryckas en »tabula 
chronologica öfver alla Svea och Göta konungar, från Magog, hvil
ken regerade 88 år efter syndafloden, intill närvarande tid». På
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1780-talet synes hafva användts något sammandrag ’efter Botins 
svenska historia och 1813 namnes svensk historia af Wåhlin.

I kyrkohistoria utgaf professorn i Åbo P. Bång i Olof Rud- 
becks gotomaniska riktning ett arbete 1675 som utsträcker sven
ska biskopslängden ända till Adam själf. Efter 1693 hafva vi 
J. Gezelii Epitome Histories ecclesiasticæ, samt Erici Benzelii 
Breviarium histories ecclesiasticæ.

11. Geografi skulle enligt skolordningen 1649 läsas «på 
gymnasium» efter glober, kartor och Phil. Cluverii lärobok. I 
Örebro synes geografisk undervisning efter glober och kartor redan 
1616 hafva förekommit, och Magini Geographia fanns å skolbiblio
teket. Vid en prästexamen i Strengnäs 1629 voro emellertid ordi
nandi till den grad okunniga däri, att de efter aflagd prästexamen 
behöfde undervisas om jordens form (och utan tvifvel äfven om 
dess rörelse) samt endast med svårighet kunde leta rätt på världs
delar, länder och orter. Af J. Gezelius namnes 1693 ett geogra
fiskt sammandrag, och J. Hübners geografiska lärobok antogs 
1724. Svensk geografi utgjorde länge icke föremål för särskild 
undervisning, utan ingick i den allmänna. I Örebro 1813 ut
gjorde de kunskapsmåttet för högsta klassen kännedom af »univer
salkartan öfver globen».

12. I matematiska kunskapsarter, som under biskop Paulini 
tid bedrefvos så ifrigt för prästexamen, synes man i senare tider 
hafva nöjt sig med vida ringare insikter. I Örebro 1616 synes 
Euklides hafva förekommit, och en »Arithmetic a på svenska» 
namnes. Buddæi Gymnasmata utkom i Strengnäs 1646—47 och 
upptogos i 1649 års skolordning. Den matematiska undervisningen 
inskränkte sig samma år i geometrien till de förnämsta propositio
nerna i Euklides första bok, och 1693 till geometriens första ele
menter jämte praktisk-geometrisk tillämpning. Man begagnade 
Gestrini bearbetning af Euklides sex första böcker 1637, och senare 
geometrien uti Gezelii encyclopedi.

Aritmetik blef 1611 och 1649 ovilkorligt ämne i 4:de klas
sen samt räkneklassen. Af tryckta räkneböcker må nämnas den äld
sta af Aurelius (Ups. 1614; 4:de upplagan 1705), Agrelius (1633; 
7:de upplagan 1798), A. Björcks (1643), And. Celsius (1727, 3:dje 
upplagan 1754). Prästkandidaternas aritmetiska kunskaper voro 
dock i allmänhet mer än lofligt klena. Ännu så sent som 1692
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befinnes att de illa redde sig i quatuor species. En af dem ur
säktade sig att han alls icke haft tillfälle att något öfva sig in 
arithmeticis. I kyrklig tideräkning hade ett par af dem »intet sig 
någonting utreda». Af räkneböcker namnes för Örebro 1813 Beck- 
marks Arithmetica, tillökt och förbättrad af Forsell. Afgångsford- 
ringarne till gymnasium voro »quatuor species i sorter samt regula 
de tri i hela tal och bråk».



CCXVIII Personnamnen under medeltiden.

X.
NAMNBILDNING.*)

*) Jfr Es. Tegnér Om svenska familjenamn, i Nordisk Tidskrift 1882 
sid. 1 och 103.

1. Den egentliga uppkomsten af tillnamn och familjenamn in
träffar i Sverige först omkr. 1620—50, och fortgår sedermera under 
1700-talet hufvudsakligen efter samma grunder som från början 
gjort sig gällande. Man kan se sådana namn uppkomma och ut
veckla sig under ens egna ögon, vid studiet af namnförteckningarne 
för hvarje skola med någorlunda långt tillbakagående minnen, 
eller öfver hufvud för hvarje institution för hvilken äldre matriklar 
finnas i behåll.

Tillvaron af familjenamn är visserligen ett viktigt kultur
moment, men namnbildningen står ej i ett direkt förhållande till 
kulturen. Hos romarne funnos familjenamn, men icke hos grekerna. 
I det nyare Europa, i England, Frankrike och Tyskland, upp- 
kommo ärftliga namn redan under medeltiden omkr. 1100-talet. 
Hit till våra bygder kom namnbildningsrörelsen först i långt senare 
tider; och ännu i dag saknar den ojämförligt största delen af vårt 
folk egentliga familjenamn.

Mot slutet af medeltiden i Sverige se vi visserligen ett och 
annat namn gå i arf såsom släktnamn, i synnerhet för de mera hög
förnäma ätterna. Dessa medeltidsnamn äro nästan alla enkla (icke 
sammansatta). Medeltidens släktnamn voro dock för sina inne- 
hafvare icke det samma som släktnamn i våra dagar äro. Dels 
se vi dem ej alltid skrifvas bredvid dopnamnet och fadersnamnet; 
dels bäras de ej af alla familjens medlemmar.

Icke ens sin faders namn kunde man efter bruklig sed under 
dessa tider och i alla förhållanden skrifva efter sitt eget. Hette 
någon t. ex Arendt Persson, så var det tillagda fadersnamnet 
ett tecken att innehafvaren var frälseman-, och hade man ett herr 
framför namnet, så var man riddare. En bonde och en socken
präst hade däremot ingen fader (som borde eller behöfde uppgif- 
vas). Man angaf endast dopnamn och hemort. Prästen har liksom 
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riddaren, «hem framför namnet. Herr Jon i Svärdsjö var således 
en präst, hvaremot en bonde skulle hafva hetat enbart Jon i Svärd
sjö, utan något vidare.

På 1500-talet började familjenamnen blifva något mera van
liga, Men om man granskar namnunderskrifterna t. ex. under 
Upsala mötes beslut 1593, så befinnes att bland 232 adelsmän, 
som undertecknat beslutet, icke mer än 93, således icke på långt 
när hälften, hafva tillagt något släktnamn. Går man däremot 
blott femtio år längre fram i tiden, så har ett hundratal adels
män undertecknat ett annat dokument, men då är förhållandet 
alldeles omvändt; ty af alla dessa hundrade är det blott sju som 
sakna familjenamn. Det är hufvudsakligen det af Gustaf Adolf 
1626 inrättade riddarhuset, som vållat denna omhvälfning i för
hållandena. Beträffande namn på borgare, präster och tjänstemän 
kunna ungefärligen lika talande fakta anföras.

2. Efter dessa förutskickade anmärkningar, hvilka varit nödvän
diga för att sätta oss in i den undersökning som nu är i fråga, 
må vi öfvergå till de borgerliga och prästerliga släkter som finnas 
i namnförteckningarne på Örebro skolas styresmän, lärare och lär
jungar eller andra personer, hvilka på något sätt stått i närmare 
beröring med skolan, och hvilkas namn således blifvit bevarade.

Det är en ganska brokig samling af allahanda slags namn, 
som vi finna framför oss, och bland hvilka vi hafva att röra oss.

Såsom bekant finnes bland annat ett mycket stort antal djurs
namn hvilka användas såsom personnamn. Dit höra både fyrfota 
djur, foglar, insekter o. s. v. För att nämna blott Örebro-namn, 
hvilka vi här stafva med små begynnelsebokstäfver, finna vi här 
både varga)' och baggar, örnar och hökar, bromsar och getingar 
m. fl. Vidare allahanda träd, växter och växtdelar: björkar, ekar 
och lindar med sina kvistar och blad m. m. Ja, hela naturen, 
allt hvad vi se omkring oss, berg och dalar, strömmar och strän
der, allt »går omkring oss i människohamn». Och hvarest, utom i 
namnens egendomliga värld, är det väl som vi kunna se ett berg 
skjuta kvistar eller utsända strömmar, en lind bära rosor, eller 
en gran kläda sig i löf?

Det tyckes således som skulle en uppsats om namn allenast 
blifva en uppräkning af mer eller mindre sällsamma kuriositeter, 
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samt att sökandet efter lagar, där endast godtycke råder, vore en 
forspild möda?

Och dock är det just sådana lagar som en framstående for
skare, själf förste, lyckats uppvisa och på ett både till form och 
innehåll förträffligt sätt framställa, uti sin nyss åberopade intres
santa afhandling*).  Dess författare är banbrytare och har gjort 
sitt arbete utan någon egentlig föregångare inom detta område. 
Vi vandra i hans fotspår.

*) Se noten sid. OCXVIII.

Att familjenamnen icke så alldeles godtyckligt blifvit bildade, 
därom kan man med lätthet öfvertyga sig på negativ väg.

En person kan taga namn efter rosen, dess kvistar o. s. v.; 
men man kan icke beta Rosenknopp eller Rosentagg. Sverige har 
haft en ärkebiskop med namnet Vingård. Nog vore väl Vingårds
man från både språklig och framför allt kyrklig ståndpunkt fullt 
berättigadt; men såsom namn duger det ej. Det måste då blifva 
Vinman eller Gårdman. Beträffande sammansättningar med -man 
kan man fråga: hur kommer det till att man har namnen Hög
man, Långman, Bredman, men icke Lågman, Kortman och Smal
man? Dessa och dylika frågor kunna med lätthet besvaras, om man 
kommer att tänka på att de flesta personnamnen äro bildade efter 
ortnamn, hvarvid äfven den första sammansättningsdelen icke är fullt 
fri. Vidare visar det sig att följande lagar mycket noga tillämpas:

Ett sammansatt namn får, i regeln, ej innehålla mer än 
två sammansättningsdelar. Af sådant skäl är Vingårdsman icke 
användbart.

Beståndsdelarne i personnamnet få ej vara förenade genom 
ett genitiviskt -s. Således väl Åkerberg (med tonvikt på första 
stafvelsen) men icke Åkersberg, hvilket måste förblifva ett ortnamn 
(med tonvikt på slutstafvelsen). Undantag äro Hjortsberg och 
Stridsberg (hvartill äfven torde kunna läggas Edsberg, Fredsberg, 
Flensberg, Knidsberg, Könsberg).

De båda i sammansättningen ingående orden måste (med 
vissa omskrifningar vara eller göras enstafviga. En från Kulla
berg måste heta Kullberg. Likaså kan man väl heta Nyblom 
men icke Nyblomma. Likaså »Nykiörck« men icke Nykyrka.

Beträffande sammansättniugar med Hög-, Låg- och Bred-, men 
icke deras motsatser, gifves svaret af hvarje ortlexikon, hvilket
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visar att en myckenhet orter finnas uti hvilka förstnämda adjektiv 
ingå såsom första sammansättningsdelen, under det att knappast 
en enda ort finnes, börjande med »Låg», »Kort» eller »Smal».

För öfrigt anmärkes, att sådana tillnamn som bildats af 
ortnamn, hafva den första sammansättningsdelen till en viss grad 
fri, men den senare begränsad till ett mindre antal namn-slut.

Från den namnbildning för hvilken den mera eller mindre 
förbleknade reminiscensen af af 1600-talets adelsnamn legat till 
grund, öfvergå vi nu till sådana namn som emellanåt måste emel
lertid studeras med tillhjälp af latin och grekiska.

Från medeltiden var det ganska vanligt, att prästerna och 
de lärda yrkenas män skrefvo sitt dopnamn i latinsk form. En 
Erik skrifver sig Ericus, en Olof Olaus. Skulle fadersnamnet 
tillfogas, hvilket särskildt i skrift blef vanligt, skedde det genom 
en efterhängd genitiv (till en början med utsatt filius): Ericus Olai.

På 1500-talet blef det ock allmänt att man till dopnamnet 
och fadersnamnet fogade ett härkomst-adjektiv: Laurentius Petri 
Nericius, Nicolaus Bothniensis.

De båda från Örebro härstammande reformatorerna Olaus och 
Laurentius Petri antogo i Wittenberg namnet Phase. Men huru 
föga ett dylikt namn på denna tid ingick i svenska vanor, visar 
sig däraf, att de båda bröderna af samtid och eftervärld endast 
omtalas såsom Olaus och Laurentius Petri. De hafva veterligen 
icke själfva i hemlandet skrifvit sig med ofvanstående tillnamn.

Sådana namn som »Nerking», »Vesterbottning» (Nericius, Both
niensis) voro emellertid allt för omfattande till beteckning af den 
enskilda familjen. I stället för landskapet eller bygden trädde, 
såsom för familjenamn lämpligare, socknen, byn, gården, ju speci
ellare dess bättre.

3. Och härmed befinna vi oss ungefärligen vid den tid, då »Li
ber scholæ Orebroensis», med dess namnförteckning och dess minnen 
från en något äldre period börja. Den är såsom redan antydts, 
tidtals afbruten. Namnförteckning på lärare och lärjungar finnes 
endast för åren 1615—11 (hvilket är för vårt ämne litet för tidigt), 
samt vidare för 1639—50, 1111—42 och från 1146 till närvarande 
tid. När Jacobus Rudbeckius 1615 börjar sin katalog, hafva lärjun- 
garne endast undantagsvis något tillnamn; utan blott dopnamnet 
som ännu ett långt stycke in på 1700-talet är ett enda, samt
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därtill fadersnamnet i genitivus, t. ex. Ericus Petri, Jonas Olai. 
En myckenhet lärjungar hade ankommit från andra landskap än 
Nerike. Vid dessas namn tillägges alltid landskapsnamnet: Gestri- 
cius, Helsingus, Sudermannus, Vestmanus (Noremontaus, Cupri- 
montanus) Vermlandus, Vestrogothus, (Nylösensis), Smolandus. Mera 
sällan förekommer Nericius, ty då inträder socfcen-namnet: Mosjö- 
ensis, Mcedelösensis, Kräklingensis, Svinevadensis, Kilensis, Vin- 
teråsius, Längebroensis, Ånestadensis. För stadspojkar användes 
alltid starfs-namnet, således Örebroensis (hvilket naturligtvis är 
det allmännaste), vidare Nycopiensis, Telgensis, Thorsiliensis, Gevali- 
ensis, Arbogiensis, Carolostadiensis, Calmariensis.

Af tillnamn påträffa vi under denna tid endast sex: Broms, 
Hare, Krok, Kempe, Dankwart, Melartopæus.

I spetsen för hela lärjungeförteckningen möter oss namnet 
Broms. Fadern, Lars Broms eller Bröms, var borgmästare i 
Örebro. Andreas Jonæ Hare kom från Skara 1616, vistades i 
Orebro ett år, antagligen i högsta klassen, och anträdde till fots 
resan hem (domus ivit) från Örebro till Skara, för att omedelbart 
prästvigas; torde således kunna påträffas i någon Vestgöta-matrikel. 
Om Krok, hvars namn i latiniserad form skrifves Krocius, upply
ses endast att han var från Örebro. Abraham Kicempe, född i
Nyköping, var son af pastorn i Jäder, Johan Kempe, som på sin
tid varit rektor i Örebro. Johannes Dankwart var son af den
framstående Örebroaren Michael Dankwart; och Johannes Melar
topæus var son af superintendenten i Mariestad. Detta är allt.

Men äfven om fadern till någon af de nyinskrifna lärjungarne 
redan hade tillnamn, till och med ett ursprungligen adligt sådant, 
ansågs det icke väsentligt och nämnes ej. Två söner af Henrik 
Prytz i Skyllerstad, hvilken uppgilves hafva varit »af adelig här
komst», kallas endast Skyllerstadeuses. Laurentius Matthiæ (Lun- 
dius) från Lunda i Hammar heter vid inskrifningen i matrikeln 
endast Hambrensis; blef rektor i Örebro 1629. Den sedermera så 
beryktade Laurentius Wiwallius (från Vivalla, Längbro), hvars fader 
var slottsfogde, heter endast Längebroensis. Nicolaus Arvidi, hvars 
fader var pastor i Lennäs med namnet Ulmpagius (bildadt af 
Almby; ulmus »alm» och pagus »by») heter endast Örebroensis. En 
son till Johannes Wattrangius i Södertelge (namnet icke adligt; 
bildadt af Wattrång i Harmånger af Helsingland) endast Telgensis.
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Två söner till Laurentius Gravtits i Axberg, endast Axebergenses. 
En son till Olaus i Glanshammar heter icke såsom bröderna, Glant- 
zius, utan endast Glanshambrensis. En son till Achatius Luth i 
Vingåker (af skotsk härkomst) bär ej faderns namn. Allt detta 
visar att faderns tillnamn fattades mera såsom personligt än som 
ärftligt.

Jacobus Rudbeckius bar under hela sin Örebrotid 1615—26 
sin moders namn Boose (nästan alltid skrifvet med grekiskt o-mega 
Bcose, någon gång med den latinska ändeisen Boseus); och är icke 
veterligen känd med det namnet före eller efter Orebrotiden. Vid 
hans afgång från Örebro skrifves hans namn under skolräken- 
skapen med en främmande hand, första gången Jacobus Rudbec
kius. Namnet Boose tillhörde hans moders släkt, och namnes vid 
hennes namn å grafstenen, som funnits å Örebro kyrkogård vid 
kyrkan. Afveu bars detta namn af kyrkoherden i Örebro Esbjörn 
(Esbernus Petri Boose). Denne var möjligen en broder (icke 
fader) till den Kristina Boose, som blef gift med stadskrifvaren i 
Örebro, den danskfödde Hans Rudbeck, och moder till Rudbecki- 
erna. Denne var från byn Rudbek. Hans antagna tillnamn skrif
ves å grafstenen med latinsk ändelse: -ius.

Jacobi medlärare i Örebro Andreas Petri och Petrus Laurentii 
hade tillnamn. Den förra var från Vermland och hette Bille; 
blef sist pastor i Mosås (F. 452). Den senare var från Örebro 
och bar tillnamnet Stuthæus. Båda tillnamnens härledning är för 
utg. obekant.

Bland borgmästare och råd vid denna tid finnes en stads- 
skrifvare, sist borgmästaren Christopher Böös. Huruvida detta 
står i något slags etymologiskt sammanhang med det förutnämda 
Boose, är okändt och knappt sannolikt. Sannolikt var han af ur
sprungligen tysk härkomst, och härstammade kanske från någon 
tysk Örebroare, som »satt i rådet». Vanligt var ju att någon eller 
några af rådet voro tyskar. Det var emellertid denne Christopher 
som vid ett tillfälle 1639 kom i slagsmål på rådstufvukammaren 
i Örebro, med en kämnär, drog knif och tillfogade sin vederdelo- 
man ett »köttsår». Tillfället var en räkenskap med en holländsk 
skeppare, hvilken hade sålt ett »skepp» (någon den tidens Hjälmare- 
skuta) till städerna Örebro och Arboga; vid hvilken räkneuppgö- 
relse begreppen skulle klaras genom ett något för ymnigt förta-
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rande af starkt Lübeckskt öl; ocli anledningen till slagsmålet var 
att rådmannen i fyllan hade okvädat borgmästaren med namnet 
»Zwinglins«. Slutet blef att »Böösen», hvars namn sålunda namnes 
i bestämd form, dömdes att plikta. Rådmannen var missnöjd med 
domen. Denne Christopher Böös var fader till kammarrådet Wil
helm Drakenbjelm och v. landshöfdingen Jonas Gyldencrantz, hvilka 
blefvo adlade, den förre 1650, den senare 1653.

För öfrigt hafva vi från denna tid att uppmärksamma några 
biskopsnamn. Efter biskop Petrus Jonæ i Strengnäs och faderns för
namn (Petrus), uppkallade sig sonen Jonas med namnet Petrejus; han 
blef rektor i Örebro omkr. 1603—06. Biskop Laurentius Paulinus 
har sitt tillnamn äfvenledes bildadt af faderns förnamn (Paulus). 
Laurentius Olai Wallius härstammade från Valla i Tysslinge. 
Zebrozynthius kallade sig efter Säbrå i Ångermanland, där fadern 
var kyrkoherde; med tillägg af moderns namn, som tillhörde 
släkten Cynthius. Farfadern till biskop Emporagrius var kyrko
herde i TorsåÄier, och tog namn efter och ayQos' »en som
vandrar på en åker» eller »en vandringsman genom lifvet».

På detta ställe må vi äfven anföra några senare biskops
namn. Lithman var född på Stenbro vid Nyköping (ll&os, »sten»). 
Benzelius var från Bentseby, Luleå. Bilberg (förut Billberg) var 
från Berg nära Billingen. Stamfadern till Daniel Lundius var 
från Lunda i Hammar af Nerike. Alstrin härstammade från Alsta 
i Väsehärad, Serenius från Siringe nära Grenna, Insulin från 
Selaöra nära Strengnäs, Tingstadius från Tingstorp i Ervalla, Thy
selius från Tysslinge i Nerike, Annerstedt från Annersta i Småland.

4. Nästa namnförteckning efter Jacobus Rudbeckius är af 
Josua Gravius 1631—50. Äfven här äro tillnamn rätt sparsamma; 
men de börja dock blifva allt mera synliga. Vi hafva antecknat om
kring tio till tjugu. Flera af dem synas dock mera enstaka och 
tillfälliga. Tillnamnen äro i början vacklande och ostadiga; men 
vi börja dock att få se, huru namnbildningen går till. Från 
1711—21 och för öfrigt under hela 1700-talet, fortgår namnbild
ningen friskt, efter hufvudsakligen samma grunder som den börjat. 
Nästan hvarje nyinskrifven lärjunge får sitt mera eller mindre lyck
ligt funna tillnamn, de allra flesta bildade af ortnamn eller lokalitet.

Mäster Josua, hvilken tillträdde rektoratet 1639, bär själf till
namnet Gravhis, som hans fader (F. 50) upptagit efter Gräfve 
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församling där denne var född. Josua behåller detta tillnamn för 
sig och sin släkt.

Hans förste kollega Georgius Jonæ härstammade från Vestan
bäck i Kräklinge socken. Af sockennamnet heter han således 
KreHingius. Men då detta namn var för omfattande, användes 
hällre en bildning för det speciellare Vestanbäck. Af -bäck (på 
latin rivus eller rivulus) bildas Rivelius och Rivulinus (Aur. 567, 
520). Det förra af dessa blir det vedertagna och ärftliga. Mannen 
heter emellertid fullständigt Georgius Jonæ Rivelius (Rivulinus) 
Kreklingius, Nericius.

Josuas andre kollega Ericus Olai, från Rosendal i Hammars 
socken, kallas därför Hammarensis, sist Rosendalius, hvilket likaledes 
blir det ärftliga. Det vore ingen nöd om personerna alltid näm- 
des fullständigt. Men i protokollen o. s. v. heta de än det ena 
än det andra. Det är lyckligt om de heta «herr Jöran» eller 
»herr Erik»; hvilka benämningar äfven kunna vara rätt mångtydiga.

En något senare kollega till samme skolrektor är Laurentius 
Johannis. Äfven den sistnämde var en Kreklingius, men namnes 
vanligen med det förkortade namnet Klingius. Af samma Kräk
linge bildas sedermera en massa namn på Kling: Klingvall, Kling- 
mark, Klingstedt o. s. v.

Till en något senare tid hör kollega Ericus Erici från Orme- 
sta i Almby. Han heter på olika tider Ormestadius, Orm och 
Alm. Vanligast namnes han »herr Erik». En och annan gång 
kallas han, i hvardagslag och förtrolig form, »Ormen» eller be
stämdare »Ormen i Almby». Till sist stannar det länge vack
lande tillnamnet vid Alm. Mannen heter således fullständigt Ericus 
Erici Almby ensis, Ormestadius, Orm, Alm; och tjänar till ett 
belysande exempel, huru tillnamn uppkomma, länge äro under ut
veckling, och till sist antaga stadga.

5. Af tillnamn på Örebro-rektorer under 1600- och 1700-talet 
möta oss vidare följande. Antonius Caroli tog, af Hesselby i Ax
berg, namnet Hessler. Från Skeppsta i Täby utgingo två blifvande 
skolrektorer med namnet Schepner, Tyres (Thedorus) och Lars 
(Laurentius); äfvenså en konrektor Magnus Schepner. Från Vår
dinge i Södermanland härstammade Abrahamus Walingius, och 
från Broby i Viby Jonas Widmark (förut Broquisf). Andreas 
Möller (molitoris filius) erhöll namn af faderns yrke. Från Viby

XV
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kommo ytterligare Andreas Lundmark (förut Wiström) samt Petrus 
Widell (förut Widmark). Jonas Höijer och hans son Gerhard 
Reinhold Höjer ledde sin härkomst från en ursprungligen tysk 
adelig ätt. På 1800-talet hafva vi Per Ekenvall från Eker, och 
Otto Joel Gumælius från Gummarp (Gummetorp), Småland.

Af öfriga Örebro-lärare på 1600- och 1700-talet anteckna vi 
här endast Ericus Olai Pintzelius från Pintorp (Eriksberg). Jo
hannes Petri Betelius eller Betulander var från Bettorp, Hofsta. 
Sueno Truelis eller Truelii (Trulsson) heter sedermera Truelius 
(af faderns förnamn) och därefter Brobeckius (af födelsestaden 
Örebro). Vidare Andreas Duchæus (af faderns tillnamn Duke), och 
Ingel Grafman (af Gräfve), hvars afkomlingar heta Graffman.

Bland prästerskapet i Örebro finna vi Petrus Helsingus, af 
hvilken vi hafva sonen borg-grefven i Malmö Lars Broman, som 
tog namn af Örebro, och stjufsonen Erland Broman, superintendent 
i Karlstad. Nicolaus Botbniensis var kyrkoherde först i Nykö
pings Östra, sedan i Örebro. Sönerna, födde på Stenbro vid Ny
köping, kallade sig med grekisk härledning af födelseorten Lith- 
man (af Xiftoc, »sten»). Carl Lithman blef biskop i Strengnäs, 
Jacob Lithman (eller Lithmenius), borgmästare i Örebro, assessor, 
lagman i Nerike. Isaac Isthmenius synes, att döma af det gre
kiska »isthmos», hafva tagit namn efter något ställe på -näs; men 
under den grekiska förklädnaden döljer sig endast härstamningen 
från »Östmo» i Södermanland. Daniel Fogdonius är uppkallad efter 
Fogdö vid Strengnäs, Casten Rönnow (Ronnovius, Runovius) 
efter Rönne i Bleking. Ericus Aronius efter sin faders förnamn 
Aron. Bilberg, Thyselius och Annerstedt äro förut anförda bland 
biskopsnamnen.

Vår insikt i namnbildningen har redan utvidgats, så att vi 
kunna se huru som tillnamn kunna bildas af faderns förnamn eller 
genom omformning af dennes förut varande tillnamn, liksom ock af 
faderns yrke eller verksamhet; förutom de talrika härledningarne 
af orter ock lokaliteter.

Vi finna att de genitiviska fadersbeteckningarne Pauli, Petri 
(Pålsson, Persson o. s. v.) kunna öfvergå till tillnamn. Så Pau
linus, Petrejus. Likaledes hade Jjaurelius (»Spörsmålens» förfat
tare) sitt namn genom ombildning af faderns förnamn Lars. Af 
Suenonis (Svensson) blef på samma sätt Svenonius, af Beronis 
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(Björnsson) Beronius, af Aronis (Aronsson) sågo vi nyss Aronius. 
Hit höra äfven sådana namn som Thomæus, Thomander, (Tomas
son), Petræus, Petrelius af Petri (Pettersson) samt härledningarne 
af Andrem (Andersson) André, Andrén o. s. v.

Af genitiven Truelis, Truelii (Trulsson) bildades på samma 
sätt tillnamnet Truelius, äfven skrifvet Truchelius. Innehafvaren 
af detta namn »herr Sven» var f. d. vice apologist i Örebro, en 
lustig sälle, med godt hufvud men rå i sina seder, flera gånger 
afsatt och »restituerad», sist krigsprest. Af samma genitivbeteck
ning härleddes namnen Troilius, Trail, v. Trail. Namnet skrifves 
i mångfaldiga variationer, och är samma som återfinnes hos två 
medeltidsbiskopar i Strengnäs Torkel (Turgillus, Trugillus o. s. v.

Af »Persson» skulle på 1600—1700-talet bildats kanske Per- 
sæus, men i nyare tid blef det i moderniserad form Perséus. Likaså 
uppkom af ett tänkt Perselius namnet Perselli. Så äfven genom 
en omvändning af fadersnamnet Eldsundius det nya namnet Sun- 
delius (F. 582).

Flera tillnamn äro bildade af ord som beteckna yrke eller 
häntyda på ett sådant. En klockareson från Bergshammar (kollega 
i Öredro, Fall. 86) fick namnet Campanius, af camp ana, kyrk
klockan, som det hörde till faderns tjänst att sätta i rörelse. Bene
dictus Erici var son af en kronobefallningsman i Öster-Nerike, 
och fick af sådan anledning namnet Prætorius (F. 580). En af 
våra äldsta boktryckare heter Faber eller Smed. Fabricius torde 
ursprungligen hafva varit namn för sonen af en smed eller handt- 
verkare. Det romerska Fabricius erbjöd sig själfmant till hjälp 
vid namnbildningen. Fabrelius kunde möjligen vara något slags 
förbråkning af fabri fdius; men befinnes vara härledt af socken
namnet Smedsta i Frustuna (Aur. 201). Sutander och Setander 
kunde häntyda på en skomakare (sutor) eller »börstet» på hans 
becktråd (seta); men anvisa endast härstamningen från Sutarboda 
och Börsttorp. Namnen Molitor, Piscator o. s. v. antyda att fa
dern varit »mjölnare», »fiskare»; men påträffas ej såsom Nerikes- 
namn. Däremot befinnes att Andreas Möller (rektor i Örebro 
på 1740-talet) var son af en mjölnare i Nyköping. Mollerus, 
Molinus, Molander (F. 540) kunna hänvisa till sådant yrke, men 
äfven till något sådant ställe som »Quarntorp» i Skagershult. Jo
nas Molinus (Aur. 702) var mjölnareson. Namnen Templinus,
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Kyrenius, Cruzelius synas antyda någon kyrkas man; men antyda 
endast födelseorten: »Mosås kyrkoby», »Kyrkiobohlet i Gräfve» och 
»Korsstad i Hofwestad» {crux »kors»).

Genom latinisering eller öfversättning af ett förutvarande faders- 
tillnamn se vi emellertid en del nya namnformer uppkomna. Anders 
Duke var officer vid Vermlands och Nerikes regemente; och en son till 
honom fick namnet Duchæus. En hammarsmed, mästare och ålder
man vid Hasselfors bruk i Skagershult, bar namnet Tideman; men 
det ansågs icke i oförändrad form fallt lämpligt för sonen, hvilken 
i stället fick namnet öfversatt till grekiska under formen Chronan- 
der (af iqovos »tid», »man»). Namngifvaren (skolrektorn) 
försökte först med namnet Telander (af okänd härledning); men 
detta fick vika för den ordagranna grekiska öfversättningen Chronan- 
der. Telander eller Tylander är äfven namnet på en annan Orebro- 
lärjunge från samma håll (rusticani filius de Schagershult).

Åtskilliga af de genom öfversättning från ortnamn nybildade 
personnamn äro vidunderliga nog. Af Vingåker (hvars äldre form 
är Viking-aker och hvars första sammansättningsdel alldeles icke 
har något att göra med »vinge») fick en lärjunge i Nyköping 
eller Strengnäs (Aur. 435) namnet Alatagrius (»bevingad», »åker»). 
Af Örby (hvars första sammansättningsdel är ör »grus», men af 
namngifvaren uttyddes som »öra») bildades namnet Aurivillius (auris 
»öra», villa »by»). Namnet står emellertid icke heller i något slags 
samband med »gyllene skinnet» och dess gyllene »ragg» (aureus 
villus). För härledning af namnet Aurelius föres tanken först sanno
likt på aureus, aureolus, men sådan var icke namngifvarens mening; 
utan diftongen au fick här tjänstgöra för å, och namnet är bildadt 
af Årla by i Sköllersta. Ynglingen inskrefs i matrikeln först med 
namnet Schyllerstadius. Sedan försökte man med Arelius (äfven 
af Arla). Kunde äfven hafva skrifvits med O (Orelius); men slut
ligen ansågs Aurelius (Aur. 477) med stafniugssättet au icke blott 
såsom det mest lämpliga (såsom bättre påminnande om å), utan 
såsom det ståtligaste och mest välklingande. Och med detta namn 
har »Herdaminnets» författare gått till eftervärlden. Af »Ullstorp» 
(felaktigt uttal för Ulfs-torp) bildades (genom lika felaktig här
ledning) namnet Lanærus (af lana »ull»).

6. På den tid, då typen för våra svensk-latinska namn faststäl- 
des, hade renässansen och humanismen samtidigt gjort sitt inträde.
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Humanismens främste män buro gärna grekiska namn. Reuchlin 
skref sig själf Capnio (af xdnvog »rök»). Namnet Melanchton 
(Schwarzert, oriktigt öfversatt såsom Schwarz-erd) är bildadt af 
pilas »svart» och »jord».

Under renässansens blomstringstid voro sådana greciseringar 
vanliga nog: men synes för oss, efter våra nuvarande begrepp, allt 
för klassiska. Det var en tid, då en Eskil kände namnfrändskap 
med »Aeschylus», en Gissel skref sig »Agesilaus» eller en Carl 
uppträdde med namnet »Charilaus». En skånsk präst Ole Ander
sen gaf sig det klingande namnet »Aulus Andreiades»; och en 
hans ämbetsbroder på Gotland, som väl egentligen hette Clas 
Trulsson, kallade sig lika Homeriskt: »Claudius Trogillides. *)  Vi 
kunde härtill lägga det Holbergska, efter en supponerad Hans 
Mikkelsen, parodiskt bildade »Jahannes Michaelides» o. s. v.

*) Tegnér, anf. st.

Men äfven på namn som för oss låta mindre främmande, och 
ligga oss närmare, har grekiskan tryckt sin prägel. »Theander» är 
ett prästnamn från nyare tid. »IVeander» är i grekisk form, hvad 
»Novander» i latinsk-grekisk, samt hvad »Neumann» (med dialekt- 
formerna »Niemann», »Naumann») i tysk, samt »Nyman» i svensk. Nam
net Phragmenius är (genom de grekiska orden tpyaypog eller tpgåypa 
hvilka båda betyda »hage») bildadt af Hagby i Upland. Efter nämda 
socken i Upland benämde sig på 1600-talet tvänne bröder, den ena 
för Sepelius, den andra för Sepevillanus (af sepe »hage», villa 
»by»). Ett annat Hagby i Nerike gaf åt en Orebrolärjunge 1718 
namnet Hagberg, rätt och slätt. En annan fick heta Hagman 
(från Kohagen, Segersjö). En tredje (från Hagby i Kumla) fick 
namnet Hagsten, o. s. v. Med Hag- är vidare en hel mängd 
namn af samma anledning bildade.

Icke ens hebreiskan fiek, under den lärda klassicitetens tid, 
undandraga sig att lemna sitt biträde vid namnbildningen. På 
1600-talet fanns i Landskrona en präst med namnet »Ateretius»; 
hvilket utan tvifvel är bildadt af sista sammansättningsdelen i stads
namnet Landskrona, genom det hebreiska ataräh, atéreth »krona». 
En annan från samma stad kallade sig Cronius. Namnet Crona 
torde vara bildadt af Landskrona eller Karlskrona. Det bars för 
icke länge sedan af en person i våra trakter; men påträffas ej 
såsom Nerikesnamn.
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7. Personnamn, slutande på -elius, äro ganska många, och 
lära vara de talrikaste af alla med latinsk namnändelse. De 
flesta af dem hafva dock icke kommit till oss från latinet (der 
visserligen Cornelius, Aurelius o. s. v. finnas) utan från Tyskland 
och dess mänga namn pä -el. Detta röjes äfven genom det ofta 
föregående tyska z {-zelius).

Sin riktiga belysning vinna dessa genom en «Bezelius», som 
var hofpredikant på drottning Kristinas tid. Han var tysk och 
hette egentligen Bezel. Det slutande -el är en vanlig sydtysk 
diminutiv-ändelse. Andra tyska namn af samma form äro Fran- 
zelius m. fl., och utan latitiisering Franzel, Fritzel, Benzel, hvilka 
äro smekformer af Franz, Fritz (liksom dessa af Friedrich och lik
nande namn). Benzel är pä samma sätt smekform för Benno, Berno.

Efter äldre tyska bildningar hafva vi emellertid de svenska 
namnen Afzelius (af Afse), Benzelius (af Bentseby), Berzelius (af 
Bergsäter), Bruzelius (af Brusås), Gezelius (af Gesala), Hazelius (af 
Hassela), Nezelius (af Näs), Rhyzelius (af Ryssby).

Hit höra nu också många Nerikes-namn. Vi anteckna alfa
betiskt: Bergzelius (af Ostan-berg, Ervalla), Cruzelius (Korssta, Hof- 
sta), Engzelius (Eng i Vingåker, F. 589, Aur. 564), Gryzelius och 
Gryzell (Gryt i Hofsta), Gryzelius (från Gryt i Gellersta, omkr. 
1746; blef medicine doktor och provinsialläkare i Vesterbotten), 
Mozelius (Mosås), Nesselius (Näsby, Ekeby), Nytelius (af bergs- 
manshemmanet Nyta i Ncrike), Nyselius (möjligen äfven från 
Nyta, F. 462), Pintzelius (af Pintorp, Eriksberg), Samzelius (af 
Samsala, Halsberg, F. 264), Theselius (af Täby), Thyselius (af 
Tysslinge), Tiselius (af Tisarboda, Halsberg).

En annan Nerikespilt, vid namn Jöns (frän Gryt i Hofsta), 
blef 1726 genom en lämplig metathesis, jämte ändrad ortografi, 
af bokstäfverna i det förra ortnamnet, gjord tilll namnfrände med 
den lärde grammatikern och teologen Chytrceus på 1600-talet, och 
borde hafva känt sig smickrad af denna utmärkelse. Men nam
net Jonas Chytrceus cl. y. har icke ingått i lärdomshistorien, och 
är ej heller annorstädes kändt, utan försvinner i det obemärkta.

På -elius utan föregänede z eller s hafva vi Schybelius (Sky
berga, Hardemo), och Täbelius (Täby). Vidare Grandelius (Gran
hammar, Vintrosa), Rondelius (Rönne, Glanshammar), Sundelius 
(af Eldsundius, F. 583), Svendelius (Svenstorp, Knista), samt 
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Manelius (af manus »näfve»), hvilken först hette Nevelius (af 
Näfvesta, Ekeby). Ytterligare Montelius (af mons »berg») från Berga 
i Hardemo), Vigelius, som förut hette Vigerius, från Rör (af 
vigere, vara frisk oeh »rörlig»), Stavelius (från Stafstugan, Råby), 
Wangstelius (af okänd härledning), Ignelius (af Ingelsby i Ler
bäck), Lithelius förkortadt till Lithell (från Stene by i Kumla, 
af M&og »sten», F. 160), Rondelius, Rundelius (f. i Örebro, F. 
25). Den från Rondelius utvidgade namnformen Rondelitius är 
bildad af Runnaby i Eker (F. 261). Tandelius var från Tandla 
i Husby Rekarne (F. 373).

8. Med ändeisen -elius sammanhänger äfven i vissa fall 
den på -erius; kanske enligt samma dissimilations-lag som förändrar 
-alis till -aris, oeh -clum till -crum (pluraZis men singularis, peric(u)- 
Zum men fulcrum). Så Wallerius (biform till Wallenius), hvil
ket namn bäres af tre prästmän i Nerike. I äldre tider skulle en 
sådan otvifvelaktigt hafva räknat släktskap (namnfrändskap) med den 
romerske Valerius. (Likaså väl som en Fleming med den romerske 
Flaminius o. s. v.) Förkortadt till Waller, bars det förra namnet 
af prosten Ericus Waller i Örebro (F. 658), hvars stamfader, en 
»Valleriusson», var kornett under Karl X Gustafs polska krig, och 
öfverlemnade namnet Waller till sin son och dennes efterkommande.

Vilelius (med bibehållet l utan dissimilation), senare Vilander, 
är förmodligen af Ringkarleby (vilis, »ringa»). Namnet kan dock 
äfven vara bildadt af något Högby i st. f. »Högman», per antiphrasin, 
liksom lucus a non lucendo. Af Högsjö o. s. v. bildades dock 
på positiv väg, utan antiphrasis, Altinus (af altus, »hög», Aur. 
133, 173, 375), liksom Celsius och v. Celse (af celsus »hög»). 
Vigerius från Rör (af latinska infinitiven vigere) öfvergick, i om
vänd ordning, till VigeZius.

Med ändelser på -enius äro följande Nerikesnamn bildade: 
Brockenius (F. 31; om hvars stamfader antecknas: homo jucundus 
et multo lepore perfusus, ad hæc etiam eruditus et pius, Aur. 
62). Vidare Collenius från Backa i Kil (af collis, »backe), Ede- 
nius (från Vermland, F. 424), Edzenius sedan Ekenborg, skol- 
historieskrifvare, (af Edsberg), Ekenius (af Ekeby, Kumla), Hæ- 
renius, förkortadt till Ilærén, (från Härad), Hedenius, Hidenius 
från Hidinge {Hedin från Hidingsta, Norrbyås), Hofstenius (från 
Hofsta, Hackvad), Holstenius (från Södermanland, kanske af något 
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Hållsta), Isthmenius (från »Östmo», Ösmo), Kyrenius (af Kyrkio- 
bohlet), Morenius (från hemmanet »Morpan» i Härads socken F. 
275), Stenius (af moderns tillnamn Stenins, Aur. 16; af Stene i 
Kumla, F. 135), Thyslenius (af Tysslinge), Walenius (från Nerike, 
bynamn okändt), Wallenius, Wallén (från Valla by, Ytter-Selö, 
F. 680, 358), Walenius, äfven Wallænus (sist rektor i Örebro), 
Zenius (från Stigtomta, F. 422); och sannolikt många flere.

Hit torde äfven höra Holoenus (från Nerike, namnet af okändt 
skäl skrifvet med oe), om hvilken är antecknadt, att han blef 
suspensus (icke blott suspenderad utan afsatt) ab officio för copula
tion af ett brudfolk inter gradus proliibitos. Han hade sammanvigt 
herr Nils Stackelberg på Hjälmarsnäs med dess moderbroders änka, 
och fick af kontrahenterna för sitt omak ett hemman att bebo 
till döddagar (F. 433).

Den vidsträckta spridningen äfven af ändeisen -enius i svenska 
namn beror likaledes hufvudsakligen på tysk inflytelse. Det tyska nam
net Fresenius är latiniseradt af namnet Fresen, och vår gamla sven
ske häfdatecknare Loccenius hade en tysk fader som hette Locken.

Med afledningsändelsen -ingius (som ofta genom ett mindre 
noggrannt uttal blir -enius) bildas Billingius (af Billinge i Kil), 
Hidingius (af Hidinge), Thyslingius (af Tysslinge), Walingius (af 
Wårdinge). — En läsebok för folkskolan af Cnattingius kallades 
i Nerike allmänt för »Cuatteni-boken».

8. Namnslutet -onius, förebildadt i Pomponius, har i många fäll 
sitt -on från en svensk ö. Så Fogdonius (af Fogdö). Ett namn 
Caronius lär vara bildadt af Karö, och Ekronius af Ekerö. I 
andra fall röjer dock äfven det en tysk inverkan. Namnet Bero- 
nius är bildadt af Bero, den latinska formen för »Bär», björn; lik
som Svenonius af Sveno (Sven) och Helgonius af Helgo (Helge). 
Andeisen -onius har således sin grund däri att våra förnamn på-o 
pläga latiniseras efter formen sermo, -onis. Endast genom forn- 
tyska, där björn heter Bero, förklaras bvarför vi i denna senare 
form latinisera flera af våra svenska förnamn; liksom ock genom 
forntyskan, där en bindevokal o inskjutes mellan slutkonsonanterna 
i Kar(o)l, förklaras äfvenledes, hvarför vi gifva detta namn den 
latiniserade formen Carolus.

I namn på -ovius är det de många vendiska ortnamnen på 
-ov i nordöstra Tyskland som gå igen. Så Buschovius, den tappre
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dal-prästen från Buskåker; så äfven Casten Rönnovius eller Runo- 
vius, sist prost i Örebro, (från »Ronneby» i Blekinge), den samme 
som förut i Ahus prästgård vid Kristianstad lyckades rädda Karl 
XI från de ströfvande danskarne.

Det æ som föregår -us i Fåhræus (från Fårö), Enhornæus (af 
Enhörna), Ekæus (af Ekeby), Kumblæus (af Kumla), Nyblceus 
(af Nyble), vittnar att redan forntidens romare, hvilka med samma 
ändelse sade Annæus, i sin namnbildning varit beroende af gre
kerna, liksom vi af tyskarne, och dessa af slaverna. Detta æ 
är det grekiska av i Timaios, Nikaios.

Då alla de latinska namnändelserna börja på vokal, foga de 
sig ej bekvämligen till vokaliskt slutande ord, såsom de många 
svenska ortnamnen på -sta. Nu inträdde en sammanbindande kon
sonant mellan de båda vokalerna, vanligast d. De flesta namnen 
på -sta syntes hafva haft ett ursprungligt slutande d. Af Hof- 
sta(d) blef Hofstadius; och på samma sätt bildades alla de öfriga 
med namnslutet -stadius: Blackstadius, Mostadius, Vestadius. 
Äfven sockennamnet Kumbla finna vi i matrikeln skrifvet KumblacZ; 
såsom skulle äfven -bla hafva uppkommit af blad, i likhet med -sta 
af stad. Något namn »Kumbladius» träffa vi dock ej (men väl 
»Bladius» och »Bladinus»). Af förnamnet Bo kunde visserligen en 
Bo’s son undantagsvis i den klassiska tiden hafva kallat sig Boe
thius. Men i analogi med de förutnämda orden på -stadius användes 
-d- såsom bindekonsonant äfven i orden på -bo, -bro: Bo-d-inus, Bro- 
d-inus. I Flodinus (af Floda) samt Rudinus och Rydinus (af ort
namn på -rud, -ryd) fanns d förut. Botinus har sitt t från Botorp.

10. Vi hafva emellertid fått en högst betydlig myckenhet 
namn, slutande på den latinska ändeisen -us (-ius). Hänförelsen 
för klassiciteten hade emellertid börjat afsvalna; och äfven namn
bildningen fick röna inflytelse däraf. »Tiderna förändras, och vi 
uti dem». Så äfven våra namn. Det kom en tid, då namnen 
-us och -ius ej längre voro i smaken, och det till och med ansågs 
vara mer än lofligt pedantiskt, att bära sådana namn.

Nu inträffade en genomgripande förändring, i det att ändel- 
sen -us eller -ius i sin helhet bortkastades, och den stafvelse på 
hvilken tonen förut hade hvilat blef slutstafvelse.

En Bodinus, Brodinus, Dalinus blef en Bodin, Brodin, 
Dalin. Samma bortkastande af -ius i det latinska ordslutet -enius



CCXXXIV Namn med betonad slutstafvelse. Ortnamnslista.

hade till följd de nya namnbildningarne Brodén, Collén, Folien, 
Franzén, Phragmén, Wallén, Uddén, Widén. Så äfven namn på 
-eras: Tranér, Tegnér o. s. v.; bvarigenom de accentuerade slut- 
stafvelserna i sådana ord vinna sin förklaring. För -én skref inan för 
öfrigt på 1700-talet gärna -een, t. ex. Noreen. Af -elius blef -ell 
(Agrell, LitheU), äfven -elli (Petrelli, Hanselli, Perselli, Ringzelli). 
För det nuvarande -ell hade inan äfven en annan form Acrel, Nobel; 
som ligga det ursprungliga -elius närmare. Skalden Kexél skref 
sitt namn med accent öfver e men enkelt l. Af sådana namn 
som Torpadius blef Torpadie, samt af »Frumerius» (hvilket vi dock 
ej hafva seit) Frumerie. Det sistnämda finnes såsom namn på en 
stadsskrifvare i Örebro, redan i förra hälften af 1700-talet.

11. Vi hafva gjort oss besvär att efter Liber scholæ Örebr. 
upprätta en fullständig alfabetisk förteckning öfver samtliga de 
namn vid hvilka någon vägledning finnes till vinnande af upplys
ning om tillnamnens härledning. De flesta äro bildade af ortnamn. 
Då denna förteckning emellertid blifvit tämligen vidlyftig, så utesluta 
vi den för besparing af utrymmet, och meddela endast i största 
korthet följande uppställning, i hvilken ortnamnen stå främst och 
därefter, vid hvarje sådant ortnamn, de däraf härledda tillnamn 
som numera äro verkliga familjenamn:

A.
Af Alm i «Hardzberg» (Halsberg) här

ledas namnen Ahlmquist, Almquist.
Almby: Almgren, Almlind, Almlund, 

Almlöf, Almquist, Almstedt, Almträ; 
Ulmpagius.

Almbro, Gällersta: Almberg.
Anstorp, Sköllersta: »Angstrin» (An- 

strin).
»Arron, Axberg: Arroensis, p. Arnberg.
Asker: Askegren, Askerlöf, Asklenius.
Attersta, Gällersta: Atterberg, Attergren, 

Atterling.
Axberg: Axenborg, Axling.
Axbergs-ow, Axberg: Öländer.

B.
Backen, Kila: Collenius.
Baggetorps kvarn : Baggeström.

Beketorp, Kvistbro: Beckman.
Bellstorp. Kvistbro: Bellander, Bell- 

quist.
Bellsås: Bellander.
Berga, Hardemo: Montelius.

» Knista: Bergmark,
» Kumla: Bergander.
» Viby: Bergsten.

Billinge, Kil: Billing, Billing gren, Bil- 
lingius, Billingstedt.

Bitinge, Mellösa: Bitinger.
Björka, Ekeby: Björkling.
Björka, Glanshammar: Björckegren, 

Björkholm, Björkman.
Björka, Kumla: Betulander.
Björkbacken, Ervalla: Billgren (!) 
Björkö, Mellösa: Bjur ström.
Björnfallen, Lerbäck: Björnberg.
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Blyberga, Lillkyrka: Blyberg.
Bo, Knista: Bostedt p. Bomark.
Breslätt, Viby: Breselius.
Bro, Gällersta: Broberg.
Brunsjötorp, Axberg: Brunberg, Brun- 

stedt.
Brunsta, Kumla: Brundin.
Brånsta, Knista: Bronnius.
Bråntorp, Sköllersta, Brauner.
Byrsta, Kumla: Bylander.
Byr storp, Kumla: Byselius.
Bäck, Viby: Beckman.
Bäck, Vintrosa: Becchius, Bäcklin.
Bärsta, Mellösa: Bergquist, Bergstedt 

p. Mellerberg, Bär gren.
Börstorp, Snaflunda: Setander.
Ostanberg, Ervalla: Bergzelius.

I).

Dammen, Knista: Damén.
Dreberg, Kil: Dreberg.

E.

Edsberg: Edblad, Edenberg, Edenius, 
Edsberg, Edsenius; Edzenius p. Eken- 
berg, Edsbergius.

Egersta, Tysslinge: Egerström.
Ekeby, Halsberg: Ekegren.

» Kumla: Ekelöf, Ekequist, Ek
mark, Ekstedt.

Ekeby, Mellösa: Ekelund.
Ekeby: Ekholm, Ekselius, Ekström.
Eker: Ekenhjelm(l) Ekmark, Eken

ström, Ekner, Ekström.
Eldsund (Strengnäs): Sundelius.
Elf tomta, Längbro: Elf ström, El

vins.
Enebacken, Edsberg: Enebäcker.
Er oalla hamrar: Ermenius.
Esko g, Almby: E skenberg.
Espe, Viby: Espling.

F.

Fagerbjörk, Viby; Fagerbjörk, 
Falköping: Fahlbom.
Falltorp, Viby: Fallström.

Flodsjö hytta, Grythyttan: Floselius. 
Folkavi, Kräklinge: Folchenius.
Frommesta, Ekeby: Fromdahl, Frote- 

lius(!)
Frostad, Ekeby: Fröling.

G.

Gällersta, Ekeby: Gellerstedt, Gerlin.
Gällersta: Gellerstedt, Gieller stedt,

IJjälmberg (!).
Gersjö, Kumla: Jernelius (!).
Glanshammar: Glantzius, Hammaren, 

Hammargren.
Granhammar, Vintrosa: Grandelius. 

Granhammar, Granhult, Granlund, 
Granquist, Granstedt.

Gryt, Hofsta: Chytrceus, Gryselius, Gry- 
sell.

Grythyttan, Bergslagen: Grysselius.
Gräfve: Gravius, Graf man, Graffman, 

Grelin, Gresell, Gr af sell.
Gysta, Knista: Gös p. Knidstedt.
GÖksvaZZa, Knista: Wallström,Strömvall. 
Götavi, Vintrosa: Göthe, Göthlin, Göth- 

selius.

H.

Hackvad: Hagström, Æalldin(I).
Hagby, Kumla: Hagsten.

» Längbro: Hag ander, Hagberg, 
Hagbohm.

Halsberg: Halén, Hallén.
Hammar, Asker: Hammmarén.
Hardemo: Hallman, Halmenius, Hal- 

modin, Hallgren.
Hellebro, Sköllersta: Hällegren.

» Vintrosa: Hellberg.
Helleby, Kil: Hallberg.
Hällebergs torp, Tysslinge: Hallenius, 

Hellgren, Hellström, Hällquist.
Hellquist-torp: Hellquist.
Hesselby, Axberg: Hessler.
Häsleby, Kumla: Hesselius.
Hulinge. Mosås: Hulander.
Hållstorp, Tysslinge: Hållsten.
Gry t hytte hed: Hedman.



Namnbildning af ortnamn.CCXXXVI

Herr dal, Viby: Herrdahl, p. Widström, 
p. Lundmark.

Hidinge: Hedenius, Hedenmark, Hedin, 
Hedlind, Hidenius, p. Hedengren, Hi
ding, Hidingius.

Vållsta, Mellösa, vid Hjälmaren: Hjelm- 
quist.

Hjersta, Längbro; Hjertin.
Hjerttrud, Svennevad : Hjertblad, Hjert- 

stedt.
Hjul&erøa, Eket: Berg.
Hof sta: Hofberg, Hofstadius p. Hof- 

gren. Hofstedt p. Hofgren, Hofste- 
nius, Stadius p. Lundborg.

Hult, Snaflunda: Hultin p. Hultén.
Hult, Svinevad: Hultberg.
Husby, Kråklinge; Husing.
Hytringe, Edsberg: Hytring.
Håstad, Gräfve: Hasten.
Hörstad, Kumblat/: Hörseil, Hörsta

dius, Horstedt.

I.
IngeraZdstorp, Kvistbro: Wallén, 
lllertorp, Kil: Illerstedt.

J.
Måsen, Tysslinge: Min.
Järnbods (ex paroecia et prædio): 

Malmberg.

K.
»Kälsta», Sköllersta: Chalman, Kalsien. 
Karleby (Finland): Carlagius.
Karlskoga: Carlskog.
Karsta (Sköllersta): Carlbom.
Kil: Kihlberg p. Dalin, Kililman p. 

Collenius, Kihlstedt, Kihlström, Låc- 
kenkil.

Kexle, Edsberg: Kexlerus.
Östra Kiärna, Karlskoga: Kiärenberg. 
KAockhamrarne, Kil: Hammarstedt.
Knista: Knidstedt, Knidsell.
Kohagen, Segersjö: Hogman. 
w Kollie», Ringkarleby: Colliander. 
Korsstad, Hofsta: Cruzelius, Korsell. 
Kråkww, Kvistbro: Modén.

Kråklinge: Kling p. Klin gv all, Kling
berg p. Klingdahl, Klingius, Kling- 
mark, Klingsell, Klingström.

Kumla: Kumbelman, Kumblæus, Kum- 
blander, Kumblinus, Kumblin.

Kvarntorp, Skagerhult: Molander.
Kvistbro: Broquist, Quisselius.
Kyrkiobohlet, Gräfve: Kyrenius.
Kåfvesta, Sköllersta: Kev stedt, Kiäf- 

stedt.
Korü^sberg, Viby: Bergström.

L.
Landsåsen, Knista: Landelins.
Lagfors, Bjurkärn (Vermland): Fors- 

berg.
Labbetorp, Tysslinge: Tylenius, Xager- 

gren.
Lanna by, Hardemo: Landin, Land

gren.
Led, Asket: Ledin.
Liby, Viby: Lidbeck, Lybeck.
Lillkyrka: Micrelius.
Luggavid, Kråklinge: Lun(d)berg p. 

Lundahl.
Lund, Hofsta.* Lundius (Hofstadius).
Lund, Snaflunda: Lund.
Lundby, Längbro: Lundin.
Hjersta, Längbro: Längren, Lenggren.
KFohmda, Hofsta: Lundstedt, Lund

gren.
Löf näs, Kil: Löf ber g.

M.

Magla, Gillberga: Magelius.
Mellringe, Längbro: Mellems, Mellin, 

Mällberg.
Mellösa: Mällberg, Melisberg (Berg

stedt), Méllgren.
»Morsan», Råby, Rönö: Morenius 

(F. 275).
Mosby, Kumla: Mosander.
Mosås: Moberg, Mosberg, Mosdahl, 

Mose, Mosell, Mosén, Mostadius, 
Mo stedt.

Myrby, Boglösa (Upland): Myrobæus
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Nain, Änsta: De-Nain.
Nasta, Ansta: Nastedt.
Nasta, Rinkaby; Nastedt.
Nora: Norberg.
Norby, Hardemo: Norrfelt.
Norrby, Halsberg: Norling.
Nyble, Sköllersta: Nyblæus, Nybelius.
Nyta bergsmanshemman: Nytelius, Ny- 

zelius, Nyselius.
Ny sund: Nyström.
Nytorp, Ervalla: Nystedt.
Näfv esta, Axberg: Næf stedt p. Mane- 

Hus, Nevelius.
Näsby, Ekeby: Nesselius.

P.
Palmbohult, Mosjö: Palm.

R.

Ramshyttan, Kil: Ramstedt.
Ramsta, Vintrosa : Ramserus, Ramstedt.
Ringkarleby: Ringstedt, Ringzell, Ring- 

zelli, Ringström.
Ringshyttan, Nora: Ringstedt.
Rosendal, Hammar: Rosendalius.
Rudbeck (Danmark): Rudbeck, Rud

beckius.
Runnaby, Eker: Rundelius, Rondelitius. 
Runängen, Hidinge: Rungren.
Rynninge. Längbro: Ryningerus. 
Råberga, Täby: Roberg, Råberg.
Råberga (Mosjö): Rostedt p. Schepling. 
Råby, Mosjö: jRundahl(!).
Rånne, Kil: Rundstedt.
Rönne, Glanshammar: Rondelius.
Rönne (Bleking): Runovius, Rönnov.
Rösavi, Kumla: Rosander, Roselius, 

Ro sell, Rosvidius.

S.

Sand, Lennäs: Sandberg.
Sanna, Vintrosa: Sandelins.
Sjugesta, Ringkarleby: Sjugstedt.
Skallra, Halsberg: Schalenius. 
Skarbo, Hackvad: Skarin.

Skepsta, Täby: Schepperns, Schepherus, 
Schepner, Schelin p. Täblin.

Schyberga, Hardemo: Schybelius.
Sköllersta: Schyllerstadius, Schiöller* 

ström, Schyll er ström, Schyllerstedt, 
Skyllerström, Sköldén, Sköldgren, 
Sköllerström.

Skarbjörk, Eke^y: Skarbjörk p. Ek
ström.

Degnäs, Sn^lunda: Lundblad, Lunden
Solberga, Ringkarleby: Bergsten.
Spånga, Vintrosa: Spange,
Stene, Kumla: Stenius, Stenander p4 

Lithell.
Sund, Mellösa: Bundling,
Sundby, Almby: Bundling, Sundquist.
Askersund: Sundberg.
Sventorp, Kvistbro: Svendelivs.
Sätra, Sköllersta: Zäterman.
Södra Mos, Kumla: Söderblad, Söder- 

marck.
Södra Runnaby, Eker: Stirling.
Södra Torpa, Snaflunda: Söderquist, 

Söderlund.
Sörby, Almby: Söderberg.
Sörby, Kumla: Söderberg, 
Sörby, Mosjö: Söderlind.
Säby, Vintrosa: Säj'ström.

T.

Tingstorp. Ervalla: Tingstedt, Tingsta- 
dius.

Tjuse, Hofsta: Tiuselius.
Toresboda, Tysslinge: Thorén.
Torp, Hofsta: Torpadie.
Törsta, Ekeby: Torberg.
Tyble, xllmby: Tyblén.
Tyble, Asker: Tyblæus, Tyblin.
Tycke, Snaflunda: Tyckhamar, Tyblad, 
Tysslinge: Thylander, Thyselius Ty- 

lenius p. Lagergren, Ty sell, Tyssle- 
nius, Tyssling, Tysslingius, Tyvan- 
der p. Axelborg.

Torsjö, Mosas: Torsk, Torskenberg.
Täby". Tebelin p. Florell, Theselius(!), 

Täbelin, Täblin, Schelin p. Täblin.



CCXXXVIII Namnbildning af ortnamn.

W.
Qhs-valla, Tysslinge; Wallen.
Valla, Tysslinge: Wallius.
Vallby, Kil: Wahlström, Wallstedt.
Vallby, Längbro: Wahlström.
Vallby, Viby: Wallström.
Vallersta, Kumla: Wallerstedt.
Vekhyttan, Kvistbro: Vecander.
Venne, Halsberg: Wennius.
Vesta, Kumla: Vestadius.
Vestanbäck, Kräklinge: Rivelius (Ri~ 

vulinus).
Via, Edsberg: Widström.
Via, Glanshammar: Widbohm.
Via, Hackvad : Widgren.
Via, Hardemo: Widström.
Via, Kumla: Wirén.
Via, Vintrosa: Widhult.
Viby (Widby): Widblad, Widenius p. 

Hedenius, Widgren, Widius, Wid
mark p. Widell, Widström p. Lund
mark; Wiman, Wiselius, Wisell.

Vikhyttan, Kvistbro: Wikbom.
Hacksta, Vingåker: Åkerlund.
Lerviken, Skagershult: Vicander, Wi- 

kander (F. 616).
Vinala, Sköllersta: Windahl.
Vintrosa: Winterberg.
Vissberga, Kumla: Certander.
Vinberga, Kumla: Montell, Wisselius.

Vivalla, Längbro: Wiwallius.
Vreta, Hardemo: Wretlin.
Värsta, Sköllersta: Westerling.
Väsby, Kräklinge: Wäsberg.

k.
Åby, Längbro: Jros.
Åbytorp, Knista: Ågren.
Åkerby, Sköllersta: Åkerberg.
Åkerön, Hardemo: Åker stedt.
Ålsta, Ekeby: Ålstedt.
Ånsta: Ågren.
Årla, Sköllersta: Årling, Aurelius.
Asby, Mellösa: Åsberg, Asquist.
Åsen, Norrbyås: Ål an der. 
Åltorpet, Nysund: Ågren.

Ä.

Angelsgöhle, Vintrosa; Ångelsman.

Ö.

Ökna, Gällersta »eller Närbyås»: Ölin. 
ökna, Gällersta: ökengren.
Ökna, Kvistbro: Öknelius.
Ökna, Längbro: Ökner.
Östanberg, Axberg: Österberg.
Örebro: Brobeck, Brobeckius, Brogren, 

Broman, Bromander, Broqibist, Ör- 
berg, Örgren, Örling, Örn, Ör- 
ström, Örsell.

12. Vid genomläsande af föregående förteckning finner man, 
att de flesta af dessa tillnamn äro svenska, och omedlelbart bildade 
af bynamnet eller sockennamnet, eller någon del däraf. Vid några 
af dessa är åtminstone ljudlikheten med stamordet någorlunda 
bibehållen, då t. ex. af Gällersta bildas »Hjelmberg», eller af 
Gersjö »Jernelius». Likaså af Hackvad »Hagström» eller af Labbe- 
torp »Lagergren». Man finner, att det icke faller sig så noga, 
med detta slags härledningar, med »en eller ett par bokstäfver mer 
eller mindre». Någon gång har man nöjt sig med en enda bok- 
staf, hvilken icke ens behöfver vara en initial, t. ex. då en från 
Axbergs-özz får heta Öländer. På 1840-talet i Örebro fanns en 
lärjunge som begärde att få heta Fredin, emedan han var från
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Fiskmanstorp; hvilken billiga begäran af rektor Gumælius gärna 
bifölls.

Emellertid tyckes det i våra tider som om man gått ännu ett 
steg längre i liberalitet, enär icke ens en enda bokstafs likhet någon 
gång tyckes hafva erfordrats, och det nya tillnamnet blifvit valdt 
Titan afseende på vare sig by-namn eller socken-namn eller faders
namn o. s. v., således rent godtyckligt; såsom då en nykommen lär
junge från Backen i Edsberg, hvars fader är mjölnare och heter 
Lars Jonsson, hvarken får heta Backlund eller Edstedt eller Molin 
eller Laurin, utan helt omotiveradt Lenancler. Ingenting namnes 
om att fadern skulle hafva varit t. ex. från Lennäs? Och i själfva 
verket »kan ju det ena namnet vara så godt som det andra». Det 
beror på den som bår det, och hur han bär det.

Vid ett fåtal af de i denna lista uppräknade personnamnen 
har nybildningen skett genom öfversättning till latin eller gre
kiska af någon del af det till grund liggande ordet. Dessa namn 
äro följande:

Betelius eller Betulander (från Bettorp, af betula »björk»), 
Certander (af Vissberga), Chronander (af Tideman), Chytræus (för- 
bråkning af Gryt), Collenius (af Backa), Cruzelius (af Korssta), 
Duchæus (af fadersnamnet Duke), Kyrenius (af Kyrkobohlet), Li- 
thander (af Stene), Lithman och Lithmenius (af Stenbro). Mane- 
lius (af »Näfvesta»), Micrelius (af Lillkyrka), Molander (af någon 
kvarn), Montelius (af Berga), Montell (af VissJer^a), Prætorius 
(af faderns ämbete, »befallningsman»), Bivelius (af VestanÄäci), 
Setander (af Börsttorp), Sutander (af Sutarboda), Ulmpagius (af 
Almby), Vilander (af vilis »ringa»; af modesti valdt i st. f. »Hög
man» eller dylikt.

Följande namn hafva uppkommit genom omvändning af staf- 
velscrnas ordning i primitivet: Sundelius (af Eldsundius) och 
Strömvall (af det för innehafvaren först föreslagna namnet Wall
ström). Broquist fick sitt namn genom en dylik omflyttning af 
stafvelserna i sockennamnet Quistbro. Namnet Alatagrius (från 
»Ving-åker») kunde här anföras. Denne blef komminister i Sköl
dinge, och därefter kaplau i Jakob, Stockholm; men har icke 
veterligen varit i Örebro skola eller haft sin verksamhet i Nerike.
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XI.
TESTAMENTEN OCH DONATIONER.

STIPENDIER OCH PREMIER.

1. Lars Olssons testamentsmedel, de ofta nämda 200 daierna, 
hvilka af borgmästaren Lars Olsson 1623 testamenterades till 
skolan under förvaltning af borgmästare oeh skolmästare, blefvo 
efter testators död, som inträffade den 9 Mars 1629, från arfvin- 
garna i Juni månad samma år uttagne, utan rektors vetskap och 
mot hans vilja; samt användes för kyrkans räkning till det olyckliga 
orgelverket. Mot denna förgripelse på skolans tillgångar protesterade 
dels dåvarande rektor Laurentius Lundins (1629), dels de följande 
rektorerna Buddæus (1637), Gravius (1654), Hessler (1666), He- 
denius (1686), Th. Schepner (1695), Walingius (1715) o. s. v.; 
men förgäfves. Beträffande räntemedlen synes på ett ställe, där 
det talas om »skolans samt orgornas, som förbrände äro, reparation», 
att någon ringa del af räntan kommit skolan till godo. På ett 
annat ställe erkännes vid en biskopvisitation, att kyrkan är villig 
oeh skyldig att betala »skulden», när den det »mäktar». I en 
konsistoriehandling från 1690-talet finnes att räntan blifvit använd 
till skolreparation. Men vid ingvisitionen och decisionen förnekas 
skulden af prosten, som menar kyrkan ej vara skyldig att betala 
den på så »osäkra»(!), grunder. Efter denna tid höljes hela saken 
allt mer i dunkel och glömska. Af kapitalet har skolan, såvidt 
dess räkenskaper och öfriga skolan rörande handlingar i Örebro 
och Strengnäs, upplysa, aldrig fått se en skymt. Ekenborg-Widell. 
intyga 1777: »Ingen den minsta anledning finnes, att skolan 
någonsin kommit i possession af dessa penningar». Hela skulden 
med kapital och minst ett par hundra års ränta utgör således 
ännu 1899 skolans fordran^.} af kyrkan.

2. Flans Mobacks testamente. Uti en inlaga af rektor 
Anders Hedenius till borgmästare och råd 1686, nämnes bland 
tillgängliga medel »för vår förfallna skolas upprätthållande» (nödvän
dig skolreparation) dessa testamentsmedel i följande ordalag. Vidare
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»formenes salige Hans Moback hafva fordelt sitt testamente i tre delar, 
eu till kyrkan, en till hospitalet och en till skolan. Där sådant 
pröfvas sannt vara, förmodar man ock att af samma testamente en 
vacker summa till skolan skall flyta». Några sifferbelopp nämnas 
icke. Hedenius var, såsom i följande rader af inlagan upplyses, ny
kommen till skolan, och kände ej nogare till dess medel och till
gångar.

Samme Hans Moback nämnes i en skrifvelse till Strengnäs 
1688, och kallas då »cardevagns-makare» (karduansmakare). Han 
var tillika brotulls-arrendator i Örebro, samt var en i samhället 
mycket aktad och ansedd man. En son till honom, Christophorus 
Moback, nämnes 1712, »född af en aktad, gammal och om vår 
skola högt förtjänt medborgare». Sonen fick sin plats bland de 
öfterste i första klassen, men blef efter några terminer förflyttad 
till dem som på kongl. slottet lära bokhålleri (artem rationariam). 
Af uttrycket »om skolan högtförtjänt man», bekräftas uppgiften om 
testamentet. Men dettas belopp och öfriga förhållanden hafva sedan 
råkat i glömska, och testamentet nämnes ej efter Walingii tid.

Slägtnamnet Moback fortfar, och hade ännu på 1870-talet en 
representant i då varande v. lektorn Johan Walfrid Moback.

3. Georg Hans Löthmans donation. Postinspektoren Georg 
Hans Löthman i Örebro förbinder sig i skrifvelse den 1 Mars 1764, 
att årligen i sin lifstid (»så länge jag lefver») betala till organisten 
Jean Lenning, om denne af biskopen antages till direktör för skolung
domens musik och sång, tvåhundrafemtio daler, samt till kantorn 
vid kyrkan Erik Lidström för undervisning i sång femtio daler; 
hvaraf hälften betalas vid midsommartiden, och den andra hälften 
vid Thomasmesso dag; med önskan att en instruktion angående 
timmar o. s. v. måtte af biskopen upprättas. Men då donator 
icke långt därefter råkade i ekonomiskt obestånd, så »förföll denna 
berömvärda anstalt, då den knappt var i verket stäld»).*

4. Olof Månssons donation. Nämdemannen och riksdags
mannen Olof Månsson i Via, Kumla socken, skänker och förärar 
den 1 Mars 1764, »uppmuntrad af en välsinnad mans exempel», 

*) Löthman egde 1756 gården N:o 19 norr om och näst intill Kungsstugan, 
och sålde sistnämda år till fältskären Nisser denna sin gård, belägen norr i 
staden vid »Nya gatan»; och på södra sidan gränsande intill borgaren Peter Askers 
gård (N:O 18 Kungsstugan) och skomakareålderman Asklings gård N:o 17.
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till Örebro trivialskola 1000 daler kopparmynt, och förbinder sig 
att därå betala 6 procents intresse, hvilket nu och framdeles skall 
blifva användt för den som blifver förordnad att undervisa ung
domen i sång och musik. Gåfvobrefvet bevittnas af postinspekto- 
ren Georg Hans Löthman och (gästgifvaren) Axel Thunström.

Tvist uppstod 1767—68, om förbindelsen vore att anse 
som donation eller testamente, hvilket sistnämda hade varit Olof 
Månssons mening. Vid Kumla häradsting afgjordes saken, efter vitt
nesförhör, på det sätt att, enär förbindelsen uttryckligen innehåller 
orden »skänker och förärar» samt Olof Månsson vid det omvitt
nade tillfället ingenting här emot anmärkt, är den att anse såsom 
gåfvobref; hvarför donator åligger att enligt dess lydelse årligen 
betala 6 procents ränta å 1,000 daler kopparmynt.

Inteckning i »häradsdomaren Olof Månssons i Rösavi» egen
dom beviljades vid Kumla häradsting 1777, då kantor Wallerstedt 
i Örebro för sådant ändamål var vid tinget till städes; hvilket 
synes af skolräkenskapen nämda år, då skjutsersättning till honom 
upptages med 16 skillingar.

Af tvänne bref, daterade 1777 i November och stälda till prosten 
Waller i Örebro, dels ifrån Olof Månsson själf, dels från prosten 
Daniel Johan Stenius i Kumla, framgår att Olof Månsson haft 
för afsigt att ändra denna disposition, af »tio plåtar» årligen, 
till ett i hans tanke nyttigare ändamål nämligen till understöd 
för dem som nu och framdeles från Kumla socken bevista Örebro 
skola, eller om sådana icke finnas, till andre scholares; ty 
»musiquen har häradsdomaren ingen håg för», skrifver Stenius. 
Denna förändring synes dock ej hafva blifvit stäld i verket, utan 
gåfvan lärer ännu kvarstå såsom ett lönebidrag till »sångläraren».

I skolräkenskapen 1787—92 upptages kapitalet af Olof Måns
sons donation till 55: 26: 8 banko.

5. Robsahmska medlen. Enkefru Anna Catharina Lönnroth, 
född Robsahm (änka efter bruksförvaltaren Sven Lönnroth), förärar 
och skänker medelst öppet gåfvobref 1770 med varm hand, till trivial
skolan i Örebro sex tusen daler (samt till fattiga och sängliggande 
änkor tre tusen och till Örebro kyrka ett tusen daler kopparmynt, 
eller tillsammans tio tusen daler).

Af de till skolan anslagna 6,000 dalerna kommer räntan å 
5,000 att användas till löneförbättring åt de trenne nedersta och
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svagast aflönade kollegerna, att de må med så mycket större sorg- 
fällighet, ömhet och nit vårda och undervisa sina disciplar; och 
räntan af de öfriga 1,000 användas till stipendier för tvänne af 
de fattigaste och till bokliga konster mest skickliga af skolbarnen, 
icke lägre än i tredje klassen af lässkolan, hvilka stipendiater ut
nämnas af kollega i denna klass.

Samma gifvarinna förordnar i testamente, dat. den 11 December 
1772, att, efter afdrag af kostnaderna för hennes begrafning, åter
stående kvarlåtenskap skall fördelas i trenne lika delar mellan 
skolan, kyrkan och fattiga enkor, samt för skolan användas på 
enahanda sätt som de föregående den 24 April 1770 med varm 
hand gifna medlen. (Originalen aftryckta i häftet 2, sid. 93—96).

I visitaiionsprololcollet 1710 den 30 Maj antecknas följande;
»Upplästes ett testamente från fru Robsahm å 6,000 daler kopparmynt 

till denna skola, förutom andra legata till pios usus\ och beslöts att 
Ephorus tillika med visitatores skulle besöka denna hedersamma fru, nu vid 
84 år gammal, på hennes säng, och henne för allt detta betacka, hvilket ock 
skedde uti sällskap med herr baron och landshöfdingen. Och förordnade 
Ephorus, att detta vackra exempel skulle i avisorna kungöras, samt årligen ett 
åminnelsetal öfver denna berömliga benefactrix hållas af någon bland stipendia
terne (kollegerne); andrå välsinnade menniskor till uppmuntran att biträda så
dana för republiquen angelägna verk».

I skolräkenskapen 1792 upptages Robsamhska donationen till förbättring 
af kollegernas löner med 311: Ö: 4, och till fond för tvenne stipendier med 
55: 26: 8, tillsammans utgörande 366: 32 banko.

De till förbättring af kollegernas knappa löner 1770 testa
menterade medlen utgjorde 5,000 daler kopparmynt, motsvarande 
416 kr. 67 öre. Sedermera tillkommo för samma ändamål af 
samma gifvarinna 50 kr., så att hela den Dobsahmska löneförbätt- 
ringsfonden utgjorde 466 kr. 67 öre.

När till detta belopp lägges den Åmanska fonden ä 250 kr., 
blifver hela kapitalet till förbättrande af kollega-lönerna 716 kr. 
67 öre; hvilket allt sedan 1831 blifvit oriktigt begagnadt såsom 
statens egendom, och äfkastningen däraf minskat statsbidraget 
till f. d. kollegernas löner. »Detta missbruk lär väl nu komma 
att hafva ett slut», skrifver rektor Gumælius 1858.

Ofvannämda änkefru Robsahm (rättare Lönnroth) hade genom 
donationsbrefvet 1770 lemnat ett tusen daler kopparmynt eller 
83 kr. 16 öre till stipendiefond. Dessa stipendiemedel, som nu 
vid förändradt penningevärde, äro så obetydliga, lära enligt ytt-
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rande af domprosten Gravander, hvilken vid stiftelsetiden var en 
bland de förste innehafvarne af detta stipendium, hafva ansetts 
som en ej ringa hjälp till fattiga skolpiltar.

Såsom Robsahmska stipendiater nämnas i räkenskaperna och skolkata
logerna till och med 1830, enligt rektor Gumælius, följande:

1787 J. P. Ekman, faktorismedsson från Orebro, afgick 1787 till Streng
näs gymnasium, och lär hafva dött såsom gymnasist eller student.

1787 Per Olof Gravander, borgareson från Örebro. Afled såsom dom
prost i Strengnäs. Gravander fick behålla stipendiet helt i ytterligare två 
år, och halft under året 1790; hvilket väl, i följd af hans utmärktare skick
lighet, lär hafva varit en synnerlig ynnest, enär stipendiet enligt donations- 
brefvet ej kunde iunehafvas mer än tre år.

Hans Teodor Wetzel, kyrkoherdeson fråa Skagershult, afgick enligt anteck
ning i matrikeln till »skrifvare-staten» (kanske till brukskontor); innehade 
det andra stipendiet åren 1788, 89, 90 samt äfven ett fjärde år 1791.

Joh. Gust. Ullström, fältväbelsson, uppbar 1790, då Gravander innehade 
hälften af det ena stipendiet, den andra hälften med 40 shilling banko. Ull
ström dog såsom filosofie magister och bataljonspredikant vid Södermanlands 
regemente.

Ullström åtnjöt sedan stipendiet odeladt 1791 och 92; möjligen längre.
And. Hildebrand Ekbohm, bruksinspektorsson från Rala i Kumla socken, 

innehade 1792, och möjligen flera år, det andra stipendiet. Denne Ekbohm 
lärer 1820 hafva varit expeditionssekreterare vid kejserliga senaten i Finland.

Ar 1817 är såsom Robsahmsk stipendiat i katalogen antecknad Lars 
Hallgren, smedsson ifrån Hallsberg, sist kyrkoherde i Axberg (berömd latin
talare).

Påföljande år 1818 nämnes såsom stipendiater samme Hallgren och L. 
Halling; den senare skomakareson från Hardemo, hvilken blef gymnasist i 
Strengnäs, och därefter lärer hafva ingått i viktualihandel i Stockholm.

1820 Anders Leonardsson, bondeson från Hallsberg, sedermera kallad 
Lagergvist, hvilken blef kyrkoherde i Lerbo, Södermanland; samt Anders Anton 
Ekholm, arbetareson från Karlskoga, hvilken samma år ingick på apotek.

1821 förenämde Leonardsson-Lagerqvist och Olof Gustaf Söderlund, 
husarsson från Gellersta, sist komminister i Tumbo och Råby; 1822 Söderlund 
och Anders Ålund, bondeson från Norrbyås; nu kyrkoherde i Stenqvista och 
Arila; 1823 de samme.

1824 Carl Wilhelm Eriksson, komministerson från Almby, sedermera 
gymnasist i Linköping; samt P. Lundgren, bondeson från Hackvad, sedan gym
nasist i Strengnäs och någon tid skolmästare i Nora; 1825 och 26 de samma.

1827 nämnes samme Lundgren och Aron Carlsson, bergsmansson från 
Hjulsjö, hvilken senare fick betyg till Strengnäs gymnasium; vidare 1829 samme 
Carlsson och J. Leon. Ringzelli, kyrkoherdeson från Snaflunda, gymnasist i 
Strengnäs, som helt ung afled af lungsot; 1830 de samma.

6. Almgrenska stipendiet. Advokatfiskalen J. P. Almgren 
och hans fru A. L. Almgren, född Billing, gifva den 29 Sept. 
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1809 till allmänna änke- och pupillkassan 1,000 riksdaler banko, 
hvaraf viss uppgifven person under sin lifstid skall åtnjuta räntan 
på 200. Efter dennas död förändras sistnämde belopp till en 
stipendiefond å 200, af testator sedermera ökad till 216: 32 
banko (325 kronor), hvarå räntan såsom stipendium tilldelas en 
fattig men utmärkt flitig och välartad yngling af Örebro stads 
infödingar, som vid trivialskolan därstädes åtnjuter undervisning-, 
I särskild skrifvelse, daterad den 29 December 1812, tilläggas 
»Punkter, som böra iakttagas vid bortgifvandet af det enligt gåfvo- 
bref för schola Carolina i Örebro stiftade stipendium», af innehåll 
att vid utnämningen endast skall fästas afseende på dygd, flit, 
gynnande naturs- och bristande lyckans gåfvor, att stipendiat 
skall tillhöra lässkolans tredje klass, ej lägre, samt då erhålla 
vitsord att äga dessa egenskaper, i hvilket fall stipendiet får åt
njutas i tre år. I brist af stipendiat med förutnämda egenskaper, 
besparas medlen till dess en dygdig, flitig, snäll och behöfvande 
lärjunge blifvit i tredje klassen uppflyttad. Af besparingsmedlen 
köpas nödiga och nyttiga skolböcker, och tilldelas sådana ynglingar 
som genom flit och kunskaper gjort sig däraf förtjänte.

Testator hade själf varit lärjunge i Örebro skola.

Almgrenska fonden staldes under annan förvaltning än härvarande rek
tors, intill i Juli 1827, då det hit aflemnades. Det hade vid nämda tid, genom 
ett par smärre tillägg af donator ökats till 325 kr., hvilket ännu (1858; är 
det belopp hvarå räntan, utgörande 18 kr. 53 öre, årligen utbetalas till en 
stipendiat som i regeln ej bör hafva lägre rum än i tredje klassen.

Tiden när Almgrenska stipendiet först började utdelas, synes ej, men 
visserligen skedde det långt före själfva ailemnandet af stipendiefonden; ty i 
1817 års skolkatalog upptages såsom stipendieinnehafvare Anders August Fris, 
komministerson från Örebro, sist teologie doktor, prost och kyrkoherde i 
Thorshälla. Denne innehade äfven 1818 samma stipendium.

Ar 1820 innehades stipendiet af Zakarias Uedengren, landsfiskalsson från 
Örebro, samt Carl Fredriksen, häradsskrifvaresonf?), hvilken 1821 ingick på 
apotek i Vadstena.

1821, 22 och 23 nämnes samme Hedengren, det sista året mot lydelsen 
af stipendieförfattningen.

1824 Axel Fredrik Barss, regementsläkareson(?), hvilken samma års höst
termin ingick i apologistklassen, och därigenom enligt författningen gick miste 
om stipendiet.

1825, 26 och 27 nämnes Gustaf Adolf Hofstedt, guldsmedsson, hvilken 
afled 1852 såsom filosofie magister och extra lärare i Örebro.

1829 Albert Wilhelm Sahlberg, häradsskrifvareson från Nora socken, för- 
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modligen af brist på kompetent inföding från Örebro; i alla händelser i strid 
mot stipendieförfattningen, som för sådant fall föreskrifver bokpremier till 
gossar i lägre klassen än tredje.

Sedan Sahlberg 1830 afgått till Vesterås gymnasium, utnämdes till Alm
grens stipendiat Carl Johan Lindbom, vaxdukstryckareson från Örebro; sist 
rektor vid Nyköpings läroverk.

7. Kongliga afgångsstipendiet. Donationen stiftades af 
kung Karl XIV Johan, och var afsedd till fyra stipendier för 
lika många från Schola Carolina utexaminerade å 66: 32 banko 
hvardera under namn af konung Karl Johans stipendium, men 
har under ofvanstående namn fortfarande utgått under konungarne 
Oskar I, Karl XV och Oskar II. Stipendiet utgör 100 kr., och 
utdelas vid afgång från läroverket.

8. Graffmanska stipendiet. Domprosten Hans Graffman i 
Strengnäs testamenterar den 15 Juli 1826, med anledning af arf- 
fursten Carl Ludvig Engene (Karl XV) födelse, två tusen riksdaler 
banko, hvaraf en tredjedel tillfaller gymnasiet i Strengnäs, och 
de öfriga två tredjedelarna skolorna i Strengnäs, Nyköping och 
Örebro. Stipendiaterna skola vara behöfvande ynglingar, som 
med goda anlag för studier förenar ett godt uppförande, hälst 
söner af dem som varit tjänstemän vid gymnasierna och skolorna. 
Vid hvardera af de båda sistnämda skolorna utdelas två stipendier 
å 13: 16 och 6: 32 banko årligen. På förslag till hvardera 
stipendiet uppföres tre lärjungar bland hvilka konsistorium ut
nämner en.

De tvänne Graffmanska stipendierna, som utgå med 19 kronor hvardera, 
utdelades första gången 1827 till den förut som Robsahmsk stipendiat (1824) 
nämde Carl Wilhelm Ericsson samt till C. J. G. Müntzing, landtbrukareson från 
Ekeby, framdeles löjtnant vid Dalregementet samt kvartermästare vid Nerikes 
regemente; 1829 samme Müntzing oeh Carl Fredrik Bergstedt, därefter docent 
i Upsala, utgifvare af Aftonbladet efter Hjerta, sist bruksägare i Östergötland.

Vid slutet af Ekenvalls rektorat funnos här vid Örebro skola endast fem 
beständiga stipendier; förutom tvänne, som till minne af den ende sonens död 
under tre års tid utdelades af fadern, brukspatronen J. C. Broms, och inneha
des af ofvan nämnde Almgrenska stipendiater (1830), Lindbom och C. Fr. Bergstedt.

Efterföljande uppgifter äro uppstälda i historisk tidsföljd och 
i öfverskådligt sammandrag, upptagande alla hufvudsakliga data 
och fakta; och meddelas här efter de in extenso aftryckta origina
len i redogörelse för »Örebro högre allmänna läroverks stipendie- 
och donationsmedel» 1886.
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9. Tiseliska stipendiet. Kyrkoherden Gustaf Tiselius i Göt- 
lunda testamenterar den 19 Juni 1831 ett litet understod för 
sådana trenne gudfruklige, flitige och anständige ynglingar i 
tredje och fjärde klasserna vid Schola Carolina i Örebro, som 
stå under beredande till evangelii tjänst; hälst en från Axberg, en 
från Kil och en från Götlunda. Härtill anslås tre tunnor råg 
från testators frälseegendom Becks qvarn i Vintrosa, att uti pän- 
ningar förvandlas efter gångbart pris.

10. Thalias stipendium. Stiftare och ledamöter af sällskapet 
»Thalias vänner» aflemna den 12 Maj 1842 till karolinska skolan 
i Orebro behållningen af gifna dramatiska representationer, tre 
hundra sjutton (317) riksdaler liksgälds, hvaraf de 17 riksdalerna 
utdelas första gången 1842, och därefter räntan på de 300 årligen 
till en skicklig och behöfvande samt för flit och rena seder utmärkt 
yngling antingen inom lärdoms- eller apologistskolan, vid lär
jungens uppflyttning till endera skolans öfversta klass.

11. Gravanderska stipendiet. Domprosten professor Per 
Olof Gravander i Örebro och hans hustru Helena Charlotta född 
Trolle, testamentera 666: 32 banko (1000 kr.), hvaraf årsräntan 
skall användas till två stipendier åt fattiga borgaresöner födda i 
Örebro och som äro välartade, dygdiga och flitiga samt bevista 
undervisningen i schola Carolina.

12. Petriska stipendiet. Till minne af reformatorerna Olaus 
och Laurentius Petri hafva åtskilliga upplysningens befordrare och 
vänner velat inrätta ett stipendium, och öfverlemna den 10 Juni 
1844 genom öfversten Fr. Kalling, såsom ombud för sällskapet 
Thalias vänner, och professor P. O. Gravander, såsom Inspector 
scholæ, fyra hundra riksdaler banko (600 kr.) till schola Carolina, 
hvarå räntan fördelas i trenne lika delar. Det ena stipendierum- 
met skall tillhöra lärdomsskolan, och det andra apologistskolan. 
Den ena stipendiaten skall vara en borgareson hälst af handtverks- 
klassen, den andra antingen en inföding härstädes eller någon 
annan lärjunge vid skolan, utan afseende på stånd. Lärjungen skall 
vara känd för ett flitigt och dygdigt samt godt hoppgifvande upp
förande; med företräde för de fattigare då öfriga omständigheter 
äro lika. Stipendierna utdelas vid flyttning till öfversta klassen i 
lärdomsskolan och till mellersta afdelningen i apologistskolan. Lärare-
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sammanträdet hålles i närvaro af inspektor eller biskop, som har 
två röster och röstar sist.

13. Fredrik Cassels stipendium. Mathilda Cassel, född 
Björkenstam, gifver den 19 December 1848, såsom minne af sin 
son Fredrik Cassel, en summa af tvåhundra riksdaler banko (300 
kr.), hvaraf räntan användes till ett stipendium till en för flit, 
berömligt uppförande och sedlighet utmärkt gosse, inom tredje 
eller fjärde klassen af lärdomsskolan; eller i händelse af förändring 
i skolans nuvarande organisation, till någon gosse med ofvan 
nämda egenskaper om tretton eller fjorton års ålder.

14. Bromsiska stipendiet. Kommerserådet Johan Conrad 
Broms i Örebro gifver den 1 Mars 1851 och den 1 Mars 1856 
en summa af tillsammanlagdt två tusen (2,000) riksdaler riksmynt, 
såsom fond till ett stipendium för två behöfvande, flitiga och 
ordentliga ynglingar, hälst ifrån Örebro, den ena å den moderna, 
den andra å den lärda linien; på det sätt att räntan från 1857 
utgår med 50 riksdaler till hvardera, och hvad i ränta inflyter 
utöfver 100 årligen insattes i sparbank till dess summan uppgått 
till 500 riksdaler riksmynt, då den uttages och förräntas, samt 
hvarje stipendium ökas till 60 riksdaler och så vidare allt fram
gent. Denna förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 
1,890 kr. 99 öre.

15. Robert Falkenstedts stipendium. Öfverstelöjtnanten August 
Falkenstedt och hans fru Hedda född Rothoff, gifva den 13 Sep
tember 1353 och den 9 Mars 1857 ett belopp af tillsammans fem 
hundra (500) riksdaler riksmynt, till minne af sin son löjtnanten 
Adolf Anton Robert Falkenstedt, hvarå räntan användes till ett 
stipendium åt en behöfvande, välartad, på sin plats skicklig och 
utmärkt flitig lärjunge, företrädesvis son af någon underofficer vid 
Nerikes regemente, därnäst inföding af Hofsta församling, eller 
tillhörande någon slägt inom Örebro stads församling.

16. Lundmarkska stipendiet. Enkefru Anna G. Lundmark, 
född Ekvall, gifver uti en skrifvelse, daterad Odensvi den 10 Juli 
1853, ttll minne af sin svärfader, rektorn i Örebro Anders Lund
mark och sin aflidne make, professorn och lektorn (i Strengnäs) 
Pehr Lundmark, hvilken vid detta af fadern med framgång styrda 
läroverk, grundlagt sina studier, till Karolinska elementarläroverket 
i Örebro en summa af ett tusen riksdaler banko (1,500 kr.),
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hvaraf räntan skall tilldelas en eller två lärjungar, hvilka genom 
flit, goda framsteg i studier samt sedigt uppförande gjort sig af 
sådant understöd förtjänte.

17. Casströmska stipendiet. Förutvarande konrektorn i Öre
bro, utnämde kyrkoherden i Sköldinge Nils Theodor Casström och 
hans fru Gustafva M. Th. Casström, född Fahlstén, gifva den 18 
Aug. 1854 till karolinska elementarläroverket i Örebro ett kapital 
af ett tusen riksdaler banko {1,500 kr.). Räntan därå utgör ett 
stipendium, hvilket skall tilldelas någon lärjunge i de tre högsta 
klasserna, hvilken pröfvas värdig och förtjänt genom flit, skick
lighet, kunskaper och uppförande utan afseende på bildnings- 
linie, bättre eller ringare lefnadsvilkor, börd eller födelseort. Sti
pendiet fortfar, jämväl om han till universitetet afgår, under första 
året af hans vistelse därstädes.

18. Hugo Schoultz’s stipendium. Helena Sjöberg gifver den 
12 September 1854 och den 10 Juni 1884, till minne af sin son 
Carl Hugo Johan Schoultz, hvilken vid 12 års ålder afled såsom 
lärjunge i Karolinska skolan, fem tusen (5,000) riksdaler riksgälds, 
hvilken summa sistnämda år förökas med tre tusen kronor eller 
tillsammans 8,000 kr., till två stipendier för lärjungar vid 
nämda läroverk. Stipendiaterna skola utses i främsta rummet bland 
de yngre eller yngste lärjungarna, och endast i brist däraf bland 
de äldre; företrädesvis de som befinna sig i största behof och där
jämte gifva godt hopp om sig, genom naturgåfvor eller allvarligt 
bemödande att utbilda dem, samt genom ett sedligt uppförande. 
En af dem bör ovilkorligen vara son af icke laglig fader. Finnes 
ingen sådan lärjunge vid Karolinska läroverket, skall en sådan 
eftersökas i Örebro stads folkskola, eller i Örebro län och före
trädesvis i Örebro stad. Stipendiaten utnämnes af en enda bland 
de ordinarie lärarne vid läroverket (rektor eller annan) efter kolle
giets hörande; skolande hvarje sådan utse sin efterträdare, hvilken 
med särskild omsorg skall vaka öfver stipendiaten och leda honom 
med faderlig ömhet, vårdnad oeh allvar. Stipendiat kan bibehållas 
så länge han vid läroverket vistas, och äfven på vissa vilkor 1—3 
år därefter. I uppgifvet fall kan en välartad, fattig, flitig lärjunge, 
utan laglig fader, interimsvis för ett eller annat år komma i åt
njutande af dessa räutemedel.

19. Hallmanska stipendiet. Prosten Gustaf Adolf Hallman
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i Sköllersta, hvilken jämte flere af hans förfäder studerat i Örebro 
skola och därefter i många år tjänstgjort såsom lärare därstädes, 
donerar till minne däraf, den 17 Maj 1856 ett tusen (1,000) riksda
ler riksmynt, hvaraf räntan skall användas såsom stipendier till tvänne 
(2:ne) i de högsta klasserna där studerande dygdige, kunnige, be- 
höfvande ynglingar, hälften hvardera; hvilket stipendium får åt
njutas äfven första året vid akademien, för inköp af böcker m. m. 
Företräde gifves för slägtingar eller dem som äro födde i Örebro, 
Axberg eller Sköllersta, om de för öfrigt ega förutnämda egen
skaper.

20. Carl Gustaf Hamiltons stipendium. Friherre Hugo Ha
milton, på Bo, skänker den 8 April 1856, till minne af sin son 
Carl Gustaf Hugo, hvilken åtnjutit sin första undervisning i Örebro 
skola, till samma skola ett tusen femhundra {1,500) riksdaler 
riksmynt till ett stipendium för någon därstädes studeranden obe
medlad yngling i fjärde klassen, som genom gudsfruktan, flit och 
goda seder gjort sig däraf förtjänt; med företräde, bland lika 
förtjänte, för den som är född inom Bo församling. Stipendiet 
får bibehållas ända till afgång till akademien.

21. Ulmgrens stipendiefond. Apotekaren J. W. Ulmgren i 
Örebro, hvilken studerat i karolinska skolan och haft fyra söner 
vid karolinska nu varande elementarläroverket därstädes, öfverläm- 
nar den 12 Mars 1861 till läroverket fem hundra {500) riksdaler 
riksmynt såsom fond till ett stipendium att tilldelas en lärjunge, 
som, ehuru saknande lyckliga naturanlag, befinnes i sista examens
katalogen äga så goda betyg, att han anses kunna aflägga god
känd afgångsexamen; eller, i brist af så qvalificerad yngling, till 
kontant utdelning eller till inköp af premier åt tvänne eller flera 
lärjungar i läroverkets fyra högsta klasser (6, 7, 8, 9,) för flit, 
arbetsamhet och berömligt uppförande, dock alltid med fästadt af- 
seende på mindre lyckliga naturgåfvor.

21. Morellska stipendiet. J. P. Morell gifver, genom skrif- 
velse daterad Lindsnäs den 1 Maj 1861, till karolinska högre 
elementarläroverket i Örebro, där testator erhållit sin första bild
ning, till fond för ett eller två stipendier, ett kapital af tre tusen 
{3,000) riksdaler riksmynt till en eller tvänne lärjungar, icke lägre 
än i femte klassen, med rena seder, utmärkt flit och jämförelsevis 
framstående kunskaper, icke af rika eller väl bärgade föräldrar, 
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från hvilken ort eller af hvilket stånd som hälst; med företräde 
för behöfvande slägtingar, vid allt annat lika.

23. Annerstedtska stipendiet. Biskopen i Strengnäs Thure 
Annerstedt förordnar i skrifvelse, daterad Dresden den 13 Augusti 
1861, att, sedan de medel hvilka 1856 såsom gåfva öfverlemnades 
till karolinska elementarläroverket i Örebro, nu 1860 vuxit till 
1,172 riksdaler 41 öre riksmynt, ett tusen {1,000) riksdaler af 
dessa medel skola utgöra fond till ett stipendium, utgående tills 
vidare med 50 riksdaler. En förstärkningsfond bildas af öfver- 
skjutande medel, och när denna växt till 1,200 riksdaler, lägges 
1,000 till stipendiefonden, dä stipendiets belopp blir 100 riksdaler 
årligen. Stipendiet, som blir ett afgångsstipendium, tilldelas en 
för flit, goda seder och framgång i studier välkänd yngling, hälst 
behöfvande, sedan han aflagt utgångsexamen och visat sig ega 
goda kunskaper äfven i latin samt grekiska och hebreiska språken. 
Detta stipendium får åtnjutas tillsammans med annat sådant, om 
synnerligt behof är för handen. Förstärkningsfonden uppgick 1885 
till 1,351 kr. 12 öre.

24. Otto Joel Gumælii stipendium. Rektor Otto Joel Gu- 
mælius förordnar den 11 April 1862, att, emedan ett större antal 
af de ynglingar och män, som under de förflutna trenne årtiondena 
studerat i Örebro, behagat hedra honom med sammanskjutande 
af tre tusen (3,000) riksdaler till en stipendiefond som skulle få 
bära hans namn, samt åt honom öfverlåtit de närmare bestämmel
serna, följande föreskrifter skola gälla. Af förenämde 3,000 riks
daler, hvilka redan den 16 Oktober 1870 på rektorns 7O:de födelse
dag till honom öfverlemnades, bildas ett stipendium för en stu
derande vid läroverket, af om möjligt 150 riksdaler riksmynt. 
Räntemedlen utdelas ej första året, utan få innestå till dess de 
vuxit till 300 riksdaler, då 100 riksdaler uttagas och läggas till 
stipendiefonden, så att stipendiet blifver 160, därefter 170 riks
daler, o. s. v. Under rektor Gumælii lifstid uppsättas på förslag 
två, tre, eller högst fyra ynglingar, bland hvilka rektor Gumælius 
utnämner en. Efter hans död utnämnes stipendiat omedelbart af 
dåvarande rektor. Stipendiaten skall tillhöra någon af läroverkets 
fyra högsta klasser (6—9), skall hafva högsta betyg för flit, seder 
och uppförande, samt därjämte samma högsta betyg för kunskaper i 
ett läroämne och högsta eller näst högsta i minst trenne af de öfriga,
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samt uti intet eller på sin höjd ett ämne hafva mindre än god
kända insikter. Stipendiet får, på vissa vilkor, behållas i fyra år 
äfven vid akademien.

25. Onämds stipendium är stiftadt 1863 i Februari af en 
läroverkets vän och gynnare, som vill vara okänd. Kapitalet är 
ett tusen (1,000) riksdaler. Ärliga afkastningen tilldelas en väl
artad, flitig och fattig yngling, som utses af rektor ensam.

26. Hallqvistska stipendiet. Läroverksadjunkten i Örebro 
Jöns Hallqvist donerar den 23 April 1860 och den 30 Januari 
1864 tre tusen (3,000) riksdaler riksmynt, till tre stipendier för 
lärjungar vid karolinska högre elementarläroverket i Örebro. Ett 
af dessa fördelas uti två lika delar så att därigenom uppkomma 
(fyra), tvänne större och tvänne mindre stipendier, hvilka besättas 
utan afseende på behof eller födelseort, dock med företräde för 
den mest behöfvande, om han är jämngod med sina öfriga med- 
föreslagna. Till reservfond lemnas särskildt 300 riksdaler riksmynt 
att växa till 450, hvarefter den egentliga stipendiefonden ökas 
med 150 och så allt framgent. Reservfonden uppgick 1885 till 
762 kr. 11 öre.

27. Stipendiet af den 3 November 1862. Såsom ett minne 
af den dag, då västra stambanan mellan Göteberg och Stockholm 
medels sidobana framdrogs till Örebro, öfverlämna Selim Heijken- 
sköld, Hampus Stellan Murner, W. von Knorring, Th. af Wirsén 
den 25 Januari 1864 till karolinska högre elementarläroverket fyra 
hundra femtio (450) riksdaler liksmynt såsom fond till ett sti
pendium med ofvanstående namn. Af nu varande kapitaltillgång 
bilda 400 riksdaler en stipendiefond, hvarå räntan årligen utdelas 
med 20 riksdaler. Öfverskjutande medel insättas i sparbank och 
få växa till 250 riksdaler, hvarefter 200 uttagas och öka stipendie
fonden, då stipendiets belopp ökas till 30 riksdaler, och sedan 
allt framgent på lika sätt. Stipendiet utdelas, utan afsende på 
behof, födelseort eller förut innehafvande stipendium, till den eller 
de ynglingar, som genom flit, rena seder och framgång i studier 
gjort sig däraf bäst förtjänte; dock må ingen åtnjuta högre sti
pendium än 200 riksdaler. — Förstärkningsfonden uppgick 1885 
till 297 kr. 73 öre.

28. Hugo Montgomery-Cederhjelmska stipendiet. Brukspatro
nen Robert Montgomery-Cederhjelm öfverlämnar genom skrifvelse,
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daterad Segersjö den 2 Juni 1865, för att bevisa sin aktning och 
tacksamhet för det karolinska elementarläroverket i Örebro, där 
hans äldste son Hugo nu aflagt studentexamen, ett tusen (1,000') 
riksdaler riksmynt till ett stipendium som från och med 1870 
utgår med tills vidare 50 kronor årligen och tilldelas en för flit, 
goda seder och framgång i studier väl känd yngling hvilken efter 
vid läroverket fullbordad studiekurs aflagt afgångsexamen till uni
versitetet. Stipendiet får uppbäras tillsammans med annat sådant. 
Af de fyra årens räntor, som efter hand insättas i sparbank, jämte 
möjligen tillkommande öfverskottsmedel bildas en förstärknings- 
fond. När denna uppgått till 1,200 uttages 1,000 och tilläggas 
stipendiefonden för att öka stipendiets belopp till 100 riksdaler 
årligen; och på samma sätt framgent. — Förstärkningsfonden upp
gick 1885 till 702 kr. 49 öre.

29. Ågrenska stipendierna. Änkefru Cathrina Ågren done
rar, för att lämna ett minne af den välvilja och tacksamhet som 
hennes aflidne man, garfveriåldermannen Anders Ulrik Ågren, 
hyste till karolinska läroverket i Örebro, den 14 Sept. 1867 en 
summa af fem tusen (5,000) riksdaler riksmynt. Stipendierna 
blifva två större på 100 riksdaler hvardera, och ett mindre på 
50 riksdaler, Stipendiater utnämnas bland lärjungar, som gjort 
sig förtjänta af mera framstående intyg om kunskaper, flit och 
sedlighet. Hvad som kan återstå af det årliga räntebeloppet, 
användes efter lärarekollegiets godtfinnande till läroverkets eller 
lärjungarnes fromma.

30. Leijonska premiet. Är 1869 den 27 Nov. lyftades för 
karolinska elementarläroverkets räkning, på grund af ryttmästareu 
M. Leijons testamentariska disposition tre hundra (300) riksdaler 
riksmynt, utan att några bestämmelser gjorts om medlens använd
ning. Medlen hafva därefter under ofvanstående benämning till
delats en behöfvande och förtjänt yngling.

31. Grefvinnan Kallings, född Bonde, donationsmedel. Grcf- 
varne Per Kalling och Hjalmar Ulf Kalling öfverlämna, till minne 
af deras aflidna moder Amelie Kalling, född Bonde, i skrifvelse, 
daterad, Myrö den 25 Maj 1871, en summa af fem hundra 
(500) riksdaler riksmynt till karolinska elementarläroverket i Öre
bro, hvaraf räntan skall tilldelas en förtjänt yngling; med före
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träde, vid lika förtjänst för öfrigt, för en sådan från Ringkarleby 
eller Glanshammars socken.

32. Sophia Bondes stipendium. A. Ankarsvärd på Bysta 
gifver till minne af sin den 13 sistl. Februari aflidna hustru, född 
Sophia Ulrika Bonde, den 1 April 1867 till karolinska högre 
läroverket i Örebro två tusen (2,000") riksdaler riksmynt såsom 
fond till ett stipendium, hvilket tilldelas en lärjunge i någon af 
läroverkets högre afdelningar som utmärkt sig genom sedlighet, flit 
och kunskap; med företräde för någon sådan från Bysta-godset, 
om denne gjort sig förtjänt af lika goda vitsord. Undantagsvis 
kan det tilldelas någon lärjunge i de lägre klasserna, om denne 
särdeles utmärkt sig och anses synnerligen begåfvad, samt i verk
ligt behof af understöd för att vid läroverket kunna uppehålla sig. 
Till förstärkning af stipendiefonden är den 1 Oktober 1872 af 
testator öfversändt ett ytterligare tillskott af två tusen kronor 
(summa 4,000 kr.) •

33. Erland Herléns stipendium. Läroverksadjunkten i Öre
bro Per August Wikander öfverlämnar i skrifvelse, daterad Maj 
1874, på öfriga bidragandes vägnar, till karolinska elementarläro
verket i Örebro, såsom ett minne af den plikttrogne, af sina lär
jungar varmt älskade läraren, den trofaste kamraten och tillitsfulle 
vännen adjunkten Erland Herlén i Örebro, ett kapital af ett tusen 
fem hundra (1,500) kronor, såsom stipendium till en yngling i 
läroverkets afgångsafdelning. Stipendiaten utses genom öppen om
röstning bland lärjungarne i afgångsafdelningen, i klassförestån
darens närvaro. De röstande böra därvid, jämte flit och goda 
seder, fästa afseende i främsta rummet vid det på afdelningen ut- 
öfvadt välgörande inflytande såsom en god kamrat i detta ords 
ädlaste betydelse. Erhåller ingen vid första omröstningen fullt 
halfva antalet röster, anställes ny omröstning mellan de två som 
undfått största antalet röster. I händelse af lika röstetal fälles 
utslag genom lottning. Detta stipendium, som uteslutande till
sättes af lärjungarne, utgör intet hinder för erhållande af de sti
pendier och belöningar som af lärarekollegiet utdelas.

34. Rohloffska premiet. Bokhandlaren C. A. Rohloff i Öre
bro testamenterar den 8 Januari 1875 till karolinska läroverket i 
Örebro, en summa af ett tusen (1,000) kronor, hvars årliga ränta
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skall användas till premieböcker åt välartade och däraf förtjänte 
skolynglingar.

35. J. W. Gyllanderska stipendiet. Till minne af handlan
den J. W. Gyllander i Örebro, och för att gagna dess läroverk, 
där han erhöll sin första undervisning, gifva hans dödsbo-delägare 
Augusta, Adolf, Gustaf och Amalia Gyllander till karolinska högre 
elementarläroverket i Örebro, den 5 Aug. 1876, en summa af 
fem tusen (5,000) kronor till eu stipendiefond, hvaraf årliga rän
tan skall tilldelas tvänne behöfvande, i Örebro stad födde, samt 
för godt uppförande, flit och kunskaper kände ynglingar i någon 
af läroverkets tvenne högsta klasser (sjätte och sjunde); eller i 
brist på sädana, dem som äro födde i Nerike och förnämligast i 
Edsbergs församling. Behöfvande släktingar som i öfrigt äro lika 
berättigade (med de föregående), äga företräde.

36. 1866 års afgåiigskamraters stipendium. Till minne af 
den för tio år sedan tillryggalagda studietiden vid karolinska högre 
elementarläroverket Orebro, öfverlämna Albert Forsell, Gustaf 
Lybäck och Gottlieb Spangenberg, enligt kamraternas uppdrag, 
den 27 Sept. 1876, till läroverket, de för detta ändamål insam
lade medlen ett tusen (1,000) kronor såsom fond för ett stipen
dium. Af den årliga räntan skall en fjärdedel läggas till kapitalet 
för fondens ständiga förökande, och de öfriga tre fjärdedelarna 
årligen utdelas till någon lärjunge vid läroverket, som lärarkolle
giet finner däraf förtjänt, och för hvilken understödet är behöfligt. 
Innehafvande af annat stipendium utgör ej hinder att i händelse 
af behcf och förtjänst erhålla äfven detta. Tillökningsfonden ut
gjorde vid 1885 års slut 241 kr. 40 öre.

37. En gåfva från en läroverkets vän. Till högre elementar
läroverket i Örebro öfverlämnades den 1 Juni 1876 på gifvarens 
vägnar genom rektor L. Phragmén ett kapital af ett tusen (1,000) 
kronor, hvaraf räntan skall tilldelas en flitig, sedig och behöfvande 
yngling. Stipendiet må kunna bibehållas, så länge stipendiaten 
fortsätter sina studier vid läroverket, och innehafvas tillsammans 
med annat stipendium.

38. Bergenschöldska stipendiet. Helena Bergenschöld, hvilken 
i sin sena ålderdom saknar egna barn, gifver den 29 Jan. 1880, 
till karolinska högre elementarläroverket i Örebro, sin aflidne mans 
landshöfding Bergenschölds porträtt, samt två tusen (2,000) kro- 
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nor, med önskan att det förra måtte erhålla ett rum i läroverkets 
högtidssal och räntan af pänningbeloppet årligen tilldelas en lär
junge, ej i lägre men väl i högre klass än fjärde, som med af- 
seende på behof i förening med flit och goda seder, däraf anses 
vara förtjänt; hälst från Kräklinge församling i Nerike.

39. H. II. Gyllanderska stipendiet. Handlanden Hans Hen
rik Gyllander testamenterar 1881 till högre allmänna läroverket, 
eller karolinska skolan, i Örebro fem tusen (5,000) kronor, däraf 
årliga räntan fördelas uti tre lika stora stipendier hvilka tilldelas 
för kunskaper, flit och sedlighet förtjänta ynglingar, från och med 
femte klassen och dårutöfver, med företräde först för släktingar 
och därnäst för dem som äro från Edsbergs församling; och böra, 
med iakttagande af nämda fordringar rörande flit m. m., de komma 
i åtanke som i ekonomiskt hänseende af dessa stipendier mest äro 
i behof.

40. Prins Eugene eller hans kongl. höghet arfprinsens, her
tigen af Nerike Eugene Napoleon Nikolai, stipendium. Konung 
Oscar II skänker till minne af hertigens den 26 Jan. 1884 med 
heder aflagda mogenhetsexamen sistnämda dag, till Orebro högre 
elementarläroverk fyra tusen (4,000) kronor; af hvilkas årliga 
ränteafkastning ett stipendium tilldelas en yngling som där med 
maturitetexamen fullbordat sina studier, samt är medellös, flitig 
och framstående såväl genom sitt uppförande som sina kunskaper. 
De räntemedel som å kapitalet upplöpa till den 1 Juni 1884, 
äfvensom möjligen uppstående utöfver fem procent, insättas i spar
bank, intill dess de uppgå till 1,200 kr., då 1,000 kr. uttagas 
och läggas till fonden för att på bästa lagliga sätt förräntas; hvar- 
efter lärarekollegiet bestämmer, om de skola anses såsom fond för 
ett nytt stipendium, eller om de böra användas till upprätthållande 
af den eller de förnt inrättade stipendierna vid belopp som fullt 
motsvarar gifvarens afsikt. — Förstärkningsfonden uppgick 1885 
till 105 kr. 80 öre.

41. Lars Gustaf Westerlings stipendium. Kamrer Lars Gu
staf Westerling i Örebro öfverlämnar den 30 April 1884 till karo
linska högre allmänna läroverket i Örebro fem hundra (500) kro
nor; hvaraf räntan, högst fem procent, tilldelas en flitig och sedig 
lärjunge från Örebro stad. Dessutom bifogas 50 kr. till insätt
ning i Örebro sparbank, att växa till 200 kr.; hvarefter 100 kr.
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uttagas och läggas till kapitalet. — Tillökningsfonden utgjorde 
1885 62 kr. 51 öre.

42. Nils Arfwedssons stipendium. Ludvig Arfwedsson öfver- 
lemnar i skrifvelse, daterad Hedensö den 11 Juni 1885, till högre 
allmänna läroverket i Örebro ett tusen {1,000} kronor, hvaraf år
liga räntan skall såsom ett stipendium med ofvanstående namn 
tilldelas en fattig, skicklig, sedig och behöfvande yngling. Stipen
diet får bibehållas så länge stipendiaten fortsätter sina studier vid 
läroverket, och kan innehafvas tillsammans med annat stipendium.

43. <9y?n7ia«tÆ-stipendiet. Denna fond är fortfarande under 
bildning, och uppgick 1885 till 253 kr. 72 öre.

44. P. 0. Jansson förordnar i testamente, dateradt den 15 
Maj 1879, att vid namngilven persons död utan bröstarvingar, 
fem tusen (5,000) kronor skola öfverlemnas till hvardera af Streng
näs och Örebro elementarläroverk, hvaraf räntan årligen tilldelas 
en, vid hvardera af dessa läroverk till någon af rikets universitet 
eller andra läroanstalter, afgående yngling, som gjort sig känd 
för flit, sedlighet och ett stadgadt uppförande.

xvu



CCLVIII Sättet för samlandet af uppgifter.

XII.
ARKIV-ANTECKNINGAR.

1. Vi hafva redogjort för de arkiv och samlingar som vi hafva 
haft tillfälle att rådfråga. De hafva varit skolbilioteket i Örebro 
och den svaga begynnelsen till ett skolarkiv som där förefanns, 
samt kyrko-, rådstufvu- och slotts-arkiven i Örebro; vidare riks
arkivet och kongl. biblioteket i Stockholm, Palmsköldska, Fantska 
och Nordinska samlingarne i Upsala, samt i all synnerhet konsi- 
storie-arkivet i Strengnäs. Det har under fortgåendet af dessa 
forskningar, visat sig, att äfven det tekniska tillvägagåendet vid 
samlandet af uppgifter är en konst som man behöfver lära sig, 
och att man får betala tämligen dyra lärpänningar innan man 
kommer under fund med den. Man bör icke skrifva med blyerts 
i en liten anteckningsbok, emedan det lätt blir suddigt och 
oläsligt och alltid behöfver skrifvas om; utan med bläck, så vidt 
tillfälle gifvts till sådan bekvämlighet, att man får sitta och skrifva 
vid ett bord. Icke heller är det rätt praktiskt att föra sina anteck
ningar uti en större inbunden bok, äfven med rätt breda margi
naler, afsedda för tillägg och komplettering; emedan marginalerna 
vid växande material alltid blifva otillräckliga, hvilket vållar nya 
omskrifningar och kasserande af det förut skrifna. Utan man bör 
skrifva på lösa blad, hälst af lika stort format, t. ex. lösa half- 
ark i folio, hvilka lätt och utan hinder kunna omflyttas och ordnas 
i sitt sammanhang, först efter tidsföljd och därnäst efter innehål
let, i vederbörliga grupper. Förlusten är endast pappersåtgången, 
men vinsten är en högst betydande besparing af tid och arbete, 
och därigenom äfven af kostnad, då tiden är i mer än ett afseende 
dyrbar. Man hinner utträtta minst dubbelt mera; och den minsta 
detalj har mångdubbelt större värde, då den kommer på sin rätta 
plats. Den sprider då ofta ett förträffligt ljus både på det före
gående och efterföljande. Detta har visat sig särskildt vid stu
diet af handlingarne i Strengnäs-arkivet, och vid sammanställning 
med de notiser som vunnits å andra håll.

Vid forskningen i ett arkiv påträffar man emellertid ofta sa-
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ker som man icke sökte, men som äro allt för värdefulla för att 
förbigås eller såsom för tillfället obehöfliga kasseras. De böra 
således med vederbörlig pietet tillvaratagas eller åtminstone anteck
nas. Det gäller att finna sig i den oväntade rikedomen, liksom 
man förut ofta måst finna sig i fattigdomen och den stundom 
totala bristen på upplysningar i de saker som man sökt, men 
kanske icke alltid sökt på rätt ställe.

Emelletid har det förra slagets upplysningar, där man funnit 
något hvarefter man icke sökte, ledt till en mängd anteckningar, 
som nu i detta kapitel få sitt rum, och som vi nu här, efter full
ständigare dels afskrifter, dels excerpter, från originalen, samman
fört under den gemensamma rubriken: Arkiv-anteckningar.

2. Af det tämligen omfattande och mångskiftande forsknings
material som sålunda kommit oss till del, meddela vi i samman
trängd form några i sitt slag högst märkliga bidrag till vidskepel
sens historia, om djäfvulens och hvarjehanda onda andemakters 
personliga uppträdande i sinnevärlden; icke blott under slutet af 
1600-talet, hexprocessernas och blåkulla-färdernas tidehvarf, där 
sådant var att förvänta, utan ända från 1620-talet intill ett godt 
stycke in på följande århundrade.

Vidare hafva vi funnit talrika uppgifter om tillståndet i lan
det under krigstiderna samt nöden och utarmandet under de ofta 
ganska ojämt fördelade krigsbördorna, äfvensom eländet under de 
ofta förekommande hemsökelserna af pesten; till hvars förekommande 
och afhjälpande behöfliga åtgärder merendels helt och hållet sak
nades. Härtill komma åtskilliga skolförhållanden i Orebro på 
1650-talet, samt konsistorii under en lång tid föga framgångsrika 
bemödanden för upphjälpande af undervisningen i skrif- och räkne
konst och bokhålleri äfvensom af sång och musik, samt dessa läro
ämnens uppbringande till åsyftadt »flor»; ytterligare åtskilliga på 
de lärda språken, latin och grekiska och hebreiska affattade skrif
ter och ansökningar från delvis mycket framstående män; förutom 
en stor mängd märkliga bref och skrifvelser till Strengnäs från 
en i Örebro född prästman, sedan prost och kyrkoherde i Stora 
Sunds pastorat i Åländska skärgården, sist i Ytterselö pastorat 
nära Strängnäs; samt slutligen några notiser om Örebro stad på 
1730—70-talet och en del interiörer ur familjelifvet därstädes, för 
så vidt de varit föremål för konsistorii behandling, de sistnämda
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belysta genom handlingar ur Örebro rådstufvu-arkiv. Härtill komma 
äfven nägra märkliga Notata från Strengnäs gymnasium 1814—17.

3. Spökerierna i Kumla prästgård 1627. Pastor därstädes 
sistnämda år var Johannes Laurentii Nericius (F. 262, 300); 
hvilken är för oss bekant sedan 1625, då han jämte mäster Nils 
(Nicolaus Bothniensis), pastor i Örebro, och trenne representanter 
för borgerskapet därstädes, undertecknat skolinv entartet. Han skrif- 
ver sig då Cumblensium pastor. Johannes var först huspredikant 
på Göksholm i Mellösa, och därefter i 24 år pastor i Knista, 
samt från 1619 prost i Kumla. Spökerierna (de beryktade prce- 
stigice Kumblenses) gällde hans dotter Margareta. Förloppet 
därvid skildras af en nära samtida författare, på det sätt som vi 
nu strax skola i korthet meddela efter det latinska originalet.

Efter att hafva angifvit årtal, namn och ställe för de ifråga
varande tilldragelserna fortfar skildraren sålunda:

»Satan frestade Margareta först i gestalt af en hvit fågel, därefter i 
skepnad af en svart man, som först låtsade leka med henne; därefter lindrigt 
sårade henne och slutligen sökte taga lifvet af henne. Förföljelsen skedde 
genom bultningar i väggen, där hon hade sin säng, och vidare hvar som helst 
hon befann sig, inom eller ntom hus, i kyrkan eller annorstädes. Detta fort
for uti nio månaders tid. Flickan var lekamligen besatt af djäfvulen, hvilken plå
gade henne medels häftiga rörelser, bultningar, samt än utsträckningar, än sam
mandragningar af lemmarne. Genom öronens bedöfvande och ögonens förvridande 
inåt hufvudet, beröfvade han henne för flera timmar förmågan att höra, se, 
eller tala; och sedan hennes tungas band omsider blifvit lösta, uppäggade han 
henne till förskräckliga hädelser mot Gud och den heliga treenigheten samt 
mot Guds heliga ord, och tvingade henne att ägna åt honom själf all den 
hyllning oeh heder som tillhör Gud allena. Sedan han på sådant sätt uti tre 
hela veckor utöfvat sitt tyranni mot flickan, förvandlade han sig till en tre
faldig ljusens ängel, med ett anlete skinande som solen och bärande en fotsid 
klädnad, samt uppträdande såsom predikant, besvärjare, undergörare och profet. 
Och icke var antalet af onda andar städse det samma, ty då det i förstone 
var blott tre sådana, ökades det efter hand till sju och sjutton, och slutligen 
sju hundrade, hvilka uppträdde med käppar, pålar och järnkedjor. Af dem 
hade hon fått i sig (hatistu absorptos) först tre och därefter sju, under det 
de öfrige voro utom henne och hvar för sig kvarstannade i kammaren.

Den olycklige fadern insände till biskop och konsistorium en 
utförlig skriftlig relation om djäfvulens förskräckliga grasserande 
i hans eget pastorat och med hans egen af sådana hetnsökelser 
drabbade dotter. Relationen afgick några dagar före hans egen 
död, den 15 Aug. 1629. Den har ej blifvit i arkivet påträffad.
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Biskopen, Laurentius Paulinus Gothus, hade emellertid utan 
tvifvel sjålf personligen varit på ort och ställe i Kumla, för att 
med egna ögon öfvertyga sig om förhållandet. Han ansåg det 
tillstånd som nyss blifvit beskrifvet för en otvifvelaktig besatthet 
af djäfvulen (obsessio corporalis a diabolo). Kort därefter vid 
ett i Strengnäs hållet prästmöte 1630, behandlas denna märkliga 
och fasansfulla casus uti ett inför stiftsbröderna hållet tal (syno- 
daloration); och hans ämbetsbroder biskopen Johannes Baazius 
i Vexiö anförde, såsom ett utaf de äfven i nyaste tider bekräf
tade vittnesbörden på afgrundsandens hemsökelser bland människors 
barn, detta djäfvulens grasserande, uti sitt kyrkohistoriska arbete 
Inventarium historiæ ecclesiastical (pag. 761); hvarefter i en något 
senare tid samma ämne vidsträcktare behandlades i en lärd akade
misk afhandling Om Spöken, under presidium af professor Johannes 
Esbergius; pro exercitio försvarad den 12 Juni 1700 af Andreas 
Dahlbom, Orebrogid-Nericius. Det är ur Esbergii lärda afhand
ling som ofvan anförda utdrag är hämtadt.

Om Andreas Dahlbom äro vi i tillfälle att meddela, att han var född 1670 
i Örebro, där fadern var skräddare; genomgick Örebro skola, i hvars matrikel 
hans namn dock ej ännes. Blef gymnasist i Strengnäs 1688, student i Upsala 1696, 
disputerade pro exercitio De Spectris 1700. Blef därefter eloquentiæ et poeseos 
lector i Strengnäs, och sist pastor i Björkvik; död 1744 (Aur. 38. Drysén, 
Lektorer i Strengnäs, tr. 1871). Denne Andreas Dahlbom är ej att förblanda 
med brodern, som var pastor i Vintrosa (F. 60S), eller med brorssonen, pastor i 
Svennevad (F. 555).

Beträffande Margareta skulle nutidens medicinska vetenskap 
utan tvifvel hafva förklarat hennes sjukdom såsom ett fall af mania 
religiösa i förening med kramp och konvulsioner m. m.; men för 
1600-talets uppfattning var den supranaturella förklaringsgrunden 
den enda som kom i fråga. Tidehvarfvets hela riktning var nu 
en gång för alla sådan, och tron på andars inverkan inom sinne
världen stod fullt tillsammans med tidens teologiska satanologi 
och demonologi, samt dess filosofiska mysticism och naturveten
skapliga magi. Vantron delades af kulturperiodens lärdaste teo
loger och jurister, hela rättskommissioner och konsistorier o. s. v., 
samt kostade i senare hälften af 1600-talet en myckenhet män
niskor lifvet.

Sedan den gamle Johannes Laurentii, Margaretas fader, 
1629 aflidit, efterträddes han i Kumla af Johannes Petri Vigæus 
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hvilken varit rektor i Örebro 1606—12, därefter pastor i Asker 
1612—30, och nu här i Kumla, från sistnämda år. Efter Vigæi 
ankomst till Kumla synas emellertid spökerierna alldeles hafva af- 
stannat, eller läto åtminstone ej vidare höra af sig. Vigæus fick 
lefva ostörd i Kumla intill sin död, som inträffade redan året 
därpå 1631.

Hans änka konserverades af efterträdaren, förutvarande lektorn 
i matematik vid Strengnäs gymnasium Petrus Magni Bellander; 
hvilken i Örebro skolas historia är lika så välbekant som Vigæus. 
Han var född i Belsås af Qvistbro församling, lärjunge i Öre
bro skola, prästvigd 1621, lektor 1630, prost i Kumla 1632, 
död 1650.

Bellander var 1632 vid påskhögtiden nyss välönskeligen till Kumla an
länd. Hörsamlingen skrifver i Juli månad samma år till Strengnäs, att Bel- 
lauder är församlingen i allo väl behaglig och särskildt därför, att han »all
deles till sinnes är att begifva sig i det heliga äktenskapsståndet med vår 
länge nog högtbedröfvade prästänka, hustru Karin Olof sdotter»; och beder där
för att han måtte blifva till kyrkoherde i Kumla tillförordnad och konfirme
rad. Nämden och sexmännen hafva undertecknat sina bomärken. Den nykomne 
pastorn skrifver själf till biskopen (Paulinus) och dennes närmaste, med bjudning 
till bröllopet mellan »mig och Johannis Vigæi änka, hvilken bröllopshögtid är 
utsatt att hållas i Kumla prästgård, söndagen näst före Olofsmässa den 22 
Juli 1632».

Bellander har efterlämnat en haudskrifven, nu i Örebro skolas 
bibliotek förvarad, samling in 4:o med titel: Promptuarium, cui 
literce et acta varia, variis temporibus hine inde a 7’(etfo Af(agni) 
Bellandro collecta, inveniuntur (1538—1650); innehållande bland 
aunat hans afgångsbref från Örebro, utfärdadt af scholce Örebro- 
giensis moderator (namnet icke uppgifvet), äfvensom den enda 
uppteckning som finnes af Jacobi Budbeckii Leges scholce Örebro- 
ensis (från omkr. 1615). Bellander, som blef präst 1621, torde 
hafva fått sitt afgångsbetyg af Andreas Birgeri Cantherus, hvilken 
var rektor 1612—15. I Liber scholæ finnes ej Bellanders namn.

Att Bellander, liksom hela hans samtid, trodde på djäfvulens 
grasserande i både en och annan form, framgår af hans anteck
ningar ur Strengnäs konsistorii äldre acta. Bland dessa auteck- 
ningar förekommer jämte mycket annat en sådan de coitu diaboli 
cum muliere, hvarom en piga aflagt bekännelse inför kapitlet. Om 
diabolus var för öfrigt kändt och konstateradt, att han var både 
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incubus och succubus. Märkliga detaljer, som bär icke ens kunna refe
reras, finnas i samma »bekännelse» af nämda kvinna, hvilken synes 
hafva varit något oklar i sina stygga fantasier; såvida ej enfalden 
var simulerad. Vi erinra att Luther själf i sin uppfattning om 
djäfvulens personliga uppträdande var en äkta medeltidsman, och 
trodde att »der Teufel so gar Kinder mit den Weibern erzeugt».

4. Spökerierna i Sköldinge på 1630-talet. Äfven här äro 
flera af de uppträdande personerna oss väl bekanta. Vi minnas 
hurusom sockendjäknen Olaus Barvensis, stadd på sin socken
vandring, uti Sköldinge prästgård sammanträffade med en knekte- 
präst, hvars synnerliga ogunst han ådrog sig genom att icke till 
fullo uppskatta den ära som honom, den ännu »behornade» och 
icke »deponerade» djäknen, vederfors att få vara i lag med gamla 
präster och dricka tillsammans med dem. Vi minnas äfven pastor 
på stället dominus Ericus i Sköldinge, hvilken för »dryckeri» samt 
träta och kif med hustrun (hennes namn icke angifvet), äfvensom 
för andra felaktigheter, af konsistorium fälldes till vederbörligt an
svar. Det är denne Ericus och hans hustru, om hvilka vi nu 
till en början skola tala.

Vi hafva då att först presentera mannen. Han heter full
ständigt Ericus Andrece Rogstadius, och synes hafva varit bördig 
från något ställe Rogsta eller Eosta i Nerike. Han var först 
kaplan i Kil (F. 254) i början på 1600-talet, därefter 1618 
kaplan i Mellösa (F. 437), och befordrades 1630 till pastor i 
Sköldinge, död 1653 (Aur. 428, Hagstr. 2, 80). Har i Sköldinge 
blifvit kallad för »spökprästen». Hans porträtt finnes i kyrkan.

Vi komma nu till hustrun. Hurudant tillståndet var i präst
gården, kan man finna däraf, att enligt en något senare anteckning 
i en gammal »Annotations-Bok» i Sköldinge, ifrågavarande präst
hustru för ett i samråd med sin tjänstedräng begånget mord, på 
sin stjufson (Rogstadii son i ett föregående gifte), sedermera under
gick dödsstraff'). Mordet begicks en söndagsförmiddag under guds-

*) Enligt från Sköldinge ingången skrifvelse, är den omnämda antecknings
boken, uti inventarium 1855 benämd »Annotationsbok från 1625», ledsamt 
nog förlcommen. En anteckning från 1890 säger helt kort: »jinnes ej». »Den 
har icke kunnat påträffas hvarken i prästgården eller sakristian. Troligen ut
lånad och — bortglömd.» Den har emellertid förkommit mellan åren 1855—90 
Innehafvaren anmodas att återställa den!
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tjänsten. Liket neclgräfdes i källaren. För att göra sannolikt att 
stjufsonen rymt, skaffade man samtidigt undan en häst ur stallet. 
Ar lörflöto. Sedan brottet en längre tid därefter blifvit uppen
bart, återfunnos den mördades kvarlefvor i källaren; och föröfvarne 
af mordgärningen befordrades till sitt förtjänta straff.

Nu kommer uppteckningen af själfva spökhistorien, eller de 
tilldragelser som föranledde upptäckten af brottet. Den fanns uti 
den i Sköldinge förvarade men nu förkomna »Annotations-Boken» 
från nämda tid, och anföres här efter Follén. ■—• »Annotationen» 
har påtagligen skett flere år senare och efter Rogstadii död (1653), 
samt berättelsen under de därefter förgångna tvänne decennierna 
undergått åtskilliga tillägg af den efter hörsagor delvis ur minnet 
förtäljande, delvis fritt diktande fantasien.

Spökerierna uppgifvas emellertid hafva börjat samma år och 
dag, den 6 Nov. 1832, som konung Gustaf Adolf blef skjuten 
vid Lützen; och anteckningen är af ungefär följande innehåll:

En kyllerklädd ryttare spränger nämde dag in på gården i Sköldinge, där 
prästen stod på backen utanför gårdsporten. Prästen tror sig igenkänna rytta
ren, och hälsar honom: »god dag, välkommen, Hoffman! hvarifrån kommer han?» 
Denne svarar: »jag kommer från de tyska orterna». »Hå, det var artigt. Då 
få vi veta, hnr det går med kriget; hur står det till?» »Jo», svarar rytta
ren, »där står så till, att i dag har kungen blifvit skjuten». »Gud bevars! 
aldrig kan det vara möjligt», säger kyrkoherden, »att det skett i dag, så att 
I kunnen veta det och nu vara här«. »Jo men, så är det i sanning», säger 
den andre; »får jag lof att hvila hos Er öfver natten?» »Då skall Hoffman 
gå in och fråga min hustru», säger prästen. Denna var alldeles obenägen, och 
ville icke herbergera några resande. Till sist efter någon ordväxling, säger 
hon: ”drag till helvetes upp i nattstugan, och lägg er där!«

Men ryttaren blef en orolig gäst, som ganska ovilligt lät sig affärda. 
Han började med ett ohyggligt buller och allehanda oroligheter, i och utom 
husen, så med lösa tings kringkastande, som med kreaturens plågande, otidiga 
utsläppande och svansarnes sammanbindande o. s, v.

Tillståndet blef efter hand allt mer olidligt. Prästen kallar till sig sina 
medbröder, att söka deras råd och hjälp, utom det att förböner sägas hafva 
blifvit hållne i nio angränsande kyrkor, men allt förgäfves. Ingenting hjälpte.

Nn skrifver dominus Ericus till konsistorium och begärer hjälp därifrån; 
hvarför biskop Laurentius Paulinus, domprosten Matthias llsbodinus och kon~ 
sistorii-notarien (icke namngifven) komma till ort och ställe, för att om saken 
göra undersökning. De tre herrarne från Strengnäs komma emellertid för 
sådant ändamål till Sköldinge, och blifva inkvarterade i samms nattstufva, där 
spöket i ryttarekyllern hade sitt egentliga tillhåll. Dessa tre lägga sig i hvar 
sin säng; biskopen och domprosten en i hvardera hörnet framme i rummet, 
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men notarien i hörnet närmast dörren. En silfverkanna med öl sättes fram pä 
bordet, och ett brinnande ljus ställes därbredvid. De båda förra, såsom gamle män 
och uttröttade af resan, somnade snart; men den unge notarien ligger vaken.

Då kommer vid midnattsid spöket in i nattstufvan. Ryttaren (fortfarande 
klädd i kyller) går fram till bordet, tager ljuset i hand, stiger först fram till 
biskopens säng, lyser på honom och säger: »ja så, är det du, fader Lars? du 
är min sann icke så god du; jag känner dig». Går därpå till domprosten och 
säger: »ha, ha! är det du broder Mattis? jag känner nog ock dig; du är 
inte heller mors bästa gris». Hvarpå han går till notarien, som ännu ligger 
vaken och hade dragit täcket öfver hufvudet. »Men hvad är du för en?» säger 
han, »du skall min sann få betala laget!» Notarien började i sin förskräckelse 
skrika, så att biskopen och domprosten vaknade; men i detsamma försvann 
spöket ur deras åsyn. Notarien berättar, på tillfrågan allt hvad som förefallit.

En stund därefter kommer spöket åter in, stiger fram till bordet, tager 
en klunk ur silfv erkannan, dricker biskopen till, med anmodan att biskopen 
ville dricka hans skål. Biskopen svarar: »jag hafver Gud med mig, och dric
ker icke ur kanna med dig». Spöket går därefter till domprosten med samma 
anmodan. Denne tager kannan, samlar alla sina krafter, lyfter litet på krop
pen och säger: »där har du din vederbörliga skål!» Den högmodige anden 
förtröt en sådan skymf och säger: ».Vå, Matte! du skall få se att du icke 
hafver gjort detta för intet!» Spöket fick nu tillsägelse att i Guds namn 
denna gången afvika, och påföljande morgon på en bestämd timma sig där 
infinna.

De somnade därpå in. Domprosten föll i en orolig dröm om sitt heder
värda skägg, det han då, såsom äljes alltid, hade om nätterna uti en särskildt 
härtill gjord pung förvaradt. Han tyckte i sömnen att någon ville med våld 
afrifva honom hans vackra skägg. När han vaknade, kommer han sin dröm 
ihåg, upplöser pungen, tager sig om skägget, då han finner det som en laf- 
tapp sittande löst vid hakan; hvilken var alldeles slät, liksom om skägget hade 
blifvit med hett vatten afskålladt.

Spöket instälde sig på bestämd timme påföljande morgon, och blef i 
Guds namn tillspordt, hvem han var och hvad han hade att göra här. Han 
bekände då att han var en oren ande, som på Guds den högstes tillstädjelse 
skulle grassera här, intill dess det begångna dråpet blefve uppenbart, och 
det i källaren nedgräfda liket blifvit befordradt till sin rätta hvila, samt de 
skyldige straffade.

Detta gaf anledning till att anställa en laglig undersökning om brottet; 
och denne anden i ryttaredräkt blef i Guds kraft afvisad, att aldrig mera oroa 
denna gård. Hvarpå de stungit ett hål genom fönsterblyet och befallt honom 
därigenom draga sina färde. Då har han efter mycket missnöje nödgats lemna 
kyllern kvar på en spik i rummet, och genom bemälda hål dragit sina färde. 
Kyllern har ock där blifvit kvarhängande, till dess den multnade sönder och 
fallit stycke för stycke.»

Så lyder uppteckningen. Vi hafva gjort oss besvär att i 
möjligaste korthet referera denna besynnerliga historia; och erinra
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nu endast, att den härstädes omförmälda silfverkannan, med öl uti, 
synes vara samma pjäs som förut är omnämd i historien om soc
kendjäknen och knekteprästen. Bland öfriga egendomligheter före
kommer först och främst, att spökeriet skulle hafva tilldragit sig eller 
åtminstone tagit sin början redan 1632—33, ehuru prästhustrun 
ännu 1636 vid Mikaelitiden lefde och ingenting då ännu var upp
täckt om hennes ogärning; samt vidare att början på historien, 
Gustaf Adolfs död vid Lützen, hvilken redan samma dag den in
träffade (således med telegrafens hastighet!) blef känd i Sköldinge 
prästgård, och slutet på samma historia, om upptäckten af präst
hustruns brott, knappt synes stå i ett begripligt sammanhang med 
hvarandra. Detta kan dock förklaras därigenom att uppteckningen 
af historien skett så många år efter de händelser som skildras, 
att tidsföljden och sammanhanget råkat i förvirring.

Men det faktiska i hela historien synes vara, att ett groft 
gyckel legat till grund för »spökerierna», från början till slut. Man 
får antaga, att någon misstanke om det begångna brottet gjort 
sig gällande, och sökt sig uttryck uti ett tillstäldt spökeri. Det 
var utan tvifvel ganska kroppsliga spöken, som åstadkommit ovä
sendet i nattstufvan, bullersamt omkringkastat en mängd lösa ting 
därstädes, vidare släppt ut kreaturen i otid, bundit dem tillsam
mans vid svansarne o. s. v.; äfvensom betett sig oförskämdt mot de 
vördige herrarne från Strengnäs, druckit öl med dem, klippt af 
skägget på den sofvande m. m. Den »orene andens» utdrifvande 
genom hålet på fönsterblyet är påtagligen ett senare tillägg, och 
får sin belysning genom berättelsen om (den utan tvifvel från 
själfva afgrunden komna) »kyllerns» kvarbängande på sin spik i 
nattstufvan, till dess den multnade sönder, bit för bit.

Att vederbörande från Strengnäs varit i Sköldinge för att 
taga reda på spökeriet därstädes, har en omisskännlig karaktär af 
sanning. Samme Paulinus hade ju några få år förut för en all
deles dylik undersökning varit i Kumla prästgård; där den onde 
på ett ännu fasansfullare sätt dref sitt spel. Prästhustruns bekän
nelse om sitt brott, samt hennes och drängens därpå följande 
straff, hör väl också till det otvifvelaktigt faktiska.

Ericus Andrem i Sköldinge hade med denna sin senare hustru 
en son Gabriel, som sedan kallade sig Roost (icke »Roos»), för
modligen förkortning af »Rogstadius»; samt en dotter Maria, som
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blef gift först med kyrkoherden Stenqvist i Stenqvista, och där
efter med dennes efterträdare Andreas Svenonius Orebroensis 
(Aur. 462).

5. Anklagelse för ingånget pactum med satan förekom 1661 
inför akademiska konsistoriet i Åbo, riktadt mot en ung finsk 
student med namnet Eolenius. Till bestyrkande af sådant på
stående anfördes, »att denne, hvilken, då han ännu i skolan flyt
tades från hörare-lexan till rektors klass, föga eller intet kun
nat, på en liten tid förkofrat sig så, att han öfvergått både 
lärare och medlärjungar, först in lingua latina och sedan in Un
guis orientalibus ■, att han på en torsdagskväll (!) begynt linguæ 
hebrææ et græcæ studium, och när han första gangen tog pennan 
i handen för att skrifva syriska, gjort det så artigt som det nå
gonsin blifvit tryckt; äfvensom att en (annan) studiosus, som hos 
honom sökt att per magicas artes blifva lärd, och hvarken förut 
eller sedan särdeles latin kunde, skrifvit 2:ne latinska bref som 
intet fel hade». Den anklagade var nära att falla ett offer för så
dan tillvitelse, och räddades endast genom generalguvernören P. 
Brahes högre upplysning och makt, från att undergå dödsdomen 
enligt Mose lag Lev. 20: 27.)*

6. Danske krigsfången löjtnanten friherre Henning Otto v. 
Liitzous försvärjelse till djäfvulen 1111.

*) Hollander, s. 448.

I Strengnäs konsistorii arkiv finnes under sistnämda år en 
af »Kongl. Majt:s till justitie-administrationen utsedda Råd» affat- 
tad samt till konsistorii betänkande och utlåtande utstäld kommu
nikation, af rättegångshandlingar från Stockholms norra stads käm- 
närsrätt, Svea hofrätt och kongl, justitieadministrationen, angående 
ifrågavarande kriminalsak mot Henning Otto v. Liitzou. Inne
hållet af nämda (i original mycket utförliga) skrifvelse är i möj
ligaste korthet följande:

Vid kämnärsrätten ransakades den 29 Juli och 1 Aug. 1711 
angående denne Liitzou, som blifvit staid till rätta, för det han en
ligt angifvelse skolat mot undfående af tusen dukater i hvarje (må
nad, och därefter i hvarje) vecka samt andra vilkor, hafva medels 
skriftligt kontrakt förbundit sig till djäfvulen. Kontraktet, som 
sönderrifvet blifvit igenfunnet under en tapet och af en bokbindare 
åter hopsatt, befinnes vara af Liitzou med hans eget blod under- 
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skrifvet, och dateradt mellan kl. 1 och 2 om natten (mellan tors
dag och fredag) den 22 Juni 1711, béstående af det innehåll: att 
Lützou förnekar sin religion, den evangeliska kyrkan, dess föräldrar, 
syster och fränder, undergifvande sig allena den store världens Gud, 
helveteskonungen Lucifer samt dennes lag under 40 år, nämligen 
till år 1751 på samma dag och tid som kontraktet är upprättadt. 
Och soin denne nu ser honom öfvergifven af (Gud och) hela 
världen, ja ock af föräldrar, vänner och fränder, så begärer 
han nu i stället djäfvulens undsättning på följande vilkor:

1) Först skall djäfvulen låta honom få en spiritum familiärem, som gör 
allt livad Liitzou befaller honom, enär han honom påkallar. Denne skall 
komma till honom kl. 3 följande morgon i gestalt af en gosse eller en båts
man, på det att Lützou må få veta hans namn (namnet var nödvändigt på det 
att L. skulle kunna »påkalla» honom).

2) Vidare skall denne spiritus alla nätter mellan torsdag och fredag kl. 
1—2 tillföra Liitzou tusen dukater i bästa guld. Begynnelsen skall ske föl
jande morgon.

3) Djäfvulen skall förskaffa Lützou gunst och ynnest hos alla människor, 
så att han blifver älskad af hvar och en, i synnerhet, af dess konung samt 
kommer till stor heder och värdighet, och varder högt aktad af alla regerande 
prinsar, herrar och generaler,

4) Skall förskaffa honom styrka och krafter såsom en oxe eller häst, och 
göra honom lycklig i alla sina företaganden, så att de gå väl och vinna fram
gång, vare sig i partier, actioner, dueller eller andra beställningar.

5) Skall bereda honom framgång hos fruntimmer (prinsessor, fröknar, 
baronesser), att han må blifva älskad af dem samt hafva sin lust och förnöjelse 
med dem.

6) Gifva honom lycka i hvarjehanda spel, af hvad namn det vara må.

Om den store Lucifer i alla dessa sex artiklar troget tjänt 
och förnöjt Liitzou, förpliktigat' sig denne att höra honom till med 
kropp och själ. Brister Lucifer däremot i någon af dem, skall 
han aldrig hafva någon makt öfver honom. Under kontraktet har 
L. med sitt eget blod skrifvit, att kontraktet lemnas i underpant.

Förutom detta kontrakt har äfven framgifvits en »mindre» 
sedel (ett dagen förnt affattadt mindre kontrakt) på 20 år och 
tusen dukater i månaden, förutom spelpenningar.

Liitzou har muntligen och skriftligen inför rätten erkänt allt 
detta, villigt och utan tvetalan. Om hvad som honom till sådan 
förfaselig gärning förmått, har han berättat, att sedan han vid 
slaget i Skåne blifvit fången, har han på åtskilliga afgångna bref 
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till dess fader, som är Geheimerath och landshöfding i Dan
mark, med anhållan om någon undsättning i dess stora trångmål, 
hvarken bref eller pänningar undfått; ej heller kunnat undfå det 
ringaste af sin lön, utan måst sätta sig i stor vidlöftighet, och 
hans kreditorer så hårdt ansträngt honom i slottskansliet.

Då har han, i anledning af några skrifter och fransöska böcker, 
som han i Brabant läst, samt af »Alberto Magno», och i samråd 
med fänriken Otto Ferdinand v. Fischbach tagit sig sådant 
oråd före.

Vi afbryta härmed berättelsen med den anmärkning att denne 
Fischbach varit Lützous falske vän och förrädiske angifvare, samt 
för öfrigt själf för egen del delaktig i djäfvulsbesvärjelserna; äfven- 
som att Fischbach helt kort därefter gjort sig skyldig till ett för
såtligt mord, och för detta jämte öfriga brott undergått sitt straff, 
hvarom strax vidare skall förmälas.

Emellertid hade Liitzou torsdagen före midsommardagen (den 
21 Juni) efter samråd med Fischbach köpt en svart kyckling, 
hvilken han hos sig tagit, samt tillsammans med Fischbach och 
en f. d. herrekock benämd Anders Örn om aftonen gått till Kri- 
stineberg. De hade skickat denne för att låna en skyffel eller 
spade, som de för sitt ändamål behöfde. Det var den mindre 
sedeln med hvilket det första försöket gjordes.

Vid midnattstid vid stadshagen på korsvägen, där vägarne från staden, 
Hornsberg, Kristineberg. Smittens gård och Rålambshof sammanträffa, hade 
Lützou med Fischbachs knif skurit halsen af kycklingen, samt med kycklingblodet 
skrifvit nämda sedel, och den tillika med kycklingen nedgräft under en lös 
sten. Då kom det ett starkt väder och stort dån, skri och gny med de orden: 
kom, kom, nu är tid! Hvilket Fischbach, som låg på marken ett stycke däri
från, också hört. Lützou hade blifvit mycket förskräckt och gått till Fisch
bach och kocken. De hafva sedan följts åt till staden. Efter ingen verkan 
följde, kom L. följande dag åter ut med F. att igensöka sedeln. Tagit se
deln ur gropen; sönderrifvande den strax, »efter det ej blef probatum».

Nu har Fischbach sagt, att de ännu en gång skulle gå ut; och därför, se
dan de uti Fischbachs kammare tagit ett kontrakt med satan som F. på tyska 
förfärdigat, så har Liitzou uppsatt sin förbindelse på fransöska, och inrättat 
den första punkt efter Fischbachs; hvarmed de sedan midsommaraftonen (fre
dagen den 22 Juni) utgått till Stadshagen. Detta var det andra försöket. 
Hvardera hade sitt kontrakt med sitt blod underskrifvit, först Fischbach 
och därefter Lützou. Men efter det F. ånyo sitt kontrakt genomläst, oeh 
funnit att han glömt dag och årtal har han detsamma sönderrifvit. Lützou 
tänkte ombeställa sitt uppsåt ensam; men då F. gått ifrån honom, äfven sön-
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derrifvit sitt; tagit lapparne med sig hem och hastat dem i spisen, utan att 
tänka på, att F. dem sedan skolat, honom till skada, undangömt.

Några veckor därefter hade de, efter samtal om, huruledes i Brabant en 
öfverstlöjinant gått tre gånger omkring en galge och där talt med djäfvulen, som 
gifvit honom hvad han till spel åstundat, sagt att de ville gå ut och försöka för 
tredje gången; samt därefter följts åt till galgen, i uppsåt att tala med den onde, 
och efter att hafva tre gånger gått omkring galgen frammanat honom sägande: 
jag besvär dig, Satanas, att du kommer fram, och visar dig, emedan jag vill tala 
med dig; förhlifvandes där en half timme och emellertid gått af och an i me
ning att något få se. Fischbach har emellertid tagit ett finger af den (tjufva-) 
handen som på en påle vid galgen är uppslagen; för att blifva lycklig uti spel,

Lützou säger sig mycket ångra den stora synd han begått, och har varit 
sinnad att om söndagen begå nattvarden, förhoppandes nåd af den store doma
ren och förbarmande mot honom, som är öfvergifven, fången och främmande 
och till en sådan förtviflad gärning blott af armod och fattigdom förledd, se
dan han af slottskansliet blifvit ansträngd att betala sina kreditorer.

Sammanfatta vi nu det ofvanstående, sä befinnes att första 
försöket vid korsvägen, med den »mindre sedeln», underskrifven 
med kycklingblodet, skett torsdagen före midsommar, den 21 Juni. 
Det andra försöket hade skett »dagen därpå», således fredagen den 
22 Juni, då sedeln återtogs ur gropen, och det större »kontraktet» 
uppsattes för att till djäfvulen aflämnas. Några veckor därefter 
skedde vid galgbacken det tredje och sista försöket, hvilket aflopp 
lika fruktlöst som de båda föregående.

Detta var i Juni. Påföljande månad den 22 Juli inträffar, 
att samme Fischbach, som synes hafva varit en i grund förderfvad 
människa, »å stadshagen vid stättan till Kristineberg» försåt
ligt mördar sin vän, ryttmästaren Krister Baltzar von Bellings
hausen. *)  Gärningen synes hafva varit ett rånmord. För detta 
brott blef Fischbach dömd att rådbråkas och steglas; och domen 
gick i verkställighet den 2 Oktober 1711.

*) Stiernman, Adelsmatrikel, sid. 705. Schlcgel-Klingspor, Attartaflor 
Stockh. 1875. Såsom källor åberopar denne riksregistraturet och Riddarhus- 
genealogierna.

Ransakningen mot Lützou förekom emellertid vid kämnärs- 
rätten den 29 Juli och 1 Aug. Hofrättens resolution utföll den 
18 Aug., och domen var halshuggning och stegling, med tillstyr
kan dock på grund af förekommande omständigheter, om förskö
ning från steglandet. Kongl. justitieadministrationen återremit
terar saken till hofrätten, för infordran af prejudikat i skrifvelse 
daterad den 5 September.



Två prejudikat. Lützou’s sak inför Strengnåskapitlet. Per capsulam. CCLXXI

Hofrätten inkommer med en sådan skrifvelse d. 14 Sept. De förekomna 
prejudikaten äro tvänne. Drängen Andreas Mårtensson har den 17 Oktober 1694 
med sitt eget blod sig till satan förskrifvit. Några som slika sedlar skrifvit och 
sådana färdiga gjort, hvarpå själfva effecten är följd, att de antingen därpå af 
satan fått pänningar eller med honom haft samtal och sammankomst, äro till 
döden straffade; andra åter som sådana stämder (»citationer», frammananden af 
djäfvulen) begått eller varit åstad att begära svartboken, men icke kommit där
med till någon fullbordan, äro till lifvet benådade. — Vid jämförelse med Lüt- 
zou befinnes Anders Mårtensson hafva varit mycket ung, allenast 18 år gammal, 
och visar själfva förskrifningen dennes stora enfaldighet; varandes under samma 
sedel, hvad som förnämligast är, icke något namn undertecknadt, utan hafver han 
själf behållit denna ounderskrifne sedel för sig, den han bekänner sig hafva i 
enfald och. oförstånd skrifvit. Lützou däremot är några och tjugu år gammal, 
har haft en helt annan education; har iteratis vieibus upprepat sitt brott, och 
gjort allt hvad på sig ankommer att det må vinna fullbordan.

Det andra prejudikatet är af den 15 Okt. 1708, då en volontär vid 
öfverste Hellebarts regemente i Liffland, Hindrik Jespersson Weidman, befinnes 
hafva affallit från Gud och skriftligen förbundit sig till satan samt med sitt eget 
blod sitt namn underskrifvit; hvilket med Liitzous sak i mesta delen öfverens- 
kommer, särdeles däruti att delinquenten några pänningar och andra förmåner 
af satan icke undfått. Kongl. maj:t har haft fog att skärpa det honom, Weid
man, ådömda dödsstraffet; men som denne öfver dess begångna faseliga synd, 
strax visat ånger och ruelse, så har kongl. maj:ts justitieadministration vid 
generalkrigsrättens dom låtit förblifva, så att han blott blifvit skyldig känd att 
mista lifvet och med svärd halshuggas.

Med anledning häraf öfversänder justitieadministrationen hand
lingarne till domkapitlet i Strengnäs (och sannolikt till alla dom
kapitlen i hela riket) för utlåtande huruvida benådning från steg
landet kan af domkapitlet i underdånighet tillstyrkas.

Handlingarne kornmo biskopen till handa med posten den 20 
Nov. (»fast datum är gammalt, efte?' vanligheten»)» Biskopen kring
sänder dem till konsistorialerna per capsulam, »att hvar för sig må 
öfver denna fråga lemna skriftligen sitt betänkande, och efter 
hand skicka »dosan» mellan hvarandra, att svaret må kunna med 
första afgå».

Dosan återkom med följande svar, som i starkt samman
dragen form här anföres.

Samuel Fabricius (math, lector) skrifver: Mitt enfaldiga omdöme är detta, 
att vid sammanträffandet af så många åtskilliga actus, af hvilka hvar för sig 
vore nog att honom till dödsstraffet färdig göra, såsom Guds klara lag gifver 
vid handen, särdeles Lev. 24 och parallelställen; alltså kan han så mycket min
dre från dödsstraffet frias, på det hela riket en så faselig gärning icke må 
komma att umgälla.
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Johannes Sundelius (hist. et eth. lector): Huru högrättvisligen rätten 
skärpt lagen öfver denne store ock grofve syndaren, bevisas nogsamt af 2 Sam. 
21: 14 och 2 Sam, 24: 25; att landet må blifva Gudi försonadt, och icke vi
dare, större och svårare plågor oss öfvergå. Det öfriga lämnas till konungens 
råd, som allena äger att arbitrera i så högnödiga saker.

Daniel Trautzell (theol, lector): Som hofrättens dom angående Lützous 
faseliga och vederstyggeliga gärning är med Guds och Sveriges lag conform, 
ty understår jag mig icke att i sådan sak arbitrera. Beträffande steglandet, 
om det skall kunna mitigeras, där dock mången efter lag därtill gått, som 
mindre missgärning bedr if vit, synes oförgripligen att Liitzou åtminstone tillika 
med dödsstraffet bör förut mista högra handen; där icke hans förbannade 
tunga skulle här ock något lida, med hvilken han vid galgen har besvurit den 
onde anden att framkomma och kontraktera med honom.

Josephus Thun (theol, lector, dat. d. 25 Nov.): Med steglandet synes intet 
böra ändras eller mildras. Den brottslige bör undergå dödsstraffet och den 
smälek som därmed följer, att han därigenom må 1] prisa Guds rättfärdighet 
som han så högeligen försmädat och förkastat, 2) försona landet som däri
genom är oskäradt vordet, samt 3) uppbygga andra med sitt exempel, att de 
må se, höra och bäfva.

Laurentius Rahm (den 25 Nov.): Eftersom Liitzou sig sin eviga salighet 
öfverdådligen afsagt och den stygga anden djäfvulen sig till kropp och själ 
tillbundit, samt tillägnat djäfvulen makt att styra konungar, konglige och andra 
höga kristliga personers hjärtan och sinne, hvilket Gud den högste allena till
kommer (Prov. 21: 1); så bör han för sin faseliga missgärning till lifvet straf
fas, så vidt Guds hämnd skall undvikas. Härför åberopas Guds lag Lev. 24: 
14, 16; Num. 15: 30, 31, där Herren säger, att den själ, som af öfverdådig- 
het syndar mot Gud, han skall utrotad varda, ty han har själfviljande och 
af berådt mod från Gud afvikit; såsom synd mot den helige ande beskiif- 
ves, Ebr. 10: 26. Han hafver ock med all flit och åtskilliga resor försökt att 
verkställa sitt fördömliga uppsåt; änskönt Gud icke velat tillstädja satan att 
kontraktet afhämta. Det stod ock icke uti djäfvulens makt att detta kontraktet 
i allt uppfylla. Men efter som en uppriktig bekännelse och ånger är emellan- 
komraen, så vore väl om han finge åtnjuta kongl. nåd och försköning från 
steglandet.

Vid konsistorii sammanträde, som ägde rum den 6 December 
1711, stannade dock konsistorium, utan tvifvel på grund af bisko
pens (J. Bilbergs) uppfattning af saken, att »som Liitzou synes 
vara en sannt botfärdig syndare, vill konsistorium till kongl. majtts 
höga nåd hans afstraffande allerunderdånigast hemställa».

Förestående handling upptager i original sex tätt skrifna 
folioark; hvartill komma fem ytterligare från riksarkivet för
skaffade dylika ark, efter Lützous egna original, mestadels på ty
ska språket till »Hochgeborene Grafen, sämtliche hochverordnete kö-
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nigliche Käthe, gnädigste Herren», affattad under åren 1713—14, 
uti hvilken han klagar öfver hård och omänsklig behandling af 
fängelseföreståndaren Schloss-Buchhalter Petter Gallen och dennes 
vaktknektar. Dessa handlingar äro benäget meddelade af d. v. 
amanuensen i kongl. biblioteket doktor Bernhard Lundstedt, jämte 
meddelande att ytterligare notiser möjligen kunde förväntas, men 
hvilka då (1876) icke voro tillgängliga, såsom förvarade i käll- 
rarne under kungl. slottet; äfvensom att framdeles flera upplysningar 
möjligen kunde vara att hämta från hvarjehanda samlingar, som ännu 
icke voro ordnade eller först nyligen börjat att ordnas. En vidare 
eftersökning af allt sådant, till hvilken nu icke tillfälle kunnat 
beredas, måste lemnas åt efterkommande forskare. Emellertid äro 
alla dessa hittills utg. tillhandakomna handlingar, skrifter och upp
lysande bref inbundna i ett särskildt folioband, och befinna sig 
bland de samlingar, som nu öfverlemnas till Örebro skolas arkiv.

7. I nära samband med dessa befinna sig äfven andra hand
lingar, rörande en alldeles dylik försvärjelse till djäfvulen, be
gången af dåvarande studenten af Uplands nation i Upsala, Daniel 
Salthenius, hvilken händelse inträffade några få år senare, näm
ligen år 1718. Berättelsen härom är förut offentliggjord i Eugéne 
Lewenhaupts Anteckningar ora Uplands nation i Upsala, Ups. 
1877, och innehåller i korthet följande:

Daniel var son af kyrkoherden i Markim Lars Salthenius, och 
var född den 6 Mars 1703, och således då detta inträffade knappt 
femton år gammal. Han undervisades af fadern till 1712, då han 
vid nio års ålder inskrefs såsom student i Upsala; tillsammans med 
brodern Andreas (hvilken sedan blef officer vid ett finskt dragon
regemente). Daniel gjorde sig i Upsala snart ansedd för en af 
de kvickaste ynglingar vid denna nordens högskola; och hade 
särskildt uti teologi och hebreiska en »ogemen styrka».

Vid fjorton års ålder inträffade försvärjelsen, föranledd af »barns
ligt oförstånd». Daniel hade den 30 Januari 1718 (således ett 
par månader innan han fyllde 15 år) företagit sig att på en gam
mal ck, å Vifvelsta ägor i Markim socken, uppsätta en förbindelse 
till den orene anden, skrifven dels med cinnober, dels med blod 
ur fingret; hvilken skrift var af följande lydelse:

Jag D. S. gör med dig Fan följande kontrakt, som är skall nu strax 
gifva mig svartbaken, och lemna henne vid denna ek; att jag i morgon, då jag 
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kommer hit, finner henne, eller i stället för henne en pung, som mig aldrig 
tryter riks dalr ar, karoliner och femtonöres-stycken uti. Däremot lofvar jag 
att i min lifstid tjäna dig och efter min död höra dig till med kropp och själ.

Samtidigt härmed bar en annan fullständigare förskrifning 
blifvit för samma ändamål utfärdad, men aldrig uppslagen, enär 
den tappades. Dess innehåll var följande:

Jag D. S. begär af dig, Fan, efterföljande punkter, som du mot betal
ning mig gifva skall:

1) skall du på denna stund gifva mig en pung, uti hvilken mig aldrig 
tryter pänningar, riksdalrar, femtonöres-stycken, tolföres-stycken och vittnar, 
som intet borttagas hvarken ur min hand eller dens, som tager dem af mig;

2) skall du gifva mig en särdeles lycka hos höga herrar och fruentimber, 
samt lycka uti skjutande och fiskande att jag aldrig går fåfängt;

3) att alla de konster jag redan lärt eller framdeles mig lärandes varder, 
måtte taga lag för mig;

4) att jag nu får af dig svartboken \
5) att jag kan vara osynlig och synlig när jag vill;
6) skall du ock nu strax gifva mig något, vare hvad det vill, som 

är af den art, att när jag bär det på mig eller bär det hos mig, och säger: 
»Fan före mig hit eller dit!» att jag då strax må komma till det ställe jag 
nämner.

Häremot lofvar jag att i min lifstid tjäna dig, så mycket jag kan och 
efter min död höra dig till med kropp och själ; och detta bekräftar jag med 
mitt namn och blod.»

Förskrifningen påträffades på natten af fjärdingsmannen An
ders Persson i Vifvelsta och soldaten Lars Galle. Under natten 
hade Daniel ångrat sig, och kom tillbaka för att återtaga för
skrifningen. Han hade då bibeln med sig. —- Af häradsrätten 
dömdes han redan i Februari 1718 till döden. Först i Septem
ber samma år kom saken före i konsistorium.

Professorerna Hermansson, Molin och Djurberg (den sist- 
nämde såsom inspektor för Roslags nation, hvilken S. tillhörde) 
lägga sig ut för Daniel. Ransakning ägde rum från den 9 till 
13 September. Domen lydde å dödsstraff, dock med förord till 
lindring, såsom minderårig.

Af ransakningen framgick, att han inhämtat förfarandet i 
samvaro med gotländingen Laurentius Malm, som lärt honom 
»dels naturliga, dels onaturliga konster», såsom att få köpa hvad 
man vill för hvad man vill, att få godt minne (ett quintin »pen- 
taphyllon» i rhenskt vin), att få tur i tärningsspel (genom »Helle-
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borus» under tungan), att få mynttecken mot papperslappar o. s. v. 
Sålunda hade han blifvit instigerad till förskrifningen; vid hvars 
författande Malm hade varit honom behjälplig.

Malm nekar. Inga konster, utan »endast några små med kort, 
utan värde». För öfrigt hade han sagt, efter prof. Rudbeckii föreläs
ning, »hvad nyttig ört Helleborus vore». Måste dock till slut till
stå onyttigt och skadligt samtal om förskrifning till den onde 
att få pänningar, erudition och komma fort i världen. Om Malm 
har äfven kommit i dagen, att han är benägen för svordom och 
sådant lefverne som icke väl anstår eller ägnar.

Malm fick åtta dagars fängelse. Daniel en månads vatten 
och bröd samt kyrkoplikt. Den sistnämde lemnade, efter utståndet 
straff, Upsala 1719 (på nyåret). Kom till Göteborg utblottad. 
Anhåller uti en på hebreiska affattad böneskrift till biskop Poppel
man om någon kondition. Lifnärde sig med konditionerande i 
två år. Var informator hos riksrådet Cederhjelm. Gripen af den 
pietistiska rörelsen, deltog han med ifver i denna, redan under sin 
vistelse i Stockholm 1723. Påföljande år 1724 fick han venia 
concionandi af konsistorium i Upsala. Tillråddes propter memo
riam scandali att studera vid utländskt universitet. I professor 
Djurberg, som själf var pietistiskt sinnad, hade han en välgörare.

Kom till Halle, och hörde där pietisternas ledare Francke 
m. fl. Promoverades till filos, magister i Halle 1728, efter dispu
tation De artieulis Smalcaldicis. Samma år professor i logik 
och metafysik vid akademien i Königsberg, blef han 1731 förord
nad till professor i teologi, 1733 ordinarie teologie professor och 
teologie doktor (vid 30 års ålder).

Hans framgång ådrog honom afundsmän och ovänner. An
klagelse mot honom anstäldes och skandalösa försök skedde, att 
låta en samvetsgrann och nitisk lärare umgälla sin barndoms dår
skap. De lyckades dock ej. Salthenius bibehöll sin teologiska 
professur till sin död 1750 (vid 47 års ålder).

Han tyckes hafva fört ett tillbakadraget lif, endast omgifven 
af sitt stora och dyrbara bibliotek, i hvilket endast folianter och 
kvarter uppgingo till 6,000 volymer. På detta offrade han alla 
sina inkomster; ensam som han var i lifvet, utan maka eller 
anhöriga.

Detta är Salthenii historia, refererad efter nyss anförda källor.
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Den har åtskilliga märkligt liknande drag, delvis med Eolenius, 
enär båda knappt hade uppnått ynglingaåldern och båda visat tidig 
begåfning för vetenskapliga studier; men dock ännu mera likhet med 
Lützous likartade försvärjelse, som ägde rum sju år tidigare.

Lützou begär 1) en spiritus familiaris, 2) som en gång i vec
kan skall tillföra honom 1,000 dukater, 3) gifva honom gunst och 
ynnest hos alla att han må blifva älskad af en hvar, 4) kroppsstyrka 
och krafter, 5) framgång hos fruntimmer, 6) tur i alla slags spel. 
Dessa äro hans sex artiklar. Jämför härmed Daniels likaledes sex 
punkter. Kontraktstiden skulle för Lützou vara i 40 år; för Da
niel på lifstid. Fischbach var den förres förledare och onde genius; 
Laurentius Malm var den senares. Med besöket i Stadshagen 
vid Kristineberg må jämföras besöket i skogen vid Vifvelsta-eken. 
Fischbach hade varit Lützou behjälplig vid upprättandet af för- 
skrifningen; liksom Malm hade »instigerat» Daniel till sin. Lützou 
hade bittert ångrat sig och begärt förlåtelse i nattvarden; och 
Daniel hade ångrat sig på natten och medfört bibeln om morgo
nen. Lützou fick uthärda långa år i svårt fängelse, och Fischbach 
blef kort efter sitt brott på ett förskräckligt sätt afrättad. Daniel 
fick 28 dygns vatten och bröd, kyrkoplikt, utstod flera års nöd i 
fäderneslandet, och vann slutligen upprättelse i ett främmande 
land. Malm fick 8 dagars fängelse; och ett okändt, men förmod
ligen olyckligt slut.

8. Beträffande magiska konster, svartboken och Albertus 
Magnus, samt forskande efter hemliga insikter i trolldom o. s. v. 
och efter böcker ur hvilka dylik insikt troddes kunna förvärfvas, 
förekommer ett dylikt fall i Strengnäs ungefärligen vid denna tid 
eller kort därefter 1121. Det visade sig då att Strengnäsdjäknar 
hade beredt sig tillfälle att nattetid olofligen komma in i ett af 
koren i domkyrkan, där dennas gamla bibliotek, innehållande dels 
äldre böcker och skrifter från medeltiden, dels åtskilliga från senare 
tid, förvarades; hvarvid en af de brottslige erkände att afsikten 
och meningen egentligen hade varit att komma åt just »Albertus 
Magnus» (fransiskanermunk, f. 1193 d. 1280, berömd lärd, ansågs 
ligga djupt, äfven i de hemliga vetenskaperna). Boken hade emel
lertid ej blifvit påträffad; utan man hade måst nöja sig med en 
del andra böcker, hvilka sedermera blifvit afyttrade, dels i Streng
näs, dels i Stockholm.
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Genom försöket att där »afyttra» en finsk bibel upptäcktes 
stölderna, äfvensom hufvudafsikten att komma ät Albertus Magnus 
bragtes i dagen. Ynglingen bekänner sig härtill hafva blifvit af 
Satanas ingifven; och större lust fått att sådana sina tankar i 
verket bringa.

9. Tillståndet och nöden i landet under de tryckande krigs
tiderna afspeglar sig flitigt både i Örebrohandlingarne och 
i Strenguäsarkivet. Redan under den förra hälften af Karl XILs 
regering röja sig spår däraf, när det talas om krigshändelser, 
nyheter från fältlägret, tacksägelser för seger, kollekter för flyk
tingar o. s. v., och särskildt efter olycksdagen vid Pultava.

Fullmakten för Abrah. Walingius att vara rektor vid Örebro 
skola, är daterad under Karl XILs vistelse i Turkiet (momine se- 
renissimi Regis Caroli XII, in oris Turcicis detenti et exagitati); 
och hans efterträdares, Jonas Widmarks, rektorsfullmakt skrefs 
efter ryssarnes härjningar och ödeläggelser, då Nyköpings stad 
ined dess skola, kyrkor och öfriga byggnader blef af fienderna 
lagd i aska 1721, och Widmark, hvilken förlorade allt hvad han 
ägde, blef till det kort förut lediga rektoratet i Örebro förflyttad.

Vid tiden 1710—-11 hade pesten grasserat i Örebro. Skolan 
var tidtals alldeles upplöst, och lärjungeantalet de tider, då under
visningen där pågick, inskränkt till det minsta det någonsin varit.

I matrikeln för ifrågavarande tid förekommer esomoftast den 
anmärkningen att de nyinskrifne skolpiltarne voro söner af krigs
män (manskap och befäl) som i kriget offrat lif och blod, eller 
af någon löjtnant eller regementspastor som i Polen eller Ryssland 
kvarhölls i fångenskap*),  eller att ynglingen själf såsom frivillig 
gått ut i kriget för att tjäna konung och fosterland (nomen mi- 
litice, quce satellitii regii est, dedit; Orebrogice inscriptus miles 
gregarius o. s. v.). Danska och ryska krigsfångar i Orebro om
talas 1712 och senare.

*) Endast under åren 1711—21 hafva vi antecknat: Natus patre locum 
tenente (löjtnant) liodie in Moscovia captivo; defuneti locum tenentis filius; 
olim militis, sed jam defuneti, filius; militis Siergiant vocati filius; filius eguitis 
in Polonia extineti; natus parente pastore legionis Nericice et Vermlandiæ, sed 
jam, pro dolor! plures annos in Moscovia captivo; ab avuneulo vexillifero in 
scholam intro ductus; classiarii gregarii filius; filius sacellani exsulis, patriå 
pulsi a Mosco; filius equitis gregarii; filius civis Uleåensis ab hoste Moscho 
trucidati.
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I Strengnäs-handlingarna se vi ännu åskådligare, hvilka an
språk krigen stalde på medborgarnas icke blott lif och blod utan 
äfven villighet och förmåga att uppoffra all sin timliga egendom. 
Någon klagan förspörjes dock mera sällan, åtminstone till en bör
jan; oftare en tyst uthållighet och frimodighet.

Redan under trettioåriga krigets dagar höra vi hurusom ofta, 
under skolans fattigdom och tryckande behof af understöd, till 
undervisningsväsendets upphjälpande, det svar gifves, att regeringen 
väl vore därtill gärna villig; men »så veten I väl med hvilket 
svårt och besvärligt krig vi äro hemsökte, att regeringen hellre 
behöfde att för sådana behof själf blifva understödd och under 
armarna grepen»; hvadan ock all tanke på hjälp till skolväsendet 
måste anstå till bättre tider.

På 1700-talet finna vi i förstone budskap och tidender om 
segrar och framgångar, och kunna i Strengnäshandlingarna tid 
efter annan läsa färska nyheter från de olika fältlägren.

Så skrifves från lägret i Thorn den 8 Okt. 1703: »Garnisonen 
här i Thorn gaf sig den 4 hujus på discretion. Hans Majestät 
var så nådig och lät alla öfverofficerarne behålla sina värjor; 
och skänkte hela garnisonen allt deras bagage. Här finnas 120 
metallstycken, fanor af 8 regementen, och en vacker mängd am
munition. Staden betalar ett visst belopp i brandskatt. Vi laga 
oss, med all makt, att snart gå härifrån; och hoppas med Guds 
hjälp, att hela denna affär i Polen nu lärer komma till slut, så 
att h. maj:t ännu i vinter lärer kunna nalkas Ryssland.»

Några år senare, 1708, skrifves om en kollekt för flyktingar, 
»eländiga och af fienden illa handterade flyktande personer, som 
äro uti största armod försatte, och sålunda af allt medlidande 
och understöd fortjente». Vidare skrifves den 22 Mars 1710 om 
»tacksägelse, som uti alla församlingar hållas skall, för den härliga 
seger hvarmed Gud nadeligen välsignat Hans Kongl. Majits vapen 
uti Skåne; hvilken tacksägelse skall hållas på första bönedagen, 
och uti de aflägsnare församlingarne söndagen därefter». Ytter
ligare 1711 om »upplåtande af kyrkans medel till armeens och 
örlogsflottans förnödenhet»; och 1712 den 11 April Kongl. bref 
om trenne kollekter för våra fångar i Ryssland. Flere sådana 
skrifvelser förekomma.
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Vi skola nu nämna något om den utarmning som flerstädes 
inträffat, samt om pestens härjningar i landet vid dessa samma 
tider.

Beträffande utarmningen bland prästerskapet, korama åtskilliga 
upprörande skidringar i dagen. Om den gamle kyrkoherden i 
Mosjö Petrus Schepherus skrifves 1710, att denna, hvilken i flera 
år varit blind, är vanför och alldeles af sig kommen, äger intet 
lefvande kreatur att bruka jorden med; prästgården är förderfvad, 
husen taklösa, åkern fastlindad (öfvervuxen med ogräs) och gärdes- 
gårdarne omkullfallna. Tillfrågades kaplanen därstädes Lars Kex- 
lerus, om han ville (under företrädarens lifstid) emottaga samma 
afsigkomna pastorat, och årligen något gifva till den gamle pa
storis föda och underhåll? Denna förklarade sig efter något be
tänkande vara därtill någorlunda villig; beklagande dock sin oförmö
genhet att få åkern i häfd och skick o. s. v. Resolverades, att bref 
afgår till församlingen att söka hjälpa till rätta hvad görligt är; 
äfven till landshöfdingen att lemna, vid det förfallna verkets upp
rättande, vederbörlig handräckning.

Bland orsakerna till prästgårdens »ödesmål» och »vanrykt» om- 
förmäles 1712 allmänna missväxten 1709, samt stora löpande 
utlagor, hvarigenom innehafvaren hvarken kunde sig och sitt hus
håll förkofra eller prästebordet förbättra, utan dag efter dag i 
allt större armod oeh elände försänktes. Vidare nämues hans 
höga ålder, blindhet, vanförsel, fattigdom och nöd; hvaruti han 
råkat utan något sitt förvållande, till följd af pastoratets ringa 
inkomster och dessa svåra krigstiders odrägliga utgifter. Det 
går så med flera pastorshus, intet långt tid till; hvilka intet 
mäkta hålla sig dragare, utan låta andra så och skörda, bränna 
upp hus och gärdesgårdar.

Konsistorium har förut hos Eders Kongl. Maj:t tillkännagifvit, 
huruledes många af prästerskapet äro afsigkomna igenom kontri- 
bution och dragonunderhåll. Ty fastän de civile betjänte hafva 
dessa tider gått miste om sin halfva lön, så har prästerskapet, 
genom, årliga rekryteringar och dragon-uppsättande jämte veder
lagets bortmistande, ännu mera lidit. Och såsom i underdånighet 
förmält är, äro 36 behållne civilbetjänte tillika med Södertelje 
stad om en dragon, den prästen emot dem skall utgöra 
allena; huru skall då icke prästen vid en så obarmhärtig (och 
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ojämn) taxering blifva alldeles ruinerad? De komma dagligen 
uti consistorio med klagomål, att de blifva afpantade allt hvad 
de äga. Några hafva gripit till och lånt utur kyrkorna det som 
nödigt varit till att fullgöra sina skyldigheter till dragonunderhåll. 
Gud vet, när de hinna betala det! Somlige klaga, att kronobetjänter 
hafva utpantat innestående barnaarf för dragonen, med mera sådant. 
Så att till befruktandes är, att, förutom alla våra synder och 
öfverträdelser, presterskapets suckan är ock en orsak till den olycka 
som oss hänger öfver hufvudet. Hvad Gud och Eders Kongl. 
Maj:t täckes göra med sådana fattiga präster, det afbide vi.»

Om Petrus Benedicti Schepherus (eller Schepperus) anteckna vi här, att 
han var bondeson, född i Skepsta by af Täby socken; blef gymnasist i 
Strengnäs 1-653, därefter student i Åbo samt filos, magister äfvenledes i Abo 
1668, sist pastor i Mosås 1672. Vitsordades såsom en from, lärd och samvets
grann prästman.

Blef genom stängning af en tjur så illa skadad, att han för lifstiden 
miste synförmågan (infelici casu, occursu tauri percussus, oculorum visu pri- 
vatus). Sålunda hemsökt och vanför, råkade han genom missväxt och tryckande 
krigsutlagar i allt större fattigdom, så att den gamle, gående i sitt mörker, ledsagad 
af andra, måste för sitt nödtorftiga dagliga uppehälle anlita sina medmänniskors 
barmhertighet (in tenebris obambulans, ostiatim interdum cogebatar apud snos 
esse quotidiani panis sectator). Afled slutligen i Juli 1712. Hade flera barn.

Han efterträddes, redan under sin lifstid, af Laurentius Erici Kexlerus, 
hvilken var född i Kexle by af Edsbergs socken, och förut, innan han blef 
kaplan i Mosås, hade varit kollega i Örebro skola. Denne afled i Mosas redan 
1716. Äfven den sistnämdes efterträdare, som bar namnet Roberg, var infödd 
nerking och född i Råberga af Täby (F. 453—456).

Sådant var förhållandet bland prästerskapet flerestädes i stiftet. 
Äfven med borgerskapet i stiftsstaden och dess förinögenhetsom- 
ständigbeter synes det hafva stått tämligen illa till. Konrektorn i 
Örebro Paulus Ernest, som blifvit befordrad till rektor i Strengnäs 
trivalskola, klagar 1710, att skolegården (rektorsbostaden) i Strengnäs, 
som borgerskapet är skyldigt att hålla vid makt, är alldeles för
fallen och obeboelig. Den står nu öde. Betarfvar isynnerhet att 
några nya bjelkar anskaffas, så att stugugolfvet ej faller neder 
uti källaren(l). »Nu medan gården öde står, hafva elaka menniskor 
och tjufvar brutit sönder spiselmuren tagit bort järnen och fönster
blyet» o. s. v.

Till allt detta kom nu, vid denna tid och ännu ett par år 
längre fram, pestens svåra hemsökelser. I anseende till den »häf
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tigt grasserande pesten» liar konsistorium varit nödsakadt att hem- 
släppa den studerande ungdomen ur skolorna, äfvensom inställa 
sockengången tills vidare. Medlen hopsamlas i sockenstugorna, 
genom vederbörande kyrkoherde och sexmän, försedde med lands- 
höfdingeembetets behöriga handräckning.

Till prosten i Örebro (Johan Strömer) skrifves 1711 i januari: »Eder Are- 
vördighets bref är hit till Strengnäs ankommet, huru såsom, Gndi klagadt, 
pesten är till Örebro kommen och därsammanstädes inom få dagar många per
soner döde på Norra Smedjebacken; för hvilken orsak I begären en särskild 
peste-präst, som kunde besöka de sjuke och begrafva de döde, nämnandes därtill 
apologisten Templin; enär i händelse de ordinarie prästerna i församlingen skulle 
samma syssla förrätta, torde andra för dem bära någon fruktan att själfva draga 
öfver sig den smittosamma farsoten. Det länder intet till prästerskapets heder 
i Örebro, att de draga sig undan, när farsoten anländer; hvilket ännu ingen
städes i vårt stift skedt är. Nog är det, att kyrkoherden med dess adjunct» 
uppvaktar den obesmittade församlingen; item oftast om dagarne låter folket 
communicera i kyrkan, så att ej så stor fara är, eller prästerskapet behöfver 
vara så klentrogne. Kaplanen sköter de öfrige, hvilken ock i Herrens 
namn går oförskräckt åstad att begrafva de döda; hvilket nu, efter ordres af 
den 28 November, sker i en skogbacke utan ringaste ceremonier. Och som 
Eder Arevördighet hafver ändå skolbetjänterne till hjälp vid mässandet, synes 
onödigt att ordinera någon särskilt peste-präst, så länge dessa äro vid lifvet.

Här i Strengnäs vid domkyrkan äro allenast tre präster, hvilka Gud här
tills bevarat, änskönt öfver 200 personer äro här döde. Domprosten och sysslo
mannen förrätta den ordinarie gudstjänsten, samt kaplanen bönestunder och be- 
grafningar; och de hafva inga skolbetjänte till hjälp, utan allenast hospitals- 
predikanten, hvilken håller bönestunderna under kaplanens sjukdom. Gud, för 
sin oändliga nåds och barmhertighets skull, stille nadeligen detta svåra synda
straffet! under hvilkens nådiga, beskydd jag härmed Eder Arevördighet troget 
anbefaller.»

Huru illa det stod till med några förberedande åtgärder till 
mötande af farsoten, för hvilken i det lilla Strengnäs mer än 200 
personer fallit offer, visar sig däraf att i Strengnäs fanns hvarken 
läkare eller läkemedel. »Här finnes hvarken medicin eller fältskär 
eller apotekare, att betjäna sig af.»

Det gick härvid, såsom det vid ett annat tillfälle naivt heter: 
»man lefde så godt man kunde, och dog desslikes, på egen hand, 
utan hjälp af vare sig läkare eller apotekare». Svår var hemsökelsen, 
men i all nöd trodde man på Gud och på kungen.

10. Vi hafva talat på ett par föregående ställen om en 
borgare i Orebro Per Israelsson, och om bref från denne till hans 
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frände i Strengnas, domprosten Lars Vibyensis, angående kollega 
i Örebro Jon Esbergius. Dessa skrifvelser äro i flera afseenden 
högst märkliga, och lemna tillfälle till inblick uti förhållandet mellan 
stadsinnevånarne i Örebro och lärarne i skolan, äfvensom om 
åtskilliga inre förhållanden i samma skola.

Per Israelsson i Örebro skrifver till kapitlet följande b ref, som 
är adresseradt till domprosten mäster Lars Vibyensis i Strengnäs, 
samt dateradt den 1 Mars 1656. Handstilen är mycket oöfvad 
och svårläst, samt innehållet ofta föga sammanhängande. Rättadt 
efter nyare stafningssätt, är innehållet följande:

»Jag låter Eder, vördige herrar, förnimma, huru som jag för någon tid 
sedan är kommen uti en aktion med herr Jon (Jonas Esbergius, F. 603), lärare 
i Örebro skola.

1. Hafver jag hållit herr Jon kost i mer än ett halft år, strax han kom 
här i staden, och säng, ved och värme, för han läste med mina barn, och gif- 
vit honom en sedel så god som IS daler kopparmynt. Detta hafver han veder- 
gällt mig igen, för mina välgärningar, att han kört ut min son frän skolan, 
för ingen orsaks skull, annat än att hämnas på honom för det att jag hafver 
sagdt, att det gär illa till med sjungande i kyrkan, (och) att honom (herr Jon), 
borde vara tillstädes att upptaga psalmerna. Därför hafver han fattat afund 
(ovilja) till mig; som här efter följer.

2. Hafver jag talt med herr Mäns, vår kaplan (Magnus Erici Kumblæus, 
F. 602), huru illa det går med sjungandet i vår kyrka. Likväl sade jag 
endast: det bör herr Jon vara, tillstädes, att upptaga psalmerna, i kyrkan. Så 
hafver det varit af ålder, att öfverste höraren (det skall göra), för att hafver 
sockenpengar af staden.

3. När jag mötte herr Jon på gatan, sade jag åt honom detsamma; och 
sade honom, huru ynkliga det går till med sjungandet i kyrkan och att det 
hafver varit af (ålder brukligt), att den öfverste höraren bör vara tillstädes att 
upptaga psalmerna och sjunga. Då sade han mig: »det må fanen göra! vill 
icke kaplanen sjunga, sä göre hvad han vill!» Och därmed skiljdes vi åt, dock 
icke (såsom) ovänner: för än han fick höra, att jag sagt (det samma) åt herr 
Måns då hafver han först begynt att bruka mig till spott, (såsom synes af) 
dessa efterföljande punkter.

4. Först hafver herr Jon låtit kräfja mig för en räpp sockenpängar, 
som jag bekänt (att jag) honom skyldig var, af min djäkne (min sons in
formator). Då svarade jag*. »När herr Jon kommer, skall han väl fä dem.» 
När nn djäknen kom i skolan igen, då sade herr Jon: »Hvad svarade Per Gip 
(törmodligen ett öknamn) om sockenpängar?» Då lät han påskina sin ondska 
emot (mig), och utkörde straxt min son ur skolan för den orsak som var kom
mit mellan honom (herr Jon) och mig. Och detta skedde när (klockan) sju 
slog om morgonen; och min son kom gråtande ur skolan, och sade hvad herr 
Jon honom gjort hafver.
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5. Hafver djäknen, som läste för min son, gått till mäster Josua, och 
sagt honom att klockan var nio slagen. Dä stod herr Jon inne hos mäster 
Josua. Då sade mäster Josua till min sons preceptor: »om du tager Per Isra- 
elssons son mer med dig i skolan, skall du först fä en stut, och sedan han 
med».

Detta kom min djäkne och sade till mig, samma ord, huruledes herr Jon 
hafver beställt. Så hafver han emot mig handlat’

6. När nu allt detta så passeradt var, hafver jag gått till vår bormester 
Johan Luth, och mig besvärat om herr Jon. Då hafver bormester sändt efter 
herr Jon, igenom Klas byfogde; och begärt att herr Jon ville komma till bor- 
mester. Då svarade herr Jon: »Vill bormester mig något, så komme han till 
mig; och du, bälghunder, pack dig pä en dörr!» Och fick fatt uti en eldgaffel 
och ville slå byfogden; som stadens tänkebok skall utvisa. Sådana modige män 
hafva vi här i Örebro, som göra hvad de vilja, och hafva ingen som de bära 
fruktan för!

7. Hafva de samma dagen satt min djäkne uti stocken, för det han hafver 
»rötte» (beryktat) i skolan om Sante Lussis Natt, och sagt att han hafver 
hört att i förtiden (i forna tider) gossarna uti skolan skulle hafva stuckit ihjäl 
en skolemästare; och att de skulle sä göra (med) mäster Josua om han komme 
i skolan. Så hafva gossarne sagt sins emellan pä narri. När de nu togo min 
djäkne utur stocken, förde de honom i klockare-stugan att förhöra honom, 
hvarför han sådana ord fällt hafver? Då hafver herr Jon först stigit fram och 
sport honom, och bedt honom bekänna sanningen, och sagt: »jag vet väl att 
Per Israelsson hafver tubbat dig, det att göra, efter som du gäster (bor) hos 
honom»; och ville änteligen, han med de andra, att han (djäknen) skulle be
känna på mig, att jag skulle hafva honom befallt. Så denna beskyllning hafver 
herr Jon drifvit emot mig. Det jag visste icke ett ord af, förr än klockare
hustrun sade mig det fjärde dag jul, huru de ville trufva (truga) påken (pojken) 
att bekänna pä mig. Hvilket jag ställer denna sak i Edert, vördige herrar, 
betänkande.

8. När nu allt så passeradt var, hafver herr Jon predikat annandag jul 
här i Örebro kyrka. Då begynte han säga på predikstolen, om detsamma, 
huru de praktisera att skära tarmar (tarmarne) ut pä Kristi präster, och ropa: 
»ve ve dig Örebro!» Och som de gjorde Stefanus med stenande. Och detta 
hafver han gjort mig till spott.

Jag hafver uti förtiden Hindersmässa gifvit denna sak tillkänna (för) 
hans vördighet mäster Lars Wibyensis, hvad orätt mig af herr Jon är veder
faren ; och sedan jag ingen svar bekommit, nödgas jag att skrifva kapitlet till. 
Eftersom det är skjutet frän Örebro rådstuga till kapitlet, begärer jag ödmjuk- 
ligen svar härpå, att min son kunde fä gä i skolan för herr Jon (utan hinder 
af denne); och befaller Eder härmed Gudi allsmäktig. Af Örebro den 1 Martii 
1656. Eder vördighets tjänare, så länge jag lefver, P. Israelsson.

Utanskriften har följande lydelse: »Vördige, vällärde mäster Lars Wiby
ensis, detta vänligen till handa kommandes.

Cito, Cito, Strengnäs, Strengnäs».
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Brefvet är försedt med sigill i rödt lack, innehållande ett 
större bomärke, samt ofvantill med små bokstäfver initialerna P. 1. S.

Af föregående bref finna vi, att Jonas Esbergius, hvilken 
blef kollega i Örebro i Augusti 1649, således sju år förut, straxt 
i början af sin tjänstetid hade varit hvad vi skulle kalla informator 
för Per Israelssons söner, under något mer än ett halft års tid; 
och för denna sin privatundervisning under sagde tid åtnjutit fritt 
vivre (vkost, säng, ved och värme») förutom en »sedel, så god 
som 18 daler kopparmynt». Sistnämnda belopp torde hafva mot
svarat värdet af tio till tolf tunnor spannmål (efter 1625 års pris). 
Detta är af intresse såsom notis om eu informators lön 1649, och 
var ju en ingalunda obetydlig aflöning.

Orsaken till missförhållandet mellan herr Jon och hans forne 
principal hade varit den senares yttrande att herr Jon, såsom nu 
varande öfverste höraren (kollega i tredje klassen) och i sådan 
egenskap åtnjutande sockengången af staden, borde, efter hvad af 
ålder varit brukligt, förestå sången i kyrkan. Att något orgel
verk, alltsedan 1643 saknats, och att ett sådant verk först 1661 
fullbordades, är redan omförmält.

Herr Jon svarade emellertid helt vårdlöst, att han icke brydde 
sig om att sköta sången; och ville icke »kaplanen» sköta denna, 
så finge det gå hur det ville. Herr Jon visste dock att det var 
hans skyldighet; hvilket ock framdeles så af vederbörande bestämdes.

Nu följde krafvet mot Per Israelsson om »en rapp socken
pengar». Hela afgiften utgjorde, enligt Gustaf Adolfs påbud, 
endast en obetydlighet, några ören; hvilka stadens innevånare, åt
minstone på senare tid förmenade sig icke ens hafva någon laglig 
skyldighet att erlägga, och hvilken afgift därför ej ens inräknas bland 
öfverste hörarens inkomster (utan blott af Ansta, Längbro och Almby).

Följde så gossens utkörande ur skolan och tillsägelsen hos 
rektorn i herr Jons närvaro, att, om djäknen vidare toge gossen 
med sig i skolan, så skulle det vankas stut, för den ena först och 
den andra sedan.

Det var i slutet på höstterminen 1655, och Lucicedagen (den 13 
Dec.) tillstundade. Den skulle naturligtvis på sedvanligt sätt firas, 
genom att »bränna Lussi». »Preceptorn» är nu en ibland de djäk
nar, som skola vakta ljusen i skolan om natten. De tillstädes- 
komna ungdomarna hafva samspråk om hvad som enligt »precep-
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torns» berättelse, en gång i »förtiden» tilldragit sig, nämligen att 
»skolgossarne en gång stuckit ihjäl en skolmästare»; och »det kunde 
man ju äfven göra med mäster Josua», hafva de sinsemellan sagt 
»på narri», berättar Per Israelsson.

Märkligt är, att en sådan sägen, från långt hänsvunna tider, 
kunnat leta sig fram till Örebro på 1650-talet, och blifva kändt 
för djäknen som omtalat den. Ett faktum är emellertid att åt
skilliga sådana händelser verkligen inträffat, nämligen ungefär åtta 
århundraden före sistnämda tid. Redan på 820-talet tilldrog sig 
den mordgerning å en skolkamrat i klostret Corbey, som så djupt 
upprörde det fromma sinnet hos den då varande klosterskoleföre- 
ståndaren, Skandinaviens apostel, Ansgarius.

Ett mord å lärare har 886 medels grifflar och pennknifvar 
blifvit begånget i skolan vid Malmesburg å Scotus Erigena, skola
stikens berömde upphofsman; samt ögonens utstingande på läraren 
i klostret Adclsberg i Würtemberg omkring 1180’).

Det var vid djäknens besök hos mäster Josna, för att signi- 
ficera att »klockan var nio slagen» (för att båda skolmästaren till 
»efterprim» kl. 9 —10), som han erhöll tillsägelse om den stut som 
möjligen väntade både honom och hans yngre kamrat. Nu hade 
emellertid Lucice-firandet försiggått och därvid åer förgripliga talet 
på natten förekommit om den anförda historiska tilldragelsen. Nu 
hjälpte det icke längre med bara stut; utan ignominie-sUsH måste 
vidtagas. Djäknen fick sitta i »skolestocken», kanske från morgon 
till kväll. Stockstrafj för skolungdom var emellertid, som vi se, 
i sin fulla flor och tillämpning.

När de togo djäknen ur stocken, blef han förd »till klockare
stugan», någonstädes i närheten af kyrkan, och fick efteråt utstå 
ett slags pinligt förhör, med yrkan att han skulle bekänna san
ningen, och således påtaga sig hvad de önskade. De hafva velat 
»truga (tvinga) pojken till den bekännelse» att Per Israelsson tub
bat honom. Härtill synes denne dock hafva varit oskyldig, enär 
han icke viste ett ord om saken, förr än klockarehustrun flera 
dagar derefter berättade för honom hvad som tilldragit sig.

Per Israelsson har emellertid anmält saken hos borgmästaren 
Joh. Luth. Denna har sändt byfogden Klas Ersson till herr Jon 
med kallelse att infinna sig hos borgmästaren.

*) Hollander s. 154.
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Herr Jon har icke hörsaramat kallelsen, men okvädat byfogden 
och sökt efter eldgaffeln, för att köra ut honom. Ransakning har 
förevarit pä rådstugan.

På annandag jul har herr Jon predikat i Örebro kyrka om 
stenandet af Stefanus, och därvid på predikstolen talat om att man 
ännu vill »skära tarmarna ut på Kristi prester», samt utropat: 
»Ve, ve dig, Örebro!» o. s. v.

Vid påföljande Hindersmessa (i Januari 1656) har Per Isra- 
elsson satt sig i förbindelse med Lars Vibyensis, men icke fått 
svar; och anför nu, sedan hela februari månad gått till ända under 
afvaktan därpå, att hans son måtte få tillåtelse att gå i skolan, 
utan hinder af herr Jons förbud; i hvilken afsigt han nu den 1 
Mars afsändt detta bref.

Sedan ytterligare omkring tre veckor utan svar förflutit, skrif- 
ver Per Israelsson åter, den 21 Mars 1656, till sin »frände», 
mäster Lars i Strengnäs, ett bref i hvilket han meddelar sin lilla 
dotters död i smittkopporna (hvilka vid dessa tider voro en fruk- 
tansvärdt härjande sjukdom). Barnets begrafning har skett »för- 
liden söndag» på kyrkogården vid kyrkan. Härefter fortsätter bref- 
skrifvaren sålunda:

Så hafver jag själf gått till mäster Josua och betalt honom pangar för 
skolan (för liksång af djäknarna), och förbjudit mäster Josua, att intet herr 
Jon skulle få gå med. Likväl hafver herr Jon gått med, i harm; och påbegynt 
en psalm, som endast är bruklig när missdådare ledas ut att utstå sitt straff. 
Hela församlingen var tillstädes och grufvade sig för herr Jon att han en 
sådan psalm upptagit, som aldrig var för lik att sjunga, utan »mitt hus är 
trångt, mitt hus är mörkt». Sådant hafver jag af herr Jon icke förskyllat! 
Beder Eder för Guds skull hjälpa mig till rätta, att jag icke må gå såsom en 
hedning.

Brefvet är skrifvet uti en mycket upprörd sinnesstämning, 
och slutar med helsningen: »befallande Eder härmed Gudi, med 
Eder kära hustru oeh barn», samt bokstäfverna a. t. t. b. (hvilket 
lärer betyda: alltid till tjänst benägen} P. Israelsson.

Härpå svaras af domkapitlet, i bref till herr Jon kollega den 
1 April 1656, enligt kapitlets brefkonceptbok:

»Uumanissime domine Jona, amice dilecte!
Man kan härmed icke underlåta meddela, huru som en borgare i Örebro, 

Peder Israelsson, hafver sig öfver Eder besvärat, att I förmenen hans son gå 
i skolan, straffat hans prteceptorem, gifvit skamliga ord åt stadstjänaren samt 
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hotat honom med hugg, och hafven Eder otjänligen förhållit vid hans barns 
begrafning. Såsom ett otidigt lefverne med bannor och trätor är forargeligt, 
och föder intet godt af sig; alltså hade Eder bort sådant sky och undfly på 
det allra högsta; men på det att förargelsen må afhjälpas, mån i Eder härup- 
på med det första skriftligen förklara.»)

Något skriftligt svar afhöres icke. Sannolikt har herr Jon 
personligen varit i Strengnäs, efter någon uppgörelse med Per Is- 
raelsson, för att få saken förlikt och nedlagd. Då emellertid sta
dens »Tankebok» åberopas, hafva vi på ort och ställe, i rådstufvu- 
protokollen 1655—56, eftersökt vidare underrättelser*),  hvaraf 
framgår att äfven Per Israelsson å sin sida inte mycket förgått 
sig, ehuru visserligen herr Jon gifvit första anledningen, och utan 
tvifvel varit den mest felaktige.

*) Benäget meddelade af lektor K. G. Grandinson.

I rådstufvuprotokollet för den 17 December 1655 läses:
»Per Israelsson kärar till collegam herr Jon, hurusom denne hafver för

visat hans pojke utur skolan, och straffat djäknen som hafver läst för pojken; 
bedjandes vänligen veta, hvad orsak härtill (är).

Herr Jon svarar och säger: han skall intet gå där: han är ock ej 
heller intagen»

Herr Jon säger, att Per Israelsson hafver lupit utanför skolestugudörren 
med en yxa, och spänt sönder skolestugudörren.

Rätten finner denna sak böra uppskjutas, och emellertid Biskopen härom 
tillskrifvas med det forderligaste.»

»Klas Ersson, stadens byfogde, klagar öfver beinälte collegam, hurusom han 
föregångne torsdag är af borgmästaren Joh. Luth anbefald att eftersöka herr 
Jon. När Klas ditkom, var Jon ej hemma. Då befaller borgmästaren honom 
andra dagen gå dit och fråga, hvi herr Jon så utkör ett borgarbarn utur sko
lan? Jon svarar: herr borgmästarn komme till mig, och drag du din bälghunder 
på dörren, det fanen tage dig-, heller skall jag komma dig på dörren.»

Herr Jon önskar ock nu inför rätten, att han hade bekommit eldgaffeln 
(fått tag i den); han skulle hafva betalt honom! Item säger Klas, att herr Jon 
låter opp fönstret och säger: »knåpar icke du dig din kos, din bälghunder; du 
skall få det och det».

Klas beropar sig på, att rector (Josua) och convector (Nils) samt herr 
Jöns (?) och Thore (Thorerus, collega) voro inne och hörde sådant.

Herr Nils (konrektorn) berättar att Klas efter borgmästarens befallning 
frågat, hvi herr Jon hafver kört Peder Israelssons pojke utur skolan. D& 
svarar herr Nils: efter det är brukeligt, att när de intagas i skolan pläga de 
gifva en inscriptions-pänning (nämligen 5 mark).

I protokollet den 18 Februari 1656 heter det, att Per Israelsson begär 
»attest af protokollet, hur det är ageradt mellan honom och herr Jon»); hvilket 
beviljades»
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Vi hafva nu kommit till den 24 Mars 1626 (således 3 da
gar efter Per Israelssons sist anförda bref), då tankeboken inne
håller följande:

»Herr Jon collega klagar, hurusom Per Israelsson hafver houom med 
ord och gärningar öfverfallit; att föregångne 17 Mars hafver denne om aftonen 
lupit i hans gård med vredesmod och dragit ut knifven, nti mäster Jonas stuga, 
och frågat efter herr Jon: ’visste jag var han vore, jag skulle hugga ihjäl ho
nom. Ytterligare hafver han den 18 Mars om morgonen tidigt, när herr Jon 
ville gå uti skolan och uträtta sitt ämbete, och var kommen så när till råd- 
stugutrappan, då kommer Per löpande i fullt rännande, med en yxa. Då löper 
herr Jon hem till sin gård, och Per efter honom in till porten. Rätten för
bjuder parterna ytterligare, 'vid lif och gods att ingendera den andra kvälja i 
ordom eller gärningar', euligt åberopadt lagrum.

Per Israelsson var vid detta tillfälle ej personligen tillstädes inför rätten; 
icke heller vid ett följande sammanträde den 14 Maj. Han dömdes att plikta 
för frånvaro för hvarje gång 3 mark. Han var nu äfven anklagad för att 
hafva 'illa handterat sin tjänstepiga'. Enligt protokollet den 11 November var 
han i slagsmål med sin svåger, vid namn Peder Olsson. Denna tvist afskrefs, 
då Per Israelsson 'lofvade att föra ett roligt och stilla lefverne’.»

Orsaken till gossens utkörande ur skolan var således blott 
att inskrifningsafgiften ännu var obetald; hvilket förhållande dock 
ingalunda kan berättiga eller ursäkta herr Jons förfarande och 
länder honom på intet sätt till heder. Att Per Israelsson varit 
af ett häftigt och våldsamt lynne, är allt för sannolikt; men så 
hade också herr Jon gjort allt livad i hans förmåga stod för att 
reta och bringa den förre att förgå sig.

11. Att det stått illa till med skolans förhållande inpå 
1650-talet synes otvifvelaktigt. Superintendenten Joh. Kudbec- 
kius d. y. hade fråntagit rektor fyra års inkomst af Eskog till 
följd af dennes oflit och försumlighet. Mot såväl rektor som 
konrektor hade anförts svårare klagomål, och den senare hade 
på skolans vägnar varit på förhör i Strengnäs. Äfven öfver discentes 
hade klagats att de drefvo i odygd och själfsvåld, utan tillräcklig 
eftersyn. Härmed synes sammanhänga hvad hos Follén (s. 630) 
antecknas, att skolans inspektor, den vördade åldringen Nicolaus 
Bothuiensis, som nu närmade sig till sitt 8O:de lefnadsår, af drott
ning Kristina undfått »ett onådigt bref» för försummad tillsyn 
vid skolarbetet i Örebro. Huru härmed förhåller sig, har icke 
kunnat utrönas, emedan det ifrågavarande brefvet ej kunnat på
träffas. Men säkert synes vara, att mäster Nils i allt hufvudsakligt 
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son», hvilken tyckes hafva varit någon ostuderad bokhållare från 
staden. Konsistorium resolverar, att det kan tillåtas, dock med 
vilkor att staden själf aflönar honom, på egen bekostnad, och att 
han ingalunda får bära namn af »skoleperson».

Apologistlönen synes en längre tid hafva stätt ledig, och an
vändes till hvarjehanda andra nödiga behof. Då den gamle mä
ster Josua 1656 i Juli frikallades från skoletjänst, skulle han 
såsom emeritus få åtnjuta (bland annat) »apologistce 30 tun
nor». Josua lefde dock icke länge såsom emeritus; och redan i 
November samma år 1656 skrifves, att kollega Ericus Höök skulle 
få participera något af apologistlönen, hvaremot det mesta var 
anslagen åt »salig Josuas arfvingar». Ät sångläraren Olaus Ge- 
orgii beviljades för året 1658 en dylik »participering».

Påföljande år 1659 var fråga om, att till apologist och sång
lärare antaga Johannes Beckius, hvilken året förut hade varit vice 
pastor i Örebro. Men konsistorium svarar, att sådant förslag ej 
kan antagas. »En prästman synes ej vara tjänlig till apologist- 
ämbetet». Vi minnas att prästerna i allmänhet visat sig klena i 
aritmetiken. »Bättre vore då det andra förslaget om Kjusandro, 
att denne blefve cantor, med lön (bland annat) 20 daler af Eskog.»

Biskopen vill emellertid sända »en annan person, som är god 
apologista och därjämte äfven god musicus instrumentalis; hvilken 
skall jämte apologistæ lön få de öfriga 20 dalerna af Eskog, och 
dessutom hålla boklåda; enär han ock lärt bokbindare-yrket». I 
ett kort därefter afgånget bref meddelas dock, att den nyss nämde 
personen, bokbindaren m. m., »icke är rätt benägen, finner sig ock 
ej kapabel och perfekt, är dessutom gift karl» o. s. v. I stället 
föreslås nu Johannes Stephani, som kan, jämte latin och tyska, 
bokhålleri fundamentaliter. Han rekommenderas till fri kost (mat
dagar), och skall hafva med cantore del af Eskogsmedlen. Får 
ock förord till landshöfdingen att, bredvid apologisttjänsten blifva 
brukad i någon annan tjänst, (förmodligen skrif- och räknegöromål).

Nu utfärdas cirkulär till samtliga prostarne i Nerike, att stu
dium apologisticum skall med allvar företagas i Örebro. En ung 
man (Johannes Stephani) är dit förordnad. Både adel och oadel 
kunna hafva gagn af hans undervisning; och uppmanas för den 
skull att begifva sig till Örebro vid Larsmässotid. Apologiststu- 
diet rekommenderas såsom mäkta nyttigt för landsens ungdom; 
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hvarigenom unga karlar snart kunna komma till bröd och vackra 
tjänster.

Glädjen blef emellertid icke långvarig, ty Johannes Stephani 
afled kort därefter. Redan 1660 på hösten omtalas Anders 
Wallius såsom nykommen till apologist-tjänsten. Han var i Öre
bro länge och väl, men gjorde föga gagn; och motsvarade inga
lunda förväntningar och förhoppningar. Han afled såsom pastor 
i Eker i December 1690.

Till hans efterträdare rekommenderades af staden en bokhål
lare ex professo, vid namn David Kollmis (eller Colmitz'), som 
uppgafs vara »i tyska och svenska lika färdig, skrifvande en god 
hand» o. s. v. Denne blef antagen på prof, under sal. Wallii nådår.

»Apologist-tjänsten har under 16—18 års tid icke varit i rätt 
skick, utan legat öde; i det sal. herr Anders Wallius i förstone drog 
disciplarna hem till sig, och sedan henne alldeles aflade». Rektor 
(Theodor Schepner) föreslår nu en viss ordning för den nyantagne 
David Colmitz, i fråga om undervisningen i räknekammaren, utgö
rande ett »extrakt ur skolordningen». Det befinnes dock efter 
hand, att denne är både försumlig och olämplig, samt har en allt 
för dålig metod. Han vill 1) inte efterfölja någon bok, 2) inte 
undervisa disciplarna hvad de uppsatta talen betyda, 3) inte 
informera in loco publico (i skolan, utan vill hafva dem hemma i 
sin bostad), och 4) när rektor examinerade gossarne, kunde de 
ej ens quatuor species. Det konstateras, att Colmitz är »oduglig 
samt gör ingen frukt och nytta».

Han afsattes därför (eller, som det heter, »skall upphöra med 
sitt ämbete»') och en annan skall komma in hans ställe.

Nu kom man likväl ur askan i elden. Den som antogs i 
hans ställe var prästmannen Daniel Esberg, broder till tvenne 
biskopar; men själf af mindre goda anlag, i både ett och annat 
afseende. Han kom till Örebro på hösten 1692, och gjorde i början 
»tämligen god flit». Men det blef sämre och sämre. Äfven denne 
hade blifvit antagen »allenast till prof» på ett år; men gjorde sig 
snart omöjlig. Blef därför 1694 afsatt äfven han, för oflit och 
försumlighet, »grofva odygder, öl- och bränvinsgäld, styggeliga för
gripligheter». Det var han som råkade att taga med sig i fickan 
en »silfverkappe», i hvilken han blifvit bjuden på bränvin; pant
satte därefter silfverpjäsen hos en guldsmed; blef insatt på arrest 
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i »vaktmästarekammaren», och därifrån utlöst af rektor, hvilken 
betalade »skulden». Försvinner därefter ur historien. Hans vidare 
öden äro okända.

I skoltjäusten efterträddes han af Petrus Broberg. Denne 
var rätt användbar och visade både god vilja och god flit, men 
trycktes af fattigdom och bekymmer. Han slutade på det upprörande 
sätt, att han frös ihjäl i den smällkalla vintren 1709—10 under 
ett häftigt snöfall, hvarefter hans förfrusna kropp påträffades i en 
snödrifva nära Almby, där han torde hafva haft sin bostad. Detta 
inträffade samma år som slaget vid Pultava.

Såsom lärare i sång antogs 1687 kollega Olaus Nyhtelius, 
hvilken länge lefde i minnet för sin utmärkta sångröst. Hans nit 
i tjänsten, både som kollega och sånglärare, synes dock åtminstone 
på slutet hafva varit något tvifvel underkastadt, enär det klagas 
öfver hans ständiga försumlighet samt att genom hans förvållande 
cantus figurativas länge legat alldeles ödelagd.

14. Bland ansökningar och öfriga ingående acta på 1700- 
talet påträffas i konsistoriearkivet åtskilliga af synnerligen intres
sant innehåll, särskildt af då varande unga studenter, hvilka seder
mera gjorde sig kända såsom mycket dugande män i skolans, 
universitetens och kyrkans tjänst. De debutera ofta genom lärda 
ansökningar på latin och grekiska t. ex. om kollekt-stipendier eller 
andra dylika understöd; och anade väl då knappast den framstå
ende roll som de framdeles skulle komma att spela.

Carolus Fridericus Ljungberg (sist domprost, död 1761) upp
vaktar 1120 det konsistorium, hvaraf han själf en gång skulle 
blifva medlem, med en på klingande och korrekt grekisk vers af- 
fattad ansökan om kollektstipeudium. Skriften upptager två folio- 
sidor. En annan gång förnyar han en dylik framställning, denna 
gång på latinsk vers, skildrande en gudstjänst på landet, hvarvid 
den poetiska flykten kulminerar vid klockarens vandring med håf- 
ven för att upptaga kollekten till medellösa studerande.

Petrus Flodmark, den sedermera berömde Nyköpingsrektorn, 
hvars namn och kända handstil flitigt påträffas både i Strengnäs- 
och Orebro-papperen, uppträder i Strengnäs första gången 1152, 
då äfven han söker kollekt-stipendium. Skrifvelsen är affattad på 
elegant latinsk vers, och vittnar om samma poetiska begåfning 
för hvilken han äfven senare gjorde sig känd.
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Flodmark var utmärkt latinare samt med varm kärlek fästad vid 
ungdomen och läroverket. Fick afsked från rektorssysslan med bibe
hållande af hela lönen, och med professors namn heder och värdig
het. Död 1783.

F. hade 1752 flera medsökande. Konsistorium resolverar: De skola anno- 
teras på listan; och deras skicklighet och förtjänster skola tagas i behörigt 
öfvervägande, när de lediga stipendierna komma att bortgifvas.

Påföljande år 1153 hafva vi en dylik ansökning af Carl Gu
staf Barckman (domprost, död 1799). Hans sånggudinna är gre
kisk och rör sig med stor ledighet och gratie.

Vidare träffas 1154 Jacobus Jonas Björnståhl (känd orientalist, 
reseskildrare, professor, död 1779), hvars ansökan gäller att få 
bibehålla ett kongl. stipendium, hvilket han i tre år innehaft. Vid
lyftig, upplysande och intressant handling på latin, i obunden form.

En på sin tid högt lysande företeelse var Hans Graffman, 
ett lärdomsljus ej blott i fäderneslandet, utan äfven vid de ut
ländska universitet, där han hade studerat. Hans lärdomsprof i 
Halle 1114 betecknas såsom ett af de mest utmärkta som anteck
nats i den Halle’ska högskolans tideböcker. G. var en tid docent 
i Halle, och handledde ungdomen i latinska tal- och skriföfningar 
äfven på det poetiska området. Talade 1778 på latinsk vers vid 
kronprinsen Gustaf Adolfs födelse. Var uppförd på biskopsförslag. 
Sist domprost i Strengnäs. Hans minne är varaktigt hugfäst så
som stipendie-donator, dels till Södermanland-Nerikes nation i Up
sala, dels till skolor och gymnasier i Strengnäs stift. Död 1828.

En mycket märklig man vid denna tid är Benedictus Lun
dahl. Han är af oss förut omnämd såsom lärd orientalist, och 
synes hafva varit en anspråkslös och tillbakadragen personlighet; 
enär han, ehuru vitsordad för »god och berømmelig lärdom samt 
härliga och uppbyggeliga ämbetsgåfvor» o. s. v., icke vann befor
dran till ordinarie tjänst förr än vid en lefnadsålder af mellan 
50—60 år, och då till en lägenhet af sådan art som domkyrko- 
sysslomans-beställningen i Strengnäs.

Det var denne Bengt Lundahl, som vi 1754 sågo inlemna en 
på god hebreiska affattad ansökan till Järna pastorat; upptagande 
fyra foliosidor. Han var då v. pastor i Eskilstuna. Året därpå 1755 
sökte han Helgesta pastorat, denna gång med en grekisk ansök
ning, röjande lika förtrogen bekantskap med det nya testamentets 
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idiom. Att han äfven var god latinare, faller af sig själf redan 
däraf, att han såsom skriftspråk till konsistorium nyttjade grekiska 
och hebreiska. Alla kunde ju latin. Såsom predikant vitsordades 
han af konsistorium för »härliga och uppbyggeliga ämbetsgåfvor». 
Det är i sanning högst bemärkansvärdt, att höga vederbörande i 
Strengnäs icke togo båttre vara på en så förtjänt man, utan läto 
så mycken lärdom och förmåga förspillas i sådana tjänster, där den 
icke kom till användning. Såsom vice pastor i Nyköping anmälde 
sig Lundahl 1761 att blifva domkyrkosyssloman i Strengnäs. Pröf- 
vas då vara den till nämda befattning mest meriterade, är »skick
lig, i fattiga vilkor, med hustru och barn, mellan 50—60 dr 
gammal, och har ännu icke erhållit den minsta befordran»; i an
seende hvartill konsistorium finner skäligt att »honom till sysslo
man antaga». Det var under gamle biskopen Alstrins tid.

Lundahls lifstid blef icke långvarig. På hösten 1763, samma 
år som biskop Serenius tillträdde stiftet, inträffade Lundahls död, 
och sysslomans-beställningen förklarades då ledig efter »aflidne 
syssloman Lundahl». Hans efterträdare i denna befattning blef 
And. Lundmark (sist rektor i Örebro).

Lundahl härstammade från Nerike. Inskrefs af Abraham Walingius i 
skolmatrikeln 1719 med namnet Benedictus Andreas, filius agricolæ, de Luggar 
vid in Kräklinge; intogs i alfabetiska klassen, och var således nybegynnare. 
Heter först Lundberg, och därefter Lundahl. Blef student 1732, präst 1737. 
Var pastorsadjunkt i Floda 1736—47. Därefter v. pastor i Eskilstuna. Söker 
1654 Järna, 1755 Helgesta, och var 1757 uppförd på förslag till Eskilstuna. 
Befordrades till syssloman i Strengnäs 1761, och dog vid denna tjänst 1763. 
Finnes ej i Herdaminnet; men är fader till komministern i Ripsa, Anders 
Lundahl (Aur. 399).

En annan synnerligen intressant och märklig prästman vid 
samma tid är professorn, prosten och kyrkoherden i Sunds pasto
rat på Aland, sist i Ytter-Selö af Strengnäs stift, Carl Gustaf 
Hallman. Af honom finnes i Strengnäs-arkivet en talrik mängd 
bref och skrifvelser, som erbjuda fullgoda materialier till en full
ständigare biografisk skildring af hans person, än den för hvilken 
här kan beredas rum.

Då vi göra bekantskap med honom 1756, befinner han sig 
på Åland, men längtar tillbaka till Strengnäs stift, där han är 
infödd; och söker nu något pastorat därstädes, större eller mindre, 
hvilket som hälst, blott att det om möjligt redan nästa vår 
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komme att tillträdas. »Var för tu år sedan på förslag till Ny
köpings Vestra pastorat; gjorde en lång, besvärlig och kostsam 
resa. Vore nöjd att komma härifrån; bort från hafsböljor, höga 
klintar, stenåsar uppe i höjden, sjön djupt nedanför, fientlig ort 
midt i hafvet, osäker på alla sidor. Finge jag ett rektorat, det 
ville jag allra hälst; finge då njuta viss stadgad lön; finge tala 
latin, resolvera och explicera grekiska. Jag skulle då få nytt lif 
och skulle aldrig åstunda mer i min lifstid; det är visst».

Denne Carl Gustaf Hallman var född i Örebro, där fadern 
var kollega och där sonen intill 1713 var lärjunge. Förekommer 
under åren 1756—67 flitigt i Strengnäshandlingarne, där han 
skrifver mycket långa, och delvis högeligen intressanta bref, skil
drar sina besvärligheter på Aland, sina äfventyrliga kyrkofärder 
till sjös och till lands, med flera ombyten, fram och tillbaka; förlo
rade 1758 den 30 Okt. under storm och oväder på hafvet, sin 
son, en älsklig och mycket hoppgifvande yngling, hvars död gick 
den sörjande fadern mycket djupt till hjärtat, och hvaröfver han 
länge var alldeles otröstlig. Detta visar sig i ett bref, dat. den 
14 Febr. 1759, således flera månader efter olyckshändelsen, då 
den häftigaste och bittraste sorgen kunde synas hafva lagt sig. 
Vi anföra ur detta bref följande:

Gud nåde mig, nu i fyra månader genombedröfvade man, som härmed i 
sin hjärtans stora långvariga sorg måste inkomma! Gud hjälpe, Gud tröste! 
Min yngste käre son Adolf, på femtonde året gammal, täck, vacker, snäll, ja 
med stor för tidigt mogen klokhet, eftertanke och försiktighet begåfvad, ut
gick för att göra sin första stockholmsresa den 25 sistl. Sept., på en Ålauds- 
och Sunds-skuta från kungsgården Kastelholmens brygga. Samma skuta för
gicks under våldsam storm, med anskri och häftigt rop, den 3 sistl. Okt. om 
morgonstunden, på Ålands haf. Olyckan skedde under åsyn och påhör af en 
jakt från Åbo. Min son, min käre yngste son, den täcke, snälle, hurtige Adol
phus Hallman, fick då sin graf i vågorna jämte sina sju reskamrater, och har nu 
alltsedan den 3 Oktober legat i Alands faseliga stormande haf. Intet har 
man sedan hört af dem. Här är gråt i åtta hushåll... Nu kan och vill jag 
ej längre vara på Åland, sedan jag mist min ögonsten, min Adolphus. Vill 
från Åland på hvad vilkor som hälst. Kumla, Dunker och Axberg äro lediga. 
Där råkar man icke i hafsbotten.

Hallman söker 1759 teologiska lektionen i Strengnäs, eller 
succession efter den sorn blir förordnad, eller åtminstone att få 
bo såsom lektor i Strengnäs, till dess den Högste förlänar honom 
någon lägenhet i stiftet eller i Stockholm. Söker för andra gån- 
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gen Nyköpings Vestra 3 762, eller alternativt domprostbeställningen 
i Strengnäs. Fick de flesta rösterna till domprosteriet och under
dånigt förslag till tjänsten, tnen blef ej nämd. Skildrar i tvänne 
bref från Aland (det ena dateradt Sunds prästgård, det andra 
Grisslehamn) sin besvärliga resa från Aland, för att aflägga prof 
i Strengnäs 1763. Har tillbragt nio dygn på Signills-skär. Det 
förra af de båda brefven gick norra vägen, öfver Luleå, tre hun
dra mil. Var själf fulleligen besluten att göra detsamma.

Omsider fick den gamle sin önskan uppfylld att återkomma 
till stiftet. Det skedde 1767, då han blef pastor på Ytter-Selö 
och där fick tillbringa sina tre sista lefnadsår.

Född i Örebro 1698 midsommardagen. Son af Samuel Hallman (F. 362). 
Genomgick Örebro skola, där han 1712 uppflyttades till högsta klassen. Gym
nasist 1713, student 1719, präst 1723, magister 1725. Pastors-adjunkt i Lennäs, 
huspredikant, kallad till Julita patronella sacellani 1730. Prost på .Iland samt 
inspector scholæ därstädes 1738, hedrad med professorstitel 1740. På förslag 
till Nyköpings Vestra två gånger, samt till domprosteriet 1763. Pastor i Ytter- 
Selö 1767, död i Stockholm 1770 (Aur, 253, 704).

16. Om Örebro stad och Nerike finnes i Palmsköldska sam
lingarna å Upsala Akademis bibliotek talrika anteckningar (se 
tom. 36, topographica, Nerike). Bland dessa träffas 1691 en skrif- 
velse »af borgmästare och råd» i Örebro stad till generalmajoren 
Dahlberg, om samma deras stad, daterad den 7 Februari 1691; 
med anledning af det »högst berömliga verk som åt Eders nåde är 
anförtrodt, att till fäderneslandets lustre låta i kopparstycken ut
sätta». Denna skrifvelse upptager ungefär 6 foliosidor. Innehåller 
icke mycket förut okäudt. Detta är den älsta för utg. kända Örebro- 
beskrifning. Den nästföljande är af borgmästaren 01. E. Salin 1737 
och uppgifves vara otryckt, men är intagen i Örebro Veckotidning 
1769, och därifrån i Bagges beskrifning öfver Örebro 1785, hvar- 
dera gången med behöriga tillägg.

Efter Salins arbete, hvilket ingafs till landshöfdinge-ämbetet 
i Örebro den 31 Dec. 1737, med anledning af auskultanten Salvii 
uppsåt att utgifva en geografisk beskrifning öfver Sverige, göra 
vi följande korta anteckningar, och hänvisa för öfrigt till den på 
sidan CXI intagna kartan.

Hela staden har i forna tider bestått af en enda långgata, som sträckt 
sig från norra till södra tullen, kroklänges genom staden, hvilken långgata va
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rit med ganska fä samt trånga och ojämna tvärgator försedd; emedan de gamla 
hafva följt sandåsm åt, och efter denna krökt både husen, tomterna och gatan 
utan att bry sig om någon regularitet. Uti drottning Kristinas tid blef en ny 
stadsplanta antagen, samt efter denna en ny gaturätning anbefalld; hvilken, 
länge motsträfvad, omsider på 1660—70-talet så till vida kom till verkställig
het, att »stora Nygatan», löper linea recta från norr till söder, och på några 
ställen genomskär den gamla gatan, lemnandes denna än på högra, än på 
vänstra sidan.

Gamla gatan på norr framgick smal och krokig utan någon 
utvidgning från norra tullen ända fram till ån. Nuvarande Järn
torget fanns ej. Vid ån fortsattes gatan öfver ör-bron (motsva
rande nuvarande Storbron, men parallel med slottets vestra fasad) 
fram till kvarnen. Där vek hon af i en motsatt sned riktning, fram
kom till torget vid nuvarande hypotekshörnet, där stadens rådstuga 
då befann sig. Fortsatte vidare snedt till Pumpkällan och hvad vi 
nu kalla kyrkogårdsgatan, där en liten öppen plats bildades, kallad 
Yicehammar-torget (motsvarande Pumpkäll-torget, men ofantligt myc
ket mindre). Mellan gamla Storgatan sunnan bron (ungefär nuva
rande Köpmangatan) och Öfra västra gatan sunnan bron (motsva
rande nuvarande Drottninggatan å söder) inneslöts en långsträckt, 
småningom afsmalnande kil af hus, kallad Mellanraden (hvilken fanns 
ända till den stora branden på 1850-talet). Spetsen af denna kil 
befann sig vid Yxhammartorget.

Boningshusen voro envåningsstugor, vanligen med fönster på 
taket, och hvilade med sina syllar på nästan bara marken, eller på 
ytterst låg stenfot. De voro täckta med torf, saknade takrännor 
och voro besvärade af takdropp. För öfrigt sammanbyggdes dc 
ofta med ladugårdshus och öfriga uthus. Grisar m. m. promene
rade ofta pa gatorna, och tyckas särskilt hafva hållit till »på val- 
larne vid slottet», att döma af en kungörelse från senare tid (1777).

Husen lågo glest och oregelbundet, omgifna af kåltäppor och 
kryddegårdar. »Ör-bron», hvars benämning så skrifves å en gam
mal karta före gaturätningen, sammanband den ör eller sandås, 
på hvilken staden var byggd. I dagligt tal kallades den rätt och 
slätt «Bron». Den är äldre än staden, och har gifvit den dess 
namn. Den indelade staden i två delar, nordan »bron» och sunnan 
»bron», i skrift regelmässigt betecknade med N. B. och £. B.

17. Beträffande familjeinteriörer, hafva vi antecknat följande:
XX
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Rådmannen Petter Nalén begär 1691 att blifva skild från sin 
f. d. fästekvinna, Malin Kraft, samt att få ingå annnat äktenskap. 
Malin säger sig hafva haft äktenskapslofven; åberopar intyg af åtskil
liga personer, däribland Hans Moback; beskyller rådmannen Nils 
Kristoffersons änka att denna lagt sig emellan det tilltänkta äkten- 
tenskapet och detsamma förhindrat. Nalén vidgår umgänget med 
Malin; men nekar sig vara barnfader. Malin har själf för honom 
bekant att en officerare vid namn Tyman bragt henne i sådan 
belägenhet. Malin har dessutom bortsålt sina anspråk på Na
lén för en »ansenlig panning, 550 daler kopparmynt». Nalén 
får undergå sin ännu återstående kyrkoplikt, eller ock densamma 
med pänningar utlösa; och sedan absolveras in privato. Skall 
dessutom gifva till pios usus 10 daler silfvermynt. Sedan skall 
konsistorium förklara sig om det giftermål han nu begär.

Rådmannen Mårten Mårtensson, hvilken vi minnas såsom till
fällig hyresvärd åt kollega Nils Lindgren i början af 1700-talet, 
efter eldsvådan, då kollega-gården för det allmänna bästa måste 
rifvas, hade en mindre god hustru; hvilken beskrifves såsom ett 
elakt och odygdigt stycke, och gjorde sin man många ledsamheter 
och obehag. Hon synes hafva fört ett icke så alldeles sedesamt 
lefverne, hvarföre den skilsmässa i äktenskapet, som mannen be
gärt, blef af konsistorium bifallen.

Kyrkoherden i Lerbäck (1750—78) Nicolaus Magni Callan
der (F. 380) hade i sitt senare gifte en hustru, hvilken uppförde 
sig på ett sådant sätt, att konsistorium 1665 tillsände mannen 
ett förmaningsbref, att han skulle »se väl på sin hustrus väsende». 
Hon Järer ändå hafva fortfarit i detsamma, enär mannen påföljande 
25 Mars 1666 i skrifvelse till konsistorium anförde, att hon var 
en odygdig kvinna, vistades i Stockholm och blifvit honom till 
hustru påförd». Vi se att ordet »odygdig» här, på båda ställena, 
har betydelsen mindre ärbar.

En son till denne prästman var den högt berömlige borg
mästaren i Örebro Magnus Callander. Äfven borgmästarens äkten
skap i senare giftet var icke lyckligt. Hustrun anklagades för 
hvarjehanda oarter, elakhet och ondska, »gudsgåfvors missbruk, 
bitterhet, kifvande, svordom och ett forargeligt lefverne». Hon har 
därjämte »icke hörsammat konsistorii kallelse, utan den »vanvyrdat 
och kastat ifrån sig på golfvet ouppbruten».
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Mannen, borgmästaren, är sängliggande sjuk, och ligger på 
sitt yttersta. Från sin sjuksäng skrifver han om sin »alltför svåra 
hustru», samt om »okristligt lefverne, hugg och slag och oläte». 
Själf kan han ej gå öfver golfvet, eller vända sig i sängen, utan 
hjälp. Hustrun har sagt: »jag skall plåga dig så att du skall 
blifva galen, bedjandes jämmerlig ondt och illa öfver mig». Ma- 
karne hafva 2:ne barn, 5 och 6 år gamla. Fadren vill hafva dem 
kvar och hålla preceptor för dem.

Prosten (Joh. Bilberg) och kaplanen (Ericus Sundelius) berätta 
om Callanders hustru, hur hon fallit på knä och bedt elaka böner 
mot mannen, att han måtte torkas bort o. s. v. Hon har tagit ur 
salsnyckeln, så att ingen kunde komma in, den sängliggande sjuke 
till hjälp, utan de måste söka en annan ingång genom källaren 
upp i salen». Mågen, bokhållaren Sahlberg, är en allvarsam och 
stilla man.

Detta skrefs den 26 Ang. 1695, och den 18 Okt., således 
några veckor senare, var den gamle lyckligtvis genom döden befriad 
från ett sorgligt lif.

Callander var först måg till rådmannen Johan Olsson, och 
därefter till rådmannen Lars Håhl. I sitt första gifte hade han 
således haft den dotter som var gift med bokhållaren Sahlberg, 
och i senare giftet de båda barnen, hvilka 1695 voro 5 och 6 år 
gamla.

18. Under benämningen Notata finnes bland utgifvarens 
samlingar en handskrift, skrifven i Strengnäs 1812—14, utgörande 
af lektorerna vid gymnasium på förhand utgifna eæamensfrågor och 
svar, mestadels på latin. Hvarje svar är i marginalen försedt med 
anteckning af den eller de lärjungars namn, som hade att besvara 
den framstälda examensfrågan; och hvilka således endast behöfde 
lära sig svaren på en eller ett par af frågorna.

Detta slags humbug fortgick i fullt flor till den kraftige biskop 
Thyselii tid, då oskicket borttogs. Hur det tillgick vid en examen 
vid gymnasium, skildras åskådligt af biskop Strömberg i dennes 
Bilder och Minnen (1878), samt efter honom i Hagströms Herda
minne 1898.

Föreliggande Notata afskrefvos af domprosten Isak Samuel 
Widebeck under dennes djäknetid, och kommo efter hans död till 
biskop Strömberg, samt öfverlernnades af honom till utgifvaren,
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från hvilken de nu öfvergå till Örebro skolas arkiv. Äfven vid 
andra gymnasier florerade dylika examen santeckningar. Ett sådant 
exemplar från Vesterås gymnasium upptecknades af sedermera prosten 
Söderström i Grangärde under dennes djäknetid i Vesterås, och kom 
från honom till sonen komministern i Säter C. E. A. Söderström, 
från denne likaledes till undertecknad; samt är jämte åtskilliga andra 
samlingar öfverlemnadt till kongl. biblioteket i Stockholm. Alla 
sådana annotationer äro i sitt slag rätt intressanta bidrag till tidens 
lärdomshistoria; och flere af dem äro verkliga små mästerstycken, 
vittnande dels om mycken insigt i ämnet efter tidens ståndpunkt, 
dels om mycken förmåga af lämplig begränsning.

19. Det nästföljande och snart utkommande femte häftet af 
dessa Blad är af biografiskt innehåll, och innehåller en framställ
ning af samtliga Örebro-lärares lefnad och verksamhet intill rek
tor Gumælii tid.




