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INLEDNING.

Till fortsättning och afslutande af Örebro skolas historia har 

undertecknad härmed den glädjen att öfverlemna femte och sista 
häftet, fullföljdt ända till 1859, då den efter storartad utveckling 
upphöjdes till ett för båda linierna fullständigt högre elementar
läroverk.

Detta arbete, som börjades i Örebro omkr. 1867 och hvaraf 
då tre kortare häften utkommo 1871, 72 och 75, har sedan efter 
hand under de följande åren, med talrika bearbetningar och tillägg, 
fortgått. Det fjärde häftet, på de första bladen innehållande en 
kort sammanfattning af förut meddelade uppgifter, utkom 1899. 
Dess afslutning, i närvarande femte, och sista häfte, innehåller en, 
så vidt ske kunnat, fullständig uppgift om dess lärare från medel
tiden ända intill 1859, då skolan upphöjdes till den fullständighet, 
som den för närvarande innehar. Skolhuset har äfven å sin nu 
varande plats flera gånger blifvit tillbygdt, och skall under instun
dande hösttermin i nästan fullständigt ombygdt skick komma i 
begagnande från det nya seklets första år.

Utarbetandet af rektorsförteckningen från medeltiden till 1615, 
för hvilken tid så godt som ingen skrifven bokstaf fanns och upp
gifterna måst sammanletas från sparsamma källor, har kostat 
mycken tid och arbete. Afven från 1615, då Jacobus Rudbeckius 
blef rektor i Örebro samt därefter i Strengnäs och sist i Stockholm, 
har skildringen först efter mycket arbete uppnått den grad af 
någorlunda fullständighet, som den för närvarande företer. Det 
samma gäller om Jacobi efterträdare, Laurentius Lundius, förut 
nästan okänd, samt om Buddæus, Gravius, Hessler, Wallenius. 
Th. Schepner och Walingius, förut kända nästan endast till namnen 
och några få delvis felaktiga sifferuppgifter. Om Widmark, L. 
Schepner och Möller hafva alla de sparsamma uppgifter vi lyckats 
påträffa, blifvit meddelade. Synnerligen fullständiga uppgifter om 
den berömlige Jonas Höijer hafva vi lyckats anträffa. Därefter 
förekomma Lundmark, Widell, G. K. Höjer jemte de tillförord



nade rektorerna under dennes mångåriga tjänstledighet. Till sist 
hafva vi de mycket framstående rektorerna Ekenvall och Gumælius, 
den sistnämnde skildrad dels efter personlig kännedom, dels af en 
son och af en efterträdare.

Ofriga lärare i Örebro (konrektorer, kolleger och apologister 
m. fl.) äro skildrade med möjligaste noggrannhet. Särskildt de 
äldre och äldsta hafva kostat mycket arbete, och äro, så vidt 
hittills kunnat finnas, fullständigt anförda. Bland dessa tilldraga 
sig särskild uppmärksamhet (20) Sveno Truelis, (24) Wallius, 
(29) Grafman, (40) Colmitz, (43) Daniel Edsberg, (44) Broberg; 
för att icke tala om (14) Andreas Bilingius och många andra 
mycket märkliga män.

Sedan det mesta af detta häfte redan var färdigtryckt, hafva 
flera häften af kyrkoherde K. A. Hagströms, under utgifning varande, 
herdaminne kommit utgifvaren tillhanda, hvarigenom teckningen af 
många här förekommande lärare ytterligare kompletteras.

I början af September 1899 insjuknade undertecknad rätt all
varsamt, men lyckades efter längre tid, då han trodde sig själf ej 
om att kunna afsluta arbetet, att erhålla biträde af en vän kon
traktsprosten d:r J. Wahlfisk, hvilken fullständigare än det skulle 
stått i min förmåga fulländat lärareförteckningen från omkr. 1800- 
talet, med ett par undantag, äfvensom skildringen af lärarne i sång 
och musik, teckning och vapenöfningar, m. m.; för hvilket arbete 
jag anhåller få ägna honom min varma och hängifna tacksägelse.

Min hängifna tacksamhet beder jag äfven få betyga den på 
1840—60-talet varande läraren i gymnastik vid Örebro läroverk, nu
varande general Gustaf Rudolf Abelin, för det sätt, på hvilket 
han, den af alla sina lärjungar högt älskade läraren, på ett i sitt 
slag enastående sätt verkat för detta läroverks utveckling och 
anseende.

Såsom bidrag till kännedomen om läroverkets inre förhållan
den vid början af 1800-talet bifogas skildringar, gjorda efter munt
liga meddelanden af assessor A. G. Morén och brukspatron C. G. af 
Geijerstam. En kort skildring från 1830-talet är välvilligt med
delad af en framstående, ännu lefvande f. d. lärjunge vid karo
linska skolan.

Sist följer i detta häfte en från originalhandlingarna utskrif- 
ven lärjunge-katalog för tiden 1721 —1771,
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Till skolans samlingar öfverlemnas ett oljefärgsporträtt af Ja
cobus Bense Rudbeckius. Dennes bild har nyligen blifvit fram- 
stäld efter en lyckligen påträffad men något okorrekt handteck- 
ning af Jacobi lärjunge Laurentius Wiwallius (se haft. 4 s. 79). 
Bilden visar honom med ett mycket ålderstiget ansikte, ungefär 
åttioårig. Men denne högtberöinlige och kraftfullt verksamme 
man var vid sin ankomst till Örebro endast 32 år, vid sin af- 
gång till Strengnäs 43, och vid sin hastiga död i Stockholm 57 
år. Rättelse är iakttagen å hosgående porträtt (s. 49), som visar 
honom ungefär trettioårig, och är utfördt 1899 af artisten Endis 
Bergström.

Ett annat porträtt af yngre datum hufvudsakligen efter foto
grafi från 1880-talet, utfördt af artisten Knut Ekvall, medföljer.

Afven öfverlemnas handskrifter, utgörande ett mycket stort 
antal folianter, innehållande bidrag till skolans äldre och äldsta 
litteratur, äfvensom Jon Månssons anteckningar (164'2—50) i full
ständig afskrift; jämte samtliga de handlingar, som vidare nämnas 
i förordet till föregående fjärde häfte (s. 10—12).

Handskrifterna äro af utgifvaren enskildt bekostade.
Slutligen har undertecknad att framföra den hjärtligaste tack 

till alla ännu i lifvet varande vänner, som godhetsfullt lemnat 
upplysningar till detta arbete. De äro, jämte de förut anförda, 
riksdagsmannen Johan Johansson, bibliotekarien Harald Wieselgren, 
friherre G. Djurklou, kamreraren K. F. Werner, lektorerna K. G. 
Grandinson och A. Kjellström, rektor Enar Sahlin, lektor Isak 
Fehr, komministern B. E. Birath, amanuensen Karl af Schmidt, 
läroverksadjunkten A. Sundblad, arkitekten Magnus Dahlander, 
skriftställaren Birger Schöldström och direktören Arvid Gumælius 
samt musikdirektören Carl Ljunggren, som harmoniserat den i 
slutet af arbetet meddelade medeltidssången »In vernali tempore». 
Den hjärtligaste tack och hälsning frambäres till dem alla.

Nyköping och Stenbro i Mars 1900.

K. Fr. Karlson.
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Samuel Johannis Hallman 1693—1717............................................... CCIX
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Sid.
Petrus Broberg 1694—1709. Ihjälfrnsen 1709.................................. CCX
Andreas Duchæus 1697—1720................................................................ CCXII
Andreas Skåning 1698—1714 ................................................................ CCXIV

LWO-talet.
Paulus (Pauli) Ernest 1707—08...........................................................  CCXV
Laurentius Collberg 1708—17 ................................................................ CCXVI
Sveno Templinus 1709—15 ..................................................................... CCXVII
Lars Hagberg 1710 .................................................................................. CCXVIII
Johannes Lindblad 1710. Johannes (Sunonis) Kumblinus 1714—15 CCXIX
Bernhard Hjortzberg 1714—16. Nicolaus Lindgren 1714—20... CCXX
Johannes Bergling 1717—35.................................................................... CCXXI
Laurentius Brannius 1717—23................................................................ CCXX1I
Nicolaus Nyberg 1721 Gullbrandus Jemtlander 1721—23............ CCXX1II
Ermund Campanius 1721—36. Benedictus Petri Hedelinus

1722—27................................................................................................... CCXXV
Laurentius (Magni) Stenius 1723—30. Arvidus Danielis Berger

1724—31................................................................................................... CCXXVI
Magnus (Laurentii) Schepner 1727—36 ............................................... CCXXVII
Johannes Seger 1731. Olaus Löfmark 1732—50............................. CCXXIX
Carolus Erici Öman 1736—47................................................................ CCXXX
Ericus Erici Wasberg 1736—64............................................................ CCXXXI
Johannes Nicolai Mellring 1736—54 ................................................... CCXXXV
Laurentius Ökner 1746—56..................................................................... CCXXXVIII
Ericus Abergh 1747—62. Petrus Carlsson 1751—53 ..................... CCXL
Ericus Marek 1753—60 ......................................................................... CCXLI
Olaus (Petri) Berggren 1754—63 ........................................................ CCXLIII
Abrahamus (Abrahami) Samzelius 1762—68 ...................................... CCXLIV
Ericus Hedenius 1763—65. Zacharias Wetzel (Flodinus) 1763—75 CCXLVI
Johan Stenius 1747—55 ......................................................................... CCXLVI I
Håkan Edzeuius Ekenborg 1763—75. Daniel Jonas Nording

1768—78................................................................................................... CCXLIX
Petrus Almstedt 1773—92. Gustaf Adolf Hallman 1775—78 ... CCL
Per Bellander 1777—81. Per Hjelmström 1779—84. Erik

Setterlund 1788—1800 ......................................................................... CCLI
Petrus (Widenius) Hedenius 1781—93................................................... CCLII
Anders Wangstelius 1784—1804 ............................................................ CCLIII
Johan Åblad 1785—1804 ......................................................................... CCLIV
Sven Adolf Lundmark 1792—93............................................................ CCLV
Samuel Sahlstedt 1793—1800. Olof Fredrik Wulf 1799—1804.

Daniel Erici Hjortzberg 1797—1805 .............................................. CCLVI
Per Magnus Enhörnig 1798—1809. Johan Lithell 1805—1817... CCLVII

ISOO-talet.
Sven Christian Klingberg 1801—14. Jakob Marschell 1805—15 CCLVIII
Gustaf Adolf Hallman 1806—17............................................................ CCLIX
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Lars Gustaf Ekstrand 1809—17. Johan Ulrik Walberg Sid.
1813—19................................................................................................... CCLX

Per Wikander 1815—21. Johan Gustaf Askengren 1816—21. 
Niklas Astrand 1819 — 27................................................................ CCLXIII

Adolf Christian Gellerstedt 1819—29. David Gotthard Blomberg 
1821-26.............................................................................................. CCLXIV

Anders Fredrik Bergholm 1820—29 ................................................... CCLXV
Anders Ekstrand 1823—29 ..................................................................... CCLXVII
Immanuel Martin Luther Malmgren 1822—29 .................................. CCLXVIII
Johan Daniel Gellerstedt 1829 — 39 ....................................................... CCLX1X
Nils Theodor Casstrom 1827—55. Erik Johan Nyberg 1827—46 CCLXX
Per Olof Forselius 1829—33 ................................................................ CCLXXI
Maths Falk 1829—35. Lars Erik Edström 1831—38 ................ CCLXXII
Axel Theodor Bergman 1833—34 ....................................................... CCLXXI 11
Jöns Hallquist 1835—72 ......................................................................... CCLXXIV
Johan Fredrik Morenius 1836—49 ....................................................... CCLXXV
Nils Gustaf Wennerström 1839—41 ................................................... CCLXXVI
Göran Gezelius 1840 .................................................................................. CCLXXV1I
Johan Emil Strömberg 1841—75............................................................ CCLXXVIII
Gustaf Ramström 1841—53, Carl Jakob Callmander 1841—64 ... CCLXXX 
Jonas Herman Ekendahl 1843—58........................................................ CCLXXXI
Fredrik Theodor Hagberg 1843—44, Fredrik August Thavenius

1844—48, And. Gust. Gotthard Salenius 1845—46, Otto Ferdi
nand Englund 1846—82 .................................................................... CCLXXXIII

Anders Gustaf Bogren 1849—88............................................................ CCLXXXIV
Adam Theodor Strömberg 1848—52 ................................................... CCLXXXV
Carl Wilhelm Hedström 1849—51, Nils Fredrik Sander 1849—50,

Anders Arhusiander 1850—52, Johan Albert Ekström 1850—51 CCLXXXVI 
Gustaf Adolf Hof stedt 1851—53, Lars August Holmlin 1852—53,

Carl Aug. Ferd. Sädbom 1854—80................................................... CCLXXXVII
Carl Fredrik Samuel Virgin 1855—56 .................................................CCLXXYVIII
Viktor Theodor Almstedt 1857—59, Johan Walfrid Moback 1858

__75........................................................................................................... CCXC
Per August Wikander 1858—86 ............................................................ CCXCI
Per Johan Hellbom 1858—93 ................................................................ CCXCII
Erland Herlén 1858—71 ......................................................................... CCXCIV
Per Diedrik Lagerholm 1858—69 ....................................................... CCXCV
Carl Johan Henric Lund 1859—92, Carl Fredrik August Ljung

berg (1855) 1860—91 ......................................................................... CCXCVI
Nils Christian Gellerstedt (1857) 1861—94 ...................................... CCXCVII
Johan Conrad Kjellström (1857J 1864—79 ...................................... CCXCVIII
Gustaf Axel Ludvig Drake (1857—61) ............................................... CCXC1X

V. SANGUNDERVISNING OCH SÅNGLÄRARE.

Skolordningarnas föreskrifter om sangundervisning 1571—1820.
Brist på sånglärare. Lönevilkor ........................................................ CCC
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Sid.
Kolleger tillika sånglärare......................................................................... CCCIV
Särskildt anställda sånglärare för kortare tid...................................... CCCIV
Johannes Godefridus Zaar 1800—09, Per Granlund 1810—24, 

Anders Lundvall 1826—40, Carl Gustaf Valerius 1840—42 ... CCCV
Carl Johan Lewerth 1842—48................................................................ CCCVI

VI. LÄRARE T TECKNING.

Carl Gerhard Palmstruch 1840—43. Abraham Oskar Gestrin 
1843—47............................................................................................... CCCVII

August Wilhelm Hummél 1848—59 ...................................................... CCCV1II

VII. GYMNASTIK- OCH MILITÄRÖFNINGAR SAMT LÄRARE DÄRI.

Gymnastik-hns. Arvoden för gymnastiklärare ................................. CCCIX
Sten Erland Hofsten 1840—42 ............................................................ CCCX
Gustaf Rudolf Abelin 1842—62. Införande af militäröfningar 

vid läroverket. Fana. Skoluniform. Undervisning i exercis, 
vapenföring och målskjutning. Biträdande lärare: Hampus 
Uggla och C. O. Unæus. Abelins och skol kollegiets utlåtande 
i fråga om införande af militäröfningar vid läroverken. Mili- 
täröfningars införande genom kungligt cirkulär. Abelins af
gang såsom gymnastiklärare. Hans befordringar..................... CCCX

VII. ÖFVERGÅNGST1DEN 1858—59.

Utförande af den nya läroverksorganisationen. Oro och bekym
mer bland de lärare som hittills uppehållit lektorsbefattningar. 
Förfaringssättet med dessa lärare. Rektor Gumælii missmod. 
De nya lektorerna. Rektor L. J. Phragmén den ende år 1900 
i tjänst kvarvarande af den första uppsättningen af lektorer. 
Rektor Gnmælii tillfredsställelse. Slutord.................................. CCCXX

IX. MUNTLIGA UNDERRÄTTELSER OM ÖREBRO SKOLA.

Assessor A. G. Moréns meddelande om skolans inre förhållanden 
från slutet af 17- och början af 1800-talet .............................. CCCXXV

Brukspatron Carl Gustaf af Geijerstams meddelande för åren 
1809—10.............................................................................................. CCCXXXV

En f. d. lärjunges af Örebro skola meddelande från åren 1826 
—31....................................................................................................... CCCXXXVII

X. DET OM- OCH TILLBYGGDA KAROLINSKA LÄROVERKS- 
HUSET ÄR 1900

med tillhörande planscher....................................................................... CCCXL

XI. PERSON-REGISTER ..................... CCCXLII1

XII. SAK-REGISTER......................... CCCLVI
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TILLÄGG.

FJÄRDE HÄFTET.

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

Sid. 257. Tillägg till uppgifterna om donationer till läroverket, h. IV.
Aminsonska stipendiet. Lektor H. Aminson i Strengnäs, f. d. lärjunge 

vid Örebro skola, hade vid sin död 1885 förordnat i sitt testamente bland 
annat, att hans syster, änkefrn Kuhlau skulle äga att i sin tid disponera rän
tan ä 12,000 kronor, och att efter hennes död detta kapital skulle delas sä, 
»att det högre allmänna läroverket i Örebro erhäller Fyratusen kronor och 
det högre allmänna läroverket i Strengnäs Ättatusen kronor att användas till 
afgångsstipendier, ett vid hvardera läroverket, med uteslutande rätt för dessa 
läroverkets ordinarie och pä eget ansvar vikarierande lektorer att utnämna sti
pendiater och att bestämma, huru länge stipendierna få behållas». Donationen 
har nu utfallit.

FEMTE HÄFTET.

Sid. 2. Johannes de Kil. Närmare upplysning i den uttalade förmodan, 
att Johannes de Kil studerat i Paris har ej vunnits; men en möjlighet före
ligger, att det kan vara samma person, som under namnet Johannes Arneri de 
Svecia närones bland de 5 scolares clerici, hvilka studerade i Paris 1341, då 
han aflade ett kandidatprof. Såvidt af protokollen framgår, blef han aldrig 
magister. Johannes de Kil nämnes ej heller såsom sådan. — Samtidigt före
kom ock en Haquinus de Orabro, hvilken kan vara samme man som Haquinus 
de Glanshammar, hvilken äfven beseglade de andligas protest i Örebro 1347 
och nämnes såsom prost i Nerike.

Petrus Olavi. Reuterdahls antagande, att Petrus Olavi varit författare 
till de pag. II angifna skrifter är ej riktigt. »Scripsit» betyder nämligen, 
enligt Schück, på Vadstenaspråk aldrig »författade», utan »afskref». Dessutom 
knnna dessa arbeten ej vara författade af honom. »Ordinarium in choro» var 
en officiell handling, utgången från någon myndighet; »Expositiones super 
Apocalypsin» var af den kände magister Matthias och förekommer i en mängd 
afskrifter, och »teologernas vid konsiliet i Basel afgifna förklaringar öfver 
vissa ur Birgittas Revelationes utdragna artiklar» äro också af andra förfat
tade och finnas äfven kvar i flera afskrifter. Petrus Olavi var emellertid en 
flitig skrifvare enligt Vadstena-diariets vittnesbörd.
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Sid. 3. Ur »Klosterfolket i Vadstena» af C. Silfverstolpe må följande med
delas om Petrus Johannis de Malmom.

»35. Petrus Johannis; präst vid Strengnäs domkyrka och sedermera 
skolföreståndare i Örebro. Invigdes 1 Maj 1393. Var prior, då 28 Oktober 
1400 prästen från Linköpings stift Sten Stenarsson af munkkonventet utsågs 
till klostrets ombud, i Rom. Då konventen 7 Dec. 1400 medgaf på vissa vil- 
kor stadsrätt åt den på klostrets mark belägna byn, kallades han »konfessor». 
Det omtalas äfven, att han blef vald till generalkonfessor, men afsattes af abbe
dissan Ingegerd Kuutsdotter. Diariet omtalar ej hans val. 1 slutet af 1401 
tillträdde Ericus Johannis ämbetet. Sannolikt är, att Petrus några månader 
under pågående schism i klostret skötte generalkonfessorns kall. Afsändes 8 
Juli 1410 tillsammans med den nämnde Ericus Johannis och Laurentius 
Öijarson, för att visitera klostret vid Reval. Efter återkomsten därifrån synes 
han hafva blifvit anmodad från Reval, att ånyo begifva sig dit, men hindrades 
af ålder och svaghet äfvensom af förbud från konungen att lemna klostret. 
Men 2 Jan. 1416 åtföljde han likväl Ericus och Gerhardus Andreæ Ryning till 
Laaland för att anlägga klostret Mariebo. Då följande år tvenne andra mun
kar från Vadstena dit anlände blef han återkallad till sitt kloster, men med
delade konventen, att konungen icke tillät någon, att lemna den unga kloster
stiftelsen före hans återkomst från en resa. Han anhöll om vidare föreskrifter 
från Vadstena. Han blef slutligen af konventen i Vadstena utnämnd till kon- 
fessor i Mariebo, där han afled 22 Jan. 1427. Han hade dock äfven i Vad
stena utträttat många ting; klostret erkände sin tacksamhetsskuld till honom 
särskildt därföre att han förmått rikets magnater att bekosta klostrets pelare 
(pilarii), »som kanske annars blifvit ofullbordade».

Som man ser, är denna C. Silfverstolpes framställning af honom en helt 
annan än vår anförda och Hagströms i »Strengnäs stifts herdaminne», där han 
uppgifves blifva biskop i Strengnäs stift (1401—1408) och dödsdagen angifves 
till 3 September 1408.

Sid. 4. Andreas Lydhekini. Om honom skrifver Silfverstolpe i samma 
arbete under n:o 28: Var skolföreståndare i Örebro, då han 25 Aug. 1387 
vigdes till munk. Afled i nästan alla munkarnes närvaro 25—26 Ang. 1410. 
efter att i tre år hafva lidit af febersjukdom. Var mycket arbetsam och skref 
några böcker, predikningar m. m. för konventet; gjorde ock anteckningar for 
diariet. »En i umgänget särdeles fridsam man och sträng iakttagare af ordens
regeln». I ett bref, hvari hans begrafning omtalas, kallas han »unus de senio- 
ribus et potioribus fratribus».

Sid. 18 och 19. Den till hvilken konung Gustaf riktade det onådiga 
brefvet, dateradt Räfsnäs den 16 Aug. 1559, var icke Nicolaus Benedict! utan 
Nicolai Stephani, samme »herr Nils», som 1564 skrifver sig Nicolaus Stephani 
»quondam Örebroensis». Denne herr Nils var kyrkoherde i Örebro redan 
1555 (men huru långt förut är ej möjligt att utröna), underskref såsom Ordi
narius i Örebro riksdagsbeslutet i Stockholm 1560. Utnämndes 1563 till 
Ordinarius i Jemtland efter den ryktbare prosten Erik Andersson i Oviken, 
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Jemtlands reformator. Efter Trondhjems intagande af svenskarne var han en 
kort tid superintendent i nämnda stad. Sedan det nordiska sjuårskriget, hvar- 
under Nicolaus Stephani innehaft den svåra platsen såsom andlig styresman i 
det oupphörligt härjade Jemtland, ändtligen afslutats genom freden i Stettin 
1570. utnämndes Nils till domprost i Vexiö, hvarest han blef biskop 1583.

Nicolaus Benedicti lefde sålunda icke 1561, såsom å sid. XIX uppgifves. 
När han dog är okändt.

Sid. 250. Förbigången lärare.
Johan Fredrik Qvist, Ner., 1770—73. Född 1735 i Snaflunda, där fa

dern Olaus Qvist då var pastorsadjunkt, sedan komminister i Edsberg och 
Hackvad. Johan Fredrik blef morbroder till den ryktbare biskopen OlofWall- 
qvist. Prästvigd den 28 Sept, 1767, blef han därefter bataljonspredikant vid 
Nerikes och Vermlands regemente samt förordnades i Juni 1770 att förestå 
kollegatet i första klassen i Örebro skola samt i Augusti 1772 att vara vice 
kollega i andra klassen. Hans verksamhetstid blef kort, enär han redan d. 11 
Juni 1773 bortrycktes af den då härjande rötfebern efter att hafva »på ett 
utmärkt sätt och med största skicklighet i nära tre år skött sin skoltjänst». 
Skolans d. v. rektor gifver honom dessutom det hedrande vitsord: Vir ob excel
lentes ingenii dotes, eruditionem haud exiguam morumque suavitatem vivus 
jucundus mortuus desideratus.

Sid. 261, 262. N. Åstrand var genom sin oväld, sakkännedom och själf- 
ständighet en af de utmärktaste representanterna i prästeståndet.

Under den tid han tjänstgjorde i skolan, var han en flitig och skicklig 
öfversättare af främmande gagneliga arbeten, såsom: Haug: De kristnes anti- 
qviteter, 1813; Villers: Utkast till kristna kyrkans historia, 1817; Eichhorn: 
De tre sista århundradenas historia, 5 band, 1815—24; Eichhorn: Nittonde 
århundradets historia, 1816, m. m.

Sid. 270. Ny upplaga af Nerikes Flora, omarbetad af Karl Hartman, 
utkom 1866.

Sid. 271. En broder till Per Olof Forselius var den såsom naturveten
skaplig och ekonomisk författare kände k. sekreteraren Carl Adolf Forselius, född 
d. 7 Maj 1802, död d. 4 Okt. 1884, gift med Carolina Fredrika Nettelbladt. 
Vid byggandet af Sveriges första järnväg var han grefve Adolf v. Rosens högra 
hand. Bland hans utgifna skrifter märkas »Järnvägarna och statsmännen i 
Sverige» 1851; »Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik», årg. 1853 
—55; »Penningbristen och penningväsendet» (tillsammans med K. A. Agardt) 
1845, samt karakteristik af skalden Vitalis, intagen såsom förord i den af ho
nom redigerade upplagan af Vitalis samlade skrifter, Sthlm 1873.
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RÄTTELSER.

FJÄRDE HÄFTET.

S. 11 r. 16 Nericiensi. S. 11 r. 18 återställas. S. 11 r. 42 tryckt i. 
S. 46 r. 40 tidskrift Nu 1875. S. 50 r. 5 Jonas Daniel. S. 51 r. 22, 23 spel
rum»; hvilket. S. 52 r. 7 Sällskapet började sin teaterverksamhet under led
ning af Carl Gustaf Seuerling. samt därefter dennes änka. S. 52 r. 13 Den 
äldre utgår. S. 52 r. 30 Andra punkten utgår. S. 53 r. 37 (Carolina Fre
drika) Seuerling, då tioårig. S. 54 r. 26 omkr. 1790 vid tjugu års ålder gift 
med rektorn i Örebro Gerhard Reinhold Höjer. S. 54 r. 29 Mannen afled 
vid 83 års ålder den 22 Sept. 1820, hustrun 52-årig 1822. S. 76 r. 28 till 
fullo. S. 83 r. 30 något utgår. S. 95 r. 21 ännu på Karl XII:s tid.

S. 107 r. 4 verkstäldt. S. 111 läs 6 Vestra jordgatan, 7 Östra jordgatan. 
S. 120 r. 39, misstag, ty Johan Peter Seuerling dog i Örebro vid 10 års ål
der. S. 124 r. 5 samt 1613 densammes Fkirmii. S. 136 r. 36 traduens. S. 
136 r. 38 i dem utgår. S. 143 r. 1 CXL1II. S. 143 r. 29, 30 förmodligen 
rådman utgår. S. 151 r. 37 medelmåttiga. S. 170 r. 15 domhafvande. S. 
175 r. 15, 21 Walingii. S. 177 r. 23 (F. 220). S. 184 r. 9 förekommo. S. 
185 r. 27 redan 1727. S. 192 r. 5, 8 Rndbeckii. S. 193 r. 26 till skolan. 
S. 195 r. 32 nionde odet.

S. 213 r. 26 J. Kraak. S. 214 r. 12 grammatica Suecana. S. 214 
r. 14 Lagerlöf 1694. S. 215 r. 2 Rameiska retoriken. S. 216 r. 21 utgjorde 
kunskapsmåttet. S. 222 r. 19 domum ivit. S. 224 r. 7 af det speciellare. 
S. 232 r. 18 namnet Freese eller Frese. S. 246 r. 21 förena. S. 248 r. 26 
1853. S. 253 r. 6, 7 Enhornaus (nyare form Enhörning, af Enhörna). 8. 
264 r. 16 den 6 Nov. 1632. S. 284 r. 16 något utgår. S. 287 r. 12 rätt 
mycket. S. 289 r. 24 predikstolen. S. 290 r. 13 anslaget. 8. 292 r. 30—33 
andra punkten utgår. S. 296 r. 30, 31 står i en del exemplar; Örebro Vecko
tidning 1769, skall vara 1777. S. 299 r. 15, 22 står Sahlherg, läs Sohlberg.

FEMTE HÄFTET.

S. 4 r. 41, 42 örtogland. S. 9 r. 21 Birgeri, som. S. 9 r. 28 ännu 
på 1600-talet benämnes. S. 17 r. 6 Örebro». S. 17 r. 21, 22, 23 spann. 
S. 18 r. 16 supremi. S. 18 r. 20 står Benedicti, läs: Stephani, som re
dan 1555 var kyrkoherde i Örebro, blef 1563 Ordinarius i Jemtland, sedan 
superintendent i Trondhjem, 1570 domprost i Vexiö. 8. 18 r. 38 Söder
köping. S. 20 r. 8 vestra majestis. S. 21 r. 20 »middag», återkomma. 
S. 24 r. 3 tillägges punkt. S. 24 r. 19 Ytter-Selö. S. 25 r. 22 1588—95. 
S. 28 r. 8 förskylladt. S. 28 r. 14, 15 Goclenio. 8. 30 r. 25 vid 87 års 
ålder afled i. S. 33 r. 37 tal, nu tyvärr förloradt. S. 34 r. 22 den nu nä
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stan i grund förfallna. S. 36 r. 21 1615—1619. S. 37 noten Hallgren död 
1877. 8. 38 r. 37, 38 konsten. S. 42 r. 29 in pago Rudbeck. S. 43 r. 
39 eller den ene af dem. S. 61 r. 1 Gravius 1639—56. S. 65 r. 18 första 
utgår. S. 68 r. 14 epitaphium. S. 68 r. ^1 kräfvas. S. 69 r. 22 en slägting 
till. 8. 72 r. 6 colonus. S. 84 r. 19 (se H. IV, 21). S. 85 r. 9 kallelse ut
går. 8. 98 r. 32 Hedenius, och.

S. 108 r. 14 licébit. S. 108 r. 15 meum. S. 110 r. 37 renskrifvas) samt. 
8. 111 r. 10 försorg. S. 112 r. 35 Höjer. S. 117 r. 37 Skagershult. S. 119 
r. 18 försedd med. S. 120 r. 27 Svenonis. S. 121 r. 15 1781. S. 121 r. 20 
Lundmark. S. 122 r. 34 rektor Höijers. S. 123 r. 29 berömlige. S. 129 
r. 8 lagt sig ut för. S. 129 r. 12 »hindrande. S. 131 r. 28 Carl Reinhold, 
f. 1790, färgare i Vesterås. Gustaf Adolf, filosofie magister, kollega i 
Strengnäs och Örebro, sist kyrkoherde i Gillberga. S. 134 r. 22 i fråga. 
S. 143 r. 39 nödig likformighet. S. 146 r. 28 rektor Gumælius. 8. 148 
r. 20 kunnat vågas. S. 149 r. 20 emanupera. S. 156 r. 38 åtskilliga läro- 
verksprogram. 8. 157 r. 7 G. W. Gumælius var fil. lektor i Strengnäs 1828— 
34; r. 45 G. har ej utgifvit tidskr. Svea. S. 160 r. 17 läs 1885. S 161 r. 5 från 
1615 till 1859. S. 162 r. 10 En son Petrus var lärjunge i Örebro 1647. S. 
172 r. 4, 5 dis-puterade. S. 172 r. 10 collegatu. 173 r. 38 Hindrik Stuth, 
Edsbergii hustrus systerson. S. 178 r. 12 Nicolaus. S. 180 r. 8 domino Boe- 
thio. S. 180 r. 31 Jonas (i st. f. Ericus Jonæ) »antog. S. 180 r. 35 apologi- 
stæ. 8. 184 r. 35 director cantus 1658. S. 185 r. 20 Johannes Stephani, 
1659. S. 186 r. 4 1660. S. 190 r. 1 Johannes. S. 193 r. 35 Theodor o.

S. 202 r. 4 Cantus figurations. S. 203 r. 1 1688—93. S. 206 r. 29
Juhlbacks acta. S. 207 r. 38 Välborna. S. 208 r. 19 docentes. S. 208 r. 30 
uppvaktning. S. 217 r. 12 Österkärn». S. 220 r. 17 guum. S. 221 r. 24
tam in schola. S. 221 r. 25 ne und guidem horulå. S. 222 r. 26, 27
fa-ctus. 8. 224 r. 5, 6 recu-serar. S. 227 r. 26 Hedelins död 1727. S. 
228 r. 25 pluralitatem. S. 229 r. 5 tenuissimæ sortis. S. 229 r. 14 in- 
cipientes. S. 230 r. 23 secundam. 8. 234 r. 36 konsistorii. S. 234 r. 41 
från skolarbetet befrias, att. S. 237 r. 13 kan. 8. 237 r. 28 »Att jag. 
S. 237 r. 31 undergång». S. 249 r. 8 Ekenborg (förut kallad Edzenius). 
8. 255 r. 8 Vitsordas vackert af rektor Schöldström i Nyköping och af 
Bergholm. S. 258 r. 1 S. C. Klingberg. S. 258 r. 23 Därefter blef. 8. 261 
r. 24 Anders Niklas.
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I

I.
MEDELTIDSSKOLAN OCH KLOSTRET.

Orebro stads skola torde räkna sina anor rätt långt tillbaka från 
medeltiden, kanske från 1200-talet. Alla speciellare anteckningar 
från stadsskolan för denna tid äro dock ganska sparsamma, och 
sträcka sig icke utöfver hvad som kändt är angående Sveriges 
medeltidsskolor i allmänhet. Endast tre namn på skolföreståndare 
i Örebro under medeltiden hafva blifvit påträffade. Det är sanno
likt, att långt flera skola komma i dagen, sedan utgifvandet af riks
arkivets pergaments-handlingar något längre framskridit. Önskligt vore 
ock att de hittills utgifna delarne blefve försedda med register, enär 
de uti sitt nuvarande skick torde dölja många uppgifter af intresse.

1. Det första kända namnet på en skolföreståndare i Örebro 
för denna tid möter oss 13dl den 8 Mars, då Johannes de Kil, 
scholasticus in Örebro, såsom sigillvittne undertecknat präster
skapets protest mot allmänna landslagen (mot alla lagföränd
ringar och bestämmelser som stode i strid mot kanoniska lagen, 
eller emot kyrkans privilegier och friheter).

Denne Johannes lär hafva varit curatus i Kils församling, in
vid Örebro, och tillika föreståndare för Örebro skola vid sagde tid.

Slutorden i pergamentsbrefvet lyda:

In hujus ergo protestationis evidentiam firmiorem, sigilla . . . dominorum 
flaguini de Glanshammar, Petri de Asker et Johannis de Kijl, scholastici in 
Örebro, præsentibus (litteris) sunt appensa.

De öfriga sigillvittnena voro således de båda prästmännen herr Håkan i 
Glanshammar och herr Peder i Asker.

Redan den omständigheten att Johannes förde talan å prä
sterskapets vägnar, förbjuder att antaga att han varit munk; hvil
ket fel härmed rättas*)-  I allmänhet där scholasticus (skolmästare) 
namnes, är icke skäl att tänka sig någon klosterlig undervisnings
anstalt. Det var dessutom vanligt att vid McoZaf-kyrkor (och en 
sådan var Örebro kyrka) borgerskapets skolor upprättades, hvilka 

*) Hollander, s. 95.
V I



II »St. Gulii kor» i Kil. Petrus Johannis de Malmom, rector sch. Örebr.^ 

icke hade något gemensamt med klostren, utan stodo under den 
lokala hierarkiens och klereciets ledning. Det är möjligt, af skäl 
som nedau skola framläggas, att Johannes studerat vid universi
tetet i Paris, där sa många nordbor under medeltiden idkat studier.

I kyrkan »St. Julien le pauvre», som ännu finns i behåll, höllos årligen
högtidliga disputationer i artes liberales. Där samlades studenter från alla
Europas länder. Denna kyrka utgjorde för dem medelpunkten i deras studie-
lif. Nu kan man tänka sig, att någon af dessa vid sin hemkomst invigt ett 
altare i sin sockenkyrka åt detta helgon, den fattige Julianus (eller Julius], 
hvaraf i Kil ännu finnes kvar namnet St. Julii (eller som det skrefs på 1600- 
talet »St. Gulii»} kor.

Egendomligt är att ett kor med sådant namn kan finnas, då detta hel
gonnamn för öfrigt är så sällsynt, att ingen tyckes känna till det samma såsom 
här i Sverige förekommande.

Korets benämning kan möjligen äfven hafva sin upprinnelse från en nå
gra decennier senare curatus i Kil, med namnet Petrus Olavi; hvilken ingick 
såsom munk i Vadstena kloster 1408, hvarom i Vadstena-diariet under 1438 
finnes följande anteckning:

Crastino s. Erici regis et martyris obiit frater Petrus Olavi, quondam 
curatus in Kil, anno a professione sua XXX:mo. Ilic seripsit ordinariam in 
choro expositionem super apocalypsi magistri Matthice Lincopensis, et deelaratio- 
nes doctorum super articulis extr actis de revelationibus S. Birgittæ in concilio» 
Basileensi.

Keuterdahl i sin Sv. kyrk. historia säger om den sistnämde: Vi finna häraf, 
att dominus Petrus varit en lärd och flitig herre, som icke blott, såsom Vad- 
stena-munkarne i allmänhet, sysslade med afskrifter eller glossor öfver latinska 
skrifter, konkordantier, homilier, skolastikens traktater, utan äfven var själf- 
ständig auctor. Huruvida han varit baccalaureus i teologi, är okändt. Att 
han var vaken och studerade samt följde med sin tid, kan så mycket mer för
modas, som mycket tyder därpå.

Att så väl Johannes som Petrus, båda från Kil, varit för sin tid lärde 
män, torde vara antagligt.

St. Julii kor är sedan 1616 upplåtet åt Anrepska ätten till grafställe, d. 
v. s. grafhvalfvet därunder. Själfva korutsprånget ingår numera såsom inte
grerande del i kyrkan, och är för öfrigt mycket förstördt genom förändringen 
1779, då altaret där borttogs.

Emellertid är hvad som blifvit anfördt om gemenskapen emellan detta 
kor och namnet St. Julien le pauvre, ännu blott en lös gissning, hvarpå utan 
vidare undersökningar ingenting bestämdt kan byggas.’)

2. Nästföljande Orebronamn är Petrus Johannis (eller Petrus 
Jonsson) de Malmom af Strengnäs stift; sannolikt från Malma i 
Södermanland. Denne studerade vid Prags universitet, och skrifver

*) Meddeladt af prosten d:r J. Wahlfisk i Kil.



sist biskop i Strengnäs. Andreas Lydhekini, scholast. Örebr. 1387. Ill 

sig 13H—15 rector scholæ in Örebro.*') Han är känd såsom 
flitig bokafskrifvare, och afskref sistnämda år i Prag Logica Jo
hannis Buridani (hvilken af »realisterna» fördrefs från Paris, och 
därigenom gaf anledning till grundandet af universitetet i Wien 
1365). Af hans hand finnes en latinsk öfversättning af Aristoteles 
ethik samt en exposition af den sammes fysik; vidare Declamatio- 
nes Senecæ samt ett utdrag ur Gregorii IX:s dekretalsamling.

Denne Petrus blef kanik vid domkyrkan i Strengnäs och de
kanus därstädes 1390, »vigdes till broder i Vadstena 1393**), och 
blef sist biskop i Strengnäs (1401—08). Såsom biskop omtalas 
han i riksarkivet 1401 den 6 Okt., »hvartill han var både värdig 
och vuxen, och därtill en hederlig man, väl känd af Bonifacius IX». 
Sistnämde påfve hedrade honom med många förtroendeuppdrag.

Ar 1402 håller han ransakning med abbedissan frn Ingegerd Knutsdotter, 
som beskyldes att hafva förskingrat några gårdar, lösören och klenodier, till
hörande klostret. Beskyllningen befanns icke hafva saknat grund. Fru Ingegerd 
förekommer den nesliga afsättningsdomen, och frånträder själfmant sysslan 1403, 
hvarefter biskopen på stället tillsätter en ny abbedissa, Gerdica Hartlefsdotter.

Vidare är biskop Petrns påflig uppbördsman dels af en skatt till sancta 
Birgittas hus i Rom, dels af en skatt till romerska stolen; samt dessntom, 
jämte ärkebiskopen, försedd med påflig fullmakt, såsom conservator af klo
stret Askaby’s rätt till donerad egendom, för den händelse att tvist därom 
skulle nppstå.

Slutligen ådagalägger han, den gamle klosterbrodern, sin omtanke om 
Wadstena, hvars kloster han anbefaller i sina prästmäns hågkomst, meddelar 40 
dagars arflat åt en hvar som där biktar, bevistar gudstjänst och offrar gåfvor. 
Strengnäs domkyrkas fordran i Bo Jonssons kvarlåtenskap anmäler han hos 
påfven, hvilken genom prosten i Vesterås gör kyrkans rätt gällande.

Biskop Petrus dog 1408 den 3 Sept. Hans vapen innehåller en sned 
bjälke.*")

3. Till sist hafva vi Andreas Lydhekini, hvilken nämnes 
såsom scholasticus Örebroensis, 1387 den 25 Aug., då han ingick 
som munk i Vadstena kloster.

I Diarium Vadstenense läses 1387, Aug. 25: Item in die S. Ludhovici 
regis intraverunt religionem Vadsten. duæ sorores, videlicet Katarina Væmunz-

’) Nämnes af Wieselgren Sv. Sk. Lit. II s. 189, samt af Hollander 
s. 105, 106.

”) Så Hagstr., hvilken för Prag-studierna har det förmodligen felaktiga 
årtalet 1394.

”*) Hagstr. I, 20, 21.



IV Notiser om Örebro kloster 1401—1521.

dotter et Margareta de Finlandia, et dominus Johannes Svenonis canonicus 
Strengianensis in statum diaconorum, et dominus Joan Karoli scholaris Prag- 
ensis, et dominus Andreas Lydhekini scholasticus Orebroensis.

De personer som samtidigt med Andreas Lydhekini ingingo i klostret voro 
2:ne nunnor Katarina Vemundsdotter och Margareta från Finland, vidare kani- 
ken i Strengnäs Johannes Svenonis, samt Joan Karoli, hvilken sistnämde förut 
idkat studier vid Prags universitet.

Denne »Johannes» Caroli, afskref såsom studerande i Prag dels den 
1365 aflidne Bologne-professorns Joh. Caldarini arbete Concordantice Biblice 
et Decreti (med hvilken originalförfattare han blifvit förvexlad, sannolikt genom 
missförstånd af ordet »scripsit», då han tagits som författare i stället för af- 
skrifvare) dels andra skrifter såsom Biblia metrice edita, Concordantice veteris 
et novi testamenti, m. fl.*)

*) Hollander s. 106,
*’) Det hos Bagge (s. 228) upptagna pantebrefvet af 1291 å 21 örtog- 

and i sätesgården Repen är till Örebro kyrka (icke till klostret), och gåfvo- 
brefvet (B. 228) är till Riseberga (icke Örebro) kloster.

4. Om Örebro kloster)  (på olika tider kalladt jungfru 
Mariæ kloster, Vårfruklostret och Karmeliterklostret), hvilket var 
beläget i norra staden (ungefär i hörnet af nuvarande Drottning
gatan och Järnvägsgatan, på den förut s. k. Tingstugubacken), 
hafva följande anteckningar påträffats, äfven innehållande namn på 
åtskilliga borgare, borgmästare, präster, häradshöfdingar, lagmän 
m. fl. i Örebro under medeltiden.

**

1401. Borgaren i Örebro Olof Andersson donerade till jungfru Mariæ 
kloster i Örebro en gård i samma stad, belägen näst nordan för själagården 
på västra gatan, med rättighet för arfvingarne att igenlösa den för 30 mark. 
Försegladt af Magnus Tidemansson och Per Laurens son, borgmästare i Örebro.

1434. Testamentsbref af Nisse Svensson i Riseberga å en myckenhet lös
egendom till åtskilliga namngifna personer (se nedan).

1456, Herrens omskärelses dag. Konung Karl (Knutsson) upplät till klo
stret sin andel i Kräkla skog (»stads-kränglan» invid Örebro stad), med vilkor, 
att klostret skulle hålla hans vägrödning och annat som därtill kom. Dateradt 
Örebro slott.

1464, den helige Johannes halshuggningsdag. Katarina Bengtsdotter i 
Torpa, Kräklinge socken, fordom Lars Nilssons hustru, donerade 16 örtog 
jord å Södra Vida i Kumla socken till Vårfruklostret. Försegladt af Sigge, 
kyrkoherde i Kumbla, Magnus Pedersson i Tikby och Nils Hermansson i Bro- 
nesta jämte bemälda Katarina.

1465, åttonde dag efter Vårfru purificationis. Hustru Gese, borgarens i 
Örebro salig Benkt Langs efterlefverska, donerar till klostret sin gård i Örebro.

1472, midfastosöndag. Ingrid, sal. Per Hertoges hustru, donerar till



Vårfru-gillet och själa-altaret i Örebro 1434. Matthias Haraldi. N 
klostret sin gård i Örebro. Försegladt af Bertel Bertelsson och Olof Hol- 
fastersson, borgmästare i Örebro, samt med stadens insegel.

1469, S. Påfvels dag, conversionis. Katarina Bengtsdotter i Torpa, 
Kräklinge socken (se 1464) donerar till jungfru Maries kloster i Örebro 15 
örtog land i Ekeby socken samt ett markland jord i Kænilsta af Skiollista 
(Sköllersta) socken, hvilka gods hustru Kerstin, framlidne Benkt Habardssons 
hustru, till själarikt (själarykt), för mässor, till bemälda kloster testamenterat. 
Försegladt af Nils Svensson på Örebro, Magnus Petharsson a vapn, Niclis Her- 
mandsson (se 1464), häradshöfding, och Erik Nilsson, borgmästare i Örebro.

1476, söndagen näst efter Vårfrudag i Fastan. Birgitta Olof sdotters do
nation till Vårfruklostret i Örebro af ett gods Myra i Rinkaby. Försegladt af 
ärkebiskop Jakob (Ulfsson) i Upsala, Nils Turesson riddare samt bemälta Birgitta.

1477, S. Valborgs dag. Gottskalk Pedersson, borgare i Örebro, har köpt 
en gård i Örebro för 10 mark svenske af Vårfruklostret, hvilken gård fram
lidna Ingrid Hertogen (se 1472) unnat och gifvit klostret, och hvilken nu be- 
mälde Gottskalk och dess hustru Kristina jämte annan egendom vilja efter 
sin död gifva samma kloster åter.

1477, S. Johannis Baptistæ dag. Borgaren Lasse bergbrytare och hans 
hustru Elin gifva till Vårfruklostret halfva sin gård i Örebro m. m.

»1782 såldes en gård vid östra gatan i Örebro till Karmeliterklostret 
därstädes» (B.).

1482, S. Sigfrids afton. Peder Laurensson och hans hustru Karin kon
firmera den donation, som hustru Kirstin tillförene gifvit Örebro kloster i sjä
larikt (se 1469), belägen på Moses ås i Moses socken. Försegladt af Hans 
Åkesson (Tott) riddare och Nerikes lagman, Hans Kruse häradshöfding i Lysinge 
härad, och Per Hansson häradshöfding i Kumla härad, väpnare.

»1489 blefvo tvänne tunneland jord hardt östan om Örebro skänkta till 
klostret» (B.).

1495. Frihetsbref för Matts skräddare och hans hustru Karin att få 
bygga på bemälta klosters jord vestan för kyrkogården samt att blifva vid 
klostrets och ordens privilegier. Gifvet af broder Trugels Håkansson, prior i 
Vårfruklostret, och alla konventsbröder därstädes.

»1495 nämnes såsom klosterprior i Örebro Torkillus Haqvini, eller som 
han äljes kallades, Trugels Hakons son» (B.).

»1520 donerades Sjövasta gods i Ringkarleby socken till Örebro klo
ster» (B.).

1521. Matthias Birgeri, karmelitermunkarnes confessor generalis klagar 
öfver Olaus och Laurentius Petri.

Omkring 1540-talet förekommer Andreas såsom »munk i karmeliter- 
klostret», öfvergick sedan till Lutherska trosbekännelsen, och blef den förste be
kante kaplan i Örebro. Han var gift med Karin Prytz, hvars fader Hans 
Prytz 1504 var munk i Riseberga kloster och själf gifte sig 1523 (F. 671).

5. Vårfrugillet i Orebro, Själa-altaret i Orebro, och herr 
Matts i Örebro, nämnas i ett testamentsbref 1434, in profesto 
apostolorum Philippi et Jacobi, då Nisse Svensson, en lekmanna-



VI Nisse Svenssons testamentsbref 1434.

broder i Riseberga kloster, utdelar åtskillig uppräknad lösegendom 
(kreatur, spanmål, husgeråd) till en mängd namngifna personer m. fl., 
däribland till själaaltaret och vårfrugillet »b var sin hälft af en oxe», 
och herr Matts »min röda häst och min sadel, den bästa».

Vår Frus gillestuga lär hafva varit samma hus, som af Gu
staf Wasa apterades till »katedralskola» vid Örebro »domkyrka», 
således Örebro gamla skolhus vid kyrkan. Själa-altaret var något 
af altarena i Örebro kyrka; och herr Matts i Örebro var Matthias 
Haraldi (eller Matts Haraldsson), som nämnes curatus (pastor) i 
Örebro 1428 (F 622).

Testamentsbrefvet är i sitt slag synnerligen märkligt, och 
torde förtjäna att något utförligare omförmälas.

Till Riseberga kloster gifvas följande gåfvor: en silfboen knif, 17 svin, 
8 grytor, 2 mässingskittlar, så mycket mjöl, korn och hafre, som jag hafver i 
Källesta samt all boskap; vidare min grå häst och fyra sadlar, hälften af en 
»men-tida» hud; ytterligare stutar, kor och kvigor, bohagsting, ostar, mark 
reda pänningar, 4 tennkanna, 2^ spann korn och mjöl, 3 oxar, min svarta 
kjortel, som är hvit under, samt 30 alnar lärft till »röklin».

Fru Helena Martensdotter erhåller en gryta i Källesta, och Fru Ragn
hild abbedissa min guldring den bästa. Herr Matts i Örebro får min röda 
häst och min sadel den bästa. Herr Bengt i Kråklinge den andra hälften af 
min »men-tida» hud, en mark reda pänningar och mina ulfskinnshandskar. 
Ingemunder i Vallby åtskilliga får, stutar, kor och kvigor. Herr Hans i Ekeby 
åtskillig egendom för mässor till god ro för min själ. Hisse Amundsson i 
Torp en mark reda pänningar, en tennkanna, åtskilligt korn och mjöl, samt 
herr Peter i Närboås 2 spann råg.

Själa-altaret i Örebro samt Vårfrugillet ock i Örebro hvar sin hälft af 
en oxe. Askers kyrka, herr Johan och Sancti Olofs gille därsammastädes hvar 
tredjedel af en oxe. Hustru Giergheke i Örebro (otydligt), Birgitta Hansdotter 
en svart kvinnokjortel, två hättor och en grön kåpa. Fru Katarina Jönsdotter 
i Riseberga en »silkesborda» och en rya. Birgitta Jönsdotter ett par »listo- 
lakan» samt det större örngåttet. Herr Arvid ett läder-lakan (sannolikt af 
sämskskinn). Herr Hans, j^räst i Kumla, ena svarta mysso. Vår Frus beläte 
min krans uppå hennes hufvud. Till kyrkotaket gifver jag den röda kvinno- 
kåpona. Sanctæ Catholicæ (?) en silfsked och något brutet silfver. Vår frus 
beläte i Segersjö en silfkedja med 2 silfnalom (silfvernålar). Fru abbedissa ett 
örngått det mindre, och Birgitta Jönsdotter det större.

Herr Olof Erici ett par gröna hosor. Herr Laurens Olavi i Arboga, ett 
par svarta hosor. Anders Jönsson min röda kjortel och min röda fåla. Sancto 
Georgio och den heliga jungfrun Ingeborg gifver jag min svarta kjortel med 
skinnen. Sanctæ Annæ och sanctæ. Birgitta min gröna hätta. Peter Lau- 
rensson min saardug(?) troghia (tröja). Lasse i Loasjö mitt »stäkesvärd» och 
min sköld. Till Vadstena och Skenninge mitt pansar. På prästebänken i kyr- 



Lagmansting i Örebro skolstuga 1482. Bisk. Matts velat ödelägga skolan. VII 

kione en sömmad (sydd) hufvuddyna. Till klostret gifver jag tre underbolstrar. Till 
högaltaret här innan kyrkan, det största tapetet jag hafver, och de andra ta
peten skifter (jag) uppå de andra altaren. Herr Bengt mina ulfskinnshandskar. 
Fru Katarina Jönsdotter ena ryo. Fru Ingefride, gamla abbedissone, mina 
björnskinnshandskar. Herr Olof confessori det svarta klädet. Katarina, som 
mitt barn hafver, en svartan kvinnokjortel, af fyrom styckiom skuren. Magnus 
Stekare(?) min svarta myssa, den gamlare. Eskilstuna kloster en grå fåle. Den 
hafver Niclis Åmundsson i Glanshammars socken, och hans fader Ämund han 
hafver en oxe i Riseberga kloster; han är hviter och svarter.

Item beder jag alla mina vänner och alla goda män, lekta och lärda, 
och tigger af eder i Guds namn, att I för Guds skull och min fattiga själs 
skull hjälpen, att detta testamente måtte fnlleliga hållas och framkomma, så
som jag det (förordnat) med all kärlek och god vilja, i Guds heder och jung
fru Mariæ och allom helgonom.

Testamentet dateras Riseberga 1434, och beseglas af herr 
Bengt i Kråklinge samt af testator själf.

6. Örebro skolstuga (skolastoffwen j Örabro) namnes 1482 
den 1 Febr, (torsdagen näst efter S:t Blasii dag), då Hans Åkes
son (Tott), Nerikes lagman, höll lagmansting med Örebro härad.

Hans Ageson, riddare och lagman i Nerike, gör veterligt, att då jag höl- 
iagmansting i skolstufvan i Örebro, då kom inför mig och nämden Jöns An
dersson, klostersyssloman i Wadstena, och kärde om ett gods Holmtorp i Tyss- 
linge, som kong Karl (Knutsson) gifvit såsom frälse till Gottskalk Persson. 
Denne behöll det i frälsefrihet under sin lifstid. Efter hans död hade hans 
fader det i lika frihet, till dess Erik Nilsson blef höfvidsman på Örebro, hvil
ken tog halfva afraden för kronans räkning. Modern, som öfverlefde både 
sonen och mannen, skänkte godset till Vadstena kloster; hvars syssloman nu 
får lagmansintyg, att detta sålunda vittnats å tinget som hölls i Örebro skole- 
stuga 1482. Nämdens ledamöter, tolf bönder, uppräknas vid namn. De voro 
Anders Olsson, Jon i Lundby (Längbro), Laurens i Rundaby (Eker), Olof i 
Ryklinge (Kil eller Tysslinge), Bengt Andersson, Olof Klementsson, Per Magnus
son, Matts i Hässlinge (Axberg), Jenis Nilsson ibidem, Per Hertoge och Mat
thias Basse. — Sigill: Tott-vapnet, fyrdelad sköld; »hanis agheson» (Hans 
Åkeson).

7. Om Örebro skola skrifves 1505 från Henning Gagge, fogde 
på Örebro slott, till Svante Nilsson (Sture), riksföreståndare, att 
biskop Matts)  i Strengnäs velat ödelägga skolan i Örebro; men 
Gagge har ej velat tillstädja det, utan anhåller i stället, att en ny 

*

*) Biskop Matts var Matthias Gregorii (Matts Gregersson Lilje). Han var 
magister i Greifswald, därefter canonicus i Upsala, domprost i Strengnäs 1495, 
biskop 1501. Befordrade konung Kristians val; men blef till tack därför hals
huggen vid Stockholms blodbad.



VIII Svante Nilsson (Sture) om allmosa åt djäknar i (Arboga och) Örebro. 

skolmästare måtte skickas, som kan förestå skolan och hålla den 
uppe, såsom gammal sedvänja varit.

Brefvet lyder i nyare svensk form sålunda:
Min ödmjuka och vördskyldiga trotjänst, eder värdighet nu och alltid 

försänd af Gud. Käre herre! Värdes eder värdighet veta att biskop Matts 
skrifver allt stadigt hit efter desse djäkne här i byn, och bjuder dem under 
högsta lydnad, att de skola hädan fara och lägga hela denna skola öde. Och 
det vill jag ingalunda tillstädja, förr än jag får eder skrifvelse därom. Eder 
värdighet ville vara förtänkt att hit skicka en skolmästare, att stå den före och 
hålla den uppe, som gammal sedvänja varit hafver. Eder värdighet allsmäktig 
Gud befallendes och sande Erik konung. Snarlig af Örebro slott, Odensdagen 
näst före sancte Erik konungs dag. Anno domini m. d. (quintal).

Henning Gagge.

Utanskrift: »Ärlig, välbördig man och stränge riddare, herr 
Svante Nilsson, Sveriges rikes föreståndare, sin käre herre ödmjukt 
sändes detta».

8. Att Örebro skola må blifva vid makt, och att de djäk
nar, som gå efter Guds allmosa i Nerike (såväl från Arboga som 
från Örebro) måga understödjas, skrifver Svante Nilsson (Sture) 
till Sander Arendtsson, fogde på Örebro slott, från Stockholm 1506 
den 3 Sept.

Brefvet lyder: »Hälsa, försänd med vår herre. Veta månde du, Sander, 
att desse värdigste, värdige fäder och ärlige riksens råd äro nu här församlade, 
och voro de begärande, att jag ville unna till godo, att de djäknar i Arboga 
måtte gå efter Guds allmosa i Nerike, så att den skola ju blifver vid makt i 
Örebro. Ty vill jag, att du undervisar bönderna, att de intet förfång göra 
dem, utan gifva dem Guds allmosa och hjälpa dem till det bästa; dock så att 
den skola i Örebro ju blifver vid makt. Ramer mitt bästa, som jag tror dig 
till! Härmed din Gnd befallendes. Snarligen af Stockholm. Torsdagen efter 
sancte Egidii dag, nnder mitt signet, anno domini m. d. vj. (1506). Svante 
Nilsson, riddare.

Utanskrift: Sin trotjänare Sander Arendtsson, slottsfoget uppå 
Örebro sändes (detta).

Sigillet visar Natt- och Dag-vapnet samt ofvan skölden bok- 
stäfverna <S. N.

9. Af lärare i Örebro under medeltiden hafva vi icke på
träffat flere än de nu anförde. Däremot finnas, vid gryningen af 
en ny tid, bland karmeliterklostrets lärjungar tvänne berömde män, 
de båda reformatorerna Olaus och Laurentius Petri, genom 
hvilka, sedan de såsom studenter i Wittenberg afhört Luthers och 
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Melanchtons föreläsningar, den kristna sanningens ljus, befriadt 
från påfvedömets och auktoriterstrons mörker, fick för första gången 
ofördunkladt stråla i nordanlanden.

Olaus och Laurentius voro födda på Norra Smedjebacken i 
Orebro, i närheten af den plats, midt emot nuvarande karolinska 
läroverket, där en obelisk nu bevarar deras namn. Bland de 
öfriga torftäckta stugorna, hvaraf Örebro stad då bestod, hvilken 
ännu 1615 kallas byn, befann sig i slutet af 1400-talet äfven den 
byggnad, som beboddes af faktorismeden Peder Olafsson och 
hans hustru Kerstin Larsdotter. De åtnjöto sina samtidas akt
ning, och synas hafva befunnit sig i goda lefnadsomständigheter. 
Deras bostad uppgifves hafva varit »andra gården till vänster 
om slottet*).

*) Bagge.

De båda bröderna fingo sin första undervisning i det 1463 
upprättade karmeliterklostret. Att de skulle hafva i klostret fort
satt sina studier ända till dess de vid 17 —19 års ålder blefvo stu
denter i Wittenberg och efter omkr. 2 års vistelse där promoverades 
till magistrar, är föga sannolikt. Det motsäges af åtskilliga om
ständigheter, såsom af bildningsgraden hos klostrets konfessor 
Magnus Birgeri som 1521, flera år efter reformationens början 
i Tyskland, talar om »den kätterske munken Luthero i Rom»(f), 
samt den allmänna klosterregeln, att ynglingar icke utan aflagdt 
klosterlöfte finge längre än till 15:de året åtnjuta undervisning. Det 
sannolika är därför, att Olaus och Laurentius från klostret kommo 
till Örebro stads skola, och därefter till Strengnäs katedral-skola.

Klostret var beläget på krönet af sandåsen långt norr i sta
den, vid Själagårdsgatan (ungefär motsvarande den gata som 
ännu benämnes Klostergatan). Platsen där klostret stod var den 
högst belägna i hela staden, och hade en vidsträckt utsikt. Lem- 
ningar af klosterbyggnaden (radera) omtalas 1737 i Salins Öre- 
brobeskrifning, och funnos kvar ännu på 1860-talet, då, efter det 
en skrift om dessas läge och beskaffenhet blifvit uppsatt, hela 
grus-åsen började bortgräfvas, och platsen efter hand planerades 
för att lämna rum åt nuvarande Järnvägsgatan. Backen hette 
Klosterbacken (eller Tingstugu-backen, emedan äfven häradets tings- 
stuga där var belägen); och en i närheten befintlig källa, med 
klart och friskt vatten, bar namnet af Klosterkällan.
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XII Olaus Petri (1497—1552).

Olavus Petri (såsom han själf skref sitt namn) var född 1497. Studerade 
jämte sin två år yngre broder Laurentius först i Örebro karmeliterkloster och där 
efter antagligen i stadsskolan och Strengnäs katedralskola. Bröderna blefvo samti
digt studenter i Wittenberg, åtnjöto där Lnthers och Melanchtons undervisning, 
och blefvo efter aflagda akademiska läroprof promoverade till magistrar d. 16 Febr. 
1518. Olaus var då 21 år och Laurentius 19 år gammal. Efter återkomsten till 
Sverige blef Olaus 1520 diaconus och samma år skolemästare i Strengnäs. Båda 
bröderna åtföljde Strengnäsbiskopen till kröningen 15'20, och voro nära att jämte 
honom få lägga sina hnfvuden under bödelsyxan, men blefvo liksom genom ett 
underverk räddade. Påföljande år 1521 hade fadern Peder Olafsson, nyss aflidit 
och hade testamenterat en honom tillhörig åker östan om staden (ännu kallad 
»sj alames s-lyckan», nu tillhörig Örebro Trädgårdsförening), till karmeliter- 
munkarne, på det att dessa geuom sina själamessor skulle förhjälpa hans själ ur 
skärselden. Bröderna, hvilka infunnit sig i Örebro till begrafningen, vågade 
motsätta sig de katolska ceremonierna, förmenande att själen icke frälstes genom 
messor och ceremonier. Munkarne förtörnades högeligen, och klostrets confessor 
generalis Magnus Birgeri skref därom till Strengnäs. Biskop Brask anmälde 
saken i Rom hos den helige fadern. Trots den annalkande stormen fortsatte 
Olaus 1523 i Strengnäs att predika mot påfvedömet. Skyddad af konungen, 
kallades Olaus samma år att blifva Stockholms stads sekreterare; och mottog 
stadens signet, som han bibehöll till 1531. Under denna tid predikade han 
kraftigt och oförskräckt i Stockholms Storkyrka. Vid jultiden 15'24 och under 
Vesterås-riksdagen 1527 anstäldes ett religions-samtal mellan Olaus och den 
katolska lärans lärdaste kämpe Peder Galle. Olaus vann seger, och fick allt 
flere tillhängare. Stadens signet utbytte han 1531 mot rikssigillet, såsom 
konungens kansler. Invecklad i Lybska sammansvärjningen, blef han 1540 
dömd till döden, men benådades och återfick sin syssla, som han med van
ligt nit skötte till sin död den 19 April 1552.

Mäster Olof bedömes*) såsom »en af de ädlaste och mest storslagna per
sonligheterna i vår odlings historia, samt tidehvarfvets mest betydande skrift
ställare; representerande i sin person tidehvarfvets alla literära strömningar. 
Han är teologisk författare, bibelöfversättare, andlig skald, historieskrifvare 
och bibeldramatiker; på en gång en lärd man och en folklig författare. Rast
löst arbetade han på alla områden för sitt stora mål, att blifva sitt folks and
lige frigörare. Han författade en mängd folkliga ströskrifter för reformationen, 
i hvilka han med öfvertygelsens kraft, med glödande nit och i en ypperlig 
stil, angrep den gamla läran, och detta på ett oaktadt tidens häftighet värdigt 
och hofsamt sätt. Hans stil är enkel och flärdlös, samt har prägeln af reda, 
kraft och klarhet».

Laurentius Petri, född 1499, delade med sin broder ända inpå 1520-talet 
samma öden. Att Laurentii namn ej finnes inskrifvet i Wittenbergs student
matrikel, kan icke innebära något bevis mot hans vistelse där, bland öfvei 
två tusen studerande, hvilka vid denna tid uppgifvas hafva bevistat Melanch
tons föreläsningar. Lika litet kan det betviflas att han var, hvad han offent
ligen benämdes, magister. Efter återkomsten från Tyskland 1520 blef har 

Varburg, Sv. Lit. hist. s. 33.



Laurentius Petri (1499—1574). XIII

skolemästare i Upsala vid 21 års ålder, vidare universitetets rektor 1537, och 
vid 33 års ålder Sveriges förste lutherske ärkebiskop 1531 midsommardagen. 
För vetenskaplig lärdom och lynnets saktmod har han blifvit kallad Sveriges 
Melanchton. Såsom författare använde han äfven latinska språket, och är att 
anse såsom Sveriges förste humanist, återupplifvare af klassisk och vetenskap
lig literatur därstädes.

Laurentii omsorg ägnades tidigt åt bibelöfversättningen. Själf uttolkade 
han största delen af det gamla testamentet, Laurentius Andrem hufvudsakligen 
det nya, och Olaus biträdde vid båda. Psaltaren utkom redan 1536, och hela 
bibelöfversättningen var fullbordad 1541.

Till sina personliga egenskaper skildras Laurentius såsom en »man af de 
ädlaste tänkesätt, utmärkt frikostighet och behagliga umgängesgåfvor; och 
hans försiktiga nitälskan för religionen skaffade honom allas vördnad och till- 
gifvenhet».

Under sin långa lefnad var han i tillfälle att deltaga i Sveriges öden 
under fyra konungars regering. Den kyrkoordning som först 1571 utgafs, var 
sannolikt lång tid förut till sitt hufvudsakliga innehåll författad. Ett viktigt 
hufvudstycke i denna kyrkoordning är det »om skolar», samt om »ordning huru 
läsas skall i skolar». Det innefattar .den första svenska skollag, och utgör den 
grund, på hvilken hela det svenska skolväsendet utvecklat sig. Efter en 75-årig 
lefnad afsomnade Laurentius Petri den 26 Okt. 1574, och är begrafven i hög
koret af Upsala domkyrka.

Såsom författare var Laurentius Petri en af de yppersta i vårt fädernes
land. Hans talrika skrifter, alla af andligt innehåll, äro, ehuru egentligen af- 
sedda för samtida förhållanden, ännu läsvärda och behjärtansvärda, och i 
många afseenden mönstergiltiga. »Den som älskar modersmålet och vill taga 
kännedom om dess utbildning, kan lära mer af Laurentius Petri ensam än af 
många författare i detta århundrade tillsammantagna».

Båda brödernas porträtt meddelas här, efter kända afbildningar, hvilka 
dock icke lära vara historiskt tillförlitliga.

Reformatorernas namn skall lefva i tacksam hågkomst hos sam
tid och eftervärld. Deras stora lifsgärning var just, att de fiugo vara 
redskap för utbredandet af den evangeliska sanningens klara ljus, 
ohindradt af påfvedömets mörker; och därigenom strålar äfven öfver 
deras eget namn en oförvansklig glans. De blefvo sitt lands lärare 
och vägledare, icke blott för sin samtid utan för sena efter
kommande. Med fullaste skäl kunde därför på de båda bröderna 
Tån Orebro, liksom på Laurentius Andrere från Strengnäs, tillämpas 
let ord, som åberopas å minnesstenen öfver de båda förstnämde: 
Lärarne skola lysa såsom himmelens sken; och de som många 
mdervisat hafva till rättfärdighet, såsom stjärnor i evighet. (Dan. 
.2: 3.).



XIV

IL
REKTORER I ÖREBRO

FRÅN REFORMATIONSTIDEN TILL 1615.

Konung Gustaf I, reformatorn på tronen, arbetade med lå
gande ifver, liksom för allt annat stort och ädelt, så äfven för 
skolväsendets ordnande, utan att dock under sin regeringstid få 
se denna viktiga sak efter önskan ordnad.

Konungen, som genom Vesterås-riksdagen 1527 blifvit Sveriges 
summus episcopus, med öfvertillsyn öfver biskoparnes ämbetsverk
samhet, uppfattade till fullo såväl denna sin nya ställning till under
visningsväsendet, som äfven dettas ställning till staten. Han uttalade 
sin uppfattning om skolans och undervisningens mål, såsom icke 
längre begränsadt inom kyrkan, utan äfven utsträckt till den 
världsliga styrelsens tjänst; aktande däruppå, att åt lärjungarne 
skulle meddelas icke allenast en sannskyldig lärdom i den heliga 
skrift med hvad därtill hörer, »utan ock den lärdom som brukas 
kan pro utilitate rei publicæ».

Särskildt är konungen grundläggare af den civila åmbets- 
mannabildningen i vårt land, och nitälskade för kunskaper i räk
ning, skrifning och kameralväsen. Själf var han skapare af ett 
ordnadt kammar- och drätselverk, med därtill hörande jordeböcker, 
skattläggnings- och uppbördslängder.

I förlägenhet om råknekunniga personer, skrifver han 1538 
om anskaffande af en i pänningeräkning, siffror, mynt och annar 
räkenskap förfaren man, och lät sin öfverräknemästare upprätte 
en räkneskola; utan tvifvel den mest praktiska utväg på en tid 
då äfven för studenter i Wittenberg behöfde hållas föreläsningar 
om quatuor species (!), med uppmaning till studenterna att ick< 
afskräckas genom svårigheterna^.). »Addition och subtraktion vor« 
jämförelsevis lätta; hvad multiplikation och division däremot beträf 
fade, voro dessa visserligen svårare och fordrade mycken flit, met 
kunde dock af de uppmärksamme utan synnerlig möda inhämtas»

Såsom »banbrytare och såningsman för ett kommande släkte» 
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kunde konungen vid sin lefnads afton anse sig icke hafva arbetat 
förgäfves, och antydde med en viss stolthet till sina söner, att 
han då äfven »ägde dem som det latinska mål väl förstå». Afven 
på sitt sista glömde han icke sina kära skolor. Till skolorna 
utdelades hvad konungen anslagit i sitt testamente, nämligen 
600 mark (den tiden lika med 50 tunnor krono-tionde) till 
hvardera.

Det är bekant att Gustaf under sin regeringstid underhöll en 
mängd studerande personer från olika landskap i riket (däribland 
flera från Örebro och Nerike, för att vid utländska universitet 
utbildas till ämbetsmän i kyrkans och rikets tjänst.

Ofta såg det dock mörkt ut med framgången af hans nitiska 
sträfvanden. I ett bref af 1533 klagar han att skolorna blifva 
så godt som ödelagda och antalet af djäknarne betydligt förmin- 
skadt, flerstädes till en fjärdedel eller sjättedel af hvad det förut 
varit; samt förmanar allmogen i hela riket att sända sina barn 
till skolorna och att, sin plikt likmätigt, understödja studerande 
personer. I ett annat bref, dateradt 1559, uttalar han sig i strän
gaste ordalag öfver de dåliga ämnesvenner, som skickas honom 
från skolestugorna, att tjänstgöra i kansliet, räntekammaren och 
öfriga ämbetsverk, och hvilka till sådana ämbeten befunnos allde
les odugliga och hellre borde gå vid plogen o. s. v.

Anledning till förmaningen var vederbörandes vana att för 
kyrkan och skolan behålla de mera begåfvade och välartade lär- 
jungarne, under det att de den tiden föga aktade civila tjänste- 
befattningarne i allmänhet fingo nöja sig med hvad som erbjöds 
eller kunde genom ett visst tvång erhållas*).

Att hålla sina barn till skolan och med sina allmosor under
stödja djäknarne, som där uppfostras till församlingens och rikets 
tjänst, är den uppmaning, som Gustaf ställer 1533 till samtlige 
dannemän i riket.

Konungen klagar, att »skolorna i alla städer här i riket varda storligen 
förlagda, sä att där tillförene plägade vara 2—300 djäknar, där äro näppeligen 
ett halft hundrade; hvilket är till stor skada och förderf för riket. Detta 
missförhållande kommer till största parten däraf, att I dannemän icke viljen 
sätta edra barn till skola, såsom tillförene. Icke heller viljen I så komma 
djäknarne till hjälp med edra allmosor, som I pliktige ären. Huru skall kri-

’) Hollander, s. 219. 
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stendomen blifva ståndande, när inga födas upp, som däruppå akta skola? 
Hvem skall lära och predika Guds ord för eder? Hvem skall kristna edra 
barn, viga edra brudar eller annan tjänst göra eder, på kristendomens vägnar, 
när I icke viljen sända edra barn till skolan eller kosta något på dem som gå 
i skola ?

Och hvar någon skulle vilja intala eder, att de intet annat lära i sko
lorna än svenska, så sätten det ingen tro till! Låten I ingen brist finnas 
från eder sida, på undervisningens sida skall ingen brist finnas. I hvad måtto 
vi kunna bereda edert bästa, göra vi det alltid».

Såsom rektorer under reformationstiden påträffas följande.

1. Den förste till namnet kände skolmästaren i Örebro är 
dominus Sveno, hvilken omtalas 1538 såsom kort förut innehafvare 
af denna tjänst vid schola Örebroensis.

Denne Sveno nämnes uti ett bref, dateradt Upsala 1538 den 
20 Maj, från biskop Botvid Svenonis i Strengnäs till konung 
Gustaf Ls kansler Klement; hvari säges, att, som i Strengnäs är 
stor nöd om en god man, som kunde underhålla svenska mässan 
och understundom predikan, så anhålles, att hans nåd (konungen) 
ville därtill förunna en prebenda, antingen den doktor Peder Galle 
eller dominus Vilhelmus haft hafver, med tillägg att, om så vore, 
är en ung man, dominus Sveno som hafver haft schola Orebro
ensis, den därtill väl duga skulle.

2. Herr Gottschalk.
I ett bref af konung Gustaf I, dateradt Gripsholm 1545 den 

S November, efterlåtes, att skolmästaren i Örebro herr Gottschalk 
må till en behaglig tid, och synnerligen medan han är skolmästare 
i förenämda Örebro samt fliteligen, såsom han bör, de fattiga djäk
nar och barn, där äro, lärer och undervisar, få njuta och behålla 
halfparten af den kyrkotionde som vid Österåker och Julita kyr
kor falla kan.

Bland studerande, som fingo understöd för utrikes vistelse, nämnes An
dreas Olavi af Örebro, som för idkande af juridiska studier erhöll Botvids 
prebende i Strengnäs, och hvilken 1546 synes hafva blifvit relegerad från Wit
tenberg för ohörsamhet och slagsmål. Likaså nämnas studiosus Bengt Olsson 
1544 och M. Bencht Olavi Orebroensis 1554, ro. fl. svenska studerande från 
andra orter.

Till understöd åt Örebro skolstuga anslogs af allmänna me
del 1551 ett kontant belopp af 50 mark.



Mäster Nils före 1556. Christiernus Henrici omkr. 1555—57 XVII

Skolestugorna i Nyköping, Enköping, Söderköping, Vadstena, Kalmar, 
Jönköping och Viborg erhöllo likaledes 50 mark. Stockholm, Vesterås, Streng- 
näs, Linköping och Vexiö erhöllo 100 mark, Skara 150 mark, samt Upsala 
och Abo 200 mark.

3. Mäster Nils namnes såsom »/. d. skolmästare i Örebro 
1556. Hade således varit där före 1556. Enligt förläningsregistret 
1556 i kammararkivet åtnjöt »mäster Nils, f. d. skolmästare i 
Örebro» i lön 160 tunnor, hvilka nu indrogos, i likhet med hvad 
som skedde för andra skollärare vid denna tid. För andra sådana 
nedsattes de »förlänade» lönerna, så att anslagen för skolmästare 
och studenter minskades från 3,200 till 1,900 tunnor*).

4. Christiernus Henrici Stengnesensis, omkr. 1555—57.
Född i Strengnäs, dit fadern Henricus (eller Heinrich), som 

af konung Gustaf I inkallats från Tyskland. Uppgifves själf hafva 
varit den »förste» rektorn i Örebro efter reformationen**).

I 1556 års förläningsregister, utdraget ur räkenskaperna för 
nästföregående .år (1555), redovisas, att mäster Christiern, skol
mästare i Örebro, uppburit »biskops- och kanike-delen» af tionden 
i Vestermo socken, utgörande 2 spänn 2^2 fjärdingar hvete, 4 
pund y2 spänn råg, 5 pund 5 spänn 3 fjärdingar korn och 2 
spänn hafre, summa 10 pund 2 spänn 3'/2 fjärdingar. Ett pund 
motsvarade 4 tunnor.

Är 1557 uppbar mäster Christiernus, såsom rektor i Örebro, 
3 pund råg, 6 pund korn af kyrkotionden från Fellingsbro. »För
modligen hafva rektorerna i Örebro allt ifrån skolans upprättande 
på Gustaf Ls tid för hvarje år uppburit lika mycket i lön af 
Fellingsbro kyrkotionde.»

Med anledning däraf att fögderiet numera (1557) innefattar 
äfven Fellingsbro, Kil och Axberg, kan man af fogdens redovis
ning öfver till kronan indragna kyrkotionden finna, att fogden 
Bengt Skrifvare däraf till sitt underhåll åtnjutit, »enligt kongl. 
maj:ts bref, 4 pund råg och 8 pund korn, att mäster Christiernus, 
skolmästare i Örebro, erhållit 3 pund råg och 6 pund korn. Då 
ett »pund» var 4 tunnor; utgjorde lönen således sammanlagdt 36 
tunnor***).

') Meddeladt af d:r J. Wahlfisk 1897.
"* ) Så Ekenborg, Samzelius och G. Wikander, hvilken på 1760-talet började 

sina anteckningar om Örebro och Nerike.
*’ *) Meddeladt af riksdagsmannen Joh. Johansson, Stockholm,
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XVIII Det onådiga brefvet om »skolmästaren i Örebro», 1559.

Christiernus har förut blifvit anförd såsom Örebro skolas «för
ste» rektor efter reformationen, och borde således höra till slutet 
af 1520-talet; men namnes först 1555—57, och tillhör således 
förmodligen denna senare tid af Gustaf Ls regering.

Samme Christiernus blef sist pastor i Edsberg (F 93), där 
hans efterträdare förekommer 1587, då han jämte det öfriga prä
sterskapet i hertig Karls furstendöme undertecknade akten mot 
liturgien.

Christiernus var gift med Anna Larsdotter. Hennes fader 
Lars Pedersson var befallningsman öfver Östra Nerike. Barn: 
sonen Lars som blef sekreterare hos Karl IX, ståthållare öfver 
Kopparberget, död 1611; och dottern Sara, gift med assessorn i 
kammarrevisionen Nils Nilsson, adlad 1644 med namnet Stjernflycht.

En anförvandt är möjligen den Henricus Christierni, som i 
skolkatalogen names 1639 in classe suprimi collegæ såsom con- 
cionatoris castrensis filius. Dennes fader har sålunda varit knekte- 
präst eller fältpredikant.

5. I ett onådigt bref till herr Nils, pastor i Örebro (Nico
laus Benedicti, F. 623), dateradt Bäfsnäs den 16 Aug. 1559, skrif- 
ver konung Gustaf I med stränga förebråelser, att herr Nils och 
skolmästaren i Örebro (icke namngifven) utletade de slemmaste i 
hela hopen af discentes, (»drinkare och ölehdndar, lösaktige och 
plumpe bänglar») som icke voro dugliga i kansli, räntekammare 
och andra ämbeten, utan hellre borde gå vid plogen än nyttjas i 
riksvårdande ärenden. Därför förmanas herr Nils och »skolmästa
ren» att ur skolan välja sådana personer, med hvilka konungen 
vore tjänt och belåten. — »Samma mening skrefs till andra bisko
par och ordinarier i riket».

En annan »herr Nils» i Örebro (F. 625) skrifver sig 1564 den 19 Febr. 
»Nicolaus Stephani quondam Orebroensis». Han har kort förut varit pastor i 
Örebro, och pä sommaren 1563 blifvit förflyttad till superintendent i Jämt
land (F. har det felaktiga och vilseledande årtalet »1570»). Blef därifrån af 
fienden fördrifven; och befinner sig utblottad och utplundrad, husvill och kal
lelselös, med hustru och barn, i Stockholm påföljande vinter. Ingifver då 
1564 i Februari en hufvudsakligen på svenska affattad böneskrift till konung 
Erik XIV, och framställer sin nödstäda belägenhet samt beder om ett pasto
rat, helst Sökerköping (in Osrogothia, qtiæ est p atria mea) eller ock Orebro, 
»där jag tillförne varit». Han hade i Örebro blifvit utträngd af »Anders 
mältare», »som skördade all min säd, och nu gifver mig till lön intet annat 
än lögn och bedrägeri».
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Sistnämde herr Nils blef slutligen domprost i Vexiö, och därefter biskop 
1583. Har undertecknat Upsala mötes beslut 1593. Var dä mycket gammal. 
Död 1595.

Kyrkoherden i Örebro Nicolaus Benedict!, hvilken såsom pa
stor därstädes bevistade det kyrkomöte, som Gustaf I utskref 
till Örebro 1529, och till hvilken konungen 30 år senare i Au
gusti 1559 aflät det onådiga brefvet, med förebråelser till ho
nom och till »skolmästaren» (icke namngifven) om de dåligaste 
discentes, som sändes honom af skolestugorna, lefde ännu 1561 
och officierade vid Erik XIV:s kröning i Upsala sistnämda år.

I förläningsregistret 1561 upptages spanmål till pastor i 
Örebro med 6 läster m. m., Örebro hospital 2 läster, Örebro 
»domkyrkan en half läst, samt »skolmästaren i Örebro» (äfven nu 
icke namngifven) med 2 läster. Likaledes 1562 uppbar »skol
mästaren i Örebro» (intet namn) 2 läster eller 96 tunnor.

Till rikets samtliga 25 skolor, Örebro inberäknad, utgingo 
tillhopa 59^2 läster. De bäst doterade åtnjöto 3, flera 2, åtskil
liga blott 1 å 1^2 läst. Nyssnämda lön i Örebro synes hafva 
varit fix ganska länge.

6. Holgerus Olai, 1568—77. Förut skolmästare i Arboga, 
hvilken fått all sin ringa egendom uppsåtligen uppbränd af »Vestgöta- 
soldaterna», supplicerar i ett latinskt bref 1568 till konung Johan 
III (illustrissimo principi, domino Johanni, regi electo) att utfå inne
stående lön för sin rektorstjänst i Arboga under nästföregående år 
1567; hvilken skulle utgöra två läster spanmål, men af hvilka han 
knappt utfått hälften, så att af lönen återstodo 20 pund korn och 
råg (viginti talenta hordei et siliginis), samt dessutom tionde af 
socknen Medåker invid Arboga. Brefvet är skrifvet i allra första 
början af Johans regering, då man i honom ännu såg »en ny 
Camillus», »fäderneslandets fader», räddaren från förvirring och 
undergång, och därför med de bästa förhoppningar såg den nya 
ännu okända tiden förhoppningsfullt an.

Konungen, hvilken prisas för sin mildhet och rättvisa, kallas 
i brefvet ömsom eders höghet och eders majestät.

Det intressanta aktstycket*)  är af följande lydelse:

*) Aftr. i häft. 2, sid. 30, 31.

Illustrissimo, generosissimo, inclitissimo domino ac principi, domino Jo
hanni, Suecornm, Gothorum, Vandalorumque hæredi, ac etiam jure hæreditario, 
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suffragiis regni divino nntu fatique providentia regi electo, domino ac regi 
sno clementissimo, felicitatem nec non in rebus omnibus gerendis prosperum 
continuumque successum quam supplicissime exoptans.

Serenissime rex, non anderem regiam celsitudinem vestram, scripto vel 
verbis, pro regio favore ac gratia impetranda sollicitare, ne vel temeritatis vel 
audaciæ vitio notandus essem; nisi regiæ majestatis vestræ inaudita dementia, 
pietas bonitasque maxima mihi prins persuasisset. Nam vestræ majestas non 
tantum bonos, et de majestate vestra bene meritos, insolito favore complectitur, 
sed etiam eos, quos exquisitis tormentis sua ob demerita vestra majestas jnre 
afficere posset; his non tantum suos errores magis pie quam merito remittit, 
verumtamen eosdem amplis beneficiis ac regia munificentia devotissime sibi 
devincit oneratque. Taceo interim effusissimum istum amorem, quo vestra ma- 
estas bonas litteras, litteratos, universam patriam, indulgentissime prosequatur; 
cui (inquam patriæ) jamjam funditus ruituræ, velut Camillus alter, avitam li- 
bertatem, jura, leges, honestos mores honestasve regni ordinationes, per nefarios 
homines aliquamdiu suppressa, gloriose restituerit; ob id hand exiguum splen- 
dorem gloriamque apnd omnes Christianas gentes (quibus pax, amor religionis ac 
studium concordiæ placet) sibi majestas vestra paraverit. Et inde majestas vestra 
ab omni posteritate serisque nepotibus hand immerito pater patrice appellabitur.

Hine mihi homuncioni, misero et pauperi, ac etiam eo magis calamitoso, 
quod per nequissimos homines sum afflictus, (nam res meæ, quas perquam exi- 
guas possidebam, incendio quodam per Vesgothicos milites, non casualiter sed 
opera dedita immisso, periere), haud immodica subnascitur fiducia obtinendæ 
ejus rei, quæ meæ sordidæ inopiæ plurimum compendii et vestræ regiæ maje- 
stati nihil dispendii, imo immortalem gratitudinem, paritura sit. Quæ se ita 
habet, quam dignetur vestra majestas benignis auribus percipere.

Ego enim, in majestatis vestræ oppido Arbo gia, scholasticos aliquot annos 
degi; et, ob difficultatem temporis et utilium rerum penuriam, præmium labo- 
ris labori non respondebat. Nam addictæ fuerunt quidem mihi in singulos 
annos pro docentis munere duæ lestæ (ut patrio utar vocabulo), sed vix dimi- 
dium aliquando accepi, et mihi restat ex superioris anni 1567 salario viginti 
talenta hordei et siliginis; quæ præfeetus reddere se negat, nisi celsitudinis 
vestræ litteris prius jubetur.

Serenissime rex, ideo majestatem vestram quam enixissime oro, ut vestra 
majestas velit. Dei ob amorem, prædictum fru mentum mihi gratiose admittere, ac 
etiam ipsum præfeetum celsitudinis vestræ litteris cogere, ut mihi reddat restituat- 
que, quod vestra majestas mihi elementer contulerit, quodque mihi jure debetur, 
meoque litterario sudore, qui non modicus fuerat (Deum in testem voco) meruerim.

Est prætera, clementissime rex, parva quædam paroecia nomine Medåker 
circa Arbogiam, cujus decimæ mihi hactenus pro scholastic© exercitio fuere con- 
cessæ. Quam supplicissime majestatem vestram oratam habeo, ut easdem deci
mas mihi favorabiliter admittat. Pro gratitudinis hostimento sedulitatem et 
diligentiam in docendo, insnper et fidelissimi subditi obedientiam, devotissime 
promitto, ita me Christus amet. Cui regiam majestatem vestram in æternum 
commmendo.

Christus, Deus optimus maximus, vestram majestatem, una eum illustris- 
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sima majestate regina, ac prole regia, ad suam ipsius gloriam, ecclesiæ ædifica- 
tionem ae dnlcissimæ patriæ restaurationem quam diutissime felicissimeque 
conservet! Amen.

Regiæ majestati vestræ addictissimns cliens.
Holgerus Olai, rector scholæ Orebroensis.

I förläningsregistret 1570 namnes »skolmästaren i Örebro» 
(Holgerus Olai) med 2 laster eller 96 tunnor spanmål, hvilket 
stammer med uppgiften i foregående bref.

Under Holgeri rektorstid hafva vi Sveriges första skolordning 
af Laurentius Petri 1571: «Ordning huru läras skall i skolan» 
ett kapitel i kyrkolagen.

Skolmästaren, hvilkens arbete är lika tungt och förtretligt som nöd
vändigt, skall vara »fri från all offentlig tunga». Han skall först skifta 
skolan i vissa kretsar, tre eller fyra; och äger att såsom medhjälpare i skole- 
tjänsten antaga monitorer (instruclores, informatores, äfven kallade »hörare») 
bland de mera försigkomna lärjnngarne. — Vi minnas det stränga skolarbetet 
från klockan 5 på morgonen till 5 på aftonen, förntom hemläxor (5—8, 9—10, 
12—5). Kl. 8 gafs en timmes »orlof». Efter läsning i skolan en timme (9— 
10, »efterprim») få djäknarne gå hem och äta »middag» återkomma vid »högan 
middag» (kl. 12), och hafva då sångtimme. Kl. 2—3 »må de sitta för sig 
själfva och läsa öfver». Blifva emellertid kvar i skolan till kl. 5, då de, efter 
förmaning till ytterligare förberedelse för morgondagen, få »gå hem till her- 
berges igen». Skolarbetet räckte sålunda 9 å 12 timmar om dagen. Dock 
klagades ej öfver öfveransträngning. »Måttlig skolenäpst» var proban (arrest), 
skolestock, ris och färla.

Holgerus afgick frän Örebro 1577 den 15 Aug., och kom till 
Askers pastorat (F. 2). Orerade vid prästmötet i Strengnäs 1585 
De Sacramentis. Har undertecknat Örebro konfession 1588 och 
Upsala mötes beslut 1593. Död 1594*). En anteckning säger, 
att hati blef funnen död, liggande öfver tröskeln till sitt rum, lik
som om han velat gå ut, men i detsamma fallit.

En dotter till Holgerus i Asker var gift med kyrkoherden 
Laurentius Olai i Lillkyrka i dennes första gifte (F. 391), och 
moder till Jonas Laurentii Blybergius, äfven i Lillkyrka (F. 392).

Enligt ett bref af hertig Karl till biskopen i Skara, dateradt 
den 4 Sept. 1579, hade »kongl. maj:t vår älsklige käre herr bro
der» (Johan III) låtit »vederkänna» alla de socknar som lågo utan
för furstendömet, men ändock tillförene legat till Strängnäs stift 
med klerkeri och djäknars socknegång. Däremot hade nu blifvit

') Munktell har i sitt Herdaminne det felaktiga dödsåret »1578». 
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så »lagadt», att samma prästegäll skulle ligga till Vesterås biskops
stift och till Arboga skola med sockengången. Genom ett föl
jande bref af den 30 Okt. 1579 förordnar hertigen att Vadsbro 
och Valla härader i Vestergötland skulle anvisas till sockengång 
för djäknarne i Örebro,

7. Ericus Andreæ 1577—79.
Herr »Erich Andreæ» blir skolmästare i Örebro efter herr 

Holger (Holgerus Olai), hvilken skall befordras till Askers pasto
rat. Därom skrifves i ett bref, dateradt den 15, 16 Juli 1577 i 
hertig Karls registratur.

»Karl med Guds nåde ... Vi late eder gunstligen förstå, att såsom I, 
för ett år sedan förledet, gåfven oss eder mening skriftligen tillkänna, sedan 
de studenter, som vi underhålla i Upsala, hade varit uti Strengnäs uti vår 
hofmästaree närvaro examinerade, det eder syntes, att den herr Erich Andreæ, 
hvilken jag också uti förenämda Upsala hafver till några år underhållit, skall 
vara tjänlig till att förestå någon skola, därför hafva vi på sådana eders ord, 
så att andra desslikes sagt honom vara till sådant ämbete icke otjänlig, gifvit 
vårt samtycke därtill att, efter herr Holger, som nu en tid lång skolmästare 
hafver varit, icke till sinnes (är att) därvid längre blifva, utan begärer blifva 
därifån lisad, förenämde herr Erich för den skull uti hans stad skall förestå 
ungdomen uti förenämda Örebro skola. Och på det förbemälte herr Holger 
icke måtte fara vill om bröd, mågen I konferera honom Askers prästagäll, om 
eder så synes, och han kan vara allmogen i samma gäll behaglig.»

»Herr Erich skolemästare» nämnes i förläningsregistret 1578 med 2 läster 
spanmål.

I nyss anförda bref (dat. 15, 16 Juli 1577) rekommenderas »brefvisaren 
herr Esbjörn (Petri Boose, F. 627), som en tid lång hafver varit hofpredikant» 
(hos hertig Karl?), att blifva förordnad och betrodd till »kyrkoherde och Guds ords 
tjänare i Örebro». Fortsättningen på brefvet lyder nämligen sålunda ■ »Vidare så 
som I tillförene förnummit vår vilja, att I gärna haden uti Örebro en god, lärd 
man, som visste att där stå församlingen före, så, efter vi hafva ock nu ny
ligen förfarit, att borgerskapet icke mycket väl är tillfreds med herr Jon, som 
där härtill hafver varit, ville vi hafva Eder gunstligen befallt, att I villen tänka 
till någon skicklig, lärd och allvarsam man, som I viljen församlingen uti be- 
mälta Örebro tillbetro.»

J sådant afseende sändes brefvisaren Esbjörn Petri, hvilken den 31 Juli 
1577 från Nyköping erhåller kollationsbref på Örebro prästagäll.

I förläningsregistret 1578 den 9 Aug. nämnes herr Esbjörn i Örebro 
cum annexis, med lön af två läster spanmål.

Herr Esbjörn, kyrkoherde i Örebro, förekommer talrikt omnämd i Öre
bro rådstufvuarkiv (1590, 91, 95, 98, 1601 o. s. v.). Han torde hafva dött 
omkring 1601, då »herr Esbjörns gård uppbjöds».

»Hustru Brita, herr Esbjörns», nämnes 1616. En dotter Elisabet var 
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gift med domprosten i Strengnäs Josephus Fogdonius (F. 627). En annan kalias 
1641 (dotter) hustru »Kirstin, salig herr Esbjörns», och får då den 4 Dec. 1641 
rekommendationsbref af borgmästare och råd i Örebro till biskopen, att blifva 
förordnad till »hospitalet» (fattighuset!) i Örebro.

Den »Kristina», som hos F. upptages såsom en »dotter» till Esbjörn och 
gift med stadsskrifvaren Hans Pedersson Rudbeck (samt moder till Rudbecki- 
erna) torde snarare hafva varit en syster till denne. Rudbeckiernas morfader 
hette, enligt grafstenen, icke Esbjörn ntan »Petrus i Eskog».

Herr »Joenn» eller »Jon poenitentiarius» (äfven kallad »herr Jon, hopla- 
nen i Orebro»} hade enligt förläningsregistren 1570 och 1578 i lön en läst 
spanmål.

Han har förmodligen, utan vidare, förestått Örebro pastorat från 1571 
till 1577, då Esbjörn tillträdde.

Genom ett hertig Karls bref den 5 Mars 1579, fick en »herr Jon Johan
nis i Örebro», som förmodligen är identisk med denne, sig upplåten besitt
ningsrätten till två åkerlyckor.

Nämnes äfven i Örebro rådstufvnarkiv. Hade 1591 förgått sig med 
»Hans plåtslagares dotter». »Herr Jon kaplan i Örebro» kom inför rätta samt 
blef saker till 40 mark, till treskiftes. »Herr Esbjörn, kyrkoherden, är god 
(är i borgen) för samma penningar».

8. Sigfridus Canuti Nericius, 1579(?)—84.
Skref sig »Siffrid Knutsson», och förordnades till skolmästare 

i Örebro sannolikt omkring 1579. Blef därifrån befordrad till 
kyrkoherde i Karlstad 1584 och tillträdde 1585. Prost öfver östra 
Värmland samma år. Deltog uti kyrkomötena i Örebro 1588 och 
i Upsala 1593. Död 1595.

Herr Siffrid skolmästare hade 1584 i lön 2 läster eller 96 
tunnor spanmål, värderade till 96 daler, samt ett klosterhemman 
N. Stäringe i Edsberg, med uppgifven afkastning i järn, dags
verken och hudar. En af hans lärjungar i Örebro skola lär hafva 
varit borgmästare i Örebro, Lars Olofsson (testamentsgifvaren).

Från Sigfrids rektorstid härstammar utan tvifvel det ena skol- 
sigillet med inskrift: »Örebro scholæ signet» (15)79, jämte ris, 
färla, bok, I H S, samt initialerna S C N (antagligen Sigfridus 
Canuti Nericius).

Sönerna kallade sig Carolstadius. En son Laurentius (Sig- 
fridi Carolstadius), stud, i Upsala 1606, besökte sedermera utländ
ska akademier, blef magister, fick värdighet af »poeta Cæsareus», 
återkom därefter till Sverige; och blef slutligen borgmästare i Filip- 
stad, vid hvilken tjänst han dog. Nämnes »dominus magister Lau
rentius Sigfridi borgmästaren» eller »borgmästaren vällärde mäster
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Lars». Var gift med en dotter till kyrkoherden i Sköldinge Olaus 
Petri (Aurel. s. 427)

Skrifter: Threni in præmaturum obitum (fratris sui) Sigfridi 
Sigfridi Carolstadii. Rostock 1613. — En kort mening om öfver
betene kall uti pestilenstider; med dedikation till hertig Karl Filip, 
Ups. 1620. — Decreta seu Edicta pietatis, Holmiæ 1624. — 
Solonis Elegia 1642.*)

*) Meddeladt af kollega A. Larsson i Kristinehamn.

En annan son, den nyssnämde Sigfridus (Sigfridi Carolsta- 
dius), stud, i Upsala 1610, reste äfven till utrikes akademier, och 
blef på hemvägen från Rostock af danska kapare på sjön upp
bragt samt förd till Köpenhamn, där han dog i fängelse 1613.

9. Nicolaus Petri Strengnensis, rektor i Örebro 1584—91, 
därefter pastor i St. Mellösa, superintendent i Kalmar, sist biskop 
i Vesterås.

Kallas Strengnensis, men var född i Stockholm. Fadern Pe
trus Erici var kapellan i Stockholm, samt »korrektor» (öfverkorrektur- 
läsare) på boktryckeriet; blef för liturgiens skull landsflyktig till 
Karls hertigdöme, och af denne 1579 befordrad till Yttere-Selö 
pastorat (F. 414, Aur. 699).

Sonen Nicolaus Petri blef, efter utrikes studier och i utlan
det förvärfvad lärdomsgrad, af hertigen fcrordnad till rektor i Karl
stad på våren 1584; men förflyttades samma år i December till 
rektorssysslan i Örebro efter Sigfridus Canuti.

I förläningsregistret 1589 namnes herr Nils skolmästare (Ni
colaus Petri) med lön af 2 läster, eller, enligt en annan anteck
ning af samma år, med »två och en half läster» eller »120 tunnor 
spanmål».

Befordrades till St. Mellösa pastorat, och tillträdde detta 
1591. Hade deltagit i Örebro möte 1588, och underskref Upsala 
mötesbeslut 1593.

Känd för lärdom och fasta religionsbegrepp, blef han medlem 
af den bibelkommission, som efter Karl IX:s tillträde till regerin
gen 1600, blifvit tillsatt, och jämte honom bestod af Petrus Jonæ, 
Matthias Molitæus och Olaus Martini; hvilkas arbete är kändt 
under namnet af Observationes Strengnenses.

Nicolaus Petri fick den 31 Mars 1603 bref att vara kyrko- 
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herde i Kalmar samt superintendent i dess län och på Öland. 
Höll visitation därstädes 1604 efter konungens bref, att han skulle 
hafva inspedionem ecclesiarum uppå Oland och hela Kalmar län; 
hvarigenom han dock kom i kollision med episcopus Lincopensis.

Hustrun till superintendenten Nicolaus Petri hette Kerstin*').

*) Löfgren, Kalmar stift, s. 2, 247.
") Likpredikan öfver Joh. Rudbeckius, citerad af Norlin.

*") v. Celse.

Utnämdes till biskop i Vesterås efter den orättvist anklagade 
biskop Bellinus (hvilken angifvits för att hafva »gynnat papisterna», 
understödt den »jesuitiske studenten Petrus Petrosa», som blifvit i 
riket insänd med uppsåt att »mörda konungen» o. s. v.). Angif- 
varen, kyrkoherden Ericus Thomæ i Badelunda, Bellini ifrige för
följare, blef öfverbevisad om falskheten af sina anklagelser och 
blef (jämväl för andra brott) halshuggen på Vesterås torg. Bel
linus återfick biskopsämbetet och dog vid etthundratre års ålder.

Nicolaus Petri, som ej vågat afböja det honom erbjudna biskops
stiftet, reste från Örebro öfver Stockholm till sitt forna Mellösa, och 
dog därstädes efter någon tids sjukdom samt blef där begrafven..

Utgifna skrifter: Simonis Musæi Postilla öfver alla evange- 
gelier och epistlar, öfversatt af fadern, och af sonen utgifven på 
Thure Karlsson Rosengrens förlag, Stockholm, 1606.

10. Johannes Andreæ Kiempe (Kempe, Kempins) Vestro- 
gothus, 1588—96.

Blef rektor i Örebro omkring 1588. Var Rudbeckiernas lä
rare, hos hvilken, såsom rektor, dessa voro inackorderade under 
sin skoltid i Örebro. Johannes Rudbeckius (sist biskop i Vesterås), 
hvilken var född 1581 den 3 April, blef på sitt sjunde år (såle
des 1588) intagen i Örebro skola, och var under de sju år (1588 
— 94) han, »jämte sin äldre broder Petrus, därstädes åtnjöt undervis
ning, boende hos skolans dåvarande rektor Johannes Kiempe»*').  
Yngste brodern Jacobus (som blef rektor i Örebro) var född 1583, 
och kom likaledes på sitt sjunde år (1590) till samma skola; 
bodde först hos rektor Johannes Kempe, och därefter hos rektor 
Jonas Maximus Helsingns* “).

Kempe har undertecknat Upsala mötes beslut 1593, och näm- 
nes i Fantska samlingarne såsom rektor i Örebro 1595. Blef från 
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skolmästare-beställningen i Örebro befordrad till kyrkoherde i Jäder 
och Barfva 1596, samt tillträdde denna befattning 1597.*)

*) Folien kallar honom felaktigt Johannes »Magni», och har de vilse
ledande årtalen »1611, 1612», hvilka dock på rättelserna ändras till 1596, 
1597.

Han afled såsom prost i Jäder 1620. Hans hustru hette 
Anna Larsdotter.

En lärjunge till Johannes Andreæ Kiempe, hvilken lärjunge på 1590- 
talet torde hafva afgått från Örebro till Strengnäs, var förmodligen Petrus 
Magni Bellander, som blef prästvigd den 23 December 1621, lektor i Strengnäs 
1630 och prost i Kumla 1632 (F. 303). Han är författare till ett Promptua- 
rium, innehållande (bland annat) flere intressanta bidrag till Örebro skolas historia.

En son till Johannes Kiempe och Anna Larsdotter var Samuel (Johannis) 
Kempe, född den 8 Januari 1599 i Örebro; hvilken 1721 i Maj blef rektor i 
Nyköping, och 1626, efter förut hållen disputation och oration, dialectices et 
Floguentiæ lector i Strengnäs vid gymnasiets stiftande. Några år därefter åter- 
begärde borgmästare och gemene man i Nyköping mag. Kempins till rektorsskolan 
därsammastädes, hvilket af konsistorium beviljades, med det vilkor att han skulle 
få viss årlig lön samt en medhjälpare (conrector), hvilken han icke kunde vara 
förutan; men denna förflyttning kom icke till verkställighet. Däremot blef 
han 1634 sekreterare i kongl. kammarkollegium, och 1641 häradshöfding i 
Ahle härad i Vestergötland, samt adlades 1649 under namnet Kempenscliiöld.

Han ansågs vara en af de lärdaste män på sin tid, och är i synnerhet 
bekant genom sitt arbete Dialogi Gustaviani s. Historia Gustavi primi, modo 
dialogistico conscripta, hvilken på biskop Paulini tid användes, i stället för klas
sisk auktor. i skolorna uti Strengnäs stift.

Han upprättade 1690 på sin bekostnad den stora portalen å Klara kyr
kas vestra sida under tornet, hvilket den öfver portalen stående inscriptionen 
betygar, så lydande:

Hæ valv (B bi fores ut cuique patent, ita cordis 
Janua sit verbo semper aperta Dei!

Naman adit Jordanum æger, redit amne refectus;
Sic animarum fons hæc panacea potens.

Devote conseripsit
Samuel Kiempenschiöld 

Anno Chr. 1650.

En annan son Abrahamus Johannis Kempe, Nycopensis, filius pastoris in 
Jäder (olim rectoris in Örebro), finnes 1615 såsom lärjunge i Örebro skola, 
med den anteckning att han därifrån afgått i Maj 1615 (discessit 1615 in 
Majo). Han torde vara den Abrahamus »Jonæ» Kempe som nämnes hos 
Aurel. 257.

En dotter Sofia var gift med furstlige hofpredikanten hos pfaltz-grefven 
Johan Kasimir, därefter rector scholæ i Torshälla, sist kyrkoherde i Floda Israel 
Jonæ Grubb (Aur. 124). Hon blef änka, och därefter af Gabriel Oxenstjerna re- 
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kommenderad till äktenskap med rektorn i Nyköping mag. Jacobus Jonæ Agricon- 
nius'); hvilken sedan blef pastor i Aker och sist i Nyköpings östra församling 
(Aur. 711, 333).

En son till denne var Samuel (Jacobi), hvilken adlades med namnet 
Akerhjelm.

11. Jonas Maximus Helsingus, 1596—1603 (?).
Rektor Jonas Maximus i Örebro var en tid Jacobi Rudbeckii 

lärare, under dennes barndom {efter 1590). Jacobus bodde under 
sin skoltid i gamla skolmästaregården i Örebro; hvilken 1615 af 
Jacobus såsom tillträdande rektor beskrifves.

Är möjligen den »Jonas», som namnes såsom pastor i Ekeby 
(F. 120), hvilken efterträdde Andreas Birgeri därstädes samtupp- 
gifves hafva dött i Ekeby 1614.

12. Jonas Petri (Petrejus) Upsaliensis, omkr. 1603—06.
Son af förut varande professorn i Upsala därefter biskopen i 

Strengnäs Petrus Jonæ. Efter studier i utlandet och förvärfvad 
lärdomsgrad i Marburg, återkom han hem till Sverige kort efter 
1603. Namnes i Stjernmans Bibliotheca Sviogothica, såsom »rector 
scholæ Örebr.» utan årtal, samt i Wikanders handskrifna samlingar 
1771, 77.

Gifte sig såsom »skolmästare i Örebro» 1605 den 8 Sept. 
med en dotter till Nils Larsson (Tungel), räntmästare och tullnär 
i Nyköping, och dennes hustru Brita Nilsdotter.

Bröllopsbrefvet 1605, med bjudning till »konungens välbetrodde man och 
hofkansler, doktor Nils Chesnechopherus»"), är af följande lydelse:

»Min ganska välvillig hälsan med Gud samt annat godt som i min ringa 
förmögenhet vara kan, näst min kära lyckönskan och flitig tacksägelse för alla 
bevista välgärningar, dem jag med alla goda förskyller. Käre herr doktor, 
gode vän! Efter mellan den hederlige man m(äster) Jonas Petri, skolemästare 
i Örebro och min dotter är, efter Guds försyn och gode vänners råd och sam
tycke, bejakadt ett kristligt äktenskap, så akter jag i den heliga trefaldighets 
namn, hvad lifstiden så länge varer, att uti enfållighet hålla deras bröllop på 
den åttonde dag i Septembris månade, nästkommandes. Därföre är till eder 

’) Härstammade från Åker (aygog) och Skäggesta (nuvvog, »skägg»); 
hvaraf namnet är bildadt.

") Nicolaus Laurentii Chesnechopherus, prästson från Kumla, blef filoso
fie magister i Marburg 1593; (Nericia—Suecus), kallas mathematum profes
sor på en disputation i Cassel 1610; blef sist hofkansler hos Karl IX, En 
broder Johannes blef den första medicine professor i Upsala.
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min kärlig bön och flitig begäran, I ville göra som en god vän och samma 
tid omaka eder hit, samt iders kära hustru och barn; med iders närvarelse 
att bepryda deras hedersdag, och göra ider lustig och glad med flera goda 
vänner, som mig förhoppas då skola här komma tillhopa. Hvad Gud allsmäk- 
tig och m(in) a(Ilernådigste) öfverhet mig ringe tjänare unnt och efterlåtit 
hafver, skall af en god vilja vara ospardt och idert mödo och omak med allt 
godt förskylla. Här med ider Gud allsmäktig befallet«. Datum: Nyköping 
den 4 Augusti år 1605. E. F. R. W. A. Ar(ils) Larsson.

Utanskrift: Till vår a(ller) n(ådigste) herres och utkorade konungs väl- 
betrodde man och hofkansler, den ärlig och hederlig välvise doktor Niels Celsne- 
coferus, min tillförlåtne gode vän och befordrare, ganska vänligen till handa.')

Utgifna skrifter: Disputatio exhibens Encyclopædiam sincerioris ac 
Socraticæ philosophiæ, monitionibus ac aphorismis comprehensatn; præside Go
denio, Marpurgi 1600. Därjämte en annan disputation: De libero hominis, secun
dum ejus quadruplicem statum, arbitrio; præside Winckelmanno, Marpurgi 1603.

13. Johannes Petri Vigæus (Ostrogothus, Smolandus) 
1606—12.

Uppgifves (af F. 302) hafva blifvit rektor i Örebro 1606. 
Utfärdar 1610 den 15 Okt. såsom rektor därstädes ett märkligt 
latinskt afgångsbref med mycket hedrande vitsord för trenne Öre- 
brolärjungar, hvilka tillika hafva under sista året biträdt rektor vid 
undervisningen i skolan {optimæ spei juvenes, qui annum fere 
mecum hujus scholæ gubernacula tulere), nämligen Ericus Olai 
och Ericus Laurentii samt Jonas Achatii.“) Afgångsbrefvet af 
1610 finnes i original i Strengnäs, är försegladt med skolans sigill 
i munlack och hvitstämpel: »Örebro scholæ signet», med ris, färla 
och bok, årtalet (15)79 och initialerna Ä. (J. N.

I Vemö stad var 1611 »Hans Perssons tomt öde, och är 
(han) nu skolmästare i Örebro»'“). Detta träffar in på Johannes 
Petii (Vigæus), hvilken före ankomsten till Örebro torde hafva 
varit boende eller tjänstgörande i Vexiö, och där tomtägare; samt 
öfverensstämmer äfven med uppgiften (hos Follén) att han varit 
«Smolandus». Men i handskrifna samlingar om Nerike från 1770- 
talet (af Wikander och Samzelius) kallas han »Ostrogothus«; hvil- 

’) Karl af Schmidt, Anteckningar om Röne Härad, Nyköp. 1896.
") Ericus Olai Angermannus, prästvigd 1611, var k..plan i Örebro 1620, 

blef kyrkoherde i Ardala 1629; fader till prosten Jonas Billovius i Örebro. 
Afhållen prästman (F. 673, Aur. 380). Jonas Achatii Smolandus nämnes 1618 
såsom pastor i Trosa stad, »förmodligen den förste kyrkoherden i Trosa sedan 
staden flyttades till dess nu varande läge» (Aur. 573).

'") Meddeladt af riksdagsman Joh. Johansson. 



Andreas Birgeri Cantherus 161'2—15. XXIX

ket torde innebära att han var född i Östergötland, och att så
ledes bägge uppgifterna kunna vara riktiga.

Under Vigæi rektorstid utarbetades af prästerskapet 1611 en ny 
skolordning, som är i flera afseenden märklig och visar en icke 
obetydlig utveckling af skolväsendet från 1571. I Örebro och 
Strengnäs synes den hafva tjänat till hufvudsaklig efterlefnad.

Konung Karl IX, hvilken redan 1592 såsom hertig yrkat hos 
konung Johan III, att undervisning skulle meddelas i skolorna 
om Sveriges lag, föreskrifver 1608 att »den nyutnämde rektorn i 
Örebro (Johannes Vigæus) »skulle i skolan undervisa två, eller åt
minstone en gång i veckan, några kapitel ur Sveriges lag». Upp
giften är hämtad ur riksregistraturet för 1608*).

*) Hollander s. 282.

Vigæus afgick från Örebro skola 1612 till Askers pastorat, 
och verkade i denna församling till 1628, då han uppfördes på 
förslag till Glanshammar (F. 302). Han befordrades från Asker 
till Kumla 1630.

Hans företrädare i sistnämda pastorat var Johannes Laurentii. 
Under dennes Kumlatid hade 1629 inträffat de beryktade spökeri- 
erna i Kumla, som slogo samtiden med skräck och häpnad.

Vigæus fick vara ostörd af spökerierna, men lefde icke längre 
än omkring ett år i Kumla. Han afled den 13 Maj 1631. Var gift. 
Hans änka, Karin Olofsdotter, konserverades af efterträdaren Pe
trus Magni Bellander (F. 303).

En anförvandt till Johannes Vigæus är möjligen den Magnus 
Vigæus, Smolandus, som före 1624 hade varit huspredikant hos 
Karl Karlsson Gyllenhjelm, och 1624 af sockenherrskapen kallades 
till Sorunda pastorat och därstädes afled såsom kyrkoherde 1634 
(Aur. 442).

14. Andreas Birgeri Cantherus (Kantberg) 1612—15.
Son af kyrkoherden i Stora Mellösa Birgerus Nicolai Canthe

rus, hvilken var född 1524 och i Mellösa 1602 efterträdde f. d. 
rektorn i Örebro sist utn. biskopen Nicolaus Petri, samt afled 
vid mycket hög ålder. Birgeri son Andreas kom till rektorssyss- 
lan i Örebro 1612. Bodde i äldsta skolmästaregården snedt emot 
skolhuset, i hörnet af skolgatan och torget. Under hans tid 
hade »nya stugan vid porten och gatan» (ad portam plateamque),
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försedd med tre fönster »söder pä gafveln», blifvit genom Cantheri 
omsorg af borgerskapet påbörjad, men var' 1615 ännu ofullbor
dad, samt saknade då ännu fönster, ugn, spisel och golf, vidare 
näfver och torf på taket, äfvensom all inredning (ædes novæ, pro
curations Cantheri civium impensis ædificatæ, sine fenestris . . . 
et omni ornatu).

Under Cantheri rektorstid blefvo några socknar i Wermlaud 
med magistratens och biskopens tillåtelse från Örebro skola af- 
söndrade och utbytta mot andra sådana i Nerike.

En lärjunge till Cantherus har varit Nicolaus Olai Walingius, 
hvilken var född 1600 och »kom på sitt 8:de ålders år 1607 i
Örebro skola, där han var i sjutton (?) år under dåvarande recto-
res Andreas Birgeri Cantherus och Jacobus Kudbeck» (F. 3). I 
den sistnämdes matrikel nämnes denne Nicolaus dock icke. Hau
kom till Upsala 1624, blef magister 1632, lektor i Strengnäs
samma år, sist prost i Jäder (A. 3, 258).

Vid sin afgång från rektoratet efterlemnade Cantherus åt till
trädaren skolans anspråkslösa inventarium, hvari upptages i gam
malstugan med »galler» (något slags jalusier) för fönstren på bägge 
väggarne i framkammaren (in anteriori conclavi fenestræ in ambo- 
bus parietibus bipartitæ, cum cancellis a Canthero donatis) samt ett 
lås för dörren af samma framkammare (sera januæ affiæa, etiam 
a Canthero data).

Efter sin gamle fader, som vid 87 års ålder hade dött i 
Mellösa, befordrades Andreas (Birgeri Cantherus) till kyrkoherde 
därstädes, hvarefter 1615 antecknas, att d:us Andreas, pastor i 
Mellösa, hafver gifvit till skolan och dess nybildade bibliotek en 
del värdefulla böcker, värderade tillsammans till 5 daler 1 mark, 
nämligen: Armandus de declaratione terminorum (paleotyp från 
slutet af 1400-talet, pergamentband med knäppen, ännu i behåll), 
Refutatio Logicæ Rami, Refutatio Jesuitarum, Physica Scribonii. 
Vidare Epistolæ obscurorum virorun (ett verk af en bland reforma
tionens förkämpar, innehållande skämt och bitande satir mot sko
lastiken), samt Frischlini (»den kristne Terentii») comædiæ latince; 
bland hvilka efterträdaren öfversatte Rebecca, med bibliskt ämne, 
att uppföras af Örebro-djäknarne.

Andreas Birgeri, pastor i Mellösa, skrifver 1645 i April till 
biskopen och tackar honom för »löftet i Januario att vilja promo-
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vera min måg, Martinus Faxelius till den första lektorslägenhet, 
som sig vid Strengnäs gymnasium yppandes varder«; och förnyar 
den 4 Maj samma år sin anhållan, att biskopen ville befordra 
»min måg Faxelius till någon lectoratum, som nu kunde lös vara 
eller snart blifva». Beder ock, att denne måtte få sacros ordines 
»för att mig uti prästetjänsten hjälp och bistånd göra, samt mina 
gamla sjuka och svaga ben lisa, synnerligen att altarets högvär
diga sakrament till talrika nattvardsgäster utdela». Faxelius blef 
svärfaderns efterträdare i Mellösa 1648, och tillträdde 1650, men 
lefde icke längre än till 1561 (F. 419).

Om Cantheri släktförhållanden anteckna vi för öfrigt följande. 
Syskon till honom voro Bertil, Ingrid, Anna, Kristina, »Alita». 
Brodern Bertil blef kungl. sekreterare, och dennes son Lars, adlad 
Cantersten, var gift med en dotter till ärkebiskop Laurentius Pau
linus. En syster Ingrid blef genom sonen Birger stammoder till 
ätten Grönberg. Systern Anna hade en dotter, gift med en Lilje- 
crona. Kristina, en annan syster, blef gift med rådmannen m. m. 
Johan Moback i Örebro. Alita Börjelsdotter, gift med Carolus 
Antonii och moder till rektorn i Örebro Antonius Caroli Hessler, 
är förmodligen äfven en dotter till denne Birgerus och således en 
syster till Andreas.

Andreas Birgeri Cantherus hade flera barn. Sonen Nils, as
sessor i bergskollegium, blef adlad Canterhjelm. Dottern Sara 
blef gift med prosten Olaus Lundius i Vingåker (som var broder 
till Örebrorektorii Laurentius Lundius och blef stamfader till bi
skop Daniel Lundius). En annan dotter (icke namngifven) var 
gift med nyss nämde Faxelius, hvilken var född i Wermland men 
hade studerat i Dorpat, och dog såsom pastor i Mellösa 1651.
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III.
REKTORER I ÖREBRO

EFTER 1615.

Detta årtal är för Örebro skola epokgörande, enär före 1615 
■ingen anteckning eller skrifven bokstaf fanns om skolans tidigare 
förhållanden. Alla äldre uppgifter hafva därför måst från allehanda 
andra håll uppsökas och sammanföras, ziret 1615 kom till Örebro 
såsom rektor Jacobus BojSE Rudbeckius, och innehade denna tjänst 
till 1626, då han kallades till det nystiftade gymnasiet i Strengnäs.

Han var född i Örebro 1583. Fadern, Johannes Pedersson (eller 
Hans Persson) från byn Rudbeck, var af dansk börd och »gammal 
■dansk adlig ätt», hvilken, härstammande från Hvitesta socken mel
lan Flensborg och Haderslev, på grund af stridigheter i sitt hem
land inkom till Sverige och förordnades af hertig Karl (Karl IX) 
till landsskrifvare i Nerike samt därefter till stadsskrifvare i Örebro. 
Han afled därstädes af pesten 1603, och har varit begrafven å Öre
bro kyrkogård invid kyrkan. Dennes fader var, enligt den latinska 
inskriften på grafstenen, som å samma kyrkogård funnits (men nu 
är förstörd), Per i Rudbeck; och farfadern hette Hans Hansson 
(Johannes Johannis) i Tosterup.

Modern, Kristina (Persdotter) Boose, var född i Almby vid 
■Örebro 1557 samt dotter till Per i Eskog, och dotterdotter till 
Lars Persson i Mark vid Örebro, enligt samma grafskrift. Hon 
var möjligen en syster till kyrkoherden i Örebro Esbjörn Petri 
Boose, hvars enka nämnes 1641.

Grafstenen upptager således sex förfäder, nämligen trenne på 
fädernet (Hans, Per och Hans) samt trenne på mödernet (Per, 
Lars och Per).

Af detta äktenskap, mellan stadsskrifvaren Hans Persson Rud
beck och Kristina Persdotter Boose, föddes fyra söner och flera 
döttrar, hvilka sistnämda dogo i pesten jämte en af sönerna. Mo
dern dog 1620 i Vesterås hos sonen, biskop Johannes.

Bland de öfriga sönerna märkas Petrus, som var äldst, född 
1578 (eller 1580), blef professor i Upsala, därefter prost i Köping 
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och afled 1628; vidare Johannes, hvilken föddes på Ormesta i 
Almby 1581 den 3 April, och äfven blef först, professor i Upsala 
sist biskop i Vesterås, död 1646, fader till elfva barn, bland 
hvilka Olof Rudbeck d. ä., Atlantikans författare.

Yngst bland bröderna var Jacobus, född i Örebro 1583, hvil
ken blef rektor i Örebro, därefter i Strengnäs och sist i Stockholm. 
Han antog sin moders namn; och skref sig, åtminstone under hela sin 
Örebrotid, Jacobus Base (namnet alltid stafvadt med grekiskt w).

Alla tre bröderna Petrus, Johannes och Jacobus bodde under 
sin skoltid i Örebro, såsom redan är nämdt, hos rektorerna Jo
hannes Kempe och Jonas Maximus

Vid sjutton års ålder (således omkr. 1600) kom Jacobus till 
Upsala, där professor Petrus Isopædius då var rektor. Blef »de
ponerad» och antagen till student i Upsala under professor Jaco
bus Erici Stockholmensis.

Vid faderns död 1603 var det nära att Jacobus för medellöshets 
skull hade måst sluta studierna; men han började dem åter efter 
brödernas hemkomst från Tyskland 1604. Följde brodern Johan
nes och herr Johannes Canuti Lennæus på desses andra resa till 
Tyskland 1606. Återkom 1609. Docerade privatim i Upsala i 
fem år. Var medarbetare med brodern Johannes i dennes collegium 
(privata läroanstalt), hvarest meddelades undervisning i latin, gre
kiska, hebreiska, teologi, filosofi, matematik m. m., och hvarest täta 
tal- och disputationsöfningar på både latin och grekiska förekommo, 
samt Terentius och Euripides spelades på originalspråken.

I Oktober 1612 föreläste Jacobus om talarekonsten. Kolle
giet upplöstes med anledning af Johannis Rudbeckii förhållande 
till Messenius. Då tvisten mellan Rudbeckianer och Messenianer 
hade stigit till sin höjd, utmanade Messenius sin vederdeloman 
till envigeskamp. Utmaningen antogs å Johannis vägnar af bro
dern Jacobus. Huruvida duellen kom till stånd, upplyses ej.

Jacobus ville aldrig söka någon tjänst, utan väntade på kal
lelse. Lät icke heller någonsin prästviga sig (sacris ordinibus se 
admoveri non passus est), utan höll sig enbart till skoletjänst. Han 
kallades till skolmästare i Örebro efter Andreas Birgeri Cantherus 
och tillträdde sitt ämbete med ett tal, hållet i skolan 1615 den 
23 Maj, i närvaro af kyrkoherden i Örebro Petrus Matthice Hel- 
singus (F. 628) samt borgmästare och de förnämligaste af bor-

V in
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gerskapet. Samme Petrus hade året förut 1614 blifvit pastor i 
Örebro och præpositus generalis Nericiæ; samt afled 1618.

Denne Jacobus Brase Rudbeckius är Örebro skolas sannskyl
dige fader och nyskapare. Han återuppbyggde det förfallna skol
huset så godt som från grunden. Han började skolans ännu 
kvarbefintliga matrikel (liber scholce), med dess lärare- och lär
jungeförteckning (catalogue), samt historiska anteckningar (anna
les scholce) om märkligare tilldragelser (casus memorabiles). 
Han verkade, med friskt och gladt mod, lyckligt och framgångs
rikt till dess trefnad, välståud och flor; hvarigenom skolan under 
hans styrelse vann berömligt anseende bland rikets öfriga läro
anstalter. Efter hans afgång från Örebro förde skolan ett tynande 
och tidtals alldeles afstannadt lif, samt behöfde mer än hundra 
år för att någorlunda repa sig och återvinna sin forna blomstring. 
Det skedde först i biskop Serenii dagar.

Skolhuset, beläget invid kyrkan i »vesternorra» (nordvestra) 
hörnet af kyrkogården, hade två våningar, af hvilka den nedre var 
af sten och den öfre af trä, under tak af näfver och torf, men var 
vid mäster Jacobi tillträde mycket bofälligt och nästan fallfärdigt; 
hvadan han i sitt inventarium, öfver hvad han emottagit, först och 
främst fick anteckna den i grund förfallna »skolan» (scholam semi- 
lapideam propemodum collapsam).

För beredande af tillgångar till byggnadsarbetet samlades 
medel från hvarjehanda håll. De bestodo i gåfvor och bidrag 
af rektor Jacobus själf och hans broder biskop Johannes i Ve- 
sterås, vidare af landshöfdiugen i Örebro, slottsfogden, borgmästare 
och råd m. fl. Därtill kommo »punga-pänningar» (kollektmedel) 
af församlingarna samt framför allt frivilliga sammanskott i pän- 
ningar och spanmål från prästerskap och allmoge i nästan alla 
socknar af hela landskapet; hvilka alla genom den berömliga och 
högt aktade skolmästarens nitälskan känt sig uppfordrade att 
lämna större och mindre gåfvor efter förmåga.

Prästerskapets och socknarnes namn uppräknas i skolräken- 
skaperna. Samtliga bidragen i pänningar eller in natura hopsum
meras. Hela uppbörden och utgiften (1615—19) uppgingo, den 
förra till 344 daler, och den senare till 379 daler 3 mark 4 öre. 
Det var stora belopp den tiden! Till beräkning af pänningvärdet 
vid denna tid vägledas vi af den upplysningen i räkenskapen, att



Skolmästaregården. Ett rum och kök. Liber schdlæ. XXXV

säden gällde »6 mark för tunnan.«. De 379 dalerna motsvarade 
således värdet af tvåhundrafemtio tunnor spanmål.

Hela räkenskapen är fullständigt i behåll, och innehåller en 
detaljerad redogörelse för arbetskostnad jämte prisen å samtliga 
byggnadsmaterialier, bestående af sten, tegel och kalk, ler och sand, 
murankare och andra järn, trävirke, stockar, bjälkar, tiljor och såge- 
bräder, näfver och tjära, dagsverken m. m. En utgiftspost medde
lar, att hela det gamla skolhuset nedrefs för en kostnad af 5 mark.

Den vid Cantheri afgång ännu alldeles ofärdiga skolmästare
gården (»nya stugan») midt emot skolhuset, på andra sidan af 
norra kyrkogatan (nu varande Vasagatan) blef fullbordad; och an
tagligen äfven den »gamla stugan», med därtill hörande källare 
(cella cerevisaria) och fähus (stabulum), nödtorfteligen förbättrade.

Bostaden bestod af stuga med spisel och bakugn, och tjänade 
således till kök och »hvardagsrum». »Framkammaren» (conclave 
anterius) var rektors arbetsrum (rectoris studiis destinatum). Stu
gan var en ryggåsstuga med ett större fönster på taket. En an
nan och mindre fönsteröppning fanns på väggen. Glasrutor fun- 
nos i alla fönstren. »Bakkammaren (conclave posterius) var ett 
kallrum, och tjänade kanske som visthus eller skrubb. Detta var 
hela bostadslägenheten, hvilken således korteligen bestod af ett 
rum och kök.

Kryddegård eller kålgård (hortulus, vel area in qua bras
sica seritur) fanns 1615 vid gatan framför stugan, omgifven af 
ett förfallet plank eller gärdesgård (sepes antiques et dirutee), som 
nu förmodligen blifvit upplagadt.

Vid sitt tillträde till skolmästaretjänsten 1615 upplade mäster 
Jacob, hvilken då var en ung man om trettiotvå års ålder, genast 
sin Liber scholce, en större foliant med tryckt, mycket utförlig 
latinsk titel och med påbörjade anteckningar om allt som hörde 
till skolan.

Titeln lyder i öfversättning sålunda:
»Örebro skolbok, 

skänkt af Jacobus Bæse Nericius, som blef förordnad till rektor för samma 
skola 1615 den 23 Maj. 1 denna bok äro inskrifna namnen på skolp er sönerna, 
namnen på dem, som till skolan eller skolp ers oner nas gagn genom gåfvor bidra
git och om skolan gjort sig väl förtjänte; redogörelse för skolan och skolmä- 
staregårdens tillhörigheter; räkenskap öfver influtna medel för beledsagande af 
lik, för sång, för inskrifning eller af annan anledning; äfvensom hvad annat
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beträffande skolan eller skolpersonerna sig tilldragit, livad kan vara värdt att 
veta, här antecknadt.

Motto, Augustini ord: Den orättrådige är icke så ovillig till någonting 
som till att göra reda för sina handlingar; den rättrådige gör det där
emot gärna och villigt. Ty därigenom varder den enes obenägenhet, 
den andres benägenhet för det rätta uppenbar; ländande den ene till 
blygsel och smärta, den andre till heder och tillfredsställelse/

Ett annat tryckt blad med svensk text finnes framför några hvita ark i 
slutet af boken, af följande innehåll i nyare stafningssätt:

»Deras namn, som till Örebro skola eller djäknar därsammanstädes god- 
villeligen något hafva förärat, hvilkas hågkommelse skolemästarne i samma skola 
böra hafva i minne, och där tillfälle gifves, böra finnas tacksamme, antingen 
mot dem själfva eller deras barn. Och skola deras namn årligen uti skolan, 
när något kalas hålles, uti prästers och borgares närvaro med berömmelse upp
läsas, och därhos besked göras, hvart det är kommet, som till skolan gifvet är.

Den som gör det rätt och godt är, önskar sina gärningar allom 
blifva uppenbara, men den, som orättrådligen handlar, flyr ljuset/

Samma bok liar sedan blifvit använd såsom matrikel ända in 
på 1820-talet. Den kallas i inventariet 16 »pappersbok med prän
tad (tryckt) titel, gifven af rektor till räkenskapsbok; och kostade 
hela 2 daler (och 4 öre därtill).

En annan tunnare räkenskapsbok in folio (codex chartaceus 
cui literce ad scholam pertinentes inscribantur), insydd i ett om
slag af pergament, som utgjort ett blad i ett gammalt missale, är 
äfven i behåll och kallas nu räkenskaps- och inventariebok. Den 
kostade anspråkslöst 2 mark. En tredje »räkenskapsbok, inlagd i 
kyrkan», kostade endast en mark och var redan i äldre tider for
kommen.

En skolkassa bildades genom anslag af viss andel uti rektor 
personligen tillkommande medel. Ofver alla inkomster och utgif
ter fördes noggrannaste detaljerad räkning.

Ett bibliotek af goda och värdefulla böcker grundlädes, och 
tillväxte genom gåfvor af skolans och dess nitiske rektors vänner 
och gynnare. Böcker inköptes för 43 daler 2 mark 6 öre, och 
införskrefvos från Tyskland för 38 daler 1 öre med professorn 
doktor Lars Wallius (infödd Orebroare, död såsom utnämd biskop 
i Strengnäs); samt förökades af denne med en gåfva af Osianders 
stora bibelverk i nio delar, hvilket kostade 15 daler. För biblio
teket förvärfvades äfven dyrbarare ordböcker, däribland (Jalepinus 
polyglottlexikon (på elfva språk). Flera af dessa böcker finnas ännu 
i behåll å karolinska läroverkets bibliotek.
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De af mäster Jacobus stiftade leges scholæ Urebroensis hafva 
varit ett slags speciellare reglementariska föreskrifter eller ordnings- 
stadgar för skolan i Örebro. Dessa hafva blifvit bevarade genom 
en enda känd afskrift, i Bellanders Promptuariwn. Nämda ord- 
ningsstadgar berörde bland annat följande ämnen: för sen ankomst 
till skolan vid terminens början, för sen ankomst till lärotimmarne 
i skolan eller uteblifvande från dem (sero venisse vel abfuisse), 
frånvaro från gudstjänsten (hvartill äfven räknades att hafva be
funnit sig i kyrkan »på annan plats» än den åt djäknarne anvi
sade), uteblifvande från leken (ty äfven den skedde på bestämd 
plats och bestämda lekstunder), samt försumlighet å kustodernas (ord
ningsmannens) sida i utöfvandet af desses ämbete. Äfven ferieupp
gifter (materia numeri), öfver det som skulle inläras under mellan- 
terminerna, funnos. Rektor var äfven i det afseendet före sin tid.

lian förstod ock att göra sin vilja respekterad och hörsam
mad genom allehanda medel, hvaribland nedflyttning i socken
gången eller andra kraftigt verkande åtgärder.

Äfven förekornmo förbud mot flärd i klädsel, användande af 
annan färg än svart, af bättre tyg än rätt och slätt; vidare mot 
högfärdig snitt på kläderna, bruket af bräm, spännen och hålskor, 
bärandet af rocken löst hängande på axlarne o. s. v. Vid afgång 
från skolan beviljades två (högst tre) pack-dagar, att fördröja sig 
i staden för inpackning af saker (ad res in sarcinam componen- 
das). Likaså förekornmo föreskrifter angående temaböckers och 
anteckningsböckers uppvisande vid examina, och straffbestämmelser 
mot oskicket att (vid afgång från skolan?) »bortkasta sina böcker» 
(de abjections librorum) eller att under skoltimmarue »olofligen 
titta i böckerna» (de furtiva librorum inspections); äfvenså mot 
nyttjande af annat språk än latin, inom eller utom skolan», med 
sträng hotelse mot dem, som öfverträdde förbudet (in quos erit 
severissim e animadv erten dum).

Rektorn själf tillämpade metoden på sina egna barn, hvilka 
»vandes att tala latin tidigare än svenska». — Samma metod har 
ända till i våra dagar i ett eller annat gammaldags prästhem') 
varit tillämpad.

*) Ett sådant var gamle L. Hallgrens, sist prost i Axberg; död omkring 
1870. Han talade latin så ledigt som svenska, inöfvade sina söner därtill, och 
var en kärnfrisk man af gamla stammen.
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Jämte de af mäster Jacobus stiftade privata föreskrifterna 
för Örebrodjäknarne, följde han i allt hufvudsakligt 1611 års skol
ordning (constitution es publice sancitas), hvilket särskildt framgår 
af de lärokurser, som i öfverensstämmelse med denna genomgingos. 
Med de nyss anförda ordningsreglerna böra äfven jämföras dels de 
liknande, som antogos in comitiis Örebrogianis 1617, hvilka utan 
förändring förekomma bland Kyrkostadgar på riksdag och präst
möte 1642, dels äfven Leges et Constitutiones Gymnasii Arosien- 
sis, till hvilka han medverkat.

Jacobus stod i ett synnerligen godt och gemytligt förhållande 
till stadens invånare (cives), och var högt uppburen af sina lär
jungar, till hvilkas »glädje och vederkvickelse» efter det trägna 
skolarbetet åtskilliga skolfester af honom emellanåt anställdes. Han 
höll noga på att allt skulle tillgå ordentligt och skickligt, utan 
några excesser. Förseelser häremot, om sådana förekommo, be
straffades med vederbörlig näpst, äfven mot medlärare, som förgått 
sig. En af dessa miste en gång en »socken» för omaket.

Efter ett ölgille, där lärare och lärjungar vederkvickte sig 
med den svenska hembryggda, uppfriskande maltdrycken, hade 
några af djäknarne varit litet oförsiktiga i sitt öldrickande, och 
gjort sig skyldiga till buller och oljud om natten; och då var det 
dessas tur att få sin vederbörliga castigation, fast af ett annat slag. 
Sådana oordningar synas dock hafva hört till undantagen.

Flera skolfester omnämnas eller antydas. Än omtalas »col- 
latset», än »gästabudet, som hölls i skolan» o. s. v. Vi erinra sär
skildt om det »convivium», som anställdes 1616 i slutet af vår
terminen efter insamlingen af medel till skolans nybyggnad, och 
som föregicks af en sång- och blomsterfest vid pingsten 1616, 
då man förde sommar i byn.

Därvid tillgick så, att den 16 Maj kl. 5 på morgonen fick 
ungdomen, som samlats i skolan, lof från skolarbetet för att för
färdiga spiror och kransar (thyrsos corollasque). Med »spirorna» 
skulle kyrkan klädas, och med »kransarne» de förmögnares söner 
beprydas. Man skilde sig i åtta olika flockar, hvardera på 14—16 
djäknar, under anförande af hvar sin rotmästare (tribunus); till 
hvilken förtroendepost sådana utsågos, som voro skicklige i kon
ster att förfärdiga spiror och binda kransar. Eotarne fördelade 
sig till »kungsgårdar» åt olika väderstreck (ad villas regias,
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borealem, australem et occidentalem), andra till Ormesta (åt Almby- 
sidan), andra i riktning åt Tingsstugan (nordvest i staden). Sedan 
alla spiror och kransar blifvit färdiga, sammanfördes de till »södra 
eklunden» (quercetum australe), hvarifrån intåget under procession 
(cum pompa) skedde genom staden. Man sjöng »O Gud, vi 
lofve dig».

Efter ankomsten till torget midt i staden, delades truppen i 
två »korer» åt norra och södra sidan af torget, hvilka sjöngo 
vexelsånger »för åtta röster». Vårsången »In vernali temporis» 
namnes 1616 icke, men synes hafva varit en tämligen allmän skol- 
sång. Däremot namnes »Ego flos campi»"). Efter denna kom 
»Gud vare oss barmhertig och mild». Sedan två verser blifvit 
afsjungna och den tredje påbörjad, afgick processionen in i kyrkan, 
där ytterligare en eller annan sång utfördes. Därefter pryddes 
kyrkans bänkar (de förnämligares sittplatser) med spirorna; och 
sexton de mera framstående stadsinvånarnes söner blefvo, med kran
sar på hufvudena, beledsagade till sina hem af hvar sina två föl
jeslagare bland de äldre af lärjungarne.

Och nu blef det stadsinvånarnes sak att, genom gåfvor af mat
varor in natura till det blifvande gästabudet, visa sin erkänsla där
för, att deras kyrkbänkar blifvit prydda och deras söner bekransade.

Detta var den 18 Maj, som synes hafva varit »fjärdedag 
pingst». Vi erinra att alla de stora kyrkohelgerua firades med 
gudstjänst i flera dagar efter hvarandra, och att således pingst
helgens alla dagar voro fria från egentligt skolarbete. Dock an- 
märkes att man bevistade preces vespertinas i kyrkan.

Emellertid anställes kort därefter, nämligen den 1 eller 2 
Juni 1616, en ny festlighet, i det att tvänne dramatiska föreställ
ningar då gifvas. Den första comoedia som spelades, »Rebecka», 
var på svenska (öfversatt af rektor från Frischlini latinska origi
nal). Man fick se icke blott den förmodligen intagande Rebecka 
själf (utförd af en djäkne), utan äfven samtliga personas dramatis. 
Abraham (svärfadern), Eleasar (bönemannen), sammanträffandet 
vid brunnen, bröllopsuppgörelsen o. s. v., icke till förglömmandes 
Isak (brudgummen), som längtar och väntar och omsider får mot
taga sin brud; summa 26 personer. Alla dessa personligheter från

*) Texten har befunnits vara hämtad ur Höga Visan (cantica canticorum).
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den gammaltestamentliga tiden uppträdde lifs lefvande på skåde
banan (å Örebro kyrkogård), talande 1600-talets rena och för alla 
lätt begripliga svenska mål. Rebecka var en femakts-comoedza på 
1600-talets svenska, förmodligen på knittelvers.

Den andra comædian, dagen därpå, spelades däremot på god 
latin. Det var Terentii lustspel Andria (»Flickan från Andros»), 
också i fem akter. Den gick förmodligen alldeles förträffligt af 
tiljan, och hade antagligen kostat de unga skådespelarne mycket 
mindre besvär än »Rebecka» dagen förut. Ty nu kunde alla skåde
spelarne alla roller på förhand. Det hörde ju till ordningen, att 
Terentius alltid skulle »reciteras utantill», hvarvid väl äfven någon 
vikt lades vid naturlig tal-ton såsom förberedelse till naturligt 
spel (»agerande»).

Nu gick det således för sig att få höra god och flytande 
klassisk latin, frän det gamla romarväldets dagar. Handlingen spe
lade året 166 före Kristi födelse, och pjäsen uppfördes första 
gången vid Megalensiska spelen i Rom nämda år. Stycket slu
tade med ett dubbelt bröllop, i det att hvardera älskaren får sin 
käresta.

Vi antaga att Örebrodjäknarne icke alldeles skämde bort en 
god sak, eller sitt eget goda anseende såsom skäligen goda lati- 
nare. Latinska talöfningar voro de ju vana vid, och hade upp
växt med sådana ända från början af skoltiden.

Båda föreställningarne lände utan tvifvel till glädje och upp- 
byggelse för såväl manliga som kvinliga åskådare och åhörare, 
och förmodligen icke minst för de kvinliga festdeltagarne, hvilka 
nog både häpnade och gladdes öfver sina söners och bröders oge
mena lärdom, samt öfver det angenäma sätt på hvilket desse kunde 
»med friskhet och munterhet föra sitt tal» inför den samlade tal
rika publiken. De hade jämväl fått se sina pojkar uppträda i 
kvinnodräkt, hvilket väl också Ijörde till det icke minst roliga.

Sist förekom det gammaldags ståtliga »gästabudet i skolan» 
(convivium), där hvarken utländska kostliga viner eller annan kräs- 
lighet vankades, icke heller kaffe, likörer och cigarrer och andra 
nyare tiders uppfinningar, utan i gammaldags enkelhet, blott kraf
tiga svenska rätter, nedsköljda med rikliga kvantiteter hembrygdt 
fradgande öl. Det var den enda dryckesvara som förekom på 
hela gästabudet.
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Rektor afgifver i sina annales scholæ på god latin en redo
görelse för convivium; hvilket hölls i den festprydda gästabuds- 
salen »å öfra skolan». Skildringen är synnerligen målande och 
åskådlig. Den utmärker sig genom sin trohjärtade naivité och är 
onekligen ett litet mästerstycke i sitt slag, liksom hela festligheten 
sannolikt är utan motstycke från något annat svenskt läroverk.

Man får nu se hvad det var för saker som stadsborna gifvit 
till gengäld för sång och blommor. Slottsfogden har »för konun
gens och drottningens spiror», hvarmed kyrkbänkarne hlifvit prydda, 
gifvit »ett lefvandes får, gammalt och fett». Stadsborna för öfrigt 
m. fl. hade till convivium förärat hvarjehanda gåfvor in natura: 
»spickeskinkor, spickekött, lam», m. m. (61 rätter), »fjorton tunnor 
öl» samt 7^ daler i pänningar. För en del af pänningarne 
köptes »bröd, smör, färsk fisk och andra requisita». Bränvin 
nämnes icke. Fyra bord för sittande.gäster (tjugu vid hvardera) 
voro anordnade, och ett femte bord tillkom för fruntimren; således 
omkring ett hundra personer.

Uppassningen ombesörjdes af djäknarne, fyra vid hvarje bord 
såsom taffeltäckare (mensarum structores). Andra fungerade såsom 
källareföreståndare (qui cellæ præerant), m. fl. funktionärer. Allt 
försiggick med den mest exemplariska ordning och skick; och icke 
mer än ett enda tennfat (una patina stannea) kom bort i skolans 
gästabud. I stället för det förkomna tennfatet inköptes ett nytt 
»för skolans pänningar». Alla kärlen voro naturligtvis lånade, där 
och hvar »i byn».

Efter kalaset fingo äfven scholares sin andel af trakteringen, 
äfvensom det öfverblifna af pänningarne »skiftes dem emellan». 
— »Fyra tunnor öl» drucko scholares upp; dock icke på en gång.

Skolan åtnjöt ett välförtjänt, stort anseende, och lärjungar 
tillströmmade till den samma från allehanda håll, däribland äfven 
från Vestmanland, Vermland och Vestergötland. Djäknarnes antal 
tyckes hafva utgjort omkring ett hundratal.

Beträffande ungdomens inhämtade och vid examen redovisade 
kunskapsmått hänvisa vi till rektors egen redogörelse, hurusom 
han i sin afgångsklass (in classe rectoris) hade genomgått några 
af Ciceros orationes, första boken af Virgilius, vidare Isokrates’ 
grekiska tal, äfvensom Rami logik och retorik, Haffenreffers dog
matik; förutom det att tvänne latinska tal- och disputationsöfningar
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blifvit hållna. Hans lärjungar ansågos såsom de bästa, som af- 
gingo till Strengnäs katedralskola eller till Upsala, En och annan 
blef till och med direkt från Örebro skola befordrad till sacros 
ordines.

Bland skolans, rektors och bibliotekets vänner och gynnnare 
hafva vi anledning att särskildt anteckna skolmästaren i Telge, 
Olaus Lundius, hvilken gaf till biblioteket Aristofanes’ grekiska 
lustspel på latin. Denne blef sedan rektor vid Strengnäs skola, 
lektor därstädes vid gymnasii stiftelse och sist kyrkoherde i vestra 
Vingåker, samt afled i sistnämda församling 1658.

Jacobi moder Kristina Bose, änka efter stadsskrifvaren i 
Örebro Hans Pedersen, hade under senare tiden af sitt lif vistats 
hos sonen biskop Johannes i Vesterås. Hon afled därstädes i en 
febersjukdom 1620, och blef jämte sin make och förut aflidna 
fem barn begrafven å kyrkogården invid kyrkan af sina efterlef- 
vande söner Petrus (sist prost i Köping), Johannes (Vesterås- 
biskopen) och Jacobus (Örebrorektorn).

»Likstenen» är för länge sedan förstörd; men flera äldre af
skrifter finnas bevarade, däribland en med rektor Th. Schepners 
handstil från slutet af 1600-talet (nu infästad i Samzelii samlingar 
om Nerike), hvilken afskrift visserligen har åtskilliga skriffel, 
men hvars årtal m. m. korrigeras af Palmsköldska och Fant- 
ska samlingarna i Upsala. Yngre afskrifter från 1770—80-talet 
äro mycket felaktiga och vilseledande. Texten har haft följande 
lydelse:

Christus vita f Mors lucrum.
Hic sepultus est cum uxore et quinque liberis Johannes Rudbeckius, quon

dam hujus civitatis scriba, natus a. d. 1550 in pago Rådbeck paroeciæ Hvitesta, 
inter Flensburg et Hadersle, extinctus peste 1603. Cujus pater fuit Petrus in 
Rudbeck, avus Johannes Johannis in Tosterup.

Uxor ejus Christina Bose, nata a. 1557 in paroecia Almby, consumpta Aro- 
sice a. 1620, a filiis hic humata est. Cujus pater Petrus in Aeskog, avus Lau
rentius Petri in Mark. Quibus hoc monumentum postiere filii Petrus, Johannes 
et Jacobus Rudbeckius.

Kristina Boses fader var således »Per i Eskog» (ingalunda 
herr Esbjörn i Örebro).

Under sin rektorstid i Örebro kallades Jacobus att blifva 
professor i svenska språket i Upsala; men »vedersakade» detta an
bud. Däremot antog han kallelsen att blifva en af professores vid
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det nystiftade collegium i Strengnäs (lektor vid gymnasiet därstä
des) 1626. Sin räkenskap med Örebro skola afslutade han 1626 
den 4 Nov. i närvaro af Olaus, pastor i Glanshammar, samt Lars 
Olsson borgmästare och E. Göstafsson; och har aflemnat inven
tariet 1627 den 23 Februari, undertecknadt af mäster Nils, herr 
Erik kaplan, samt Lars Olsson borgmästare och Erik Olsson. 
Afven Jacobi namn finnes under inventariet, men skrifvet med en 
främmande handstil och skrifsättet »Jacobus Rudbeckius», hvilket 
af honom själf ej nyttjades.

Till nämda nya läroanstalt behöfdes emellertid bland annat 
»socknar», och dessa måste således de äldre skolorna afstå. »Ville 
cives i Örebro hafva sin skola i behåll, finge de själfva af egna 
tillgångar bekosta den». Men detta voro cives i Örebro alls icke 
lifvade för. Det blir nu en tid af ansträngningar att »återfå 
socknarne». Det står hårdt! Konsistorium har redan i Juni 
1626 skrifvit till superintendenten i Mariestad om återställande af 
en del Vermlandssocknar (hvilka förut alla hade tillhört Orebro).

I December 1627 »voro tre provinciates (deputerade från 
Nerike) reste till konungen» för att utverka någon hjälp till sin 
skolas uppehälle, åberopande Örebro skolas »förmåner och skälen 
till dess bibehållande»; belägenhet, tillförsel, torgdagar, trygghet 
m. m.

Under åren 1626—28 fortgår skriftväxlingen med Strengnäs, 
där vederbörande i Örebro numera ingalunda visa sig till sin för
mån. De hafva blott anspråk, att konsistorium skall göra allt; 
men själfva vilja de göra alls intet eller så litet som möjligt. 
Slutligen föreslår biskop Paulinus själf att afstå »14 socknar in 
communi till förmån för Örebro. Han skall personligen komma 
till Örebro, och synes hafva inträffat därstädes i slutet af 1628 
eller början af 1629.

I Strengnäs hafva vi emellertid haft nöjet återse rätt många 
f. d. Örebrolärjungar. Åtminstone sju af dem igenkänna vi såsom 
gamla Örebroenses. De äro nu gymnasister och blifva snart prä
ster, mestadels i Nerikesbygden. Två af dem blifva snart lärare 
i Örebro skola.

Denna synes emellertid icke helt och hållet hafva stått öde, 
utan undervisningen har efter omständigheterna uppehållits af de 
båda hörarne herr Anders och herr Brynil eller endera af dem.



XLIV Ny rektor, nya lärare. Jacobi testamentsbref 1639.

Detta var emellertid den första rektorsvakansen i Örebro, och 
räckte från den 13 Februari 1627 till 1629 »die Matthæi». Den 
nye Orebrorektorn är »en ung vällärd man» Laurentius Matthiæ 
Lundius; och med honom kornmo två nye äfven unga lärare Ge
orgius Jonæ (Rivelius) samt Ericus Olai (Rosendalius'), alla tre 
förutvarande lärjungar i Örebro, nyss gymnasister i Strengnäs.

Vid gymnasium blef Jacobus Rudbeckius mathematum lector, 
och har föreläst compendium chronologicum, Euclidis elementa 
samt Petri Rami Geometria. Han mottog rektoratet vid gymna
sium efter att hafva tillkallat Jonas Bergius att med honom dela 
både mödan och hedern (Jonam Bergium socium laboris et hono
ris ascivit).

Jacobus fick emellertid äfven i Strengnäs icke länge stanna; 
utan kallades redan 1629 på hösten af riksens råd att förestå 
adelsskolan på riddarhuset i Stockholm. Såsom rektor vid det 
sistnämda stannade han där, så länge denna läroanstalt varade, 
och blef därefter rektor vid Stockholms storskola; hvilken tjänst 
han intill sin död skötte med ännu oförminskade krafter och nit 
för det kall, åt hvilket han hade ägnat sitt lif.

I början af 1639 var det i fråga, att Jacobus skulle återvända 
till Örebro, hvars skola under senare tider råkat i svårt förfall. 
Två rektorer därstädes hade under ledsamma förhållanden därifrån 
afgått, den senare 1638 den 1 Augusti. Orebro skola står nu 
utan rektor. Jacobus kände en böjelse att återkomma till den 
skola, i hvilken han själf hade fått sin första undervisning, och 
vid hvilken han såsom rektor i elfva år hade tjänstgjort. Han 
önskade att få ägna den återstående delen af sitt lif åt sin fäderne
stads skola och att slutligen i närheten af denna få »hvila i 
sina föräldrars graf».

Den 16 Januari 1639 sänder lian från Stockholm med en 
högt aktad vän och anförvandt pastorn i Storkyrkan, Jacobus 
Bureus (affinis et fautor lionorandus) ett latinskt bref till sin 
broder biskop Johannes i Vesterås, och omnämner i detta bref 
sådana afsikter, sägande att »i alla händelser, vare sig flyttning 
till Örebro blir af eller ej, dock testamentet till Örebro skola 
skall stå fast» (testamentum, patrice scholæ factum, ratum firm- 
que volo). Pastor i Storkyrkan förväntas blifva biskop i Streng-
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näs*). »Om han det blir, såsom alla önska och hoppas, och han 
dä kan bereda något understöd till skolan, vore jag efter kallelse 
benägen att begifva mig dit». Omsorgen om testamentets bestånd 
öfverlämnas emellertid åt brodern såsom utförare af Jacobi ytter
sta vilja.

I brefvet omnämnes en son Johannes, hvilken nu åtföljer till 
farbrodern biskop Johannes i Vesterås, för att i dennes hus ytter
ligare uppfostras, »vänjas af med sin landtliga blyghet (ut sub- 
rusticum pudorem dediscat) samt lära sig seder, skick och lyd- 
aktighet (mores discat et superioribus inserviat), hvilket jag an
ser icke mindre angeläget än läse-studier». Vidare skall sam
talas om skolsaken muntligen. Jacobus ämnar sig snart till Öre
bro, och sänder hälsningar till sin svägerska (uæori tute) och 
andra, samt önskar Guds välsignelse till lyckosamma och gagnerika 
rådslag (i Stockholm?) för kyrkan och fäderneslandet.

1 ett utdrag af »arfregistret», som synes vara af något senare 
datum än Juli 1639 (I, 61), omnämnas gåfvorna till skolan, näm
ligen »en gård, näst invid min fädernegård», jämte tomt, värderad 
till 70 rdr; ett ekskåp med mynt enligt register, samt en »vikt» 
med skålar, äfveusom en probersten m. m. värderadt till 10 rdr, 
och en dubbel stentafla för 6 daler eller omkring »två riksdaler». 
Skåpet, myntsamlingen, stentaflan, vikt och probersten har skolan 
aldrig hört af. Gården är densamma, som här kallas för »Rudbeck- 
ska testamentsgården».

Knappt ett år härefter inträffar Jacobi död. Han afled efter 
tre dagars sjukdom och efter en vacker kristlig dödsberedelse i 
Stockholm den 10 Maj 1640 kl. 9 på aftonen, och var vid sin 
död blott femtiosju år gammal.

Hans broder biskop Johannes i Vesterås utfärdade påföljande 
år 1641 den 25 Juli, efter att förut liafva inhämtat borgmästare 
och råds skrifliga svar och assecurations-bref, dateradt den 8 näst
föregående Juli, att gården icke skall på något sätt från skolan 
afsöndras, utan skall under densamma försvaras, sitt eget konfir
mations- och stadfästelsebref å testamentsgården i staden.

') Prof. Laurentius Olai Wallius blef kallad till biskop i Strengnäs 1637, 
men kom ej att flytta dit från Upsala, utan dog midt under flyttningstillredel- 
serna 1638 den 23 Maj. Han efterträddes nu af Jacobus (Bureus) Zebra- 
synthus 1639.



XLVI Helena och Gertrud. Deras barn. Latinsk uppfostran.

Biskopens eget donationsbref å Eskog var utfärdadt redan 
tio år förut, nämligen den 25 Nov. 1631.

Jacobus var tvänne gånger gift. Hans första hustru hette 
Helena Olofsdotter, en fattig Helsingeflicka, hvilken förut tjänt 
hos brodern Petrus Rudbeckius i Upsala och sedan i Alunda präst
gård, där bröllopet hölls 1615. Detta äktenskap varade i 18 år, 
och välsignades med sju harn, af hvilka Olof, Kjerstin och Thora 
lefde längst. Kerstin blef gift med Laurentius Andrece Björk i 
Vesterås, och Thora med Daniel Moræus i Kila.

Sitt andra äktenskap ingick han 1633, således under sin 
Stockholmstid, med Gertrud Andersdotter, en flicka från Medelpad, 
hvilken hade tjänat hos hans förra hustru Helena. Detta senare 
äktenskap varade i sju år. Gertrud synes hafva dött samma år 
som mannen, 1640. Hon blef moder till tre barn, af hvilka sonen 
Ingo blef apologist i Upsala skola och sist slottskrifvare därsam- 
mastädes. Dottern Disa blef gift med akademiboktryckaren Curio 
(samtidig med Olof Rudbeck d. ä. och tryckare af Atlantikan). 
Det tredje barnet af senare äktenskapet var förmodligen Johannes, 
som 1639, året före faderns död, sändes till farbrodern biskop 
Johannes i Vesterås.

Om Ingo Rudbeck, hvilken lefde som pensionär i sin kusin Olof Rud- 
beck d. ä:s hus och uppnådde hög ålder, berättas, att han hade sitt stör
sta nöje i tobakspipan, och af några lustiga adelsstudenter »kröntes till tobaks- 
kung«. Kröningspengar af papp utkastades, »hvilket apespel togs mycket illa 
upp af konungen» (Karl XI). Pänningarne drogos in, »och äro, där de nu på
träffas, ganska rare».’

En anförvandt till Jacobus (morbroders änka?) är möjligen den «hustru 
Kerstin (Boose), fordom kyrkoherden herr Esbjörns änka, hvilken efter sin 
salige mans död råkat i en sd stor fattigdom, att hon platt intet hafver att 
nära sig med, och för hvilken 1641 den 4 Dec. skrifves (till mäster Nils samt 
borgmästare och råd i Örebro), att hon måtte blifva «förordad till hospitalets 
bröd i Örebro, eller få något visst deputat årligen, hvilket henne till äfven- 
tyrs bättre vore».

Jacobus Bmse Rudbeckius var i sitt enskilda lif enkel och 
tillbakadragen. Han ansågs af många såsom egen och besynnerlig. 
»Han stängde sina barn inne, och lät dem ej vara bland folket, 
på det de skulle lära latin förr än svenska«. »Mannen var icke 
för denna världen, var nöjd med sin lott, föraktade rikedomar 
och världsligt anseende, hvarför han ock tog sig sådana hustrur,
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som, vana vid arbete, lätteligen kunde hållas ifrån rételsen till 
öfverflöd och äregirighet».*)

Vi hafva under flera år förgäfves efterforskat, om något por
trätt kunde finnas af Jacobus Rudbeckius. Ett sådant har emeller
tid lyckligen bilfvit af prof. Schiick påträffadt i Vesterås, ritadt af 
Jacobi lärjunge Lars Vivallius, och är infördt i Schiicks mono
grafi öfver denne äfventyrspröfvande renässansskald. — Vi glädja 
oss att i föregående häfte hafva kunnat meddela en kopia af 
nämda bild. Men porträttet synes lida af en missteckning på 
dragen öfver munnen, och visar Jacobus ungefär 7O-årig, sålunda 
mycket äldre än han i verkligheten var. Han var vid siu ankomst 
till Örebro 32 och vid sin död endast 57 år gammal. Vi bifoga 
därför här en kopia af ett annat oljefärgsporträtt (efter samme L. 
Vivallii originalteckning) visande honom vid några och trettio års 
ålder, samt med ett ansiktsuttryck bättre öfverensstämmande med 
hans välvilliga, människovänliga och högt uppburna personlighet.

Skrifter af Jacobus Rudbeckius äro följande:
Annales Regni Sueciæ subjeetarumque provinciarum A. D. 1628, conscripti 

a professoribus in Illustri Collegia Suecanæ Nobilitatis, quod est Stockholmiæ. 
Arbetet fortsattes af Jacobus under titeln Annales sui temporis 1629—1639. 
Af dessa Annales lära dock nu endast »tituli et prima lineamenta« finnas i be
håll. Palmsköld säger, att författaren hade namn för att vara god »antiqua- 
rins och skrifva god latin», men hvad detta senare angår, tycker v. Celse, att 
»hans Annales ej bära synnerligt vedermäle däraf». De voro kanske föga ut
arbetade. Vidare finnes af hans hand »Ett kort och enfaldigt betänkande» öfver 
det som händer med mandråpare, att när de lägga sin hand på den de slagit, 
gifva de blod ifrån sig från mun eller näsa, ingifvet till hofrätten 1623 (hand
skrift); äfvensom en skrift med titel: Jacobi Rudbeckii, Schölte Holm. Rectoris, 
ad dominum Joh. Duræum Anglum Responsoria super tentata religionum Con
cordia, daterad Holmiæ 28 Jan. 1637. (Handskrift i Palmsk. saml., citerad 
af Norlin.)

Jacobus var en af sin tids mest framstående skolmän. Ett 
vackert bevis på hans pedagogiska skicklighet och erfarenhet är 
den skolordning han tillsammans med sin broder biskop Johannes 
utarbetat, och hvilken under titel Leges et Constitutiones Gymna- 
sii Arosiensis är tryckt in extenso i Thyselii Bidrag, Stockh. 1848 
(sid. 4—27). Den gällde i Vesterås ända till 1649, då drottning 
Kristinas skolordning blef (för hela riket) antagen.

’) v. Celse.
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X Laurentius Matthiæ Lundius.

I Örebro skolas häfder skall Jacobus Bæse Rudbeckius, såsom 
fader och återupprättare af den skola, i hvilken han hade blifvit 
fostrad och där han som rektor så framgångsfullt verkat, invid 
hvilken han fick hvila, och hvars blomstring äfven efter hans 
död han ville kraftigt befrämja, bevaras i ett tacksamt, vär- 
deradt och äradt minne. I lika oförgänglig hågkomst skall lefva 
den för skola och kyrka i vårt land kraftigt verksamme och sär- 
skildt om Örebro skola högtförtjänte brodern, biskopen i Vesterås 
Johannes Rudbeckius.

2. Laurentius Matthiæ Lundius Nericius 1629—30.
Född på 1590-talet, eller något senare, vid gården Lunda i 

Hammars socken (icke vid Lund i Hofsta, ej heller i Lunda för
samling af Södermanland). Fadern hette Matts (kanske Matts Lars
son) och var jordbrukare. Sonen inskrefs i Örebro skola 1615 
in classe supremi colleges med namnet Laurentius Matthice Ham- 
brensis, agricolce filius. Laurentius har i Örebro åtnjutit under
visning först af »herr Anders» {Andreas Petri Bille Vermelandus), 
som då var öfverste hörare, och därefter i rektors klass af Jaco
bus Brase Rudbeckius. Från Örebro har han väl kommit till 
Strengnäs och där blifvit prästvigd, ehuru anteckning därom ej 
påträffats. Emellertid uppgifves han hafva blifvit prästvigd 1620 
den 23 Dec., hvadan han, om detta årtal är riktigt, bör vara född 
före 1600 och således hafva kommit in i 3:dje klassen vid mera 
framskriden ynglingaålder.

Han tjänstgjorde först någon tid vid Strengnäs domkyrko- 
skola (in schola cathedrali collega), hvarifrån han begaf sig till 
akademien »på några år»; och »förkofrade sig då märkligen i teo
logi, språk och vetenskaper». Disputerade i Upsala De Motu et 
Quiete 1625, och blef efter återkomsten till Strengnäs adjungerad 
vid gymnasium (in collegia Strengnensi adjunetus); »hvilket mäster 
Jacobus (Rudbeckius), som då var rektor vid gymnasium, skall veta 
betyga». Detta skedde således omkring 1627, 28.

Biskop Paulinus befann sig i Örebro omkring slutet af 1628, 
och afhandlade då frågan om ny rektor därstädes samt om sock
nar till skolan. I början af 1629 är den nye rektorn ankommen 
till Örebro, och med honom två nya hörare (Georgius och Ericus), 
direkt från Strengnäs, hvarest bägge nyss varit gymnasister. Samma 



Tillträdde i början af 1629. Testamentsmedien. Bodde i skolstufvugården. LI 

år 1629 frampå nyåret, »die Matthei», har Laurentius Matthiæ 
Lundius undertecknat skolinventariet i Örebro. Förmodligen menas 
die Matthiæ episcopi den 30 Januari eller Matthiæ apostoli den 
24 Februari; ty die Matthæi evangelistæ infaller först den 21 
September och är således för sent på året för att vara den här 
åsyftade.

Emellertid hafva auteckningarne följande lydelse (med nyare 
stafniug):

»Dessa före skrifna böcker bekänner jag mig Laurentium Matthiæ Lun- 
dium, scholæ Orebroensis rectorem, hafva annammat uti domini magistri Nico
lai Bothniensis pastoris, et consulum Christophers Böös’ och Arve Bengtssons, 
närvaro, anno 1629 die Matthei«. — «Anno 1629 die Matthej« var kvart af 
klippingemynt räknadt 6 daler 11 öre. — Hafver herr Bröjel [Brynolphus col
lega'] lånt af kyrkoherden, af skolans pänningar, 20 daler».

Under Lundii rektorstid var det som borgmästaren Lars Ols
son gaf sitt testamente till skolan på de 200 dalerna, hvilka sta
den strax därefter tillägnade sig och använde för kyrkans räkning, 
till orgelverket, och hvilka pänningar sedermera kommo att spela 
en så betydande roll i Örebro skolas historia.

Lars Olsson hade upprättat sitt testamente redan 1623, och 
afled den 9 Mars 1629. I sin räkenskap öfver inkomster 1629 
får den nykomne rektorn anteckna följande:

»Item gaf ärlig och välaktad Lars Olofsson, borgemästare uti Örebro, 
200 daler, hvilka skola utsättas årligen på ränta, med borgemästarenas och 
rectoris samtycke. De togos ut rectore ovitterligen och oviljandes (och) utsat- 
ses för 6 daler hundradet».')

Testamentsbrefvet (hvilket meddelar viktiga upplysningar om 
Lars Olssons lefnadsöden och hans släkt) finnes ännu i behåll. 
Det handlar om gåfvor till Örebro kyrka och Örebro hospital å 
vissa uppgifna belopp, samt »till Örebro skola å 200 daler», att 
förvaltas »med skolemästares och borgemästares råd och vilja»; 
och tillåter således ingalunda borgmästarne att på eget bevåg, utan 
skolmästarens vetskap och vilja, något göra eller låta.

Lundius bodde under sin Örebrotid i »skolstufvugården» (går-

*) En annan och något fullständigare uppteckning från samma tid 1629 
(originalet sedan förloradt) är bevaradt i 2:ne kopior, till Strengnäs insända 
af rektorerna Anton Hessler (1666) och Th. Schepner (1695), och upplysa, att 
pänningarne af testators arfvingar lemnades i borgmästarens händer i Juni må
nad 1629. Efter Juni har således annekteringen af medlen skett.



LII Afgår den 17 Sept, 1630 till skolan i Telje.

den invid skolstugan), och verkställde då både i gården och 
i skolan åtskilliga mindre reparationer, för hvilka i räkenskapen 
redogöres.

Under de två år 1627—28, då skolan (så godt som) »öde 
stod», hade Jon Månsson (en borgare i staden) bolt i gården, 
och var ännu 1630 skyldig för »gårdahyran» å 8 daler om året, 
16 daler.

Bland utgifter, som gjordes för skolmästaregården, nämnas 
följande: »för stolpar i norra trädgården och till grinden», »locket 
bygdes uti kakelugnen» (hvilket helt enkelt betyder, att kakel
ugnsluckan lagades), desslikes spjället i stugan; likaså »fön
ster i norra stugan och kammaren», ny dörr till källaren jämte 
spik och ett nytt bräde till dörren; hvarjämte låset och nyckeln 
till källaren lagades. »Gärdesgården» bättrades kring om kålgår
den, och »planket upprestes vid gatan». Bland skolans utgifter 
förekomma: »byggning» (lagning) af fönster äfvensom af förstugu- 
dörren, med spik och snickarelön; återigen »fönster i öfre och 
nedre skolan», samt ett annat »fönster, som vädret slog sönder». 
En djäkne sändes till Stockholm med consistorii supplication, och 
fick en daler och två mark för besväret. En tilja inlades i skol- 
förstugan, låset på skolstugudörren lagades, och en sångbok bätt
rades med papper. Hela utgiften för båda åren uppgick till 8 
daler 3 mark l1^ öre. — Inkomsten utgjordes af pungapängar 
(kollektmedel) 4 (fyra) daler 16 mark, utöfver de af herr Bröjel 
(Brynolpbus) låntagua 20 daler, samt utöfver de 16 daler, som 
Jon Månsson var skyldig för gårdahyran (och förmodligen aldrig 
betalte), äfvensom utöfver de 200 dalerna, Lars Olssons testaments- 
medel, som skolan aldrig fick se en skymt af. Tillgången utgjorde 
således tillsammans icke mindre än 240 dal. 16 mark.

Herr Lars' vistelse i Örebro räckte knappt två år, nämligen 
blott till den 17 September 1630. Från Örebro har han kommit, 
icke ännu till Lunda i Södermanland, såsom blifvit påstådt, utan 
dessförinnan till skolan i Telje. Vi erinra oss, att konsistorium 
1628, såsom ett efterföljansvärdt exempel för Örebroenses, åbero
pat hurusom cives i Telje hafva sin skolmästare med »ett ansen
ligt salario» försett. Det är möjligt att tanken på ett i någon 
mån fördelaktigare »salarium» inverkat på Lundius, hvilken utan 
tvifvel i Örebro hade det ganska knappt om »uppehället»; förutom
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det att vederbörandes förfarande med testamentspänningarna väl 
icke kunde inverka sä synnerligen uppmuntrande till att stanna pä 
ett ställe, där skolan och skolmästaren sä behandlades.

Emellertid har han den 17 September 1630 lemnat Örebro, 
för att begifva sig till Telje, samt då »aflevererat skolinventariet» 
och »uppburit» de ören, han hade till godo, enligt följande anteck
ning på hvar sitt ställe i räkenskapen och inventariet.

»Utaf skolmästaren herr Lars’ uppbörd och utgift resterade honom 27 
öre^, hvilka 27 öre mäster Nils, pastor i Örebro, honom levererat hafver 
uppå skolans vägnar den 17 Sept. 1630.» —■ »Anno 1630 den 17 Sept, hafver 
skolmästaren vällärd herr Lars Lundius levererat ifrån sig alla skolans saker; 
och öfver dess öfversedda och antecknade inventarium hafva varit till städes 
efterskrifne och undertecknade vällärde och välaktade män, kyrkoherden mäster 
Nils (Nicolaus Bothniensis), kaplanen i Örebro (Martinus Svenonis) samt Car
sten Otter m. fl.» — Summa åtta namnunderskrifter.

Äfven i Telje tyckes »vällärde herr Lars» dock icke hafva 
fätt det så synnerligen mycket bättre än i Örebro; ty det vits
ordas nägra år senare, att Lars pä båda ställena »mest låtit sig 
nöja med ett mäkta ringa salario och uppehälle». »In schola 
Telgensi hafver han förestått ungdomen vid pass tvä år». Såle
des räckte vistelsen äfven i Telje icke längre än i Örebro, följ
aktligen till omkring 1631—32.

Sistnämda år befinner han sig emellertid i Lunda församling 
af Södermanland, dit han blifvit af konsistorium »rekommenderad». 
Församlingen vill icke hafva honom till sin pastor, utan har gått 
till kungs för att fä en annan, som intrigerar mot honom välde
ligen. Sinnena äro mycket upprörda, och starka agitationer hafva 
förekommit. Herr Lars lider motstånd af några bönder, i synner
het af »Per i Jåder» (nämdeman). Församlingen upphetsas mot 
herr Lars förmedelst en medtäflare, som kallas »herr Stigelius» 
och är kaplan i Stigtomta*).  För änkan har församlingen begärt 
två nådår. Om Stigelius är äktenskapsledig och villig att gifta 
sig med änkan, upplyses ej.

*) Fullständigt heter han Stigelius Magni Schillerns (A. 46, 475, 485). 
Stigelius är således ett förnamn. Tillnamnet är taget af prästgårdens namn 
(Skillra). Han har flere bröder, alla bemärkte män. Han blef sist pastor i 
Björnlunda, och dog där 1649.

Konsistorium skall emellertid förklara sig öfver de hos k. 
maj:t anförda klagomålen, och afgifver i Maj 1632 till herrar rik-
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sens råd en »sannfärdig berättelse om Lunda församling». Ur 
denna berättelse är det mesta af ofvanstående här angifna data 
och fakta hemtadt.

Konsistorium liar öfvertalat Lundius till giftermål med änkan, 
hvartill han efter något betänkande förklarade sig benägen. Sina 
gåfvor i predikstolen (in suggestu) har han låtit höra både i Streng
näs, Upsala, Örebro och Telje, samt visat att han både höres och 
förstås;. hvadan församlingens beskyllning i den måtton är osann
färdig. I sitt lefverne hafver herr Lars förhållit sig skickligen, 
ärligen och väl, så att »intet saknas af de egenskaper, som en 
rätt prästman bör vara försedd med». Medsökanden herr Stigelius 
är honom i alla afseenden underlägsen. Denne har uppäggat 
några af församlingen, och gjort desse mot konsistorium och mot 
herr Lars »motspännige», under det att Kila annexförsamling och 
en god del af Lunda visat sig med honom väl tillfreds.

När till herr Laurentii bröllop tre af konsistorii ledamöter 
kornmo tillstädes, fingo de »snubbor och snöpligt svar», synnerligt 
af »fjärdingsmannen», som saken drifvit hafver: »Vi hafva lofvat en 
annan, och därvid blifva vi. Vi kunna icke hafva två tungor i 
munnen». »Om än biskopen sätter herr Lars tio gånger till Lunda, 
skola vi sätta honom dädan igen» . .. Stigelius och en bonde från 
Lunda hafva öfverfallit biskopen och konsistorium med »calumnier, 
spotska glosor och beskyllningar».

Konsistorium hemställer till »riksens råd», att herr Lauren
tius måtte obehindradt träda till Lunda pastorat, både för pfaltz- 
grefvinnans rekommendation, hans egen mödosamma tjänst, änkans 
och barnens befordran, och för exemplets skull.

Samtidigt skrifves till pfaltzgrefvinnan om samma sak. Lau
rentius kallas då en »ung, vällärd och skicklig prästman, rector 
scholæ i Telje». Märkas bör, att han ännu 1632 kallas för en 
»ung» man, hvilket synes tala emot det uppgifna födelseåret omkr. 
1590, enligt hvilket han vid detta laget skulle hafva omkring 
fyratiotvå år på nacken. Vidare vitsordas hans lärdomsförtjänst 
(»märkeliga förfarenhet in theologia, Unguis et artibus»), äfvensom 
hans »skickeliga lefverne och umgängelse» m. m.

De felaktige bönderna äro emellertid anmälda för rätta, och 
konsistorieombud äro anmodade. Påföljden okänd. Den skam
lösaste och »motspännigaste» af alla socknemännen synes hafva
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hafva varit Per i Jäder, »nämningeman» i Lunda. Han hafver 
sagt till herr Lars: »jag säger eder det, att I skolen intet 
längre vara här kyrkoherde, än till Valborgsmåssan ; och veten, att 
jag hafver eder det sagt i tid 1»

Det märkligaste är emellertid, att den dryge nämdemannen 
i Jäder blef sannspådd till sluts; fast icke precis till Valborgs- 
inässan »1633« (ty det var den 11 April icke många dagar kvar 
till den 30 April), men åtminstone ett följande år. Herr Lars’ 
vedersakare torde hafva fått reda på något af honom begånget 
felsteg, för hvilket han lämpligen kunde anklagas med åsyftad 
påföljd.

Den sistnämde har emellertid på något sätt förgått sig; och 
det visar sig omkring 1634, att han verkligen är skild från äm
bete och tjänst. Ämbetet återfick han dock hos kongl. maj:t, men 
tjänst saknade han i flera år, under hvilken tid han lefde i ett 
högst utblottadt tillstånd med hustru och »små barn» (antagligen 
hans egna i äktenskapet med företrädarens änka).

Hvari felet bestått hafva vi uti konsistoriehandlingama för- 
gäfves efterforskat. Men att det icke varit af svårare och kom- 
komprometterande beskaffenhet, synes framgå däraf att både kon
sistorium (till och med consistorium regni, försainladt i Strengnäs 
1639*)  lägger sig ut för honom och gifver honom goda och he
drande vitsord om förtjänst och skicklighet, och äfven regeringen 
gifver honom sin rekommendation till någon lämplig befordran.

•) Närvarande voro då 1639 d. 6 Febr, biskop Jacobns Zebrozynthes, som 
då höll sin första Iconsistorii-session, biskop Johannes (Rudbeckins), biskoparne 
Jonas i Linköping, Krokius i Vexiö, superintendenterna i Kalmar, Göteborg 
och Mariestad m. fl.

Till församlingen i Kil, Gräfve och Eker skrefs 1636 i 
Maj med rekommendation af ärkebiskop Paulinus för hederlig och 
vällärd herr Lars Lundins att blifva deras kyrkoherde. Deras 
»insaga», att han skulle vara en orolig man, förnekas; om icke 
i det fall, att han stått på sin rätt i några förefallande saker. — 
Till pastor i Glanshammar Jonas Bergius (vår gamle vän och 
Jacobi Eudbeckii medrektor i Strengnäs) skrifves med anmodan 
att verka för Laurentii befordran till Ekeby. Ekebyboarne böra 
säga: icke blott att de »iclce vilja hafva» honom, utan säga hvad 
fel de klandra på honom (non licebit dicere; quia nolumus, sed 
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quia tot tantisque vitiis laborat). Till Ekeby blef han emellertid 
icke antagen.

I ett bref till mäster Nils i Örebro och Cantherus i Mellösa, 
kallas han vir humanitate et eruditione clarissimus.

Äfven till Vårdinge pastorat har herr Lars 1641 varit i fråga 
för att icke tala om en mängd andra föreslagna utvägar att söka 
förhjälpa herr Lars till några föreslagne ringare beställningar.

Till sist företog man sig att skrifva till ett par af de biskopar 
af andra stift, som varit närvarande vid consistorium regni i Streng
näs; och detta med den verkan, att, enär en prästman af Vexiö 
stift, Nicolaus Smolandus, 1639 blifvit befordad till kyrkoherde i 
Järna af Strengnäs stift (Aur. 267), Lundius verkligen synes hafva 
blifvit befordrad till pastorat i Vexiö stift. Åtminstone finnes hans 
namn »Laurentius Matthiæ» (dock utan tillägg af Lundius) i Kalfs
viks pastorat af Kronobergs län. Denne nämnes 1651, var prost 
öfver Kinnevalds härad 1652—64, och afled 1666. Lars har 
kanske förut innehaft annat pastorat i sistnämnda stift. Huruvida 
han är identisk med vår Laurentius Lundius, är tills vidare oaf- 
gjordt; men i Strenguäs-handlingarne är han efter 1640 spårlöst 
försvunnen.

Först ett helt århundrade därefter 1747 påträffas hans namn 
i Strengnäs-handlingarne, då rektorn i Örebro Jonas Höijer skrif- 
ver till dåvarande biskopen i Strengnäs Daniel Lundius och frågar, 
om icke möjligen denne dominus Laurentius är biskopens stam
fader, emedan rektor Jonas Höijer genom biskopens egen mun 
förnummit, att biskopen härstammade från Nerike.

Genom eu anteckning af konsistorienotarien på baksidan af 
brefvet framgår, att vår Laurentius var en broder till biskopens 
stamfader. Efter rättelse af åtskilliga misstag, föranledda delvis 
däraf, att båda bröderna, hvar på sin tid varit skolmästare i Telje, 
är konstateradt, att Olaus (Matthiæ Lundius), som var den äldre 
brodern till Laurentius, blef från Strengnäs katedralskola prästvigd 
1612 (således 8 år före brodern Lars), vidare »rektor i Södertelje 
l1/2 år», så lektor i Strengnäs 1626, sist prost i Vingåker 1633 
och död 1658 (jfr. Aur. 671, 721). Det är samme Olaus Lun
dius, som af Jacobus Eudbeckius kallas »skolmästare i Telje» 1615. 
Denne Olaus var farfader till biskop Daniel Lundius (Aur. 142).

Laurentius hade till hustru Kristina, änka efter företrädaren
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i Lunda, Arvidus Haraldi. Denne lärer hafva dött 1631. Lau
rentius synes i sitt äktenskap med änkan hafva haft flera barn.

Efter herr Lars’ afgang från Örebro börjar den andra rek- 
torsvakansen, som räcker ända från 1629 (eller 30) till 1635, då 
ny rektor (Nicolaus Buddæus) hitkom. Undervisningen i skolan 
uppehölls emellertid, så godt sig göra lät, af de båda kollegerna 
Georgius och Ericus.

Under denna andra rektorsvakans inträffar den »ransakning», 
(undersökning), som då på förekommen anledning hölls i sko
lan genom Jonas Bergius i Glanshammar, och hvilken undersök
ning vi hafva att tacka för den förträffliga och upplysande skil
dringen af Örebro skola 1633 i dennes till konsistorium ingifna 
skrift Fades scholæ Orebrogianæ.

Skolans utgift under åren 1631—34 har varit: ett skeppund 
näfver (till taktäckning antingen å skolan eller skolstufvugården) 
3 daler 4 öre; två portar med gångjärn, hakar och haspar 
för kålgården och kryddegården en daler; fönsterlagning i öfre 
och nedre skolan SVa mark, samt en nyckel »förnyad» till nedre 
kammaren (lilla kammaren på nedre botten i skolan) för en kost
nad af 4 öre. — Häremot svarade en inkomst af »pänningar med 
pungen» församlade på helgedagarne, omkring 17 daler, af hvilka 
1635 den 15 Maj voro behållne blott 2 daler 2 mark 6 öre.

Af Laurentii Lundii utgifna skrifter har blott påträffats den 
förut omnämda disputationen De Motu et Quiete, finito et in
finite, under presidium af Esk. Petræus (præside auctore) ventilerad 
i Upsala 1625. Den är i kvartformat, och synes hafva varit pars 
quarta af en mera omfattande afhandling; har varit befintlig i 
archivo Nericiensi och åberopas af Wikander efter Stiernmans 
Bibi. p. 342.

3. Nicolaus Svenonis Buddæus Nericius 1635—38.
Född 1595 på Varberga i Längbro socken vid Örebro. Kom 

vid sju års ålder (1602) i Örebro skola (således under Jonæ 
Maximi rektorat) och har äfven studerat i Vesterås. Blef präst
vigd af biskop Paulinus i Strengnäs 1623, konrektor i Strengnäs 
skola 1624, samt extra ordinarie lektor i retorik och grekiska 
språket vid gymnasiets stiftelse 1626. Reste därefter utomlands, 
och idkade studier vid akademierna i Jena, Giessen, Olmütz och
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Basel. Disputerade i Jena De Filio Dei under Johannes Ger 
hardus, samt höll i Basel offentliga föreläsningar i matematik och 
grekiska.

Efter fem års vistelse vid utländska lärosäten återkom han till 
Sverige, och disputerade i Upsala De Methodo och De Luce, 
samt promoverades till magister 1633. Blef rektor i Örebro 1635, 
och har undertecknat skolans inventarium med dessa ord:

»Bekännes jag, underskriften, hafva annammat dessa föreskrifne böcker 
den 12 Maj 1635. Nicolaus Buddæus.“ I räkenskapen är antecknadt: »År 
1635 den 15 Maj är annammadt till skolan pänningar, med pungen församlade, 
2 daler 2 mark 6 öre».

Rektorsvakansen i Örebro har varat i fem år. Åtskilliga 
orättrådigheter äro begångna. Lars Olssons testamentsmedel, de 
200 dalerna, äro utan rektors vetskap och samtycke indragna till 
kyrkan till ett orgelverk, och gården är åt den tyske orgelbyggaren 
»till habitation och verkställe inrymd». Trädgården (kåltäppan 
och kryddgården) innehafves af öfverste höraren, som under rektors- 
ledigheten vant sig att själf vara herre på täppan. Rektor får 
hvarken bostad eller trädgård eller ränta på testamentspänningarna. 
Själf fick han bo, så godt han kunde, i »legd» bostad, inhysa sig 
»hos rådman Rynings Nils». Han kom således strax i tvist icke 
allenast med borgmästare och råd utan äfven med landshöfdingen, 
hvilka själfva äro parter, samt med öfverste höraren, hvilken själf 
ville bli rektor, och såg honom med allt annat än blida ögon.

I en predikan på Palmsöndagen 1637 vidfogar B. ett kort 
förmaningstal till borgmästare och råd, och visar med Guds ord 
att de må gifva skolan det skolan tillhörer. Nu blir tvisten 
brinnande. Domkapitlet bannlyser borgmästare och råd (sätter 
dem från nattvarden). Dessa besvära sig på högsta ort. Härpå 
följer kapitlets »rättmätiga apologia» (försvarsskrift), samt vidare, 
efter ytterligare tvistigheter (nekad liksång ra. m.), »ransakning 
inför Örebro kapitel», inkallelse till Strengnäs o. s. v. Slutet på 
historien blir, att Buddæus inför sittande domkapitel, där dom
prosten Ilsbodinus under biskopsledigheten fungerar såsom ordfö
rande, den 1 Aug. 1638 blir removerad från Örebrotjänsten, hvil
ken han äfven själf afsäger sig, utlåtande sig »hellre vilja lefva 
bland turkar och hedningar» än i Örebro.

Af skolans utgift under Buddæi rektorstid förekommer endast
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»fönsterlagning». Däribland nämnes «det stora fönstret på nytt 
bygdt, 4 daler»; hvaraf framgår att skolhuset vid den tiden haft 
ett af fönstren större än de öfriga. En annan utgift för skolkassan 
är gångpänningar till djäknen, som gick till Strengnäs med borg
mästare och råds onådiga bref.

Buddæus är därefter en längre tid utan lägenhet. Anmäler 
sig strax efter afsägelsen från Örebro såsom sökaude till Ekeby 
eller Viby pastorat, och uppföres 1639 på förslag till rektorstjän- 
sten i Telje (efter Daniel Fogdonius, som sedan blef lektor i 
Strengnäs, därefter domprost och sist prost i Örebro). Begär 1641 
protokollsutdrag öfver sin »privation», och ämnar att söka ändring 
hos rikskansleren (Axel Oxenstjerna). Det förut flera gånger gifna 
löftet om succession till första ledigblifvande lektorat i Strengnäs, 
bekräftas unanimiter 1644, »så framt han ej till något pastorat 
genom äktenskap sig öfvertala låter». Var således 1644 än»u 
ogift. Introduceras såsom lektor i Strengnäs 1645, då Favelius 
(en måg till Cantherus) var en af hans medsökande.

Afven i Strengnäs kom han 1652 i April i tvist med då 
varande borgmästaren Andreas Hendriksson och tullnären Sven 
Nilsson, angående någon spanmål, som tullnären ansåg honom 
hafva förbrutit. Denna tvist blef dock genom konsistorii interces
sion, bilagd samt »upphäfd och alldeles dödad».

Var i Strengnäs mathematum lector i fyra år, därefter i två 
år lektor i grekiska och blef slutligen öfverste lektor i teologi och 
nya testamentet, samt prost och kyrkoherde i Öfver-Selö 1652 den 
22 Maj, och var två eller tre gånger gymnasiets rektor.

Vitsordas att hafva varit en grundlärd man, hvilken »ined 
lika stor skicklighet som i matematik äfven undervisade i grekiska 
och teologi». Hufvudsakligen lär han dock hafva varit matematiker.

Mannen led af fallandesot (morbus comitialis), hvilken var or
saken, att han den 20 April 1653, då han skulle fara öfver sjön 
till sin församling, drunknade mellan Strengnäs och Öfver-Selö.

Hans begrafning skedde i domkyrkan den 24 April samma 
år(?). Vid hans död uttryckte hans vänner och lärjungar sin sorg 
i 12 särskilda elegier (se häft. 2, s. 85). Bland elegiförfattarne 
märkas Samuel Davidus Hallmannus (f. 1633 och således då 20- 
årig) och Sveno Truelis (en kort tid v. apologist i Örebro, där
efter präst i Åker, sist på Dalarö).
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En broder till Buddæus namnes 1638 i Örebro, och synes 
hafva varit borgare (kanske rådman) därstädes. »Sändes bud till 
rectoris värd, rådman Rynings Nils, såsom ock till rectoris bro
der, att de skulle honom intet herbergera».

Buddæi änka hette Maria Arvidsdotter, med hvilken han 
synes hafva blifvit gift 1648. En dotter Ingeborg blef 1669 den 
11 Augusti gift med v. lektorn Joh. Julinus, hvilken samma år 
förordnades till lektor i latin, blef prästvigd 1670, men 1673 
tjänsten förlustig, emedan han »drack med djäknarne» m. m. Han 
förmenas sedan hafva kommit till Norrland och varit där ren 
bederlig och lärd bonde med långt skägg; ty en sådan har för 
många år tillbaka med en resande talt vacker latin samt mycket 
yttrat sig om Södermanland och Nyköpingtrakten». (Fadern An
dreas Julinus dog som kyrkoherde i Nyköping. A. 337). »Hustru 
Ingeborg» (född Buddæa) namnes 1678, och 1682 omtalas »reduk- 
tions-exekution» å domkyrkogården och »salig Buddæi arfvingar».

I ett gammalt memorial (1726—34) om domkyrkans och 
gymnasii tomter skrifves: »Budde tomt», den nu äfven kallas» Na- 
bots vingård», lemnas ock gärna af lektorerna till biskopsämbetets 
bättre utrymme emot vederlag.

Uppgifter om Buddæi släkt finnas äfven i ransakningsproto- 
kollet om gårdarne. En måg hette Jakob Vigert. Sonen, kap
tenen Sven Budde, namnes ock i samma protokoll.

Af Samuel Davidis Hallmaus Memoria personalis 1653 be
finnes, att Buddæus vid sin död varit gift i fem år, samt att han 
då var fader till två barn, af hvilka det äldsta vid faderns död ej 
knude vara äldre än omkring 4 år. Det ena af barnen måste 
emellertid hafva varit den dotter Ingeborg, som blef gift med Joh. 
Julinus. Emellertid omtalas äfven en annan måg, den nyssnämde 
Jakob Vigert. Dottern torde således hafva varit gift två ganger, 
eller ock fadern gift förut, och Maria Arvidi varit hans senare 
hustru. Det andra barnet af detta äktenskap har väl varit den 
omnämde sonen kaptenen Sven Budde.

Bland Buddæi utgifna skrifter märkas en svensk öfversättning 
af Dresseri Ars moriendi, tryckt i Stockholm så tidigt som 1624 
(således under öfversättarens första Strengnästid såsom konrektor 
vid Strengnäs skola), samt hans i Örebro 1641 hållna påskpredi
kan, tryckt i Strengnäs och dedicerad till biskop Paulinus. De
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båda Upsala-disputationerna, den ena i logik (De Methodo), för 
hvilken Carsten Hammarskjöldh responderade, den andra i fysik 
(De Luce) med responsion af Petrus Laurentii Bronnius, hade 
blifvit ventilerade i Upsala strax efter Buddæi hemkomst 1633.

Buddæi Gymnasmata, alla af matematiskt innehåll, anses ut
märkta för sin tid, och äro tryckta i Strengnas hos Zach. Brocke- 
nius på kapitlets tryckeri 1646, hvardera upptagande ett enda 
tryckark. Ä titelbladet upptagas namngifne respondenter af Streng- 
näslärjungar, bland hvilka vi igenkänna flere Orebronamn. Hans 
gymnasma astronomicum, som innehåller computus ecclesiasticus, 
är af större omfång, upptagande 79 sidor, och tryckt i Strengnäs 
1647. I samma band finnes (i Orebro-exemplaret) en svensk 
kalender eller almanack, utan titelblad, men utan tvifvel af Bud- 
dæus. Den är utrustad med svart och rödt tryck samt träsnitt. 
I drottning Kristinas skolordning 1649 föreskrifves såsom lärobok 
Buddæi Computus ecclesiasticus; och 1667 i fråga om undervis
ningen vid gymnasium bestämmes, att i matematik skall läsas 
Arithmetica Buddæi (förmodligen den samma som de förut nämda 
gymnasmata mathematica). ’) Exercitationum Græcarum prima de 
Tonologia är tryckt i Strengnäs 1650.

Josua (Josualdus, Josewaldus) Laurentii Gravius Nericius 
(Axebergensis) 1639—56.

Son af kyrkoherden i Axberg Laurentius Gravius (F 50), 
hvilken tagit namn af Gräfve församling i Nerike. I bref till 
domprosten Ilsbodinus 1638 skrifver nyss afgångne rektor N. 
Buddæus, hurusom »dominus Josewaldus Ax ebei gensis» gick om
kring i staden ur hus i hus (domesticatim) för att hos de förnäm
ligare i staden ödmjukt anmäla sig såsom sökande till den lediga 
tjänsten (submisse petiturus a proceribus rectoratum). Borgmä
stare och råd, hvilka väl främst hörde till de åsyftade proceres, 
hafva rekommenderat honom; och konsistorium »hafver intet mot 
personen att säga, utan så godt tyckes vara, att han rektor 
därstädes förblifver». Han skall dock framdeles i Strengnäs af- 
lägga prof enligt konstitutionerna, nämligen efter Valborgsmässa;

’) För innehållet af Buddæi aritmetik se den intressanta redogörelsen i 
Hultmans bidrag till svenska aritmetikens historia, i Matematisk Tidskift, Up
sala 1871.
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bekommer emellertid nu strax hemmanet (Eskog) och socknen 
(Knista). Om collecta studiosorum till hans understöd skall längre 
fram bestämmas. Staden skall emellertid vara betänkt uppå nen 
viss summa, rectori till uppehälle». Härom skrifves till Örebro 
den 15 Febr. 1639; och den 16 Mars samma år börjar Gravius 
sin skolkatalog.

Den 11 påföljande Juni har Josua undertecknat inventariet 
i närvaro af mäster Nils, kyrkoherden Magnus Johannis i Vintrosa, 
kaplanen Martinus i Örebro och trenne stadens män. — Vanligast 
synes hafva varit, att de skulle vara ungefär lika många af and
liga som af världsliga ståndet.

Vid prästmötet 1639 »återkallas studentpengarne till sitt 
egentliga bruk», och cives i Örebro förmanas att till skolmästarens 
nödtorftiga uppehälle kontribuera; eljest är till befruktandes att 
biskopen i Vesterås återtager hemmanet Eskog*). Likaså förma
nas på det flitvänligaste, »att I Lars Olssons testamente, som länge 
från skolan varit hafver, låten skolan sig till nytta bekomma». 
Härom skrifves 1639 den 26 September.

Knista socken, som afståtts till Örebro skolas förbättring, 
återkallas 1641, dock allenast till priorem terminationem. I stäl
let efterlåtes Askersund, Lerbäck, Hammar och Snaflunda ad ter
minationem utramque; med vilkor att skolan äfven af stadens me
del kunde blifva uppehållen, äfvensom att skäligt intresse (10 pro
cent) gifves på testamentspänningarne, från den tid då pänningarne 
stadens män i händer kommo, »såsom i visitationen utlofvadt blef». 
Märkas bör således att staden vid biskopsvisitationen erkänt skul
den, ehuru denna efteråt förnekas.

Något senare, den 17 Sept., skrifves, att konsistorium redan 
gått så långt som möjligt och icke kan undvara Knista. Rektor 
får Askersundshäradet och Hammar, hvaremot Georgius får staden 
och Snaflunda, samt Ericus Viby och Lerbäck. Dessa socknar, 
likasom de andra dithörande, taga djäknarne i Örebro in secundis.

Till borgmästare och råd i Örebro skrifves 1642 i fråga om 
antagande af en ung man, som är förfaren uti »skrifvare- och 
räknekonst», att där informera ungdomen i Örebro samt att han

’) Donationsbrefvet å Eskog var dock redan 1631 den 25 Nov. under- 
skrifvet och bevittnadt; men synes ej hafva blifvit offentliggjordt förrän om
kring 1641.
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därtill får använda »skolekammaren»; men någon socken kan han 
icke få. Icke heller får han hafva skolepersons namn, utan »så
som den där staden själf håller och afiönar af sitt eget», och på 
det sätt att de djäknar, som hafva lust att sina ordinarie skol
arbeten fullfölja, »icke må af nyfikenhet därifrån dragas». Huru 
det gick med denna sak, synes ej.

»Portetullsmedel» äro till behaglig tid beviljade åt skolmästarne 
i Nyköping och Örebro, belöpande sig å »100 daler silfvermynt». 
Dessa torde rätt snart hafva försvunnit, och nämnas ej vidare.

I slutet af samma år 1646 skrifves från Örebro, att staden 
har beviljat 100 daler kopparmynt i lön till dominus Nicolaus 
Benedict! såsom konrektor; och bedjes, att »några socknar» måtte 
hitförskaffas till docentes och discentes.

Att några socknar icke kunnat efterlåtas, lider väl intet tvif- 
vel; men däremot befinnes 1650 d. 24 Maj, att sacellania Axberg- 
ensis blifvit beviljad såsom en »accidens till rectoris lön på en 
behaglig tid». Mäster Josua fick således jämte rektorstjänsten i 
Örebro äfven vara kapellan i Axberg hos sin gamle fader, Lau
rentius, hvilken 1650 ännu lefde (F. 50).

Samma dag 1650 är det sista inskrifna datum i Gravii kata
log, hvilken med sistnämda dag afbrytes.

På förslag till Kumla pastorat (efter Petrus Magni Bellander, 
som kort förut aflidit) är i andra rummet uppförd Josua Gra- 
vius och i första rummet dennes företrädare i Örebro, nu lektorn 
i Strengnäs N. Buddceus. Ingendera blef dock den sannskyldige; 
utan till Kumla kom Ericus Noræus, infödd Nerking, konsistorie
notarie eller »akademisekreterare» i Upsala (F. 304).

Nu börjar emellertid mäster Josua ledsna och blifva försum
lig i skoltjäusten. Många gravamina och klagomål mot honom 
och skolan anföras.

Mäster Nils har beklagat sig öfver stor oflit uti informeran
det. Både rektor och konrektor hafva varit försumliga i sitt kall, 
hvilket röjes af lärjungarnes stora okunnighet. Den senare har 
dessutom, på välvillig förmaning, spotskeligen svarat och på hvarje
handa sätt sig oskickeligen betett, vägrat predikobiträde åt pa
stor o. s. v.

Superintendenten Johannes Rudbeckius d. y. transfererar 1651 
fyra års inkomst af Eskog å 30 daler, för rektors försumlighets
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skull, frän denne till Örebro skolas reparation. »Skolmästaren haf- 
ver sitt rundliga underhåll, af vår nådiga drottning förlänt». (Han 
skulle enligt drottning Kristinas skolstat hafva 150 tunnor spann
mål, men detta blef ändradt redan 1652). Hafver ock sagt »sig 
väl kunna nära, de pånningarna förutan; därigenom sin otack
samhet och spotske mun bevisandes, och ytterst sin negligentia, 
öfver hvilken all man klagar».

Äfven landshöfdingen (Christer Bonde) har klagat på Josua, 
och anhållit om dennes »transfererande till annan ort». I konsi
storium »delibererades om M. Josuæ translation, den Örebroenses 
mycket urgera, om han kunde hit till Strengnäs (gymnasium) 
transporteras; men därom blef intet visst slutet».

Beträffande »predikoskyldighet för lärarne», hvartill desse visat 
sig föga villige, stadgas af biskopen arbiträrt, att både rektor, 
konrektor och de öfrige docentes skola tjänstgöra i kyrkan, turvis, 
»när så behöfves och pastor så påfordrar», såsom ock att de 
skulle biträda seniori i hospitalet (den redan nu åldrige och 
skröplige Hungerus Nalenius, hvilken lefde ännu i nio år). Rek
tor skall gifva tionde till pastorem af sina åkertäppor.

Till prästerskapet och skolstaten skrifves i Augusti om mär
keliga fel i församlingen och skolan. »Præpositus (mäster Nils) 
börjar göras gammal och svag» (var född 1578, således nu 76 
år). Kaplanen herr Måns (Magnus Kumblceus) säges föra ett 
»oskickligt lefverne». Skolmästarena (rektor och konrektor) äro 
sjukliga och försumliga», och till ett sådant träget arbete »meren
dels oduglige». Man måste afdraga något på deras lön och de- 
putera det ät en annan, »ung, frisk och tjänlig man». Några 
dagar senare skrifves ministerio till, om docentibus i skolan, att de 
äro »utarbetade och väl behöfde en ung karl till hjälp», samt om 
skolan, som säges vara ett »öde hus».

På sockenstämma i Örebro i September 1654 upplyses att 
»kyrkotagning och barndop» ofta försenat gudstjänstens början »ett 
par timmar», men kapellanen tages i försvar. Han »förer icke 
något oskickligt lefverne», utan är till nöjes. Rektor och lärare 
vitsordades däremot »mycket illa», enär att »ungdomen intet lär, 
utan går i själfsvåld och odygd»; såsom ock klagas öfver »sjun
gandet i kyrkan».



Kyrkosången. Skolpersoner förresta till Strengnäs. Josuas befordran. LXV

Härvid bör erinras, att det ej fanns orgelverk till ledande af 
sången, enär det som af den tyske orgmakaren förfärdigades blifvit 
förstördt af åskan. Många uppfattade denna ljungeld från himmelen 
såsom ett tecken af Guds misshag, att han icke ville låta beprisa 
sig med ett på så orättfånget sätt tillkommet orgelverk; hvilket ju 
ingalunda kunde vara »Gudi behagligt». Det förstörda verket började 
emellertid först 1656 (två år härefter) att ombyggas, och blef 
färdigt 1661.

Öfver »sjungandet i kyrkan» och åtskilliga missförhållanden i 
skolan klagas äfven 1656; hvarom se Per Israelssons bref om 
herr Jon, öfverste höraren (häft 4, sid. 282).

Beträffande skolförhållandena i Örebro meddelas i borgmästare 
och råds skrifvelse till biskop Johannes Matthiæ, att »för en tid 
sedan skola tio stycken skolepersoner vara härifrån till Strengnäs 
förreste». Bland dessa tio torde hafva varit Theodorus Erici 
Schepner, hvilken 1655 med 14 Nerikeskamrater befinnes i första 
första klassen på gymnasium, och själf längre fram blef rektor i 
Örebro.

Till svar på ett föregående bref från Strengnäs skrifver mä
ster Josua den 20 September 1654, med anhållan att blifva »för- 
skont» från den tilltänkte »unge och friske adjunctus», som skulle 
kosta vissa tunnors afdrag på Josuas lön. Vi minnas, att Josua 
själf var utarmad. Långt bättre behöfves då, efter Josuas för
menande, en cantor (gemensam för skolan och kyrkan). Bektor 
klagar öfver »skolans ruin» (skolhusets förfallna skick), »den oss 
förmedels borgmästarenas eller andra tillsyningsmäns (inspectorum 
consulum et cedilium) förseende och oflit åkommen är. Jag med 
mina kolleganter och disciplar hafver den 16 år tåleligen lidit och 
unddragit». Skolhuset börjar dock nu af staden sustenteras och 
förbättras (med Eskogsmedlen). Beder om »translation till gymna
sium» eller helst någon lämplig pastoratum, »hvarefter jag af hjär
tat längtar» (quem mihi animitus exopto; nam 16 integros annos 
juventuti scholasticæ inservivi). Han tillträdde rektorstjänsten 
1639 den 11 Juni, hvilket 1654 i September gör 16 år och 3 
månader. Det å brefvet kvarsittande lack-sigillet, som ännu är 
väl bibehållet, visar initialerna I. L. G. ofvanför ett bomärke (med 
L. G.), hvilka utan tvifvel betyda Josua Laurentius Gravius och 
faderns namn Laurentius Gravius.

v v
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Kort härefter (omkr. den 12 och 24 September) förekommer 
i Strengnäs ett latinskt bref från prästerskapet och skolstaten i 
Örebro, som kallas försvarsskrift (litteræ ministerii defensives) 
mot oförtjänta beskyllningar. Det är ett i sitt slag rätt märkligt 
aktstycke, vittnande om otvifvelaktig lärdom i både profan och 
biblisk historia och mytologi, äfvensom om en icke så vanlig 
makt öfver språket. Den åberopar Aristides, Sokrates, Palamedes, 
Themistocles, Miltiades, Mephiboseth, Joseph, Bellerophon, Flippo- 
lytus, Susanna och Kristus (såsom exempel på orättvist anklagade); 
men bevisar med afseende på anklagelsen mot skolprästerna i Öre
bro alls ingenting, annat än att tillvitelserna, enligt deras egen lifliga 
öfvertygelse, lära hafva varit alldeles oförtjänta (hvilket väl skall 
betyda, att både han och de öfrige gjort det bästa de kunnat). 
Brefvet är feldateradt »VI Non. Octob.», hvilket förmodligen skall 
vara VI Kal. Oct. eller den 25 September. Namnunderskrifterna 
äro af mäster Nils och kapellanen, samt af Gravius, Esbergius och 
Billingius; men Wallenii namn finnes där ej.

Emellertid har den sistnämde personligen varit i Strengnäs, 
och torde då hafva medfört »försvarsskriften», äfvensom ett bref 
från prosten i Nyköping, doktor Zacharias Klingius (A. 356), 
hvilken urskuldar honom och söker tyda allt till det bästa. Kon
rektor förhöres, och berättar »att på tre års tid har rektor intet 
åtnjutit af Eskog, utan consoles hafva det annammat». Skolmä
staregården (där Gravius hela tiden bott) är mycket förfallen. Om 
rektor hade vägrat räntan af Eskog »till skolans reparation», så 
hade de väl bortdrifvit honom, såsom de gjorde med Nicolao 
Buddæo» (1638). Intresset på Lars Olssons testamentspänningar 
hafver borgmästaren inne (och rektor har således ingenting fått). 
Konrektor klagar, att kollegerna »för mycket öfva sig i predi
kande och därigenom försumma sina partes i ungdomens infor
merande». Resolverades: att prostarne Fogclonius och Norceus 
skola hålla ransakning med rectore och consulibus, och efter an
ställd examen diligentiæ om förhållandena i skolan, med sin rela
tion hit inkomma. Denna »relation» har ej blifvit påträffad.

Till Gravius skrifves den 26 Sept.: »Eder skrifvelse är här 
inlevererad, hvaruti I Eder på det högsta exeuseren och befria 
viljen mot förekomna beskyllningar. Det vore dock bättre, att I
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togen vår välmenta intention i bättre akt, och vår förmaning med 
större tålamod.»

Påföljande år 1655 den 7 Februari begär Josua rekommen
dation till Bälinge pastorat; och talar om reparationerna i skolan 
samt materialiers framskaffande därtill »nu om vintern, medan föret 
varar». Den 22 Febr, svaras, att Josua ej kunde få Bälinge, men 
skall ihågkommas. Den 21 Sept, har han förslagsrum till Sköl- 
lersta, med anbud att konservera änkan eller dottern. Josua har 
således varit äktenskapsledig. (Han var änkling, såsom vi snart 
få se).

Medföreslagen både till pastoratet och »änkan» var Olaus Bratt 
(F. 502), hvilken också erbjöds att blifva rektor i Örebro efter 
Josua. Han mottog pastoratet, men uppfyllde ej förbindelsen att 
gifta sig med änkan*).

*) Bratt har i Örebro hållit utfärdspredikan öfver borgmästaren Lars 
Olssons änka, Ingrid Larsdotter, hvilken afled 1662.

Afven till Sköldinge i Södermanland tyckes Josua hafva varit 
föreslagen, ty 1656 den 24 April skrifver hans forne medlärare i 
Örebro, nu komminister i Floda, Ericus Olai (Bosendalius) och 
beskyller sin gamle rektor för »glömska af nionde budet». »Jag 
var kollega i Örebro hela nio är före D. Josevaldi ditkomst och 
för ytterst ringa lön» (vilissimo pretio). Vill för öfrigt »visa sig 
så tacksam (mot biskopen) som någon annan». Det var brukligt 
den tiden att man genom någon lämplig äreskänk visade sig »tack
sam» för vunnen befordran (1).

Omsider 1616 den 29 Sept, skrifves till M. Josuam rectorem 
Orebroensem, i öfverensstämmelse med beslutet å sista prästmötet, 
att, som han begynner »åldras och blifva sjuklig», skall han från 
skolearbetet vara »frikänd». Hans emeritilön blifver en tredjedel 
af »stipendio regio» (rektorsionen), hvilken skall förökas med apolo- 
logistce lön 30 tunnor efter skolstaten, så ock bötes-pänningarna 
från hela Nerike. Dessutom lofvades befordran framför någon 
annan vid inträffande »tjänlig lägenhet».

Något sådant löfte behöfde emellertid icke den åldrade och 
(till döds) uttröttade skoltjänaren; ty han fick snart en ganska 
säker och lugn »lägenhet», sedan han blifvit från skolearbetet 
»frikänd».

Knappt en månad därefter omtalas gamle Josua såsom död,
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då inventering den 8 September sker till lians efterträdare Anto
nius Hesler. Äfven dennes lifserfarenheter i skolans tjänst blifva 
icke synnerligen uppmuntrande; kanske ännu mindre än Josuas.

Omkring denna tid inträffa en mängd andra dödsfall bland 
de vänner och bekanta vi uti Örebro förvärfvat. Buddceus afled 
1653. Den gamle Örebro-prosten mäster Nils fick sluta sin 77- 
åriga hedersamma lefnad 1655 den 3 Okt. Mäster Josua fick sin 
befrielse 1656 i September. Hans ålderstigne 87-årige fader Lau
rentius i Axberg öfverlefde sonen omkring ett halft år, intill 1657 
den 19 Mars, då han omsider fick tillsluta sina trötta ögon. 
Han är begrafven i Axbergs kyrka. Den framstående Örebroaren 
»faktorn» m. m. Carsten Otter afled likaledes 1657, och fick sin 
graf i Örebro kyrka, där hans ephitaphium ännu finnes. Hungerus, 
den gamle hospitalsprästen, dog 1661 vid mycket hög ålder. Borg
mästaren Thomas Klerck ökar denna dödslista 1662.

Josua var änkeman, och hade flera barn. I skrifvelse angå
ende lönespanmål till efterträdaren Antonius Hesler och kyrko
herden i Vintrosa å »sal. M. Josuæ Gravii barns vägnar» närnnes, 
att en son Johannes Josuce var på gymnasium 1658, samt att 
barnen (således flera) äro mycket fattiga, och »månge gäld kräfver 
efter sal. Josua».

Flera syskon nämnas, däribland en syster Anna, gift med fa
derns efterträdare i Axberg (F. 30, 51). — Sonen Johannes Jo- 
suasson Gravius var vid sin faders död 1656 tolf år gammal; blef 
sist pastor i Botkyrka (A. 62, 644), och namnes af Bagge bland 
»lärde och namnkunnige» män från Örebro. En samtida Nicolaus 
Ragvaldi Gravius är komminister i Torshälla (A. 535), och har 
talrika afkomlingar af samma namn. En brorson Daniel (fratris 
mei filius) inskrifves i Örebro skola 1642 (och är en annan än 
den Daniel som nämnes A. 535). En svåger Rondelitius och 
många andra svågrar, samt en nepos eller pronepos Björnram 
(häft 2, sid. 41) förekomma älven.

Josua står dessutom i något frändskaps- eller svågerskapsför- 
bållande till biskop Johannes Matthice, hvilken i sina bref benäm
ner honom »frände» (affinis honorande).

Josua efterträddes redan under sin lifstid af Antonius Caroli
Hessler.
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5. Antonius Caroli Hessler (Hesler) Nericius, 1656—81.
Var bördig från Hesselby i Axberg, och har däraf tagit sitt 

namn. Fadem var utan tvifvel den Carolus Antonii, som, jämte 
mäster Nils i Örebro och pastor Johannes Laurentii*)  i Kumla 
samt borgmästaren Arvid Bengtsson och Cristopher Böös, under
tecknat skolinventariet, och skrifver sig då »Carl Anthonis(on), 
m(anu) pr(opria), 1624». I fastebrefvet å Eskog 1630 kallas 
han befallningsmannen och landsfogden Carl Anthonison till 
Lund i Hofsta. I ett Örebro rådstufvuprotokoll 1646 har han 
någon befattning vid Dylta och kallas kronobefallningsman; och 
i sistnämda dokument, hvilket är för saken afgörande, han har 
till ombud »sin son Antonius Caroli». Det samma bekräftas 
äfven af handlingarna angående processen i Mosjö 1662. I ännu 
senare handlingar, angående rätt att kalla predikant vid Dylta 
svafvelbruk, omtalas kronobefallningsmannen Carl Antonssons tid. 
Denne har emellertid dött före 1656, då Antonius Caroli Hess
ler tillträdde rektorstjänsten i Örebro, ty då omtalas modern 
såsom änka.

*) Samme man, hvars dotter ansågs corporaliter obsessa a diabolo.

Moderns namn, Älita Börjelsdotter, förekommer jämte sonens 
på en revers, daterad den 13 Sept. 1658. Hon var otvifvelaktigt 
en af döttrarna till Anders Birgeri Cantherus, hvilken var rektor 
i Örebro näst före Jacobus Rudbeckius och sedan kom till Mellösa 
pastorat; hvarefter hans afkomlingar blefvo nobiliterade under 
namnen Cantersten, Cantherhjelm o. s. v. Af härstamningen från 
Cantherus förklaras således släktskapen med »sekreteraren Canter
sten», med hvilken Antonius var »syskonbarn».

Antonius Caroli Hessler synes hafva varit i besittning af en 
grundlig lärdom, skrifver en elegant och ledig latin, och bade 
idkat kostsamma studier vid utländska akademier. Vid återkom
sten från utlandet hade han en skuld till Abr. Battus (sannolikt 
från Greifswald) af 66 imperiales; om hvilken skuld denne skrif
ver till Johannes Nicodemi Liljeström såsom prokansler för Greifs
walds akademi. Den sistnämde öfversänder skrifvelsen till biskop 
Johannes Matthiæ Ollieqvist i Strengnäs. Antonius Caroli Hessler, 
Nericia-Suecus, kallas i Greifswalderbrefvet »consobrinus secreta- 
rii regii Cantersten et assessoris camerce ISven Olofsson».



LXX Hessler blir Örebrorektor, mot två tredjedelar af lönen, 1656.

Antonius har i Strengnäs 1656 eller tidigare företett kongl. 
rekommendation att blifva förhjälpt till något »lektorat vid gym
nasium».

I brist på sådan ledighet erbjudes honom 1656 den 12 Febr. 
rectoratus Örebroensis, som förmodas blifva ledigt «nästkommande 
Philippi» (den 1 Maj). I två latinska bref, det senare dateradt 
den 19 April, svarar Antonius sig vara benägen att mottaga rek
toratet, men förmår icke att afstå något af lönen till antecessoris 
underhåll. Ar skuldsatt och i bekymmersam belägenhet; har i 
fyra år (således sedan omkring 1652) förgäfves sökt anställning. 
Åberopar utländska resor, längre tids Stockholmsvistelse och 
kongl. rekommendation till ett ämbete, som dock ännu sak
nas. Tituleras här än lektor, än rektor, båda delarne lika 
oriktigt (hic me lectorem salutat, ille rectorem; uterque fal
litur). Brefvét är skrifvet från Stockholm. Antonius har ämnat 
sig till prästeståndet, och har af biskopen erbjudits att blifva 
vice pastor i Orebro, men är ej prästvigd. Har en gammal mo
der att försörja.

Samtidigt härmed (den 19 April) skrifves från borgmästaren 
Luth angående «den kommande rectoris kosthåll», »fri disk eller 
annat salario» (det var således fråga om matdagar !), men borg
mästaren kan i den vägen ingenting Zo/va(!); vill dock befordra 
skolans betjänte i allt hvad görligast är».

Den 2 Juni resolveras af »rådstufvurätten» (skall väl vara 
»magistraten»), att ingen, vare sig inom eller utom »rätten», har 
något emot, att mäster Antonius i enlighet med biskopens bref 
erhåller skolmästaretjänsten; och den 21 Juni betygar landshöf- 
dingen (Gustavus Soop), att Hessler »både i lärdom och lefverne 
skall vara en kapabel man och skickelig person», och beder därför 
flitvänligen att biskopen behagade honom till bemälta lägenhet 
befordra.

Efter dessa förberedelser, samt mot vilkor att afstå en tredje
del af lönen, blir Hessler rektor i Örebro 1656 den 29 Juli, och 
Josua samma dag från skolearbetet »frikänd». Några dagar förut 
den 12 Juli skrefs till mäster Antonius, att han vid Larsmessa 
(d. 10 Augusti) skall disputera, och kollegerna opponera. Bisko
pen skall resa till Örebro för att »sätta skolverket i skick».

Hessler blef (enligt egen anteckning 1681) till skolmästare-



Mottager skolan med underhållningsskyldighet. Får icke ut sin rätt. LXX1 

tjänst utnämd d. 7 Aug. 1656, och har i samma år emottagit 
skolinventariet (undantagandes det, som i marginalibus är anteck- 
nadt såsom förkommet»'). Till närvarande rectori M. Antonio öf- 
verlemnas af borgmästaren nycklarne till skolans byggning, med 
dörrar, lås och fönster, samt tre spisar däruti, »alla nyligen repa
rerade»; och skall bemälte rektor efter sin plikt och skyldighet 
tillse, att det icke genom vanskötsel, såsom hittillsdags skedt är, 
förfaller*).  Nyckeln till den nedrige (nedre) kammaren har kyrko- 
värden; och där så änteligen behöfves, skall (den) restitueras till 
rectorem.

*) Häraf framgår, att borgmästaren ansett det som rektors skyldighet 
att underhålla både skolan och gården.

Närvarande vid inventeringen är denne gång endast en person 
af det världsliga ståndet, nämligen borgmästaren Joh. Luth. De 
öfriga äro fyra prästmän, nämligen Magnus Johannis, pastor i Vin
trosa, kaplanen Magnus Erici, konrektor Nicolaus Benedicti, kollega 
Ericus Alm, oberäknadt mäster Antonius själf, hvilken bekänner 
sig bafva mottagit allt detta så, som förut skrifvet är, den 8 Sept. 
1656. Ingen af dessa synes hafva anmält någon protest mot borg
mästarens uppfattning, att skolmästaren borde reparera skolan.

Det första året af Hesslers rektorstid har förgått, och i slutet 
af påföljande år få vi 1657 den 12 December höra vidare om 
honom och af honom själf. Han afsänder då ett bref till biskopen 
(Johannes Matthiæ). Denne har nyligen varit närvarande vid 
examen i Orebro, samt betackas för sin välvilja mot skolan och 
ungdomen. Rektor förmår ej afstå något till salig Josuæ «arf- 
vingar» (ty om dem är det nu fråga). Får icke ut sin rätt i 
staden, hvarken af Eskog eller prædium urbanum (testamentsgår- 
den). Den senare är i största förfall, åkern bortöknas och gärdslet 
borttages (ædes corruunt, ager sterilescit, sepes aufertur). Ankom 
skuldsatt hit, och har måst öka skulden här (ære alieno oppressus 
ex Germania redii, nec minus in patriam redux conflavi). Har 
af tvingande nöd tagit fyra tunnor spanmål i Vintrosa, menande 
att jag inträdt icke blott i företrädarens plats, utan ock i hans 
rätt. Hessler skulle dock kunna berga sig, om han finge ut sin 
rätt af staden; men detta är ej fallet. Han får icke åtnjuta någon
dera af skolmästaregårdarna. Den ena, invid kyrkan, behöfves



LXXII Eskog. Skolmästaregärden (åter orgbyggareverkstad). Isthmenius. 

för orgbyggnaden, hvilken äfven nu pågår (således precist på samma 
sätt som på Buddæi tid, fastän det nu är en annan tysk*);  icke 
heller testamentsgården (vid Yxhammartorget). Lika litet får han 
något af Eskog (hvarom han 1657 skrifver: pecunia illa, quam 
annuatim pendet colous villæ Eskogen, rectoribus destinata, deest).

*) Denne heter för öfrigt Gürgen Speet; se Bagge s. 176. Den förres 
namn okändt.

**) Askelden inträffade 1643, då äfven tornet och kyrktaket förstördes. 
(Bagge s. 136.)

Vid sockenstämman med staden och socknarna (Anstå och 
Läugbro) den 8 Juli 1657 har den nykomne prosten i Örebro 
Isthmenius erhållit det svar, att skolmästargården (vid kyrkan) 
halver staden låtit reparera; och staden vill in recognitionem (i 
ersättning), att rektor »har tålamod och bor i sin faders gård, 
så länge orgorna lagas«. Ty de vilja logera orgelbyggaren där 
tills vidare, för kommoditets skull. »Sedan får rektor den igen». 
»Om det vore nödigt, så kunde han väl ock nu sitta där uti den 
ena stufvan, emedan han inte har så stort hushåll. De 200 da- 
lerna (Lars Olssons testamentsmedel) äro till kapitalet i behåll, 
och räntau är använd till skolans (?) och orgornas, som förbrända 
äro **),  reparation (menas till deras nybyggnad). Torpet Eskog är 
inte testamenteradt till rectorem såsom personale, utan till en »barn
skola»; ergo vilja de hafva dispensation (dispositionsrätt) däröfver. 
Den andra gården är af rectorum (!) vanskötsel förfallen och åkern 
»bortöknader», så att man måst uttinga och försälja samma egendom 
för penningar; men rektor sitter äunu i possession och usurpation, 
ty han hafver sått åkern».

Vi finna att den nykomne prosten Isthmenius gjort sig till ett 
troget språkrör för hvad han hört yttras från sockenstämman, och 
att han bildat sin uppfattning (okritiskt) efter denna. Han kunde icke 
minnas eller veta, att stadens borgmästare och råd för 17 år sedan 
gifvit sin skriftliga »assecuration och reversal» till biskop Johannes 
Rudbeckius, att »försvara gården under skolan» oeh således äfven att 
svara för dess underhåll, sedan de mottagit densamma under skolan. 
Tillvaron af en sådan »assecuration», hvilken biskop Johannes i Ve- 
sterås försigtigtvis på förhand begärt, innan han utfärdade sitt 
stadfästelsebref (1641 på broderns testamente, var kanske bort-



Testamentsgården försäljes. Stadens skolmästaregård. »Bytesgården». LXXIII 

glömd. Vi vilja antaga det. Man hade åtminstone icke brytt sig 
om att erinra sig det. Och hedersamt är det i alla händelser 
icke, att »glömma» hvad man lofvat och beseglat.

Året derpå 1652 är saken kommen derhän, att testaments
gården skall försäljas. Rådmannen Johan Bengtsson får gården för 
sjungande pris, nämligen 800 daler för både gård och tomt. För
säljningen skedde med konsistorii c onsens och samtycke. Hessler 
får låna penningarne till betalning af gäld, och sätter sin från 
medarfvingarne inlösta gård (som tillhört fadern, krouobefalluings- 
mannen Carl Antonsson, och i hvilken han nyss fick »tillåtelse» 
att bo) i underpant och säkerhet, plus sin revers. Får betala 80 
daler öm året i ränta på 800 (tio procent), och skulle af dessa 
80 daler lemna hälften till staden, »till skolans underhåll», och 
hälften får han behålla sig själf till nytto». Modern Ålita Bör- 
jelsdotter sätter sitt namn på reversen jämte sonen, och handlin
gen är färdig. — Gården är naturligtvis efter några få års förlopp 
för Hessler förlorad, och har gått all världens väg.

Näst i tur efter Jacobi Rudbeckii testamentsgård kominer 
den till rektorssysslan af ålder hörande ordinarie skolmästar- 
gården (stadens egen skolmästargård), snedt emot skolan. Det 
är till en början endast fråga om ett byte. Borgmästaren Thomas 
Klerck skall gifva en annan gård i stället, mycket lämpligare till 
och med än den förra, och mera bekvämt belägen; alldeles midt 
emot skolan, tvärt öfver gatan. »Man kan sitta i gården och se 
in i skolan». Borgmästaren vill till och med gifva en ansenlig 
mellangift.

»Prosten kom till mig», skrifver Hessler, »samt tog mig och 
konrektorn (Nils Wallenius) med sig till assessor Lithman, och 
därifrån till hans nåd landshöfdingen»; där saken vidare afhand- 
lades. Hessler finner dock af flera skäl betänkligt hela det »gårds
byte, som herr borgmästaren Klerck intenderar». Bytesförslaget är 
föranledt af åläggandet för borgmästaren att flytta sina byggnader 
och källare, för gaturätningens och regularitetens skull vid torget 
och kyrkan, där eu ny och rak gata skall framgå.

Emellertid utvecklar sig bytesaffären vidare på det sättet, att 
borgmästaren får lemna 2:ne silfverkannor m. m. till kyrkan, samt 
afstå sina källare till staden, och betala bleckslagareräkningar m. m. 
för kyrkan; — och befinnes därigenom vara sin skuld till skolan



LXXIV Huru skolmästaren behandlades.

alldeles kvitt(I). Köpeskillingen, 1,250 daler, står emellertid i kyr
kans räkenskaper, och är utlånt till hvarjehanda mer eller mindre 
säkra personer. Men skolmästargården är borta, och bytesgården 
har alldeles torkat in. Skolan är utan både kapital och ränta; 
och skolmästaren får se sig om, huru han skall få tak öfver huf- 
vudet. Huru länge? — Hvem vet? Kanske ett godt stycke in på 
nästa århundrade.

En process angående »Sörby-ängen i Mosjö», emellan präst- 
slägten därstädes och »Carl Antonssons arfviugar», förekommer 
1662, då Hessler förer »sin fattiga moders och de sinas» sak; och 
har fått rätt i hofrätten samt blifvit tilldömd både den ifråga
varande ängen och rättegångskostnaden (»20 riksdaler i expenser»). 
Hans vederpart är »den orolige och klanderaktige Peter Mosen» 
(en son af kapellanen Petrus Bille i Mosås). Hessler var i Stock
holm för denna sak några dagar 1662, under hvilken tid kourektor 
Nils (Wallenius) skötte hans tjänst i skolan.

Uti en på Örebro rådhus inlemnad skrifvelse dat. den 25 
Nov. 1667 redogöres för de 2:ne frän skolan försålda gårdarne, 
hvaraf bland annat framgår, att Hessler under 6 års tid icke fick 
«njuta skolmästaregården till godo», utan bodde »i sina medarf- 
vingars gård», samt skulle enligt då träffade »förlikning» åtnjuta 20 
daler om året i vederlag, hvilket 1667 för sex år belöper sig 
till 120 daler.

Under de fyra första åren af sin rektorstid fick han af Eskog 
icke ett öre. Sedermera afdrogos 30 daler af Eskogsmedeln år
ligen å Hesslers lön till »intressepenningar».

Af en skrifvelse från 1669 framgår, att Hessler måst »hyra 
och lega sig gård» för sina egna torftiga tillgångar, enär hau icke 
fått något vederlag af staden.

Biskopsvisitation i Örebro äger rum 16M den <5 Juli. Hessler 
får då refusion (ersättning) för tjugu års huslega ä 12 (säger tolf) 
daler om året. Han har då ingifvit en kort relation om testa- 
mentsgården, och omnämner där, hurusom han 1658 reste från den 
ene till den andre i Vestmanland, som till denna testameutsgård 
kunde vara berättigade, för att efterfråga deras samtycke till gårds- 
försäljningen. Fick låna penningarne på mycket hårda vilkor, men 
måste nödtvungen underkasta sig bvilka vilkor som helst. Kände 
ej då rätt kyrkoordningen och prästprivilegieruas uttryckliga före-



Ransakning 1681. Hessler klargör hela situationen. LXXV 

skrift, hvem det är som skall underhålla skolan och skolgårdarne. 
Vid visitationen bestämdes dock, att Hessler fortfarande skall 
betala 40 daler om året till skolhusets reparation. Hans, så
som det tyckes, billiga begäran fick således, besynerligt nog, 
afslag. Vederbörande synes, lindrigt sagdt, icke hafva tillräckligt 
satt sig in i situationen.

»Ransakning å rådhuset om skolans medel och pänningar äger 
rum 1681 den 16 Augusti, hvarvid Hessler inkommer med för
klaring och kontraräkning den 5 Sept. Ur denna förklaring an
föra vi följande, med Hesslers egna ord: »Skuldsedeln (på de af 
mig lånfångna 800 dalerna) belangandes, må jag fuller bekänna, 
att jag den uti stort trångmål och nödståld belägenhet utgifvit; 
ty jag visste väl, att ingen hjälp eller undsättning stått för mig 
att bekomma, om jag ieke velat förobligera mig efter deras behag. 
Det må nu vara, som det kan! Gud nåde den, som på ovisshet 
och måfå tjäna skall, och sedan nödgas anlita en annan om hjälp 
och bistånd! Den får nog dansa efter pipa, såsom man säger. 
Förbindelsen var utstäld på ingen annan betalningstid än den, när jag 
skoltjänsten kvittera skulle. Man skulle väl åtminstone sagt mig 
till i tid. Nu bar pantgården (utan uppsägning af lånet) blifvit 
mig alldeles oveterligt uppbuden. Testamentsgarden stod så godt 
som öde och förderfvad; hvarutaf skulle då ett så stort intresse 
kunnat göras? Om gården blifvit af vederbörande vidmakthållen, 
hade slätt ingen orsak varit att på något kapital och intresse pre- 
tendera. Underhållet ålåg staden enligt deras egen revers och 
försäkran till biskop Johannes Eudbeckius, att de skola den vid
makthålla; och hvarvid intet ord förekommer om, att någon repara- 
tionsskyldighet vare sig i skolan eller dess gård skulle åligga 
rectoribus, utan staden allena. Af Eskog har jag i flera år saknat 
inkomst». Begärer att i likhet med rectores i Strengnäs och Ny
köping få åtnjuta boning och hemvist eller ersättning därför. »Ef
ter långlig tjänst måste jag uti ett beklagligt tillstånd lefva på 
mina åldriga dagar», och se framför mig, såsom en gammal skol- 
tjänares lott, blott förderf och undergång (tills döden befriar mig)».

Af 1681 års kontraräkning befinnes att Hessler af egna medel 
fått släppa till för skolans behof »8 st. fönster i norra muren», 
»järngallror», »årlig fönsterbyggning», »luckor för fönstren», »dörr 
till skolan» samt annat mera, belöpande sig till 100 daler.



LXXVI Hessler död. 25 års tjänst. Nöd och förtryck.

Kort härefter den 27 Nov. skrifver prosten Brun i Öre
bro: »vår gamle skolmästare är nu död. »Stor gäld» förefinnes. 
Begrafningshjälp behöfves (kostade 9 daler 24 öre och bekostades 
af skolans medel). Två nådår begäras för Hesslers änka. Aret 
därpå heter det: »I dessa dagar blir ransakning om skolmästar- 
gården» m. m. »Gud stå den fattige skolmästarens änka bi!»

Vi hafva uti Antonius Caroli Hessler funnit en utan tvifvel 
högtbegåfvad man med grundlig lärdom, hvilken efter allt att 
döma haft de bästa förutsättningar att kunna på ett berömligt 
sätt försvara sin plats såsom rektor och lärare. Åtminstone finnes 
intet som talar emot en sådan uppfattning, och ingen skymt af 
något ofördelaktigt omdöme eller uttalande om honom har blifvit 
påträffad. Men vi finna å andra sidan, att de mest upprörande 
orättvisor och godtyckligheter mot honom blifvit begångna, samt 
att hela hans lif varit en kamp mot nöd och förtryck, som han 
utkämpat med ett i sanning beundransvärdt tålamod. Han hade 
emellertid tjänt som rektor uti tjugufem år*),  då han afled 1681.

*) En anteckning från senare tid har felaktigt: 28 annorum rector.

Efter hans död förekommer en »uppsats», (utan namn) daterad 
1682, »hvad salig mäster Anton Hessler är skyldig», med påskrift: 
»Emedan herr notarien Hessler (förmodligen en son) så enständigt 
begär räkning, innan jag reser», så frågas tjänstligen, om icke 
ofvanstående kan passera?» Detta är således skrifvet af någon sta
dens tjänsteman, som haft brådt om att komma af.

Hesslers änka har 1686 att fordra för sin salige mans reste
rande lön 1675—76 af kongl. maj:t för afmist kronospanmål. 
Sluträkning med Hesslers sterbbus omtalas 1688. Påföljande år 
1689 omförmäles, att mäster Antonii änka aflåtit några »musika
liska böcker» (utan tvifvel för nöds skull) till skolan i Örebro, för 
billigt pris. — I änkehjälpslistan förekommer »mäster Antonii 
Hesslers änka» ända till 1705. Hon hade i änkehjälp två tunnor 
spanmål om året och 26 daler i penningar.

Ännu så sent som 1711 den 8 Dec. omtalas Hesslers »räk
ning». Den kan ej afslutas, innan arfvingarne »Per Dyrings änka 
och barn i Vesterås» blifvit inkallade. Dessa hafva således varit 
bland Hesslers anförvandter.

En anförvandt (kusin?) till Antonius Caroli är förmodligen 
Daniel Antonii Nericius (prætoris Svagelbrukensis jilius), som
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1617 af Jacobus Rudbeckius inskrifves i Örebro skola. Bröder 
äro Birgerus och Johannes Caroli, hvilka af rektor Josua Gravius 
inskrifvas 1639 i 2:dra klassen af samma skola, med tillägget: 
horum pater olim prcetor provincialis (landsfogde) in Nericia 
fuerat, pro tempore autem ibidem decimarum inspector (tionde- 
inspektor). Allt detta träffar in på Carl Antonsson.

Af Hesslers barn känna vi den nyssnämde sonen notarien 
Hessler, som 1682 begärde räkningen öfver den kort förut aflidne 
faderns skulder, och som fick en snäsning för sin »enständighet» 
att begära sådant, när folk ämnar sig att resa bort.

En annan son är förmodligen »studiosus Petrus Hessler», hvil
ken 1701 är i fråga till pedagog vid en skola, som brukspatron 
Berg ämnar inrätta vid Bodarne. Petrus erhåller denna pedagog
tjänst vid Lassåna bruk i Bodarne. Lönen är »50 daler silfver- 
mynt jämte fri kost och underhåll», förutom några extra inkomster 
af barnens föräldrar. Vi lyckönska honom. Fadern skulle väl 
hafva bergat sig förträffligt, om han haft »allting fritt» ocb 50 
daler silfvermynt i kontant öfverskott årligen; men så långt kom 
aldrig Antonius. Han fick ingenting fritt, icke ens tak öfver huf- 
vudet. Fri begrafning fick han dock; märk väl för skolans medel. 
Staden hade icke råd att kosta ut något. Men väl hade den haft 
råd att utarma honom.

6. Nicolaus Benedicti Wallenius (Wallænus) Nericius, 
1682—84.

Bland studerande från Upsala och »Nericienses» uppräknas 
1639 den 20 Nov. Nicolaus Benedicti, hvilken var född af me
dellösa föräldrar (i Nerike) och hade studerat i Strengnäs i nio 
år, samt därefter i Upsala i fem år. Han torde således, ifall in
trädet i skolan skett vid 10 års ålder, hafva varit född i första 
decenniet af 1600-talet. Åtnjöt stipendium vid akademien, och 
ämnade sig till präst (ad statum ecclesiasticum adspirans). Präst
vigningen torde väl hafva skett i Strengnäs samma år 1639. Där
efter är han ej påträffad förr än 1646.

Till biskopen (Johannes Matthiæ) skrifves 1646 från Örebro, att 
staden beviljat en ung person Nicolaus Benedicti, hvilken biskopen 
till conrectorem rekommenderat, 100 daler kopparmynt, »på det 
vår skola ännu en gång må komma i sitt esse och flor igen».



LXXVIII Herr Nils blir konrektor 1646. Förhöret i Strengnäs 1654.

Någon så synnerlig ackvisition för skolan synes dock den ny
antagne konrektorn ej just hafva varit. Prosten i Örebro, mäster 
Nils, klagar 1651 öfver bägge skolmästarenas »stora oflit». Kon
rektor har icke velat lyda en vänlig korrektion, utan strax spotske- 
ligen svarat och protesterat, att han »inte behöfde någon repre
hension». Har ock (någon tid därefter) vägrat predika och åter 
spotskeligen svarat prostens utskickade sålunda: »Jag predikar 
icke; jag skall läsa grammatikan med djäknarne i skolan». Men 
gå i staden och dticka, därtill hafver han tid! Har ock uppäggat 
rektorn att förbjuda kollega Hungerus att mässa. Det är hos ho
nom ingen räddhåga; utan han gör, hvad han vill. Det vore en 
god gerning, om man kunde få honom hädan. De säga, synner
ligen i sina ölstugor, att de akta pastorem intet. »Han hafver 
med oss intet att beställa, utan akte han församlingen; vi skola 
nog akta skolan». — Om predikoskyldighet för skolstaten stadgades 
af biskopen 1652.

Ett par år därefter 1654 den 18 Sept, är konrektor Wallce- 
nus på förhör i Strengnäs, och medför då ett urskuldande bref 
från prosten Z. Klingius. Samtidigt har prästerskapets i Örebro 
märkliga latinska »försvarsskrift» dit inkommit. Klingius skrifver, att 
herr Nils förhindras och lider förtret, när han någon god ordning i 
skolan urgera vill. -—■ Herr Nils svarar på konsistorii frågor om 
tillståndet i Örebro, och omförmäler därvid, att kollegerna kanske väl 
mycket öfva sig i predikande och därmed eftersätta sin skoltjänst. 
Svaret torde syfta på, att vederbörande ville slippa ifrån den prediko
skyldighet, som 1652 blifvit dem (turvis och vid tvingande behof) ålagd.

Nästföljande år 1655 den 23 September är »konrektor i Öre
bro» föreslagen till Mosjö pastorat, och är till denna befordran af 
kongl. maj:t rekommenderad. Han har till medsökande sin kamrat 
i skolan kollega Hungerus Petri. En annan medsökande är Ca
rolus, sacellanus i Viby. Dennes »röstvärfning af böndernas consens 
och bomärken» omförmäles. Konrektorn ber att få åtnjuta bisko
pens förut gifna rekommendation. Har predikat prof i Mosjö 
»förleden Söndag» den 16 Sept. 1655. — Lacket på brefvet är 
äfven här väl bibehållet, och visar N. B. W. (hvarigenom således 
namnet Nicolaus Benedict! Wallenius ytterligare bekräftas).

Vid inventeringen till Hessler 1658 är konrektorn i Örebro 
Nicolaus Benedicti en af de tillstädesvarande inventeringsvittnena.
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Påföljande år 1659 är han på förslag till Svinevad. Aret därpå 
1660 gifves »herr Nils i Örebro lof att predika en gång vid (alla) 
de lägenheter, som kunna för tiden vara vakanta». Till Gillberga 
pastorat rekommenderas han hos »välborne Stjernsköld»; hvilken 
väl varit en af de inflytelserikare männen i Gillberga.

Om vissa kyrkoherbergen är fråga 1660, d.å det resolveras 
att rektor och konrektor för detta året bibehålla Glanshammar och 
Vintrosa, doek så att »pædagogus i Askersund först får sin span- 
mål», som rektor och konrektor skola betala till honom. Året 1660 
hafva de otillbörligen fått någon del af »apologistæ» lönespanmål.

Beträffande en tvist emellan den nykomne prosten Billovius*)  
i Orebro och konrektor Nils, skrifves till prosten i Glanshammar, 
att han skall försöka förlika de tvistande parterna, och därefter 
inkomma med sin skrifvelse till konsistorium. Någon sådan skrif- 
velse har dock ej påträffats; och hvari tvisten bestått, synes så
ledes ej. Utan tvifvel bar den rört »skriftepänningarne», om hvars 
delning parterna ej voro ense.

*) Prosten Billovius, hvilken 1639 efterträdt Isthmenius, var en son af 
Ericus Olai, hvilken sistnämnde förut varit sacellanus i Örebro ,men 1629 kom 
till Ärdala (A. 380) efter den för »bannande» m. m. vid en nattvardsgång af
satte Canutes Silvius.

Konrektor Nils var måg hos kyrkoherden i Knista Johannes 
Glantzius, (F. 263), och predikar hos denne sin svärfader (»herr 
Johan i Knista»), Han begär 1661 befordran till någon lägenhet, 
och tillsvidare att få »socknegången i Knista». — Beträffande 
»apologistæ lönespanmål» svaras, att på det året fanns ingen apo
logist, utan rektor (Hessler) med mig och de andre collegis in
formerande »skrifvarena» (räknedjäknarne).

Vid 1670 nämnes konrektor Nils i Örebro såsom respondent 
vid det blifvande prästmötet. Två år därefter 1672 är han på 
förslag till Sköllersta, men vederskjutes af Sköllerstaborna, och 
får 1675 »tillstånd att insinuera sig med församlingen i Knista». 
Sistnämda år klagar han, att kronotionden af Vintrosa blifvit an
vänd till krigsfolket, äfvensom att socknegången blifvit revocerad, 
samt begär vid biskopsvisitationen 1677 att få socknegången i 
Knista, »för det han undervisar ungdomen in cantu figurativo».

Allt hittills har Nicolaus Benedict! endast varit konrektor, 
men efter Hesslers död 1681 förrättar han rektorstjänsten, och
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biir 1682 i Maj ordinarie rektor. Konrektorsbefattuingen efter 
honom är således nu ledig. Herr Nils Ek får eæspektans på rek
toratet, och »herr Tyris» (Teodor Schepner) skall icke hafva före
träde framför denne. Schepner skall komma till Örebro och förestå 
nådåret efter Hessler, samt läsa i (förutvarande) konrektors (nu 
rektors) ställe.

Den således på sin alderdom till rektor befordrade Nils Wal- 
lenius fick icke länge utöfva sin nya verksamhet; ty redan 1684 
inberättas, att han aflidit (den 16 Juni s. å.). Hans verksamhet 
som rektor räcker således endast 1682—84, följaktligen två år*).  Här
med rättas den felaktiga anteckningen i den latinska rektors-serien, 
att hans rektorat räckte ett år (quo munere tantumodo unum de- 
functus est annum), Däremot är det riktigt, att han varit kon- 
rektor »ända sedan Gravii tid», ty han blef konrektor 1646, såle
des tio år före Gravii död, hvilken inträffade 1656.

*) I ett bref från Petrus Rndbeckius till borgmästaren i Örebro, date- 
radt 1691 den 16 Dec. skrifves, att salig Wallenius allenast »ett halft år varit rektor 
tillsammans med mag. Hedelio». Detta är ett minnesfel, och innebär väl, att 
■Wallenius ett halft år var tillförordnad rektor (från Hesslers död 1681 i slutet 
af året till 1682 i Maj). »Hedefius» (skriffel för Hedenius) var icke rektor 
»tillsammans med Wallenius», utan blef hans efterträdare.

") Hos F. 262, 263 uppgifves Nils Wallenius, konrektor i Örebro, hafva 
varit »gift med en (icke namngifven) dotter till Jacobus Petri Rondelitius», 
stamfader till denna prästsläkt, född i Runnaby af Ekers församling, pastor 
i Knista (1619—62). Dennes dotter Margareta Jakobsdotter (Rondelitia) blef 
gift med faderns efterträdare i Knista Johannes Glantzius, och moder till Mar
gareta (d. y.) Johansdotter Glantzia. F. har således förblandat moder och- dot
ter, hvilka båda hade samma förnamn.

Hans änka Margareta Johansdotter Glantzia'*)  skrifver 
1684 den 23 Juni (genom sin måg Th. Schepner), att hennes 
make afled den 16 Juni kl. 5 på morgonen, och begrofs »till följd 
af den starka hettan» redan den 22 Juni. Prosten Brun i Örebro 
»gjorde en likpredikan öfver den salige mannen rätt härligen; och 
detta utan vedergällning i anseende till husets släta tillstånd och 
mannens långvariga tjänst».

Denna Margareta var således en dotter till Johannes Glantzius i 
Knista, samt svärmoder till Th. Schepner. Hennes namn påträffas i 
änkehjälpslistorna under åren 1684—96. Klagar 1688 öfver ännu 
resterande änkehjälp för 1686 och 87. Likaså har hon 1689 ännu 
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icke fått sin änkehjälp af pastor i Snaflunda. Märkas bör, huru
som änkorna själfva måste se till, att de utfingo sitt understöd 
från vissa anvisade pastorat, hvarefter de hade att »klaga» hos 
domkapitlet öfver de «resterande«. Efter prosten doktor Bruns död i 
Örebro (1686) hafva arfvingarne gifvit »salig herr Nils konrek- 
tors (minnesfel för »rektors») änka» något understöd i hennes nöd- 
stälda belägenhet. »Hushyresmedel» från hennes aflidne mans tid, 
för flera år, kommo henne till handa först 1688, med hela 26 
daler, utgörande räntan på 200 daler (i stället för på 800), på en 
tid, då hushyran för rektor uppgick till omkr. 40 daler om året), 
hvilka 26 daler för den fattiga änkan säkerligen utgjorde en stor 
pänningesumma. I änkehjälpslistan för 1695 nämnes »salig Nils 
Wallenii änka» med ett understöd af två tunnor spanmål och 6 
daler i pänningar; men 1696 den 19 Oktober är hon med dödeu 
afgången.

Därom skrifver nu hennes dotter Margareta, med anhållan att 
få moderns änkeunderstöd till begrafningshjälp. »Med största svå
righet har jag fått min moder till grafven, och därför satt mig i 
skuld hos kyrkvärdarne, hvilka dagligen ligga öfver mig med på
minnelser om betalning«.

Denna Margareta d. y. var Th. Schepners maka, och har nu med 
honom och hans senare hustru funnit hvila i gemensam graf å 
Örebro kyrkogård invid kyrkan och skolan.

7. Andreas Henrici Hedenius, Ner., 1685—92, född i Tån- 
geråsa socken, var son af Henrik Ingemarsson, inspektor på Trys- 
torp (Henrici prætoris in Trystorp filius). Studiosus Andreas Hede
nius, hvilken 1684 vistades i Upsala, och åt hvilken erbjudits kon- 
rektoratet i Örebro, anmäler sig i Strengnäs 1684 vara af pågå
ende studier hindrad att mottaga anbudet. Men året därpå 1685 
upplästes i konsistorium prosten i Örebro doktor Bruns samt borg
mästare och råds därsammastädes bref för Andreas Hedenius; och 
det är då fråga icke om konrektoratet utan om rektoratet. I ett 
dylikt rekommendationsbref uttalar sig äfven landshöfdingen i Öre
bro till förmån för samme Andreas Hedenius. Konsistorium resol
verar därefter 1685, att, efter som alla dessa röster falla på Hede
nius, så må det tillåtas honom att blifva rektor i Örebro, nämligen 
sedan han efter den gamla praxis har disputerat först och fått

v VI
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fullmakt. Men eftersom »änkan (efter Wallenius) är fattig, före
står herr Tyris (Th. Sehepner) ensam nådåret» (efter sin aflidne 
svärfader).

Till Hedenius skrifves i September 1685, att han skall hålla 
sig beredd att disputera för rektoratet. Honom lofvas att inom 
kort få komma till ordines sacros och förrätta tjänsten i Orebro, 
»eftersom pastor och præpositus doktor Brun är nyligen död». — 
Sistnämda notis är dock förhastad och omöjlig, ty ännu 1686 ,+/7 
nämnes Brun såsom lefvande.

Om filos, kandidaten A. Hedenius, som är »vid ordinarie rek
tors funktion i Örebro», heter det d. 15 Sept. 1685 att han skall 
»i morgon examineras af theologis lectoribus och om Fredag ordi
neras.» Hedenii theses för rektoratet kunna ändtligen tolereras, efter
som det äljes skulle lända honom till »skimpf» (skymf), om han 
skulle skrifva andra. Får alltså nästkommande Lördag underkasta 
dem offentlig granskning. Samma år 1685 den 20 Oktober höll 
han sitt inträdestal i skolan: De muneris scholastici dignitate.

Redan påföljande år 1686 inlemnar han till magistraten i Öre
bro en utförlig och väl motiverad inlaga, angående skolreparation, 
intressemedlen och skolmästaregården. Hedenius är af det sinne, 
som hellre vill i egen sak skada lida, än rättegång söka. Skolan 
nedfaller och »behöfver nödigt reparation, förr än den alldeles för
ruttnar» och icke utan större besvär kan upphjälpas. Enligt kongl. 
resolution åligger det staden att af egna medel hålla sin skola 
vid makt. Om skolans pänningar, som äro sammanblandade med 
kyrkans, kunde därifrån blifva åtskilda med allt det intresse som 
däraf under så många år flutit, kunde det vara en god hjälp till 
skolans reparation. Påminner om Lars Olssons testamente, ränte- 
rnedel af Elias Månssons änka Karin Larsdotter, Hans Mobacks 
testamente m. in.; begär att en uppbördsman måtte, förordnas, 
som upptager intressepänningarna, på det man årligen kunde laga 
om skolan, »utan denna lofliga rättens besvär». Med dessa pännin- 
gars efterransakande bör skyndas, så att man nu, medan sommaren 
är, kunde taket med täckande, och väggarne med nya stockars in
sättande, upplaga.

Den tomt, som herr Johan Warg hafver, förmenas hafva hört 
skolan till, samt vara den »norra kryddgården och tomten, som i 
skolans bok nämnes». — Skolans inventarium har ännu icke blifvit
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mig i händer levereradt, hvilket bör ske snarast, på det att de sa
ker, som i min företrädares, mäster Antonii tid kunde vara förkomne, 
ej måtte mig och de mina med tiden påbördas. — Om den för
sålda skolmästaregården framställas tre vigtiga frågor, och åberopas 
en kongl. resolution och stadga, som befaller, att allt som är 
abalieneradt från kyrkan, akademien och skolan skall utan gen- 
sägelse tillbaka kallas. Ensamt denna kongl. resolutionen hade så
ledes varit tillräcklig att redan då (1686) skaffa skolan sin rätt!

Vidare påminnes om testamentsgården, »den gård, åker och 
äng, som salig mäster Jacobus Rudbeckius till sina successoribus 
testamenterat»; och tillägges, att intill dess rättelse häruti sker, 
jag tillika med conrectore är utan något visst näste (utan tak 
öfver hufvudet).

Samtidigt härmed skrifves till biskopen med hufvudsakligen 
samma innehåll, jämte insändande af ett intyg från Andreas Winge, 
komminister i Edsberg, om biskop Johannes’ konfirmation å testa
mentsgården, hvilket brefs innehåll refereras.

I en inlaga till landshöfdingen, såsom ordförande i kyrko
rådet, daterad den 19 Juni, skrifver rektor med bön om »upp
rättelse af skolhuset», om hyresersättning för skolmästaregården och 
om testamentsjorden. Åberopar en föregående inlaga, inlagd efter 
salig biskopens (Lithmans) befallning; å hvilken inlaga, ännu efter 
ett helt års förlopp, ej vunnits någon resolution, »utan tvifvel för 
andra nödiga beställningars skull, som de dagligen besväras med». 
Måste årligen flytta. Nu äro tvänne år förflutna, sedan jag kom 
till denna besvärliga tjänsten, och har i hyra måst utlägga årligen 
140 daler kontant. »Salig herr Nilses, quondam rectoris (N. 
Wallenii), änka fick efter långsamt och träget anhållande intet 
mer än 26 daler kontant, för år räknadt, i hushyra; hvilket ut
gör ränta på 200, och kan hända att de intet mera ämna mig».

Protokollet, som hölls på denna supplique och är innefattadt 
i Örebro kyrkobok, medsändes i afskrift. Ehuruväl en del af borg
mästare och råd tycka »svårt» vara att rätta det, som deras före
trädare »ställt i oordning», så äro de dock ej obenägna att denna 
gudeliga och det allmänna bästa rörande angelägenhet befordra, i 
anseende till sitt ämbete; som ock att de låta sig till hjärtat 
gå, att »en arbetar och en annan tager lönen». Och att den 
saken så mycket mera måtte förhjälpas, hafva icke allenast hög-
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vördige fadern biskopen (Ericus Benzelius) befallt, utan såväl äre
vördige herr probsten som en del af borgmästare och råd begärt, 
att jag skulle söka eders nådes (landshöfdingen Wrangels såsom 
ordf, i kyrkorådet) höggunstiga och kraftiga bistånd till denna 
sakens lyckliga forthjälpande». ■—• Så behöfde en rector scholæ 
uttrycka sig för alt få sin rätt; och fick det icke ändå!

Till biskopen inlemnas 1688 Hedenii promemoria med för
frågan om skolgårdarna m. ra. Samma år 1688 skrifver Hedenius, 
i bref till domprosten Ekman och konsistorium, om kollegernas 
lön; åberopande tvänne bref af Jacobus Rudbeckius, och omför- 
mäler en »särdeles gård för kollegerna», samt kongl. maj:ts för
slag om löneförbättring.

Såsom någon slags omväxling i detta slags skrifverier kom
mer nu en skriftväxling, där det är fråga om mera privata för
hållanden, nämligen om en pastors privilegier och rättigheter, då 
en annan prästman är kallad att utföra en tjänstförrättning. Pa
stor hade väl fått sin likstol (»sex goda karoliner»); men tyckte, 
att det var för litet. Kyrkoherden Petrus Schepherus*) i Mosjö har 
sökt hindra rektor mag. Hedenius från att hålla en likpredikan i 
Täby, sägande sig skola »tillsluta predikstolen för Mag. Hedenio». 
Salig bokhållaren Anders Larsson Wall i Tredingskullen (hvilken 
varit gammal vän och skolkamrat med Hedenius), hade dött, och 
skulle begrafvas 1688 den 11 Nov. Hedenius hade blifvit anmo
dad att hålla liktalet, men Schepherus ville göra det själf.

Vi höra den sistnämde nu berätta: »Det var vinter. Jag kom
mer in i stugan, och får tina upp rimfrosten på hår och skägg. 
En brasa var påsatt i spiseln. Begrafningsgästerna började samlas. 
Bland dem »kardevagnsmakaren» (karduansmakaren, garfvaren och 
brotullsarrendatoren i Örebro) Hans Moback, m. fl. Då blir giäl 
om förrättningen. Resa till probsten. Ridt till kyrkan. Predi
kade öfver dagens evangelium, och »sängledde brudfolket» (förrättade 
vigseln) i Dyringe. Medan de läste till bords i bröllopsgården, 
kom præpositi bref. Åberopar kyrkoordningens 19:de paragraf. Om
sider öfvertalades jag att afstå mina partes till förmån för rectori».

Emellertid hade hela »likprocessen», såväl de från staden in
bjudna som öfriga begrafningsgäster, blifvit uppehållna intill af-

■) Den samme som sedermera blef blind, vanför och alldeles utarmad;
se häft. 4, sid. 280.
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tonen. Det var helmörkt, innan liket hann fram till kyrkan. 
Hedenius fick predika slut kl. 7 på qvällen. Några af begraf- 
ningsgästerna attestera, att sig så tilldragit som anmäldt är. Desse 
äro: P. Nallen (rådman i Örebro), Hans Moback (»kardevagns- 
makaren»), JVelam de Besehe, Hans Falk, Lars Bengtsson, Thomas 
Beckman ra. fl., m. fl. Slutet på historien har utgifvaren ej haft 
tid att efterleta.

Hedenius har 1691 enhällig kallelse kallelse, både af herrska
pen och gemene allmogen i Viby, till pastoratet efter (sin nyligen 
aflidne svärfader) salig Olof Sundelius, och skall få kollation därå, 
när företrädaren hinner blifva begrafven; begär att Ericus Sundelius 
(svågern, F. 583, 97) kunde blifva ordinerad till nådårspräst.

Emellertid har Hedenius ännu den 16 Sept. 1691 ej lemnat 
rektoratet. Skrifver då om skolans tillstånd (skolbyggnaden) och 
præceptorernas flitigbet. David Colmitz apologista år klen och för
sumlig. Det stora verket in sanetis bibliis, som högvördige fadern 
har under utgifvande (»Karl XII:s bibel»), omförmäles. De 20 daler 
silfvermynt till kollegernas löneförbättring skola uttagas i Skara, 
då de genom dyr forsellön på spanmålen från Skara och hit bli 
högst betydligt förminskade.

Ännu i December samma år skrifver Hedenius åter, önskar 
biskopen en god julhelg och påföljande godt nytt år. Det vigtiga 
arbetet, som eder faderliga högvördighets ålderstigna skuldror på- 
bördadt är, omförmäles åter. Colmitz och hans »metod« beskrif- 
ves. Colmitz är oduglig; »gör ingen frukt och nytta». Lö
nen är dessutom arresterad (tagen i mät) för skuld, och förslår 
icke till tiondedelen af skulden. — En skolmästaregårds anskaf
fande synes hafva varit i fråga, efter någon föregående ägare som 
dött. Skolhusbyggnaden lärer ej blifva så »präktig», som man hop
pats, ty pänningar tryta. Salig probstens begrafning sker först i 
Februari. Herr Tyris (Schepner) skall gifta (om) sig 5:te dag jul.

I Örebro kyrka hålles 1692 i Februari »consistorium», då 
bland de närvarande märkes »kyrkoherden i Wijdby Andr. Hedenius» 
(ännu rektor i Örebro).

För en syneförrättning i Viby prästgård begär Hedenius 1699 
i Febr, till konsistorieombud »sin gamle skole-medtjänare Th. Schep- 
uer». Skrifver 1703 d. 1 Nov. till biskop Bilberg om sina saliga 
föräldrar. Modern nyligen död vid 78 års ålder; fadern för tjugu
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år sedan. Bjuder biskopen till bröllop, »då min dotter skall gifta 
sig med Samuel Hallman»; hvilket bröllop blir Andreæ-dagen (bref- 
skrifvarens namnsdag).

Efter en tjänstetid i Viby från 1691, således nitton års verk
samhet i församlingen, afled Hedenius därstädes 1710.

Hade till hustru Anna Sundelia, dotter till företrädaren i Viby. 
Flera barn, af hvilka dottern Anna blef gift först med den nyssnämde 
Samuel Hallman, kyrkoherde i Hardemo (F. 231), och sedan med 
dennes efterträdare i Hardemo prosten Abr. Samzelius d. ä. En 
annan dotter Katarina var gift först med rektorn i Örebro Abra
ham Walingius som slutligen blef kyrkoherde i Millesvik i Verm- 
land. Änka efter honom, blef hon omgift med en kyrkoherde i 
Brunskogs församling af Karlstads stift och dog såsom änka efter 
denne vid 84 års ålder. En dotter Maria, gift med frälseinspek- 
toren på Trystorp Henrik Gissler.

Skrifter: Dissertatio de Migrationum causis præcipuis, ex Se- 
necæ consolations ad Helvium erutis, Pars I, præside Andrea Nor- 
copensi, Ups. 1684, samt Pars II, præside And. Spole, Ups. 
1685. — Disputatio synodalis in articulum XI Aug. confessionis 
de Confessions, Strengnäs 1705.

Hedenius efterträddes i Örebro af Th. Schepner.

8. Theodorus Erici Schepner (Schiöpner), Nericius, konrek- 
tor 1682, rektor 1692—1710.

Från Skeppsta i Täby. Född 1640, prästvigd 1677. Tjänst
gjorde i Gillberga 1679 såsom hjälppräst under pastors sjuklighet. 
Sökte 1681 i December att blifva kourektor i Örebro, hvilken an 
sökan skulle besvaras »efter julhelgen». Frågan härom förekom dock 
först i Maj året därpå 1682, hvarvid följande anfördes: »Medan 
Snaflunda pastorat är ledigt, så kan herr Per (Beckius), som nu 
är sacellanus i Örebro, komma till Snaflunda, och herr Tyris (Th. 
Schepner) till konrektoratet». Hvarom vidare skulle delibereras 
till Lördagen. Sistnämde dag den 20 Maj 1682, då konsistorium 
sammanträdde såsom vanligt i sakristian af domkyrkan, disku
terades vidare om konrektorstillsättningen. Nils Ek är då i fråga 
till konrektorstjänsten; men Schepner har förut fått »löfte», »hvil
ket bör hållas» (!) En ledamot yttrade sig om herr Schepner och 
Sundbyholms-skolan (invid Strengnäs). Beslöts, att Schepner skulle
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komma till Örebro, förestå nådåret och blifva konrektor. Och 
när som herr Nils (Wallenius), konrektor i Örebro, afgår, och 
rektoratet blifver »löst» (ledigt), då skall Nils Ek ihågkommas, 
och herr Tyris icke hafva företräde framför honom. Ett par da
gar härefter den 22 Maj kom bref från prosten Brun, att skolan 
icke längre kan vara utan rektor. Begäres herr »Schiöpner», eller, 
om han icke kan fås, herr Ek, hvilken »ock» är en »vacker karl»». 
Herr Ingel (som skött konrektoratet en tid) tryckes af fattigdom, 
och hafver icke mera någon »lust» till skolan.

Härefter förekommer i konsistorii handlingar skriftväxlingen 
angående Theodori Schepners uppslagna förlofmng med en dotter 
till Petrus Pauli Beckius kapellan i Örebro (sist kyrkoherde i Ekeby, 
F. 122), hvilken 1684 den 3 April skrifver:

Herr Theodorus började fria till min dotter 1682. Fick nej af föräl- 
drarne litet före nyåret 1683. Friade åter näst efter Hendriksmässomarkna- 
den genom ombud, mag. Christian Bergman (kyrkoherde i Kumla, F. 308). 
»Handräckning» skedde samma afton. Har gifvit henne ring och några andra 
saker. Svärmodern köper så saker till bröllopet; och lagar till, det fortaste 
hon kan. Fattas intet utom lysning. Men när herr Theodorus efter påska 
reste till sin broder i Skeppsta (hvilken lär hafva varit hemmansägare där
städes), blef han »intalt» att förändra sitt uppsåt. Sade sig vilja flytta ur 
vårt hus, och var så bedröfvad, att kan hvarken åt eller drack. Kom tillbaka 
till staden den 26 April vid middagstid, sorgse och bedröfvad. Lät hämta 
neder alla sina saker och kläder, dem han då icke behöfde; »melankolisk, dock 
tillförene så glad». Vill hålla eget hushåll. »Min ålder tål intet att gå längre 
ogifter». Nu i förliden sommar sände han rådmannen Johan Bengtsson med 
en sådan fråga, om han skulle få gifta sig (på annat håll). Sedermera hafver 
han förlofvat sig med rectoris Nicolai (Wallenii) dotter. Vår dotter har under 
tiden varit förhindrad från ett annat giftermål, som erbjudits henne».

Saken uppgjordes i gotlo. En förlikningsskrift företeddes, da
terad den 2 Maj, undertecknad af Beckius och Schepner; och slutet 
blef 1684 den 11 Juni, att konrektor Theodorus gifver till Örebro 
kyrka eller de husfattige i staden 20 daler samt till domkapitlets 
kassa 10 daler kopparmynt, och får fullborda sitt äktenskap med 
rektor Nicolai Wallenii dotter.

Några dagar därefter den 16 Juni dör gamle rektor Nils Walle
nius; och Schepner skrifver i änkans namn med anhållan, att »huset 
måtte upprättas med någon tjänlig man». Den 25 Juli antecknas i 
konsistorii protokoll att »hvad biskop och konsistorium slutit om herr 
konrektor, därvid låter han sig gerna nöja och är glad däröfver».
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Till rektoratet efter aflidne Wallenius var Th. Schepner redan 
nu starlet i fråga. Herr Ingel har begärt succession till konrek- 
toratet, om konrektor Theodorus blir rektor. Andra påtänkta äro: 
studiosi Lechander och Lind, samt Laurentius Waldius\ Karlskoga, 
Mårten Bronnius, Andreas Hedenius, Z. Brolenius. Omsider 1685 
i början af året, på rekommendation af prosten Brun samt borg
mästare och råd i Örebro, med hvilka äfven landshöfdingen förenat 
sig, beslutes 1685 1®/2, att magister Andreas Hedenius (F. 523) 
blir rektor. Men »efter Wallenii änka är fattig, förestår herr Tyris 
allena nådåret», och »skall ihågkommas».

Samma år den 26 Mars omförmäles, att »Th. Schepners hustru 
Margareta (Wallenia) fått tvillingar, då hon kunde vara vid pass 
halfgången». Det ena barnet var dödfödt, det andra dödt efter 
en half timmes svagt lif. Resolveras, att »det döda barnet lägges 
i en kista för sig, och det lefvande (lefvande födda) kan begraf- 
vas med några ceremonier».

Sedan Andreas Wallius i Eker 1690 »några dagar före Mi
chelis blifvit död, har Theodorus ackorderat med änkan att förestå 
nådåret, och söker blifva Ekers församlings kyrkoherde; hvilket »skall 
tagas i betänkande».

Emellertid befordras rektor Andreas Hedenius till Viby pa
storat 1691, och nu är Schepner »genom långlige och gamble me
riter i skolans tjänst», efter att vid förra rektorsledigheten hafva 
trädt tillbaka, rätte mannen på rätta platsen. Honom efterlåtes 
rektoratet; och Zacharias Brolenius blifver konrektor. Till disputa
tion för rektoratet befinnes. Theodorus dock icke synnerligen benägen; 
utan hafver sagt till prosten Brun, att »om han icke kan rektoratet 
bekomma utan disputation, nödgas han lemna det till någon annan»; 
och säger sig vara tillfreds därmed, om han kan få »Eskough».

Schepners första hustru Margareta Wallenia är död. Han skall 
nu gifta om sig, och 1691 dagen före julafton skrifves, att »herr 
Tyris skall stå brudgumme 5:te dag jul; han får en änka här i 
staden, Lilias benämd». Hon hette Magdalena (»Malin») Persdotter.

I Mars månad bekommer Theodorus sin fullmakt på rekto
ratet i Örebro uti Andreæ Hedenii ställe, med det vitsord, att 
han träget en lång tid uppvaktat i skolan såsom konrektor samt 
förvärfvat sig ett godt omdöme för »flit, tukt och skicklighet». I 
Oktober samma år skrifver han till biskopen, och tackar för fa



Oration vid prästmötet. Skolans öfre våning. Sundel. S. Hallman. LXXXIX 

derlig och hugnelig lyckönskan till sitt nyligen undfångna äm
bete. Mina »collaboratores» (medlärare) uti skolan hafva denna 
tiden användt all flit. Dominus Daniel Edsberg var i början af 
terminen till Stockholm; hafver hittills gjort likligen god flit. 
Talar äfven om skolhusbyggnaden samt borgmästaren Magnus Cal
landers nit och åhåga därmed; äfvensom om ett mål angående 
Mosjö kyrkotionde, i hvilket han varit konsistorii-ombud, samt om 
Carl Antonii arfvingar.

Den funktion, som han 1692 afböjt, fullgör han 1693 på det 
sätt, att han då fungerar såsom secundus orator vid prästmötet. 
Naturligtvis hölls orationen på god och klassisk latin. Amnet 
nämnes ej. Det är väl något de munere scholastico eller ecclesia- 
stico eller dylikt.

Under de följande åren 1693—1710 komma meddelanden om 
undervisningens tillstånd, skolhusbyggnaden, som nu pågår och 
hvars öfre våning blir af sten i st. f. trä; vidare om skolmästare- 
gårdarnes afsöndrande, intresset af testamentsgårdarne, huru dåligt 
det inflöt, och huru ringa del skolmästaren fick däraf; slutligen 
om förvaltarnes oredlighet och förskingring af omhänderhafda me
del. Vi anteckna i största korthet följande data och fakta.

Beträffande förhållandena i skolan och lärarne meddelas 1693 
—94, att herr Joh. Sundel (eller Sundeil) afled den 20 Mars. Hans 
tjänst uppdrogs då åt Samuel Hallman. Borgmästaren Callander 
håller på med skolbyggnaden. Sjukdom har inkommit bland lär- 
jungarne; »skolpiltarne äro sjuka«. När de voro samtliga hel- 
bregda, voro discentes öfver 120; nu äro de knappt 70. Skol
byggnaden iflyttades 1693. Docentes äro flitiga, såväl kollegerna 
som apologista. Prosten har åtskilliga gånger närvarit vid Esbergii 
räknestunder, och Esbergius har visat »likligt god flit». Så kommer 
brefvet i Oktober 1694 om Esbergii oflit, stöld m. in.

I början af vårterminen 1695 talas om läroböcker. »Ludo- 
vicus Vives läses in classe suprema». På höstterminen talas om 
skolbetjänternas lön och om skolmästaregårdarne. Äldsta gården 
såldes af salig Klercks arfvingar till smidesfaktorn Broms, blef 
därefter slagen under kronan, och har vidare gått »i två mäns 
händer». Pänningarne äro naturligtvis sammanblandade med kyr
kans. Testamentsgården borde och kunde återvinnas utan pro
cess. Fyra vigtiga bilagor nämnas. De hafva varit: fastebref å 
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testamentsgården, förteckning på de bortkomna kyrkoherbergena, 
afskrift af Lars Olssons testamente, vidare om collegarum socknar, 
samt augmentet från Skaraborgs län.

Nu omsider äro de 800 dalerna för lestamentsgårdarna till
rättakomna. Rektor har efter åtskilligt supplicerande utfått »30 
daler, men det räcker ej till hushyra nu för tiden». Men för
hoppas, att för framtiden rektor skall få hela intresset af de 800 
dalerna. (Lyckades icke!).

Docentes äro «vid helsa och göra god flit». Petrus Broberg 
har visat vackert prof. »Sjungesocknegången» i Nerike är, till förfång 
för våra fattiga skolepiltar, borttagen. »Det lilla brödstycket blir af- 
skuret». Begär bot och handräckning häremot.

Tre af skolstaten (Schepner, Brolenius och Broberg) klaga, 
att de fått sin spanmålsindelning i Södermanland i stället för i 
Nerike. Extrakt af aflöningsboken vidfogas. Rektor har 60, kon- 
rektor 25 och apologisten 15 tunnor.

Beträffande ifrågasatt förordnande för Schepner att blifva för
myndare för »Dyrings barn i Svennevad»*)  upplyser Schepner 1697, 
att han väl är »slägtman» i 4:de led med salig Dyrings moder», 
men vill ej blifva förmyndare. Han har att svara för sina egna 
barns möderne och arf efter mormodern.

• *) Om mag. Petrus Laurentius Dyring, lektor i Strengnäs, sist kyrkoherde 
i Svennevad, vet Follén (sid. 551) att berätta, att denne var »född i Örebro» 
och son af en faktorismed därstädes.

Om Dyrings barns information har Schepner gifvit anledning 
att de skulle insättas i Örebro skola och »gästa» (vara inackor
derade) hos farmodern, (i Örebro), som är en hederlig och redlig 
dannekvinna. »Då kunde jag hafva haft uppsigt på piltarne och 
varit som en »tutor» för dem i läsande, men intet vidare. Men 
mitt råd har intet »gullit» (icke blifvit godkändt), utan tvärtom 
hafva de förskaffat sig en ung person, som skulle få piltarne med 
sig åt Strengnäs o. s. v.

Aret 1699 har Schepner varit konsistorieombud i fråga om 
syneförrättning vid Viby prästgård (»Wijby prästegårdz ägo-syn»), 
och 1700 insänder han till Strengnäs en afskrift af sin skrifvelse 
till magistraten i Örebro om »gårdsbytet med Klerck» och tvänue 
andra afskrifter. Det var nämligen, såsom vi minnas, i förstone 
meningen, att Klerck i utbyte mot den skolmästaregård, som han 
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tillhandlat sig, skulle lemna en annan gård i stållet (»Olof Skotn- 
mares gärd») samt dessutom gifva en mellangift. Men bytesgården 
torkade alldeles in och mellangiften ockå. Borgmästaren gaf till 
kyrkan en silfverkanna, som kunde användas såsom altarkärl, och 
betalte resten kontant till staden, hvarefter affären var uppgjord, åt
minstone till kyrkans förmån. Skolan fick se sig om, bäst den kunde.

Ett afgångsbetyg från Örebro skola till Strengnäs gymnasium, 
utfärdadt af rektor Th. Schepner för Ericus Jacobi Barkman 1701 
försedt med hvitstämpel i munlack af »Örebro skolas signet» (ris, 
färla, bok och IHS), har blifvit påträffadt i Nordinska samlingarna 
i Upsala.

Samma år och åren därefter skrifves ytterligare, att kam
rer Wargs gård nu lärer stå till köps, och att skolan till 
densamma bör åtnjuta præference, samt om sekreteraren Pär Fru- 
mieres olofliga lån (tillgrepp). Klagar, att han ej bekommit pen
ningarna af Frumerie; utan begär handräckning att få inlösa kam
rer Wargs gård. Anhåller om utbekommande af intresset å de 
800 dalerna, som rektor förut åtnjutit, men som den nu varande 
borgmästaren Stockenström ej tilltrott sig att utlemna. Åberopar 
Petri Eudbeckii bref 1691, rådsturättens dom 1650, prästprivi
legiernas 7:de paragraf o. s. v.

För öfrigt förekomma under denna tid, 1701—13 och följande 
år, åtskilliga bref och skrifvelser, upplysande om tillståndet i lan
det, om tacksägelse och bön med anledning af krigshändelser un
der den första, lyckligare delen af Karl XILs tid, om den alltmer 
tilltagande nöden och eländet därefter, om kollekten för svenska 
fångar och flyktingar m. m.

Om skolans tillstånd skrifves, att ungdomen fortfarande min
skas. Till en del béror det på »intemperata castigatione». Ny- 
thelii försumlighet, genom hvilken cantus figurations ligger alldeles 
nere, omförmäles. Duchæus, »en stilla och nykter man, något 
sjuklig», har sex personer att försörja. Anders Skåning behöfver 
blifva ihågkommen. Petrus Brobergs nöd och fattigdom samt olycka 
med förlorade kreatur omnämnes. Han rekommenderas till Skyl- 
lersta sacellani. En del af skolbetjänterna behöfva väl en »åtvar- 
ning» af högvördige fadern, på det att icke ungdomen i säkerhet 
och lättja må förnöta sina blomstrande år. Härpå resolveras, att
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Nythelius skall afsättas. Dnchæus ocb Skåning uppflyttas, och 
Broberg får hälften af kaplanslönen i Skyllersta.

Schepner klagar 1709 öfver några kollegers försummelse att 
“föra till usum och repetera med sina diseiplar»; men probsten 
tyckes taga dem i försvar; har dock »anmanat» dem samtlige till 
enighet och flit i deras ämbete.

Det följande året 1710 är Schepners dödsår. Det läses på 
hans grafsten, å hvilken äfven nämnas åren för hatts födelse (1640), 
prästvigning (1677) och första tjänstetillträde 1682, äfvenså nam
nen på hans 2:ne hustrur Margareta Walleuia och Malin Pers- 
dotter*).  För öfrigt kallas han en berömd och oförtröttad lä
rare, som skapade många framstående lärjungar; hvilket stämmer 
med vitsordet, att han med »största flit och trohet» (summa deli- 
gentia et fide) förestått sitt undervisningskall; äfvensom, hvad 
vi redan tro oss ha märkt, att han var en anspråkslös man, för
nöjd med sin obemärkta lott, och förtjänt af en mera framstående.

*) Den senares namn finnes jämte Abr. Walingii pä ett kvitto dat. den 
28 Febr. 1713 å 229 daler 30 öre, hushyresmedel (1708—12).

♦*) Årtalet, synbarligen felaktigt, torde böra rättas till 1G85 eller 1686.
***) Stamfadern till slägten Walingius var Olaus Nicolai Nericius, hvilken 

på 1500-talet varit archidiaconus i Strengnäs och därefter blef prost i Jäder, 
död 1550 (Aur. 694). Hans barn antogo namnet Walingius af Vårdinge 
(Vålinge) socken. En sonson till denne Olaus var prosten i Jäder, förut lektorn 
i Strengnäs, Nicolaus Olai Walingius; hvilken var gift med en dotter till dom
prosten i Strengnäs Josephns Fogdonius.

Hela inskriften på grafstenen, hvilken stått på Örebro kyrkogård invid 
kyrkan, har varit följande: Admodum reverendus et clarissimus D:us Theodorus 
Schepner, natus 1640 in vicina paroecia Täby, sacros iniit ordinis 1677, A;na 
1682 scholæ urbicæ admotus, Celebris fuit conrector 10, rector IS annas. Me
liere dignus at sua contentus sorte, indefessus multos claros reddidit discipulos; 
donee septuagenarius, coelum anhelans, ad coelestem obiit academiam anno 1710. 
Conjuges: prima Margareta Wallenia, sepulta 1691**);  hcec altera Magdalena 
Petri mæsta monunientum posuit, et obiit 17 . ..

Th. Schepner torde hafva varit en af Orebro skolas mera fram
stående rektorer. Efterträdaren Walingius gaf honom icke efter.

9. Abbahamus Walingius, Nericius, 1710—21.
Född 1674. Fadren bördig från Nerike, var borgare i Asker- 

sund. Modren, från Södermanland, tillhörde prästslägterna Walin
gius ocb Fogdonius***).
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Efter föregången prästexamen ordinerades studiosus Abraham 
Walingius den 8 Juni 1699, och blef missiverad till Toresund. 
Af ett par nära samtidiga skrifvelser befinnes, att lian var infor
mator hos lagman Stjerneros i Toresund och emellanåt medhjäl
pare i ämbetet åt kyrkoherden därsam mastades Olaus Nicolai 
Thunberg (A. 592); dock utan annan lön än en »discretion». Kort 
därefter 1700 den 8 Aug. begär Waiingius tillåtelse att resa till 
Upsala för att fortsätta sina studier; samt bekommer 1704 pecu- 
niam collectaneam studiosorum af Vingåkers kontrakt, att åtnjuta 
under fem års tid »till sina studiers fortsättande».

Efter återkomsten från Upsala och aflagd filosofie kandidat
examen, är han sökande till Viby pastorat efter sin nyss aflidne 
svärfader, förutvarande rektorn i Örebro, And. Hedenius.

Walingius var trolofvad med den unga då sjuttonåriga präst
dottern i Viby Katarina (Anna-Kajsa), och hade församlingens kal
lelse till pastoratet. Gamle svärfadern låg ännu på bår, och skulle 
begrafvas ett par veckor därefter. Skrifvelse till kongl. maj:t var i 
Streugnäs redan färdigskrifven och uppsatt 1710 den 22 Juli, med 
förord för Walingius att blifva kyrkoherde i Viby; då sistnämda 
dag, med öfverkorsande af den förra skrifvelsen, en ny rekom
mendation uppsattes för en af konsistorii egna ledamöter, lektorn 
Johan Sundelius, »som är änkans köttslige broder».

Den 17 Augusti är Walingius i Strengnäs. Det är fråga 
om petitionen för Walingius till Viby. Han medför bref från 
två sockenpatronessor fru grefvinnan Ebba Sparre och fru Kata
rina Elisabet Irwing. Men då hade saken redan förevarit, och 
skrifvelsen till »riksens råd» var redan afgångeu. I stället får 
Walingius nu med sig svar till de båda fruarne, hvari åberopas 
kongl. reskriptet 1687, att icke »påstå sterbhusens konserverande 
blott för lusta och giftermåls skull, ofta med unge, omogne och 
omeriterade personer, utan föreslå mogne och meriterade prästmän».

Det var dock konsistorium själf, som förut förordat Walingius; 
och »omeriterad» var han ingalunda, såsom snart visar sig.

Den 28 September upplästes i konsistorium deras »höggrefliga 
execllentiers» öppna fullmakter för lektor Sundelius på Viby pasto
rat och för filosofie kandidaten Abr. Walingius på rektoratet i 
Örebro skola. Han hade således fått lektoratet i Örebro i stället 
för Viby pastorat, hvilket han gick miste om.
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Walingii fullmakt var enligt hans egen anteckning utfärdad 
af senatu regio den 2 Aug. 1710, i namn af kung Karl XII, 
hvilken då vistades i Turkiet (nomine serenissimi regis Caroli XII, 
in oris Turcicis detenti et exagitati), på underdånigt förord af 
högvördigste biskopen Johan Bilberg och konsistorium; men Wa- 
lingius tillträdde ej rektorstjänsten förr än i September påföljande 
år 1711.

Hvem som uppehållit rektorstjänsten under ledigheten, synes 
ej. Det torde hafva varit konrektor And. Duchæus, hvilken väl 
då fått sköta begge tjänsterna (rektors och konrektors). På för
slag till vice rektor i Örebro var emellertid 1710 den 17 Aug. 
eventuellt föreslagen Johannes Lindblad, »hvilken nu gör konrektors 
tjänst i Nyköping». Därvid bestämdes, att herr Collberg skulle 
informera i sång och herr Lars Hagberg komma till nedersta 
kollegatet i herr Nythelii ställe.

När Walingius tillträdde rektoratet i Örebro på hösten 1711, 
var han nygift man. Hans bröllop med Anna-Kajsa hade stått, 
förmodligen i Viby prästgård, redan den 9 Sept. 1711.

Vid hans tillträde funnos i Örebro följande medlärare: And. 
Duchæus konrektor, Laurentius Collberg »öfre» kollega, And Skå
ning »nedre» kollega, samt Sveno Templinus apologist.

Lärjungeantalet i skolan var ganska litet. I fjärde klassen 
funnos 3 lärjungar, i de tre följande klasserna tillsammans 13, 
i räkneklassen 7, summa 23 lärjungar i hela skolan. Detta var 1711.

Pesten hade härjat föregående året och gjort stor förödelse, 
i synnerhet på Norra Smedjebacken, där flera hus stodo öde, eme
dan alla invånare därstädes blifvit pestens offer föregående året.

Efter den nye rektorns ankomst återkommo till Örebro 8 
lärjungar, hvilka lemnat skolan dels för farsoten, hvilkens härj
ningar pågått alltifrån hösten 1710 till påsktiden 1711, dels för 
andra orsaker (propter pestem et alia impedimenta). Under höst
terminen 1711 tillkommo ytterligare 15 disciplar.

Såsom en annan af orsakerna till det förminskade lärjunge
antalet iiämnes internper at a castigatio, i det att herr Skåning an
ses utöfva mer än skäligt sträng disciplin med lärjungarne i första 
klassen; hvaraf inträffade, att de föräldrar, som bort sätta sina 
barn i den klassen, sökte få dem till tredje eller fjärde. Härige
nom hafva »privati, diversorum profectuum, discipuli blifvit flera 
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än publici; att förtiga de gossar, som begifvit sig i räkningeklas- 
sen eller ock skolan alldeles försmått».

Skåning är för öfrigt »om sig och i skolan flitig nog, men 
har kanske för många beställningar» (predikobiträde o. s. v.). 
Han har efter Nythelii död skött sangundervisningen*) och har 
haft första och andra klassen (för lärjungarnes fåtalighets skull) 
sammanslagna allt sedan dess.

Rektorn föreslår nu, att klasserna hädanefter skola skiljas, och 
apologisten skall informera classem primam jämte räknegossarne. 
Härpå resolveras: »det går intet an att lägga tillsammans primce 
classis collegatum och apologisttjänsten; utan vill konsistorium 
ditsända någon ledig man, hvilken får föda sig, hur han kan, till 
dess nådåret expirerar».

Med skolhuset, som ombyggdes genom borgmästaren Callan
der 1695, stod det efter sexton års förlopp, under hvilka ingen 
reparation ägt rnm, rätt illa till. Det behöfde både reparation 
och »fullbordan»; huset stod nämligen delvis »ofärdigt». I denna 
fråga skrifves nu till landshöfdingen på samma dag som skrifvelse 
i näst föregående ärende afgick till biskopen. I brefvet till lands
höfdingen nämner rektorn, att han utstått »trettio års besvärliga 
scholæ-travailler»; hvaraf synes framgå, att det uppgifna födelse
året 1674 torde vara oriktigt, enär Walingius då endast skulle 
hafva 37 lefnadsår. Möjligtvis har han före sin ankomst till 
Orebro tjänstgjort i Askersund, där han var född, men någon an
teckning därom har ej påträffats.

Strax i början på nyåret 1712 skrifves till Strengnäs om 
skolhusreparationen, skolmästargårdssakens upptagande förliden höst 
1711, »skolfönstrens» lagande, »räkning öfver skolgårdarne», som 
den 8 Dec. var uppgjord och till landskontoret inlemnad. Köp 
är slutet med en borgare om en vester om kyrkogårdsporten be
lägen gård, som tillhört salig kamreraren Warg"}. Nuvarande 
borgmästaren Stockenström är välvillig, men står på stadens sida, 
mot skolmästarens rättigheter. Brefvet är dateradt Viby prästgård

’) Det blef således ingenting af med Collbergs ifrågasatta sångundervisning.

"*) Fader till kokkonstnärinnan »Kajsa Warg» (riktigare Kristina Warg). 
Gården, belägen nedanför kyrkan, är den samma som på 1870-talet ägdes af 
boktryckaren Abr. Bohlin.
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och därstädes skrifvet under julferierna, samt innehåller vördsamma 
hälsningar från svärmodern och unga hustrun.

Påföljande år 1713 den 28 Febr, skrifver Walingius, att ban 
omsider mottagit hyresmedlen för flera år tillbaka (1708—12), ut
görande upplupen ränta å salusumman för Rudbeckska testaments- 
gården. Hela beloppet för alla dessa fyra åren utgjorde tillsam
mans endast 229 daler 60 öre, hvilka skulle fördelas mellan nu
varande rektor och änkan efter hans företrädare Theodorus Schep- 
ner. Den sistnämde fick således intet under de tre sista åren han 
lefde, och äfven efter hans död fick änkan vänta i tre år på det 
samlade belopp, som nu utföll. Härvid bör erinras, att testameuts- 
gården, sedan den genom vederbörandes vanvård blifvit »nedrött 
och fallfärdig», lärer hafva bortsålts till underpris, till och med 
något lägre, än tomten ensam ansågs värd.

Sedan apologisten Sveno Templinus afiidit, sökte rektor Wa
lingius 1715 den lediga apologistsysslan, emedan han »kan den 
förrätta utan eftersättande af sitt rektorsämbete»; hvarpå resolve
rades, att eftersom rektor är mathematicus samt en drifvande och 
arbetsam man, och enär detta kan ske, utan att han därmed för
summar sin rektorstjänst, för den skull gifver konsistorium till denna 
framställning sitt bifall. Och Walingius fick nu anteckna: »Ab 
anno 1115 in Febr, studio Arithmetices, indulgente serenissimo 
episcopo {Bilberg) et consistorio, vacare coepit, et sie utrique 
simul operi ineubuit».

Vidare antecknas (på latin) följande: »Sedan skolan nu var för
sedd med vederbörliga lärare enligt konstitutionerna, inrättades fem 
klasser på det sätt att aritmetiska och alfabetiska klassen förestods 
af apologisten, donatiska klassen af nederste, etymologiska af mel
lerste, syntaktiska af öfverste höraren, samt retoriska och logiska 
af rektor och konrektor; hvilket undervisningssätt (informandi ratio) 
iakttogs till apologisten Templins död. Då uppdrogs nämligen 
räkneundervisningen åt rektor, och alfabetiska klassen förenades 
med den donatiska.»

Största delen af Walingii rektorstid upptogs med att bringa 
någon reda och klarhet i fråga om skolans medel och pänningar, 
hvilka allt sedan 1620-talet blifvit godtyckligt sammanblandade 
med stadens och kyrkans. Det är icke utan anledning, som vi 
hafva kallat den tid som börjar med Walingius, för en »reduktions-
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tid»; i motsats till en föregående »abalienationstid», då den ena 
donationen och testamentsgården efter den andra abalienerades från 
skolan. Meningen var naturligtvis ock framför allt att kunna 
återbekomma det, som blifvit från skolan på ett orättmätigt sätt 
borttaget; men detta gick ej så lätt. Ännu på 1750- och 1760- 
talet bråkades och krånglades härom; och ännu den dag, som i 
dag är, återstå en god del orättvisor oupphäfda, jämte åtskilliga 
nya sådana, som efter Walingii tid tillkommit. Emellertid visar 
»1715 års inquisitionsakt» om skolans fordringar, med sina många 
bilagor och räkningar, samt »1718 års decision öfver skolesaken» 
på ett vältaligt sätt, hvad Walingius i den saken dugde till. 
Nämda handlingar äro till allt sitt hufvudsakliga innehåll aftryckta 
i 2:dra häftet af dessa Blad.

Till de öfriga »gårdarna» kommer 1717 Åmanska kollega
gården, med därtill hörande synnerligen intressanta handlingar, 
äfvensom redan förut (1695) Svenssonska kollegagården. Huru 
dessa båda fastigheter i det närmaste spårlöst försvunnit, är i 
fjärde häftet omförmäldt.

I fråga om indrifvande af skolans fordringar hade Walingius 
det uppdraget att vara konsistorii-fullmäktig; och en lämpligare 
fullmäktig hade vederbörande icke kunnat utse.

Eör öfrigt skrifves 1718 om »lönespannmålen» för 1717, som 
blifvit skolstaten fråntagen, och 1720 om kollegernas klagan, att 
»gratialet» blifvit dem »förhållet».

Efter prästmötet 1720 inlemnade Walingius den 9 Nov. i 
renskrift de af honom redigerade prästmöteshandlingarna (acta 
synodalia), som han mottagit och elaborerat; och blef därför af 
konsistorium med en compliment bemött.

Till Glanshammars pastorat anmälde sig Walingius 1718 så
som sökande; men prosten Broling (lektor vid gymnasium) ansågs 
mera meriterad. Ingendera fick dock pastoratet, utan fältprosten 
Herdman blef den sannskyldige. Krigsprästerna behöfde vid denna 
tid framför alla andra befordran.

Ett annat pastorat kom dock den högtberömlige Orebro- 
rektorn till del, nämligen Millesvik i Vermland; till hvilket han, 
efter egen anteckning, blifvit af kongl. maj:t utnämd, och hvilket 
han skulle tillträda den 1 Maj 1721. Han afslutar sistnämda dag 
sin skolmatrikel med följande ordalag (på latin): »Häraf framgår,

v VII
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att närvarande rektor mottagit omkring 400 nyinskrifne och häri
från dimitteret omkring 390 afgående lärjungar; af hvilka de fle
ste varit välbegåfvade och öfvergått till gymnasium samt de öfrige 
till olika yrken, t. ex. handel och handtverk. Se där ett blom
strande hopp för kyrkan och fäderneslandet! Till Herren den 
Högste frambära vi ödmjuk tack, att han med sin nåd och kraft 
varit när både lärare och lärjungar. Han gifve, att vårt ringa 
bemödande såsom lärare må vara honom tacknämlig, samt för 
undervisningsväsendet och kyrkan välsignelserikt! Amen.»

I konsistorii protokoll 1721 den 1 Febr, skrifves: »Valedi- 
cerade rektorn mag. Abr. Walingius konsistorium, tackandes för 
all benägenhet; och som kongl. maj:t behagat förordna honom till 
kyrkoherde i Millesvik af Vermlands stift, begär han konsistorii 
benägna rekommendation till konsistorium i Karlstad, hvilket ho
nom, efter biskopens återkomst, beviljades.»

Några är därefter 1726 söker han för andra gången Viby 
pastorat, där han har släkt och anförvandter. Han hade redan 
för 16 år sedan haft kallelse till denna lägenhet. Påföljande år 
1727 är han uppförd på förslag till Viby; vitsordades såsom väl
förtjänt, och aflägger predikoprof. Men pastoratet fick han icke 
heller denna gång. Afven nu var det en Strengnäslektor (Simon 
Kempe), som blef föredragen. I Vermland blef Walingius 1726 
vice kontraktsprost; var samma år vice preses vid prästmötet och 
1728 preses, samt afled där, högt aktad, 1734.

Om Walingius antecknas 1771: »En nästan incomparabel 
rector i sin tid».

Han uppfostrade sin hustrus systerson Johan Bernhard Unger 
från Tångeråsa i Nerike, hvilken sedan blef stamfader för präst
släkten Unger i Vermland.

Walingius var gift med Anna Katarina Hedenia, dotter af 
kyrkoherden i Viby, förre Orebrorektorn Andreas Hedenius och 
dennes hustru Anna Sundelia. Hon var född 1693 den 5 Mars 
och var således vid sitt bröllop (1710 den 9 Sept.) endast 17- 
årig, och dog 1778 den 9 Juni, då hon var åttiofem år gammal. 
Anka efter Walingius 1734, blef hon 1736 omgift med kyi ko
herden i Brunskog Andreas Rolander (f. 1669, död 1762) uti 
dennes andra gifte. Hon öfverlefde således i 16 år äfven denne 
sin senare make.
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Walingii utgifna skrifter äro: Dissertatio De Perspicillis, under presidium 
af Petrus Elvius, tr. Upsala 1704. Pro gradu: Hebdomadum Septuaginta com- 
putatio, under presidium af Daniel Lundins (sist biskop i Strengnäs), tr. Up
sala 1709.

9. Jonas Nicolai Widmarck Nericius, 1721—24.
Efter Abr. Walingii utnämning till kyrkoherde i Millesvik 

och vid hans förestående flyttning till Vermland deliberades i kon
sistorium om hans efterträdare i rektorstjänsten. I sådant afse- 
ende förekom på kongl. rekommendation först en gammal föraf- 
skedad krigspräst Peter Fågelberg från Vermlands stift, »såvidt 
han därtill kunde befinnas skickelig och kapabel». Men denne 
förklarade sig själf inte alls lämplig för en så trägen uppvaktning. 
Han hade varit med i »norska kampanjen», var sjuklig och trött 
vorden, har nu på andra året med sin fattiga hustru och barn 
lefvat utan ringaste lön eller underhåll, och önskar i detta sitt 
utarmade, usla och flyktiga tillstånd blott att komma i ro och 
lugn, eller som han själf skrifver, komma till någon »roligare 
lägenhet».

Efter honom förekom förutvarande rektorn i Nyköping Jonas 
Widmarck, hvilken genom ryssbranden i Nyköping, då både skol
huset och hela staden förstördes, fått allt hvad han ägde uppbrändt 
och ödelagdt, samt själf blifvit utan både hem, ämbete och uppe
hälle. Han var född 1683, och kallade sig först Broqvist, efter sin 
sin födelseort Broby i Viby socken. Detta namn finnes dock ej 
uti skolmatrikeln (hvilken för åren 1650—1711 är ofullständig), 
ej heller i utdraget ur gymnasiimatrikeln om Örebro-lärjungar i 
Strengnäs. Han genomgick Örebro skola, och kom på gymnasium 
1698, samt blef student i Upsala 1707. Torde då hafva ändrat 
namnet till Widmarck efter Viby. Han disputerade i Upsala 
1712—14, blef magister 1716 och förordnades samma år till vice 
rektor i Nyköping. Utnämdes 1718 den 4 Juli till ordinarie rek
tor därstädes, och blef samma dag prästvigd. Sedan Nyköping 
blifvit af ryssarne uppbränd den 25 Juli 1719, befordrades Wid
marck till rektor i Örebro den 30 April 1721.

Efter ankomsten dit har han, jämte konrektor Lars Schepner, 
utfärdat tjänstgöringsbetyg för kollega Gullbrand Jemtlander, och 
har under sin rektorstid (1721—24) fört anteckningar om samtlige 
nyinskrifne lärjungar, äfvensom gjort åtskilliga anteckningar i räken- 
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skaps- och inventarieboken. Uti en skolräkning, daterad 1723, 
men förmodligen utskrifven 1724, skrifver han således för »trenne 
mina år» 26 daler, hvilket stammer med 1721—24.

Blef af konung Fredrik I, som vid ett besök i Örebro fått 
tillfälle att höra hans utmärkta ämbetsgåfvor, försedd med full
makt, daterad den 16 Juni 1722, på Sköllersta pastorat, hvilket 
han tillträdde 1724. Han fungerade vid prästmötet 1722, som 
opponent och 1730 såsom vice preses. Dog, saknad af sina åhö
rare den 11 Maj 1734, och blef begrafven i Sköllersta kyrka i 
koret.

Han var gift med Margareta Kristina Sundelia, dotter af 
prosten Johannes Sundelius i Viby. Hustrun öfverlefde honom, 
och ingick äktenskap med mannens efterträdare. Widmarck hade 
fem barn, bland hvilka sonen Johan Widmark blef prost i Ekeby 
(F. 131), och namnes såsom en mycket framstående man. Död 
1794.

Utgifna skrifter: Disputationen De sede Mentis humanas under presidium 
af Wallerius. Ups. 1712. Disputation pro gradu: Accentuum Grascorum fata, 
under 01. Celsius. Ups. 1714.

10. Laurentius (Laurentii) Scherner, Nericius, 1724—32.
Namnet taget af Skeppsta i Täby socken. Äldste son af 

kyrkoherden i Lerbäck Laurentius Magni Schepner och dennes 
hustru Anna Ignelia. Blef gymnasist 1680, student 1688, där
efter magister och 1719 konrektor i Örebro under biskop Daniel 
Nordlindh. Bland examinandi sacri ministerii candidati nämnes 
1720 den 15 Dec. mag. Laurentius Schepner, konrektor i Örebro 
skola. Han afgifver jämte rektor Widmarck tjänstgöringsbetyg 
för kollega Gullbrand Jemtlander.

Sedan Widmarck blifvit utnämd till pastor i Sköllersta, söker 
L. Schepner den lediga rektorsbeställningen, och får kungl. full
makt på densamma af konung Fredrik 1724.

Bodde under sin rektorstid i den å auktion inköpta gården 
högst upp på Norr vid Gamla gatan och Vestra gatan, »f. d. 
Lenningska gården»; och inflyttade dit från Eker 1724. Har under 
sin tjänstetid som rektor (1724—32) fört fullständig förteckning 
öfver alla i skolan intagna lärjungar. Är konsistoriifullmäktig i 
fråga om byskillnaden mellan Mosås och Sörby i Täby.
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Laurentius Schepner söker 1728 lektorat i Strengnäs och är 
samma år sökande till Floda samt 1729 till Hardemo pastorat. 
Har 1730 i Maj de flesta rösterna till Hardemo; men inberättas 
1731 vara illa sjuk; hvarefter 1732 det budskap ingår, att rek
torn Lars Schepner är död. Sjukdomen tyckes hafva räckt från 
Maj 1731 till någon dag på nyåret 1732.

Han vitsordas såsom »en man af stort snille oeh goda under- 
visningsgåfvor, hvilken på sin tid förskaffade skolan mycket an
seende».

En yngre broder, Magnus, var kollega i Örebro, därefter kon- 
rektor därstädes, sist kyrkoherde i Vintrosa (F. 607).

11. Andreas Möller Sudermannus, 1732—46.
Född i Nyköping, där fadern var mjölnare (patre molitore). 

Vid Lars Schepners död 1732 var Andreas Möller konrektor 
vid Nyköpings skola, och förordnades såsom sådan till rektor i 
Örebro.

Skolhuset i Örebro erfordrade åtskillig reparation, hvarom 
skrifves till konsistorium såväl strax efter Möllers tillträde 1733 
som äfven 1741 och 1743. Sista gången var det särskildt fråga 
om reparation af de oupphörligen söndriga »fönstren» i skolan.

Efter många påminnelser hade magistraten i Örebro omsider år 
1724 på auktion inköpt en gård, belägen långt norrut i staden vid 
Gamla gatan, och förut tillhörig aflidne organisten Lenning. Denna 
gård synes redan vid inköpet hafva varit ganska bofällig. Den 
beboddes först af Lars Schepner och därefter af Möller, och var 
rektors ämbetsgård intill 1739; då den dels för dess förfallna skick, 
dels för aflägsenheten från skolan, åter såldes till ny ägare, bergs
fogden Anders Strokirk, hvilken var ägare af närmaste granngård. 
Köpesumman var 1,050 daler kmt.

För dessa medel jämte öfriga tillgångar, dels i skolans kassa, 
dels genom en uti staden utestående fordran, som indrefs, inköp
tes utan den minsta omkostnad från stadens sida, men däremot 
med ett betydande tillskott af rektor Möllers enskilda medel en 
gård, närmare intill skolan, nämligen vid Storgatan nära torget 
och midt emot prostgården. Denna nya ämbetsgård var belägen 
vid den s. k. »mellanraden», och hade en del hus åt Gamla ga
tan. Den innehöll en mängd lägenheter, de flesta dock tämligen
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onyttiga skräprum, men befann sig för öfrigt 1740 i ett någor
lunda hjälpligt skick.

Som uti köpesumman ingick en del af Rudbeckska testaments- 
gårdens pänningar, ingåfvo assessor Carl v. Rudbeck och rektor 
Möller gemensamt en skrifvelse till konsistorium, daterad 1740 
den 27 November, med anhållan, att de 1,050 daler, som ingå 
uti den nyligen köpta gården, »måtte insättas på bank mot vanligt 
intresse». Härefter förekommo 1741 den 14 Jan. dels Möllers 
»förlikningsskrift» om testamentsgårdens pänningar och deras in
sättande på bank »till skolans och gårdens reparation», dels magi
stratens fullständiga redogörelse för gårdsköpet med alla därtill 
hörande speciella uppgifter och siffror.

Till prosten Lidius i Örebro skrifves 1743, att han tillsam
mans med rektor Möller och öfriga lärare skall göra en »urskilj
ning» af sådana lärjungar, som hafva »föga snille» till bokliga 
studier, på det att de i stället må »begifva sig i kronans tjänst 
eller annan nyttig näring».

Påföljande år 1744 den 5 April skrifves, att en del Örebro- 
lärjungar blifvit improberade för upptagande på gymnasium, hvar- 
för prosten Lidius anmodas föreslå rektor Möller, att denne skaf
far sig vikarie. Detta förslag synes dock hafva varit något för 
hastadt, enär prosten i sitt svar, dateradt den 16 Maj, tager rek
tor Möller i försvar, och intygar att denne är flitig och nitisk. 
Han har fullgjort icke blott sina egna trägna åligganden, utan 
äfven, vid inträffande förfall för öfrige lärare, på sina från skolan 
lediga dagar uppehållit deras tjänsteåliggande, på det att skol
arbetet ej skulle ligga nere. Lidius omförmäler äfven att rektor 
Möller tager sig saken rätt djupt till sinnes. »Han sörjer», skrif- 
ver Lidius, »hans tårar rörde mig». Utom sin flit och samvets- 
grannhet i tjänsten har Möller äfven »gjort god förbättring på 
rektorsgården, med vacker tillsats af egna medel». Hans gåfva 
vid inköpet af gården utgjorde icke mindre än 606 daler 22 öre. 
Möller synes hafva haft ett tungsint lynne, men skötte sitt skol
arbete med framstående nit och plikttrohet intill sitt sista.

Om honom antecknas af en bland hans efterträdare: »(recto- 
ratu summa diligentia functus) placide anno 1146 obdormivit». 
Sistnämda uppgift om dödsåret preciseras af konsistorii protokoll 
för sistnämda år, då det antecknas, att rektor Möller, enligt från
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Örebro nyligen ingången underrättelse, »efter någon tids opasslighet 
och efter halfaunan veckas sängliggande afled den 5 Januari 1746 
kl. 5 på morgonen».

12. Jonas (Henrici) Höijer Nericius, 1746—64.
Född vid Dylta bruk den 1 Nov. 1696. Fadern Henrik 

Höijer, hvilken härstammade från »gammal och namnkunnig tysk 
adel», var bokhållare vid Dylta (rationarius ad officinam sulphu- 
ream) och blef därefter intressent uti oeh direktör för svafvelbruket, 
sist mantalskommissarie öfver västra Nerike. Modern, Susanna 
Gadd, var dotter af prosten Leonard Adolph Gadd i Axberg 
(F. 54; på hvilket ställe hennes namn dock saknas). Sonen Jonas 
undervisades privatim i hemmet från sitt 5:te till sitt 10:de lef- 
nadsår af informator, då varande teologie studeranden Lars Brå- 
vik (F. 233), och bevistade således ingen trivialskola, utan kom 
omedelbart till Strengnäs 1706 vid endast tio års ålder. Rektor 
i Strengnäs var då lektor J. Törnros. Jonas fortfor att vistas i 
Strengnäs till 1717, då han såsom notarius gymnasii med en väl 
utarbetad latinsk oration, »ligate skrifven», (således på vers), tog 
afsked från gymnasium, och försedd med hedrande betyg begaf 
sig till Upsala. Fadern hade under tiden dött 1711. Under sex
ton akademiska år innehade Höijer konditioner på åtskilliga för
nämligare ställen, såsom hos hofkansleren Geising, general Koskull, 
landshöfding Reuterholm m. fl., och tillvann sig allmänt erkän
nande för sin skicklighet såsom lärare och uppfostrare.

I konsistorii handlingar synes hans namn första gången 1723 
den 12 Juni, då studiosus Jonas Höijer anmält sig till erhållande 
af kollektstipendium. Några år därefter, 1730 den 27 Maj, är 
han sökande till det ledigvarande lektoratet i latin vid Strengnäs 
gymnasium efter lektor Malmenius, hvilken samma år blifvit be
fordrad till Floda pastorat. (F. 130). Två år senare 1732 söker 
Höijer konrektoratet eller kollegat i tredje klassen; och har 1733 
vunnit befordran till sistnämda tjänst i Örebro. Detta var hans 
första offentliga befordran; och han var då 37 år gammal.

Med skolförhållandena i Örebro stod det mycket illa till, och 
särdeles eländiga voro lärarnes lönevilkor, mestadels bestående af 
socknegångsmedel, hvilka mycket dåligt utföllo. Höijer kunde 
skatta sig lycklig, att han jämte sin ordinarie skoltjänst fått en
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kondition såsom informator hos prosten doktor Joh. Strömer i 
Örebro. På denna privata anställning hade han sitt dagliga uppe
hälle och kunde med förståndig hushållning äfven skaffa sig »klä
der på kroppen»; ty af de med skoltjänsten förenade lönemedlen 
utfick han »minsta delen».

Såsom öfverste kollega hade han sin socknegång i staden, 
hvarest medlen, särskildt från de s. k. »Smedjebackarna», så dåligt 
inflöto, att efter ett eller annat år mer än hälften af de betalnings- 
skyldige resterade med sina afgifter, hvilka måste hopsamlas af 
löntagaren personligen »öresvis». Socknegången ansågs som ett 
tiggeri, hvilket man efter godtfinnande kunde undandraga sig. Såsom 
tillräckligt skäl anfördes, att man icke »hade råd» att betala något, 
eller att man »icke hade några barn i skolan» o. s. v. Det var 
icke mycket uppmuntrande att vara löntagare under sådana för
hållanden.

Emellertid började Höijer redan strax efter sitt tillträde till 
kollegatjänsten 1733 att, med sedermera under hela sin tjänstetid 
aldrig tröttnande nit och omsorg om skolans bästa, meddela sig 
med sina förmän i Strengnäs om skolans förhållanden, och om »de 
hinder, som stodo skolans upprättande emot», samt om nödiga 
åtgärder till sådana hinders undanrödjande.

Flere af lärjungarne, särskildt af stadsgossarne, hade mindre 
begåfning, samt visade föga fallenhet för boken; men hindrade och 
uppehöllo de flitigare och bättre begåfvade, och borde därför icke 
i skolan »nöta bort sin tid i onödan och utan frukt», utan hellre 
öfvergå till näringarna.

Han föreslog därför redan 1733, att vederbörande måtte er
hålla befogenhet att göra ett »forsigtigt urval af discentes».

Vidare yttrar sig Höijer om föräldrarnes skyldighet att »vårda 
sig om» sina barn, äfven sedan de väl fått in dem uti skolan, och 
icke underlåta att efterfråga deras »framsteg», och huru de »skicka 
sig»; samt önskar, att hemmen borde samverka med skolan, och 
»föräldrarne samtala med lärarne»; för åstadkommande af så god 
frukt som möjligt af skolgången.

Skolhuset är trångt och om vintern kallt. Alla lärjungarne 
läsa i sammma rum. Inga »afskrankningar» finnas emellan klas
serna; hvadan ett »faseligt sorl» uppkommer, som verkar störande
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både för lärare och lärjungar; andra olägenheter med det gamla 
skolhuset att förtiga.

Härpå resolverades, att »prosten Strömers betänkande skall 
infordras om dessa postulata». Betänkandet inkom, hvari prosten 
gaf Höijer rätt i det allra mesta, undantagandes i afseende på 
»två uppbördstider om året» af lärarelönen. Men alltsammans sy
nes sedermera halva åter råkat i glömska. Åtminstone förspörjas 
inga verkande åtgärder.

I Maj 1734 skrifver Höijer åter om lönen, och sockengången 
i staden. Allt står ännu pä den gamla foten. Höijer, som sällan 
klagar, äfven under rätt svåra betryck, yttrar sig nu om denna 
»släta beställning», som han efter fleråriga akademiska mödor om
sider fått; samt talar om sin »förtviflade lycka och de förslitna 
lästa åren» af sin ungdom. Hans enda »expectans» eller hopp 
till befordran är efter rektor Stafhell i Nyköping, hvilken han hoppas 
skall blifva pastor i Dunker; hvarefter Höijer skall kunna söka 
den efter honom ledig blifvande rektorsbefattningen i Nyköping.

En något ljusare framtid, med afseende på lifsuppehälle och 
bärgning, visar sig 1735 på hösten, då Höijer befordras till kon- 
rektor och det med konrektorssysslan förenade Ekers lilla pastorat; 
om hvilka tjänster d. 19 Nov. skrifves, att fullmakt för Höijer 
skall »komma med det snaraste». Denna fullmakt finnes ganska 
riktigt bland Höijers skolpapper äfvensom hans senare fullmakt å 
rektorstjänsten 1746. Formuläret eller ordasätten för båda dessa 
handlingar är i hufvudsak detsamma som det ännu brukliga.

Ekers prestgårdsbyggnad, med därtill hörande hus, var mycket 
förfallen och bofällig, och prästgården därjämte betungad med tryc
kande skattebördor. Syneförrättning å prästgården skulle nu hållas, 
och Höijer »påminner» 1736 i Maj om konsistoriifullmäktig vid 
nämda husesyn. Ett utförligt memorial om Ekers förfallna präst
gård ingår 1737 i Februari; och påföljande år 1738 skrifves om 
»några mål för riksdagen», bland dem om Ekers prästgård.

Året därpå har Höijer flyttat ut till Eker, och anhåller då 
om »en beskedelig man till biträde i tjänsten». Till honom sändes 
då herr Lars Ökner, hvilken tyckes hafva varit Höijers medhjäl-

*) Ordet betyder väl en sådan, som kan hafva besked med sig; sålede 
en allvarlig och dugande lärare.
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pare i skoltjänsten ända till 1745. Höijer skrifver då i slutet af 
Februari och början af Mars, att lian önskar »blifva sin vikarie 
kvitt». På denna, såsom det. tyckes, billiga anhållan svarar kon
sistorium genom att remittera saken till utlåtande, dels af prosten 
Strömer, dels af vikarien Ökner.

I befodringsväg hade Höijer 1736 i September sökt rekto
ratet i Nyköping efter Stafhell, samt flera år därefter 1745 sökt 
Axbergs pastorat, och sistnämda år haft konsistorii missiv till Sköl- 
lersta; men blef 1746 i Januari rekommenderad till rektor i Örebro 
efter aflidne Andreas Möller. Konsistorium resolverade, att »som 
Höijer är en lärd och skickelig man samt har troget och väl 
tjänt», så skall han få fullmakt på rektorstjänsten i Örebro. Han 
skall dock för detta ändamål först skrifva sina vederbörliga teser. 
Sådana »Theses pro munere rectoris« ingingo till kapitlet i manu
skript 1746 i April, fullständigt utskrifna; och visa sig hafva varit 
af ett synnerligen intressant innehåll, samt äro utan tvifvel samma 
»theses miscellanece» som (hos Follén s. 156) anföras såsom tryckta 
i Strengnäs 1746.

Strax efter sitt tillträde till rektoratet skrifver Höijer 1746 
i Maj, att »skolan är mycket afsigkommen». Det beror hufvud- 
sakligen på dålig underbyggnad i de lägre klasserna, »mest i andra 
klassen». Namnet på läraren därstädes nämnes ej ännu. I prima 
kan man icke mera medhinna än paradigmata. Allt det öfriga 
måste därför ankomma på sefczznda-klassen. Han föreslår för vin
nande af rymligare lärotid, att undervisningen något afknappas för 
dogmatik (epitome credendorum sive repetitio theologica) till för
mån för grammaticalia.

»Sångsocknegången», hvilken allt sedan inpå rektor Möllers 
tid varit »aflagd», borde på af Höijer anförda och tungt vägande 
skäl, så vidt ske kan, upprättas, eller annan utväg beredas till 
någon uppmuntran för discentes; ty desses antal har just af brist 
på någon slags uppmuntran ansenligt förminskats. Rektor bemö
dar sig att visa, hurusom kongl. förordningen icke lägger något 
hinder i vägen mot sådan sångsocknegång, såvida den af konsi
storium tillätes, enär inga andra medel till discentium understöd 
och uppmuntran finnas än de som i sådan form godvilligt gifvas. 
Vidare lemnas förslag om skolböcker, samt om lektionernas ordent-
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liga förrättande i klasserna. Detta bifalles, men icke det om säng' 
socknegången. Afslaget om denna motiveras icke*).

*) Beträffande sangundervisningen hade sedan 1734 föreskrifvits, att »no- 
terna hädanefter skola utnämnas icke på det gamla sättet — do, re, mi, fa, 
so utan med bokstäfver c, d, e, f, g och sem itonerna cis, dis, fis o. s. v., hvilket 
nu är det allmänt vedertagna».

Ännu samma år 1746 skrifver Höijer utförligt, om skolhusets 
behöfliga förbättring, hvilken af flera skäl är en »tvingande nöd
vändighet», samt ytterligare om sångsocknegången; vidare också 
om årets missväxt och nöden för löntagarne, samt om den mindre 
olägenheten för allmogen att efter fördelning (division) utgifva sin 
del än för indelningshafvare att »för hela sin andel lida brist och 
ruin». Slutligen omnämnes ock den för sex år sedan (1746) inköpta äm
betsgården, hvilken innehåller »en mängd odugliga och onyttiga 
skräpkammare», som måst användas att lägga halm, hö och annat 
foder uti, af brist på liöskulle eller annat lämpligt uthus; men 
som med afseende på bostadsrummen redan är så godt som obe
boelig, hvarför anhålles om konsistoriifullmäktig för syneförrättning 
å nämnde gård.

Härpå afgifves följande korta resolution: Kollektmedel till 
skolhusreparationen beviljas, nämligen »så mycket som finnes»; sång
socknegången är redan afslagen, konsistoriifullmäktig är tillsatt, 
och kan därvid ingen ändring göras.

1 en följande skrifvelse samma år, 1746 i November, är fråga 
om bevakande af skolans rätt hos kyrkan och enskilde. Höijer 
skrifver: »Redan äro tjugo år förflutna, sedan sist räkning gjordes (!), 
hvarorn jag konsistorium »påmint», men ännu intet »svar», ännu 
mindre någon handräckning undfått». Sådana »påminnelser» be- 
höfde äfven till själfva konsistorium göras!

För öfrigt erinras om skolreparationen och de mottagna kol- 
lektmedlens otillräcklighet för behofvet. Beträffande sångsockne
gången yttras, att »subsidia» (understöd af ett eller annat slag), 
»dessa eller andra, behöfvas ovillkorligen, om skolan någonsin skall 
komma i stånd. Skolans tillstånd är sämre än någon kan tro». 
»Nästa termin, fruktar jag, att man af brist på ungdom knappt 
skall kunna öppna en skoldörr».

Ytterligare svårigheter af åtskilliga slag hafva tillkommit. I 
Maj och Juni 1747 klagas öfver den »privata kammarvägen till



CVIII »Privata kammarvägen». Joh. Mellring, fel på talförmågan. 

gymnasium«, hvilken måste blifva någorlunda stängd, om icke skolan 
skall blifva alldeles ödelagd.

Därmed åsyftas, att en del disciplar med alltför omogna kun
skaper genom privat handledning i otid afgingo från skolan och 
blefvo upptagna på gymnasium. »Transferendi till gymnasium 
böra hafva uppnått det föreskrifna måttet af kunskaper för afgång 
från qvartaklassen». Detta är den rätta regeln för uppflyttning 
(hcec est justa regula examinis transferendorum). Detta är den 
rätta midten, mellan för strängt kvarhållande i skolan och tygellös 
afgång från densamma (medium illud inter servitut em et lic entiam).

»Skolan står på fallrepet till sin undergång». »Är det con- 
sistorio godt, att skolan skall gå under, så gerna för mig (per 
me licebet)! Jag har sagt min mening och har uppfyllt min pligt 
(dixi et salvavi animum meam et officium meum).

Ett särskildt, af rektor förut påpekadt missförhållande, som 
har sin egen märklighet, var att i sekunda-klassen ännu tjänst
gjorde den gamle länge sedan uttjänte hörareu Johan Mellring. 
Denna hade i sin krafts dagar varit en god lärare, men hade 
blifvit träffad af slag och var nu alldeles »vanför» samt till skol- 
tjänst inkapabel. Han hade fel på talförmågan o. s. v. samt var 
dessutom så utarmad, att han led brist på nödiga kläder. God 
vilja att tjäna, så godt han kunde, saknades icke; men förmågan 
motsvarade ingalunda den goda viljan. Han skulle tillika vara 
lärare i »sång», och med hans lektioner såväl i grammatikan som 
i sång stod det mer än illa till. Rektor hade bjudit till att få 
honom befordrad till hospitals- och fattighuspräst i Strengnäs, hvil
ken befattning han något så när väl, och förmodligen med hjälp- 
ligt god uppbyggelse, kunnat sköta, då hela befattningen endast 
bestod i att hålla bön med fattighusgummorna dagligen och om 
söndagarna uppläsa en predikan (förmodligen ur en tryckt postilla) 
samt leda psalmsången. Till allt detta var han tjänstbar; och 
det var just till pastores Xenodochii (fattighuspräster) som gamle 
uttjänte skolmän enligt häfdvunnen^rMzs plägade befordras. Någon 
borgare i Strengnäs eller någon skolkollega därstädes hade före
slagits att mot lämplig ersättning sköta den ekonomiska sidan af 
befattningen. Men detta förslag, med hvilket alla parterna utan 
tvifvel hade varit bäst belåtna, behagade ej konsistorium, som synes 
hafva haft någon annan afsigt; ovisst hvilken. Slutet blef, att
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Mellring måste tjäna kvar vid skolan, så oduglig han än noto
riskt var.

Förhållandet förekommer alldeles otroligt. Någon förklaring 
lemnas icke, men ett faktum är, att någon vikarie icke antogs 
förrän flera år därefter, nämligen 1151, och då genom landshöf- 
dingens intercession; hvarefter Mellring omsider genom döden be
friades, efter ytterligare trenne långa års vedermödor, 1154. Detta 
såsom exempel på de svårigheter af både ett och annat slag, med 
hvilka skolan samt dess varmhjärtade och nitälskande rektor Jonas 
Höijer hade att kämpa.

Under allt detta har Höijer allt ifrån sitt tillträde till rekto
ratet 1746 i Juni meddelat fullständiga underrättelser om den 
1740 inköpta ämbetsgården; vidare 1746 i September har han 
utredt och med afskrifter af anskaffade samtliga originalhandlingar 
belyst förhållandena angående den Rudbecksa testamentsgården, 
hvilken 1658 såldes till rådmannen Joh. Bengtsson, och som nu 
från dennes efterkommande skall försäljas på auktion »i morgon 
den 23 September 1746». Likaledes har han 1747 och åren där
efter lemnat en utförlig relation och redogörelse för samtliga öf- 
riga till skolan tid efter annan testamenterade gårdar, hvarigenom 
den fullständiga historien om alla dessa gårdar ligger för forsk
ningen i fullt öppen dager. Genom sin grundliga och upplysande 
framställning af alla härtill hörande data och fakta har Höijer 
gjort sig väl förtjänt af efterkommandes tacksamma erkännande, 
liksom hans nit och hängifvenhet för skolans bästa, med hvilken 
hela hans personlighet sammanväxt, är alldeles omisskänlig.

Märkligt är, att ofta, när Höijer genom en lång och utförlig 
deduktion sökt att till komplett evidens uppvisa riktigheten af sin 
uppfattning angående någon viss skolangelägenhet, affärdas denna 
af konsistorium eller dess protokollsförare helt knapphändigt så
lunda : Upplästes en »vidlyftig» skrifvelse från rektor Höijer (hvars 
motivering icke ens nödtorftigt refereras), hvarefter konsistorii re- 
resolution kommer kort och godt, på tre eller fyra rader.

Beträffande ämbetsgården »från 1740 samt bevakandet af sko
lans rätt och bästa hos kyrkan och staden» nämnes än den ene 
än den andre landtprästen t. ex. prosten Herdman i Glanshammar 
(F. 1159), kyrkoherden Bildman i Ekeby (F. 121) såsom konsi- 
storiefullmäktig. Allra enklast hade väl varit, att ett sådant upp-
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drag lemnats åt Jonas Höijer själf. Möjligen har det dock varit 
en rangsak, och konsistorium ansett sig böra representeras af en 
person i högre samhällsställning än en anspråkslös skolrektor. 
Därvid bör dock märkas, dels att en skolrektor äfven i rang ansågs 
jämnställd med en lektor vid gymnasierna, dels att både en föregående 
rektor (Abr. Walingius) och en efterträdare (P. Widell) hedrats med ett 
sådant förtroendeuppdrag. En lämpligare person att »bevaka sko
lans rätt» än Jonas Höijer själf, som inlagt hela sin personlighet 
i denna sak, hade konsistorium omöjligen kunnat få, och hvad de 
omförmälda, högt aktade prästmännen från landet beträffar, så är 
fullkomligt säkert, att de icke hafva kunnat anföra något annat eller 
mera än just det, som Höijer själf uppdagat och för dem anvisat.

Om Höijers rediga, intressanta och upplysande sätt att referera 
fakta vittnar hans 1748 till landshöfdingen meddelade »Rotulus 
actorum, eller sammandrag ur akterna» angående de från skolan 
försålda skolmästaregårdarna, hvilket är hämtadt från hans bland 
skolhandlingarna förvarade koncept, samt in extenso aftryckt i tredje 
häftet af dessa Blad sid. 12—24.

Vidkommande skolhusets reparation skrifves 1749 i September, 
att huset är i så hög grad förfallet att det behöfver »ansenlig» 
reparation. Bland annat påpekas, att docentes et discentes omöj
ligen kunna bärga sig utan eld och värme i det stora rummet 
(som dessutom var fuktigt och unket, samt led af bottensyra ge
nom vattnets nedrinnande från kyrkogården). En »kakelugn» där
städes behöfves oundvikligen. Landshöfdingens besigtningsskrift 
1750 i Febr, upplyser i detalj, huru det stod till med skolhuset.

I Januari 1751 är »genom landshöfdingen» en större repara
tion verkställd, hvarom en räkning företes på ur ränteriet lyftade 
407 daler. Åtskilliga bristfälligheter återstå ännu, om hvilkas af- 
hjälpande »landshöfdingen» lofvat att draga försorg.

I fråga om ämbetsgården skrifves 1750 i Oktober, att ännu 
ingenting blifvit uträttadt annat än »fruktlösa besigtningar» och 
»stridiga rådslag». Rektor medsänder nu, för att om möjligt 
komma till skyndsammare behandling och bättre ändskap med saken, 
förslag till skrifvelse till landshöfdingen, hvilket förslag endast be- 
höfde genomläsas (eller renskrifvas samt till landshöfdingen med 
posten befordras.
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»Landshöfdingen» insänder 1751 i Febr, till konsistorium en 
till honom från Höijer ingifven skrift med förord för Olaus Berg
gren att blifva vikarie för Mellring. Äfven rektor erinrar om att 
ärendet »presserar skyndsam expedition», och att det för skolans 
»välfärd» är nödvändigt, att någon åtgärd vidtages. Underrättar 
äfven, att han varit nödsakad att »lagsöka» staden för att utbe
komma hyran för gården. Konsistorium svarar med vanlig snäfhet, 
att beträffande »substitut» för Mellring »vill konsistorium därom 
draga förkorg» (icke ett ord mer), och beträffande hyran »afgår 
bref till landshöfdingen». Emellertid var saken omsider så långt 
kommen, att en vikarie för Mellring nu verkligen (1751) är an
tagen.

Frågan om »Ekers husesyn» är ännu 1751 icke utagerad, utan 
befinner sig vid »lagmansrätten». Prästgården är betungad med någon 
ovanlig skattebörda och innehafvaren måste betala »ränta» för hem
manet o. s. v.

Till Viby pastorat har rektor Höijer 1749 anmält sig såsom 
sökande, och bifogar då en utförlig och upplysande meritförteck
ning. Samma år i December befinnes han vara förbigången för yngre 
och mindre meriterade medsökande (1), och inlägger då en »ödmjuk 
föreställning, icke för att klaga utan för att ej vidare blifva pre- 
judicerad». Följande år, 1750 i Maj, söker han förslag till Kumla 
eller Stigtomta pastorat. »Kunde väl vid min nuvarande syssla 
någorlunda hafva mitt bröd», men hyser betänkligheter att låta 
befordran ankomma på »hög ålder», då det blir »för sent».

Efter denna tid ända intill sin död, som inträffade först 14 
år härefter, har den högt förtjänte mannen icke sökt någon befor
dran, utan nöjt sig med sitt torftiga »bröd» såsom skolrektor i 
Örebro, hvilken tjänst han själf bedömt såsom i ekonomiskt af- 
seende till och med något »svagare» än konrektoratet i förening 
med Eker; »hvilket jag, som själf pröfvat på båda tjänsterna, bäst 
kan intyga». Han hade få behof, förstod att nöja sig med litet, 
och besatt konsten att få de små tillgångarna att räcka till.

För öfrigt arbetar han allt fortfarande flitigt och oaflåtligt i 
skolans tjänst; insänder 1747 till Strengnäs af honom själf i öf- 
verensstämmelse med skolkonstitutionerna utarbetade fullständiga 
böjningsmönster för grekiska och latinska språken (paradigmata 
grceca et latina), som skulle tryckas i Strengnäs, samt yttrar sig 
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1749 om »bristen på tjänliga läroböcker» och ingifver förslag titl 
bättre o. s. v.

Med lärjungeantalet i skolan stod det, af skäl som redan 
blifvit antydda, så dåligt till, trots rektors nit, grundliga lärdom 
och framstående undervisningsgåfvor, att t. ex. 1747 hans catalo
gue discentium, med tillagda upplysningar angående lärjungarnes 
begåfning m. m., upptager summa 26 lärjungar i läsklasserna samt 
10—12 räknegossar, således mellan 30—40 lärjungar i hela sko
lan. Det var det minsta antalet sedan pesttiden 1710—11.

Beträffande olägenheten däraf att Örebrolärarne på 1750-talet 
fått sin lönespanmåls-indelning i Södermanland i stället för i 
Nerike, erfordras för åvägabringande af ändring en vidlyftig och 
delvis med icke ringa obehag, ledsamheter och missförstånd för
enad skriftväxling.

Aret 1755 förordnades rektor Höijer under prostens vistelse 
vid riksdagen att vara »censor vid boktryckeriet i Örebro.

Efter anhållan af Höijer om antagandet af en pædagogus att 
undervisa i innanläsning och katekes, hade magistraten förklarat 
sig villig att antaga en sådan mot »protektion» (men utan yttrande 
om lön), hvarpå konsistorium resolverade, att om magistraten vill 
antaga »och löna» en sådan lärare, skulle han få konstitutorial.

Några få år före sin död hade Höijer råkat ut för den olyc
kan att, stadd på väg till skolan, blifva öfverkörd af en skenande 
häst. Detta skedde 1757. Han blef då mycket illa skadad, och 
blef liggande midt på gatan alldeles sanslös, samt hemfördes i 
sådant tillstånd och troddes vara död. Efter långvarigt lidande 
blef han dock återställd, men så att han för sin återstående lifs- 
tid var ofärdig och förmodligen måste begagna kryckor.

Hans verksamhetskraft och arbetshåg var dock ingalunda bru
ten. Men 1762 i Augusti anhåller han att »för sin ofärdighets 
och tilltagande ålders skull» få betjäna sig af sin sons, studeran
den Gerhard Reinhold Höjers, biträde i skoltjänsten, »när denne 
blifver från akademien ledig». Härpå svarades, att denna anhållan 
bifalles, »enär stud. Gerhard Reinhold Höijer är känd för stadigt 
lefverne och god skicklighet».

Om den gamle faderns, rektor Jonas Höijers, lärdom och nit, 
samt särskildt hans lediga behandling af latinska språket, vittna 
de talrika på detta språk affattade afgångsbref, examenstal och
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lektionsredogörelser, jämte sockengångsbref m. m., som ännu finnas 
i behåll och nu äro inbundna bland skolhandlingarne.

Emellertid har en ny och lyckligare dag börjat randas icke 
blott för Örebro skola, utan för samtliga skolorna i Strengnäs 
stift. Hedern och tackhamlieten härför tillkommer i främsta rum
met den äfven i så många andra afseenden högt framstående och 
berömlige prosten i Nyköping sedermera biskopen doktor Jakob 
Serenius.

Med öppen blick och varm nitälskan för skolans bästa, hade 
han förstått att genom subskription bereda tillgång till de gamle 
»orkeslöse och vanmäktige» skollärarnes pensionering samt nya, 
skickliga och dugliga lärares insättande i de afgångnes ställe. 
Han har på sådant sätt upprättat Nyköpings skola ur den makt
löshet, i hvilken den råkat, och har lyckats bereda medel för upp
byggandet af ett nytt skolhus därstädes. Äfven vid riksdagarne 
har han verkat till förbättrande af kollegernas ställning, förme
delst »vederlagsspanmålen» vid extra och dubbla uådår, »prostetun- 
norna», när den aflidne kyrkoherden varit prost, »tertialtionde», 
när pastorat öfver nådårstiden genom tvist kommit att stå vakanta 
o. s. v. Af dessa och dylika förmåner blifva efter hand lärover
ken äfven i Strengnäs och Örebro delaktiga.

Till biskop i Strengnäs stift valdes Serenius 1763 i Mars, 
och insänder i April samma år kunglig fullmakt på biskopsämbe
tet, samt tillkännagifver kort därefter att biskopsvisitation skall 
hållas i Örebro dagarne före midsommar.

Skriftlig och muntlig examen med lärjungarne, jämte påföl
jande visitation, ägde rum den 21 och 22 Juni 1763 i närvaro 
af den nye biskopen, biträdd af lektorn i Strengnäs P. Ekegren 
och rektorn i Nyköping E. Sköldberg.

Lärjungarnes examen utföll tillfredsställande. Lärarne vits
ordades hafva användt all flit, hvaröfver biskopen betygade sitt 
erkännande och sin fägnad.

Ilektor Jonas Höijer var af sjukdom sängliggande. Kon
rektor Erik Wasberg, hvilkens krafter af ålder och sjukdom voro 
mycket försvagade, förklarade sig villig att, mot anständiga vilkor, 
lemna den mödosamma skoltjänsten, och nöja sig med Ekers 
pastorat enbart. Kollegernas lönevilkor vitsordades vara alltför 
knappa, och ingalunda svarande mot deras dryga arbete och träl-

v vin



CXIV Höijers alla petita uppfyllda. Sängliggande sjuk. P. Widell v. rektor. 

dom i skolan. Eforus skall söka befordra dem till löneförbättring 
genom subskription. Skolhuset befanns dåligt och bofälligt, och 
klasserna ej genom afskrankningar åtskilda m. m. Nödiga kakel
ugnar fattas. Skyndsam reparation skall föranstaltas. Rektors 
ämbetsgård befinnes så förfallen, att den icke kan bebos, utan 
måste helt och hållet kasseras och ombyggas o. s. v.

Så blir nu omsider nästan i ett slag uppfyldt ungefär allt, 
för hvilket Jonas Höijer, under sin mångåriga verksamhet i Ore
bro skolas tjänst, oaflåtligt hade arbetat och sträfvat. Det är en 
visserligen något sen rättvisa som vederfares honom, ty detta ar
bete och sträfvande har kostat honom trettio år af hans lif. Nu 
gick det för sig på mindre än två dagar att uppfylla allt, hvad 
han begärt och litet till. Det synes hvad god vilja kan utträtta, 
när den finnes, jämte kraft och företagsamhet.

Vi minnas, att det var 1733, som han framställde sin (och 
därmed äfven öfriga kollegers) »slätan beställning och eländiga 
lönevilkor, klagade öfver det »kalla» och olämpliga skolrummet, 
som saknade både »afbalkningar» mellan klasserna (till minskande 
af det »faseliga sorlet») och »kakelugnar» till skydd mot kölden 
(vi kunde tillägga dess osundbet och lifsfarlighet), äfvensom huru 
han efter tillträdet till rektoratet besvärade sig öfver de bortsålda 
skolgårdarna och den nuvarande »ämbetsgårdens» bedröfliga skick, 
och allt annat ungefär lika bedröfligt.

Vi skrifva 1763, då Höijer, såsom vi nyss hörde, befinner 
sig sängliggande sjuk, och icke kan vara tillstädes vid dagens 
högtidlighet, eller i personlig närvaro glädjas öfver de löftesrikare 
utsikterna för den närmaste framtiden.

Rektor Höijer är emellertid i December s. å. fortfarande 
sängliggande, och en af hans medlärare, vice konrektor mag. Wi- 
dell, är förordnad att förestå »direktionen» af skolan. Han synes 
dock hafva uppfattat detta uppdrag något för vidsträckt.

Höijer skrifver nu från sin sjuksäng i December 1763: »Mag. 
Widell har uppvisat för mig ett konsistoriebref, att »direktionen» vid 
skolan är åt honom uppdragen. Jag finner det något underligt, att 
sådant skett utan all kommunikation med mig. Om och när min 
son skall afiräda vikariatet, blifver det svårt att få en annan, som 
underkastar sig mag. Widells befallningar. Jag torde ock på ett 
sådant sätt få löna två vikarier. Hvad uppsikten öfver docentes
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beträffar, lära de andra herrarne mera respektera mina ordres än 
mag. Widells. Denne har nu velat »kommendera till sig» matri
keln, förrätta inskrifningar, utgifva testimonier o. s. v., hvilket 
väl ej kan vara konsistorii mening?»

Konsistorium svarar härpå, att det ingalunda varit dess me
ning att betaga rektor Höijer ledningen af skolans angelägenheter, 
då han har kraft härtill. Hvad matrikeln och skolans öfriga böc
ker beträffar, skola de vara i rektor Höijers vård, och sportlerna 
(för inskrifning m. m.) äfvenledes tillhöra honom allena.

Detta var i December 1763, och på nyåret ingår till Streng
näs den underrättelsen, att rektor Höijer efter långvarig sjukdom 
aflidit den 27 Januari 1764. Han hade då uppnått en lefnads- 
ålder af sextiosju år 2 månader och 26 dagar.

»Hans andlösa lekamen, beledsagad af ett förnämligt och tal
rikt likfölje», blef den 2 Februari med stor högtidlighet begrafven 
i Örebro kyrka, där han fick sin hvilostad; några få steg från den 
skola, inom hvilken han i så många år hade utöfvat sin varmhjär
tade och nitiska verksamhet i undervisningens tjänst. Jordfäst
ningen förrättades af prosten i Örebro, doktor Erik Lidius.

En särskild sorge- och åminnelseakt firades i skolan några 
dagar senare, den 26 Februari, i närvaro af »högtförnäme, förnäme 
och sörjande talrika åhörare, samt hela den studerande ungdomen». 
Minnestalare var kollega mag. Håkan Ekenborg, hvilken själf en 
gång hade varit en bland den frejdade rektorns lärjungar.

Han talade om en framstående lärares och uppfostrares egen
skaper, om gudsfruktan, kärlek till ungdomen och till sitt kall, samt 
lärdom, undervisningsskicklighet och nit i ämbetet; och meddelade 
en kort lefnadsteckning (från hvilken flera af ofvan anförda data 
och fakta äro hämtade). Vi anteckna ur detta åminnelsetal, i kor
taste utdrag följande:

»Många, som nu äro aktade medlemmar i vårt kära fädernes
land, men under sin uppväxande tid hafva nyttjat hans trogna 
undervisning, äro lefvande vittnesbörd om hans lärdom, skicklig
het, nit och flit i undervisningsarbetet. Jag kan knappt utan 
tårar erinra mig de ljufva åren 1748—49, då jag fick betjäna 
mig af hans ömma och lärorika handledning. Jag vördar hans 
stoft; och min erkänsla går ej för långt, då jag betygar, att han
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varit den bäste och trognaste af alla de lärare, som under hela 
min uppväxande ålder hafva ledt mina steg.»

Höijers sista sjukdom, som omsider bragte honom i grafven, 
började strax efter nyåret 1763, då han blef något rörd af para
lyst (slag); hvaraf, såsom ock af en häftigt tillstötande melankoli, 
hans krafter så aftynade, att han vid Valborgsmessotiden måste 
tillkalla sin son från Upsala. I Juli blef ban ännu häftigare an
gripen af slag; men kom sig något före. Han utstod sina lidan
den med orubbadt tålamod, och var nöjd med Guds vilja, samt 
anförtrodde sin sak i Guds hand. Sans och fullt medvetande fick 
han behålla till det sista andetaget. »I ljuflig och stilla ro, samt 
i fast tro på sin frälsare och försonare fick han utan smärtsam
mare dödskamp, stilla och lugnt, såsom ett ljus sakta och varligen 
utsläckes, insomna i döden, den 27 Januari 1764 kl. $ på 
aftonen.»

Vid sorgefesten voro närvarande trenne sörjande anförvandter, 
änkan och de två öfverlefvande barnen. Talet synes hafva gjort ett 
djupt intryck, icke minst på skolungdomen, som uppriktigt sörjde 
sin värderade och afhållne gamle rektor.

Höijer var sedan 1737 förenad i ett lyckligt äktenskap med 
Dorothea Rivelia, dotter af kyrkoherden i Råby och Bärbo Georg 
Rivelius (A. 414). Hon öfverlefde mannen i tjugutvå år och dog 
vid sjuttio års ålder i Örebro den 30 Dec. 1786. De hade sju 
barn (två söner och 5 döttrar), af hvilka de flesta hade dött före 
fadern, och endast två öfverlefde honom, nämligen sonen Gerhard 
Reinhold, född i Eker 1738 (F. 156, 157), och dottern Henrika 
Eleonora, som 1775 blef gift med prosten Gust. Ad. Hallman i 
Axberg (F. 156, 63).

Beträffande Höijers släkt hafva följande upplysningar påträffats. Stam
fadern Henrik Höijer, svafvelbruksinspektor vid Dylta och mantalskommissarie 
öfver Vester-Nerike, synes hafva haft flera barn:

Jonas (Henrici) Höijer, Orebrorektorn, född 1696, död 1764, var en af 
sönerna.

En annan var Henricus Henrici Höijer (filius Henrici olim rationarii ad 
officinam sulphur earn, nunc beate defuncti), förmodligen född omkring 1706, 
inskrifven i Abr. Walingii katalog 1716 den 7 Pebr, i skolans lägsta klass. 
Om denne Henricus antecknas, att han dog i unga år (obiit domi apud matrem 
viduam, in Ökna Längbrogice, anno 1717).

En tredje son till svafvelbruksinspektoren torde hafva varit Laurentius
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(Henrici) Höijer, hvilken 1714 kallas borgare i Orebro, men förut hade va
rit tysk fältskär (elvis Orebroensis, sed antea apad Teutonos chirurgus). Han 
mskrifver 1714 i lägsta klassen af Örebro skola en son Reinhold (Lau- 
rentii) Höijer (som egnade sig åt faderns yrke, och blef däri utlärd, samt 
därefter begaf sig till utlandet 1725), och 1716 en annan son Laurentius 
(Laurentii) Höijer (civis Orebroensis filius) och 1722 ytterligare en son Henri
cus (Laurentii) Höijer (chirurgi legiouis cüjusdam Teutonici filius, nunc incolte 
Orebroensis).

En fjärde son har varit Leonhard Adolph (Henrici) Höijer (rationarii ad 
Svafvelbruket, sed jam defuneti, filius), hvilken 1713 inskrefs i Örebro skola 
i rektors klass, och 1717 upptogs på Strengnäs gymnasium af därvarande rektor 
Samuel Fabritius.

Utom dessa nämnes en femte broder Hindrich och tvänne systrar Susanna 
och Stina-Kajsa. I ett enskildt bref till rektor Höijer, dat. Stockholm den 
3 Januari 1754, hvilket tillfälligtvis kommit in bland skolpapperen, innehållas 
nämligen åtskilliga släktupplysningar. Systern »Susanna M. Höijer» skrifver 
til] brodern rektorn med underrättelse, att hon mottagit prosten Lidii attest 
från Örebro till äktenskapslysning emellan handelsmannen Erik Lekberg (från 
Örebro, änkoman) och »systern Stina-Kajsa» (från Klara församling i Stock
holm), samt omnämner »bror Leonhard» och »bror Hindrich Höijer» (alla i 
Stockholm). Den sistnämde är således uppkallad med samma förnamn som 
den 1717 i skolåldern aflidne brodern.

Rektorn Jonas Höijers namn lefde länge i ett högt aktadt 
minne, och hans son, som 1782 efterträdde honom i ämbetet, 
kallas »inelyti rectoris Jonæ Höijer filius».

15 . Andreas (Svenonis) Lundmark, Nericius, 1765—72.

Född 1722 vid Herregryt i Viby socken; son af kronoskog- 
vaktaren Sven Vidström. Blef prästvigd 1751 den 8 Juli (gamla 
stilen), och är 1754 filosofie kandidat, samt huspredikant hos öf- 
verstinnan och friherrinnan Beata Cedererantz på Trystorp. Han 
afstår den 24 April från sistnämda befattning; hvarefter han 1755 
namnes såsom vice pastor vid domkyrkan, och begär den 26 Nov. 
s. å. rekommendation att varda e. o. bataljonspredikant vid Nerikes 
och Värmlands regemente. Brefvet är dateradt »Onsvi» (Odensvi 
i Viby). Fyra år senare, 1759, söker magister And. Lundmark 
Skägerhults pastorat, och får 2:dra förslagsrummet. En medsökande, 
mag. P. Widell (i Orebr'o), vill klaga ut honom från förslaget, och 
Lundmark afgifver då infordrad förklaring öfver klagomålen. Lund
mark är utom vice pastor i Strengnäs äfven domkyrkosyssloman 
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samt firmes 1763 i September bland sökande till då ledigvarande 
eloquentiæ lektionen vid Strengnäs gymnasium.

Efter Jonas Höijers död i Örebro, 1764 i Januari, utnämnes 
domkyrkosysslomanuen mag. Andreas Lundmark 1764 den 17 Dec. 
till rektor i Örebro. Får då åtnjuta två tredjedelar af rektors - 
lönen. Den nye konrektorn P. Widell får den återstående tredje
delen af rektorsionen samt därjämte en fjärdedel af gamle konrektor 
Erik Wasbergs lön.

Vid sitt tillträde till rektoratet fann Lundmark nödvändigt att 
vända sig till stadens resp, invånare med en »stambok» (subskrip- 
tionsinbjudning) till bildande af en skolkassa för åtskilliga hög
nödiga reparationer i skolan äfvensom till understöd åt fattiga 
skolgossar. Subskriptionen lyckades, och inbragte till det förra ända
målet en summa af 243 daler, och till det senare af 168 daler. 
Detta var i Mars 1765.

I Juni månad samma år skrifver Lundmark till magistraten 
om anskaffande af mindre aflägsna husrum, än de som af magi
straten blifvit för rektor förhyrde »hos skomakaren Bastgren», enär 
rektor enligt skolstadgan bör bo nära intill skolan. »Motion kan 
nog vara god för en person af min ålder och kroppsförfattning; 
men bör icke tagas på sysslans bekostnad». Magistraten re
solverar, att »som» den redan ackorderat med Bastgren, så kan 
ingen ändring däri göras. Det är egentligen detta »sotn», som 
här är det lärorika. Det är det samma som att säga: Hyrandet 
(för billighetens skull) af så aflägsna husrum är visserligen mot 
lagen, vi medgifva det; men vi bry oss icke om lag. Så myndige 
herrar kunde det finnas den tiden! Detta är ett enda litet, exempel 
(bland många dylika).

I September 1765 skrifver rektor om skolans tillstånd, och 
begär 200 daler till tjärning af skoltaket. I samma skrifvelse om
talas rektors förestående disputation i Maj 1766 för den nytill
trädda sysslan. Alla husen i gamla rektorsgården vid Mellanraden 
äro nu efter hållen syn utdömda; och materialier äro anskaffade till 
de nya, som »i vår» skola ombyggas. Nya ämbetsgården, i annan 
belägenhet, kom till stånd 1767.

Sedan en del böcker och handlingar rörande skolan blifvit påträf
fade i en gammal koffert, insändes en inventarielista öfver dessa 
skolans tillhörigbeter, 1766 i September. Vid samma tillfälle om
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formales stiftandet af »Archivum Nericiense». Bland de män, som 
varit verksamme för dettas stiftande, nämnes apologisten i Örebro 
Abr. Samzelius, samt tredje kollega Håkan Ekenborg, äfvensom 
(kamreraren vid Björneborgs bruk i Värmland) G. Vikander. Kon
sistorium betygar sitt »fullkomliga nöje» med dessa samlingar, och 
uttalar särskildt sitt erkännande till apologisten Samzelius.

I den nya ämbetsgården, som 1767 ändtligen kom tillstånd, 
befanns redan 1770 åtskilliga felaktigheter, i det att »svamp börjat 
nära sig i väggarna uti det ena sals-rumtnet» samt att någon för
bättring med näfver och torf borde göras å brygghustaket. Äfven 
här bltf magistratens svar ett bleklagdt nej. De ifrågavarande 
olägenheterna härröra af »oaktsamhet och vanvård», och den får 
innehafvaren påkosta själf, samt tillse det husen i öfrigt icke må 
genom vårdslöshet förfalla. Magistraten »kan icke förplikta sta
dens innevånare och borgerskap att deltaga i förenämnda bristfäl
ligheters iståndsättande.» Detta var således hvad rektor fick rätta 
och packa sig efter. Resolutionen, försedd stadens sigill i stor lack
stämpel, tar sig ogement ståtligt och imponerande ut på sin plats 
i skolans af mångahanda obilligheter uppfyllda »Memorial-bok».

En ny biskopsvisitation i Örebro hålles 1667 på sommaren.
Rektor Lundmark var en högt begåfvad och mycket framstå

ende man, duglig och förtjänstfull rektor, samt allmänt uppburen 
för sina älskvärda personliga egenskaper. Så skrifver Ekenborg 
i ett bref till biskop Serenius: »Gud välsigne biskopen, som för
ordnat en hedersman till rektor här i Orebro». Så yttrar sig hans 
medtäflare P. Widell med aktning och erkännande i ett dylikt bref, 
dat. 1765 »o» om »vår nu varande berömlige rektor»; och har
om denne sin företrädare i rektorstjänsten (på latin) antecknat föl
jande vackra eftermäle: (Lundmark var) »en man af stora snille- 
gåfvor, mycken lärdom och högsta ostrafflighet; han var gillad 
och uppburen af talrika vänner i lifvet, och blef därför ej mindre 
allmänt sörjd och saknad efter döden».

Hans förtidiga död föranleddes af en olyckshändelse. Då han 
nämligen »från sin gård Odensvi» var stadd på väg till Örebro i 
Mars 1772, inträffade att han (förmodligen till följd af stjälpning 
ur åkdonet) råkade afbryta ett ben och skadade sig därvid så illa, 
att han föll i en obotlig och dödsbringande sjukdom, hvilken den 
5 Juni 1772 slutade lians lif vid blott femtio års ålder, sedan
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han under sju år på ett utmärkt sätt, med största flit innehaft 
rektoratet (rectoris munere egregie summäque industriå perfunctus, 
anno ætatis quinquagesimo placide obdormivit).

En annan anteckning*)  innehåller: »Rektor Lundmark var en 
både skickelig och aktningsvärd man; af skolungdomen mycket äl
skad. Sträng mot den lastfulle, men behandlade småfel med en 
varnande godhet. Under hans tid ökades antalet af skolbarnen 
betydligt, men aftog likaså efter hans bortgång, till dess Ekenvall 
blef rektor; hvilken återgaf skolan ett sådant anseende, att antalet 
mer än fördubblades. — Lundmark dog 1772, och lemnade till 
änkan intet annat an åtta söner och två döttrar, hvilka alla ar
betade sig fram till god bergning.»

*) Gust. Broms, i ett interfolieradt eiemplar af Bagge,' Beskr. öfver Örebro.

Vid Lundmarks död blef det cession. Skolan gjorde ingen 
förlust. Kollega i 3:dje klassen mag. H. Ekenborg afslöt skolrä- 
kenskaperna å änkans vägnar. För änkan och de många barnen 
såg det bekymmersamt ut; men de redde sig, och alla barnen kommo 
rätt bra fram i världen, tack vare flit, arbetsamhet och omtanke 
(fäderueärfda egenskaper). Beträffande slägtförhållanden finnes i 
protokollet i hofrätten åtskilliga upplysningar.

Om tre bröder och åtta söner äro följande anteckningar samlade:
Brödren Johan hette först Herrdahl, därefter Lundmark. Var född 1704 

vid Herrgryt i Viby socken, blef gymnasist 1720, student 1722, magister (i 
Åbo) 1732 och präst 1735. Sist kyrkoherde i Lerbäck. Gift med Elisabet 
Stafhell, dotter af prosten Stafhell i Viby (F. 386, 588) och hans hustru Anna 
Margareta Hagman. Afled den 5 Mars 1772, vid 48 års ålder.

Daniel (Svenonius Wijström, post Lundmark), född 1712 vid Herrgryt, 
intogs i Örebro skola 1722, blef gymnasist 1727, student 1733, präst 1748; 
lektor i Strengnäs 1753, prost i Öster-Hanninge 1762, teol. doktor 1772, död 
1776. (F. 752). Var trolofvad med Anna Katarina Stafhell, syster till den 
ofvannämda Elisabet; men bruden dog före vigseln, sedan lysningar till äktenskap 
blifvit afkunnade. (F. 588). Sedan gift med Hedvig Hjortzberg, prästdotter 
från Kjula (F. 565).

Gustaf (Gustavus Svenonis Vidström, post Lundmark), född (1716?) 
likaledes i Herrgryt, inskrifveu som alphabetarius i Örebro skola 1725 den 17 
Aug. Blef sedermera exactor territorialis (länsman) i Viby, och afled såsom 
sådan 1774.

Rektor Anders Lundmark, äfven född vid Herrgryt 1722, var gift med 
Ulrika Stafhell, syster till de båda förstnämnda (F. 588). De tre bröderna 
Johan, Daniel och Anders vore således mågar i samma prästhus, och sinsemel
lan svågrar. Rektorn dog »femtiårig» 1772 (hvarigenom födelseåret 1722 be
kräftas). Hustrun öfverlefde länge mannen. Hon afled 1814.
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Af detta äktenskap föddes åtta söner och två döttrar, om hvilka följande 
anteckningar blifvit påträffade.

1. Johan Daniel, född 1755 på Odensvi. Han var således 1765 en tio
årig gosse, och intogs i »tertia»; kom på gymnasium 1768 den 4 Mars, stu
dent i Upsala. Agnade sig åt medicinska studier. Blef medicine doktor, sist 
provincialinedikus i Verinland.

2. Anders Ulrik, född 1757 på Odensvi. Var åttaårig, då han intogs i 
primaklassen. Afgick från skolan »till skrifvarestaten». Blef bruksinspektör 
vid Ölsboda. Omkom genom drunkning.

3. Gustaf, född 1758 på Odensvi, var sjuårig, då han intogs likaledes i 
»prima». Afgick till Strengnäs gymnasium vårterminen 1775. Blef präst. Död 
såsom adjunkt.

4. Carl, handlande i Norrköping, tit. kommerseråd. Samlade förmö
genhet, men förlorade den. Död 1381.

5. Sven Adolf, dog som apologist i Örebro.
6. Per, född i Viby 1762, blef student 1783 och medicine doktor 

1793 samt lektor i medicin och naturalhistoria i Strengnäs 1812, erhöll profes
sors titel 1822; blef emeritus 1827 och afled 1844.

Hans änka, professorskan Anna G. Landmark, född Ekvall, gifver uti skrif- 
velse dat. Odensvi den 10 Juli 1853, »till minne af sin svärfader, rektorn i 
Örebro Anders Lundmark och sin aflidne make professorn och lektorn Per 
Lundmark, hvilken vid detta af fadren med framgång styrde läroverk grundlagt 
sina studier», ett stipendiekapital af 1000 riksdaler banko.

7. Erik, handlande i Norrköping; dog ung.
8. Otto, äfven handlande i Norrköping.
Af de tvenne döttrarna känna vi endast jungfru Lisa Brita Lundmark, hvil

ken förekommer 1775, och då hade till förmyndare kaplanen i Viby Jöns 
Söderberg.

16. Petrls Widell (förut Widmark), Nericius, vektor 1775 
—81.

Född på Gullberga i Viby 1725 den 11 Januari (nya stilen), 
son af Per Hansson, en aktad landtman (patre inter agrioolas 
honesto). Inskrifves af rektor Andreas Möller såsom lärjunge i 
Orebro skola 1735, med namnet »Widtnark»; hvartill af senare 
hand är fogadt tillägget: »post vocatus Widell». Blef gymnasist 
1739 (eller 1740) och student 1748. Undergick prästexamen (exa
men sacerdotale) och blef prästvigd 1751 den 10 Juli (gamla 
stilen). Blef då missiverad till pastorsadjunkt i Skagershult (hos 
Gustavus Flodinus, F. 489. 57). Ar 1753 den 15 Augusti begär 
han, som då var »två års präst», konsistorii tillstånd att få resa 
till Lund för att fortsätta sina studier; hvilket beviljas, jämte godt 
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loford. Påföljande år 1754 den 22 Juni är han, som förmodligen 
under sin prästerliga tjänstgöring idkat studier, graduerad i Lund, 
och begär i Juli samma år att erhålla »en tjänlig station». Härpå 
svaras att pastor i Skagershult icke sedan förra året erhållit någon 
hjälp; men 1754 befinner sig Widell såsom adjunkt i Knista (hos 
Olof Hallström. F. 267). Anmälde sig 1756 i Augusti såsom sö
kande till lediga fcozireitorsbeställningen i Strengnäs.

Sin första befordran i skolans tjänst erhöll Widell, då han 
•den 8 Mars 1758 bekom fullmakt att vara kollega i tredje klassen 
i Örebro. Med denna klent aflönade tjänst fick han, i trots af 
■sina lärdomsmeriter, under flera år nöja sig. Aflöningen skulle 
bestå i socknegångspenningar af staden; men flera af stadsborna 
voro »ganska tröga att betala» dessa medel, särskildt de på »Smedje
backarna» boende. Det var samma erfarenhet, som Jonas Höijer, 
såsom kollega pröfvat på. Afven Widell måste nu begära konsi- 
■storii bistånd att utfå sina halfören. Då detta är allt hvad han 
har att lefva af, beder han 1761 om konsistorii »föreskrift» (förord) 
hos landshöfdingen; hvilket beviljas. Resultatet blef förmodligen 
icke mycket bättre än förut. Under tiden söker Widell, som utan 
tvifvel var i besittning af grundliga kunskaper och var en dugande 
man, befordran dels till pastorat dels till rektorat eller lektorat. 
— Skagershults pastorat, förmodligen äfven då ett bland de sva
gast aflönade i stiftet, var ledigt, och söktes af honom 1759; men 
han nådde ej förslagsrum. Han hade själf därstädes tjänstgjort 
•och torde haft utsigt att vinna denna befordran; försökte därför 
att utklaga And. Lundmark (hvilken sedan blef rektor i Örebro) 
från förslagsrummet till Skagershult. Ingendera fick tjänsten. Sökte 
■Svinevads pastorat 1760 tillsammans med Ericus Marek (seder
mera apologist i Örebro). Aflade »examen pastorale» samma år.

Anmäler sig i November 1760 såsom sökande till »den vid 
gymnasium ledigblifvande lektorsbefattningen» (ämnet ej uppgifvet), 
åberopande 13 års meriter. Beklagar sin »torftighet och andra 
tryckande omständigheter», och bifogar rektor Höijer vittnesbörd 
om sin flit och förhållande vid skolan. Ett par år därefter 1762 
-söker han rektors- eller fconrettorstjänsten i Nyköping, och begär 
jörsta ledigblifvande lektorat, rektorat eller konrektorat samt kla
gar att Sköldberg blifvit honom föredragen till rektor och Flod
mark till konrektorsbefattningen. Under rektor Jonas Höijers sista 
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sjukdom 1763 i November begär Widell att få direktionen öfver 
skolan och förordnande såsom vice rektor.

Efter anmälan att rektor Höljer med döden afgått den 27 
Januari 1764, begär Widell den 15 Febr, rektorsbefattningen samt 
att få (hela) lektionen i fjärde klassen; men konsistorium ansåg, 
att Widell ej ensam bör förestå nämda klass. Han uppehåller 
emellertid rektorsbefattningen, men skrifver sig ännu den 24 Juni 
1764 «collega scholæ», då han begär konrektoratet i Strengnäs 
eller i Örebro, i händelse någon af konrektorerna därstädes blifver 
befordrad till rektorssyssian i Örebro. På nyåret 1765 utniimnes 
han till ordinarie konrektor efter E. Wasberg, och får »en tredjedel 
af rektorsionen samt en fjärdedel af konrektor E. Wasbergs lön». 
— Under ett afgångsbref till Strengnäs 1765, undertecknar han 
sig såsom »designatus rector Orebr.» Ilektor blef emellertid An
dreas Lundmark, som efter att hafva blifvit utnämd den 4 Ja
nuari, tillträdde tjänsten något senare samma år (1765), och snart 
tillvann sig allmänt erkännande. Widell, hvars hufvudämne synes 
hafva varit matematik, söker emellertid i September 1765 den nu 
i Strengnäs ledigvarande matematiska lektionen, och insänder sin 
meritförteckning. Af denna framgår, att han efter att hafva såsom 
lärjunge frekventerat Örebro skola och vidare Strengnäs gymnasium 
i »åtta» år, blef student i Upsala 1748. Af samma meritförteckning 
bekräftas de förut uppgifna data för hans prästvigning, promotion 
och kollegabefordrau. Åberopar för öfrigt sin mångåriga tjänst
göring i skolan och församlingen (Skagershult, Knista och Eker) 
samt öfriga meriter; hurusom han på nyåret 1765 förordnades att 
såsom vice rector förestå »direktionen» öfver Örebro skola, »hvilken 
jag ock innehaft intill nu varande berömlige rektors hitkomst, haf- 
vandes under denna tid icke allenast skolan märkligen tilltagit i 
flor och anseende, utan ock skolhuset undergått en ansenlig repara
tion, hvarvid jag ej ringa besvär haft». Åberopar en kongl. skrif- 
velse af 1754, att vid Strengnäs gymnasium alltid några lectores 
af bägge nationerna (Sudermanna et Nericia) böra finnas. Därför 
och emedan efter lektor Mose’s död nu ingen lektor finnes af Neri- 
kes nation, och en Nericius nu söker, så hoppas jag, att denna 
ansökan vinner bifall; hälst som den närmaste tur, som jag i an
seende till min syssla kan hafva till befordran, är antingen till 
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lektorat eller rektorat». Nu borde det väl hafva lyckats för Widell, 
som redan så många gånger sökt och visat sig kompetent till lek
torat, att vinna den önskade befordran, men påföljande år 1766 i 
Juni skrifves, att kongl. maj:t afslagit Widells besvär i fråga om 
den matematiska lektionen i Strengnäs.

Han fick således stanna i Örebro såsom konrektor; och inne
hade sistnämda befattning i ännu sex år, intill Lundmarks 1772 
inträffade död, då han i Augusti blef förordnad till vice rektor i 
Orebro lör andra gången, samt den 15 Dec. 1774 till ordinarie 
rektor utnämd. Utnämningen öfverklagades hos konung Gustaf III 
af docenten i Upsala Lars Ekmark, men konungen stadfästade 
densamma den 14 Mars 1775, hvarefter konsistorii fullmakt gafs 
den 8 April.

Den 13 Juni 1775 förrättades i Örebro vanlig examen, 
hvarvid i närvaro af prosten Axel Erik Liljestråle i Mellösa och 
Johan Widmark i Ekeby den nyss utnämde rector scholæ P. 
Widell högtidligen i sitt ämbete installerades, samt efter äm- 
betsedens afläggande höll en vacker oration på latin om den of
fentliga undervisningens nödvändighet och nytta (de necessitate 
ét utilitate scholarum publicarum). Sedan företogs själfva examen, 
hvarvid all noggrannhet blef använd för att utröna så väl docen- 
tium som discentium flit, hvilken ock särdeles nogsamt föll i ögo
nen, så att heder och beröm ej kunde eller borde förnekas.

Widell innehade rektorstjänsten, som han två gånger såsom 
vikarie (1765 och 1772) förestått, i ytterligare sex år. Under denna 
tid syns hans namn 1779 i flera skrifvelser i fråga om rektors äm- 
betsåtgärd beträffande den från rektorsgården afsöndrade ladugårds- 
delen; hvaröfver besvär blifvit anförda, men både af magistraten och 
landshöfdingeämbetet lemnade utan afseende.

Hans död inträffade 1781, under hvilket år hans sista datum 
i inskrifningsboken är den 31 Mars, och ny handstil börjar den 
23 April. Efterträdare blef Gerhard Reinhold Höjer, som den 31 
Oktober 1781 (F. 158) erhöll fullmakt på rektorssysslan.

Rektor Widell var gift med Anna Dorothea Wetzel (Wetzell), född 
1733, af hvilken rektorsgården öfverlemnades till efterträdaren. En dotter 
Anna Dorothea var född i Örebro 1760.

Utgifna skrifter:
11) Disp. pro exercitio: Aphorism! aliquot theologiei circa scripturæ sacræ
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doctrinam de justifications per fidem. Præside Ambr. Westring. Londini Go- 
thorum 1758.

2) Diep. pro grada: De sponsore præstantioris testamenti. Præs. Sv. 
Munthe. Londini Gothorum 1758.

3) Oratio synodalis: De bonis operibus.
4) Theses nonnullæ, pro rectoratu obenndo. Str. 1775. (A. N.)

17. Gerhard Reinhold Höjer, Ner., rektor 1782—94, 
död 1820.

Född i Eker invid Örebro den 13 Juni 1738, son af då va
rande konrektorn och kyrkoherden i Eker, sist rektorn i Örebro 
Jonas Höijer och hans hustru Eleonora Rivelia (Aur. 414). Så
som filosofie kandidat förordnades han den 18 Aug. 1762 att un
der sin faders sjukdom förestå rektors undervisningsskyldighet i 
högsta klassen (men icke rektorsgöromålen, ty dessa sköttes af 
mag. Widell). Skolmatrikeln m. m., skulle dock förblifva i ordinarie 
rektor Jonas Höijers vård. Promoverades till filos, magister i Up
sala den 18 Juni 1764. Blef prästvigd den 20 December 1765, 
och e. o. bataljonspredikant vid Elfsborgs regemente, sedan han 
den 16 Oktober samma år blifvit utnämd till ordinarie kollega 
i första klassen i Örebro skola. Antogs den 10 Sept. 1766 till 
e. o. bataljons-predikant vid Nerikes och Vermlands regemente, 
med bibehållande af tjänsten vid skolan; där han 1770 blef kol
lega vid andra klassen och 1772 vice konrektor.

I fråga om besättandet af ordinaiie konrektors-befattningen, 
hade såsom sökande anmält sig vice konrektor Höjer och kollega 
i tredje klassen Håkan Ekenborg. Vid tjänstens tillsättande in- 
gåfvo dessa båda en af dem sinsemellan träffad skriftlig öfverens- 
kommelse, af innehåll att Ekenborg, mot visst beting angående 
lönen, afstode från sin pretention. Tjäustförrättande skolinspektorn 
i Örebro prosten Joh. Widmark insände ett tjänstgöringsbetyg, 
att v. konrektor Höjer, under den tid prosten haft del uti inspek
tionen vid skolan, »med all behörig flit och drift fullgjort de med 
ämbetet förenade skyldigheter»; hvarefter i September 1775 mag. 
Höjer blef af konsistorium till ordinarie konrektor i Örebro ut
nämd; med föreläggande af tid att för denna syssla, enligt skol
ordningen, vederbörligen speciminera.

Det med konrektors-befattningen förenade prebendepastoratet 
Eker kunde ej nu samtidigt besättas, emedan den gamle konrektorn 



CXXVl Fullmakt på Eker 1781. Söker rektoratet jämte P. Ekbom.

Erik Wasberg å detsamma erhållit lifstids-förläning. Denne afled 
den 30 Aug. 1779. Efter tilländagånget tjänsteår och nådår skulle 
således Höjer tillträda pastoratet den 1 Maj 1781. Han skrifver 
då den 21 Juni s. å., att han vore nöjd att själf få fullmakt på 
Ekers pastorat, allenast kollega P. Almstedt får blifva hans vikarie 
i församlingens förestående. Samtidigt inlemnas till konsistorium 
dels en skrifvelse från Almstedt med åtagande att vara Höjers 
vikarie i Eker, dels en förbindelseskrift af rektor Widell och kon- 
rektor Höjer, att endera af dem åtager sig Almstedts skolarbete 
på de »lärotimmar då denne kunde få sockenbud från Eker; på 
det att skolsysslan genom detta vikariat icke må anses blifva åsido- 

< att». Härå resolverades den 21 Juni 1781 att pastorsfullmakt 
utfärdas för konrektor Höjer (sannolikt dat. den 1 Maj), och 
tillätes honom, såsom af svag hälsa, att nyttja Almstedt som vi
karie. Blifver ock Almstedt försedd med konstitutorial, att under 
Höjers tjänstledighet förestå Ekers pastorat och därför vara inför 
konsistorium ansvarig.

I September 1781 anhåller Höjer, om permission för någon 
tid för sina angelägenheters förrättande i Stockholm; hvarå resol
verades att detta beviljas; och skall bref afgå till skolinspektorn 
doktor Waller i Örebro, det han anmodar adjunctus pastoris i 
Vintrosa Per Olof Åberg, att jämte slottspredikanten Landin, 
som bemälde doktor själf antagit, vikariera i de nedre klasserna 
den tid Höjer har permission.

Vid tillsättandet af rektorssysslan i Örebro efter Widells död 
1781, hade konsistorium med sitt val fallit på apologisten i Streng
näs mag. Petrus Ekbom, hvilken synes hafva varit en förtjänt skol
man, och redan 17G2 var medsökande till apologisttjänsten i Örebro 
jämte Abr. Samzelius, samt då erhöll det löfte att ihågkommas till 
annan skoleplats vid första inträffade ledighet. Uppfyllandet af 
detta löfte hade dock dragit på tiden uti icke mindre än nitton 
år, och mag. Ekbom blef nu utnämd till rektor i Örebro.

Mot denna utnämning anfördes underdåniga besvär hos kongl. 
maj:t af Höjer, hvilken till lediga rektorsbefattningen erhållit för
ord af skolinspektorn, den förut nämde doktor Waller, på grund 
af efterföljande i koncept förvarade skrifvelse (med Wallers hand
stil men utan datum eller namn), till en medlem i konungens råd 
(justitiekansler o. s. v.).
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Vågar i djupaste ödmjukhet bönfalla om Eders elcellens’ nåd för kon- 
rektorn i Örebro, när hans underdåniga besvär, rörande rektoratet härstädes, i. 
kongl. maj:ts konselj förekommer; och detta icke för hans utan för skolans 
skull. Den af konsistorium utnämde apologisten Ekbom skall vara af en lång
varig hektik så medtagen, att skolan näppeligen kan draga någon fördel afhana. 
i öfrigt goda egenskaper; och hela skolstaten skulle genom hans bibehållande 
förlora sitt hopp om en förmånlig flyttning vid denna vakans. Med en sjuklig 
rektor och en nedslagen skeletal, vore jag såsom inspektor icke i stånd att 
bringa skolarbetet i behörig drift. Den omständigheten att Höjer speciminerat,. 
men Ekbom icke, har tillförene i dylik kasus verkat mer än tjänsteår; och hvad 
skolmeriter beträffar, äro desse medtäflare så lika, att de samma år och samma 
termin börjat sitt skolarbete.

Höjer blef emellertid af k. m:t utnämd till rektor, och fick 
konsistorii fullmakt på tjänsten den 21 Okt. 1781. Han synes 
hafva tillträdt rektorsbefattningen vårterminen 1782 och bibehöll, 
den ganska länge.

Medsökanden Ekbom afled såsom apologist i Strengnäs, vid' 
60 års ålder 1788. Höjer leide ända till 1820.

Hade förhoppningen 1781 då tjänsten tillsattes, varit att i 
stället för Ekbom, hvilken då för sin »hektik» ansågs mindre tjänlig, 
erhålla en fullt, frisk och länge tjänstbar rektor, så gick denna för
hoppning ingalunda i fullbordan. Det visade sig redan vid tillträdet 
af Ekers pastorat 1781, som Höjer till följd af »svag hälsa» måste 
sköta genom vikarie, på dennes eget personliga ansvar för församlings- 
vården, och sedan för rektoratet under de sista 25 åren af Höjers lifstid.

Besigtning af rektorsgården vid Mellanraden ägde rum 1783, 
då gården af rektor Höjer från företrädarens rektor Widells änka, 
emottogs i det skick som i syne-instrumentet omförmäles. I slutet 
af samma år 1783 förekommer rektor Höjers förklaring i konsi
storium, på rektorskans Widells klagoskrift att Höjer förhållit henne 
inskrifnings-pänningarne för hennes mans nådår.

Samma år förekommer äfven frågan om Åmanska kollegagår- 
den samt tilltänkta åtgärder till dennas bättrande, äfvensom 1785 
beslutet om gårdens försäljning å auktion.

Förslag om det gamla skolhusets reparation och möjligaste 
upphjälpande uppgjordes och verkstäldes omkr. 1793—95.

Tjänstledighet för sjukligt hälsotillstånd begärdes af Höjer 
den 15 Febr. 1794. Konsistorieprotokollet för nämda dag inne
håller att konrektor Åblad (hvilken icke anmält sig såsom sökande 
till vikariatet) vore den som bäst hade reda på skolans angelägen-
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heter samt visat synnerlig flit och nit i sitt kall; hvarefter para
grafen slutar så, att »den som till rektor i Höjers ställe förordnas, 
blifver i sitt undfående konstitutorial förständigad att vid göro- 
målen och skolestyrelsens förvaltning konrektor Åblad såsom sin 
närmaste förman rådfråga och därefter ärendena verkställa». Föl
jande paragraf innehåller, att såsom sökande till vikariatet anmält 
sig mag. Olof Espling och öfverste kollega mag. Anders Wang- 
stelius. Af dessa blef den sistnämnde förordnad; mot hvilket be
slut en af konsistorii ledamöter (lektor Hedenius) reserverade sig, 
»viljandes hafva Espling nämd».

Påföljande år 1795 den 2 Sept, anmäler Höjer hos dom
kapitlet att hans hälsa nu är någorlunda återvunnen, och att han 
själf önskar förestå sin syssla; hälst som »sjukdomen jämte tre sö
ners uppfostran gjort minskningen af en fjärdedel i rektors löne
inkomster kännbar». Härå resolverades, att skolinspektoru doktor 
Waller skall höras öfver denna inlaga.

Bland Örebro skolhandlingar finnes i Memorial-boken en af
skrift utan årtal eller namn, men utan tvifvel härrörande från donna 
tid och från nämda doktor Waller (ehuru handstilen hvarken är 
Wangstelii eller Höjers). Skrilvelsen, i hvilken äfven öfver- och 
underskrift saknas, är af följande lydelse:

Med dagens post har domkapitlet till mig remitterat herr rektorns den 
28 sistlidne Augusti till Strengnäs ankomna och d. 2 hujus (Sept. 1795) i kon
sistorium producerade inlaga, i hvilken Tit. gifver domkapitlet till känna 1) att 
Tit. tämligen återvunnit sin hälsa, 2) att Tit. tänker nästa höst (nu ingående 
hösttermin) själf förestå sin syssla, och 3) att sjukdomen jämte tre gossars 
uppfostran gjort en fjärdedels minskning i rektorslönen nog kännbar. Då dom
kapitlet behagat infordra mitt utlåtande öfver denna inlaga, synes däraf följa 
att domkapitlet icke anser saken afgjovd genom Tit. blotta tillkännagifvande; 
utan tänker att, när mitt utlåtande inkommit, taga denna sak i öfvervägande 
och däröfver meddela sin resolution. Det är därför jag finner mig föranledd 
att till Tit. förnya den föreställningen (saken synes således förut hafva före
kommit muntligen?), huruvida Tit. kan finna sig tillständigt att återtaga sin 
tjänstgöring innan domkapitlet sig därom yttrat, och hindra vice rektor Wang- 
stelius i utöfningen af sitt konstitutorial, innan domkapitlet det återkallat. 
Sknlle Tit., finna tillständigt att på eget ansvar kontinuera en själftagen tjänst
göring, uppkommer åter fråga huru bristen på en docens, som förmodligen här
rört af Tit. bref till den af domkapitlet konstituerade vikarien, skall godtgöras; 
hvaröfver Tit. äfven synes böra sig utlåta. I öfrigt finner jag väl lätt det af mig 
äskade utlåtandet hvad de båda första momenterna i Tit. inlaga beträffar, men 
icke så hvad det tredje momentet beträffar; utan därtill behöfver jag Tit. egen
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förklaring, i hvad afsigt Tit. gjort domkapitlet detta familjära meddelandet. 
Ofver allt detta behagade Tit. skriftligen sig utlåta med görligaste första, 
emedan jag icke förr kan fullgöra domkapitlets rekvisition. Förblifver etc.

Denna skrifvelse förekommer icke litet öfverraskantle, både 
genom den officiella ton i hvilken den är affattad, och äfven genom 
dess innehåll; hälst af Waller, hvilken själf ifrigt och kraftigt 
lagt sigt ut för Höjers befordran till ordinarie rektorstjänsten. 
Han tyckes nu taga mycket illa vid sig att rektor efter någor
lunda återvunnen hälsa själf önskar återtaga sin rektorsbefattning, 
till hviken han af k. m:t blifvit utnämd; förmenande att detta vore 
ett «otillständigt» ingripande i och hindrande af vice rektor Wang- 
stelii konstitutorial». Här framgår således att den verkliga orsaken 
till inspektors afvoghet mot Höjer, synes vara, att den sistnämde af 
någon annan anledning ansetts till skoletjänst mindre lämplig eller 
användbar, och att han därför vore bäst ur vägen såsom fortfarande 
tjänstledig. Nu är emellertid alldeles klart, att det var rektors otvif- 
velaktiga rätt att själf utöfva sin tjänst, till hvilken han af kongl. 
maj:t blifvit kallad, och till hvars utöfvande hans hälsotillstånd nu
mera icke lade något hinder i vägen. Utan laga ransakning och dom 
kunde han, icke ens af domkapitlet, och således ännu mindre af 
skolinspektorn, genom maktspråk eller skrämskott godtyckligt, af- 
lägsnas. Hvad de »familjära meddelandena» om Höjers eko
nomiska förhållanden och kostnaderna för de tre sönernas upp
fostran o. s. v. beträffar, kunde det så mycket mindre ligga något 
otillständigt däruti, som alldeles dylika familjära meddelanden till 
biskop och konsistorium i alla tider förekommit; hvarom alla till 
konsistorium ingående akter ända från äldsta tider talrikt bära 
vittne.

Att rektor Höjer under 1794 för sjuklighet åtnjutit tjänst
ledighet, framgår af en anteckning på nyåret 1795, af innehåll 
att, efter biskopens förordnande, afgår bref till rektor Höjer med 
förfrågan »huruvida han, i anseende till dess åkomna sjuklighet, 
tror sig kunna sina partes, såsom orator vid prästmötet, förrätta».

Emellertid förekommer samma år 1795 den 30 September i kon- 
sistorii protokoll:

Till följd af konsistorii remiss den 2 Sept, inberättar doktor Waller, det 
rektor Höjer tyckes vara, såsom han ock själf anmält, till hälsan återstäld. Re
solveras: Afgår bref till doktor Waller, att till rektor Höjer, som nu kommer att 
sin tjänstgöring själf utan vikarie bestrida, hela förvaltningen af rektorsämbetet 
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öfverlemna, samt att, till följd häraf, öfriga decentes böra hvar i sin ordinarie 
klass undervisningen bestrida.

Det befinnes således att i Strengnäs intet ord förekommer om 
den särskilta orsak som doktor Waller synes hafva halt att hålla 
Höjer aflägsnad från utöfvandet af rektorssyssian. I inventarie- 
boken befinnes ock att vice rektor Wangstelius 1795 öfverlemnat 
inventariet till ordinarie rektor Gerh. Reinh. Höjer.

Men förbättringen i Höjers hälsotillstånd blef icke långvarig, 
och under de ännu återstående 25 åren af Höjers lifstid har rek- 
tors-tjänsten blifvit uppehållen af vikarierna Anders Wangstelius 
(1796—1805), Per Magnus Enhörning (1805—1809), Sven Chri
stian Klingberg (1809—13), Gustaf Adolf Hallman (1813—16), 
och Per Ekenvall (1816—20). Dessa synas, hvar för sig, med all nit 
och framgång hafva verkat; icke minst den sist nämde.

1 konsistorieprotokollet den 15 Febr. 1797 anhåller rektor 
Höjer, att i anseende till dess »ännu fortfarande sjukdom och svaga 
hopp om hälsans återfående», erhålla tjänstledighet under dess 
återstående lifstid. Resolverades, att ansökningen kommuniceras 
med doktor Waller, att sig däröfver yttra. Den 8 Mars samma 
år yttrar Waller, hurusom rektor Höjer »tyckes hafva all anledning 
att misströsta om sin hälsas återfående, så att han förmår göra 
tjänst; samt att skolverket icke skulle lida därpå, att rektorssysslan 
hädanefter såsom en tid hittills, genom en skicklig vikarie förval
tades». Konsistorium beslöt, att vice rektor Wangstelius får bref 
att äfven denna lästermin med vikariatet fortfara. Och förständigas 
rektor Höjer, det han har, om så för godt synes, att om tjänst
ledighet på lifstid hos kongl. maj:t i underdånighet ansöka.

Uppfattningen om Höjers olämplighet såsom innehafvare af den 
rektorstjänst, hvilken han i tolf år (1782—94) utan ringaste an
märkning förvaltat, synes emellertid hafva gjort sig (mer eller 
mindre orättvist) gällande, ehuru hans sjuklighet under alla dessa 
åren är bevisligen styrkt. Att med denna hans sjuklighet icke stått 
värre till, än att han, genom en tillfällig olyckshändelse vid en jakt, 
»råkat att skada ett finger på ena handen», troddes af gamle rektor 
Otto Joel Gumælius, hvilken såg Höjer flera gånger i Örebro, där 
han, iklädd en stor grå rock, på torget personligen försålde sina 
landtmannaprodukter från Eskog, då det tycktes att »det icke var 
något fel på» den gamle mannen.
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Skolans förflyttning, på biskop Tingstadii tid, och upp
låtandet af nytt skolhus i gården N:o 106 norr, förut tillhörigt 
kongl. magasins-direktionen, samt af konung Karl XIII skänkt till 
Örebro stad och därefter kalladt schola Carolina, skedde äfven 
under Höjers rektorat.

I konsistorie-protokollet för 1820 den 24 Okt. antecknas, att 
rektor mag. Gerhard Reinhold Höjer anmäldes hafva den 22 nästl. 
Sept, aflidit i sitt åttiotredje lefnadsår; i anledning hvaraf beslöts, 
att »ledigheten af rektorssysslan skall genom anslag kungöras, och 
konrektor Ekenvall anmodas att fortfara med sin befattning såsom 
vice rektor under vakansen».

Af rektor Höjers hand finnes bland Örebro-papperen en talrik 
samling af latinska afgångsbref i koncept, för lärjungar från Öre
bro till Strengnäs gymnasium. Alla dessa koncept äro skrifna 
på baksidan af gamla profsidor.

Flera af dessa bref äro intressanta, och vittna att Höjer med 
lika ledighet som föregående rektorer i Örebro behandlade det la
tinska språket.

Rektor Höjer var gift, först med Dorothea Katarina Rydi- 
gern, dotter af regementsläkaren Rydigern från Stettin i Pommern. 
Hon afled vid 54 års ålder den 11 Januari 1789. Vorden änke
man efter sin första hustru, ingick han kort därefter nytt äkten
skap med Carolina Fredrika Seuerling, dotter af teaterdirektören 
Karl Gottfrid Seuerling.

Barn i första giftet voro en son och en dotter, hvilka båda 
dött före fadren. I senare giftet tre söner och två döttrar, som (1817) 
lefde. Carl Reinhold, f. 1794, filosofie magister, kollega i Streng
näs. Erik Georg, f. 1797, underofficer vid Nerikes regemente. 
Carolina Augusta Vilhelmina, f. 1805. Edla Amalia, f. 1808.

Utgifna skrifter: Disputation pro eiercitio, De Mose mineralogo et chemico, 
præside J. G. Wallerio 1764. — Pro gradn: De Palingenesia, eodem præside 
1764. — Theses nonnullce (pro munere eonrectoris). Strengnäs 1775. Alla 
befintliga i Arch. Nericiense.

17. Per Eken vall, Ner., v. rektor 1816—20, ordinarie 
rektor 1821—30.

Härstammade från Ekeby i Nerike, hvarifrån namnet är taget. 
Han föddes den 16 Juli 1776 i Frogesta af Ekeby församling, 
där fadren var rusthållare. Blef student i Åbo 1798, filosofie
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kandidat dersammastädes 1801, och filosofie magister 1802 den 15 
Juni. Disputerade för docentur i fysik 1803, ocb var docent under 
åren 1804—10, allt i Åbo.

Efter återkomsten till Sverige blef han kollega i Orebro, och 
tjänstgjorde där under åren 1810—13, samt utnämdes till kollega« 
Strengnäs sistnämde år; dock, såsom det synes, utan att på senare stäl
let tjänstgöra. Befordrades till apologist i Orebro 1814, och innehade 
denna tjänst till 1818. Förordnades att såsom vice rektor förestå 
skolans ledning undes Höjers senaste lefnadsår 1816—20. Var 
orator i skolan vid jubelfesten 1817. Utnämdes till konrektor 
och pastor i Eker den 1 Maj 1818, efter aflagd präst- och pasto
ralexamen samma år. Blef ordinarie rektor den 21 Juni 1821, 
och innehade denna tjänst till 1830, då han befordrades till Ekeby 
pastorat.

Om Ekenvall antecknas, att lärjungeantalet i Orebro skola, 
hvilket »efter den berömlige rektor Anders Lundmarks tid» aftagit, 
omsider »under Ekenvalls nitiska och insiktsfulla ledning tillvann 
sig ett sådant anseende, att ungdomens antal mer än fördubblades». 
Särskildt var detta fallet med apologistskolan, vid hvilken Ekenvall 
såsom apologist nitiskt och framgångsrikt hade verkat.

Det blef då nödvändigt, hvad som redan långt förut visat 
sig vara af behofvet högeligen påkalladt, att en andre apologist 
anstäldes för det så betydligt ökade antalet af apologistskolans 
ungdom. Denne »andre» apologist var från början afsedd för 
Strengnäs trivialskola; men genom Orebro skolas då varande och 
för dess utveckling varmt nitiske inspektor, doktorn (seder
mera biskopen) Per Thyselius, utverkades, med biskop Tingstadii 
samtycke, att nämde apologist i stället kom Orebro skola till 
godo.

Lärjungeantalet i hela skolan var under Ekenvalls tjänstgö-
ringstid följande:
År. Lärdomssk. Apolog.-sk. Summa. År. Lärdomssk. Apolog.-sk. Summa.

1816 45 57 102 1823 109 45 44 198
1817 40 73 123 1824 109 47 47 203
1818 64 65 129 1825 103 46 51 200
1819 76 82 158 1826 119 44 60 223
1820 99 40 49 188 1827 115 54 57 226
1821 119 42 51 212 1828 116 52 59 227
1822 105 37 53 195 1829 113 52 49 214
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Vi finna att antalet lärjungar bäde i lärdoms- och apologist
skolan under åren 1816—29 mer än fördubblats.

Den kungliga gåfvan af gården N:o 106 norr förärades till Örebro 
samhälle 1812 då skolan efter riksdagen i Örebro fick inflytta 
i nämde gård under dess nya namn Schola Carolina. Men inom 
det anspråkslösa trähuset, hvilket från början varit afsedt till en
skild bostad och redan 1812 icke var i fullgodt skick, kunde den 
allt mer tillväxande skolan icke i längden trifvas; och lokalens 
utbytande mot en annan tjänligare och rymligare sådan var under 
en snart förestående framtid en nödvändighet.

Hela rektor Ekenvalls tjänstetid vid skolan förflöt emellertid 
i det gamla trähuset, hvilket förut tillhört kongl. magasins-direk
tionen och var beläget i hörnet af Stora gatan på norr, invid det 
förut så kallade Salttorget; hvilket vid denna tid, för grannskapet 
med det till riddarhus under Örebroriksdagarna använda f. d. 
kronobränneriet, fått namnet Riddartorget.

På realiserandet af förhoppningen om en nybyggnad arbetades 
emellertid med all flit, och samlandet af en för sådant ändamål 
behöflig byggnadskassa bedrefs af rektor Ekenvall under hela hans 
rektorstid med omsorgsfullaste handhafvande af skolans medel.

At Ekenvall blef det ock förunnadt att vid slutet af sin skol- 
tjänst se de till denna nybyggnad afsedda kassorna väl fyllda, samt 
att själf lägga grundstenen till det nya karolinska lärohuset; så
som strax nedan skola visas.

I konsistorieprotokollen synes Ekendals namn icke ofta. Se 
här några spridda data och fakta.

Han anmäler 1822, hurusom han funnit behöfligt att om
lägga det skröpliga taket på «Örebro skolebus« och förse det med 
tegel. Härvid bör märkas, att här är fråga om trähuset N:o 106 
norr, hvilket hade tegeltak; icke gamla skolhuset, som ända till 
1870-talet var täckt med spån.

Till skolgården hörde en kåltäppa, som rektor Ekenvall 1825 
anhåller att få disponera.

Vid rektorsbostället Eskog bar stormen (1826) förstört mycken 
skog, hvarför föreslås att den kullblåsta skogen måtte försäljas 
och de influtna medlen användas till uppförande af åtskilliga be- 
höfliga ekonomihus vid bostället.
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Vidare anmäler rektor (1827) att han gått i författning- om 
brandförsäkring af Örebro skolhus.

Detta är alla de spår af Ekenvall som blifvit påträffade i 
domkapitlets arkiv.

Om skolans förhållanden under Ekenvalls tid meddelar hans 
efterträdare i rektorstjänsten följande:

Undervisningen hade omkring 1794—1820, ehuru ingen or
dinarie rektor då tjänstgjort, likväl bedrifvits med det nit och den 
framfärd, att Örebro skola enligt opinionen vid stiftets gymnasium 
ansågs stå främst bland de trenne skolor (Nyköping, Strengnäs 
och Örebro), som dit sände sina afgående alumner; och van- 
slägtades icke under 1820—30, emedan nit, såväl som mycket 
annat, gerna pläga gå i arf till efterkommande. Skolan sköttes 
med måhända ännu större ifver än förut, under en sådan rektor 
som Ekenvall och en sådan inspektor som Thyselius. Det enda 
som skulle kunna anmärkas var mot sättet att bibringa kunskaper; 
emedan minnet i vida högre grad än nu togs i anspråk, och språk
studiet hufvudsakligen gick ut på att inlära glosor och konstruk
tioner.

Disciplinen var ganska noggrann, men ej utmärkt för någon 
större stränghet; som också icke kunde komma ifråga under en 
så mild karaktär som Ekenvalls. Dock brydde han sig ej om, 
eller förmådde ej, om han det vetat, att stäfja den hos en och 
annan lärare öfverdrifna hågen att »inpiska» grammatikan och andra 
läroämnen hos lärjungarne. och att likaså med »karbasen» strängt 
bestraffa hvarje förseelse; hvaruti dessa lärare ytterligare uppmun
trades genom det hos föräldrarne den tiden allmänna begreppet om 
nyttan af mycken och äfven rätt hårdhändt tuktan, hvilken af de 
flesta bedömdes ined mycken skonsamhet.

Ekonomien behandlades af Ekenvall på ett sätt, hvarom man 
kan bilda sig en uppfattning genom en blick på hans räkenskaper 
öfver skolans enskilda kassa från höstterminen 1821. Denna kassas 
inkomst skulle, enligt 1820 års skolordning, för hvarje ny inskrif- 
ven lärjunge vara åtta kappar råg efter markegång. Vi meddela 
en öfversigt öfver kassans ställning under de nio åren 1822—30, 
först »ingående behållning», därefter inkomster och utgifter, sist 
»utgående behållning»*).

*) Gumælii program 1858.
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År. Ingående, behållning. Inkomster. Utgifter, Utgående behållning.

1822 ------------ 59: 30 — 13: 30 — 46: - —
1823 46:------- 82: 45 - 22: 20 8 106: 24 4
1824 106: 24 4 91; 16 10 35: 10 - 162: 31 2
1825 162: 31 2 91: 13 — 35: 20 — 218: 24 2
1826 218: 24 2 143: 13 4 52: 17 — 309: 20 11
1827 309; 20 11 128: 43 11 47: 7 - 391: 9 10
1828 391: 9 10 153: 16 10 48: 35 10 495: 38 10
1829 495: 38 10 97: 16 10 62: 17 2 530: 38 6
1830 530: 38 6 103: 30 —

951: 34. 2
83: 40 5

401: 6 1
550: 28 1

På nio år hade således Ekenvall hushållat tillsammans 550: 28.1 
banco, som kommo efterträdaren väl till pass. Men hur var det 
möjligt, frågar man, att med de små medel som inflöto bestrida 
alla utgifter? Nu för tiden skulle det vara omöjligt, men den tiden 
var det icke så. Af ålder hade det varit brukligt, att gossarne 
själfva städade hvar sitt läsrum och likaså bönsalen. Likaså be- 
stodo de sig ved, och eldade efter tur. Hvar och en bestod äf
ven, efter åtgång, sitt ljus. Detta allt fick utgå ungefär som 
förut; ehuru det framgår af de för hvarje år ökade utgiftssummorna 
att Ekenvall alltmer »lossade på pungen».

Genom liknande hushållning hade skolans enskilda byggnads- 
kassa, vid afslutandet af 1828 års räkenskaper, en spar-pänning 
af icke mindre än 4,878: 29.10 banco, som kunde än mer 
genom räntor ökas, till dess den behöfde användas för den 
tilltänkta nybyggnaden. Att särskilt gynnsamma omständigheter 
för denna hade inträffat genom besparad inkomst af biskops-, dom
prost- och teologielektors-lönerna, hvilka nästan samtidigt lediga 
i Strengnäs, är redan i fjärde häftet af dessa Blad omnämdt, äf- 
vensom det frikostiga bidraget ur konungens enskilda handkassa.

Att den nya och för sin tid synnerligen ståtliga skolbyggnaden 
(»Carolinska Lärohuset») kom till stånd, därför har skolan i icke 
ringa grad att tacka den icke blott genom lärdom och undervis
ningsskicklighet, utan äfven genom administratif duglighet utmärkte 
skolrektorn, hvilken i bästa samverkan med den nitälskande bisko
pen, visade sig vara »rätta mannen på rätta stället».

Grundstenen till det nya karolinska lärohuset lades den 3 
Sept. 1829. Detta skedde under vederbörlig högtidlighet i när- 
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varo af landshöfdingen grefve Gyldenstolpe och biskopen doktor 
Thyselius samt talrikt närvarande festdeltagare.

Till framtida minne inlades uti en för ändamålet uthuggen 
sten tvenne exemplar af alla under året slagna silfvermynt, hvilka 
betäcktes af en kopparplåt med följande inskrift:

(På öfre sidan.) 
Den 3 Sept, år 1829, 

det tolfte of
k. Carl XIV Johans 
fridsälla regering, 
lades grundstenen 
till nytt lärohus 

för Schola Carolina.
Herrans fruktan är 

vishetens begynnelse.

(På nedre sidan.) 
Då voro:

Länets Höfding 
grefve Nils Gyldenstolpe, 

stiftets biskop 
doktor Per Thyselius, 

skolans rektor 
mag. Per Ekenvall. 

Byggnaden utfördes af 
direktören Johan Holmberg.

Byggnadsarbetet fortgick med all flit; och hade, då rektor 
Ekenvall påföljande år 1830 afträdde från rektorsbefattningen, fort
skridit så långt, att ungefärligen halfva fönsterhöjden i nedre vå
ningen var uppnådd; hvarefter det blef den tillträdande rektorns 
Otto Joel Gumceelii värf att leda fullbordandet af det sålunda 
lyckligt började arbetet.

Ekenvall var utmärkt nitisk och skicklig både såsom lärare 
och styresman, och hans verksamhet sporrades än mera genom 
Thyselii nitälskan för skolans utveckling, först såsom inspektor och 
därefter såsom eforus.

Ekenvalls lynne var mildt och människoälskande, hvarigenom 
han tillvann sig såväl medlärarnes som ungdomens aktning och 
tillgifvenhet. Han var en af den tidens fåtalige män, som synes 
hafva sökt inträde vid läroverken af kärlek till det uppväxande 
släktet, samt af håg för dess undervisning och ledning; icke blott 
för att begagna skolan och dc dubbla tjänsteåren såsom ett trapp
steg till vinnande af »ett godt brödstycke inom kyrkan».

Talrika skrifvelser, räkningar och kostnadsförslag m. m., med 
Ekenvalls kända handstil, vittna om dennes aldrig tröttnande intresse 
för skolan.

Till följd af en nästan till blindhet sig närmande svagsynthet, 
samt »kanske af andra skäl» (tillägger rektor Gumælius), öfvertalade 
Ekenvall slutligen sig själf att lemna sin plats i skolan, för att i
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ro slota sina dagar inom den församling där han först skadat 
dagens ljus.

Den afgående, som då han lemnade skolan hedrades med 
professors namn, heder och värdighet, blef kyrkoherde i Ekeby 
och Gällersta den 1 Maj 1830, och afled därstädes den 27 Jan. 
1834. Hyllning åt den förtjänte skolmannens minne!

18. Otto Joel Gumælius, Sud., 1829—62.
Härstammade från gammal smålandssläkt. Bonden Måns i Gum- 

marp, af Torskinge socken lät sin år 1610 födde son Jonas studera 
till präst. Gossen hette först Jonas Månsson; hvilket namn där
efter, enligt tidens sed, genom latinisering af fädernegårdens namn 
utbyttes mot Jonas Magni Gummælius (eller Gumælius). Af den
nes efterkommande verkade de fleste såsom präster i Småland, till 
dess i slutet på 1700-talet en ättling flyttade till Svea land; och 
af honom föddes Otto Joel å Taxinge i Lids socken af Söderman
land den 16 Okt. 1791.

Den förste med namnet Gumælius var hans farfars farfar. 
Alla dessa förfäder uppnådde hög ålder, minst 70 och i medeltal 
78 år. Så äfven den sistnämdes söner, af hvilka Otto Joel upp
nådde 85, och Gustaf Wilhelm (sist prost i Örebro) 88 års lefnads- 
ålder. Själf var Otto Joel den femte i ordningen af sex syskon.

Föräldrarne voro dåvarande sergeanten vid Södermanlands re
gemente, sedermera landtbrukaren i Lid, Carl Magnus Gumælius 
och hans hustru Brita Kristina Hedenström.

•Fadern begick den oförsiktiglieten att, ehuru ofrälse, köpa en 
säteriegendom, hvilken efter några år bördades från honom af en 
adelig löjtnant, såsom lag och sed då var. Detta bragte hans 
ekonomi i oordning; och det var med stort bekymmer och hårda 
uppoffringar som han lät sina sex söner studera så länge han 
själf hade tillgångar. Därefter kommo släktingar i någon mån 
honom till hjälp. Tidigt måste dock sönerna själfva bereda sig 
medel för studiernas fortsättande. I föräldrahemmet voro barnen 
många och tillgångarna små. Fadern sträfvade dock att bereda 
sina söner en god undervisning; men först vid elfva års ålder 
kunde Otto Joel sändas till Strengnäs trivialskola.

Han genomgick både skolan och gymnasiet i Strengnäs, och
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blef student i Upsala 1812, samt filos, kandidat 1820 och filo
sofie magister 1821.

Till v. kollega i Örebro antogs, eller rättare kallades, han 
den 9 Pebr. 1820, i brist af sådana personer som undergått filo
sofie kandidatexamen; och tilläts att, ehuru själf blott vikarie, under 
en del af höstterminen för sig begagna ställföreträdare (då va
rande komministern Krigholm i Almby), under den tid han uppe
höll sig i Upsala för att afsluta sin filos, kandidatexamen. Detta 
skedde den 15 November 1820; hvarefter han återvände till Öre
bro och frånvarande promoverades till magister den 14 Juni 1821.

Redan den 22 Dec. 1820, dock ej på grund af sin först efter 
ansökningstidens utgång aflagda examen, hvilken således icke kunde 
åberopas, utan med anledning af ett af skolinspektorn i Örebro 
afgifvet särdeles rekommenderande tjänstgöringsbetyg, hade han, 
bland åtta sökande, af bvilka dock ingen filos, kandidat eller ma
gister, blifvit utnämnd till ordinarie kollega i Strengnäs; hvilket 
kollegat med afseende på lönen tillträddes den 1 Maj 1822, men 
med afseende på verklig tjänstgöring ej förr än vid början af höst
terminen samma år.

Han tjänstgjorde där såsom lärare först i skolans andra klass, 
där tjänstgöringen endast varade en och en half lästermin, och 
därefter ett år i tredje klassen eller till den 1 April 1824, då 
han af eforus, biskop Tingstadius, förordnades att fungera som 
konrektor i Strengnäs.

De båda yngre kollegerna i sistnämda skola, Enevald Widebeck 
och Gustaf Adolf Höjer, sökte utverka efori tillstånd att till läse- 
årets slut få tjänstgöra hvar och en i den klass han börjat; hvari- 
genom blott i en enda klass ombyte af lärare skulle förorsakas. Men 
Tingstadius tyckte, att en »lärd man borde kunna undervisa i hvil
ken klass som helst, om man ock väckte honom upp midt i nat
ten», och att det vore likgiltigt om man läste moneo på ena stället 
och doeeo på det andra; samt svarade slutligen att »här är endast 
att välja mellan att lyda, eller lägga in och begära afsked». Na
turligtvis bestämde man sig hellre för det förra alternativet!

Emellertid blef Gumælius v. konrektor i Strengnäs den 12 
Juni 1824, och hade därmed vunnit, om ej någon stor lön, dock 
förmånen att såsom lärare i rektorsklassen hafva blott half tjänst
göring. Fick fullmakt på konrektorsbefattningen den 12 Juni
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1828, och förordnades till v. rektor i Strengnäs samma dag (efter 
Olof Ulrik Uddens befordran till Stenkvista pastorat), samt utöfvade 
rektorstjänsten därstädes ända till flyttningen från Strengnäs till 
Örebro, där han den 26 Sept. 1829 blifvit befullmäktigad att vara 
ordinarie rektor.

Denna snabba befordringsbana visar, hurusom Gumælius efter 
mindre än två års tjänstgöring såsom kollega i Strengnäs befor
drades till v. konrektor och inom loppet af ytterligare ett år till 
v. rektor därstädes, en framgång som han själf (i programmet 
1858) omnämner såsom en följd af »gynnsamma konjunkturer», är 
i själfva verket det kraftigaste bevis på, hvilken duglighet och 
förmåga som redan då af förmän ansågs innebo hos den unge 
lofvande läraren.

En af lärjungarne i andra klassen af Strengnäs skola på 
1820-talet, hvilken sedan blef Gumælii efterträdare såsom rektor 
i Örebro (Joh. Emil Strömberg), har beträffande lärjungarnes upp
fattning om den till Strengnäs nykomne läraren antecknat följande 
(1862):

Lifligt står ännu för mitt minne den oro och förskräckelse, med hvilken 
vi, samtlige lärjungar i andra klassen motsågo hans ankomst. Så öfverdrifvet 
hade nämligen ryktet om hans stränghet och ordningssinne kommit till våra 
öron, att vi i barnslig enfald af honom väntade allt annat än en mild och 
faderlig behandling. Visserligen beifrade han ock såsom lärare med ett för 
oss ovanligt allvar all lättja., själfsvåld och oskick. Men denna stränghet var, 
efter hvad man nu kan döma, fullkomligt på sin plats, dels med afseende på 
den tidens uppfostringssätt, dels med afseende på disciplinens tillstånd; ty det 
fanns ett rätt stort antal af mindre välartade individer, som med kraft och 
allvar, och om så behöfdes äfven med stränghet, borde återföras till sin plikt. 
Det dröjde därför icke länge förrän såväl hans inflytande (såsom v. rektor) på 
hela läroverkets gång och disciplinens förbättring började bemärkas, såsom ock 
vår fruktan att förbytas i erkänsla, och förtroende. Vi hade lärt oss att upp
skatta hans stränga rättvisa, hans välvilja mot dem som däraf gjort sig för
tjänta, hans ordningskärlek samt ovanliga noggrannhet och skicklighet vid 
undervisningen.

Med stor afsaknad var det också som Strengnäs skola såg sig gå i mist- 
ning af den utmärkte mannens lärareverksamhet, då han 1830 (från och med 
höstterminens början) öfvertog ledningen af karolinska skolan i Örebro; hvil
ken alltsedan dess och intill nu (186'2) under hans auspicier funnit sig så väl, 
samt njutit en sådan trefnad, blomstring och utveckling, som få, om ens något 
annat läroverk torde kunna förete.

Rektor Gumælius meddelar (i ett program 1858) en åter-
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blick på den för läroverket händelserika tid som tagit sin början 
från 1819—20; före hvilken tid den karolinska skolan var en van
lig trivialskola (med rektor, konrektor, tre kolleger och en apolo
gist), och somliga af lärarne så ytterst lågt aflönade, att man 
med rätta kan undra, huru de kunde lifnära sig. Sedan denna 
tid har lärarepersonalen blifvit allt mer ökad, och uppgick 1858 
till 20 ordinarie lärare, oberäknadt lärare i musik och sång, teck
ning och gymnastik; försedde med en aflöning motsvarande deras 
anständiga bergning. »Intresset och välviljan vid läroverket har 
stigit med dettas utvidgning». Ungdomens behandling har öfver- 
gått från »onödig hårdhet och barbari till faderligt allvar och 
vänlighet». Den tilländagångna tidsperioden fördelar sig i fyra 
ungefärliga årtionden:

Det första från och med 1819 till 1830 visar skolans utvidgning med en ny 
apologistklass, och de sämst aiiönade lärarnes försättande i bättre vilkor; efter 
hvilket årtiondes slut rektor Ekenvall afgick från rektorssysslan.

Det andra från 1830. då Gumælius tillträdde den närmaste ledningen af 
skolans angelägenheter, sträcker sig till 1840, då skolan utvidgas genom 
ännu en apologistklass och därefter en för både lärdoms- och apologistskolan 
gemensam förberedande klass, samt särskilda lärare i gymnastik och teckning 
tillsättas, äfvensom löneförhöjningen åt förut varande lärare beviljas.

Det tredje går ifrån dessa för skolan så viktiga händelser till höstter
minen 1849, då karolinska skolan blef ett fullständigt elementar-l är overk, och 
åter en förbättrad lönestat inträdde.

Det fjärde årtiondet (1850—58) har tid efter annan varit vittne till lärare
personalens betydliga förstärkning genom förordnande af extra lärare och du- 
plikanter, och senast till beslutet att läroverket hädanefter skall förses med 20 
lärare (rektor, 7 lektorer, 12 adjunkter), med å stat anslagna löner; hvilka 
åtminstone för tämligen lång tid anses tillräckliga att med det nödvändigaste 
förse sina innehafvare.

Härefter redogöres för eforer, skolinspektörer, rektorer oeh lärare, äfven
som för de lärohus uti hvilka undervisningen under dessa fyra decennier ägt 
rum.

Beträffande eforatets och inspektoratets innehafvare anteckna 
vi här efter Gumælius följande data och fakta.

Biskop Joh. Adam Tingstadius var född 1748 i Lunda af Södermanland, 
där fadern var kyrkoherde. Från att vara en berömd professor i öster
ländska språk i Upsala, kallades han till biskop i Strengnäs (efter Insulin} 1803. 
Var medlem af svenska akademien och ledamot af en mängd vetenskapliga samfund. 
Emedan han, som blef student i Upsala redan vid elfva års ålder, aldrig hade 
såsom lärjunge vistats vid någon skola eller gymnasium, kunde hau icke af 
egen erfarenhet känna till dessa läroverks förhållanden och behof, eller hvad
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de för sin rätta trefnad bäst hade af nöden; och förblef under hela sitt eforat 
därom i ungefärligen lika okunnighet. För det mesta sysselsatt med veten
skapliga studier, arbete för bibelkommissionen m. m., och själfskrifven riksdags
man för sitt stift, fick han icke tid att ägna nägot synnerligt framstående nit 
eller ömmare omvårdnad åt skolans angelägenheter. Han hade emellertid, 
emedan riksdagen 1812 kom att hållas i Örebro, uträttat icke allenast att det 
gamla skolhuset vid kyrkan, hvilket ledde sina anor från medeltiden och 
var för sitt ändamål såsom skolhus allt mer oanvändbart, utbyttes emot ett 
förut kronan tillhörigt trähus, gården N:o 106 norr, hvilket af då varande 
konungen skänktes till staden, äfvensom att detta därigenom erhöll namnet 
schola Carolina. Tingstadii undfallenhet för talande skäl, och varma fram
ställningar af då varande skolinspektorn, doktor Thyselius, gjorde därjämte att 
den ursprungligen för Strengnäs skola bestämde »andre apologisten» i stället 
fick sin plats i Örebro. Skolan har Fsåledes allt skäl att med vördnad och 
tacksamhet minnas denne sin eforus. Han afled 1827. Hans porträtt finnes å 
läroverkets sollennitetssal.

Doktor Per Thyselius, född 1769, kyrkoherdeson från Kumla, var liksom 
den förre först universitetslärare i Upsala. Blef därefter kyrkoherde i Österhanninge, 
samt 1805 prost och läroverks-inspektor i Örebro. Alltid outtröttlig, var han 
såsom skolinspektör så nitisk och varm för läroverkets bästa, att fä hans likar 
kunna med honom jemföras. Han efterträdde Tingstadius i stiftsstyrelsen, och 
var såsom eforus både utmärkt och kraftfull; det senare enligt somligas för
menande, måhända någon gång alltför mycket. Hans förtjänster om Örebro 
skola, som i viss mån var hans skapelse och hvilken han varmt älskade, skall 
länge lefva i tacksam hågkomst. Hans död inträffade 1838.

Per Olof Gravander tillträdde kyrkoherdebeställningen i Örebro och in
spektoratet öfver karolinska skolan 1829, efter Thyselius. Var borgareson från 
Örebro, född 1775. Student 1797, magister 1800, docent i Upsala 1801. Kom 
till Örebro efter att förut hafva varit eloquentice et poeseos lector i Strengnäs; 
tit. professor.

Hans välvilja för Örebro skola, i hvilken han såsom gosse gjort sina för
sta studier, var alldeles omisskännelig. Han förskaffade henne flera och ej obe- 
tydande fördelar, hvaribland må nämnas ett årligt stipendieanslag på behaglig 
tid af Karl Johan (sedermera fortsatt af Oskar I, Karl XV och Oskar II). 
Vidare åtskilliga skänker af böcker, kartor och glober från Karl Johan. Härtill 
kom samlandet af en fond till tvänne Petriska stipendier, såsom minne af re
formatorerna Olaus och Laurentius Petri; samt medverkan till uppresandet af 
en obelisk som bär deras namn. Slutligen, vid afskedet från Örebro och flyttningen 
till Strengnäs, dit han afgick för att mottaga domprost-beställningen därstädes, 
gaf han ett nytt bevis på sin gamla kärlek till karolinska skolan, genom stif
tandet af fond till tvänne Gravanderska stipendier. Han afled i Strengnäs 1846. 
Afven hans porträtt finnes å läroverkets sollennitetssal.

Örebro skola hade sedan långliga tider till baka, med afseende 
på disciplin, god anda och goda kunskaper, intagit ett aktadt 
rum bland likstälda läroanstalter i riket. Den hade redan på bi-
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skop Serenii tid börjat att allt mer återvinna dess forna »flor» 
från 1616—‘26. Redan And. Lundmarks tid var en blom
stringstid, och rektor Gumælii nämaste företrädare P. Ekenvall var 
en mycket framstående skolman, hvars namn länge lefdc i en kär och 
minnesgod ihågkomst. Men ännu 1830 var läroverket, såsom nyss 
nämdes, blott en vanlig trivialskola, med endast den skilnaden 
från alla andra sådana, att här fanns, i stället för en enda apo- 
logistklass, tvänne sådana, den s. k. »öfre» och »nedre räknekam- 
maren», med hvar sin lärare.

Det gamla klasslärare-systemet var naturligtvis gällande. Man 
visste ej af något annat. »Det hade icke fallit någon in att tänka 
på, hvilken grundlighet och konsekvens vid undervisningen och 
hvilken framfärd i studierna skulle vinnas, om läroämnena i stället för
delades på hvarje särskild lärare». Att år ut och år in sträfva 
i samma klass, med mångahanda ämnen (eller rättare ämnes-Äftar), 
utan att komma en hårsmån nr fläcken, måste för en nitisk och skic- 
lig lärare i längden kännas som en tryckande börda, och vara oänd
ligen mycket mera tröttande, än att få följa lärjungarne från lägre 
till högre stadier i vissa bestämda läroämnen, glädja sig åt deras 
ökade insigter och själf njuta frukterna af sin nedlagda möda.

Detta insågs genast af rektor Gumælius; och redan i början 
af höstterminen 1831 infördes denna väsentliga förbättring i apo- 
logistskolans båda afdelningar. Metoden befanns vara god och 
ändamålsenlig, och bibehöll sig här så länge nämde skola, såsom sär
skild institution, ägde bestånd. En särdeles gynnsam omständighet var 
att just nu, då en ny anda och ett friskare lif höll på att ingjuta 
sig i de gamla formerna, ett nytt och prydligt lärohus, med efter 
då varande behof tillräckligt rymliga lärosalar, kunde beredas.

Det nya lärohuset invigdes den 13 Sept. 1833 af biskop Thy- 
selius, hvars omvårdnad om skolan, i förening med rektor Ekenvalls 
lika nitiska ledning, näst honom, af skolans angelägenheter, genom 
egna besparingar och kunglig frikostighet, byggnaden har att tacka 
för sin tillvaro.

Vid detta tillfälle var det ock som Gumælius lyckades hos denne 
sin förman utverka införandet äfven i lärdomsskalan af den s. k. 
»ambulatoriska» läseordningen {ämnesläsningen); ehuru i början blott 
på försök för ett år, hvilket försök dock utsträcktes äfven till det 
följande året. Som tankarna om metodens lämplighet ännu voro
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till en viss grad delade, i det mången och däribland eforus själf,. 
befarade allt för mycken inskränkning i tiden för latinets stu
dium och däraf följande mindre grundlighet i ämnet, afklipptes 
emellertid hastigt dessa reformsträfvanden, hvad lärdomsskolan be
träffade; och den gamla klassläsningen blef på grund af den efo- 
rala myndighetens befallning återinförd.

Då de nyare skolhandlingar, som börja med Gumælii öfver- 
tagande 1830 af rektoratet, icke varit för utgifvaren tillgängliga,, 
inskränka vi oss till att meddela följande aktstycke, som händelse
vis blifvit i Memorialboken i koncept bevarad. Dåvarande skol- 
inspektorn yttrar sig till protokollet sålunda:

»Till collegii scholastic! protokoll, Örebro den 17 Sept. 1835.

Då för tvenne år sedan, ehuru med oförändrad öfvertygelse om klassläs
ningens företräde, jag medgaf att ämnesläsningen mätte försökas i karolinska 
skolan, skedde sådant med afseende såväl å samtlige lärarnes enstämmiga önskan, 
som ock den gifna försäkran (å rektors sida) att, såvida under/or^a året af den 
nya metodens begagnande lärarne icke kunde medhinna samma pensum som 
tillförene, skulle (åtminstone) under det nästpåföljande äret utveckla sig så 
synbara fördelar af ämnesläsningen, att all tvekan om dess bibehållande borde 
vara undanröjd; hvarefter, enär lättnad i undervisning smö dan för lärarne vore 
ett af de mest talande skälen, det kunde sannolikt förmodas, att samma metod 
skulle kunna införas uti stiftets öfriga lärdomsskolor.

Detta förhållande är nu så tillvida förändradt, att flera väsentliga svårig
heter, till en del förutsedda, visat sig under metodens tillämpning och läro
ämnenas fördelning i så måtto att det i lärdomsskolan erforderliga kunskaps- 
måttet i åtskilliga stycken redan vunnits i tredje läsklassen, då i rektors klass 
endast återstode repetition af det som tillförene blifvit meddeladt; hvaremot under
visningen i latinska språket, ytterst viktig såsom ett allmänt bildningsmedel, men,, 
öfverlemnad såsom den måste vara åt en enda lärare, blifvit inskränkt inom 
ett betydligen mindre antal läsetimmar än förut, hvaraf (i sin ordning) blifvit 
en följd, att det förra pensum måst förringas, skriföfningarna blifva färre och 
jämväl mindre tid kunnat egnas åt mundtliga öfversättning ar.

I följd häraf har ock hos mer än en lärare tvekan uppstått om meto
dens bibehållande, såvida icke tjänliga utvägar att afhjälpa olägenheterna kunde 
upptänkas. Herr rektorn, som i sitt yttrande föreslagit sådana utvägar, har, 
såsom mig synes, därigenom medgifvit olägenheternas tillvaro.

Förhoppningen att införa ämnesläsningsmetoden med stiftets öfriga lär
domsskolor, hvarigenom nödig ikformighet vid de lägre läroverk som bilda 
lärjungar för ett och samma gymnasium kunde vinnas, har också helt och hållet 
försvunnit; i det att lärarne vid Nyköpings skola icke en gång såsom en nöd- 
falls-hjälp vid en nedsatt lärarepersonal funnit metoden användbar, samt de flere 
lärare vid Strengnäs trivialskola, hvilka här öfvervarit den sista årsexamen, ock
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som hitkommit med afsigt att, efter inhämtad närmare kännedom af förhällan
det, begära samma metods införande vid sistnämda skola, sedermera förklarat 
sig därvid finna mycken betänklighet.

Under öfvervägande af allt detta, och i min första oförändrade öfver- 
tygelse om klassläsningens företräde styrkt, genom därnti instämmande yttran
den af åtskilliga aktningsvärde män, hvilka i sin tid berömligen undervisat vid 
stiftets läroverk och mera än en gång öfvervarit de offentliga förhören vid 
härvarande karolinska skola, har jag med fullkomlig öfvertygelse ansett mig icke 
böra bifalla herr rektorns, under förutsättning af i framtiden ofelbart inträf
fande afgörande och lysande fördelar, förnyade anhållan om ämnesläsningens 
bibehållande i ännu trenne eller ock blott under ett år; utan kommer klass
läsningen att nu vid detta undervisningsårs början åter införas.

Ämnesläsnings-metoden fordrar efter min öfvertygelse att ännu väl be
tänkas; och kan, om hågen för dess införande icke hörer till tidens nyhetslyst
nad, genom annorstädes anstälda försök närmare utvecklas och fullkomnas, för 
att också vid Örebro skola och i allmänhet inom Strengnäs stift införas af en 
yngre och dristigare eforus i sinom tid.

Jag är nöjd om lärdomsskolorna inom detta stift kunna bibehållas i det 
berömliga skick, hvaruti de genom klassläsningens användande af berömliga 
lärare och styresmän, jag sätter långt fram i detta antal denna skolas nu va
rande rektor, härtills befunnit sig; och tviflar icke ett ögonblick på hans och 
samtliga lärarnes nitiska medverkan, om än deras öfvertygelse om den bästa 
uudervisnings-metoden skiljer sig från min.

Slutligen och i anledning af herr rektorns förslag att, genom öfverflytt- 
ning på sig af tvänne konrektor tillhöriga undervisnings-timmar, upphinna hvad 
som brister i tredje klassens pensum uti latinska språket, samt för sig behålla 
undervisningen såväl i geometrien som latinska språkets både prosaiska och 
poetiska författare jämte gamla historien, hvarigenom konrektor, med undan
tag af grekiska språket och det lilla som behöfver meddelas af det hebreiska, 
endast har att undervisa i sådana stycken som behöfva föga mer än en repeti
tion, — har jag bort förklara att, ehuruväl jag häruti erkänner herr rektorns 
nit och beredvillighet att åtaga sig äfven mer än honom tillkommer af under- 
visningsmödan, kan jag dock icke anse en sådan fördelning vara rättvis och 
jämn, och vet att den icke heller på minsta sätt är behöflig; i följd hvaraf 
vid uppgörande af detta års lektions-schema en ny, jämn och billig, fördelning 
af undervisningens ämnen mellan rektor och konrektor bör upprättas och min 
pröfning underställas. Som ofvan Pehr Thyselius,

Eforus.

Mot denna eforalåtgärd anförde rektor Gumælius till protokollet 
sin reservation, uttalande de tungt vägande skäl som motiverade hans 
uppfattning af saken. Denna reservation fick därigenom i viss mån 
formen af en protest. Eforus, hvilken var lika ifrig i försvarandet 
af sin mening som i upprätthållandet af den honom såsom förman 
tillkommande respekt, synes hafva tagit protesten rätt illa upp;
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men förklarade att han ville för sin del »med all möjlig fördrag- 
samhet öfverskyla» hvad soin kunde vara mot eforus personligen 
förnärinligt, men icke så hvad som förekommit emot en lärare i 
Strengnäs (Gumælii gode vän rektor Ågrell, som var en förklarad 
motståndare till ämnesläsningen). Om honom hade rektor Gumæ- 
lius råkat yttra att denne velat »upphöja sitt (och sin skolas) an
seende på bekostnad af schola Carolina».

Eforus förklarade sig »jäfvig»; och öfverlemnade saken i sådant 
skick åt konsistorium att däröfver afgifva utslag.

Äfven sistnämda handling finnes i Memorialboken, och är ett 
mycket utförligt officiellt protokoll på fyra hela folioark. Af dess 
innehåll anteckna vi här endast slutraderna, visande i huru högt 
och välförtjänt anseende rektor Gamælius stod både hos biskop och 
konsistorium, och i huru hög grad Gumælii kända nit och skick
lighet i skolans tjänst, ehuru vederbörande officielt måste uttrycka 
sig ogillande öfver någon felaktighet i formerna. Förhållandet O O C1 O v
var att Thyselius och Gumælius kunde vara heta båda två, och 
dock i grunden djupt respektera hvarandras åsigter, äfven då dessa 
tycktes stå i diametral motsats till hvarandra.

»Utslaget» innehåller en mycket vidlyftig ingress och recit, samt 
därefter på några få rader, näst före besvärs-hänvisningen, följande:

Konsistorium finner, med underdånig åtlydnad af nådiga föreskriften att 
öfver lag och författning hafva noga uppsigt, rektor Gumælius, för sin på of- 
vanförmälda sätt mot eforus visade »sidovördnad», icke kunna undgå tilltal och 
laga påföljd; hvilken dock, med afseende på rektor Gumælii nogsamt kända, af 
eforus utmärkt vitsordade nit och skicklighet och i öfrigt kända välförhållande, 
anses böra bero därvid, att detta konsistorie-protokoll varder i skolprotokollet 
behörigen intaget.

Härefter följer besvärs-hänvisning och sex namn-underskrifter, 
bland hvilka biskopens namn naturligtvis saknas.

Ingen må dock tro, att rektor Gumælii på innersta öfvertygelse 
grundade uppfattning af ämnesläsningens betydelse, hvilken under årens 
lopp alltmera tillvaun sig erkännande i allmänna meningen, lät sig 
böjas genom sådana slags motigheter. Han lydde, och arbetade 
plikttroget efter föreskrift; men förnyade 1841 sina bemödanden 
hos då varande eforus biskop ‘Holmström. Men icke heller kröntes 
dessa af bättre framgång än förut. Äfven Holmström var lika 
konservativ, och tiden var ännu icke mogen.

En viktig epok i skolans historia bildar året 1840, då den 
v x
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förut varande tvåklassiga apologistskolan i Örebro försågs med 
en tredje apologistklass, ocb så medels forbyttes till ett i sitt slag 
fullständigt realläroverk med tre ämneslärare, afsedt att dimittera 
lärjungarne direkte till akademien för afläggande af den s. k. »lilla» 
studentexamen (utan gamla språk). Förutom dessa tre »apologist- 
klasser», inrättades då en för bela läroverket gemensam »förbere
dande» klass.

Lärare vid apologistskolan på 1840-talet voro Erik Johan Ny
berg, Jöns Hallqvist oeh Johan Emil Strömberg, samt efter den 
förstnämdes afgång Otto Ferdinand Englund. Det kongl. cirkuläret 
angående apologistskolans utvidgning bade bestämt, att utom de 
förut varande tvänne apologisterna en förste lärare, »med rektors 
namn, heder och värdighet» skulle tillsättas. Detta uttyddes af bi
skop H. så, att förste läraren skulle hafva icke blott rektors 
namn utan äfven ett visst rektorsöes/yr, nämligen uppsikt öfver 
och ordnande af apologistskolan. Denna uttydning synes hafva 
skett, på det att någon inskränkning för rektor Gumælius, med 
afseende på styrelsen öfver det hela, måtte kunna åstadkommas.

Till undvikande af kollision mellan tvänne rektorer vid det 
gemensamma läroverket, besvärade sig rektor Gumælius öfver denna 
anordning; men fick, såsom man kunde vänta, ett afslag kontrasigne- 
radt af <S. Grubbe, af det innehåll att afseende å besvären ej kunde 
i nåder fästas. Rektorerna Nyberg och Gumælius kände sig emeller
tid bägge generade, emedan oaktadt bägges bemödanden de befa
rade kollisionerna ieke kunde helt och hållet undvikas. Då emellertid 
Nyberg 1845 befullmäktigades till rektor i Eskilstuna (och därefter 
i Strengnäs skola 1847), var rektor Gumælii bekymrad att få vid 
sin sida en medrektor, med hvilken han skulle mindre harmoniera 
än med den ytterst humane Nyberg; och vände sig därför (med 
minnen af sin erfarenhet från 1841) till kung Oskar I personligen, 
då denne i April 1845 på återresa till hufvudstaden dröjde ett 
par timmar vid Glanshammars gästgifvaregård. Audiensen hade 
blifvit beviljad genom medverkan af landshöfding Bergensköld. 
Rektor G. yttrade sig angående den nämde dualismen med afseende 
på skolans ledning, och hemstälde huruvida den ifrågavarande rek- 
torstillsättningen vid apologistskolan kunde ske blott på förord
nande. Konungen lofvade att tänka på saken; och svaret blef den 
21 April 1845, där frågan om förändrad organisation af skolan i
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Orebro var föremål för nådig pröfning, att de lärare, som er- 
hölle den nu lediga eller framdeles ledigblifvande tjänsten vid den 
skola, icke borde med fullmakten utan endast förordnande förses. 
Regeringsbeslutet var kontrasigneradt af den reformälskande F. O. 
Silfverstolpe. Biskop Holmströms mening hade ock nu så för
ändrats, att han ansåg det Nybergs efterträdare icke ens skulle kal
las »rektor», utan blott »förste lärare» vid besagde apologistskola.

Realiserandet af en sådan idé som dimitterandet af lärjungar 
till akademien från denna apologistskola (eller låt vara detta real
läroverk), ansågs emellertid af många så tvifvelaktigt, att en aktad 
lärare då helt öppet yttrade, att »om man än kunde anställa äng
lar såsom lärare, så skulle försöket misslyckas i alla fall».

Sannolikt hade väl icke heller målet vunnits, om icke de först 
konstituerade lärarne underkastat sig ett betydligt öfverarbete hvar i 
sin stad. »Men för den goda sakens skull var hvarje uppoffring 
af tid och möda en kär och dyrbar plikt». Undervisningen fort
gick emellertid med bästa framgång. »Det dröjde icke länge», sä
ger antecknaren, »innan vi hade glädjen att få till akademien di- 
mittera en af våra lärjungar, som i »lilla» studentexamen er
höll sina tretton betyg», ett i sanning vackert resultat, då examen 
aflades blott i realämnen. Den tiden kunde en del student-kandi
dater skatta sig lyckliga om de lyckats plocka ihop sina erforder
liga »sex betyg» i alla ämnen, tagna huru som hälst.

Den direkta vägen till akademien var emellertid öppnad, och 
begagnades flitigt. En stor del af framgången måste tillskrilvas 
den metod, enligt hvilken hvarje lärare fått sig tilldelad sitt sär
skilda läroämne att bibringa och omhulda.

Hvad var nu naturligare än att hos rektor Gumælius, vid be
vittnandet af apologistskolans lyckade verksamhet, den tanken upp
stod, att samma goda resultat skulle kunna vinnas äfven i fråga 
om den s. k. »lärda linien», och att läroverket således utan svå
righet stode att utbilda till en på båda linierna fullständig under
visningsanstalt?

Redan hösten 1841 se vi Gumælius rätt fullständigt utveckla 
sina åsigter härom i ett då utgifvet program. Han visar att en 
sådan åtgärd ganska lätt kunde låta sig utföras, och framlägger 
på ett öfvertygande sätt både skälen för denna sin mening och 
de fördelar som af dess utförande skulle härflyta.
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Dessa åsigter omfattades lifligt af hans medlärare. Hvar och 
önska i sin mån bidraga till det goda verkets framgång, ehuru 
meningarna om bästa sättet för dess utförande voro något delade. 
Dock lyckades Gumælius icke att för dessa åsikter vinna tillbörligt 
afseende inför den 1841 församlade skol-revisionens medlemmar. 
Saken föreföll för ny och obepröfvad. Är förflöto, under hvilka 
öfvertygelsen om reformens nytta och utförbarhet visserligen än 
vidare utvidgades; men bifall af vederbörande eforus biskop Holm
ström kunde, såsom nyss nämdes, icke utverkas.

Hvem kan ock förtänka eforus hans tveksamhet, att af tre 
unga och obepröfvade lärare i Örebro samma undervisning och 
i samma omfång skulle kunnat meddelas, som vid gymnasierna 
besörjdes af sju lektorer, vanligen hvar i sitt ämne utmärkt för 
grundlig lärdom, hvilken de och genom rigorösa prof hade måst 
före tjänstens erhållande ådagalägga? Man måste till och med 
hålla honom räkning för att han, såsom högste vårdare af under
visningens framgång och förkofran, gick med betänksam försiktig
het till väga; ehuru erfarenheten sedermera visade, att försöket utan 
fara hade kunnat vågats.

Hindren och svårigheterna ökade emellertid Gumælii ifver för 
sakens genomförande. Är 1846 fick han tillfälle att till konung Oskar 
I personligen öfverlemna en promemoria angående skolans om
bildning till fullständigt läroverk; men erfor snart, hurusom denna 
promemoria icke ägde den form att några åtgärder i officiell väg 
kunde vidtagas, samt att initiativ icke lämpligen kunde begäras från 
regeringens sida i en fråga af, ännu åtminstone, exceptionell beskaf
fenhet; hvarför rektor borde inkomma med officiell anmälan i 
ärendet.

Följande år ingåfvos därför tvänne underdåniga skrifvelser, 
den ena mera fullständig oeh af hufvudsakligen samma innehåll 
som förut nämda promemoria, den andra angående en interims- 
reglering för skolan. Kongl. maj:t förklarade då att, enär många 
af ifrågavarande lärare icke blifvit hörde, och enär så betydligt 
ökade skyldigheter icke kunde dem lagligen åläggas, så vore det 
nödvändigt att i ämnet höra dem, innan beslut kunde fattas.

Slutligen utkom då cirkuläret af den 6 Juli 1849 angående läro
verkens nya organisation, och därvid följde en skrifvelse beträffande
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karolinska skolans ombildning, af det innehåll som i kort sam
mandrag lyder sålunda:

Vi hafva låtit oss detta föredraga ... oeh hvad angår undervisningen vid 
karolinska skolan i Örebro, hafva vi, af de skäl hvarpå denna anhållan blifvit 
grnndad, funnit för godt att densamma i nåder bifalla; kommande alltså denna 
skola att hädanefter äga samma dimissions-rätt som rikets gymnasier. Äfven har 
kongl. maj:t velat i nåder medgifva, att skolan fördelas i tvänne afdelningar, 
en högre och en lägre; att den lägre afdelningen ntgöres af tre klasser, hvar- 
dera beräknad för lärokurser på ett år; att latinska språket begynner i lägre 
afdelningens tredje eller högsta klass; samt att ämnesläsning enligt nya elemen
tarskolans metod införes uti öfre afdelningen.

Nu hade emellertid förhållandena så förändrat sig, att den 
af Gumælius med så mycken värme omfattade och förordade 
undervisningsmetoden, hvilken allt hitintills mött motstånd, nu var 
den enda som kom i fråga.

Efter nio års oaflåtligt sträfvande hade Gumælius således gläd
jen se läroverket utbildadt till en fullständighet, »hvarom den lifliga
ste inbillning knappt kunnat göra sig en föreställning, då han omkring 
tjugu år förut började försöka att emancipcra skolan från gymna
siernas principat». Han stod nu i spetsen för ett läroverk som, 
med afseende på undervisningens resultat, kunde mäta sig med 
hvilket annat som helst i riket, och med afseende på antalet af 
lärare och lärjungar öfverträffade de flesta. Ännu med fullt oför
minskade själs- och kroppskrafter, blef det honom beskärdt att 
verkställa och genomföra den nya organisationen samt bevittna det 
dagligen tillväxande förtroendet för läroverket.

I lärarekollegiet blef han en gång öfverröstad i fråga om 
skoltukt, då flertalet af hans medlärare fann rektorns mening allt 
för mild. Följden däraf blef, att han afgick från rektoratet vid 
höstterminens slut 1861, ett halft år tidigare än han ämnat. Han 
ansåg den rätta tiden till afgång var inne, medan han ännu, blic
kande tillbaka på sitt verk kunde med sann tillfredsställelse finna 
att det var godt. Alla erkände att det var godt; och mången 
förebrådde sig kanske efteråt att hafva påskyndat gamle rektorns 
afgång, hvilken eljest skulle hafva inträffat först vid läseårets slut.

Under sin tidigare rektors- och läraretid var Gumælius sträng, 
stundom het. Men efter hand aftog dock strängheten, och ersattes 
af faderligt allvar. Han insåg snart att det fanns en bättre och 
kraftigare utväg att inverka på ungdomen än stränghet, nämligen 



CL Stränghet, humanitet. Patriarkalism. Lönen i pension. Flit. Berghälsa, 

det slags allvar som har kärleken till grund, samt visar sig i sträng 
rättvisa och därigenom i längden alltid vinner ungdomens erkän
nande. På sådant sätt förstod han ock att härska, och att få sin 
vilja respekterad genom kärlekens makt.

Den som skrifver detta hörde honom på 1860—70-talet ofta yttra 
sig, hurusom han blygdes att själf en gång hafva tillhört en nu 
lyckligen förgången tids uppfattning af »stryk» såsom ett både nyt
tigt, välgörande och alldeles oundgängligt uppfostringsmedel. Det 
länder rektor Gumælius till heder, att han erkände hurusom äfven 
han en gång hade varit en man af sin tid. Men ännu mera 
hedersamt är det, att han, sedan han en gång fått ögonen öppna 
för ett misstag, städse bibehöll sitt nya sätt att se sakerna och 
alltid var på sin post såsom humanitetens förkämpe.

Att han behärskade sin ställning såsom rektor vid läroverket, 
är en sanning. Han var i själfva verket skolans lefvande lag. 
En och annan af hans samtida bedömde honom kanske såsom en 
»despoto. Men var hans styrelse en despotism, så var det åtmin
stone en patriarkalisk despotism. Han var läroverkets skapare, 
och kunde därför hafva en viss befogenhet att själf vilja bestämma 
öfver och vilja akta sin skapelse för förfång. Säkert är att noga 
taget alla vördade och aktade den gamle rektorn, äfven i hans 
patriarkaliska despotism; ty denna var i grund och botten kär
lekens makt.

Efter afgången från rektoratet lefde Gumælius ännu i fjorton 
år med oförminskade själs- och kroppskrafter. Vid afskedsbevil- 
jandet tillerkändes honom af kongl. maj:t vederbörlig pension, med 
sådan fyllnad att hela den kontanta löneinkomsten bibehölls, jämte 
betygande af kongl. maj:ts nådiga välbehag öfver det nit och den 
utmärkta skicklighet rektor G. städse under sin långvariga tjänstetid 
ådagalagt.

Under de senare lefnadsåren förde rektor Gumælius ett mycket 
tillbakadraget lif, men var dock ingalunda overksam. Det öfver- 
ensstämde ej med hans sinnesart och lefnadsvanor. En tid sys
selsatte han sig bland annat med att ordna och beskrifva läro
verkets myntsamling.

Rektor Gumælius åtnjöt under hela sitt lif en synnerligen 
god och jämn hälsa. Han hade aldrig varit sjuk om icke möj
ligen för någon enda dag illamående, då han i alla fall, icke ute-
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blef från sin plats. Hans lynne kunde visserligen någon gång 
brusa upp, men han blef snart god igen. I allmänhet var hans 
lynne så gladt och jämnt, att i alla sällskapskretsar där han varit 
närvarande, och ej minst i kamraternas samkväm, han oaktadt de 
sjuttio åren städse spridde munterhet och glädje ikring sig, och 
att alla trifdes väl i hans sällskap.

En gång tänkte han sig möjligheten att öfvergifva skolan. 
Det var omkring 1845. Örebro pastorat var ledigt; och att söka 
detta tillstyrktes honom särskildt af en person med inflytelse vid 
dess tillsättande. Gumælius var visserligen icke prästvigd, men den 
saken ansågs kunna ordnas; och vägen till kyrkan gick den 
tiden ofta genom skolan. Det gammal-testamentliga grundspråket 
var ett af hans hufvudämnen redan från ungdomen, och med nya 
testamentets språk var han jämväl förtrogen. I många år hade han 
förbehållit sig den hufvudsakligaste nattvardsimdervisningen för lä
roverkets ungdom, liksom han långa tider ensam förestod bönestun
derna i skolan. Med en pastors kommunala värf var han, såsom vi 
snart få se, mycket väl förfaren, äfvensom med därtill hörande många
handa angelägenheter, och var således ingalunda främmande för en 
pastors då mer än nu mångsidiga kall. Familjen var stor, och lönen 
knapp vid växande behof. Han hade på sådan plats bättre kunnat 
främja sina önskningsmål, och såsom inspektor för skolan hade 
han fått framgent verka för denna. Utsigten var frestande. Han 
omtalade en dag för sina närmaste att han tvekade, och att 
han kanske för deras skull borde söka en mera inkomstgifvaude 
tjänst. Dagen därpå var dock hans tvekan borta. Han fann sig 
icke böra blifva präst, och hans läroverksplan var då ännu blott 
till hälften genomförd. Han blef sin skola trogen.

I kommunen verkade rektor Gumælius med nit och kraft. 
Det kommunala lifvet låg den tiden, här liksom annorstädes, i sin 
linda. Allting sköttes på gammaldags lättvindigt manér. Ett 
slags fattigvård fanns visserligen, men ingen kontroll öfver dess 
verksamhet eller medlens användning. Revisionen af stadens rä
kenskaper besörjdes vanligen år från år af en och samma person, 
hvilken blott kontrollerade siffrornas riktighet. Men det blef annat 
lif, när rektor Gumælius fick sin hand med.. Fattigvården organi
serades på ny fot, med ypperliga kontroller. Han uppsatte själf 
det reglemente, som ännu 1862 för den samma var gällande. Han 
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genomdref, att hjonen på fattighuset, hvilka till ett antal af om
kring 50 personer ditintills blott haft fri bostad och en riksdaler 
i månadspenning, samt för resten lifnärt sig med tiggeri i staden, 
hädanefter fingo, åtminstone de orkeslöse, fullt underhåll på stadens 
bekostnad. Han åtog sig inspektionen öfver denna inrättning, och 
bibehöll den jämte ledamotskapet i fattigvården i sexton år. Det 
befanns ock att stadens räkenskaper för en mängd år på 1830- 
talet icke undergått någon slags revision. Rektor Gumælius an
modades att draga försorg om saken, och verkställde uppdraget 
med vanlig grundlig noggrannhet. Han uträttade hälst allting 
själf, och gillade ej gerna hvad andra gjorde. Afven uppgjorde 
han ett helt och hållet nytt system för räkenskapsföringen. Man 
kan lätt föreställa sig att mycket motstånd skulle uppstå från 
deras sida som vore anhängare af den gamla slentrianen; men Gu
mælius var icke den man som ryggade tillbaka för strid när det 
gällde att kämpa för det rätta, och utgick ur striden alltid seg
rande. Härigenom steg naturligtvis förtroendet för hans säkra blick, 
hans skarpa omdöme och orubbliga rättskänsla. Snart nedsattes 
ingen kommité, och bildades ingen direktion, utan att rektor Gu
mælius invaldes till ledamot. Att ordna, organisera och reda var 
hans älsklingsgöromål. Så deltog han i sparbankens och drätsel
kammarens organisation, och gaf båda dessa stiftelser deras ännu 
gällande reglementen.

Ungefär i tjugu år fortfor denna verksamhet i kommunens 
angelägenheter, och dessa voro då i allo ordnade på ett sätt som 
i få samhällen annorstädes.

Under sådana värf blef han allt mera öfvertygad, att platsen 
behöfde en tidning, som underkastade allmänna frågor en offentlig 
granskning. Det var år 1843 som tidningen Nerikes Allehanda 
uppstod.

Tidningsmannaskapet bragte honom flera törnen än rosor. Af
fären var en annans, och redaktören arbetade hufvudsakligen af 
intresse för det offentliga ordet, samt af öfvertygelse om dettas 
gagn för samhället. I staden fanns förut blott ett litet annons
blad, och man lefde i menlös ro. Då emellertid den nya tidnin
gen började »titta in här och där i skrymslorna» och framdrog en 
del ljusskygga förhållanden, så uppstod ett häftigt rop af sådana 
som kände sig liksom trampade på ömma liktornar. Man betrak-



Redaktör. »Silfverbröllopet» med skolan. Sjuttionde födelsedag. CLIII

tade ej det dåliga som blottades, utan själfva blottandet, såsom 
»skandal». Sådant vållade ledsamheter, och redaktören drog sig 
efter hand tillbaka. Ännu en gång, då tidningen öfvergått till ny 
ägare, ingick rektor Gumælius 1854 för ett år i redaktionen; men 
har sedermera blott undantagsvis lemnat bidrag till den samma.

Med året 1855 i Maj hade 25 år förflutit från den dag 1830 
då Gumælius såsom rektor öfvertog ledningen af karolinska skolan. 
Hans medlärare och några af samhällets främste ledande män vi
sade honom då sin hyllning och erkänsla genom högtidlighållande 
af rektorns »silfv erbröllop med schola Carolina», vid hvilket tillfälle 
då varande Örebroläraren (sist biskop) Th. Strömberg hade för
fattat festkvädet. Länge ihågkom rektor G. denna högtidsdag.

En annan ännu mera betydelsefull hyllning bringades honom 
1861 på hans sjuttionde födelsedag. På inbjudning af tacksamme 
forne lärjungar, som ville genom ett varaktigt minne inför efter
kommande bevara ett uttryck af sin och gamle kamraters hjärtliga 
erkänsla för den utmärkte lärarens förtjänster, skedde en insamling 
till en stipendiefond vid Örebro läroverk. Denna uppgick snart 
till 3000 riksdaler, afsedd att bära namnet af Otto Joel Gumælii 
stipendiefond. För öfverlämnandet bäraf bestämdes den dag då 
rektor Gumælius fyllde sitt 70:de år, den 16 Okt. 1861. Vid 
samma tillfälle infann sig ett stort antal högt aktade män, icke 
allenast från staden och orten utan ock från de angränsande land
skapen, utgörande omkring ett hundrafemtio personer, för att be
tyga sin vördnad, tacksamhet och tillgifvenhet för den utmärkte 
skolmannen och ännu med full vigör tjänstgörande skolv eter anen. 
Stiftets biskop hade särskilt rest från stiftsstaden, för att ä det 
allmännas vägnar tolka förbindelsen för hans lika långvariga som 
trogna verksamhet i undervisningens, kunskapens och bildnin
gens tjänst. Med ett ord, en högtid firades så storartad, en hyll
nings- och tacksamhetsgärd afgafs så gripande, att därom med 
sanning kan sägas, att en sådan aldrig kommit och måhända aldrig 
kommer en skolman till del. Men med lika sanning kan och 
sägas, att den aldrig varit mera välförtjänt.

Vid tillfället öfverlämnades, för uppsättning i läroverkets sol- 
lennitetssal, ett af hofmålaren Staaf förträffligt utfördt porträtt afgamle 
rektorn. Till festen hade inbjudning blifvit utfärdad professorn 
E. Edlund, skalden N. F. Sander, redaktör Sohlman och gross-
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handlaren Sundstedt. Sånger förekommo i lärjungarnes namn, för
fattade af E. TF. Lindblad och Stockenstrand-Lewerth. Vi an
föra af Lindblads verser följande utdrag:

Ej buller du i verlden gjort, 
Ej ryktet om dig talat stort; 
Men hvilken af oss räkna kan 

De segrar som du vann?

Hvart sinne du till rätta böjt, 
Hvart ogräs du ur vägen röjt, 
Hvart ädelt frö du ammat opp 

En framtids späda hopp.

Uti det gamla Romas da'r 
Medborgarkronan lösen var 
För den åt staten kunde ge 

En räddad borgare.

Dig vare denna krona räckt 
Kör hvarje sträfvan du har väckt, 
För hvarje medborgsmanna-dygd 

Som fostrats i ditt skygd!

Se fjärran uti land och stad
Så mången boning vinkar glad
Där lifvets goda änglar le 

Och barnen liksom de;

Men fadren tar sin son på arm 
Och talar om, i hjärtat varm, 
Hur gamle rektorn hägnat har 

Hans egna barndomsdar.

Rektor Gumælius var en arbetets man, och höll det samma 
kärt. Det är förvånande, huru mycket arbete en tid kunde samlas 
på dessa skuldror, utan att de någonsin sveko, och utan att något 
uppdrag vanvårdades. Han var rektor och lärare. Han var en 
tid så godt som ensam redaktör af tidningen. Han var revisor, 
fattigvårdsdirektör m. m., m. m. I hans arbetsrum vimlade det 
af skolungdom och föräldrar, af hjälpbehöfvande, af sådane som 
sökte råd, eller som ville »få någonting in i bladet», eller bekla
gade sig öfver något som »kommit in». Han räckte till för alla; 
och tiden räckte också till, då nattens timmar togos till hjälp 
någon gång inpå morgonsidan. Då han kände med sig att uppsåtet 
var det bästa, och att näpsten, när sådan påkallades, var hälso
sam, så kunde han taga de enskilda meningarne med jämnmod.

Skolan var hans första kärlek. Henne ägnade han sitt lif; 
och om denna än beredt honom stunder af bitterhet, sysselsatte 
hon dock hans tankar till det yttersta, och var honom städse 
dyrbar. I 42 år var han ordinarie lärare, och i mer än 30 år 
rektor vid den skola som under hans ledning växt ut till ett full
ständigt läroverk, och vid slutet af hans rektorat var ett af de 
mest besökta i Sverige.

Han afled den 27 Okt. 1876, och hade då uppnått en ålder 
af 85 år och 11 dagar. Hans död var lätt. Efter ett för hans 
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ålder nog mycket ansträngande arbete, med flyttning och ordnande 
af böcker och papper, kände han sig behöfva hvila.

Det blef efter en timma döden.
Dödsposten åtföljdes i ett nästföljande nummer för den 31 

Okt. 1876 af en minnesteckning af Nerikes Allehanda, som 
klädt sig i sorgkanter efter en af tidningens stiftare, samt efter 
hand af nekrologer i de flesta af Sveriges tidningar äfvensom af 
verser dels af en sörjande broder, dels af flere forne lärjungar.

Om Otto Joel Gumælii släktförhållanden äro vi i tillfälle att 
meddela följande:

Fadern hette Karl Magnus Gumælius. Denne var, enligt Lids församlings 
dopbok, född på Taxinge den «31« September 1758 och förlorade dagen därpå 
(den 1 Okt. 1758) sin moder Katarina Rungren, hvilken då var tjugutvå år gam
mal och moder till fyra barn. Denne Karl Magnus blef underofficer (sergeant) 
vid Södermanlands regemente, och ägare till mödernegården Taxinge, sedan 
han utlöst sina samsyskon. Ingick 1782 äktenskap med Brita Stina Heden
ström, hvilken var född 1756 och afled i Kungsör 1821. Själf dog han i JLänna 
komministergård, hos sin yngste sons svärföräldrar, 1830.

Det länder honom till heder att han ehuru själf en olärd man, ville låta 
sina sex söner idka studier, så långt tillgångarne räckte. De tre äldste fingo 
studera under ledning af Strengnäs-lärare samt höllos i Strengnäs skola och 
gymnasium. För de yngres studier räckte föräldrarnes medel icke till, men 
de hjälptes af välvilliga släktingar. Mödernegården Taxinge, som i tvåhundra 
år varit i släkten, var sätesgård och afstods 1792 till en frälseman, löjtnant 
Crusebjörn. Då den förre ägaren var nog oförsiktig att i stället inköpa ett 
annat säteri, Bjursnäs i Björnlunda, bördades detta, sex eller sju år senare, af 
en annan adelsman, löjtnant Bronikovski, hvilket bragte G:ii ekonomiska för
hållanden i oreda. Det var emellertid Gumælii egenskap af underofficer vid 
Södermanlands regemente som i sin tid beredde två af hans söner, Wilhelm 
och Otto, hvar efter annan, tillfälle att erhålla det sällan bortgifna Björnståhl- 
ska stipendiet för studiet af Österländska språk.

Deras barn voro åtta, af hvilka de fem första föddes å Taxinge, men 
det femte och sjätte på Bjursnäs.

1) Jan Erik, född 1 Mars 1783, död 3 Mars 1846, skolmästare i Har- 
demo, komminister i Mosjö och Täby.

2) Maria Sofia Katarina, f. 1784, död 1787,
3) Karl Magnus, f. 4 Januari 1787, d. 8 Mars 1832; kapten vid Svea 

artilleri. Deltog i finska kriget från 1808. Tapperhetsmedalj från Wasa. Död 
i Stockholm.

4) Gustaf Wilhelm, f. 5 Maj 1789, d. 22 November 1877; skolinspektör i 
Örebro.

5) Otto Joel, f. 16 November 1791, d. 21 Okt. 1876; rektor i Örebro.
6) Adolf (Filip), f. 27 Nov. 1793, genomgick Strengnäs gymnasium, och 

blef därefter underofficer vid Svea artilleri. Aflade studentexamen, blef präst- 
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vigd 1819 och efter många flyttningar komminister i Ekeby och Gällersta 
1843, sist kyrkoherde i Lännäs 1853. Afled därstädes den 5 Maj 1861.

7) (Jonas) Fredrik, f. 30 April 1796, d. 15 Maj 1854 i Stockholm. Del
tog såsom underofficer vid Svea artilleri i 1813 års krig, fick tapperhets- 
medalj i Tyskland och blef sedan löjtnant. Därefter länsman i Jönåkers härad. 
Ingick sedan i fångvården och dog såsom befälhafvare vid Smedjegårdshäktet i 
Stockholm. Var gift med en dotter till d. v. komministern i Länna P. An- 
gerholtz.

8) Hedvig Lovisa Kristina, född och död 1799.

Rektor Otto Joel Gumælius var gift med Eva Kristina We
ster, som var född 26 September 1804 och afled 3 Juni 1875. 
Deras barn voro följande:

1) Karl Arvid, f. 25 Nov. 1833, först redaktör af Nerikes Allehanda, nu 
försäkringsdirektör i Stockholm; riksdagsman för Örebro, bevistat 22 riksdagar.

2) Otto (Joel), f. 21 Sept. 1835, statsgeolog, gruiingeniör, död 2 Juli 
1899.

3) (Johan) Wilhelm, f. 2 Maj 1837, gasverkskamrer, stadsexekutor, d. 
16 Okt. 1870.

4) Eva (Kristina), f. 3 Sept. 1838, litograf, d. 1896.
5) Sofia (Lovisa), f. 8 Dec. 1840, inneh. Nya annonsbyrån i Stockholm.
6) Maria, f. 28 Okt. 1842, änka efter landtbrukaren Karl Magnus 

Svensson.
7) Judith (Isabella), f. 12 Sept. 1844, d. 18 Nov. 1889 änka efter läro- 

verksadj. C. W. Gellerstedt.
8) Anna (Oktavia), f. 7 Mars 1847; första kvinna som inskrefs i telegraf

verket, föreståndarinna för Enköpings station, gift år 1874 med rektor Albert 
Grafström i Enköping; efter hvars död hon 1885 återinträdde i telegrafverket 
såsom telegrafist i Vesterås.

9) Ulrika (Antonia Adamina), f. 27 Sept. 1849, gift med bokhandlaren 
Anders Gustaf Sandell i Oskarshamn.

Otto Joel Gumælii utgifna skrifter äro följande:
Hebreisk läsebok för begynnare, l:sta uppl. Ups. 1822 (3:dje uppl. 1836). 

Tal vid arfprinsen Carl Ludvig Eugenes födelse, Str. 1826. Kort kronologisk 
framställning af Svenska historien, l:sta uppl. Strengnäs 1825; 2:dra uppl. 
under titel Lärobok i Sveriges historia och statskunskap, Str. 1828 (4:de uppl. 
Stockholm 1846). De tre sista århundradenas historia, l:a bandet Allmän 
historia i 2 delar, öfversatt efter 3:dje tyska upplagan, Str. 1830.

Om den efterlefvande brodern prosten doktor Gustaf Wilhelm 
Gumælius, den om Örebro läroverk lika högt förtjänte skolinspek- 
torn, anteckna vi här följande:

Han var född i Taxinge af Lids socken den 5 Maj 1789. Genomgick 
Strengnäs skola och gymnasium, och hade vid afgången från gymnasiet förvärf- 
vat grundliga insikter, icke blott i alla den tidens öfriga lärdomsämnen, utan
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särskildt i österländska språken (grekiska, hebreiska och arabiska, hvilket siat- 
nämda såsom föremål för studier på gymnasium var exempellöst).

Blef student i Upsala 1808 och magister med utmärkelse vid promotio
nen 1815. Presiderade i filosofiska fakulteten åren 1817, 1818, 1821 och 22, 
samt gjorde en utländsk resa genom en del af Danmark och Tyskland 1821. 
Stannade till en början ett tiotal af år vid akademien, såsom först biblioteks- 
amanuens, vidare docent i grekiska och sedermera e. o. adjunkt i filosofi.

Till Nerike kom han 1834 såsom pastor i Viby, och blef kontraktsprost 
öfver Edsbergs kontrakt 1844, samt innehade förslagsrum till biskop i Streng
näs 1852. Förflyttades till Örebro och blef kontraktprost och inspektor öfver 
karolinska läroverket 1853.

Presiderade vid prästmötet i Strengnäs 1859, och höll då tal på svenska 
språket i obunden och bunden form, samt på latin och grekiska till consisto- 
riales.

Under åtskilliga år var han sekreterare i länets hushållningssällskap, 
och själf intresserad jordbrukare, samt i ännu högre grad trädgårds- och blom
sterodlare i Viby vackra prästgård; där han omgaf sig med en rikedom af 
växter, bland hvilka många sällsynta. Nerikes fornminnesförening utsåg honom 
strax vid föreningens stiftelse 1856 till sin ordförande, hvilken plats han allt 
framgent bibehöll.

I trettio år var han riksdagsman, nämligen vid alla riksdagar från 1840 
till 1866 i prästeståndet, och från 1867 till 1869 i andra kammaren å Örebro- 
bänken. Under sistnämda riksdag fyllde han 80 år, och drog sig sedan till
baka från riksdagslifvet. Om hans riksdagsverksamhet kan sägas, att han 
städse nitälskade och ofta med framgång verkade i statsutskottet, ståndet och 
kammaren, för anslag till vetenskap och konst. I riksdagen åtnjöt han det an
seende, att han ständigt insattes i det viktiga statsutskottet, o. s. v. Bland 
riksdagsfrågor som han verksamt främjat må nämnas folkskolefrågan och kom- 
munallagarne, i hvilkas författande han deltog, samt frågorna om Halsbergs- 
banan, om anslag till tekniska skolan i Örebro, samt till karolinska läroverkets 
tillbyggnad (1871) och nybyggnad (1876), för hvilket ändamål beviljades ena 
gången 30,000 och andra gången 70,000 kr. till beredande af ökad lärareper
sonal och förbättring af förutvarande löner. Många utmärkelser af allehanda 
slag kommo honom till del. Vi anteckna däribland följande: ledamot af 
landtbruksakademien 1841, hedersledamot 1864; ledamot af vetenskapsakade
mien och musikaliska akademien 1857, hedersledamot af vitterhets- historie- 
och antiqvitets-akademien 1862, och af fria konsternas akademi 1866 o. s. v.

Ar 1872 var han den siste kvarlefvande ledamoten af det på sin tid och 
i Sveriges litteraturhistoria för all tid märkliga Götiska förbundet i Upsala. 
Ilan var således den siste Göten. Vid 1863 års filosofie doktorspromotion tjänst
gjorde han på kallelse såsom promotions-predikant.

Bland hans tryckta skrifter må nämnas, förutom akademiska disputatio- 
ner och uppsatser i litterära tidskrifter samt tal och verser vid många till
fällen: Svea, tidskrift för vetenskap och konst; Tidskrift för trädgårdsodling 
och blomsterskötsel; Berättelse om landthushållningens tillstånd; sex upplagor 
af Xenofons Anabasis (1823—1861); öfversättniag af Passows stora grekiska
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Otto Joel Gumælius.
Rektor vid Karol, läroverket i Örebro,

f. 1791, d. 1876.
Efter oljeporträtt af Staaf 1861.
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Gustaf Wilhelm Gumælius. 
Inspektor vid Karol, läroverket i Örebro, 

f. 1789, d. 1877.
Efter fotografi, Ups. 1866.
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lesikon; Anakreons sånger med anmärkningar. Stora förhoppningar väckte på 
äin tid Tord Bonde, "Sveriges första historiska roman», hvaraf första delen 
ntkom i Upsala 1828 och den andra blef i det närmaste färdig i manuskript; 
men planen omfattade äfven en tredje del, som blef oskrifven. Nära 70-årig 
skref han diktsamlingen Engelbrekt, som utgjorde uppslaget till den insamling 
hvarigenom Sveriges »konung och folk» sju år senare uppreste Qvarnströms präk
tiga stod öfver denne frihetshjälte. Svenska akademien tilldelade honom 1859 
efter utgifvandet af Eugelbrektssångerna Karl Johans-medaljen. Gumælii sista 
arbete var en novell, författad vid fyllda 80 år och tryckt i Örebro 1870.

Doktor Gumælius afled den 22 Nov. 1877 vid åttioåtta och 
ett halft års ålder. Efter nio dagars sjukdom fick han sluta, stilla 
och lugnt, och med ringa plågor.

Gustaf Wilhelm Gumælius var gift med Karolina (Lina) 
Gustafva Geijer, som är född den 27 Okt. 1820. Deras barn äro;

1) Fredrik Wilhelm (Wilfrid), f. 6 Maj 51843, e. o. kontorsskrifvare vid 
posten, utfl. till Amerika, återkom till Sverige; död såsom landtbrukare 1855.

2) Thord (Kjartan), f. 11 Sept, 1844, utflyttade till Amerika 1869; bosatt 
1 St. Paul, Minnesota.

3) Henrika Karolina, f. 8 Sept. 1846, g. m. godsägaren P. F. Brandelius 
å Rosta, Längbro.

3) Hugo (Sofokles), f. 17 Juli 1850, tidningsman i Örebro, i Oskars
hamn, Bandskrona och Köpenhamn.

Äfven vid den siste Götens bortgång strängade skalderna 
sina lyror; och talrika nekrologer i den svenska tidningspressen 
tecknade hans minne.

Den gamle skolrektorn och den gamle skolinspektorn hade, 
med intill det sista nästan obrutna krafter, arbetat tillsammans för 
ett gemensamt mål i bildningens tjänst. De fingo ock snart föl
jas i döden. Men deras minne lefver.
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IV.
ÖFRIGA LÄRARE I ÖREBRO.

KONREKTORER, KOLLEGER, APOLOGISTER 

frän 1615 till slutet af 1700-talet.

1. Andreas Petri Bille, Vermlandus, 1615—29.
Född i Vermland, där föräldrarne voro »fattiga jordbrukare». 

Blef prästvigd 1610, ocli var kollega i Strengnäs under två år. 
Därefter befordrad till Påvel Rännare, såsom brukspredikant vid 
Skepsta bruk i Gåsinge, och kom samma år till kyrkoherden Hen
rik Prytz (F. 499) i Sköllersta, såsom kapellan därstädes.

Vid Jaeobi Bcose Rudbeckii tillträde till rektoratet var An
dreas öfverste hörare i skolan. Om dominus Andreas kollega 
antecknas 1620, att han »hafver på egen bekostnad låtit göra sten- 
taflan (en krit-tafla af kalksten) i muren och henne inmurat»; hvil
ket kostade 2 daler 6 öre. Den fanns kvar i skolhuset ännu på 
1870-talet, och bar spår af trehundra års användning.

Efter Jacobi Rudbeckii afgång till det nystiftade gymnasiet i 
Strengnäs klagar borgerskapet i Örebro öfver deras skolas bedröf- 
liga tillstånd, oeh begär 1627, att de båda hörarne, »herr Anders« 
och «herr Bryniel» (Brynolphus Jonce), hvilka undervisade i skolan, 
måtte få behålla sina vanliga »socknar».

Herr Anders blef omkring 1630 från Örebro skola befordrad 
till Kvarsebo, och därifrån 1635 till Mosjö pastorat. Han håller 
1647 privatskola i Mosjö prästgård, och afsänder då åtta lär
jungar med den framgång, att de af mäster Josua Gravius intogs d o o o3 ed
i högsta klassen. En af lärjungarne är herr Anders’ egen son 
Petrus Andrea. En annan prästson är Olaus Laurentii från Kräk- 
linge (informati prius in adibus pastoritiis ab honorabili et docto 
viro Andrea Petri pastore).

Andreas var gift med en dotter till företrädaren i Mosjö 
Jonas Petri, hvilkan 1633 plötsligen blifvit blind (F. 452). 
Denne fick då till sitt ämbetsbiträde först Andreas Andrea (en 
f. d. Örebro-djäkne 1615, prästvigd 1629); men uppdrog 1635, 

v XI 
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med konsistorii tillåtelse, pastoratet till sin måg, denne Andreas 
Petri Bille., samt flyttade själf in till Örebro, och dog där. En 
annan dotter var gift med en broder till herr Anders, nämligen 
kaplanen i Mosjö Petrus Petri Bille, »en våldsam och orolig 
man», af hvilken Andreas hade »mycken ledsamhet både hemma 
och borta i samkväm».

Andreas afled 1635 och blef begrafven i Mosjö kyrka. En 
dotter Bengta blef gift med kollega i Örebro, sist hospitalspredi- 
kanten Hungerns Petri Nalenius.

2. Petkus Laurentii Stuthæus Örebroensis (1615—16). 
Fadern var klockare i Edsberg och hade förut varit skrifvare. 
Petrus blef, som andre hörare i Örebro 1615, af rektor Jacobus 
Base Rudbeckius bötfäld, för det han på otillåten dag hade »in- 
gurgiterat sig med öl». Han protesterade, och hotade att vända 
sig till biskopen; men det hjälpte ej. Han miste en af sina 
socknar (Kumla), hvilken gafs åt tvänne djäknar, som betalte bötes
beloppet, en daler pänningar. Var prästvigd, och afgick 1616 i 
Januari till sacellanien i Lerbäck. Blef därefter sacellanus i 
Glanshammar 1621, och sist pastor i Kil 1636 (F. 243). Var 
med bland subskribenterna till skolhusbyggnaden 1615-—19, och 
kallas då »dominus Petrus Lerbeckensis». Död 1637.

Gift med Sara Persdotter, hvilken »konserverades» af efterträ
daren i Kil. Petrus hade med henne flera barn, alla prästerliga. 
En af dem hette Lerbeckius, kyrkoherde i Björkvik (A. 35).

3. Jonas Stephani Eksjöensis (1615—27).
Född i Eksjö, där fadern var borgare. Jonas var nederste 

hörare i Örebro 1615, och blef 1627 kapellan i Södertelje. Till 
Svcnnevads pastorat ämnades han af konsistorium, då den förut 
varande kyrkoherden »pastor Israel» (Isaacus) efter träget arbete 
och oro med socknebud under pesten hade förlorat förståndet. 
Församlingen begärde Jonas Stephani till pastor, men denne för
klarade sig obenägen till flyttning. Blef sist kyrkoherde i Vår
dinge (Aurel. 514, 695), och lär hafva dött 1663. Han efter
lämnade flera barn. Ankan hette Karin Olsdotter. En son kallade 
sig Walingius.
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4. Johannes Petri Örebroensis, 1616.
Hade studerat i två år i Tyskland. Hemkommen därifrån, 

blef ban 1616 antagen till »konrektor« (rektors medhjälpare i un
dervisningen, men icke i rektorsgöromålen), med undervisningsskyl- 
dighet såsom biträdande lärare i latin i rektors klass, samt med 
rättande af latinska stilöfningar därstädes; och hade dessutom en 
eller annan timme om dagen i nederste hörarens klass. Seder
mera okänd. Kan knappast vara identisk med någon af de tre 
präster som vid denna tid förekomma med namnet Johannes 
Petri.

5. Brynolphus Svenonis Gadd (Gaddelius) Smolandus, 
1616—29.

Kallas af Follén Brynolphus »Jonæ», och uppgifves vara född 
i Småland. Var ordinerad af superintendenten mäster Jon i Ma- 
riestad »under pestilenstiden» (hvilket torde vara orsaken, att han 
äfven kallas Vestrogothus), men var gift i Örebro och hade sin 
släkt där samt ansågs där »så godt som infödder». Är kollega i 
Örebro 1616.

Från konsistorium skrifves, att »kollega» (hvilken då synes 
hafva varit ensam lärare i Örebro) kan nöja sig med sockengången 
af staden och dess annexis, till påska; men sedan måste han be- 
gifva sig dit han ordinerad är (Mariestad). Han har sistnämda år 
intyg om att hafva i Örebro »länge arbetat och flitigt uppseende 
haft med ungdomen, församlingen till tjänst». Då Lundius mot
tog rektoratet, antecknas, att herr Bryniel har lånt af kyrkoherden 
af skolans pänningar 20 daler.

För domino Brynolpho begäres 1629 bland annat, att han 
måtte få »sitta på klockarebordet i Almby, sacellano Örebroensi 
till hjälp»; hvarå resolverades, att det efterlåtes herr Erik (Ericus 
Olai Angermannus, sacellanus i Örebro) att få Brynolphum till 
hjälp i staden och Almby; dock till en tid, efter han intet är 
ordinerad här in dioecesi, men collegatum får han intet be
hålla.

Samma år har »hederlige, gudfruktige och vällärde herr Bry
niel kapellan i Örebro» å Vesteråsbiskopen Johannes Kudbecki 
vägnar uttagit fastebrefvet å Eskog. Om samme Brynolphus, »com- 
minister ecclesice in Örebro» beslutes 1633, att »han, som är or
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dinerad i Mariestad och hafver sig instuckit i Örebro genom gifter
mål, skall skaffas sin kos nedcr till sin superintendentia, emedan 
bär in dioecesi äro sä många expekt unter; och skall efter nästkom
mande Philippi-Jacobi sine eæcusatione draga hädan». Detta blef 
dock icke verkstäldt. På intercession af mäster Nils (pastor i Öre
bro) bestämdes, att Brynolphus slipper flytta ur stiftet, och tillätes 
vara kvar (i Örebro och Almby). »Dock på det sätt att pastor i 
Örebro låter dominum Martinum (Svenonis) såsom en ordinarium 
sacellanum hafva tolf tunnor i lön, men Brynolpho löne han själf».

Om Brynolphus Svenonis, capellani medarbetare här i försam
lingen, intygas från Örebro, att han är »ostrafflig, oförsumlig och 
för hela församlingen välbehagelig, samt i sitt lefverne och sitt 
umgänge skickelig, såsom en hederlig prästman ägnar; att ingen i 
någon måtto hafver sig öfver honom att besvära». I konsistorii 
protokoll antecknas samma år, att han »förer icke något oskickeligt 
väsende, samt predikar väl».

Brynolphus var gift med en borgaredotter från Örebro, hvil
ken efter mannens död synes hafva blifvit omgift med pastor 
Laurentius Gravius i Axberg, fader till rektorn i Örebro Josua 
Gravius.

Flere söner till Brynolphus nämnas i Gravii katalog:
Jonas »Brynolphi (sacellani in) annexa pastoratus Orebroensis, 

quæ est Almby, filius. Var 1639 »in classe supremi collegæ».
Olaus »Brynolphi, sacellani filius, annexæ civitatis Almbyensis, 

befann sig 1639 in classe secundi collegæ».
Jacobus »Brynolphi, sacellani ecclesiæ Almbyensis, filius, 1640 

in classe domini Erici (secundi collegæ)».
Af desse söner är Jonas mest känd.
Jonas Brynolphi Gadd (Gaddelius), född 1626 i Örebro, var 

1639 lärjunge i öfverste hörarens klass i Örebro, kom 1643 till 
Strengnäs gymnasium och responderade där 1646 såsom gymnasist 
på en af lektor Buddæi gymnasmata. Idkade studier i utlandet, 
och rekommenderades 1654, efter flera års vistelse in pædagogio 
Stettinensi, af Johan Nicolai Lillieström hos biskop Johannes 
Matthice till erhållande af någon lägenhet, nämligen diaconatus 
apud »vitricum» suum, pastorem in Axberg (Laurentium Gravium). 
Följande år begär gamle Laurentius (som då var 85 år gammal), 
att hans hittills varande medarbetare, Anders Pommer, hvilken 
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förer ett oskickeligt och bullersamt lefverne, måtte removeras, och 
att Laurentius i stället måtte få sin »styfson Jonas, hvilken länge 
sedan är hemkommen från Tyskland». Jonas blef prästvigd i 
Strengnäs, och 1658 predikant vid Dylta svafvelbruk, responderade 
på prästmötet 1666, och blef kyrkoherde i Axberg 1669. Död 
1676.

De andra båda sönerna Olaus Brynolphi och Jacobus Bry- 
nolpbi hafva blifvit eftersökta, men ej påträffats.

En dotter Ingrid blef gift med superintendenten i Hernäsand 
Georg Wallin och moder till biskopen i Göteborg Georg Wallin d. y. 
samt farmoder till biskopen i Kalmar Mårten Georg Wallenstråle.

En dotter Katarina, gift med »compastorn» i Hardemo Johan 
Hallman, blef stammoder till en gren af den vidsträckta Hallman
ska prästsläkten.

6. Georgius Jonæ Rivelius (Rivulinus) Nericius, 1629 
—46.

Från Vestanbäck i Kräklinge socken. På sommaren 1615 
inskrefs i Orebro skola Georgius Jonæ Orebroensis, civis filius; 
medellös, men betalte full inskrifningsafgift, 4 öre. Är 1627 på 
gymnasium, och upptages då bland de lärjungar, hvilka »under
kastade sig stadgarna och funnos bekvämlige att få stipendium». 
Kallades 1629 den 2 Februari till ett kollegat i Örebro och af
stod från stipendiet. I gymnasiets räkenskapsbok antecknas: »Col
lega Orebr. d. Georgius är skyldig gymnasio 1 tunna korn». Han 
begärde i samtingen (samtingsmarknaden i Strengnäs) tre veckors 
respit. Denna anteckning är öfverstruken, med tillägget »thenna 
tunna efterlåts honom».

I April 1629 anmäles, att »collegce (Georgius Jonæ och Eri- 
cus Olai) samt en studiosus i Örebro begära ordination; hvarå 
svaras, att de skola få bud när »examen ordinandorum» blifver. 
Den äger rum på hösten, och pågår under sex hela examensdagar.

De båda kollegerna äro ensamma om hela skolarbetet i Öre
bro. Om skollifvet därstädes lemnas en åskådlig och intressant 
bild uti den af prosten Jonas Bergius i skolan anställda under
sökning (Fades scholæ Orebrogianæ). De hade emellertid verkat 
i Örebro under fyra års tid, då i Strengnäs anmäldes 1633, att col
leges scholæ Orebrogianæ hafva sina discipulos med ovanliga afgifter 
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(expensis) betungat.; nämligen en daler pänningar och ett lass ved 
i terminen, hvilket de räkna såsom ersättning för privat under
visning. Bergius, förut lektor vid gymnasium, nu prost i Glans
hammar, inkommer till kapitlet med en skrift om sin undersök
ning i skolan.

Denna har ett hundratal lärjungar. De sysselsättas inom 
skolans väggar från kl. sex på morgonen till fem på aftonen. Alla 
läsa i ett och samma rum. Georgius läser med sina djäknar 
syntaxis, rhetorica, grammatica græca Clenardi, dialogi Gusta- 
viani, catechesis och Haffenrefferi compendium o. s. v.

Kollegerna få in consistorio det besked, att deras förklaringar 
och invändningar äro till en viss grad antagliga (excusationes 
esse quodammodo tolerandas), men få förmaning, föreskrifter och 
läseordning. Läsningen i skolan skall börja tidigare, kl. fem om 
morgnarne (och pågå 5—8, 9—10, 12—2, 3—5), samt afgiften 
för enskild undervisning hädanefter vara frivillig.

Vid Buddæi ankomst klagas öfver att herr Göran (Georgius 
collega) innehade trädgården, hvarför Buddæus måste »bryta bort 
låset».

Georgius begärde omkr. 1636 att blifva hospitalspredikant i Öre
bro efter den gamle Sveno (Cespius, förut pastor i Svennevad). 
På samma gång som Buddæus 1638 i Juni fått skrapa för den 
nekade liksången, skrapas äfven Georgius för att han underlåtit 
predika påsken i Svennevad. Efter Buddæi removerande från 
skolmästaretjänsten 1638, affordrades från Buddæus skolstufvunyc- 
keln på anstiftan af Georgius, som själf sträfvar efter tjänsten 
och antages komma att ställa till ledsamhet (tragoediam) för den 
nye skolmästaren, hvilken den än blifver.

Påföljande år 1639 i Mars, då Gravius tillträder rektoratet, 
skrifver Georgius, som nu varit i Örebro i mer än tio år (hvilket 
stämmer med 1629 2/2), att han icke har något annat till sitt lifs 
uppehälle än den ringa pänningen af denna stads högt besvärade 
invånare (sockengången af Örebro stad); samt att han bredvid 
skoltjänsten intet annat förvärf hafver. Han har därför måst 
åsamka sig stor skuld och söker nu hos regeringen en »socken»; 
begärande Edsberg. Resolveras: »patientera till nästa möte hålles».

Då Gravius börjar sin katalog, nämnes såsom »collega primus 
d:us Georgius Jonæ, mediocris fortunce parentibus ortus, Orebro- 
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giensis» (minnesfel af antecknaren för »in Kråklinge natus», II, 50). 
Jämte sockengången af staden får han 1641 i November Snaf- 
lunda socken, och 1645 i slutet af November, då han, som nu 
här i (nära) 17 år tjänt hafver, är han »ledse» vid skolmästar- 
tjänsten, lider »mangel (brist) på lifsnödtorftigt uppehälle» och ön
skar komma till någon »rolighet» (lugnare tjänst), samt söker att 
blifva sacellan i Vingåker. Någon tid därefter befordras han 1646 
(hvarmed det felaktiga årtalet 1644 hos Aurelius rättas) till sacel
lan i Kjula och Sundby; är respondent på prästmötet 1645, och 
blir 1651 kyrkoherde i Toresund. Efter tjugu års tjänstetid i 
Toresund dör han därstädes 1671.

Var tvänne gånger gift, först med en Brolenia, dotter till borg
mästaren i Örebro Jöns Ericsson (som tillika med sina syskon an
tog namnet Brolenius), och 2:dra gången med Beata Klingia, 
hvilken öfverlefde mannen.

Barn af förra äktenskapet voro Jonas Georgii Rivelius, först 
konrektor i Strengnäs och slutligen pastor i Toresund. Elisabet, 
gift med Olaus Nicolai Walingius, sist pastor i Enhörna. Kri
stina, hvilken en tid var förlofvad med Ingel Grafman, kollega i 
Örebro, sist kapellan i Almby. Johannes, kapellan i Ytter- 
Selö.

7. Ericus Olai Rosendalius Nericius, Hammarensis, 1629 
—45.

Från Rosendal i Hammar. Samtidigt med Georgius Jonæ 
Örebr. namnes 1627 Ericus Olai Nericius såsom gymnasist i Streng
näs; blir samtidigt, med honom jämväl kollega i Örebro 1629, och 
prästvigd samma år.

Ar 1633 lärare in classe secunda (s. etymologica) och har 
där 31 lärjungar förutom alla privatdisciplarne; undervisar i gram- 
matica, Donatus och catechesis. Sedan kyrkoherden i Ekeby 
dött 1637, framförde några bönder från församlingen den önskan, 
att änkans »svåger» Ericus Olai måtte få nådårstjänsten och suc
cessionen till pastoratet, eller, om detta icke kan ske, en socken, 
Glanshammar, såsom augmentum till sitt uppehälle in officio scho- 
lastico. Nådårstjänsten och successionen afslogs alldeles, men om 
socken skulle in consistorii collegia delibereras. Efter detta afslag 
[conditions apud Ekebyenses privatus), beklagar han sig de exiguo
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stipend™. Han har endast en enda socken (visserligen både i 
förgång och eftergång) att lefva af med hustru och barn, och be
gär såsom någon löneförbättring Glanshammars socken.

Vid Gravii tillträde 1639 i Mars är han fortfarande collega 
secundus med anteckning »ex pcedagogia et sacellania apud Eke
by vixit»; och synes då hafva haft någon tillfällig prcdikoanställ- 
ning i Ekeby. Skrifver 1645 den 23 Nov. att han varit kollega 
nu i öfver 16 års tid, är med hustru och barn »själf åttonde» 
(således 6 barn eller 5 och svärmoder); har haft Viby socken in 
priori et in posteriori samt Hammar endast in priori; beder att 
få den sistnämda socken äfven in posteriori, samt att, ifall Geor
gius blir befordrad, få behålla sina gamla socknar, quia estate 
proveetus novas peragrare erubesco».

Någou tid därefter, således omkr. 1646 (hvarmed det felak
tiga årtalet 1643 hos A. rättas), är han ändtligen kapellan i 
Floda församling. Söker 1646 Sköldinge pastorat, och har till 
medföreslagen sin gamle rektor Josua Gravius, samt anklagar denne 
för glömska af »nionde budet». »Var själf kollega i Örebro uti 
nio hela år före denne »Josevaldi» ankomst dit, för ytterst ringa 
lön. Om alla prästänkor skulle genom nytt giftermål behållas 
vid pastoraterna, så komme jag och andra fattige tjänare, med 
våra fattiga hustrur och barn, aldrig till befordran». »Jag ville 
fälle, ope divina, finnas eder faderliga högvördighet så tacksam (!) 
som nånsin någon annan».

Var gift med Kristina Nilsdotter, dotter af kyrkoherden i 
Ekeby Nicolaus Petri. Barn: Olaus Rosendalius, sist prost i Ny
köping. Johannes, boktryckare oeh ryttare. Susanna var gift 
med faderns efterträdare Olaus Nicolai Gravius, kapellan i Floda.

8. Olaus Magni (1639—41).
Nämnes, vid Gravii tillträde, som scribarum instructor s. in

formator (lärare i skrif- och räkneklassen), och hade sitt uppe
hälle genom undervisning af de lärjungar, som skulle ägna sig åt 
räknekonsten. Han synes hafva varit något till åren och förmod
ligen uttröttad, enär cives 1641 begära få antaga en ung person 
såsom lärare i skrif- och räknekonsten samt bokhålleri, kanske 
någon bokhållare i staden. Detta beviljades, och »räknekamma- 
ren» i skolan får han använda, med vilkor att staden lönar honom
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»af sitt eget», och att han ej får anses såsom »skolperson». Nå
gon »socken» kan han ej erhålla.

9. Hungerus Petri Nalenius (Nalænius, Nallenius, Nallén), 
Nericius, 1639—56.

Namnes bland kollegerna på Gravii tid. Var kollega i Örebro 
12 år, därefter pastorsadjunkt hos sin svärfader Andreas Petri i 
Mosjö, vicarins pastoris i Edsberg, vidare quinque annos in præ- 
dio», samt sist hospitalspredikant i Örebro; och uppnådde hög 
ålder.

Var kollega 1651 I2/7, då prosten Brun, i fråga om missför
hållanden i skolan, rectoris och conrectoris oflit, bland annat skrif
ver, att konrektor uppäggat reetorem att förbjuda kollega Hun
gerus att biträda pastor med altartjänsten. Af episcopus, som 1652 i 
Örebro stadder var, stadgades om predikoskyldighet för skolstaten 
både i kyrkan och äfven att hjälpa den gamle herr Jon (Jonas 
Halvardi Vermins) i hospitalet.

Hungerus förrättade tjänsten i Almby, »medan herr Hans 
(Joh. Haning) »var af med prästen (suspenderad från prästämbetet 
1653 i Augusti och September). Vittnesbörd och petition afgifves 
för Hungerus att blifva pastor efter Andreas Petri i Mosjö.

Församlingen är med honom väl tillfreds, ty han är »skicklig 
både uti lärdom och lefverne». Har förestått tjänsten efter svär
faderns död, enär det önskas, att de fader- och moderlösa barnen 
måtte blifva »behållne», emedan de hafva ingen att skjuta sig till, 
om Hungerus icke får »blitva kvar». Medsökande var bland andra 
konrektor Nicolaus Benedicti Wallenius.

Skrifver från Mosjö prästgård och anhåller, »att jag antingen 
kvar finge förblifva uti Mosjö till hösten vid pastoratet, outdrif- 
ven, eller blifva inrymd uti Viby församling uti d:ni Caroli (Taxin- 
gii) ställe, om denne får Mosjö. Denne Carolus har redan »in- 
flött» hit med sin boskap och en stor del af sina saker, »in på 
mig» uti Mosjö prästgård, och vill nu förmodligen mig, mot eder 
högvördighets bref, utdrifva. Nu vet jag icke, huru jag hvarken 
med mig eller barnsens saker beställa skall». Hungerus fick emel
lertid icke Mosjö pastorat, ej heller Viby sacellani; men på för
slaget till det senare var han 1661 uppförd.

Med Hungerus Petri öfversäudes 1664 ett brel till bi-
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skopen om hjälp till Täby kyrkas reparation, och blef Hungerns 
rekommenderad till någon lägenhet, enär han en lång tid »icke 
haft någon ordinarie tjänst», utan »sitter med hustru och barn 
på ett litet torp» uti stor fattigdom. (Detta var således förkla
ringen på »quinque annos in prædio»). Medförde från Stockholm 
biskopens bref till hela stiftet om understöd åt Täby församling.

Omsider 1667 heter det, att Hungerns »bekom lof att blifva 
hospitalspredikant i Örebro», och erhöll bref därpå. Innehade 
sistnämda tjänst i hela 30 år. Ar 1689 är han sålunda 
fortfarande hospitalspredikant, men »af sin höga ålder och därpå 
följande bräcklighet mycket försvagad»; har icke tillgångar att un
derhålla någon adjunction, men beder att få till hjälp kollega 
Johan Sundeil.

Ännu 1695 lefver han, men är »af ålderdomssvaghet så af 
sig kommen, att han intet mer ser att läsa innan i sin postilla». 
Dms Samuel Hallman synes hafva biträdt honom emellanåt. Om
sider 1696 i April skrifves det, att hospitalspredikanten »Hungerus 
är nyligen död».

Om hjälp till Hungeri efterlefvande änka skrifves 1696; hvar- 
efter hennes namn finnes i »änkebjälpslistorua» till 1705, efter 
hvilket år hon torde vata död.

Af barn nämnas 2 döttrar, som kornmo på förfall, och en 
son, Hungerns Hungeri, hvilken af Bagge upptages bland hospi- 
talspredikanter näst efter fadern. — Är förmodligen någon frände 
till »rådmannen Petter Nallen».

Om Petrus Nalén, filius civis et senatoris jam diu demortui 
(1718), se II, 44.

Follén s. 153 nämner en »munsterskrifvare Nalén», gift med 
en dotter till Zacharias Brolenius i Eker. Brolenius var född 1661 
och dog 1725. Denne »munsterskrifvare» är kanske samme per
son som »rådmannen».

10. Laurentius Johannis Klingius, Nericius, 1642—50.
Från Kräklinge, där fadern Hans Persson var klockare. Sy

nes hafva varit född 1603.
Var 8 år kollega (1642—50?) i Örebro, kallas öfverste hö

rare 1645, prästvigdes 1645 24/6, tjänstgjorde i Almby samt tillika
vid skolan intill Febr. 1650, då det i Gravii katalog antecknas:
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»collegatum tertiæ classis deposuit, ad obeundam sacellaniam Ore- 
broensem».

Tillträdde komministertjänsten i Örebro 1650. Blef kyrko
herde i Kråklinge 1653 (F. 282). Han började där förtecknin
gen öfver födde och döde i församlingen, och visade prof pä sin 
praktiska verksamhet. Har förbättrat klockstapeln, täckt kyrktornet, 
målat predikstolen, spanat kyrktaket« o. s. v. Dog 1693 d. 9 
Ang, vid nittio års ålder.

Hans broder Sven Hansson, hvilken liksom fadern var kloc
kare i Kräklinge, innehade sistnämda tjänst i 50 år och dog 1705, 
nittio ettårig.

Var 3 gånger gift, och hade många barn. En af sönerna 
Hans, född i Örebro 1647, prästvigd och faderns adjunkt, hus
predikant vid Bålby i Skagershult, blef kollega och tillika adjunkt 
i Örebro 1677, oeh dog 1681.

En dotter Kristina blef gift med »länsgevaldigern Per Björn
ram». En son till dem är utan tvifvel den Josua Petri Björn
ram, fiscalis provincialis (landsfiskal) in Almbro filius, som i ka
talogen antecknas såsom nepos eller pronepos Josuce Gravii) quia 
hujus mater fuit filia domini Laurentii Klingii, pastoris in Kräk
linge, qui forte gener fuerat Laurentii Gravii.

En son Gustavus (Laurentii) Klingius blef faderns efterträdare 
i Kräklinge.

11. Petrus Andreæ Geting (Gietiug, Gietingius), Nericius, 
1646—57.

Synes hafva varit kollega från omkr. 1646, och dog vid denna 
tjänst (huic officio immortuus) omkr. 1651. Han var emellertid 
död, då det 1651 27/g delibereras om »successionen uti herr Peder 
Getings ställe». Magnus apologista ansågs ej kapabel till »col
legatum», men Jonas Erici (Esbergius) får komma i Peders rum. 
I ett följande sammanträde resolverades, att »relicta Peder Getings» 
skall gifva, åt den som förestår »collegatum under nådåret, den femte 
delen af det som faller af hennes tillförordnade spanmål; hvarefter 
1652 bestämdes, att »relicta Petri Geting får nu intet vidare 
åtnjuta nådår».
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12. Magnus Erici Kumlæus (Kumblæus, Kumblinus), Ne- 
ricius, 1649—53.

Från Kumla socken, bondeson. Blef student i Abo och di
sputerade där 1649 pro eæercitio; men konstituerades till apologist 
i Örebro omkr. slutet af Augusti sistnämda år. Efter Peder Ge
tings död delibererades om en efterträdare, då Magnus apologista 
var i fråga, men ansågs ej kapabel till kollegatet.

Om Magnus Erici antecknas, att han efterträdde Geting »i 
skoltjänsten eller i äktenskapet» (successit Getingio in collegata 
sive in matrimonio). Prästvigd 1652 och kallas då öfverste 
hörare. Till sacellaniam Orebroensem är »Magnus collega» 1653 
i fråga efter Klingius (Laurentius Johannis). Pastor i Örebro är 
mycket benägen för honom, men församlingen är honom ej bevå
gen. Starka stridigheter förekomma. Omsider tillträder herr Mag
nus Örebro sacellani 1653.

Förmantes 1654 till sitt lefvernes emendation; och samma 
år skrifves i Augusti till Örebro, att »kaplanen, som förut varnats, 
icke låtit förmaningen vinna rum», hvarför man kanske nödgas 
»afskaffa» honom. Emellertid försvaras kapellanen herr Måns på 
sockenstämman; »han förer icke något oskickligt väsende», och får 
af pastor ett frikännande och godt intyg. Vid ransakningen in 
consistorio (om skola och kyrka) antecknas om kapellanen, att 
han är af församlingen »exeuserad».

Har 1656 undertecknat skolinventariet till Hessler, och 1661 
»bytesbrefvet» till Thomas Klerk om skolmästargården; skrifver 
sig då Magnus Kumblinus. Fick 1668 tillåtelse att' »inställa 
sig med församlingen i Vinteråsa, om de kunde behaga (att an
taga) honom till kyrkoherde». Kom till Vintrosa 1669, och dog 
därstädes efter 7 års kyrkoherdetjänst den 2 Jan. 1676.

Gift med Kristina Eriksdotter. Barnen antogo namnet Bro
berg (sannolikt af Örebro).

13. Jonas Erici Edsbergius (Esbergius), Nericius. 1649 
—61.

Från Edsberg, född 1618. Prästson (icke »bondeson», F. 604). 
Hans fader (Ericus Olai, F. 109) hade varit »Guds ords tjänare 
uti Edsberg i 30 år» (sist kyrkoherde i Lerbäck kort tid, F. 379).
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Modem var dotter till kyrkoherden Laurentius Olai i Lillkyrka 
{F. 391).

Jonas Erici, student i Abo, blef kollega i Örebro »1649 circa 
primam Augusti»; och 1650 5/2 antecknas i Gravii katalog, att 
»D:us Johannes» (felaktigt f. Jonas) Erici Nericius, studiosus, 
Abogid venit (kom från Abo), et approbations episcopi doctoris 
Johannis Matthiæ litterisque commendatus, collega l:mæ classis 
■constitutus est, prid. Non. Febr.»; samt efterträdde Laurentius Jo
hannis Klingius, hvilken dä afgick till sacellaniam Orebroensem. 
Han uppflyttades efter Peder Getings död 1651 uti dennes rum. 
Blef prästvigd, jämte 14 andra ordinandi, 1652. Fick biskopens 
bref 1654 att uppehålla tjänsten i hospitalet efter herr Jon (Jonas 
Halvardi Vermins). Undfick i lön »två fjärdingar säd i månen», 
hvilket kunde belöpa sig till »sex tunnor om året» (obs. 4 fjärdin
gar på tunnan). Har 1654 »IV Non. Oct.» undertecknat mini- 
sterii Orebroensis latinska »försvarsskrift mot obilliga beskyllnin
gar». Följande år 1655 söker han någon sacellaniam, och anhåller 
em bistånd att utfå sin lön för tjänsten i hospitalet äfvensom för 
tjänstgöringen under herr Hanings suspension, och får svar, att 
han skall »hafvas i åtanke».

Mot herr Jou, öfverste hörare, och åtskilliga af honom be
gångna förseelser anföres klagomål af Per Israelsson, borgare i 
Orebro (hvilka utförligt omförmälas i fjärde häftet af dessa Blad).

Söker 1659 sacellanien i Mellösa eller conrectoratum, om herr 
Nils (Wallenius), som nu är konrektor därstädes, får Svinevad.

Till sacellanien i Viby efter Carolus Esberni uppfördes 1661 på 
förslag kollegerna »herr Jon» och Hungerns Petri.

Samma år 1661 har Jonas Esbergius kollega undertecknat en 
attest om intresset af skolmästargården i Örebro. Får 1661 soc
kengången i Svinevad både in priori och in posteriori, och det 
för Michaeli-terminen allenast, »efter han länge tjänt i skolan och 
nu skall afgå». Ar 1661 befordrad till kapellan i Lillkyrka. Upp
förd på förslag till Axeberg 1667, rekommenderad till Vintrosa 
1681; är sinnad att »befria» (fria till) änkan. Får kungl. full
makt på Vintrosa pastorat. Tumult och demonstrationer äga rum 
vid herr Jons introduktion. Lider bittert motstånd af bönderna, 
som uppäggas af Hindrik Stuth; beder att denne »för Guds skull» 
måtte tagas därifrån. Brefvet är skrifvet från Örebro. Om ovä-



CLXXIV Andreas Petri Billingius, 1651—75.

sendet mot Esbergius, som sedan dämpades, se vidare F. 604, 
605.

Synes hafva varit 3:ne ganger gift; första gången med en 
dotter till rektorn i Örebro Josua Gravius; andra gången med 
Gustafva Kolbeckia, kyrkoherdedotter från Kolbäck i Vestman
land; och vidare med Katarina Rondelitia (dotter till Magnus 
Johannis i Vintrosa), änka med 7 barn efter Esbergii företrädare i 
Vintrosa Petrus Rondelitius.

14. Andreas Petri Billingius (Kilensis) Nericius,1651—75.
Son af Petrus Jonæ Billingius, från Billinge i Kil, hvilken 

1637 hade aflöst Ericus Laurentii Ramstadius i dennes tjänst bland 
krigsfolket.

Efter faderns död., i slutet af året 1651, blef sonen, Andreas 
Petri Billingius, hvilken var notarius gymnasii i Strengnäs, förord
nad till lärare i Örebro. Tre år därefter 1654 heter det, att bi
skopen hitfordrat (till Strengnäs) »apologistam« (Andream Billin- 
gium) att förnimma, om han ville antaga sacellaniam i Sorunda 
eller ej; hvarefter den 16 Sept, ingår dennes svar (Andreæ Ki
lensis excusatio), hvaruti han tackar för den tillämnade befordran 
men afböjer den, och önskar att »continuera sina, studier», samt 
beder att få behålla det stipendium, «som mig hit till dags varit 
deputeradt». «Hafver måst ined reda penningar mig här i staden 
uppehålla under den aldra hårdeste och dyreste tiden 1651—52. 
Hafver nu i 1’/j års tid »gäst» hos borgmästaren (Joh. Luth) »och 
hans små söner informerat, samt vill nu gärna, när jag öfver vin
tern i skolan min tjänst uträttat, mig till akademien begifva».

Rektor Gravius skrifver 16 5 4 20/9 om apologistæ Andræa Bil- 
lingii vocation ad ministerium, och medföljande promotion ad sa
cellaniam Sorundensem. Bland undertecknarne i skolstatens la
tinska försvarsskrift (litteræ defensives) skrifver sig Billingius »apo- 
logista Orebr.»

Två år senare 1656 ,2/2 heter det, att »som kollega Andreas 
Petri (Billingius) vill sin lägenhet uppsäga och sina studier con
tinuera så varder d:us Ericus Jonæ Höök till kollega i Andreæ 
ställe tillbetrodd och ordinerad» (förordnad).

Härefter förekommer utländsk studievistelse och, efter åter
komsten därifrån 1657, Billingii giftermålshistoria. Denna är för
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hans hjärtelag och tänkesätt hedrande, samt i kulturhistoriskt hän
seende särdeles märklig och betecknande; hvadan den torde för 
tjäna något större utförlighet.

Billingius, hvilken sedan 1657 i Juli är konstituerad kollega 
i Örebro, skrifver samma år i December till biskopen (Joh. Mat- 
thiæ) följande, som meddelas uti starkt sammandragen form:

»Jag kan, högvördige fader, icke oförmält låta, huru som jag genom 
Guds försyn fattat behag till en ärlig mans dotter, och begärer henne till 
hustru. Jag är en fattig dräng (medellös yngling), och hafver intet visst hem; 
men hon hafver en vacker gård på landet, icke långt från staden. (Stället 
hette Gränsö). Hon har för 5 år sedan råkat ut för en obetänkt person, som 
förförde henne. Det skedde i hennes ungdoms oförstånd, och hon har sedan 
varit oförvitlig. Hon är född af aktade föräldrar, är en uppriktig, gudaktig 
och i all måtto hederlig menniska; och mig mycket behagelig. För öfrigt 
vet hon mot hög och låg sig tillbörligen anställa; är ock en god hushållerska. 
Många hederlige män, både höge och låge, hafva begärt henne till äkta, dem 
hon dock förvägrat. Mäster Daniel Fogdonius, som där varit pastor, vet om 
henne att vidare förmäla. Nu strider det mot kyrkoordningen, att jag såsom 
präst får gifta mig med henne; beder dock om biskopens gunst och nådiga 
dispens.

Har gifvit Gud och mig själf ett heligt löfte, då jag uti främmande land 
(under utländsk studietid) befann mig i stort trångmål och nöd, att jag skulle 
upprätta en kvinna, som oförskyldt råkat falla. Det skedde på inrådan af en 
gammal fänrik, hvilken också uti sin ungdomstid sådant löfte gifvit. Alla mina 
conterranei studiosi (kamrater och landsmän därute) veta, att mitt samvete 
var mig svårt och högligen fluctuerande; men sedan jag lofvade mig vara ägande 
en sådan kvinna, slapp jag strax all min vedervärdighet, som mig tillförene 
natt och dag plågade och förtryckte. Måste därför sådant löfte oundvikligen 
och oryggligen hålla, huru hårdt det mig än kosta kan.

Beder fördenskull, att högvördige fadern gifver mig gunstigt lof att in
träda med henne i äktenskap uti nu instundande julehögtid 1657. Hafver ar
betat i skolan nu i samfälta sju år. Gifve Gud, att jag finge behålla min 
collegatum utan någon degradation.» Vill »visa sin ödmjuka tacksamhet» (si 
jam aliqua honoralia in præsenti essent, gestiam ut attribuerentur).

Petrus Brommius (Fogdonii efterträdare i Glanshammar) skrif
ver i samma ärende, att han afstyrkt Billingii giftermål; men för- 
gäfves. Billingius har fått för sig, att den, som säger något där
emot, vill honom i grund förderfva; ocb »som mig tyckes, skall 
han förr kvittera något annat än öfvergifva henne». »Gården, där 
B. friar till enda dottern, heter Gränsö».

Billingius, som tillåtits att gifta sig, men såsom plikt för 
giftermålet »straffats med privation» från ämbetet och nu i
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mer än 3 månader från predikoämbetet afståit, bönfaller om re
stitution; och förhoppas svar till dominicam palmarum (palmsön
dag) med någon af djäknarne, som nu resa från gymnasium till 
Nerichiam. I April 1658 skrifves till honom, att han är till 
tjänsten restituerad*).

*) Ett alldeles liknande fall förekom i Karlstad vid samma tid. Petrus 
Signerus begär att få gifta sig med en dotter till rektor scholie, kyrkoherden 
i Värnhem, Nils Hungvidius. Det blef honom tillåtet, emedan han «uti stor 
lifsfara gifvit Gud det löftet, att upprätta en kvinna, som fallit». Han blef 
doek onder ett halft år suspenderad.

Efter ansökan af församlingen i Eker (försedd med namn och 
bomärken af tio bönder i Norra och Södra Runnaby samt Ekersby), 
i hvilken ansökan pastor i Kil (Benedictus Olai Beckius) instämt, 
beviljas in consistorio 1659 12/2, att herr Anders Petri får såsom 
en Ordinarius pastor förrätta all gudstjänst vid Eker, så framt 
det icke kan vara honom till hinder och skoltjänsten; och må han 
det nu strax begynna. Detta allt interimsvis till konsistorii vi
dare förklaring.

Efter herr Anders vill benöja sig med Eker, tillåter konsi
storium 1659 2(>/g, att Sveno Truelis honom succederar in collegatu.

Andreas Petri Billingius, Ekerensium concionator, begär 1662 
befrielse från skatt för Ekers prästgård, som är från Kil af- 
söndrad.

Begär 1668 att bekomma det hemmanet till prästgård, som 
han nu åbor, dito en äng af pastor i Kil; söker äfven befordran 
till annan lägenhet. Skall hafvas i åtanke vid tillfälle. Honom 
lofvas åter 1672 att forderligast blifva ihågkommen. Skrifves herr 
Bengt i Kil till, att han försvarar hans ägor i Gräfve till hälften 
och klockaremålen i Gräfve. Olof Nilsson i Runnaby skall ting- 
föras för öfvervåld och skällsord mot Billingius.

Ett par år därefter 1674 8/g är han af krigsofficerarne från 
hemmanet uppsagd, och begär befordran till något annat ställe. 
B. svaras att han skall vara den förste, som ihågkommes, helst 
Eker är intet »försvarligtu pastorat för sig själf, utan lyder under 
Kils gäll.

Herr Anders i Eker begär 1675 den 10 Mars att njuta fri
het för utlagorna, efter pastor det åtnjuter; skall få bref till kongl. 
maj:t (med förord till en sådan befrielse). Men redan i Maj s. å.
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skrifves, att Anders Billingius i Eker är död; en präst begäres dit 
nådåret. Följande år 1676 blef Ekers pastorat efter Billingius 
förunnadt åt Anders Wallius, apologist i Örebro.

Efterlämnade änka med 6 barn. Synes bafva varit gift 2 
ganger, sista gangen med en dotter till kyrkoherden i Kil Bene
dictus Olai Beckius.

15. Ericus Olai Pintzelius (Pintorpensis, Bintorpensis), 
Stidermantius, 1651—52.

Född i St. Malm vid säteriet Eriksberg, hvilket den tiden 
kallades Pinntorp. Student i Upsala 1644, ordinerades Ericus 
Olai Pintzelius från Fors (Eskilstuna) till präst 1650 »till dioe- 
cesim Strengnensem och sacellaniam Snaflundensem, samt in
lade dagen därefter en skriftlig obligation, »det han in ministerio 
och studio theologico ville göra sin flit, och ju någre resor (några 
gånger) om året visa notario consistorii sina concionum skriftliga 
concepter». Var kollega uti Örebro 1651, och var då påtänkt 
till Kils sacellani, emedan han vore »tjänligare ute på bygden uti en 
sacellania» (än som kollega). Blef också förskickad till Kil, där den 
gamle sacellanen (Petrus Jonce Billingius') nyligen är död vorden. 
Till Pintzelii efterträdare i skolan voterar konsistorium för sin del 
(uti episcopi frånvaro) på Andreas Billingius, notarius gymnasii i 
Strengnäs (den förres son); hvilket af biskopen bifölls. Till för
samlingen i Kil afgick bref 1652 4/2, att de måtte förse sin kaplan 
med någon habitation; rekommenderades ock henne Ericus Olai 
Pintzelius, den hon begärt hafver »interimsvis uti änkiones nådår», 
till vidare betänkande, om han där kunde blifva »uppehållen, för
sörjd och accomoderad».

Synes hafva kommit till Kils sacellani 1652. Blef därefter 
krigspräst, och slutligen hospitalspredikant i Nyköping, samt vid 
sistnämda tjänst död, efter att hafva lidit af apopleæi i ena si
dan af kroppen.

Om honom antecknas:
Dtus Ericus Bintorpensis, natus in St. Malm, deinceps con- 

cionator castrensis, ultimo pastor xenodochii Nycopensis; apo- 
plecticus altero latere obiit».

Gift med en dotter till Martinus Svenonis, sist kyrkoherde i 
Snaflunda. (F. 255, 537).

v XII



clxxvhi Ericus Erici Aim, 1653—69.

16. Ericus Erici (Almbyensis, Ormestadius, Orm), Aim, 
Nericius. 1653—69.

Från Ormesta i Almby. Ericus Erici »Ormestadius» har så
som gymnasist i Strengnäs fungerat såsom respondent för en af 
Buddæi Gymnasmata 1646.

Ericus »Alm» rekommenderas 1653 Vn till infimum collega- 
tum i Örebro, hvilket han då synes hafva tillträdt, men först tre 
år därefter 1656 29/4 »bekom d:us Ericus Erici Aim veniam con- 
cionandi.

Har såsom kollega i Örebro, jämte borgmästaren Luth och 
konrektor Nicolans Benedict! (Wallenius) m. fl. 1656 undertecknat 
skolinventariet till Antonius Hessler, hvilken då tillträdde rekto
ratet. Kollega Erik Alm har till Strengnäs 1661 framfört ett 
bref från Nicolaus Benedicti (Wallenius), hvari denne begär soc
kengången af Kumla. Emellan Erik Alm och Sven Truelis ägde 
1662 den mutation rum, att herr Erik skulle få den lön, som 
collega intermedius haft, och Sven eller hans successor skulle er
hålla en socken till löneförbättring, hvarefter 1664 bestämdes, att 
collega infimus behåller sockengången i Glanshammar, Vintrosa 
och Mosjö.

I stället för »collega infimus Ericus Alm», hvilken börjar blifva 
»ledse och föga tjänlig» i skolan, begär Hessler en ung person; 
önskar att Erik måtte blifva till någon annan function promo
verad, hälst som han sig ock nu »in concionando så tämligen 
öfvat hafver».

Denna anhållan förnyas vid prästmötet 1669, då Hessler åter 
skrifver, att Ericus Alm är vid skolarbetet »ledse»; »plägar ock af 
sitt skattehemman på landet låta sig förhindras, i hvilket fall su
preme? classic discipidi måste ofta hans discipulos förhöra och 
varda därigenom uti sina exercitiis förhindrade».

Herr Erik skall nu blifva kapellan i Mosjö. I skolan kom 
i hans ställe såsom »hörare» herr Johan Betelius. Erik besvärar 
sig öfver herr Per (Petrus Petri Bille) och hans son »Mosen», hvar
efter resolveras, att emedan herr Per är åldrig och svag, förord
nas herr Erik (Alm) till församlingens ordentlige lärare och med
arbetare (i kaplanstjänsten). Lönen bestämmes. »Habebit hoc anno 
halfva klockareräntan, postea hela klockarebordet».

Och härmed förklaras den förut svårtydda anteckningen : »skrif- 
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ves till Ormen, som sagdt är, till Mosjö, med undsägelse mot 
Mosen».

Påföljande år 1670 skrifves, att herr Erik «Orm», som till 
Mosjö sänder är. förmenas af herr Per (Petrus Bille) att predika 
i Mosjö. Resolveras: Herr Per, som af ålder omäktig är, skall 
ej vägra honom det; försöker han, så skall domkapitlet veta att 
skaffa bot. Petrus Mose klagar 1672, att herr Erik griper till 
kaplansmålen i Mosjö från herr Per, hans fader; och ännu 1676 
förekommer bråk emellan herr Per och Erik Alm om dennes lön 
för sitt arbete i Mosjö.

Omsider 1689 har herr Erik fått ro. Då skrifves, att Erik 
Alm »dog i går den 18 Aprilis, lemnande hustru med sex stycken 
små barn, i gäld och skuld samt största armod och fattigdom». 
Gift med en dotter till kyrkoherden Andreas Andrere (Lund) i 
Vintrosa, hos hvilken han varit »adjunctus».

Ankan flyttade efter mannens död med barnen till Ormesta. 
I änkehjälpslistorna namnes 1695 herr Erik Alms änka (med en 
tunua spanmål, samt 11 daler 16 öre i pengar), och 1697 »Sahl. 
Alms Enkia» (1 tunna och 12 daler pengar) och vidare till 1705, 
då hon synes hafva aflidit.

17. Thorerus (Esberni?) Örebroensis. 1654—55.
Ar förmodligen den Thorerus Esberni, borgareson från Örebro, 

som 1639 af Gravius antecknas såsom lärjunge i tredje klassen. 
D:us Thorerus är 1654 rekommenderad till kollega, »men Carolus 
Esberni kan sig icke rätteligen resolvera, om han skall afträda 
(från kollegatet) eller ej». Han afgick dock snart därefter, och 
1656 skrifves att Ericus Höök »för ett år sedan» (således 1655) 
till kollega förordnades, samt att Ericus vidtog, där »Thorerus ge
nom döden släppte». Thorerus torde således hafva dött 1655.

18. Carolus Esberni Kjellman (Kielman, Kiälman), Ne- 
ricius. 1654—56.

Ar utan tvifvel den Carolus Esberni prætoris aulici filius, 
som 1639 kom från Linköping och då inskrifves i Gravii katalog 
i rektors klass. Synes hafva studerat i Linköping, propter liti- 
gium inter cives et priorem rectorem Buddæum. Fadern lär så
ledes hafva hetat Esbjörn och varit slottsfogde i Örebro. Ar gym- 
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nasist i Strengnäs 1650, dä han rekommenderas till »välborna 
Frun på Ökna» i Gryts socken, att han där hennes sons pæda- 
gogiam antaga skall» (vara hennes sons informator). Bland 14 or
dinerade nämnes han 1652, och rekommenderas dä till Kråk
linge församling att änkans nådärstjänst uppehålla. Offereras 1653 
att komma till sacellaniam Vibyensem, eller till Vesterhaninge, att 
där succedera d:ni Boethio. Pä Caroli Esberni bref svarades 
1654 i Mars, att han skulle aftala med pastore och församlingen; 
att om de honom behagade (ville hafva honom), kunde han komma 
till sacellaniam i Vintrosa.

Biträdde sedan i Kräklinge församling, och har 1654 i Sept, 
med namnet »Carolus Esberni Kielman, coll. sch. Orebr.» under
tecknat skolstatens latinska försvarsskrift.

Nyss ankommen till Viby sacellani 1656, skrifver Carolus 
Esberni »Kiälmannus» med begäran att få behålla en del af humle
gården o. s. v. «Antecessor herr Carolus» (Carolus Olai Taxingius) 
har kommit till Mosjö pastorat.

Responderade 1657 vid prästmötet, och dog såsom kapellan 
i Viby 1660.

Gift med en dotter till kapellanen i St. Mellösa Laurentius 
Matthiæ (F. 443).

19. Ericus Jonæ Hök (Höök, Höck), Orebroensis, 1656 
—63.

Har såsom student disputerat pro exercitio vid Abo akademi. 
I konsistorii brefkoncept 1656 ^1% skrifves: »Som Andreas Petri 
(Billingius), coll. sch. Orebr., vill sin lägenhet uppsäga och sina 
studier continuera, så varder denne brefvisare, Ericus Jonæ Höck 
Orebroensis, till kollega i Andrem ställe tillbetrodd och förordnad». 
Samme person är i konsistorii protokoll samma dag genom miss- 
skrifning kallad Jonas: (i st. f. Ericus Jonæ) »Antog Jonas Hök 
ett collegatum i Örebro».

Daniel Josephi Fogdonius, pastor i Glanshammar, intercederar 
1657 för kollega Ericus Höök, (hvilkeu för ett år sedan till kollega 
förordnades,) angående apologstice lön, hvaraf Ericus äljest skulle få 
participera men som nu är anslagen ät salig Josuce (rectoris Öre- 
broensis) hæredibus. »Ericus vidtog, där Thorerus genom döden 
släppte». Han är fattig, och hafver hvarken fader eller moder eller 
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någon annan, som han kan tillita. Ericus har arbetat »hela 
året utöfver» i skolan. Till rektor i Örebro skrefs 1657, att 
<l:us Jonas (åter felaktigt för Ericus) Höök skulle behålla soc
kengången af det kollegat, han förestått hade, nu nästkommande 
Michaelis.

Master Antonius Hessler skrifver 1661 1 ’/g, hurusom »kyrko
herden i Glanshammar» (Magnus Johannis) hos rektor begärt, att 
jag hans måg Ericus Höök till classem supremam i Jonæ Erici 
(Esbergii) ställe förhjälpa ville, och om det ingalunda kunde ske, 
honom då ändtligen till collegam intermedium sätta och förordna». 
Har dock ej kunnat efterkomma denna begäran, enär de, som be- 
mälda funktioner förestå, äro därtill lagligen komne och efter 
öfiigt bruk introducerade, jämväl ock i sitt arbete sig väl för
hållit. Anser ock, att »de qualiteter näppeligen hos herr Erik 
finnas, som uti en sådan præceptore classico fordras».

Svärfadern rekommenderade honom därefter 1662 ^/6 till någon 
sacellania, som kan vara »öppen». Ericus är i stor fattigdom, 
och hustrun är sjuk. Han halver haft stort kors på sin hustrus 
vägnar, »som sin hälsa af medicis dyrt köpa nödgats hafver»; hu
strun är dock nu något bättre, så att hon orkar vara uppe på 
fotterna. Därtill med lider stor nöd, i det han hafver ingen 
lägenhet eller medel haft att försörja sig, sin hustru och barn. 
Dock tackas biskopen för det biträdet med »Axbergs och Hofsta 
församlingar», att han af dem hafver någon hjälp till sitt uppe
hälle. Likväl emedan han i Örebro stad hafver sig nedsatt, kan 
det icke så räcka till, som behöfves. Jag har likväl efter min 
ringa förmåga gjort honom undsättning »i try år» i Åbo höge 
skola, och nu mer än ett år, sedan han därifrån kommen är. 
Förmår nu ej mera hjälpa houom; hafver nu ock Petrum Runde
litium (F. 603) att understödja, som ännu fortsätter sina studier 
i Upsala, och hvilkens både »patrimonium och matrimonium (!) är 
allt tillförene förtärdt i Upsala.

Påföljande år 1662 2$/g blef Ericus (protokollet har nu åter 
felaktigt »Jonas») rekommenderad till Stenqvista, och 1663 ’'/g 
till pædagogiam Trosensem. Han kom också till Trosa såsom 
pædagogus och kapellan; och dog vid denna tjänst 1678 (F. 
»576»; pag. felaktig för 580).

Hans änka, en af Magni Johannis i Vintrosa döttrar, hette 
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Elisabeth (Vintrosia), och om henne antecknas 1679 7/2, att »Eriei 
Höks, pædagogi Trosensis, änka» begär nådår och en »socken» 
för sin son.

I Wikanders handskrifna »Samlingar i Historia Literaria Ne- 
riciensi namnes »Hole, Ericus Jonæ, comminister i Trosa stad, och 
hans utgifna skrifter:

1. Meditationes in fer. 4 Pentecostes, præside Petræo, Aboæ 
1641, in 4:to.

2. Meditat. Evang, in dominicam 3 Trinitatis, præside 
Petræo, Aboæ 1652, in 4:to.

20. Sveno Truelis (Thruelis, Truelius, Truchelius) Bro- 
beckius, Orebroensis, 1658.

Sveno Truelij*),  Orebroensis, inskrifves i Gravii katalog 1642 
den 24 Augusti, blef gymnasist i Strengnäs 1649, och var 1653 
en bland elegiförfattarne vid Buddæi död; samt blef student i 
Upsala 1655.

*) Fadern har hetat Truls-, af hvilket förnamn många tillnamn äro bil
dade (däribland äfven Troilius och Trail m. fl.)

Till den i Örebro skola »vakanta apologist-tjänsten» rekom
menderar Thomas Klerich 1658 4/5 en »skickelig och vällärd per
son, Sveno Truelij vid nampn, som till tjänsten skall finnas kapabel». 
Påföljande år 1659 26/6 antecknas, att, enär herr Anders (Billin- 
gius) vill benöja sig med Eker, så tillåter konsistorium att dominus 
Sveno Truelis vhonom succederar in collegatu». Aret 1662 16/8 
namnes att kollega Petrus Ekenius i sin ordning succederade Sven 
Truelis, samt den »mutation», som skedde emellan Ericus Olai och 
Sven, att Ericus skulle få den lönen, som collega intermedius haft, 
och Sven eller hans successor en socken till löneförbättring.

Tre år därefter 1665 träffa vi Sven »Truchelius» såsom 
informator och huspredikant hos Gunnard Ribbing, då han af 
denne rekommenderas hos biskopen till någon befordran, med det 
vitsord att han förhållit sig »troliga, fliteliga och väl».

Såsom nådårspräst i Frustuna har han 1668 6/5 betett sig 
»oskickeligt, med dryckenskap och annat» och infordras (till Streng
näs) efter Pingst. Förhöret synes dock denna gång hafva aflupit 
tämligen skonligt. På hösten samma år rekommenderas han, med 
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flera andra, till sacellaniam uti Örebro. Men Örebroarne veder- 
saka honom, såsom varande »alltför lågmälter». Konsistorium re
solverar, att det är os armt (ty här höres han väl), och att det 
således blifver vid konsistorii förra resolution. Detta var i Fe
bruari 1669. Herr Sven är emellertid kvar i Strengnäs.

Men nu inträffar till hans olycka ett bröllop i Strengnäs hos 
mäster Daniel (Fogdonius), hvilken samma år flyttade till Örebro 
såsom pastor därstädes.

Sven kom med på bröllopet. Synes hafva kommit objuden. 
Råkade där att »öfverflödligen belasta sig med rus», och drack 
brorskål med en person, som kallas »Schytsen» (hvilket ansågs syn
nerligen komprometterande). Därefter har Sven »skröpligen somnat 
på bänken, samt under sömnen fått hår och skägg afklippta» på 
ena sidan af ansigtet; så bar han »dansat med en hund, hållandes 
denne i svansen», och (värst af allt) »druckit fanens skål», såsom 
man uttydde orden: »gutår, du stygger!» Härom ransakas nu 
grundligt och vidlyftigt. Biskopen (Emporagrius) sitter själf vid 
sitt koncept-protokoll, som föres på latin. Sven minnes, att han 
somnat på bänken samt fått hår och skägg afklippta, kanske äf
ven dansat med hunden; men kan icke minnas att han »druckit 
den fula skålen». Resolutionen blef emellertid helt kort: priva- 
bitur! Ytterligare undersökning skall dock hållas. Svenförblifver 
under privation till prästmötet, då han skall dömas, androm till 
skräck och varnagel.

På hösten samma år 1669 ®/g är han emellertid »restituerad» 
och sändes till Tyresö (Dalarö) och där blifva kapellan.

Begär 1674 befordran till någon annan lägenhet. Honom 
föreslås Vassbro kapell, och att »taga änkian». Tog saken i be
tänkande. Han synes hafva »tagit» henne, ty ett par år härefter 
är han gift och har vuxna barn, eller åtminstone en son (styfson).

Kom till Åker (vikarie i Åker och Länna) 1675, och var 
där biskopens (Carl Lithmans) kapellan (domesticus episcopi); åt
njuter af biskopen 12 tunnor och af församlingen »kaplansmålen». 
Har där hållit sockenstämmo-protokoll 1676. Om Svens »otidiga» 
förhållande i Åker antecknas den 24 Maj, att han slagit hustrun 
Margareta, äfvensom »sonen», knäppt för näsan på länsmannen, 
vanvördat maten, tändt eld på en kvastkäpp, sägande sig skola 
»röka ut trullkäringar»; vidare att han varit drucken, förolämpat 
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biskopen, »fick hugg af biskopens käpp», »sköl» med stören, som 
han låtsade »ladda»; var inlåst i förstugan m. m. Bönderna i 
Aker bedja dock för herr Sven. Han afgifver en »obligation» (skrift
ligt löfte) om sitt lefvernes emendation; och restitueras ånyo. 
Det dröjer dock icke länge, innan han ytterligare förgått sig. Han 
är 16 7 8 20/3 åter inför kapitlet i fråga om «forargeligt lefverne, 
med dryckenskap, svordom och annat». Han har förut två resor 
varit »priverad», och priveras nu tredje resan »totaliter».

Men äfven nu tyckes man vara benägen att låta nåd gå för 
rätt. Sedan knappt en månad förflutit efter denna »totala» priva
tion 1678 discurreras om att han ännu en gång skall resti
tueras; »man må försöka om han kan blifva krigspräst».

Han kom således »under militien», såsom det denna tid heter, 
och blef garnisonspredikant på Dalarö.

Namnet »Brobeckvus», som utan tvifvel är taget efter här
stamningen från Örebro, förekommer icke i konsistorii handlingar 
utan endast Truelis, Truelius, Truchelius 0. s. v. (såsom ett slags 
patronymica) i många variationer, utan först hos Aurelius (s. 711). 
Namnet Brobeckius är kanske antaget efter afsättningen 1678.

Sven tyckes hafva haft en viss poetisk begåfning, och skref 
som yngling icke illa latinsk vers. Han torde äfven hafva haft 
skäligen godt hufvud och en hel del goda egenskaper; hvilket till 
en viss grad förklarar det stora öfverseende med hans fel, som ka- 
pitelsmännen bevisade. För öfrigt synes han hafva haft en afgjord 
fallenhet att se sin värld från den lustiga sidan; och hans sätt 
att skicka sig under vissa situationer, i hvilka han kommit, verkar 
hufvudsakligen komiskt samt därigenom i någon mån försonande. 
Hustrun var icke illa tillfreds, utan trifdes väl med mannen, när 
han var nykter. Detta var dock kanske mera sällan fallet. Till 
och med om han lindrigt berusat sig med öl, var han hjälplig 
nog. Men var ruset af bränvin, var han våldsam och oregerlig.

Hustruns namn var Margareta Persdotter. Styfsonen hette 
Petrus.

21. Olaus Georgii, director cantus. 16'58.
Något underhåll begäres 1658 2/8 för denne, hvilken är mär- 

keligen capabel samt hafver gjort god profect och frukt. Sådant 
underhåll kunde gifvas antingen genom sockeugångande i staden, 
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eller med 8 ä 10 tunuor af den spanmål, som apologistæ deputerad 
är. Härå resolverades 1658 23/8, att director cantus Olaus Georgii 
får för detta år något participera af apologistæ lön och deputat; 
hvarom vidare framdeles skall bestämmas.

23. Johannes Stephani. 1659.
Blef 1659 23'7 rekommenderad till Orebro att mottaga apo- 

logistlägenheten. En förut (1659 26/6) ifrågasatt person, som var 
musicus instrumentalis och bokbindare m. m., finner sig själf ej 
kapabel och perfekt; är dessutom gift karl. Johannes Stephani är 
förfaren i latin och tyska, och kan bokhålleri fundamentaliter; re
kommenderas att få fri kost hos de förnämsta barnens föräldrar 
(matdagar), äfvensom med cantore 20 daler af Eskog, samt till 
landshöfdingen att »bredvid apologisttjänsten blifva brukad i någon 
annan tjänst, anten på slottet eller annorstädes».

Dagen därpå 1659 27/6 utfärdar konsistorium ett cirkulär till 
prcepositos om ofvanstående. »Studium apologisticum, som är mäkta 
nyttigt, skall nu med allvar bedrifvas». Har »förut ej kunnat 
komma rätt i flor». »Adel och oadel» uppmuntras att uppmärk
samma detta. Några pänningar äro influtna för försålda hand
böcker (pro exemplaribus cultus divini), som nyligen blifvit ut
skickade. Domini præpositi uppmanas att lemna sådana pänningar
till bemälte domino Johanni (apologistæ Orebr.) till hans uppehälle.

22. Johannes Beckius Nericius, 1659.
Var 1658 vice pastor i Orebro. Prosten (Jonas Billovius) 

samt borgmästare och råd (Joh. Luth, Thomas Klerich) rekom
mendera Johannem Beckium 1659 13/6, att varda apologista och 
director cantus i Örebro. »En god director cantus behöfves, både 
å kyrkans och skolans vägnar». Biskopen blef för en tid sedan 
genom bref, »som försändes med en vår stads borgare och kyrkio- 
nes tillsyningsman» (kyrkovärd), anmodad om en sådan. Johannes 
Beckius förestod förlidet år vice pastoratum härstädes; är »nog
samt kapabel och skicklig att förestå båda ämbetena, både direc- 
toris cantus, såsom ock apologistæ». — Församlingen finner den 
person, som nu sången uppehåller, därtill ej vara »sufficient». 
Härpå resolveras: Förslaget om apologista och cantor kan ej 
antagas. En prästman synes ej vara tjänlig till apologistämbetet.
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Denne Johannes Stephani synes hafva afgått (dött?) efter 
några månaders tid, före hösten 1660, enär Andreas Wallius i ett 
bref omkring 1666 berättar, att han själf (Andreas) kom till tjän
sten »1660 om hösten»; hvarjämte enligt ett annat bref synes, att 
apologisttjänsten vid Andrem apologist» tillträde stått ledig en 
tid (förmodligen vårterminen 1660), under hvilken tid »ingen apo
logista fanns», utan rektor, konrektor och kolleger informerade 
»skrifvarena».

24. Andreas Laurentii 'Wallius. 1660—91.
Kora till apologisttjänsten i Örebro »1660 om hösten». Synes 

då hafva efterträdt Johannes Stephani, hvilken 1659 i Juli blef 
försänd till Örebro för att bringa »studium apologisticum i flor», 
Dennes verksamhet och följaktligen den tilltänkta »blomstringen» i 
apologiststudiet, blef emellertid ganska kort; ty redan 1661 i Sep
tember skrifves, att under nästföregående år 1660, om hvars apo- 
logistspanmål tvistas, »ingen apologist fanns». Wallius hade fått 
löfte om ett halft års lön för 1660, men fick intet, vare sig detta 
eller följande år, förr än tredje året, och då först efter trenne 
Strengnäsresor.

Rektor Hessler skrifver 1661 i April om »apologista, som 
nykommen är», och ålägges i Juni samma år »att svara apologistæ 
angående dennes lönespanmål». Om spanmålen af Glanshammars 
och Vintrosa kyrkoherberge förekommer sedan skriftväxling till 
1667.

Därefter begär Andreas apologista 1669 i Juli att blifva su- 
premus collega; men får till svar, att han »duger ej att förestå 
den klassen». Brefvet (ansökningen) var uppfyldt med grofva, 
barnsliga erratis och mendis grammaticalibus.

Samma år i Augusti skrifves af Hessler, att Andreas Wallius, 
som då kallas »collega intermedius, hafver understått sig att förena 
två classes, näral. classem scribarum och intermedium». Han kan 
dock ej med frukt bägge förestå, och hafver intet manér och lam
por med sig att öfva ungdomen in grammaticalibus. »Det kän
nes efter för mig och konrektor, som skola mottaga lärjungarne i 
högsta klassen med dålig underbyggnad». Wallius är dock täm
ligen öfvad in mathematicis; vore bäst för honom att han blefve 
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därvid. Allra bäst dock, att lian kunde komma till någon lägen
het uti predikoämbetet. Samma år skrifver Hessler vidare om 
Erici Alms translation till Mosjö, och föreslår Andreas Wallius 
till hans rum i skolan. Konsistorium svarar, att det redan har 
förordnat lämplig person (Joh. Betelius'). Herr Anders blifve vid 
sin apologistetjänst; och Canutus Petri gifves i förslag att sändas 
(till Örebro), efter han musicus är. Slutligen 1669 den 21 De
cember begär herr Anders åter att få med sin apologisttjänst 
förena collegatum intermedium. Besolveras: »han är ej man där
till». En annan skall förordnas till hörare, som ock kan musicam 
exercera; gifves förslag på Canutus Petri.

Omsider 1673 31/g tillätes, att Andreas på försök en termin 
får förena apologisttjänsten och infimum collegatum. Han får dub
bel andel i det som gifves för liksång; får vara med i musicam 
och däruti tjäna, efter den förfarenhet han därpå kan hafva. Det 
befinnes dock, att Andreas icke kan försvarligen förestå collegatum 
tillika med sin apologisttjänst. Därför blifver han vid den sist- 
nämda tjänsten, och Ingellus Grafman blifver collega intermedius.

Ett par år senare 1676 i Maj förunnas åt Andreas Wallius 
Ekers pastorat efter And. Billingius; med tillåtelse tills vidare 
att äfven behålla apologisttjänsten. Vid biskopsvisitationen 1677 
begära Joh. Betelius och Andreas apologista att blifva hulpne 
till annan lägenhet; och få löftet att de skola ihågkommas.

Nu inträffar på ett bröllop i Eker, att herr Andreas råkade 
i slagsmål med bönderna. Desse togo kyrknyckeln om hand. 
Häraf blef ett oerhördt bråk. Ekers församling sattes under full
ständigt interdikt. Man skref därom till kongl. maj:t och »se
natens o. s. v.*).

*) Alldeles samtidigt härmed (samma dag 1679 T5T) ransakas om »Run- 
tawa-oväsendet», hvilket likaledes rörer borttagandet af en kyrkonyckel. Gär
ningsmannen till föröfvandet af detta brott blef, »såsom fuller råns-man, dömd 
under svärdet», enligt edsörebalken i landslagen. Penna dom blef väl dock 
nnderstäld högre rätts ompröfning.

Först afgår (1679 l9/n) konsistorii bref till præpositum (M. 
Lindbergium) om excesserna i Eker. Med gudstjänsten i kyrkan 
skall upphöras. Andreas Wallius skall därifrån alldeles afstå. 
Barndop, begrafningar, sjukbesök, kyrktagning (dock endast i soc
kenstugan) må förrättas af herr Per Sandelius. Frampå nyåret
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1680 forekom tner ytterligare i samma ämne. Præpositus skrapas, 
för att lian intercederat för de brottslige bönderna. Bönderna ci
teras (instämmas) till konsistorium den 3 Mars. Herr Anders skall 
innehålla med predikande, och herr Ingellus (Grafman) mot betal
ning förestå gudstjänsten. Interdiktet är således nu slut, efter 
att hafva räckt från den 5 November 1679 till den 4 Febr. 1680, 
således i tre månader.

Vid ransakningen den 3 Mars få vi veta, huru det gått till 
vid slagsmålet. Herr Anders skulle »tala för skålen», men kunde 
ej »få ljud». Han ville gå, men brudgummen rycker honom tre 
resor neder i bänken. Herr Anders sköt då honom från sig. 
Då kom Anders Johansson i Runnaby och fick prästen i håret. 
Skulle »försvara brudgummen». Parterna »minnas» ej riktigt, eme
dan »det var skedt i dryckesmål». Herr Anders säges för öfrigt 
hafva varit försumlig i tjänsten; men försvarar sig kraftigt mot denna 
beskyllning. Dagen därpå inlemnar han sin apologia (försvarsskrift) 
mot församlingens angifvande och klagomål. Saken blef uppskju
ten. »Interim måste herr Ingellus gudstjänsten uppehålla».

Ärendet förekom vidare under åren 1680—81 vid Hera konsi- 
storiesammanträden. Prosten Brun i Örebro beder för »denne» 
herr Anders (hvilken själf sålunda framfört brefvet), att han måtte 
få behålla det lilla brödstycket, som han hafver hafl. Hustrun 
ligger svag. Svärmodern gråter och jämrar sig, och hans miss
gynnare glädjas kanhända, såsom nu världens bruk är; och »jag 
äljest måste fägna mig, att herr Anders sina djäknar uti räkne
konsten rätt väl informerat hafver». Anders begär restitution; 
hvarpå resolveras, att doktor Brun skall söka medla med försam
lingen, att Anders kan få vara kvar. Skall äfven bestämmas ar
vodet för herr Ingel, (»lönen för dennes omak»).

Brun redogör för ransakningen i Eker. Han vann hela för
samlingen på sin sida, så att den begärde Anders till sin själa
sörjare, så hädanefter som hittills. Några önskade, att herr Anders 
ville vara »god och icke orolig». Ingeniören Thoring och capi- 
teinen Lindbergh ville hellre hafva herr Ingel. Den »fula beskyll- 
ningsskriften», som blifvit framlemnad i konsistorium, ville ingen 
veta af. Bonden, som framförde den, bekände, att skriften blifvit 
till honom gifven i Thorings hus; men önskar själf, att herr An
ders skall blifva restituerad. Ingels arvode för tjänsten under
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Wallii suspensionstid (5 månader) bestämdes 1680 i September till 
hälften af detta årets inkomst.

Under de följande åren 1681—90 blifver Anders Wallins allt 
mer olämplig ocb otjänstbar. Redan 1681 orkar han icke längre 
upp i skolan. Be store djäknarne i räkneskolan gå hem till ho
nom; ocb löpa fara att såsom lösdrifvare blifva behandlade (tagas 
till knektar). »Jag tog sådana igen (skrifver Brun), som för tn 
år sedan togos bort». Herr Anders »tillsäges att i skolan sköta 
sitt ämbete, och icke taga djäknarne hem till sig; eller ock afstå 
tjänsten, att en annan i hans ställe må tillsättas». Och ungefär
ligen samma historia förnyas 1684.

Allt detta har dock fått fortgå med en notoriskt alldeles ut
tröttad och uttjänt man ända till 1690, då den gamle omsider i 
döden fått ro. Han afled »några dagar före Michaelis».

Herr Anders var gift med Karin Olofsdotter, som öfverlefde 
honom. Hon begär 1691 i Mars, såsom en »högt bedröfvad änka», 
nådår för apologisttjänsten. Härpå resolverades: »skall tagas i 
betänkande». Huru länge hon öfverlefde mannen, synes ej.

25. Petrus Pauli Beckius Sudermannus, 1661—68.
Från Oja socken i Södermanland. Var gymnasist i Strengnäs 

1657 16/9, då han åberopas såsom vittne i fråga om två djäknar, 
som «hängt en död hund på m:r Peringeri dörr«. Han attesterar 
sig skriftligen ingenting veta, och är stadd på resa till Abo; men 
citeras på strängt ansvar att från Nyköping genast begifva sig 
till Strengnäs. — Har disputerat i Abo 1661, och synes efter 
hemkomsten från Finland samma år blifvit kollega i Örebro.

Påföljande år 1662 rekommenderas han tillsammans med Pe
trus Ekenius, hvilka båda äro kolleger i Örebro, till ordination; 
och vitsordas då för ett «nyktert, sedligt och ödmjukt lefverne».

Tillsammans med Sven Truelis m. fl. är han på förslag till 
Örebro sacellani 1668; och varder omsider, sedan Sven Truelis så 
svårt förgått sig i Strengnäs, till Örebro kapellans-lägenhet be
fordrad.

Hans namn, jämte flera andras, förekommer 1674 på en attest 
om intresset af skolmästaregården.

Har 1677 förslag till Axbergs, och året därpå till Öja pa
storat. Ar »skicklig i lära och lefverne» och skall ihågkommas.
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Vidare förslag till Svinevad, Vintrosa, Björkvik, efter kongl. pro- 
motorial; får slutligen 1687 Ekeby pastorat, och lefde där till 1703.

Gift med Margareta Mårtensdotter, som öfverlefde honom. 
Hade tre barn, hvaraf en dotter gift med kollega i Örebro, sist 
pastor i Mosjö, Laurentius Keælerus; och en annan dotter, gift 
med kapellanen i Mosjö Petrus Ljung. En af döttrarna var förut 
förlofvad med rektor Theodorus Schepner. En son Petrus Petri 
Beckius, student 1690, blef landsflyktig för ett vådadråp, som 
skedde i Sköllersta prästgård (F. 123).

Utg. skrift: De septimanis, diebus et horis, disputation, tr. i 
Åbo 1661.

26. Petrus Andreæ Ekenius (Echinius) Nericius, 1661 
—74.

Från Ekeby i Kumla socken; fadern bonde. Fick 1657 ve- 
niam concionandi, allenast på Ökna gård öfver påsken. Namnes 
såsom kollega i Örebro 1661 10/g, och omtalas då såsom bland 
annat medioriter versatus in musica. Rekommenderas till ordina
tion 1662. Ekenius succederade Sven Truelis i skoltjänsten.

Sockengången i Viby, Hardemo och Lerbäck tilldelas honom 
1664, då det bestämdes, att han skulle handhafva sångundervis
ningen i skolan.

Han var 1664 vice pastor hos sin svärfader, prosten Billo- 
vius i Örebro, och då tillika collega intermedius vid skolan.

Blef 1674 genom fru Maria Elisabet Kurtzels rekommendation 
befordrad till kapellan i Edsberg (F. 110), och dog där 1680.

Var 2:ne gånger gift, först med en dotter till prosten i Ore
bro Jonas Billovius, och därefter med Kristina, dotter till kyrko
herden Olaus Rondelitius i Knista. Denna hans andra hustru öf
verlefde mannen, och omgifte sig med dennes efterträdare i Eds
berg, Anders Winge.

27. Johannes Petri Betelius (Bethelius, Betulander), Ne
ricius, 1669—77.

Från Bettorp i Hofsta; född af bondefolk. Studerade vid 
Linköpings gymnasium, därefter i Upsala, och prästvigdes i Streng
näs 1669. Förordnades samma år på hösten till lärare i Orebro 
skola uti herr Eriks (Erici Olai) ställe, då denne kom till Mosjö. 
Kallas 1670 collega supremus.
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Begär 1677 i Juli att hjälpas till annan lägenhet, hvarå re
solveras: »skall ihågkommas». Redan i September samma år 1677 
(K felaktigt 1678) är han kapellan i Vintrosa. I skolan efter
träddes han af Hans Klingius.

Vid tillträdet till Vintrosa uppstod tvistighet med kyrkoherden 
Petrus Rondelitius om löneförhållandena (de salario), hvilken tvist 
synes hafva blifvit i godo bilagd.

Sökte, tillsammans med Ingel Grafman i Almby, Lerbäcks pa
storat 1698, och blef den gången »ohulpen», men fick i stället 
Qvistbro. Introduceras 1702 den 27 Pebr, af biskop Bilberg, 
som då höll visitation i Qvistbro. Betelius var pastor i tretton 
år, och uppnådde 75 lefnadsår. Han afled 1715.

Uti en i Qvistbro prästgård befintlig handskrifven bok om 
Qvistbro (börjad 1796 af P. Bellander, kyrkoherde i Qvistbro, 
förut kollega i Örebro), antecknas om Johannes Betelius, att han 
hafver varit en »mycket saktmodig man, och för församlingen väl
behaglig». Hans sista ämbetstid, då han var »mycket gammal», 
visar jämte honom åtskilliga vikarier i sysslan. Han var allmänt 
älskad, och vid hans död 1715 beklagades, att hans bortgång 
icke efterlemnade församlingen ett önskadt tillfälle att behålla 
hans namn kvar i dess son Johan, som af någon anledning blifvit 
nödsakad att »lemna boken och taga till pennan».

Var gift med Constantia Regina Carling. Af två söner blef 
en präst 1708 och snart död. En annan, »unge Johan Betelius» 
var i början sinnad att välja samma prästerliga bana, men »än
drade af särskilda skäl dessein», och blef handsekreterare hos herr
skapet på Riseberga samt slutligen landssekreterare i Mariestad. 
Hos honom tillbragte modern sin änkotid.

28. Canutüs Petri Nericius, 1670.
Ar 1668 stämd inför konsistorium af Margareta Persdotter 

om fullbordande af äktenskapslöfte. Han har kärlek till henne, 
och samtycker att taga henne till hustru. Dock afsäjes han från 
prästämbetet, och får sitta i proban 8 dagar; lösgifves därefter 
och får vigas med Margareta, »efter som han ändtligen så vill», 
men afsättes »alldeles». Påföljande år varder han dock till ämbe
tet restituerad, ocb föreslås i December samma år till collegatum
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intermedium i Örebro. Canutus är »förfaren i musik«, och kan 
öfva ungdomen i denna konst.

Påföljande år 1670 i Januari beslutes, att Canutus Petri skall 
»få bref på collegatum i Örebro samt skynda sig snarast dit». 
Han kom till Örebro, men dog där efter en månads förlopp (mor- 
tuus, mensis spatio hic consumpti); hvarefter i Mars månad blef 
beviljadt, att änkan må njuta sockengången i påska för det arbete 
mannen gjort i skolan, sedan han introducerades.

29. Ingellus (Ingjell, Ingel, »Engel») Grafman (Graf-Man), 
Nericius, 1614—88.

Härstammade från Gräfve församling. Namnet har synbarli
gen uttalats »Graf-man» (icke »Graff-man», såsom det skrifves och 
uttalas i hans afkomlingars namn). Han var född 1639 och har 
före ankomsten till Örebro någon tid varit pedagog i Kristine
hamn.

Förekommer i konsistorieprotokollen 1671—72 i fråga om 
äktenskapshandel med Kerstin Blybergia och Kerstin Rivelia, med 
hvilka båda han »inlåtit sig». Den sistnämdas broder Jonas Ri- 
velius uppträder å sin systers vägnar. Ingellus svarar bland an
nat, att förbindelsen med henne endast var vilkorlig, och bero
ende på biskopens tillstånd, huruvida Ingellus skulle få komma 
till »Tårssen» (Toresund) eller ej, samt att förlofningen ej kan 
»bevisas», och att han för öfrigt ej vill hafva henne till äkta. 
Principalissimum argumentum är att jungfru Rivelia tvifvelsutan 
vore invärtes sjuk, efter hon »illa luktar i munnen». Explicuit 
privatim coram Lindbergio et Silnceo (konsistoriiledamöter) sig 
hafva läst i en bok, att »den, som luktar illa i munnen, måste 
vara spetälsk». Lindbergius hafver sagt: »låt inte skrämma dig; 
kommer du i proban (prästfängelset), skall jag föda dig».

Nu friar Ingel till dottern i Lillkyrka (Blybergia). Konsisto
rium resolverar att, såsom Kerstin Rivelia honom icke längre 
åstundar utan afstår från äktenskaplig rättighet, alltså får det 
blifva därvid; och hon får behålla, hvad hon fått (i gåfvor). In
gellus skall gifva henne 30 riksdaler för oförrätt, skall »afstå med 
sin präst» (suspenderas), och får ännu icke gifta sig med den 
andra. Någon tid därefter restitueras han dock till ämbetet och 
skall blifva pædagogus i Södertelje; men afstår från denna befor-
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dran, hvarefter en annan i hans ställe sändes till Södertelje. Fram 
pä sommaren 1672 är Ingellus så illa sjuk, att det är fara för 
lifvet, och får då tillstånd att vigas med dottern i Lillkyrka, 
Kerstin Blybergia. Därefter har han kommit till Örebro, och 
blifver där 1674 den 1 April collega infimus.

Såsom »collega Örebroensis» var hau 1679 påtänkt till Kils 
sacellani. Samma år skrifves, att han i Örebro »sitter i stor fat
tigdom». Då apologista Andreas Wallius 1680 för slagsmålet på 
bröllopet i Eker, var suspenderad under 5 månader, blef Ingellus 
Grafman förordnad att uppehålla gudstjänsten i Eker, och fick 
därför åtnjuta halfparten af inkomsten. Wallius upplyser om be
loppet af spaumålen, om »halfva kaplans- och klockaremålet», samt 
klagar öfver »råttfrat», då Ingel »satte lås för tioudeladan, och 
råttorna åto upp säden, mig till skada för 2 tunnor» o. s. v.

Efter rektor Hesslers död 1681, då konrektor Nils (Wallenius) 
fick uppehålla rektorstjänsten, förestod Ingel konrektors plats.

Under de följande åren blir det allt mera klent för Ingel. 
Prosten Brun skrifver och beder, att Ingel måtte blifva »hjälpt» 
(till någon annan lägenhet), ty fattigdomen trycker honom. Han 
hafver icke mera lust till skolan. »Predika kunde han väl här 
ofta; men innan han fått befordran, går det trögt. Djäknarne i 
hans läxa blifva illa skötta; men kommer där i läxan en god 
hörare, så hoppas jag det skall blifva godt i vår skola». Litet 
längre fram heter det: »Staden knorrar mycket öfver herr Ingel, 
som »går staden» och tager upp sina sockengångsmedel. Staden 
och äfveu hans nåde (landshöfdingen) äro otålige, att han icke blif
ver hemma om helgerna och »sjunger» i kyrkan, utan reser bort och 
predikar i bygden. Ty »hörarne och de andre resa bort, och herr 
Pär (Hedelinus) står allena och sjunger». Djäknarne blifva slätt 
informerade. Herr Ingel tröttnar. Såge gerua, om herr Ingel 
vorde hulpen härifrån, om hau kunde blifva pastor vid svafvel- 
bruket». Ingel begär 1684 20/9 att, sedan Gud hädan fordrat herr 
Nils Wallenius och hans rum nu torde komma att upplåtas till 
Theodori (Schepuer) conrectori, »jag, såsom en gammal skoltjänare 
nu på 15:de året, måtte få succession till konrektoratet». Härpå 
svaras: »man vet intet, om herr Ingel är dugelig därtill». Vidare 
söker herr Ingel till Aker, till Taxiuge, o. s. v. och är 1687 nåd- 
årspredikant i Almby. Församlingen där är icke nöjd med honom,
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emedan han är sä »sen» (långsam) i predikande och talar så 
»sent». De kunna omöjligen vara nöjda med honom för hans 
svaga gäfvors skull.

Den nykomne biskopen (E. Bentzelius) efterfrågade 1687 
skolstatens tillstånd, och underrättades, att flera voro, af långligt 
och tröttsamt arbete uttröttade och icke längre vid det arbetet 
tjänlige. Bland dem nämnes herr Ingel i Örebro.

Såsom nykommen verbi divini in Almby concionator skrifver 
herr Ingel 1688 26/5 och anhåller om sockengången af Svinevad. 
I skolan har han efterträdts af Joh. Sundel, »som ännu icke ett 
fjärdedels år innehaft denna tjänst».

Ingel är i stor nöd, har hustru och sju små barn. Beder 
om en faderlig resolution och trösterikt svar, hvilket skall verka 
på honom, såsom ett ljufligt mannaregn den torra jorden veder
kvicker. Söker 1692 Lillkyrka och meddelar därvid sin meritför
teckning. »Uti Lillkyrka var min salig svärfader (Abr. Blybergius) 
kyrkoherde i 45 års tid, och hans salig fader före honom i många 
år. Jag har tjänt i 23 år, däraf 15 år i Örebro skola. Under 
de 12 år jag kollega var, har jag hvarje predikodag med guds
tjänst uppvaktat, två år hos landshöfdingen, 4 år vid svafvelbru- 
ket och 6 år uti åtskilliga församlingar varit vice pastor. Ar nu 
53 år gammal. Har 18 tunnor i lön och skall därmed försörja 
hustru och 8 barn». Aret därpå hade han 9 barn. Under 1694 
talas om herr Ingel och hans tråtokvinna Kirstin Knutsdotter. 
Båda två hafva förgått sig hvar på sitt sätt. Prosten i Örebro 
skall föreställa bägge deras felaktighet med förmaning att de sedan 
»tysta sig».

Omsider 1715 notificerar prosten Strömer i Örebro, att gamle 
kaplanen i Almby nu är så vanför, att han tjänsten intet förestå 
kan. Församlingen hitkallar till vice kapellan herr Johan Kumlin, 
hvilken får ^/g tunna för hvarje gård af församlingen och 12 tun
nor i ett för allt af herr Ingel. »Allt» det öfriga får den gamle 
behålla så länge han lefver. Aret därpå 1716 var han död.

Gift med Kerstin Blybergia, och hade med henne många 
barn, af hvilka endast två äro kända. En dotter, ogift, blef 1714 
moder till ett barn, »hvilket skall hafva varit två gånger döpt», 
och till hvilket »korporalen Ahlbeck» uppgafs vara fader. Denna 
eller en annan dotter blef sinnesrubbad och dog såsom sådan på
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Örebro hospital. En son till Ingel Grafman i Almby, Petrus 
Grafman eller Graffman, blef klockare i Edsberg och var fader 
till kyrkoherden Abraham Graffman i Frustuna, samt farfader till 
den lärde och berömde domprosten Hans Graffman i Strengnäs.

30. Olaus Laurentii Zethræus Nericius, 1670—73.]
Från Sätra i Sköllersta socken. Blef student i Upsala 1666 

och prästvigd i Strengnäs 1670. I fråga om tillsättande af peda
gog i Askersund resolverades 1670 den 8 November: »Gifves i 
betänkande om Andrea Aurelio eller Olof Zetrceo, som är kollega 
i Orebro». Han bör således hafva blifvit kollega i Orebro om
kring eller före 1670.

Tillträdde sacellanien i Glanshammar 1673, och afled 1691. 
Efterlämnade änka med flera små barn (F. 184, 185).

En annan och yngre Olaus Zetræus, född 1696, »rustid filius 
in Zetra et Skyllersta, elegantis ingenii puer», nämnes 1711. Äf
ven denne blef komminister i Glanshammar och dog där 1765 
(F. 186).

31. Carolus Caroli Sundenius Nericius, 1676—81.
Har såsom gymnasist i Strengnäs hållit tal om sin födelse

socken Skagershult*).  Carolus Sundenius bekom 167 6 28/6 kolla
tion på nedersta kollegatet i Orebro.

*) Talet, på god latin och skrifvet med en god handstil, har tillhört 
»Archivum Nericiense», och finnes nu i Fantska samlingarne i Upsala.

Påföljande år 1677 i Augusti då biskopsvisitation hölls i Öre
bro, och »skolebetjänterne» voro framkallade, var Carolus Sundenius 
»intet tillstädes». Klagades mot denne öfver »otrolig» (osamvets
grann) information samt dryckenskap. Resolveras: »suspenderas 
ab officio till vidare betänkande». Han fick således afstå från 
skoltjänsten; ty präst var han icke ännu. Men 1678 heter det, 
att »Carolus, höraren i Örebro», skall efter undergången examen 
»ordineras» till bistånd åt doktor Brun i Örebro. Brun intercede- 
rar för Carolo Sundenio collegæ, hvilken skall komma till syno- 
dum (prästmötet) för att där examineras och prästvigas. Sedan 
herr Erik i Almby (Ericus Rosendalius) nyligen blifvit död, skrif- 
ver Brun, det han förordnat herr Carl, höraren, att (jämte skol
tjänsten) vara nådårskaplan i Almby. Äret därpå 1681 i April
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heter det: »Jag har sökt öfvertala honom att taga änkan; men 
det är omöjeligt. Bönderna hålla emellertid mycket af honom, och 
jag är ock mycket nöjd med honom, ty han är flitig i predikande 
och stilla i sitt lefverne». Slutet blef, att Sundenius 1681 i Maj 
befordrades till kapellan i Almby (F 686).

Han dog vid sistnämda tjänst 1687. Vi sågo nyss, att han 
ingalunda ville taga kaplansänkan i Almby till hustru. Däremot 
blef han gift med Sara Alm, dotter till Ericus Erici (Ormestadius), 
som också var från Almby, men slutade såsom kapellan i Mosjö 
och hade förut varit kollega i Örebro. Hustrun Sara öfverlefde 
mannen. De hade ett barn som öfverlefde fadern.

32. Johannes Laurentii Klingius Nericius, 1617—81.
Född i Örebro 1647, son af dåvarande kollega i Örebro, 

sist kyrkoherden i Kråklinge Laurentius Johannes Klingius, hvilken 
tagit namn al sin födelseort Kräklinge. Blef präst och faderns 
ämbetsbiträde 1672, och därefter huspredikant vid Bolby i Ska- 
gershult hos v. presidenten i Jönköpings hofrätt Henric Falken
berg 1674. Tre år senare 1677 17/io blef Hans Klingius, 
därför att han »i otid sofvit när sin fästekvinna», suspenderad ab 
officio; men fick löfte att post poenam få komma till collegatum 
i Örebro efter herr Betelius (som blef kaplan i Vintrosa en må
nad förut). Herr Hans befinnes själf hafva varit med bland de 
sökande till kapellanstjänsten i Vintrosa. Han har »gjort oljud» i 
kapellansvalet mot Betelius, och bör akta sig, att han icke oftare 
exciterar turbas. Oljudet var således en ytterligare felaktighet 
jämte det otidiga sänglaget. Äfven fadern får sig en skrapa: 
caveat sibi et pater ejus, herr Lars Klingius! Sonen herr Hans 
blir emellertid restituerad l:sta söndagen i Adventet 1677 (således 
i December) för att predika i Örebro öfver julhelgen, »men Bete
lius (skall blifva kaplan) i Vintrosa». Han har jämte sin kollega
tjänst äfven varit ämbetsbiträde åt prosten Brun i Örebro. Hans 
tjänstetid i Örebro var ej lång, ty redan 1681 den 17 Febr, har 
han dött, således 34-årig.

Hans Klingii änka nämnes 1681 i Maj, då konsistorium be
sluter, att »såsom Hans Klingius varit domini doctoris (Bruns) 
coadjutor så må densamme ock draga försorg, att änkan på något 
vis må förhjälpas».
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33. Petrus Hedelinus Nericius, 1681—85.
I bref till biskopen 1681 ,0/12 rekommenderar doktor Brun 

»denne brefdragare Petrum Hedelinum» att komma till ordines 
eller att få veniam concionandi; »så kunde jag ock hafva någon 
hjälp af honom under tiden i veckopredikningar; gerna beder jag 
för honom». Härpå resolveras, att Petrus Hedelinus skall i mor
gon, tillika med Gustavo Klingh (sist kyrkoherde i Kråklinge), 
göra i gymnasio sitt prof med predikande, och sedan skola de få 
veniam concionandi, Gustavus hos sin fader och icke vidare, och 
Hedelinus allenast på sina socknar, men intet i Örebro, och detta 
till en viss tid. Bland ordinandi 1682 3/ hvilka voro examine
rade och fullgjort sina profpredikningar, namnes Petrus Hedelinus, 
»collega Orebroensis».

Samma år 1682 skrifver Brun: »kunde 'lilla herr Per Hede
linus’ (torde hafva varit liten till växten) bekomma äfven efter- 
socknarna (sockengången äfven in posteriori), så beder jag gerna 
för honoin, ty han är en 'snabber karel’, och jag ville icke gerna 
mista honom i skolan».

Aret därpå skrifver Brun, att herr Ingel (Grafman) ej blifver 
i staden om helgerna och »sjunger i körkian», utan reser till svaf- 
velbruket, och »herr Pär (Hedelinus) står ensam och sjunger. 
Alltså står det till med sången i vår körkia nu om helgerna».

Herr Pär, som tillträdde kollegatet 1681 och fyra år inne
hade denna tjänst (quattuor annos collega), synes hafva afgått 
från skolan 1685 och kommit till Glanshammar (adjunctus in 
Glansh. 4 annos).

Domprosten Olof Ekman anmäler 1689, att herr Per Hede
linus söker blifva »accommoderad med sacellanien uti Axberg och 
Hofsta», hvilket »skiljes» (skall afgöras) under episcopi utslag. 
Samma år den 15 Maj, då han kallas domesticus i Glanshammar, 
söker han Mosjö och Täby sacellani (efter Ericus Alm, som dött 
en månad förut); men därvid kan nu intet bestämmas». I Juni 
samma år är det åter fråga om Hofsta. Församlingen i Hofsta 
anhåller att »dottern måtte med man förses, till sacellaniens bibe
hållande; hvarvid föredrogs herr Päders begäran att få succession 
till Hofsta; men det lemnas till tiden». Samma år 1689 äro 
herr Päder Hedelin och Nils Rosvidius samsökande till Hofsta.
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Båda äro personligen tillstädes inför konsistorium (dit de «inkalla
des» och »tillfrågades»). Rosvidius fick sacellanien.

Herr Päder är emellertid kvar i Glanshammar och utstår där 
svårigheter. Itererar sin begäran om Mosjö och Täby sacellani; 
men den kan han icke få, ty dit är Laurentius Kexlerus skickad. 
Frågas om han vore nöjd med Österåkers sacellani? Men han 
säger sig där intet kunna blifva förnöjd. Vi se honom åter 1691, 
då han begär någon viss lägenhet, såsom han nu sitter i en extra 
ordinarie tjänst och har mycket »trångt om födan», samt beder 
att han måtte få någon lön för sitt gjorda arbete vid hospitalet. 
Samma år begär han annan lägenhet eller också att blifva bibe
hållen vid den lön som hospitalspredikanten tillkommer.

I Ekeby och Gellersta befinner han sig 1693 ®/4, då det 
säges, att herr Päder »hafver svag röst, så att han icke kan väl 
höras af dem som stå under läktarne; alltså begära de att »njuta 
val och alldeles slippa honom».

Till sist blef han hospitalspredikant i Strengnäs (pastor xeno- 
dochii, quod Strengnesice est) och dog där omkr. 1698.

»Salig Hedelini änkia» nämnes 1699 1 ViO’ då det skrifves, att 
hon får utbekomma af hospitalet en tunna spanmål, som hon har 
att fordra på nådåret efter sin man. »Hvad herr Sundel har att 
pretendera för hospitalsförmynderskapet, som salig Hedelinus haft, 
måga de förenas om».

34. Nicolaus Nicolai Rosvidius Nericius, 1681—90.
Från Rösavi i Kumla, där fadern var bonde. Sonen kom på 

gymnasium 1663, blef student omkr. 1670. Sedan blef han kol
lega i första klassen af Nyköpings skola, och såsom sådan 1677 
examinerad af d:nis theologis (i Strengnäs); bekom då v eni am 
concionandi att predika några gånger, där han hafver sin socken
gång, samt göra bön i staden. Blef prästvigd 1678.

Herr Nils Rosvidius, från Nyköping, blir på egen begäran 
andre kollega i Örebro, hvarom beslut sker 1681 den 31 Augusti. 
Han torde hafva tillträdt den sistnämda tjänsten först 1682 (»sex 
annos Nycopiæ collega»).

Kommen till Örebro begär Rosvidius 1688 i Juni att få 
succession till den möjligen ledigblifvande Kumla sacellani, och har 
rekommendation af landshöfding Wrangel, prosten Bergman i 
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Kumla och församlingen; och samma år 1688 i Sept, till sacel- 
lanien i Hofsta, åberopande »långlig tjänst samt sin ålder och sitt 
fattiga tillstånd». Elan får förestå den sistnämda sacellanien sub 
anno meriti (under tjänsteåret) samt ackordera med änkan om 
nådåret, dock med vilkor att skoltjänsten ej försummas. Samma 
år 1688, och efter det konungen (Karl XI) varit betänkt på 
att söka bereda någon förbättring i skoltjänarnes knappa vilkor, 
hvarvid konsistorium vitsordat, att drottning Kristinas skolstat en
dast ett år varit gällande, då medlen revocerades (indrogos) att 
till andra usus användas, — afgifva de trenne hörarne Rosvidius, 
Nythelius och Sandell en förteckning på det ringa underhåll, de 
åtnjuta, bestående endast af sockengångar. Af dessa förteckningar 
framgår, att Rosvidius, som hade relativt bäst, åtnjöt 187 daler 
6 öre kopparmynt, Nythelius 168 daler och Sundell 152 daler. 
Af detta underhåll skulle de utgifva årligen »mantals-, boskaps- 
och bakugnspänningar samt ved- och hushyrespänningar».

Under 1689—90 fortgår skriftväxlingen i konsistorium. Nils 
Rosvidius rekommenderas af landshöfdingen samt af kyrkoherden 
i Axberg. Församlingen intercederar för änkan, att en »ogift man 
måtte utses och taga änkan». Han rekommenderas jämväl af 
rektorn mag. Hedenius. En af medsökandena är herr Päder He- 
delin, domesticus i Glanshammar. Slutet på historien blef att 
Nicolaus Rosvidius 1690 vann den begärda och förmodligen väl
förtjänta befordringen till Hofsta sacellani. Han lefde där ganska 
länge, sannolikt 35 år, enär hans död uppgifves hafva inträffat 
1725 »på Kristi himmelsfärdsdag» (F. 65).

35. Johannes Erici Lidius Nericius, 1683—85.
Son af kapellanen Ericus Simonis Lidius i Stora Mellösa; 

blef gymnasist 1676, student 1682, prästvigd 1683 och samma 
år nederste kollega i Örebro.

Han var huspredikant vid Myrö i Rinkarleby 1685, kapellan 
i Mellösa efter fadern 1689 och tillträdde denna tjänst 1690. 
Responderade i prästmötet 1693. Var kapellan i Mellösa omkr. 
24 år, och har aflidit 1714. Om honom antecknas: »D:us Johan
nes Lidius, cum 2 annos collega egerat, in Myrö concionator 
aulicus i annos fuit; hinc ad sacellaniam in Mellösa Ner. in
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locum defuncti patris suffectus, ubi 24 prætur propter annos 
eæ^ita.

Änkan blef omgift med efterträdaren i Mellösa. Flera barn 
nämnas. En broder Daniel Lidius var matheseos lector i Strengnäs.

36. Laurentius Erici Kexlerus Nericius, 1684—87.
Från Kexle by i Edsberg, gymnasist i Strengnäs 1667, stu

dent i Upsala 1682. Blef 1684 i Januari nederste kollega i 
Örebro.

Från denna tjänst fick Laurentius Kexlerus 1687 i Januari 
»dimission» och bref till generalmajor Rehbinder att blifva dennes 
hofpredikant. Var hos denne anställd ännu 1689.

Han begär detta år Mosjö sacellani. Honom föreslogs då nåd
årstjänsten i ÖfverSelö eller i Helgesta och Hyltinge. »Fickbrefvet 
först sju veckor efter sedan det var skrifvet, och njuter sig denna 
ursäkt till godo». Begär 1690 i Mars kollation til] Mosjö sacel
lani, »hvilket skall verkställas». Det blef honom således beviljadt.

Han befordrades sedan till pastoratet i samma församling, 
först såsom vikarie åt gamle kyrkoherden mag. Petrus Schephe- 
rus, hvilken genom olyckshändelse (stängning af en tjur) blifvit 
blind, och nu var genom allehanda elände »alldeles utarmad 
och af sig kommen». Kexlerus förestod pastoratet under de 
sista åren af dennes sorgliga lefnad, hvilken han således efter
trädde under hans lifstid, med afstående af en del af lönen till 
dennes nödtorftiga uppehälle. Han fungerade såsom respondent 
vid prästmötet 1694. Sökte 1700 hos Karl XII Sköllersta pasto
rat, men blef befordrad till ordinarie innehafvare af Mosjö pasto
rat efter den gamle Schepheri död, som inräffade 1712 
Huru det då såg ut i Mosjö beskrifves sålunda. Prästgården är 
alldeles »förlorad» (nedrött), husen taklösa, intet lefvande kreatur 
finnes, åkern »fast-lindad», gärdesgårdarna omkullfallna o. s. v. Till 
prosten Strömer i Örebro skrifves 1712 24/~ om Mosjö husesyn. 
Därvid omförmäles 1712 ,3/12 krigsbördorna,. prästerskapets ut
armande genom ojämn taxering, Schepheri höga ålder, blindhet 
och armod. Uppgörelse mellan änkan och »futurus pastor Kex
lerus» skedde 1713 25/9 på det sätt, att Kexlerus skulle gifva sal. 
magister Schepheri änka, sedan spanmålen vore »uttryskad», en 
tredjedel däraf.
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Kexlerus själf afled fyra år därefter 1716. Han hade varit 
gift med kyrkoherden Petri Beckii (F. 122) dotter, och var enk- 
ling efter henne.

De hade en son Jacob, hvilken med namnet Laurén blef 
skolmästare i Mariefred (Aur. 312) samt tvänne döttrar, afhvilka 
Katarina, gift med en »förare» Sven Berg, sedan lefde på Sörby 
i Mosjö.

37. Olaus Olai Nythelius, Nericius, 1687—1710.
Efterträdde Laurentius Kexlerus »såväl i kollegatet som i 

sången» och var begåfvad med en ovanligt god sångröst (vir uni- 
sitatce voeis). Kexlerus hade fått dimission från skoltjänsten 1687 24/lt 
och sedan 1687 9/2 pröfvar konsistorium, på rektors (Hedenii) re
kommendation för Olao Nythelio, »stud. Ups.», och på Nythelii 
egen begäran att komma till collegatum i Örebro, honom därtill 
skicklig, samt förordnar honom att blifva infimus collegarum där
städes. Sedan året därpå har han avancerat till »collega 2:dce 
classis», och begär då genom Örebroprostens Castanus Rönnow 
att få gifta sig med dottern till en änka i Örebro. Konsistorium 
finner intet hinder möta, utan »förmodar att det kan befordras». 
Vid samma tillfälle lemnar han den begärda förteckningen på sina 
löneinkomster, hvilka utgöras af socknegången i Wijby, Leer- 
bäck och Hardemo, hopsummerad till 138 daler kopparmynt. 
Sju år därefter 1695 2®/n är han collega 3:tiæ classis och upp- 
gifver sin årliga inkomst, socknegången af Örebro, Annesta, Länge- 
bro och Almby in priori, Svinevad in priori et posteriori samt 
Knidsta, pro cantu, in priori et posteriori, till 38 daler i »termi
nen» (4 på året) eller tillsammans 152 daler kopparmynt om året. 
Det var således litet mindre än förra gängen. Obs. att sockne
gången i Knisla skulle vara för »sången».

Nythelius börjar nu 1700 25/6 att blifva »försummelig ved 
sin uppvaktning i skolan». Därom anmodas prosten Bilberg i 
Örebro att närmare undersöka. Förutvarande konrektorn i Ny
köping Andreas Duchæus blifver 1707 27/2 collega supremus i 
Nythelii ställe, hvilken »försättes» till 2:dra klassen. Samma år 
1707 '8/5 skrifver rektor (Th. Schepner): »min gamla klagan öfver 
Nythelii försummelse förminskas aldrig, utan ökar sig». Rektor 
synes hafva upprättat en »pliktlängd» med bötesbestäimnelser» för 
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dem, som kommo för sent. Jag kan ej (längre) hälla längd där- 
öfver; då räckte knappt hela hans underhåll till, att påförde plikter 
blefve betalt». Cantus figurations ligger alldeles ödelagd genom 
hans förvällande. Här hjälpa inga förmaningar. Probsten har 
gjort sitt bästa. Då brister han ut i ord, säjandes, att han är 
omildt angifven» etc. »Gud gifve, att han åtnjöte på något vär- 
keligit (verksamt) sätt korrektion (så. att han toge rättelse) och 
lärde känna sin felaktighet». Samma år 1707 22/7 resolveras: 
»Hvad dom. Nythelii försummelse vidkommer, så är nu ingen an
nan utväg, än att han måste afsättas från sitt ämbete, kunnandes, 
sedan gradus admonitionis för sig gångit, och man sä många år 
fåfängt väntat på bättring, han nu aldrig göra sig hopp att komma 
mera därtill». Afsättningen tyckes dock icke hafva blifvit af, utan 
straffbestämmelsen stannat vid nedflyttning i lägre klass.

Nythelius, som vitsordas hafva varit en »utmärkt sångare», 
afled efter 23 års tjänst såsom kollega vid denna befattning, ty 
han var icke präst och kunde således icke få prästerlig befordran.

I salig Nythelii ställe skulle 1710 17/g »herr Lars Hagberg» 
sändas till infimum collegatum och »herr Collberg till sångtjän
sten». Hagberg synes dock icke hafva kommit, utan tjänsten 
uppdrogs 1711 åt »herr Nicolaus Lindgren».

Efter Nythelii död hade Skåning en tid skött de båda lägsta 
klasserna sammanslagna. Han uppehöll jämväl sången i kyrkan, 
och Collberg i skolan. För ämbetsåret skola de båda kolle
gerna hafva en fjärdedel, och för nådåret hälften tillhopa af kol
lega-lönen, likaså hälften för sången i kyrkan och skolan.

Namnet på änkan uppgifves icke; men en son Nicolaus Ny
thelius inskrefs 1712 i Maj, med följande anteckning: olim colleges 
scholæ Orebr. emeriti et cantoris præstantis filius.

38. Johannes Andreæ Sundel (Sundelius, Sundell) Suder- 
dermannus, 1688—93.

Episcopus samtycker, att Johan »Sundel» får kollegatet i 
i Örebro; håller dock rådligt, att han förut examineras. Härefter 
skrefs 1688 29/2, att studiosus Joh. »Sundeil» antages till infimum 
collegatum; påminnes ock att »öfva sig i musican». Han begär 
veniam concionandi allenast i »spetalen»; hvarpå svaras, att det 
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enligt nya kyrkoordningen ej kan tillåtas utan examen. Samma år 
i Maj skrifves, att herr Johannes, successor till Ingel Grafman, 
knappt ett fjärdedels år tjänat i skolan, och bör kunna nöja sig 
utan socken (Svinevad), ty den vill Ingel hafva själf. På hösten 
rekommenderas Sundel af prosten Rönnow åter att få veniam; 
och vitsordas att vara »ett vackert subjectum, hvilken ej blott uti 
sin tjänst utan ock eljest uti sitt lefverne ställer sig väl». Sundel 
själf framförde brefvet och medhafver då på samma gång för
teckningen på sina löneinkomster, socknegången af Glanshammar, 
Vintrosa och Mosjö, uppgående till 152 dal. kmt.

På sommaren 1689 är Joh. Sundel åter i Strengnäs, och är 
kallad att vara ämbetsbiträde vid hospitalet i Örebro åt den gamle, 
skröplige Hungerus. Han får nu deltaga i examen ordinandorum, 
skrifva proftema och predikoutkast m. m. Examen räckte i åtta dagar, 
4—12 Juni, och utföll så, att han befanns hafva »klena kunskaper 
och måste förkofra sig». Såsom text till utarbetning erhöll Sundel 
proverbia 12: »Summan af all lärdom». Behöfver taga en privat in
formation, förr än han kommer till sacros ordines, isynnerhet att han 
läser sin bibel väl» o. s. v. Och om han kan någorlunda därmed 
komma till rätta, så skall han komma i consideration att ordi
neras. Påföljande år 1693 den 19—24 Mars undergår Sundel 
tillika med 5 andra ordinandi prästexamen, och var mycket klen 
i sina stycken, men får jämte två af kamraterna förtöfva här i 
Strengnäs på en månad, 2 eller 3, och låta informera sig publice 
i gymnasio, som ock härnäst uti »kammaren vid konsistorium», 
hvarest episcopus till skiftes med consistorialibus informerar dem 
uti de nödigaste stycken.

Emellertid är han nu vorden präst, och är 1692 17/2 i fråga 
till Enhörna sacellani, men är icke fru Sigrid Ekehjelm behaglig. 
Aret därpå är han död. Han afled den 20 Mars 1693. Rektor 
Schepner skrifver om honom: »Sal. herr Sundel var en flitig och 
lycklig informator, så att han lemnat oss för sin flitighets skull 
godt namn». Beder att uti hans ställe någon ung man måtte för
ordnas, som äfven är kunnig uti sjungande».

39. Ericus Erici Öman (Öhman), Nericius, 1690—98.
Son af rusthållaren Erik Persson Horn i Ökna af Gellersta 

socken. Synes hafva tillträdt kollegatet omkr. 1690 12/3, då i 
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konsistorii memorialprotokoll omförmäles, att Samuel Hallman var 
medsökande, men »kapitelsmånnen berättade att Oman skall hafva 
preference». Detta stämmer någorlunda med anteckningen, att 
Ericus Oman innehade kollegatet i 9 eller 10 år, innan hau 1698 
befordrades till rådman i Örebro (collegatu 9 aut 10 annos func
tus, anno 1698 factus est civis et senator urbicus).

Om honom skrifves 1694 den 29 Oktober, att Daniel Es- 
bergii räknestunder uppehälles sedan den 1®/1q af kollega Öman 
om Lögerdagarna och af konrektor (Brolenius) om Onsdagarne, 
samt den 5 Nov., att »docentes hafva per vices räknat med ungdo
men i stället för den Esbergius, som ställt sig så illa». Sin år
liga löneinkomst uppgifver E. Öman 1695 ')estående !if sockne- 
gången i Viby och Tångeråsa, Lerbäck och Hardemo, alla »tre» 
in priori et posteriori, till 40 dal. i terminen eller 160 dal. kmt 
om året.

Denne Ericus E. Öman, sist rådman i Örebro, var gift med 
Maria Broms, dotter af handelsmannen i Örebro Anders Broms 
(F. 446). En son Carolus (Erici) Öman blef kollega i Örebro 
1736-—47, och sist kapellan i St. Mellösa (F. 441).

I en handskrifven matrikel i Strengnäs finnes vid namnet Erik 
Öman komminister i Ekby, den korta karaktäristiken »Braf karl».

40. David Colmitz (Kolmitz, Kållmis, Kållm, Kållmius). 
1691—92.

Torde hafva varit af tysk härkomst. Kallas i lärareförteck
ningen 1692 »N. (!) Kålmius, vetus quidam rationarius». Pro
sten Rönnow och stadssekreteraren Niclas Haith skrifva till Streug- 
näs 1691 i Jan., att »som apologisttjänsten genom Andrem. Wallii 
död blifvit ledig, så föreslås en person, här i staden nu för tiden 
boende, vid nampn David Kollmis, som denna lilla lägenhet åstundar 
och är ex professo en bokhållare; i hvilken egenskap han på åt
skilliga ställen tjänt, men formedelst giftermål kommer att sätta 
sig neder här i staden, varande i tyskan och svenskan lika färdig, 
och skrifver en hel god hand. Har ock dessutom några andra 
småförrättningar af faktorier och slikt. Om någon annan främ
mande person härtill antages, hvarpå ett så ringa underhåll be
stås, skulle han näppeligen kunna subsistera». Konsistorium skulle 
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taga detta i betänkande. Emellertid skrifver David Colmitz 1691 i 
Febr, och tackar för det episcopus honom lofvat apologisttjänsten; 
hvilket episcopus nekar till. Han hade allenast sagt, att det skulle 
»tagas i betänkande». »Men eljest synes något svårt att kunna 
undgå honom», eftersom borgmästaren m. fl. hafva lagt sig ut för 
honom. Beslut fattas den 18 Mars, att »Kolmitz skall aflägga 
prof i skolans uppsyningsmäns närvaro». Likaså skall tiondein- 
spektoren Hedin, som äfven är sökande, göra prof. Härefter be
stämmes i Maj, att David Colmitz är antagen på prof under salig 
Wallii änkas nådår. Rektor föreslår ordning för undervisningen i 
räknekammaren (lilla rummet i förstugan på nedre botten af skol
huset). Förslaget är ett kort extrakt af skolordningen för apolo
gisten David Colmitz, fördeladt i 12 punkter. I September skrif
ver rektor (uin. kyrkoherden i Wiby A. Hedenius), att han ej kan 
inkomma med något särdeles beröm för apologisten, enär dennes 
»metod» icke synes vara piltarne till någon god undervisning. »Ty 
först vill han inte efterfölja någon bok, vidare inte undervisa di- 
sciplarne, hvad de uppsatta talen på taflan skola betyda, Icke 
heller vill han in publico loco informera gossarne. När jag exa
minerade gossarne först på terminen, kunde de inte quattuor spe
cies. Talt honom skarpt till, och vunnit honom att läsa publice. 
Kanhända han såsom novitius ej kan sig expediera som sig bör, 
eller något fattas i konsten». Samma år 1691 dagen före julafton 
skrifves ytterligare: David Colmitz gifver ingen frukt, öfvergifver 
alldeles constitutiones (skolordningen), formerande sig metod efter 
sitt behag; 1) följer ingen auctorem; 2) uppehåller disciplarne en 
termin i additions, en i subtractions, et sie consequenter, så att 
de, som 3 terminer hört, kunna inte väl quattuor species; 3) upp
sätter han ziphror för gossarne och beder dem (utan förklaring) 
exemplet, som de icke förstå, operera, och sedan det är skedt, 
visa de honom facit, som en annan kanske i deras ställe gjort; 
4) uppnoteras icke dagarne, på bladen som gossarne skrifvit, oak- 
tadt tillsägelse; 5) informeras disciplarne icke publice, utan priva
tim; 6) efter han ingen uppsigt bafver hemma, gå gossarne till 
honom, när klockan är halfgången till 9 och blifva kvar till 11, 
och efter middagen, halfgångeu till 2 och blifva kvar till 4. Om 
Onsdagar och Lördagar läsa de allenast catechesim förmidd., men 
eftermidd. hafva de lof. Colmitz befinner sig i stor fattigdom;



CCVI Zacharias Brolenius, 1691—1706.

lönen är »arresterad" för skuld och förslår icke till tiondedelen. 
Rummet, där apologista skulle räkna i, är beklagligtvis förstördt, 
och kan Colmitz därför för denna termin vara någorlunda ursäk
tad, men icke för förrau. Uppå allt detta resolverades 1692 20/n, 
att apologista Colmitz skall framdeles upphöra med sitt ämbete, 
och man vill en annan låta i förslag komma», hvarefter 1692 i 
Oktober »Daniel Esberg nämnes såsom lärare in classe quinta» 
(såsom räkneklassen således redan nu nämdes).

41. Zacharias (Erici) Brolenius. 1691 —1706.
Född 1661 i Örebro, där fadern Ericus Johannis Brolenius 

uppgifves hafva varit »rektor». I Örebro finnes dock i rektors
serien ej plats för denne. Zacharias kan möjligen vara en sonson 
till borgmästaren i Örebro Jöns Eriksson, hvilkens barn an- 
togo namnet Brolenius (Aur. 520). Lärjunge i Örebro skola, 
gymnasist 1677, student 1683, sökte han 1684 3/10 (jämte Schep
ner) det lediga konrektoratet i Örebro (efter N. Wallenius), då 
om Brolenius antecknas, att han var »född i Örebro, där han ock 
för tiden vistas, efter hans fader ej längesedan där igenom dö
den afgangen är». Responderede i Upsala 1687. Vid prästmötet 
i Strengnäs 1687 har han begärt att få hålla en oration »de reli
gions Christiana in Suecia». Rector gymnasii skall öfverse ora
tionen, hvilken sedan skall hållas på fjärde mötesdagen (quarta 
die in synodo). Fick för »medellöshets och trångmåls skull» 
16 8 8 24/10 pecuniam collectaneam af Glanshammars prcepositura 
och undergick prästexamen jämte Johan Sundel m. fl. Brolenius be
fanns försvarlig att komma till sacros ordines, och om hans lefverne 
höres heller intet annat af än berömligt. Han har samma år ren- 
skrifvit en del af protokollsboken (sal. Juhlberts Acta) och får 
därför 1690 3/12 »8 dal. sölfm:t». Han har en prydlig, gammal
svensk handstil. Samma månad den 9 Dec. skrifver han till epi- 
scopus och begär kollektmedlen af Örebro i st. f. af Glanshammar. 
Brefvet är dateradt Strengnäs, där han således ännu låg kvar. 
Skrifver en högt uppstyltad, välment, men dålig latin med många 
språkfel. Söker på nyåret 1691 13/2 »rectoratet» i Örebro, som 
lärer komma att blifva ledigt. Brolenius är infödd i staden och 
»mine k. föräldrar (hafva) bott där en rund tid». Han har efter 
anträdandet till ministerium ecclesiasticum ett år varit utan tjänst;
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största delen af den tiden uppvaktat i Strengnäs. Mitt fattiga 
»svärfolk» (svärföräldrarne) faller det allt för svårt att »underhålla 
min hustru och mina barn». (Brolenius var född 1661 och således 
nu 1691 30 år gammal, var gift och hade hustru och barn). »Min 
k. moder är sängliggande af ålderdomssvaghet».

Månaden därpå 1691 12/3 beslutes, att »Zacharias Brolenius 
kommer (till Örebro) i Th. Schepners ställe såsom konrektor» (sedan 
Schepner blifvit rektor efter Hedeuius). Vid prästmötet har han 
detta år fungerat såsom 2:do loco opponens». Efter ansökan från 
Ekers församling den 2 Mars får han den 9 Mars fullmakt på 
konrektoratet och på Ekers pastorat, så lydande:

»Såsom imderskolmästaretjänsten i Örebro, förmedels herr Theodori Schep
ners befordran till skolmästare, är nu ledig blifven, så är nu i konsideration kom
men Zacharias Brolenius, såsom både infödd i staden och dessutom för sin flit 
och skicklighet kunnig och bekant — — ■— alltså får han nu fullmakt på denna 
tjänst samt att blifva Ekers församlings ordentelige predikant och själa
sörjare».

Efter ankomsten till Örebro och tillträdet af konrektoratet, 
har han såsom pastor i Eker 1694 hållit tingspredikan; och söker 
1697 hos k. maj:t Vintrosa pastorat (hade då varit i 6 år kon
rektor i Örebro). Han söker vidare 1698 Ösmo och har »remiss 
till Lillkyrka» samma år. Vidare begär han de följande åren 1699 
—1704 Lerbo, Skyllersta, Björkvik, Enhörna, Huddinge, och »får 
1706 kongl. maj:ts fullmakt på Lerbo pastorat, hvilken fullmakt 
upplästes i konsistorium påföljande nyår.

Andreas Duchæus öfvertog tjänsten i Örebro efter Brolenius, 
hvilken 1707 16/i2 heS'l'ver sig till Lerbo. »Kyrkoherden (namnet 
saknas) skall följa honom till änkian och erkundiga sig om in- 
ventario». Brolenius var pastor i Lerbo i 18 år och dog 1725.

Han var tvänne gånger gift. Om den första hustrun är intet 
vidare bekant; den senare, hvilken öfverlefde mannen, var plåt- 
slagareånka från Örebro. Han hade i förra giftet flera barn, 
men var i senare giftet barnlös.

Skrift: De demonstratione logica, disputation under presi
dium af Laur. Normanno, Ups. 1687.

43. Daniel (Andreæ) Esbergius, Nericius, 1692—94.
Välborne Siri Horn är sinnad att till sin hofpredikant (hus-
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predikant) vocera Danielem Esbergium; och begär, att han mätte 
få ordines eller åtminstone tillstånd att predika. Bland elfva ordi
nandi nämues 1692 °/g »Daniel Edzberg, Nericius». De fingo nu 
eæercitium stili och texter till utarbetning. Daniel Esbergius fick 
Joh. 3: »Så älskade Gud världen» — — —

Samma år 1692 på hösten har D. Esberg kommit till Örebro, 
hvarom Scbepner skrifver, att denne var i begynnelsen på termi
nen »borto» ät Strengnäs, berättandes för mig hafva tillåtelse af 
högvördige fadren att fä resa till Stockholm. Nu emot slutet af 
denna termin hafver han infunnit sig med sina discipulis af »classe 
quinta» uti ordinario loco uti skolan, som äro till antalet fem; 
oftast därom påminter, då de »reguler», som han skulle hålla 
sig vid, honom föredrogos. Pröfvandes likväl, förrän dimissio skedd 
är, honom »likligen god flit» gjort hafva; och huru han hädanefter 
sig förhåller, skall högv. fadren kungjordt blifva.

Ännu 1694 12/7 skrifves: »all möjlig flit har blifvit använd 
vid ungdomens informerande, hvar efter sitt vilkor, så colleges 
som apologistæ och öfriga docentis». Prosten (Bilberg') har be
vistat åtskilliga gånger Esbergii räknestunder.

Så långt var det således hittills väl bestäldt. Det hade gått 
två hela är utan anmärkning. Men mot slutet af året 1694 blef det 
sämre, och slutligen i November på ett upprörande sätt illa; och 
efter dessa båda sista månaderna var det slut med Esbergius, och 
han försvinner därefter ur historien.

I Oktober skrifver Scbepner: »d:ni Esbergii flit och uppvakt
ning — — — är ej mera försvarlig, utan alltför vårdslös. Han 
har samlat på sig mångas missnöje. Det väller hans vita (lef- 
nadssätt) och »obekymmersamhet». Han är storligen att beklaga, 
som sig så ovisligen förhåller. Hans uppvakning i skolan är 
tvänne gånger om veckan, Onsdagar och Lördagar kl. 12—2 e. m. 
(Obs. att dessa räknas till »eftermiddagens» timmar). Utom desse 
timmar har han intet att sköta. Och den tid, han hade några 
få gossar, undantagandes Onsdags- och Lördagstimmarne, ville han 
ej lemna förmaningar rum att uppvakta de öfriga stunderna af 
veckan uti skolan, eller rätta sig efter de regler, som tjänat för 
skrifvareleaan. Hvarför högv. fadren bedjes utse någon annan 
skicklig man, som samma arbete antager». Konsistorium resol- 
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verar härpå: «Efter inte Daniel Esberg vill visa sin flit, så må 
han tacka sig själf» (för följderna).

Men nu kommer det värsta. Schepner skrifver den 29 Ok
tober om Esbergii icke blott oflit, titan om hans stöld, arrest 
in. m. »Fåfäng gå lärer mycket ondt». Esbergius vankar om
kring på landsbygden, och blir bjuden på »brännevin». När »vinet» 
var utdrucket, följer »silfv erkapp en» (om T1/» lod) med honom (i 
fickan). Guldsmeden gifver upplysningar, Esbergius sättes i arrest 
i »vaktmästarekammaren», och slottsfogden tillkallas. Rektor löser 
ut den brottslige, och skall betala »skulden» af Esbergii lön. 
»Räknestunderna» i skolan uppehållas af konrektor och kollega 
Oman.

Prosten skrifver den 15 Nov. om samma sak, om »den Es
bergius, som ställt sig så illa»; föreslår, om man icke kunde få 
en god (användbar) man, som tillika vore färdig att förvalta bägge 
tjänsterna, apologisttjänsten och predikantbefattningen vid hospi
talet, eftersom Hungerus är af ålderdomssvaghet oförmögen att 
sköta sin tjänst. Önskar att Esbergii hustru kunde få för sig 
och barnen något understöd ur de närmaste kyrkoherbergena vid 
Öija, där hon vistas; ty intet är rådeligit att låta »honom» få 
något om händer.

Om Daniel Esbergius antecknas: »ut in munere sic etiam in 
dotibus et virtutibus inferior fratribus, dominis doctoribus et epi- 
seopis, Johanne et Zacharia». Brodern Johannes var teologie pro
fessor i Upsala samt superintendent på Gotland och brodern Za
charias teologie doktor, kyrkoherde i Riddarholmen, utnämd biskop 
i Vexiö (F. 307).

43. Samuel Johannis Hallman, Nericius, 1693—1717.
Född i Hardemo 1663 31/i- Fadren var vice pastorn i Har- 

demo Johan Hallman, och modren Katarina Gadd, dotter af 
Brynolphus Gadd. Lärjunge i Örebro skola, därefter gymnasist 
1681, student 1690. Prästvigd 1691 2ti/g, ämbetsbiträde hos pro
sten Lindberg i Glanshammar. Blef nederste kollega i Örebro 
efter Sundeis död 1693 22/4. Denne har begärt att blifva ihåg- 
kommen med kollegatet vid Örebro skola, »hvilket honom är be- 
viljadt». »Kan biträda kaplanen i Örebro Ericus Sundelius, som 
kommer i Erici Lennæi ställe».

v XIV
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Begär 1694 la/4 succession efter Wallenius i Vestermo. »Sväl
ter ihjäl»; socknegången hålles för tiggeri och utfaller alltför ojämnt. 
Där man bör bafva 6 öre, får man 3 eller 4 öre, kanske ock 
intet. »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 jag kan något rätt skrifva».

Samma år i November skrifver prosten Bilberg, att herr Sa
muel Hallman är ofta brukad på landet och därigenom hindrad 
att hjälpa den gamle Hungerns i hospitalet.

Sin löneinkomst såsom »tertius» (infimus) collega uppgifver 
Samuel Johannis Hallman detta år 1695 till socknegången af Glans
hammar och liingkarleby in priori et posteriori, »Vintrosa» och 
Tysslinge in priori samt Mosjö och Täby in priori et posteriori, 
till 37 daler i terminen eller 148 daler kmt om året. Är 1696 
i slutet af April skrifves: »Samuel Hallman har nu på andra året 
gjort tjänst i hospitalet i anseende till Hungeri höga ålder och 
sjukliga tillstånd; men nu är gamle Hungerns nyligen med döden 
afgången. Samuel Hallman rekommenderas af landshöldingen till 
hospitalspredikantstjänsten, hvilken han ock synes hafva innehaft 
intill sin afgång från Örebro.

Att syssla med privat information ansågs denna tid icke 
godt, såsom ländande till skolans förfång; i hvilken syftning 1709 Vf) 
skrifves: vid första tillfälle skall hospitalspredikanten Samuel Hall
man åivarnas, att han ingalunda må befatta sig med några barns 
information och draga dem från skolan.

Han befordrades till Lennäs pastorat 1717. Afled där 1732 14/2 
och blef begrafven 1732 4/æ

Gift med Magdalena Lindberg, prästdotter från Glansham
mar. Hade med henne 4 barn, af hvilka en son, Carolus Samuelis 
Hallmannus, filius concionatoris xenodocliii urbici, inskrifves i VVa- 
lingii katalog 1711 i September. (Denne blef prost och kyrko
herde på Aland, sist i YtterSelö, »theologice professoris titulo or- 
natus». Talrika och märkliga skrifvelser af honom finnas bland 
Strengnäs konsistorii handlingar).

44. Petrus Broberg, Örebroensis, 1694—1709.
Född i Örebro. Skrifver såsom gymnasist i Strengnäs (1694 

i Augusti) till biskop och konsistorium i Strengnäs ett odateradt 
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bref, affattadt på rätt god latin, och begär någon anställning. 
Efter att hafva talat om sin medellöshet (res angusta domi) och 
sin ringa härkomst (ex infima plebe) anhåller han: Dignemini 
inopiæ mece consulere et adversam fortimam levare, et me, egenæ 
sortis, musarum sectatorem, promotions aliqua beare; id quod 
optime fieri potest promovendo me ad aliquod officium». Den 28 
Augusti preciserar han närmare sin ansökan och begär »collegatum 
uti Strengnäs skola i Petri Hebelii ställe». Men »samma lägenhet 
är alla redo uppdragen åt Johanni Bråvik».

Den 2 Oktober begäres han till hjälpepräst af »pastor i Kri
stina kapellsocken, »Österkärn», och kallas då en »skickelig person». 
Men just vid denna tid är det, som Daniel Esberg i Örebro 
gjort sig apologisttjänsten förlustig; och i hans ställe föreslås nu 
gymnasisten Petrus Broberg. I December skrifves till Örebro, att 
»en apologist är härifrån utsedd, som ock i Örebro infödd är». 
Han är någorlunda räknekunnig, dock ännu ej säker in doctrina 
fractionum (i bråkräkning). Det synes tjänligare, att apologista 
inlåter sig med »räkningar och bokhålleri» jämte sin ordinarie 
tjänst, än att antaga sig predikoämbetet; dock lemnas det tills 
vidare (betänkande).

Af rektorn får han 1695 i Februari det vitsord, »att strax sko
lan var satt, angaf sig Petrus Broberg, och visar (redan) nu i 
begynnelsen tämligen vackert prof; och de öfriga lärarne i skolan 
äro vid hälsan». Samma vitsord förnyas året därpå 1696 i Ja
nuari, då det intygas, att apologista Petrus Broberg har visat »vac
kert prof»; kontinuerar han däruti, finner han förmodligen pro
motion (befordran).

Vid prästmötet 1697 ordinerades Petrus Broberg jämte An
dreas Duchæus m. fl. Ett par år därefter 1699 i Mars blef han 
af prosten i Kumla mag. Flosundius anmäld, såsom den där ville 
»genom giftermål konservera sterbhuset». Men konsistorium blifver 
vid det förra förslaget att Laurentius Magni Schepner *)  kommer dit.

*) Denne Laurentius Magni Schepner var en brorson till rektor Theodorus 
Schepner och fader till Laurentius (Laurentii) Schepner, hvilken sistnämde blef 
rektor i Örebro 1724.

Per Broberg, kollega i Örebro, gör 1702 tjänst för Hans 
Luth i Vintrosa, hvilken för gräl och osämja med klockaren samt
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sidovördnad mot förmån m. m. blifvit suspenderad. Det står illa 
till i Vintrosa prästgård. Prästhustrun är färdig att göra af med 
sig (»gå i åen»), »gråter och gifver sig öfver hvar gång, herr 
Pär skall hafva häst efter sig« (för att hämtas från Örebro).

Så förflyta ytterligare 5 år. Schepner skrifver 1707, att Pe
trus Broberg »beklagar sig högligen öfver sitt ringa salarium». Han 
kan ej lifnära sig däraf. Kan väl hafva ett litet stöd af Skyllersta- 
kapellanen (Sven Nyblæus, F. 532), men det »förslår ändå intet»; 
rekommenderas därför att blifva ständig kapellan därstädes. »Herr 
Broberg kom gråtande till mig, klagandes öfver sin motgång, haf- 
vande bortmist åtskilliga kreatur, nämligen två kor, en stut och 
en galt; utlåtandes sig ej kunna vidare uthärda, och begärandes, 
att han kunde få åtnjuta halfva sacellani lön i Sköllersta». Kon
sistorium har 1707 22/7 intet däremot, om pastorn och församlin
gen vilja den bevilja.

Broberg är nu emellertid efter lo års skolemödor och be
kymmer under så tryckande omständigheter utarbetad, och 1709 
den 16 Febr, heter det, att med apologisttjänsten »skall gå myc
ket lamt till». Resolveras, att han skall »träda till sacellanien 
i Skyllersta, efter konvention om en viss årlig lön af kapellanen 
och socknen».

Detta var godt och väl. Men nu är det för sent. Ty i da- 
garne härefter antecknas, att herr Petrus Broberg »i den kalla vintern 
och häftiga kölden, som ägde rum 1709 omkom i snödrifvorna». 
Han hade blifvit räddad från att svälta ihjäl, men råkade i stället 
att frysa ihjäl (in altissima nive et intensissimo frigore, quod 
fuit 1709, prope Almby occubuit). Härmed rättas uppgiften, att 
det skedde 1718 på Karl XILs dödsår. Det var nio år tidigare, 
på olycksåret vid Pultava, 1709.

Samma år, några dagar därefter, 1709 23/g omtalas apologist
tjänsten såsom ledig, och studiosus Sveno Templinus nämnes så
som sökande därtill.

45. Andreas Duchæbs, Nericius, 1697—1720.
Officersson, född 1663 i Mosjö församling, hvarest fadern 

Andreas Duke då bodde. Gymnasist 1683, student 1693. Ordi
nerades till predikoämbetet 1697 27/e och var då redan kollega i
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Örebro. En ordinationskamrat till honom var Petrus Broberg, 
»apologista sch. Örebr.»

Efter Z. Brolenii afgång från Örebro konrektorat resolverades 
1707 att kollega herr Duchæus (eventuelt) skulle blifva till 
denna tjänst förhulpen, efter han länge tjänt. Samma år i Febr, 
kom dock mag. Paulus Ernest med ärkebiskopens förord; och be
slöts, att Duchæus skulle hafvas i minne vid den förändring, som 
inom kort torde ske i Örebro skola. Duchæus blir emellertid redan 
nu till något »soulagement» collega primus (supremus) i stället för 
Nythelius, hvilken försättes till den 2:dra klassen igen.

Samma år 1707 i Maj skrifves, att herr Andreas Duchæus 
är en stilla och nykter man, något sjuklig, har sex personer att 
försörja. Bland dem är hans ålderstigna, bräckliga moder, som 
ej kan sig själf utom sängen hjälpa. Om det vore möjligt, beder 
man, att Duchæus kunde blifva befordrad till den nu »öppna» (le
diga) sacellanien i Ekeby. Aret därpå 1708 ™/a har Duchæus, 
»som länge träget arbetat vid skolan och sitter med många barn 
i ett slätt tillstånd», landshöfdingens (Salomon Cronhjelms) rekom
mendation till Skagershults pastorat. Han kan ej få detta, men 
får löfte om succession efter någondera af de 2:ne medsökandena. 
Men 1708 22/7 nämnes Duchæus såsom till »konrektoratet i Örebro 
befordrad». I hans ställe kommer sacellanus på Thorön (Lars) 
Collberg till collegatum primum (supremum).

Duchæus, som nu blifvit konrektor i Örebro och därmed äf- 
ven pastor i Eker, kommer i svårighet för husrötan i denna för
samling. Konsistorium anser 1709 i April obilligt, att herr Andreas 
Duchæus vill påbörda företrädaren mag. Ernest att ansvara för 
(dennes företrädares) pastors i Lerbo (Brolenii) påsamkade husröta. 
Nog är, att Ernest på sin tid byggt och mycket arbete till hem
mets (hemmanets) förbättring dersammastädes nederlagt.

Några år senare 1717 13/3 skrifves, att Andreas Duchæus, 
»hvilken i många år varit kollega samt sedermera i sju år kon
rektor ocli pastor i Eker med beröm», sättes på förslag till Mosjö 
pastorat. Ar 1720 i Maj är han »utarbetad» i skolan och skall 
öfvertalas att där hålla »substitut», men sköter fortfarande Ekers- 
tjänsten; och samma år i Maj begär mag. Laur. Schepner att 
blifva konrektor efter And. Duchæus. Denne befordrades 1720 
till kyrkoherde i Lillkyrka och dör där 1733 (F. 395).
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46. Andreas Skåning, Sudermannus, 1698—1714.
Född 1666 vid Skåningstorp på Tosterön i Fogdö, gymnasist 

1688, student 1697. Sedan kollega E. Öman blifvit rådman i 
Örebro, öfvertogs kollegatet i 2:dra klassen af Andreas Skåning, 
hvilken den 10 Juni 1699 blef i Strengnäs prästvigd.

Han synes hafva haft något stränga lampor med lärjungarne. 
Om obehörig stränghet klagas 1707 18/5, dådet heter: «ungdomen 
minskas endels af intempestiva correctione, ty räddhåga är utlupen 
kring landsbygden, sä att föräldrarne såväl som barnen bära fasa 
för skolan. Man har budit till sådant att förekomma, det bästa 
det hos mig (Th. Schepner) har stått att göra, dock hänger kvar 
af intemperata castigatione af »enom» besynnerligen. Förmodar 
dock, att han låter, efter åtskilliga påminnelser, sig betänka». — Den 
som icke förstår temperatam disciplinam är herr And. Skåning. 
Var nu så nära gjordt, att ingen gosse ville under hans »lydno». 
Skåning rekommenderas dock till någon befordran, att han kunde 
blifva ihågkommen, kanhända uti collegarum omväxling i skolan. 
Detta skrefs i Maj, och i Juni beslutes, att »Skåning kommer i 
2:dra klassen, hvarjämte Nythelius nedflyttas i den »nedrigsta» (ne
dersta) för fortfarande försumlighet».

Församlingen i Örebro, »där Skåning 8 eller 9 år predikat 
alla ottesångar, förutom andra predikningar», har 1708 begärt 
honom till kapellan därstädes; men konsistorium skrifver i Okt. 
samma år, att Skåning ännu till en behagelig tid »behåller colle- 
gatum 2:dæ classis»; »han var i åtanke till annor lägenhet, då herr 
Duchæi rum ersattes, och skall ihågkommas, så snart görligit är», 
med någon anständig lägenhet.

Året därpå 1709 10/2 skrifves, att Skåning, som blifvit åt- 
varnad, men ändock icke umgås med informationsverket moderata 
castigatione et sedula repetitions, skall af probsten förekallas, dock 
i »entomhet», och förmanas till rättelse. Samtlige docentes an- 
manas till flit och åhåga.

Walingius skrifver 1711 »Ingen kan med skäl beskylla 
Andreas Skåning för försummelse. Han är en aktsam och om 
sig man, och i skolan flitig nog. Utan tvifvel torde de mena, 
att han för andra hinder af flera beställningar intet hinner skole- 
tjänsten, såsom sig bör, uträtta».

Skåning och Collberg äro 1712 föreslagna till sacellanien 
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i Kumla. Efter 16 års tjänst i skolan blef Skåning till nämda 
sacellani befordrad 1714. Lefde där och skötte sin kapellanstjänst 
till 1721 ^/o, men var då »svag och bräcklig».

Han hade en enda dotter Anna Maria; har samtyckt till 
äktenskap mellan henne och sitt ämbetsbiträde Olof Winblad, och 
upplåter åt honom kapellanstjänsten, efter det Kumla och Halls
bergs församlingar för honom begärt »succession». Skåning afled 
den 24 Augusti 1730.

47. Paulus (Pauli) Ernest, Sudermannus. 1707—08.
Född i Vrena by 1666, son af hofmästaren vid Arhammar i 

Nykyrka Paulus Ernest och Maria Andersdotter. Namnet lär 
vara taget af Arnsta *).

*) En annan »Ernestius» tog namn af prästgården Ernäs (A. 310).
**) På sistnämda ställe omtalas »Strengnäs sfcoZematri&eZ», som äfven 

innehåller »skolans räkningar» samt »inventarium», hvilket här antecknas till 
minnes såsom en notis om det nu förstörda arkivet vid Strengnäs trivialskola.

Konsistorium skrifver, att man gerna velat hjälpa herr Duchæus 
till konrektorstjänsten i Örebro 1707 men Paulus Ernest, som 
är gammal, hitkom med ärkebiskopens rekommendation och kunde 
såsom mera meriterad icke förbigås; hvarefter den 27 Febr, resol
veras, att Paulus Ernest blifver konrektor »för sitt vackra lefverne 
och väl anlagda studiers skull». Samma dag bestämmes, att hans 
prästvigning skall ske den 1 Maj. Då voro anmälda 17 ordinandi, 
hvilka alla hade giltiga vocationes.

Redan året därpå 1708 i Juli skrifver biskop Bilberg, att 
nuvarande konrektor i Örebro mag. Ernest, »som är en saktmodig 
man» och såsom gammal academicus öfver 20 år studerat, väl 
förtjänt af vidare befordran, är i fråga att blifva rektor i Streng- 
näs. Efter intet nådår är, måste successor snart nämnas, för att 
vårda Eldsund och säden på marken. Till konrektor i Örebro 
efter Ernest kunde förflyttas konrektor Fraxén i Strengnäs. Skrif- 
velse till kongl. maj:t afgår den 4 Juli 1708 med rekommendation 
för Ernest att blifva till rektor i Strengnäs »nådeligen bekräftader».

Samma år 1708 18/lx och oftare i konsistorii-protokollen före
kommer Ernest som rektor i Strengnäs **).

Mag. Ernest, rektor vid Strengnäs skola, klagar 1710 22/j, 
att skolgården i Strengnäs är alldeles förfallen. Den står nu öde.
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»Stugugolfvet faller neder i källaren. Tjufrar hafva borttagit jär
nen och fönsterblyet».

Till kongl. maj:t skrifves 1714 1(/g: "Till Axbergs pastorat 
föreslås i underdånighet Paul Ernest, hvilken, förutom det han med 
största flit inemot 20 år idkat sina studier vid akademien, varit 
någon tid konrektor i Örebro och sedermera 7 år rektor här i 
Strengnäs trivialskola»; och samma dag till landshöfdingen i Öre
bro, att Ernest, som med stor flit i så nära 20 års tid vid aka
demien förvärfvat sig vacker lärdom, och nu »6 år» (!) rektor här 
i Strengnäs, förer ett vackert lefverne och har goda gåfvor, hvarför 
han hos kongl. majt:t till bemälte pastorat i underdånighet an- 
mäles.

Introducerades i kyrkoherdeembetet i Axberg 1716 aunan dag jul, och 
utnämdes till prost 1719, samt afled den 4 Juni 1724.

Skrifter: Disputation: De parsimonia veterum, under presidium af prof. 
J. Upmark, Ups. 1703. Disp. pro gradu: De Encæniis, under pres, af prof. 
Daniel lundiue, Ups. 1706.

48. Laurentius Collberg, Nericius, 1708—17.
Född vid lägenheten Lyckan i Hallsbergs socken. Lärjunge 

säkerligen i Örebro skola, men saknas i matrikeln. Blef gymna
sist 1693 och student 1702. Ordinerades till präst 1704, på kal
lelse af förut varande rektorn i Örebro, sist prosten Andreas Hedenius 
i Viby och Tångeråsa, hvilken han vid dessa församlingar i ämbetet 
till handa gick. Collberg rekommenderades 1706 i Januari hos »väl
borne herr öftersten» (namnet saknas) att blifva skvadronspräst, »så
som den där hafver lust att på främmande orter sig försöka, och 
dessutom är af vackert lefverne samt försedd med goda gåftor till 
ordets utförande, så att välborne herr öftersten ofelbart lärer utaf 
honom hafva behörigt nöje». Påföljande år 1707 22/7 är han kom
minister på Thorön; men kamreraren Hillebrand visar honom stor 
»svårhet», i det att icke allenast prästetorpet är vordet honom 
afhändt, utan ock kapellanshusen, däri han tillförene hafver bott, 
hvaröfver herr Collberg nyligen klagat. Härefter beslutes, året 
därpå 1708 22/7, att herr Collberg tages ifrån sacellanien å Thorön, 
då honom erbjudes primus (supremus) collegatus i Örebro uti 
herr Duchæi ställe, som till konrektoratet blifvit »befordrader». 
»Eders vördighet måste därför vid Larsmessotiden sig här infinna, 
att vidare samma befattning anträda».
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Samma år i Augusti förmälte biskopen, hurusom kaplanen på 
Thorön herr Collberg, ni mangel af nödtorftigt uppehälle och föda», 
ej kan därstädes subsistera, utan på dess många lamentationer 
har man omsider måst taga honom dädan, efter kamreraren Hille
brand hvarken vill förunna honom de vanliga husrummen eller 
åkern, utan hvilka kapellanen ej kan sig försörja och begå. Ett par 
år därefter 1710 i Augusti förordnas kollega i Örebro Lars Coll
berg att tillika informera ungdomen uti cantu figurativo emot det 
underhåll, som vid den uppvaktningen faller. Han är nu således 
äfven kantor i skolan. »Kunnandes herr Lars Hagberg, sotn nu 
haft ingen lägenhet, få komma till collegatum infimum i Örebro 
i salig Nythelii ställe».

Till Glanshammars sacellani nämnes 1711 Collberg såsom 
sökande, och har till medsökande herr Skåning. Båda äro 1712 Vjq 
föreslagna till sacellanien i Kumla.

Till Collberg skrifves 1713 28/4 om function såsom respondent 
vid prästmötet. Samma år i Sept, är fråga om Collbergs och 
Skånings aflöning för salig Nythelii ämbets- och nådårstjänst. »Som 
feriæ strax efter Nythelii död inföllo, och därpå pesten inträffade, 
bör änkan hafva tre fjärdedelar och de båda kollegerna en fjärde
del af hans lön för ämbetsåret; men för nådåret böra de bägge 
hafva hälften tillhopa af kollegatslönen och jemväl för sångens 
uppehållande i kyrkan och skolan; så att den, som sången uppe
hållit i kyrkan, hvilken förmenas hafva varit herr Skåning, bör 
hafva lialfdelen af deu därtill anslagna lönen och Collberg, som 
sjungit i skolan, bör hafva halfdelen af hvad som därför faller».

Collberg förordnades 1717 till kapellan i Viby, där han börjat 
sin prästerliga tjänstgöring. Sökte 1725 Kräklinge sacellani. Af
led i Viby den 9 Januari 1729.

49. Sveno Templinus, Nericius, 1709—15.
Född i Mosås kyrkoby och däraf kallad Templinus. Från 

Strengnäs skrifves 1709 23/3: »Ehuruväl det synes vara ett barm- 
hertighetsverk att hjälpa studiosus »Templin» till den lediga apo
logisttjänsten, ligger dock i vägen, om han därtill är »skickelig». 
Han skall därför af probsten förhöras i räknekonsten, särdeles i 
bråk ((in fractionibus). Brister något, skall han söka undervis
ning af »betjänterna vid landskontoret». Probsten (Strömer) har 
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i April samma år yttrat sig om Templini framsteg i räknekonsten. 
Bokhållaren Olderberg är en medsökande till apologisttjänsten. 
Synes dock bättre att antaga en sådan person, som alldeles står 
under konsistorii än under andra vederbörandes »uppsyn». I Maj 
är Templin någorlunda försigkommen och har förvärfvat sig en 
försvarlig kunskap in fractionibus; ty blifver han accommoderad 
med apologisttjänsten; dock på prof och med förbehåll af fria 
händer. Olderberg vill man ogärna inlåta sig med.

Nu är emellertid pesien kommen till Orebro, och den ny
komne Templin är föreslagen att ordineras till »pestepräst». Kon
sistorium svarar, att det »länder prästerskapet i Orebro till föga 
heder att draga sig undan; hvad ingenstädes i hela stiftet skedt 
är». Äfven i Strengnäs grasserar pesten, och tillståndet där är 
icke mindre upprörande.

Så äro vi inne på 1711. Walingius och Duchæus begära 
då, att Templinus måtte få jämte apologisttjänsten förestå l:sta 
klassen i stället för Skåning. Templinus har i sin aritmetiska be
ställning varit flitig och gjort snälle disciplar. Hos större delen 
af de förmögne hafver han den kredit, att de förtro honom sine 
barn till privat information hellre än till den publiqua. Till svar 
härpå resolveras 1711 4/10: Går ej au att lägga tillsamman apo
logisttjänsten och collegatum. Man vill ditsända någon ledig man. 
I December samma år skrifves, att studenten Nicolaus Lindgren 
är påtänkt och skall till Orebro försändas.

Så förflyta ytterligare fyra år, och 1715 anmäles, att apolo
gista Sveno Templinus är död. Konsistorium besluter att uppdraga 
apologisttjänsten åt rektor Walingius, som bland annat är en 
skicklig matematiker, och skall förena denna befattning med sin 
rektorstjänst. — Bättre val hade konsistorium svårligen kunnat göra, 
ty äfven apologisttjänsten skötte Walingius förträffligt.

50. Lars Hagberg, 1110.
Nämnes 1710 17/g såsom afsedd att blifva collega infimus i Ore

bro. Efter den kort förut aflidne Nythelius, som tillika var sånglärare, 
antogs sistnämde dag kollega Collberg att informera ungdomen in 
cantu figurativo, hvarvid i protokollet tillägges: Kunnandes herr 
Lars Hagberg, som nu ingen lägenhet hafver, få komma till infi
mum collegatum uti salig Nythelii ställe.
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Denne Lars Hagberg synes dock knappast hafva tillträdt i 
Örebro, eller åtminstone helt kort tid varit där, enär det upplyses 
1711 4/'i0’ att sedan Nythelii död herr Skåning haft bägge de ne
dersta klasserna tillsammanslagiia. Herr Hagberg fick väl således 
nöja sig att äfven fortfarande vara utan lägenhet, åtminstone tills 
vidare. Han är sedermera ej påträffad och finnes ej hos F. eller A.

51. Johannes Lindblad, Sudermannus, 1110.
Från Vårdinge; fadern bonde. Blef student »1692« (1682?) 

den 11 Februari. Konsistorium resolverar den 17 Aug., att eme
dan gamle rectoris scholce Nycopensis Christof eri Morcei *)  krafter 
tillåta och tåla att förrätta skolearbetet, skall Johannes Lindblad, 
hvilken är gammal student och nu i Nyköping gör konrektorstjänsl, 
»förfoga sig till Örebro, och där sustinera vices rectoris under 
nådåret». Synes emellertid icke hafva ditkommit. Påföljande år 
1711 befordrades han till konrektor i Nyköping, hvilken tjänst 
han behöll i 26 år till 1737, då han för ålderdomsbräcklighet tog 
afsked. Afled i Nyköping 1740 den 16 Juni och är begrafven 
i Vestra kyrkan.

*) Förf, till »Vilnius, en lustig fabula», uppförd i Nyköping omkr. 1685 
(kändt »student-spex»).

52. Johannes (Sunonis) Kumblinus, Nericius, Illi—15.
Född i Skagershult, son af kyrkoherden därstädes Suno Kum

blinus och Agneta Rondelitia, som var dotter till Rondelitius i 
Knista. Blef gymnasist 1703 och student 1712. »Studiosus Nico
laus Kumlin» (förnamnet felskrifvet för Johannes) blef 1714 ®/Q 
collega classis l:mæ i Örebro (F. har 1716). Bland »examinandi 
till sacros ordines» nämnes 1714’/-æ främst »d:us Johannes (!) 
Kumlin, collega sch. Orebr.». Ordination skedde påföljande dag. 
Hau missiverades till prosten Strömer i Örebro.

Efter den gamle Ingel Grafman, som af ålder var vanför, 
vocerar församlingen 1715 2$/ß till kapellan herr Johan Kumlin, 
hvilket beviljas på uppgifna vilkor (!/8 tunna för hvarje gård af 
församlingen samt 12 tunnor i ett för allt af herr Ingel), och i 
Sept, samma år skrifves till prosten Strömer med Kumlins fullmakt.

Hans tjänstetid vid skolan var således blott ett år. Plans 
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predikoverksamhet i Örebro berömmes och anföres såsom anledning 
till hans snabba befordran till sacellanien i Almby (post annum 
ob assiduam operam concionibus in ecclesia urbica præstitam dig
nus judicatus est, qui sacellaniam Almbyensem occuparet). Till
trädde kapellanstjänsten i Almby 1717 och dog där den 8 Juli 
1737.

53. Bernhardus Hjortzberg, Sud., 1714—16.
Född den 8 Maj 1689 i Husby-Rekarne, Södermanland; son 

af kyrkoherden Jonas Laurentii Hjortzberg (Aur. 132, 230), hvilken 
tagit namn af Hjortberga by i Kumla, där han var född. Efter 
undervisning i hemmet sändes han till Strengnäs gymnasium 1699, 
och blef student 1710. Prästvigdes 1712 och missiverades då till 
kyrkoherden Engzelius i Stenkvista. Förordnades till collega inter
medins i Örebro 1714. (F. 396). «Som han visat sig som god 
lärare samt flitig och lycklig predikant, dröjde det ej länge, innan 
han blef befordrad till fattighus- och fångpredikant 1716 (quam 
diligentem et felicem verbi præconem se ostendisset, sine ulld mord 
ecclesia pauperum et in vinculis detentorum ei commissa est).

Sökte Kils pastorat 1729, aflade pastoralexamen 1730, var 
sökande till Lennäs 1733; och befordrades till Lillkyrka pastorat 
1736. Om honom är antecknadt, att han var en »särdeles rask 
och driftig man.»

Han afled 1740. Var gift med Kristina Engzelia, dotter till 
kyrkoherden i Stenkvista Joh. Engzelius och dennes hustru Ebba 
Stenia.

Efterlemnade åtta barn, af hvilka en dotter, Ebba Regina, 
gift med faderns efterträdare i Lillkyrka, Fromhold Hallman. 
(F. 397).

54. Nicolaus Lindgren, Sudermannus, 1714—20.
I konsistorium discurreras 1711 4/10 och V12 ora tillsättandet 

af en kollegatjänst i Örebro. Nythelius är död, Skåning förestår 
nådåret och har de båda lägsta klasserna tillsammauslagna. Kon
sistorium skall skaffa någon »ledig» man (som icke (tillika) har annan 
tjänst såsom Skåning och Templin); och den, som kommer att sändas, 
får »föda sig, hur han kan, till dess nådåret expirerar». Fråga var 
om Sveno Templin och studiosus Nicolaus Lindgren, och »som han, 
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Lindgren, fanns vara af bättre studier, ansågs han vara närmast där
till». Aret därpå 1712 26/g begärde rektor Walingius en kollega uti 
salig Nythelii ställe, och därtill föresläs herr Hofstenius. Resolveras: 
»Emedan konsistorium före detta resolverat, att herr Nicolaus Lindgren 
skall blifva kollega, kan den andra intet komma därtill, utan Lind
gren befalles förfoga sig dit till Maj månad. Dock blifver han 
ännu icke ordinerad till präst på någon tid, på det han icke med 
predikande må försumma den tjänst och uppvaktning, han i skolan 
göra bör». Därom skrifves den 1 April till Lindgren och rektor 
Walingius.

Två år därefter förekommer »Lindgren, collega sch. Örebr.» 
bland dem, som skola examineras och till det heliga predikoäm
betet invigas. Efter utstånden examen är han bland dem, som 
approberades utan vilkor eller förmaning till förbättring.

Han var en nitisk, flitig och oförtruten man samt var under 
sin skoltjänst ämbetsbiträde åt prosten i Orebro. Ät honom in
köptes i Almby ett fähus, som »kördes» in till staden af bönder 
från Almby, delvis kostnadsfritt. Lindgren ansträngde sig så ifrigt 
både i skola och kyrka, att han till sist dukade under. Han dog 
1720 och fick det vackra eftermålet efter sig, att han »icke ett 
ögonblick lät sitt arbete i någondera af de åt honom anförtrodda 
tjänstebefattningarna saknas» (fuit nempe sic in concitatiore spiritu, 
nec non labore adeo improbo et assiduo, tarnen in schola tam in 
ecclesia, ut suam operam ne und quidam horuld passus sit desi- 
derari). Nils Lindgren var således en af dessa arbetets män, som 
bokstafligen arbetade ihjäl sig. Men hans trogna pliktuppfyllelse 
skall lefva i ett aktadt minne.

Lindgren var gift, och hans änka namnes vid repartitionen 
om kollegagården.

55. Johannes Bergling, Sud., 1111—35.
Född 1677 i Nyköping, där fadren skall hafva varit slaktare. 

Kom till Orebro 1717, försedd med bref af biskop Bilberg. Hvil
ken klass han först erhöll, synes ej; men i sekunda klassen skötte 
han i rätt många år på ett utmärkt sätt undervisningen och förestod 
tillika sången i skolan (egregie informavit etcantuisimulprcefu.it), 
samt skötte därjämte otiesångsgudstjänsterna i kyrkan. Rekom
menderad af rektor Walingius, vid dennes afgång 1721 från sko

etcantuisimulprcefu.it
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lan, till vederbörlig hågkomst. »Herr Bergling bör förses, som nu 
börjar blifva gamle mannen samt af musikens direktion, i kyrkan så
väl som i staden, kollegatjänsten och adjunctura sacellanice uttröttas». 
Bergling anmäler sig 1721 såsom sökande till Trosa pastorat, söker 
1725 Edsbergs sacellani och samma år Kråklinge pastorat. Förflyttas 
omsider 1735 till Askersunds pedagogi. Vann således aldrig nå
gon prästerlig befordran.

I fråga om tvisten med kollega Ermund Campanius, angående 
Amanska kollegagården i Örebro, får han finna sig uti att er
sätta denne med 100 daler i ett för allt, från 1720 till »närva
rande tid» (1736/ Efter tillträdet af pedagogien i Askersund, 
klagar han 1736, att en privat lärare därstädes drager till sig 
gossarne ur stads-skolan. I skrifvelse till Strengnäs, dat. i April 
1742, skrifver han, som nu är »en bedagad man, nära 63 år gam
mal, och i bortåt 25 år varit skoletjänare, däraf 18 år i Örebro 
och nu på det sjunde i Askersund», begärandes en duglig och rask 
student till medhjälpare i skolan. Genom dessa siffror fyllas de 
förut saknade uppgifterna om födelseår samt tillträdesår till tjän
sten i Örebro.

Dödsåret okändt.

56. Laurentius Brannius, Sud., 1717—23.
Synes hafva blifvit kollega i Örebro omkr. 1717. Bland 

examinandi sacri ministerii candidati den 15 Dec. 1720 nämnes 
dominus Laurentius Bronnius (!), som då redan var »collega scholæ 
Orebroensis». I lärareförteckningen antecknas blott: sacerdos fac
tus 1720. Rektor Walingius rekommenderar honom 1721 att varda 
försedd med någon lägenhet. »Herr Brannius, som för hvarjehanda, 
jag vet icke hvad, orsakers skull, icke så synnerligen aktad varder, 
bör jemväl förses». Sedan Brannius ungefär seæ år användt fli
tigt och samvetsgrant arbete på piltarnes undervisning, afsomnade 
han här i Örebro den 28 Januari 1723.

Därom skrifves af rektor till konsistorium, då det i proto
kollet antecknas, att kollega i tredje klassen herr Lars Brannius 
är nyligen med döden afgangen. Han har varit ogift. Till hans 
efterträdare rekommenderas Bengt Hedelin.
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57. Nicolaus Nyberg. 1121.
I konsistorieprotokollet den 18 Januari 1721 antecknas: Be

gärde studiosus Nicolaus Nyberg att bli apologist i Örebro. Härå 
resolverades kort: »affirmatur».

Ansökningen var således bifallen-, men den nytillsatte apolo
gisten påträffas ej vidare. Han torde dock hafva ankommit till 
Örebro och där tjänstgjort i apologistklassen under året 1121; 
enär efterträdaren Bengt Hedelin, hvilken kom från Karlstad, upp- 
gifves hafva varit »ett år» (1122) apologist i Örebro, då han i 
Mars 1723 förflyttades till tredje klassen. I lärareförteckningen 
förekommer ej Nybergs namn.

58. Gullbrandus Jemtlander, 1121—23.
Torde hafva varit bördig från Jämtland och däraf tagit namn. 

Studiosus Gullbrand Jemtlander får 1718 tillåtelse att blifva 
pedagog i Örebro för faktorismedernas barn, hvarom rektor Wa
lingius skrifvit; dock endast lära barnen »svenska samt katekesen 
utantill», men dem ingalunda till trivialskolans förfång kvarhålla, 
och skall stå under rektors uppsigt. Faktorn vid Örebro faktori, 
herr Johan Rosenberg, skall låta sig vårda om Jemtlanders lön 
och underhåll; dock utan afkortning för dem, som i Örebro stad 
hafva sin socknegång. Därefter skrifves 1721 i Maj: Jemtlander 
har varit vikarierande i tredje klassen i Örebro och visat sig »mäkta 
flitig», och hafva hans disciplar gjort väl reda för sig; hvarför 
han af rektor rekommenderas att blifva collega infimce classis. »Ar 
den endaste, som kan privatim anlitas, men varder ock mycket 
försmådd för sin olyckas (ofärdighets?) skull». Af ett bifogadt 
bref till Walingius synes, att Jemtlander, hvilken rekommenderas 
för sin berömliga och trogna flit samt gossarnes vackra fram
steg, varit i Örebro en kort tid. Önskas, att Jemtlander måtte 
befordras till succession efter »salig herr Lindgren» (som dog i Maj 
1720).

I Juni 1721 upplästes i konsistorium ett bref från Jemtlan
der, begärande få blifva tertiahörare antingen i Örebro eller i Ny
köping. 1 Juli heter det, att han mer än ett år förestått colle- 
gatum i tredje klassen i Örebro; berömmes af Widmarck och 
Scbepner. Söker 1722 den 28 November och 1723 den 29 Maj 
att blifva tredje hörare i Nyköping. Under året 1722 har han i 
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Nyköpings vestra kyrka »upptagit psalmerna», för hvilken tjänst 
han undfick ett arvode af tio daler, enligt kyrkorådets protokoll 
den 6 Maj 1723. Anbudet att blifva pastorsadjunkt hos kyrkoherden 
Lethström i Helgesta (Laurentius Lethström, Aur. 209) »recus- 
serar» han 1723 i Juli, men tackar i Sept, samma år för konsi- 
storii försäkran att varda collega tertiæ classis i Nyköping, hvilken 
befordran således tillfallit honom.

Skrifver 1729 i Augusti på grekiska från Nyköping, med an
sökan att blifva rektor (»lärare i fjärde klassen») i Strengnäs. 
Likaledes i September, på samma språk, om samma ärende. Re
solverades: »Sättes på listan». Af brefvet framgår, att han varit 
lärare två år i Orebro i tredje klassen samt åtta år i Nyköping, 
likaledes i tredje klassen, samt undervisat i latin och grekiska. 
Synes hafva varit en välment, flitig och icke så litet försigkommen 
man, men hans grekiska är skäligen enkel och oöfvad.

Hans verksamhet i Nyköping afbröts genom ett slaganfall, 
som synes hafva träffat honom i slutet af år 1729. I en skrif- 
velse från prosten i Nyköping, dat. den 29 Januari 1731, heter 
det nämligen, att tredje klassen därstädes blifvit öfvertagen af en 
annan hörare, »efter den af slag betagne Jemtlander», hvilken af 
■detta slaganfall är »så afsigkommen, att han föga kan tala något 
ej heller skrifva någon bokstaf mer». Konsistorium resolverade, 
att Jemtlander »får komma på hospitalet», och får till sitt uppe
hälle »två personers del» (dubbelt mot vanlig patient). I detta 
eländiga tillstånd, utan förmåga att på något sätt genom tal eller 
skrift meddela sig med andra människor, fick den förut så verk
samme och flitige mannen uthärda ännu fem långa år, innan dö
den befriade honom från en bedröflig tillvaro. Han uppgifves 
hafva aflidit först år 1136.

59. Ermund Campanius, Sud., 1121—36.
Föddes i Bergshammars socken af Södermanland i Vinterhytte 

by. Hemmanet arrenderades då af fadren Anders Henriksson, 
hvilken sedermera blef klockare i Bergshammar. Modren hette 
Stina (eller Kerstin) Ermundsdotter; hvaraf framgår att sonen 
erhöll morfadrens förnamn. Denne son, hvilken med bröderna 
Anders (Aur. 46) och Henrik (Aur. 681) antog tillnamnet Cam
panius (efter fadrens yrke och ordet campana, »klocka») genom-
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gick Nyköpings skola, blef gymnasist 1705, student 1714 och 
prästvigd den 13 Sept. 1722 (F. 87).

Studiosus Ermund Campanius begär kollegat i Örebro den 3 
April 1721 och fär det begärda kollegatet den 13 April; hvarom 
vidare skrifves till prosten Strömer i Örebro, i fråga om hörare i 
tredje klassen.

Strömer skulle välja emellan Campanius och Jemtlander, af 
hvilka endera skulle komma i tredje klassen. Söker 1729 Ska- 
gershults pastorat, uppvisande magistratens i Örebro vackra re
kommendation därtill. Begär 1731 Julita sacellani, hvartill han 
rekommenderas af prosten Strömer. Anhåller 1734 om succession 
efter Bernhard Hjortzberg att blifva hospitalspredikant i Örebro 
och uppföres samma år den 2 Oktober 1734 på förslag till Eds
bergs sacellani. Till Bodarne pastorat är han 1735 uppförd och 
får den 29 Okt. profdag utsatt till 25:te Söndagen efter Trefal
dighet. På nyåret 1736 antecknas, att han fått enhällig kallelse 
(»hela församlingens vota»); hvadan konsistorium den 14 Januari 
1736 resolverar till fullmakt för Ermund Campanius på Bodarne 
pastorat. Den 1 Februari 1736 (således efter utnämningen) var 
han, jämte Magnus Schepner, kallad att aflägga pastoralexamen. 
De anmälde då, att de för sitt sjukliga tillstånd icke kunde 
iakttaga inställelse. De fingo därföre ny tid utsatt, då de oväger- 
ligen skulle tillstädes komma. Samma år 1736 i Maj träffades 
den förlikning mellan Campanius och Joh. Bergling, angående 
Amanska gården, att Campanius får i ett för allt en ersättning 
af 100 daler kopparmynt.

Tillträdde Bodarne pastorat 1736. Var kyrkoherde här i 22 
år, och afled den 12 Dec. 1758 (F. 87).

Gift med Helena Berg. Sonen Lars prästvigdes den 17 Juni 
1744, var fadrens adjunkt, och hade efter hans död förslaget hit, 
men fick ej tjänsten. Efterträdare i Bodarne blef Petrus Carlsson, 
förut apologist i Örebro.

60. Benedictus Petri Hedelinus, Sud., 1722—27.
I skrifvelse till konsistorium den 1 Februari 1723 anmäler 

rektor Jonas Widmark, att kollega i tredje klassen, herr Lars Bron- 
nius, är nyligen (den 28 Januari) med döden afgangen; och re
kommenderar i hans ställe herr Bengt Hedelin, »som till barna-
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informationen läraktig och skickelig befinnes, samt redan förut 
några år varit kollega vid Karlstads skola, men nu här vid skolan 
(i Örebro) ett år (1722) apologist». I protokollet den 6 Mars 
1723 skrifves: Upplästes herr Bengt Hedelins bref, däri han be
gärer att få blifva collega 3-.ti.CB classis i Örebro. Resolverades: 
»därpå var tillförene resolveradt, bref sedan afgånget, och fullmak
ten låg färdig». Herr Bengt synes hafva tjänstgjort i Örebro till 
sin död 1727, då det i protokollet den 17 Maj antecknas, att rek
tor Schepner notificerar Hedelins dödeliga afgång, och begär herr 
Jonas Hjortzberg *) i Hedelins ställe.

61. Laurentius (Magni) Stenius, Sud., 1723—30.
Son till kyrkoherden Magnus Stenius i Lilla Mellösa af Sö

dermanland. Erhöll fullmakt att vara apologist i Örebro den 6 
Mars 1723.

Namnes såsom sådan af Aurelius (s. 318), hvilken äfven upp
tager flera bröder och systrar; bland de förre voro Petrus och Sa
lomon, hvilka hvar efter annan blefvo fadrens efterträdare i Mellösa.

Lars Stenius lär hafva varit apologist i Örebro från 1723 
till 1730, då rektor till konsistorii protokoll den 2 Sept. s. å. an
mäler, att apologista Örebr. Laurentius Stenius är genom döden 
afgangen (sannolikt i Augusti 1730).

Till hans efterträdare i apologisttjänsten befullmäktigas 1731 
Olaus Löfmark.

62. Arvidus Danielis Berger, Ner., 1724—31.
Son af kronolänsmannen i Vester-Nerike Daniel Berger (præ

toris territorialis filius), och född på fadrens boställe Kärr i 
Viby. Blef, efter grundlagda studier i Örebro, gymnasist i Streng- 
näs 1704, och synes dit hafva åtföljts af en broder Anders Berger,

’) Jonas Hjortzberg var 1727 nådårspräst i Mosjö, och rekommenderades 
till efterträdare åt Hedelin, men blef aldrig Örebro-lärare. Slutade såsom 
kyrkoherde i Mosjö (F. 458), och var gift med Ingrid Berger, syster till kon- 
rektor Arvid Berger i Örebro. Hade många barn, af hvilka dottern Inga Mar
gareta blef gift med apologisten Erik Mark. En annan dotter Margareta Eli
sabet var gift med apologisten i Örebro, sist lektorn i Strengnäs Daniel Jonas
Nording (F. 459).
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hvilken inskrifves i gymnasie-matrikeln samma år. Blef student i 
Upsala 1712, och aflade där filosofie kandidatexamen.

I konsistorium upplästes den 11 Nov. 1722 herr Bergers 
bref från Upsala, begärandes få blifva konrektor i Örebro, och 
den 6 Mars 1723 resolverades till fullmakt för kandidaten Arvid 
Berger å nämnda konrektorat (efter konrektor Lars Schepner, som 
blifvit befordrad till rektor). Båda tjänsterna skola tillträdas den 
1 Maj 1724. (Anno 1724 die prima maji conrectoratum gerere 
cæpit). Blef prästvigd den 1 Juli 1724 och öfvertog då Ekers 
pastorat.

Orator vid prästmötet 1728. Afled i Eker stilla och fridfullt 
(pie placideque) natten mellan den 7 och 8 Maj 1731. Förtjänst
full och lärd man (vir meritis et eruditions clarissimus).

Gift med Sara Lidman från Nyköping, hvilken öfverlefde 
mannen och efter några års enkestånd ingick äktenskap med kyrko
herden Jöns Hedin i Asker (F. 3).

Disputation: De cura posteritatis, under presidium af prof. 
Hermansson, tryckt in 8:vo Upsala 1819; anförd af G. Wikander 
med signaturen A. N. (Archivum Nericiense).

63. Magnus (Laurentii) Schepner, Ner., 1727—36.
Född den 5 Januari 1699 i Lerbäcks prästgård. Son af 

kyrkoherden i Lerbäck, Laurentius Magni Schepner (F. 383), och 
broder till rektor Laurentius (Laurentii) Schepner. Efter grund
lagda studier blef han student 1716, och magister den 12 Juni 
1722. Förordnades till collega supremus efter Bengt Hedelins död, 
och antog samma år prästämbetet.

Söker 1729 i Maj att blifva rektor i Strengnäs (efter salig 
herr Lars Fraxeen), eftersom han nu allenast har ett kollegat, »det 
han sig påtagit icke att vara ett hinder till vidare emploj, utan 
snarare till befordring», llesolveras: »uppföres på listan». Begär 
samma år den 3 Juli att blifva konrektor i Örebro, när konrektor 
Berger kommer undan till annan lägenhet.

Anhåller 1730 att komma i konsideration till den nu lediga 
sysslomansbefattningen i Strengnäs efter kyrkoherden Bråvik; be
ropande sig på caution af häradshöfding Carl Apelberg; och »om 
medsökanden Textrin ändteligen skulle vara honom så hårdt i vä
gen, så vill han uppdraga honom årligen 20 tunnor spannmål».
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Vid votering om sysslomansbefattningen erhöll kollega Magnus 
Schepner en röst, och director musices Gabriel Textrin (prästman) 
alla de öfriga rösterna.

Efter ingången underrättelse om konrektor Arvid Bergers död, 
beslöts 1731 den 19 Maj, att kollega i tredje klassen Magnus 
Schepner skall förestå nådåret såväl vid skolan som i Eker tills
vidare; och samma år den 28 Juli, att Lars Ökner, hvilken hit
tills förestått kollegatjänst i Strengnäs, får blifva Magnus Schep- 
ners medhjälpare i tredje klassen i Örebro. Enär äfven rektor 
Lars Schepner inberättas vara mycket sjuk, så skall brodern Mag
nus sköta bägge skolsysslorna (rektors och konrektors) i fjärde 
klassen, och Lars Ökner svara för tredje.

Samma år är vice konrektorn och vice rektor Magnus Schep
ner en bland de lärare i Örebro, som då afgifva berättelse om un
dervisningen i skolan. Anhåller i November, att dominus Ökner 
måtte få biträda honom ibland (och särskilt nu till julen) med 
predikande i Eker; hvilket bifalles, med villkor att Ökner först bör 
examineras.

På nyåret 1732 notificeras, att rektor Lars är död, då Magnus 
anmäler sig såsom sökande till rektoratet efter sin broder. Rek
toratet tillerkändes dock en annan sökande.

Magnus tillträdde konrektorstjänsten och Ekers pastorat såsom 
ordinarie 1733. Söker 1735 i Juli Vintrosa pastorat, och har i 
September erhållit pluralitetem votorum; hvadan beslöts, att full
makt å Vintrosa skulle för honom uppsättas. Kallad att inställa 
sig för undergående af pastoralexamen, kunde han ej den 11 Febr. 
1736 komma tillstädes; fick därför annan tid och skall då oväger- 
ligen sig inställa. Tillträdde Vintrosa den 1 Maj 1736.

Var orator vid prästmötet 1730. Afled i Vintrosa den 18 
Februari 1739. Gift med företrädarens änka Kristina Maria Stuth, 
(F. 607) och hade med henne inga barn.

Utgifna skrifter: Disputation De obligations liberorum, under 
presidium af 01. Celsius, Ups. 1720; samt De navigations Sa- 
lomonia, under samma presidium, Ups. 1722.

Om honom antecknas i lärareförteckningen: »Förtjänar loford 
för godt snille» (vir ingenii laude non dependendus).
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64. Johannes Seger, Ner., vice apolog. 1731.
Denne befinnes 1711 på hösten inskrifven i Abr, Walingii 

katalog, bland lärjungarna i »de tre lägre klasserna», och var född 
af ringa samhällsställning (filius hominis tenuissionæ sortis). På 
hösten 1711 bör han hafva varit i tredje klassen, enär han redan 
påföljande vårtermin (den 3 Febr. 1712) befinnes hafva sökt räkne- 
läraretjänst vid skolan (informationem arithmeticam petiit). Nitton 
år senare är han vice apologist i Örebro och insänder då jämte 
öfriga lärare i skolan en uppgift till konsistorium om sina skole- 
piltars räknande m. m. I apologistklassen funnos 1731 fjorton 
lärjungar, af hvilka superiores (de tre öfversta) hade räknat »till 
arf- och delningsräkning», de sex inferiores »begynt att räkna re- 
gula de tri uti hela tal», samt fem nybörjare (encipientes) »be
gynna att räkna daler, öre och pänningar af additione i gemen». 
Uti catechesi (Svebelii spörsmål) lästes hvarje dag. De fjorton lär
jungarnas namn uppräknas.

Förut varande ordinarie apologisten Lars Stenius var död, 
och en ny ordinarie, dominus Löfmark, hade, efter examen af lek
torn i matematik, fått fullmakt på apologistsysslan några månader 
förut (den 8 Juli 1731), men ännu icke tillträdt den senare.

65. Olaus Löfmark, Sud., 1732—50.
Var efterträdare i apologisttjänsten till Lars Stenius, hvilken 

blef apologist 1723 och afled 1730. Den 28 Juli 1731 anmälde 
sig studiosus Löfmark såsom sökande till denna tjänst. Resol
verades, att han skulle examineras. Sedan matheseos lektorn E. 
Lidius examinerat sökanden och pröfvat dess insigt i räknekonsten, 
(hvarom honom gafs ett godt loford), samt jämväl uppviste ett exemplar 
af dess skrifart, beslöt konsistorium, att Löfmark skulle få fullmakt 
på apologist-beställningen i Örebro. Under höstterminen 1731 
befinnes apologisttjänsten hafva blifvit uppehållen af vikarien Joh. 
Seger.

I skrifvelse till konsistorium den 17 Maj 1737 anmäler pro
sten Joh. Strömer, att Löfmark har »vackert mål och gåfvor till 
predikande», har gjort sig mycket rekommenderad hos församlingen 
genom ett stilla och fromt lefverne. Genom sitt predikande i 
Orebro har han vunnit såväl landshöfdingens som ock alla 
öfriga församlingsledamöters enhälliga bifall att blifva ottesangs-
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predikant. Anhåller därföre, att konsistorium täcktes på sädan 
kallelse admittera honom först till sacros ordines (prästvigning) 
och därefter till denna ottesångspredikants-beställning.

Prästvigningen bör således hafva skett 1131 (icke 1736 så
som lärareförteckningen innehåller).

Löfmark anmäler sig 1742 såsom sökande till Sköllersta sa
cellani och satnma år till Viby; vidare 1746 till Knista, 1749 
till Vintrosa, och 1750 den 22 Maj till Kils sacellani.

Var på det sistnämda stället uppförd å förslag; men inbe- 
rättas af prostarna Lidius i Örebro och Herdman i Glanshammar, 
i skrifvelser daterade den 5 Juli och den 8 Aug. 1750, vara ny
ligen med döden afgången. Han efterträddes i apologisttjänsten 
af Petrus Carlsson.

66. Carolus Erici Öman, Ner., 1136—41.
Föddes i Örebro den 30 April 1707 »kl. 3 på morgonen». 

Fadren var dåvarande kollega Erik Öman, hvilken 1698 blef bor
gare oclr rådman i Örebro. Modren bette Maria Broms, dotter 
af handelsmannen i Örebro Anders Broms (Bröms).

Aren 1714 och 1715 undervisades han i hemmet af dåvarande 
kollega i Örebro Joh. Kumblin in rudimentis latinorum. Inskrefs 
därefter i sekundaktassen af Örebro skola af rektor Walingius den 
13 Mars 1716 (senatoris in urbe filius, in secundum adscitus), 
blef gymnasist i Strengnäs höstterminen 1720, och student i Up
sala den 24 Jan. 1729. Prästvigd den 23 Febr. 1733; på kallelse 
af kyrkoherden Öselius i Knista, var han dennes medhjälpare 
intill dess han den 11 Febr. 1736 fick fullmakt på kollegatet i 
lista klassen i Örebro.

Såsom kollega i Örebro sökte han 1739 Vintrosa sacellani, 
och hade 1741 förslagsrum till sacellanicn i Lennäs. Undergick 
pastoralexamen 1746 den 29 Jan., och fick då profdag för Ska- 
gershults pastorat utsatt till den 2 Mars samma år.

Innehade kollegatjänst i Örebro intill 1141, då han, på en
hällig kallelse af församlingen i St. Mellösa, blef kaplan därstädes, 
och den 1 Maj s. å. tillträdde beställningen.

Han var i lifstiden mycket älskad af sina åhörare och sörjd 
vid sin bortgång.

Carl Öman hade såsom nyblifven kollega i Örebro trädt i
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äktenskap på Villingsbergs bruk i Knista den 6 Mars 1737 
med jungfru Anna Kristina Robsahn, dotter af Daniel Robsahm 
och Kristina Saxenberg på Voxna bruk i Dalarna. Bägge svär
föräldrarna ledde sin härkomst å fädernet i fjärde led från ut
ländsk stam; den förre från England oeh den senare från Lüneburg. 

De båda makarna lefde lyckligt tillsammans i 21 år till 1758, 
då de båda nästan samtidigt afledo. »Detta hjonelags afgång 
väckte mycken uppmärksamhet. Han ändade sin lefnad den 17 
Febr, och hon dagen därpå vid samma timma. Täckeliga för hvar
andra i lifvet, fingo de ock göra hvarandra sällskap i döden».

Deras gemensamma graf finnes å Mellösa kyrkogård, öster om 
sakristian, hvilket rum af dem under lifstiden blifvit utsedt till 
hvilostad; och blef utmärkt genom en hedrande grafvård med in
skrift ur Buths bok l:sta kap., 16 och 17 vers.

Efterlemnade flera barn, af hvilka sonen Karl Erik, f. 1739, 
blef stadskassör i Askersund *).

*) Biografien är delvis hemtad ur Örebro stads Wecko-tidning 1777, och 
kompletterad från många andra källor.

67. Ericus Erici Wasberg (Wassberg), Sud., 1736—64.
Var född 1703, oeh son af komministern i Dunker och Malma 

af Södermanland, Ericus Petri Wasberg, hvilken tagit namn af 
»Wasbro» socken (Aur. 98). Modren hette Anna Arpenia (Aur. 
417). Med god underbyggnad för vetenskapen kom sonen 1718 
till gymnasium i Strengnäs, och 1725 till Upsala akademi, hvarest 
han vidare fullkomnade sig uti kunskaper och insikt. Sedan Jonas 
Höijer blifvit befordrad från kollega i tredje klassen till konrektor, 
anmälde sig 1735 i Sept. Erik Wassberg, hvilken efter undergån
get förhör befanns skickelig till denna tjänsten och förordnades till 
kollega i nämde tredje klass.

Aret därpå 1736 i Januari antecknas i konsistorii-protokollet: 
Kollega Erik Wassberg inkom, och tackade för kollegatet i Örebro, 
berättande sig nu vilja resa dit att strax begynna sysslan; men 
begärde att få byta sockengång med kollega i andra klassen, eme
dan det är sämre sockengång till tredje. Resolverades, att denna 
hans begäran skall tagas i betänkande.

Till valnotarie vid val till Mosjö pastorat förordnas i Maj 
1740 kollega Erik Wassberg, och erhöll i Juni 1741 samma upp-
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drag för valförrättningen till Lennäs sacellani. Söker i Mars 1742 
Kvistbro pastorat, undergår i Juni pastoral-examen och presterar 
nöjaktiga prof; men befans vid valaktens uppläsning i September 
samma år hafva stannat i minoriteten.

I början af vårterminen 1744 var han någon tid sjuk, men 
blef efter påskhelgen tjänstbar. Hela tiden sköttes då klassen, 
jämte egen tjänst, af rektor Anders Möller de dagar denne var 
fri frän skolan.

Sedan rektor Möller aflidit och Jonas Höijer blifvit transpor
terad till rektoratet, anmäler sig kollega Wasberg i konsistorium 
muntligen, med rekommendation af prosten Lidius, såsom sökande 
konrektorsbefattningen; hvarefter resolveras att emedan Wasberg 
länge tjänt vid kollegatet och därvid visat mycken flit samt jämväl 
har jämna och försvarliga studier, alltså får han blifva konrektor 
i Örebro och tillika kyrkoherde i Eker, hvarpå honom fullmakt 
och stadfästelsebref meddelas skall.

Konrektor Erik Wasberg anmäler 1747 i Febr., att han är 
sjuk och oförmögen att själf sköta sin syssla. Han har varit »an
satt af en svar sjukdom och yra, härrörande förnämligast af »mjält
sjuka och flera tillstötande anfäktningar». Begär sin svåger mag. 
Joh. Stenius (hustruns broder) till sin vikarie, »som icke för hårdt 
tränger mitt fattiga hus, eller undandrager sig att mitt bästa be
fordra, utan är en vän, hvilken jag och min hustru kommer oss säkert 
tilltro, hvilket man af en oskyld näppeligen kan förvänta». Bi
fogar en skrifvelse från medlemmar af Ekers församling med an
hållan, att, emedan konrektor Wassberg nu i några veckor dragits 
med en svår och ängslig sjukdom, Joh. Stenius måtte blifva till 
hans vikarie förordnad.

Någon tid därefter anhåller Wasberg, i Maj 1749, genom in
lagd skrift, om konsistorie-fullmäktig vid husesyn å Ekers präst
gård, som är utsatt att hållas den 12 nästkommande Juni. Till 
fullmäktig förordnades kyrkoherden Wollrath i Kil, med anmodan 
att prästebolets rätt och förmåner efter lag och förordningar be
vaka.

Från denna tid (1749) höra vi ej af Wasberg förr än vid 
examen och visitation, förrättad af den nyutnämnde biskop Serenius, 
1163 den 21 och 22 Juni, då konrektor Erik Wasberg gaf vid 
handen, att hans krafter af ålder och sjuklighet voro mycket för
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svagade; i anseende hvartill han förklarade sig nöjd att mot an
ständiga vilkor lemna den mödosamma skoltjänsten och nöja sig 
med Ekers pastorat.

Han begär, enligt protokollet den 5 Okt. 1763, vikarie både 
i skolan och församlingen, mot afstående af en tredjedel af kon- 
rektorslönen 17 tunnor spanmål.

Skrifvelsen är af följande lydelse:
Som jag efter tjugusju års beställning i skolan (däraf tio år kollega och. 

sjutton år konrektor) begynner att tröttna vid en så trägen uppvaktning, så 
begäres vikarie både vid skolan och församlingen, mot en tredjedel af konrek- 
torslönen, som lär stiga till 17 tnnnor in natura, och en tredjedel af Oknebo- 
härads-pänningarna, som ock gör några plåtar. Detta är ansenligt i proportion 
till min öfriga andel, emedan församlingen är så liten endast fjorton mantal, 
hvars åbor äro alla små seminanter (hafva liten utsådd). Prästgården, ett halft 
hemman, är så liten, att om man om hösten skulle utså tre tunnor råg, så 
vore ej så mycket jord öfrig till utsäde, att man kunde utså en kanna linfrö. 
Betalar dessutom årlig skatt för prästgården nog dryg, som besteg sig i år till 
två hundra tjugu en daler kopparmynt, samt knektefrihet årligen 16 dal. 24 
öre. Dessutom äro årliga byggnadspenningar 60 dal.; ty församlingen bygger 
här intet annat hus än tiondelogen. När härtill läggas kronoutskylder och 
tjänstefolkslöner m. m., så finnes att inkomsterna här vid Eker äro så ringa, 
fastän arbetet är drygt, att ingen däraf kunde subsistera med mindre den pu
blika skolelönen vore.

Tillika bedjes, att mag. Widell ej måtte blifva vikarie, ty hans 
förslag (»att förtiga andra orsaker») rimmar sig icke. Skrifvel
sen undertecknas Örebro den 19 Sept. 1763. Namnet stafvas af 
sökanden egenhändigt »Wasberg» (med ett s).

Till den genom Jonas Höijers död i Januari 1764 ledigvordna 
rektorssysslan i Örebro anmäler sig den 28 April samma år kon
rektor Wasberg såsom sökande. Ansökningen, som är egenhändigt 
skrifven af Wasberg, åberopar nu 28 års skolmeriter eller 56 
tjänsteår».

»Har först i åtta år freqventerat gymnasium i Strengnäs, därefter i tio- 
år varit student (hvaraf tre år vid akademien), och nu slutligen alla dessa 28 
år tjänat vid skolverket; samt finner billigare, att den som längre arbetat med 
tyngsta bördan, och fått otillräckeligare lön, blir i åldren satt till den bättre
lönen».

I en daterad handling (bland 1764 års akter sista bladet, 
antagligen från förra hälften af Oktober) begär Wasberg att få 
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återtaga sin vid prästmötet inlemnade afskedsansökan från kon- 
rektoratet.

Fruktade väl strax, att ett sådant steg skulle sätta mig, som redan är i 
ett torftigt tillstånd, i yttersta fattigdom och elände; men på flera därom gjorda 
föreställningar, för att icke råka i ovänskap med mina förmän, hvaraf jag 
kunde hafva många ledsamheter, lät jag förmå mig (att begära afsked). Ett 
sådant af hastighet och öfverilning fattadt beslut har gått mig så till sinnes, 
att jag däraf råkat i sjukdom ("erinras bör, att Wasberg redan förut led af 
hypokondri och mjältsjuka). Motser att med mina fattiga små få gripa till tiggar- 
stafven; förutom det att ett sådant afskedstagande i prästerståndet är något 
oerhördt, och som så mycket mera rörer mig, som jag vet vid Gud och mitt 
samvete, det jag oförvitligt och med yttersta krafter, efter hästa förmåga mitt 
dyra och ansvarsfulla ämbete förvaltat».

Ekers sockenbor inlägga i skrifvelse dat. den 17 Okt. 1764 
sin förbön för sin gode och älskade själasörjare Erik Wasberg, 
som är en åldrig, väl meriterad och nitälskande man, och nu 
kanske alldeles tjänstelös.

Vi höra honom med tårar och suckan säga sig hafva varit och 
vara nöjd att få uppoffra sina öfriga ålderdomskrafter till vår undervisning i 
den dyra gamla läran. Såsom enfaldige bönder och svag-kunnige innevånare 
i denna lilla socken, förstå vi ej om detta afsked är grundadt på lag och för
ordning, men af kännbar erfarenhet veta vi, att sådant näppeligen i kristenheten 
skett, men väl att åldrige präster alltid fått sköta sina tjänster genom med
hjälpare. Vi bönfalla därföre genom denna ödmjuka böneskrift, att få behålla 
honom så länge han lefver, eller intill dess en bättre lägenhet kan honom för
unnas; och hysa en rätt genkärlek och nit för honom i hans torftighet. Vi 
bedja, att denne vår älskade själasörjare måtte få sköta sin tjänst genom vi
karie; helst flera tjenliga och rättänkta ämnen torde finnas som vikariatet sig 
åtoge, utan att söka en hederlig mans ruin och vårt ömmaste fördärf.

Det hade emellertid visst icke varit den berömlige biskop 
Serenii mening att på något sätt bereda den gamle lärarens skada 
eller ofärd, utan tvärtom att i vida högre måtto än denne själf 
ifrågasatt sörja för hans bästa; hvilket inhemtas af följande skrif
velse i protokollet för den 17 Dec. 1764, hvari, enligt nyss an
kommet kongl. reskript, kongl. maj:t på konsistorie underdåniga 
ansökan beviljat honom icke allenast en »tredjedel», utan tre fjär
dedelar af konrektors-lönen; hvarefter konsistorii resolution lyder:

I anseende till högbemälte kongl. reskript, varder konrektor Wasberg, 
hvilken i 28 års tid och så länge krafterna varade, flitigt och berömligen skött 
sin syssla, på det sättet från skolarbetet att han, så länge han lefver, behåller 
tre fjärdedelar af konrektorslönen i spanmål och tillika Ekers pastorat med 
alla dess efter prästprivilegierna tillkommande rättigheter, såvida han icke vill 
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söka och kan blifva befordrad till någon för honom fördelaktigare beställning 
annorstädes i någon stiftets församling.

Wasberg afled i Eker vid 76 års ålder den 30 Augusti 1779.
Gift med Hedvig Stenia, kyrkoherdedotter från Kvistbro (F. 

475). Hade med henne tvenne döttrar, af hvilka en blef gift 
med Joh. Thandbergsson; och den andra Anna Sofia lefde ogift 
(F 157).

68. Johannes Nicolai Mellring, Sud., 1736—54.
Nämnes såsom kollega i 2:dra klassen 1736. Han var förut 

adjunkt i Kvistbro, och rekommenderas detta år af kyrhoherden 
Daniel Stenius i nämda församling till »det lediga kollegatet» i 
Örebro. Detta hade förut innehafts af Joh. Bergling, som blef 
transporterad till pedagog i Askersund. Méllring befinnes tillika 
hafva varit sånglärare i skolan.

Såsom kollega i Örebro begärer han i Oktober 1739 att 
komma med på förslaget till Vintrosa sacellani; hvilket »annote
ras». Förslaget till nämda sacellani uppsattes påföljande år 1740 i No
vember, då kollega Joh. »N.» Méllring fick tredje rummet, och 
skall predika prof på söndagen Septuagesima. Begär ännn en 
gång 1741 i April Vintrosa, sedan den till tjänsten utnämde Sa
muel Giählman (F. 615) död är. Resolverades: detta vill kon
sistorium vidare taga i betänkande. Det blef emellertid ett lång
varigt betänkande; och någon befordran till en aldrig så ringa 
prästerlig lägenhet vann Méllring aldrig. Han satt med hustru 
och barn i stor fattigdom och sockenallmosorna räckte ej till lifs- 
uppehället.

Beträffande gudstjänstens uppehållande i Almby (efter aflidne 
kaplanen Erik Hultberg (F. 648), föreslår rektor Höijer 1746, 
att den fördelas emellan de tvänne kollegerna, Méllring och Öman, 
som äro prästvigde, att tjänstgöra såväl vid altaret som för andra 
actus ministerii. Hur illa det stod till med Mellrings vilkor, upp
lyses af ett bref från rektor Höijer, dat. den 17 Febr. 1747, skrif- 
vet med Mellrings hustru, som nu reser med sin son, att låta 
transferera denne till gymnasium.

Höijer skrifver:
»Méllring är en beskedelig man, som i yngre åren varit försvarliga grun

dad i sina studier; blifver dock nu på ålderdomen vanför och oskicloelig till 
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ungdomens information; hvilket jag dock utan någon hans förklening vill hafva 
sagt. Sitter dessntom uti ett ganska trångt och fattigt tillstånd, så att 
han lider brist och nöd på lifsuppehälle och nödiga kläder, och kan knap
past komma i skolan, hvari han likvisst flitigt och oafbrutet uppvaktar. Ännu 
mindre kan han i brist af kläder, själf resa upp till Strengnäs att beklaga sin 
nöd. Rektor rekommenderar honom till den lediga predikantsysslan vid hospi
talet (fattighuset) i Strengnäs. »Konsistorium lärer hafva svårt att hjälpa 
honom på något annat ställe, allra hälst som han blifvit olycklig genom en 
fluss, och har fått fel på målföret och sväfvar på målet. På fattighuset kunde 
han komma ut med sysslan att predika och göra bön för gummorna, men icke 
för en ordentlig församling.

Bönfaller äfven om någon hjälp åt Mellrings son*),  emedan fattigdomen 
trycker föräldrarna, att de icke konna nppehålla honom själfva vid gymnasium. 
De hafva dock nu af sin fattigdom provianterat honom denna gången åstad.

*) Pinnes ej i Örebro-matrikeln, hvilken är defekt för åren 1742—45. 
I Strengnäs gymnasii-matrikel inskrifves 1746 Joh. Gustaf Mellring, hvilken 
torde hafva dött såsom ung, enär han ej vidare påträffas.

Bedjes att ynglingen kunde få någon kondition, eller i brist däraf någon 
socken præter ordinem, fast hans rum till socken-delningen ännu icke kan 
hinna.

Samma år 1747 d. 8 April skrifves beträffande undervisnin
gen i Örebro vidare, att i sekunda klassen går mycket lamt till, 
emedan herr Mellring blifver gammal och vanför och därjämte illa 
höres och förstås, sedan han blifvit olycklig på målföret. Att 
därför, och såsom denna klassen lider mycket uti information, så 
att gossarne själfva icke vilja vara under hans ledning, samt för
äldrarna äfven knorra och vilja taga barnen utur skolan, hvilket 
i fjol en gång hände, ty har jag funnit på det rådet att samman
lägga andra och tredje klassen, och delat arbetet mellan Ökner 
och Mellring, så att den förre fick det mest maktpåliggande. 
Hemställer nu, att Mellring måtte blifva hulpen till någon annan 
lägenhet, ty grunden till gossarnes svaghet i underbyggnad ligger 
just uti sekunda klassen. Vore väl, om Mellring komme undan, 
så att skolan kunde komma till stånd igen. Om Mellring icke 
kan hjelpas till den begärda emplojen såsom fattighuspräst, så be- 
gäres, att han måtte ihågkommas till den första pedagogi, som kan 
blifva ledig.

Den 20 Juni 1747 skrifves åter, att, emedan predikantsysslan 
vid fattighuset förspörjes ånyo vara ledig, vederbörande höggun- 
stigt täcktes tänka på herr Mellring, hvilket är nödvändigt för 
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skolans välfärd. Den 22 Juli skrifves ytterligare: «Att Mellring 
ju förr ju hellre hjälpes härifrån är icke allenast nödigt, utan för 
skolan oumgängeliget. Bättre tillfälle lärer väl knappast någon
sin gifvas än nu, då konsistorium har fullt fria händer att för
foga efter för handen varande omständigheter. Meriter framför 
alla medsökande har herr Mellring ostridigt. Trettiotre års präst, 
med tjänstgöring uti flera församlingar, Svennevad, Vesterljung, 
Frustuna, Fogdö, Telje, Kvistbro o. s. v., och kollega i mer än 
elfva år. Den ekonomiska delen af tjänsten kunde ju uppdragas 
åt en borgare eller skol-kollega i Strengnäs. Hvad vill man göra, 
då ingen annan utväg gifves? Då måste väl beställningen lämpas 
efter subjectum, när subjectum icke kan lämpas efter beställningen».

Ingenting hjälpte. Rektor har i sin nöd vändt sig till lands- 
höfdingen. Denne rekommenderar studiosus Olaus Berggren att 
blifva Mellrings vikarie. Konsistorium resolverar den 20 Februari 
1751, att »rectoris skrift communiceras med probsten Lidius i 
Örebro».

Till konsistorii protokoll den 20 Mars samma år påminner 
Höijer ytterligare om nödvändigheten af en vikarie för Mellring, 
och erinrar, att ärendet presserar skyndsam expedition, emedan 
om ej klassen snarast blifver försedd med en annan lärare, blifver 
den alldeles öde. Jag har i många år lidit mycket af denna 
klass.

Afven sången lider genom herr Mellrings oskicklighet (bristande 
förmåga) att lära andra. Olaus Berggren är villig att åtaga sig 
äfven sång-vikariatet.

Att jag besvärat landshöfdingen, är till den ändan att den 
föreslagna extra lönen lättare må vinnas, emedan detta lärer vara 
den endaste utvägen att salvera både skolan och den gamle fat
tige mannen från undergång.

I protokollet för samma dag skrifves: Påminner rektor Höijer 
om substituts tillsättjande i kollega Mellrings ställe, samt om före
skrift till landshöfdingen om skolmästaregården. Den korta reso
lutionen är affattad på två rader och lyder så: »Det förra vill kon
sistorium draga försorg om (!), och om det senare skall bref afgå 
till landshöfdingen».

Aret därpå 1752 den 19 Januari är ändteligen Olaus Berg
gren antagen till vikarie både för kollegatet och »sångaresysslan».
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Han åtnjuter därför i lön endast ett »kollekt-stipendium af Glans
hammar» (1). Han begär då någon utväg till förbättring.

Omsider hafva vi hunnit till slutet på hela denna bcdröfliga 
historia, då det 1754 den 27 Febr, och den 15 Maj inberättas, 
att den gamle Mellring är med döden afgangen.

Vi hafva anfört föregående utan att bifoga några reflexioner 
öfver vederbörandes förfarande i denna sak. Reflexionerna göra 
sig själfva.

69. Laurentius Ökner, Ner., 1746—56.
Född i Ökna af Längbro socken; fadern landtman. Sonen 

Lars Ökner, hvilken i Strengnäs skola förestod kollegatet i tredje 
klassen för Jan Bråvik, förordnades 1731 den 14 Juli, pä ansö
kan af Magnus Schepner att blifva vice collega i Örebro i nämda 
klass, emedan Schepner nu söker konrektoratet i Örebro (och till
lika är vice rektor under brodern Lars sjukdom). Ökner emottager 
vikariatet i Örebro och ingifver den 13 Okt. 1731 redogörelse 
för undervisningen i tredje klassen. Handlingen är egenhändig, 
men saknar namnunderskrift. Samma år den 8 Sept, begär kon- 
rektor Magnus Schepner, att Ökner måtte få predika i Eker för 
honom ibland. Resolveras: »affirmatur men bör först examineras». 
Påföljande år 1732 den 22 Mars begär Ökner att blifva kollega i 
tredje klassen. Ansökningen lades ad acta. Han befinnes hafva 
vikarierat än i Strengnäs och än i Örebro, och söker nu, 1736 
den 12 Maj, kollegatet i Strengnäs. En annan sökande, Claudius 
Carelius, har »setat framför Ökner på gymnasium», och pröfvades 
därför böra hafva företräde framför honom till kollegatet; och 
Ökner finner sig ej vara förfördelad härutinnan, utan nöjer sig 
med något stipend™ collectanea.

Jonas Höijer anhåller 1739 i Febr, att få taga en »besked
lig man» till hjälp att under Höijers direktion skolesysslan (kon
rektoratet) förestå. Han får då Lars Ökner, hvilken hela tiden 
från 1731 synes hafva varit kvar i Örebro. Några år därefter, 
1743 den 23 Febr., begär Höijer att blifva sin vikarie »kvitt», 
och föreslår en annan namngifven person i hans ställe; hvarpå 
resolverades, att prosten Lidius i Örebro skall kalla Ökner inför 
sig och förnimma, hvad denne kan hafva att därvid påminna. 
Samma anhållan förnyas 1745, då Höijer anmäler sig vara sinnad 
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att flytta in till staden ifrån Ekers prästgård, och själf skolesyss- 
lan förrätta, Beslöts att denna skrift skall först kommuniceras 
med Ökner. Sedan Ökners forklaringsskrift inkommit, af innehåll 
att han vill vid sin beställning förblifva, resolverar konsistorium, 
att »ingen ändring häruti kan göras, utan får dominus Ökner nu 
som förr förrätta skolesysslan för konrektor Höijer tills vidare».

Det är alldeles obegripligt, att en ordinarie kunnat vägras 
återtagandet af sin tjänstgöring, helst då han hade både vilja och 
förmåga samt erkänd och berömlig duglighet såsom skolman. 
Emellertid blef detta nu fallet, och länder knappast till beröm
melse för vederbörande, på hvilkas afvoghet mot Höijer äfven åt
skilliga andra tämligen upprörande vittnesbörd förefinnas.

Laurentius Ökner, hvilken synes hafva varit en ganska god • 
lärare, blef emellertid ordinarie collega supremus 1746 den 26 
Febr., då han fick fullmakt på tertia-kollegatet. Samma år den 
26 Mars har Ökner ännu någon lön att fordra af Höijer »för sitt 
arbete vid konrektoratet». Prosten Lidius anmodas att uppgöra 
likvid dem emellan.

Tio år därefter, 1756 i Oktober, söker Ökner transport till 
Strengnäs skola och får fullmakt såsom kollega i tredje klassen 
därstädes den 20 Mars 1757. Hans efterträdare i Örebro blir 
P. Widell.

Såsom kollega i Strengnäs begär han i Mars 1762 konrekto- 
ratet i Nyköping-, men i vidrig händelse är han benägen att af- 
säga sig sin nu innehafvande syssla och i sin lifstid behålla soc
kengången, om successor vill nöja sig med spanmålslönen. Samma 
år 1762 utnämnes han till pædagogus i Södertelje. Teljeborna 
klagade och ville i hans ställe hafva Lars Bethner; men klago
målen synas hafva blifvit ogillade, enär på nyåret 1763 Ökner 
erhöll fullmakt på Södertelje pedagogi.

Han uppgifves hafva aflidit 1772, således 9 år senare, och 
hade då varit lärare först i Örebro, därefter i Strengnäs, och slut
ligen i Södertelje.

Ökner var gift. En son till honom med namnet Erik in- 
skrifves i tredje klassen af Örebro skola 1753 med anteckningen:, 
»son af herr Lars Ökner, högt berömd kollega i denna skola» 
(filius colleges hujus scholæ laudatissimi). Denne Erik Ökner blef 
gymnasist 1158, och afled såsom gymnasist.
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70. Ericus Åbergh, Örebroensis, 7747—62.
Född i Örebro 1712. Blef gymnasist i Strengnäs 1733 och 

student i Upsala 1734. Han vigdes till präst den 18 December 
1739 och missiverades att såsom adjunkt tjänstgöra i Vallby och 
Hammarby (F. 647).

Var under vårterminen 1747 förordnad att förestå kollegatet 
i primaklassen, efter Carl Öman, som blifvit kapellan i Mellösa 
(F. 446); och fick den 12 Juli 1747 kollations-bref på första 
kollegatet. Sju år senare, 1754, söker han transport till andra 
klassen, emedan det är mera »mattande och tröttande» att under
visa de allra första nybegynnarne. Åbergh är då 15 års präst och 7 
års kollega. Såsom svar härpå skrifver konsistorium den 15 Maj 
1754 till prosten E. Lidius i Örebro, att denne skall medla mel
lan Åbergh och Olof Berggren, hvilka bägge sökt sekunda-kollegatet. o o o J o o o
Resustatet blef, att Åbergh den 9 Okt. 1754 fick den begärda flytt
ningen till collega intermedins, och Berggren fick fullmakt såsom 
ordinarie lärare i första klassen; hvilkas klassombyte torde hafva 
skett påföljande år 1755.

Åbergh var uppförd på förslag till Askers sacellani 1757, och 
till Sköldinge 1760. Sistnämda år den 24 September 1760 er
håller kollega E. Åbergh missiv att biträda sin gamle svärfader 
kapellanen i Örebro Ericus Nyblæus d. ä., när skoltjänsten det 
tillåter. Magistraten i Örebro har lofvat för sådan tjänst aflöna 
bonom med 150 daler om året.

Befordrades till svärfaderns efterträdare i Örebro den 11 Nov. 
1762, då han erhöll fullmakt på Örebro sacellani, och tillträdde 
denna lägenhet uti Maj det följande året. Afled efter mångårig 
tjänst den 29 Januari 1791.

Han var gift med Kristina Almberg, dotter af komministern 
i Örebro Olof Almberg, hvars änka Maria, född Thuring, efter 
mannens död gifte om sig med dennes efterträdare i Örebro, Ericus 
Nyblæus d. ä. De hade, i hennes senare gifte, fyra barn, af 
hvilka sonen Erik blef kapellan i Mellösa (F. 448) och sonen Per 
Olof, kapellan i Viby (F. 598).

71. Petrus Carlsson, (Vestr o gothus) Nericius, 1751—53.
Föddes den 22 Okt. 1720 i Undenäs församling af Vester- 

götland. Han kom, såsom ung, med föräldrarne till Aspa bruk i 
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Hammars socken af Nerike, där fadern Carl Pettersson då blef bruks
inspektör (director officinarum ferrearum). Sonen blef 1735 student 
i Upsala och disputerade där samt aflade filosofie kandidatexamen.

Sedan rektor Jonas Höijer begärt, att vikarie måtte tillförord
nas att förestå apologisttjänsten efter Löfmark, resolverade konsi
storium den 10 Oktober 1750, att »bref afgår till studiosus Petter 
Carlsson, att han med första sig till Örebro förfogar samt tjänste- 
och nådeåret tills vidare förestår emot den vedergällning, som 
änkan, i dess fattigdom och svaga tillstånd, åstadkomma kan». 
Förestod ock, jämte Olof Berggren, ottesångs-predikningarne i Örebro.

Blef ordinarie apologist 1751. Påföljande år den 7 Jan. 
1752 anställes examen sacerdotale bland andra med »apologisten, 
kandidaten Pet. Carlsson», hvilken visade vackert prof på lärdom 
samt approberades. Var val-notarie i Sköllersta 1752 (då Joh. 
Stenius skriftligen förbundit sig att »konservera huset»). Samma 
år den 23 Sept, omnämnes Petrus Carlsson såsom förordnad till 
pastor vid Dylta svafvelbruk, och lärer hafva tillträdt denna syssla 
den 1 Maj 1753.

Sin skoltjänst förvaltade han »på ett utmärkt sätt och till 
lärjungarnes stora gagn» (egregie magnaque discentium utilitate) 
under de trenne år han innehade den. Blef pastor i Bodarne 
1759 och tillträdde 1761. Därefter pastor i Snaflunda enligt 
fullmakt den 23 Sept. 1767, och tillträdde den 1 Maj 1768. 
Responderade vid prästmötet 1773. Kyrkoherden Pet. Carlsson 
var »genom sina predikogåfvor och sitt saktmod en mycket af- 
hållen lärare». Han afled den 3 Juni 1786.

Såsom sökande till den 1752 efter honom ledigblifna apolo
gisttjänsten i Örebro anmälde sig prästmannen Erik Nyblceus ju
nior. Efterträdare blef mag. Ericus Marek.

Ingick 1755 äktenskap med Maria Kristina Norgren, klockare
dotter från Dylta svafvelbruk. Hade med henne flera barn, som 
uppräknas (hos F. 542).

Utgifven skrift: Disputation De Peregrinitate in lingua Suecana vitanda, 
under presidium af P. Ekerman, Ups. 1745.

72. Ericus Marck, Ner., 1153—60.
Fadern var faktorismed i Örebro (patre ad officinas armorum 

fabro ferrario). Till apologist i Örebro anmäler rektor Jonas
v XVI



CCXLII Ericus Marck, 1753—60.

Höijer den 11 Nov. 1752 studiosus Erik Marck med vitsord, att 
han äger all den skicklighet och förtjänster som mot denna syssla 
kunna svara. Påföljande år den 27 Jan. 1753 upplästes lands- 
höfding Reuterholms i Örebro skrifvelse, med rekommendation för 
extra ordinarie kanslisten uti kongl. krigskollegium Erik Marek 
med vitsord, att han kunde blifva förhulpen till apologistsysslan i 
Örebro, såväl i anseende till dess skicklighet i pennan och för- 

Jarenhet i räknekonsten samt bokhålleriet, som ock dess stilla och 
gudfruktiga lefverne; hvarefter resolverades, att, i betraktande af 
detta goda loford för besagde kanslist, hvilken är af konsistorium 
känd såsom snabb och skicklig, skall fullmakt å apologist-beställ- 
ningen för honom utfärdas.

Tre år därefter skrifver Ericus Marek, apologist i Orebro, på 
rätt god latin med anhållan att få sacros ordines. Han har för 
längre tid tillbaka, då han var invecklad i en svår sjukdom, gjort 
Gud det löftet, att blifva präst. Har länge uppskjutit, men kan 
för samvetsbetänkligheter icke dröja längre. Konsistorium sam
tycker. Marek är i Strengnäs och aflägger prästexamen den 23 
Juni 1756 med vitsord, att han gjort vackert besked, och erhöll 
därför loford och approbation. Håller sina profpredikningar och 
prästviges den 28 Juni 1756. Samma år den 6 Okt. söker han 
transport till Strengnäs efter någon af de kolleger därstädes, som 
torde blifva befordrad till lediga konrektoratet i Strengnäs; och 
förmenar sig hafva rättighet framför någon annan, som ej ännu 
tjänt vid någon skola.

Påföljande år 1757 söker han sysslomanstjänsten vid dom
kyrkan och därefter 1759 Husby pastorat i Oppunda. Kallas då 
magister (var magister i Greifswald), undergick den 10 Juli 1759 
examen pastorale och aflade berömligt prof. Kallas i lärareförteck
ningen »en man af lyckligt snille» (vir felicis ingenii). Var upp
förd å förslag till Sköldinge pastorat den 31 Juli 1759 och sökte 
Svennevad den 14 Maj 1760. Men kort därefter ingår från pro
sten Lidius i Örebro den underrättelsen, att apologisten mag. Erik 
Marek, efter åtta dagars sjukdom, blifvit af en hetsig feber död 
den 30 Juni 1760.

Aflidne apologisten mag. Mareks änka begär, att hennes bro
der prästmannen Arvid Hjortzberg (Aur. 420, 415) måtte få före
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stå nådårstjänsten, hvilket beviljades. Ordinarie efterträdare blef 
Abr. Samzelius.

73. Olaus Berggren, Orebroensis, 115 £ —63.
Född den 3 Nov. 1726 uti Örebro stad. Föräldrarne voro 

borgaren i Örebro, gästgifvaren Peter Berggren och hans hustru 
Brita Bromander. Sonen inskrefs i Örebro skola 1737, blef gym
nasist i Strengnäs 1741 och fortsatte sina studier därstädes med 
den flit, att han höstterminen 1747 den 9 Dec. af eloquentice lec- 
torn blef utsedd att hålla en latinsk oration de solida eruditione 
comparanda. Blef student i Upsala den 26 Februari 1748.

Af landshöfdingen i Örebro rekommenderas han tre år där
efter, den 20 Febr. 1751, att blifva vikarie för den gamle länge 
sedan uttjänte kollega Joh. Mellring, och förordnades den 11 
Mars samma år till vikarie för denne i andra klassen.

På nyåret 1752 skrifver rektor Jonas Höijer till konsistorium, 
med anhållan om någon »utväg till förbättring» för Olof Berggren, 
hvilken för hela sin skoltjänstgöring in spem successionis, endast 
åtnjuter kollektstipendium af Glanshammar. Några år senare, 1754, 
skrifves, att den gamle Mellring nu omsider genom döden blifvit 
befriad, och att Berggren under alla dessa fyra åren, i anseende 
till Mellrings fattigdom, tjänt för en »ganska ringa vedergällning». 
Förmodligen har denna bestått endast af kollektmedlen från Glans
hammar samt möjligen någon ersättning för hans tjänst såsom otte- 
sångspredikant, sedan han året förut, den 14 Juni 1753, blifvit 
till predikoämbetet invigd. Den 17 Juli 1754 bestämdes emeller
tid, att »ottesångs-predikant Olof Berggren» skulle blifva ordinarie 
skolehörare; hvarefter han, genom »meddelande» af prosten Lidius 
i Örebro, den 9 Okt. samma år, erhöll fullmakt på kollegatet i 
primaklassen, hvaremot E. Wasberg flyttades till sekunda.

Olof Berggren var tillika sånglärare i Örebro, och anhåller 
i sådan egenskap den 5 Nov. 1755 att få sångtimmen, hvilken af 
ålder plägat vara mellan 12—1, i stället ändrad till kl. 10—11. 
Konsistorium var benäget för bifall och skulle härom kommuni
cera sig med rektor Höijer. Berggren var under åren 1760—61 
slottspredikant (fängelsepredikant) i Örebro. Af rektor Höjer re
kommenderas han till kollega i sekunda klassen den 1 Dec. 1762 
och torde hafva erhållit denna förflyttning påföljande år.



CCXLIV O. Berggren. Abraham Samzelius, 1762—68.

Efter att den 18 Febr. 1761 hafva sökt sysslomans-befattningen 
vid Strengnäs domkyrka (tillsammans med Bengt Lundahl, som er
höll platsen), samt den 3 Juni anmält sig såsom sökande till 
Kvistbro, sökte och erhöll han kapellans-lägenheten i St. Mellösa 
och erhöll fullmakt å denna tjänst den 13 Juli 1763. Såsom ka
pellan i Mellösa responderade han vid prästmötet 1779.

Efter 17 års kapellanstjänst i Mellösa uppfördes han den 8 
Juli 1780 till Kvistbro pastorat, och tillträdde detta den 1 Maj 
1781. Afled därstädes den 13 Juni 1792.

Gift med Emerentia Wetterstedt, dotter af borgmästaren i 
Örebro Joachim Wetterstedt och hans fru Emerentia Sjöberg från 
Falun; samt hade med henne fyra barn, af hvilka två döttrar 
blefvo prästhustrur (F. 411).

74. Abrahamus (Abrahami) Samzelius, Ner., 1762—68.
Föddes 1723 i Hardemo församling, son af prosten i Har- 

demo Abrahamus (Laurentii) Samzelius (F. 231) och prostedot- 
tern Anna Hedenia i dennes senare gifte*).

*) Farfadern kyrkoherden i Knista Laurentius Laurentii Samzelius (F. 
264) upptog tillnamnet från hyn Samsala i Hallsberg, där dennes föräldrar 
smeden Lars Olofsson och hustru Brita Karlsdotter bodde.

Sedan fadern aflidit 1736, sändes sonen till Strengnäs gym
nasium 1737, och blef student i Upsala 1745. Antog prästämbetet 
den 9 Juni 1752, kallad af kyrkoherden Erik Brander i Svenne- 
vad (F. 553), och till dess ämbetsbiträde missiverad. Såsom ad
junkt i Svennevad söker han 1754 tredje kollegatet i Örebro. Var 
därefter vikarie vid Askersunds skola, samt huspredikant hos gref- 
vinnan Dohna på Stjernsund, vidare adjunkt i Snaflunda 1758.

I konsistorie-protokollet den 20 Aug. 1760 skrifves, hurusom 
prosten Lidius i Örebro rekommenderar »prästmannen» Abr. Sam
zelius att blifva befordrad till apologistsysslan efter aflidne mag. 
Erik Marek; hälst »Samzelius en god tid varit in minister™, skall 
äga vackra studier och hafva god insikt uti historia naturali, 
synnerligen uti botaniken; hvarvid han kunde gifva skolungdomen 
smak för den vetenskapen». Skall ock känna aritmethicam vulga
rem och förstår den scientifice.

Prästmannen Arvid Hjortzberg är af prosten Lidius examine- 
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rad och befunnen skicklig att förestå tjänste- och nådåret samt 
tillika vara prosten Wollrath i Kil till hjälp.

Påföljande år den 22 Juni 1761 beslöts, att »till apologist 
vid Örebro skola antaga (bland sju sökande) pastors-adjunkten i 
Snaflunda Abr. Samzelius»; hvilken torde hafva tillträdt befatt
ningen den 1 Maj 1162. Under sin vistelse i Örebro förordnades 
Samzelius 1762 att förestå nådåret efter aflidne komministern i 
Örebro Erik Nyblæus d. ä. Kollega E. Åberg skall vara honom 
behjälplig, då så påfordras. Efter Olof Berggrens afgång före
stod Samzelius ottesångs-predikningarne.

I skrifvelse till Strengnäs den 9 Maj 1764 meddelar Samze
lius, att hans äldre broder Lars, som då var komminister i Asker- 
sunds landsförsamling och blifvit utsedd till orator vid prästmötet, 
insjuknat i en så svår feber, att föga hopp om hans vederfående 
finnes. En orator blef därför i dennes ställe förordnad. Den 
hopplöst sjuke blef dock lyckligen återställd till hälsan; och upp
nådde sedan hög ålder (F. 42).

Abr. Samzelius hade 1765 förslagsrum till sacellanien i Glans
hammar, undergick pastoralexamen 1766, sökte samma år Kils 
och 1767 Askersunds pastorat; var sistnämda år uppförd på för
slag till Snaflunda, men befordrades till Bodarne pastorat.

Sin apologisttjänst i Örebro förvaltade Samzelius »oförtrutet 
och med största flit» (impigre summaque assiduitate), i sju år, 
intill slutet af Oktober 1768, och dokumenterade sig såsom en 
framstående, kunnig, nitisk och skicklig lärare. Han var flitig 
samlare och författare af skrifter särskildt i Nerikes historia och 
topografi, samt påbörjare af archivum Nericiense vid Örebro skola, 
hvilket arkiv för sin tid var högeligen märkligt och ensamt i 
sitt slag.

På hans arbetsamhet lemna hans många efterlemnade hand
skrifter, hvilka han skänkte till Örebro skola, ojäfaktiga vittnes
börd. På en tid då all lärdom egentligen gällde teologi och gamla 
språk, visade han sig stå framom sina samtida äfven i det hän
seendet att han hade ett öppet sinne för naturens kännedom och 
var på sin tid en grundlig »kännare i naturalhistorien».

Han tillträdde Bodarne pastorat 1768 och verkade äfven där 
nitiskt och samvetsgrant, samt tillvann sig allas aktning och er
kännande.
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Uppfördes på förslag 1772 till Hammars pastorat, men kom 
att blifva kvar vid Bodarne pastorat till sin död, hvilken inträf
fade den 8 Sept. 1173 »efter ett med arbetsamhet och nit fullbor- 
dadt lefnadslopp».

Om honom gifves det eftermålet, att han var en för flit, an
språkslöshet, uppriktighet, skarpsinne och lärdom berömd man 
(vir industria, modestia, animi condore' ingenii acumine doctrina- 
que quam maxime Celebris).

I den biografi, som fyra år efter hans död infördes i Örebro 
Veckotidning (1777) heter det om honom: »Hans nit för skolans 
väl och hans ömma vård om Bodarne församling lefver ännu i 
friskt minne.

75. Erichs Hedenius, Nericius, 1763—65.
Född omkring 1719 i Viby, där fadern var landtman. Såsom 

sökande till den lediga kollega-beställningen i Örebro anmäler sig 
den 1 Dec. 1762 studiosus Erik Hedenius, och utnämnes den 5 
Januari påföljande år 1763 till kollega i första klassen af örebro 
skola, samt får den 9 Febr, sistnämda år fullmakt på l:sta kol
legatet. Ledd af oförtröttadt och alltför ifrigt bemödande att tjäna 
andra, samt ständigt upptagen af predikningar och andra präster
liga göromål, ofta på olika ställen, föll han den 18 Maj 1765 i en 
häftig och svår sjukdom som den 26 i samma månad, hvilken var 
den första pingstdagen, ändade hans lif efter 40 års främlings
skap i denna världen. Han vitsordas såsom en man af största 
renhet och ostrafflighet i sin vandel, samt nit och ihärdighet i 
uppfyllandet af sitt anförtrodda kall och i personlig älskvärdhet 
knappt ägande sin like (vir vitce morumque integritate in munere 
demandato obeundo assiduitate in primis vero in amicos candore 
nemini facile scundus).

76. Zacharias Wetzel (Flodinüs), 1763—75.
Född 1731 i Stockholm, gymnasist i Strengnäs 1746, student 

i Upsala 1749; hvarest han disputerade pro exercitio; men kunde 
för bristande tillgångar ej då fortsätta sina studier. Han fick 
sedermera år 1755 tillfälle att besöka Lunds akademi, men alle
nast på någon tid, och antog därefter följande år den 10 Dec. 
prästämbetet, på kallelse af sin styffader prosten G. Flodinus i 



Zacharias Wetzel. 1763—75. J. Stenius, 1747—55. CCXLV1I

Skagershult, som han biträdde uti ämbetet, till dess han i April 
1759 såsom skepps-predikant gick ombord pä kongl. fregatten 
Adolf Ulrik, hvilken gjorde en utrikes sjöexpedition, och återkom 
till Sverige år 1761. Efter återkomsten mottog han sistnämda 
år adjunktur hos komministern Anders Wirell i Nyköpings Vestra 
församling, samt påföljande år hos prosten Flodinus, hvilken då 
genom transport var kyrkoherde i Axberg. Aret 1763 den 5 Jan. 
återkallar han en föregående ansökning till Trosa sacellani, och 
söker i stället ett ledigt kollegat i Örebro. Men Erik Hedenius 
blef då den sannskyldige. Samma år den 13 Juli söker hati, 
jämte Håkan Ekenborg, det ledigvarande kollegatet i andra klas
sen och blir den 17 Sept. 1763 därtill utnämnd. Anhåller den 
7 Dec 1763 att, när vakans till tredje klassen inträffar, icke blifva 
prejudicerad af kandidat Ekenborg, och blef samma år 1763 för
ordnad till lärare i sekunda-klassen. Till Strengnäs sacellani an
mäler han sig den 16 April 1764 och företer då sin meritförteck
ning. Den innehåller, att han 1765 varit student i åtta år, samt 
präst sedan 1756, föröfrigt åberopar han sin tjänstgöring såsom 
f. d. skeppspredikant på örlogsfartyget Adolf Ulrik. »Det är nästan 
tu år, sedan jag blef kollega i andra klassen härstädes, samt har 
nio år varit in ministerio, två är vid skolan och har konungens 
föreskrift för två års sjöexpedition». Under sin tjänstetid i Öre
bro blef han, i anseende till sina godkända kunskaper, hedrad med 
bref såsom filos, magister af akademien i Greifswald. Söker den 
17 Maj 1766 Kils pastorat och aflägger den 17 Juni samma år 
pastoral-examen. Ar påföljande år 1767 den 17 Dec. sökande till 
Askcrsunds pastorat; befordrades år 1770 till kyrkoherde i Skagers
hult efter vid valet erhållen enhällig kallelse. Han afled i Juni 
månad år 1783.

Ingick 1765 äktenskap med Engel Flodin, som öfverlefde 
honom med flera omyndiga barn. Hans utgifna skrifter äro en 
disputation med titel: Monumenta politica-ecclesiastica, ex archivo 
Palmsköldiano, P. XIV, under presidium af 01. Celsius, Ups. 1750.

77. Johan Stenius, konrektor, 1747—55.
Född 1714 i Kvistbro, hvarest fadern Daniel Stenius då var 

vice pastor och sedan kyrkoherde. Modern hette Sofia Magdalena 
Winterrot. Sonen handleddes i studier, upptogs på gymnasium i 
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Strengnäs 1726. Blef student i Upsala 1732 och magister den 
22 Juni 1743. Blef prästvigd den 13 Dec. 1743 och missiverad 
till Orebro, hvarest han i flera år tjänstgjorde, och 1747 förord
nades att tillika förestå konrektorssysslan i Orebro. Såsom vice 
konrektor åt Wasberg söker han 1747 den 8 Juni Lerbäcks pa
storat och är då 34 år gammal. Har tillryggalagt den tid, som 
öder men icke föder; synes böra ingå i den, som lönen utdelar. 
En brödlös man, som intet bröd fått, bör framför den befordras, 
som något bröd fått och redan samlat. Har 1749 den 29 Juni 
varit på förslag till Vintrosa och söker nu Lerbäck samt med
delar sin meritförteckning. Är 1750 den 7 Mars bland sökände 
till ledigvarande lektoratet efter Engzelius, som nu är prost i Viby. 
Prosten Lidius begär 1751 den 6 Mars Johan Stenius till ämbets- 
biträde efter aflidne pastorsadjunkten J. Westerlind. Stenius är 
älskad af församlingen för sina vackra ämbetsgåfvor och skickliga 
lefverne. Bref afgår både till prosten Lidius och till »konrektor 
Stenius». Påföljande år 1752 nämnes såsom sökande till Sköller- 
sta »vice pastorn i Orebro» Johan Stenius.

Såsom orator vid nästa prästmöte nämnes 1753 den 13 Sept, 
vice konrektor magister Johan Stenius. Samme Johan Stenius har 
vid kyrkoherdevalet i Sköllersta i Oktober 1753 lofvat att »konser
vera» änkan. Efter valet uppkom någon tvist rörande såväl lag
ligheten af detsamma som afträdande sterbhusets konservation, 
hvarom löfte sades vara gifvet. Tvisten blef afgjord till kyrko
herden Stenii förmån; men fördröjde hans tillträde till pastoratet 
tvänne år till Maj 1755, sedan konsistorii fullmakt för honom 
utfallit den 16 Okt. 1754 (F. 519). Han afled hastigt af slag 
den 28 Sept. 1765 och blef begrafven på kyrkogården norr om 
sakristian. En liksten är upprest på hans graf med följande in
skrift: Härunder hvilar kyrkoherden mag. Johan Stenius, född 
1714, kyrkoherde 1754 uti Oktober. Död den 28 September 
1765, 2 Tim. 1: 12.

Kyrkoherden Stenius nedlade mycken kostnad på bostället, 
byggde, flyttade hela ladugården och förbättrade trädgården, som 
före hans tid hvarken hade vidd eller utseende.

Han hade till fru Clara Hjortzberg, som öfverlefde honom och 
sedan ingick äktenskap med kyrkoherden i Edsberg och Hackvad 
magister Erik Flodman. Hon var dotter af prosten Jonas Hjortz-
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berg i Kjula och Sundby. De hade en enda dotter, som blef gift 
med mantals-kommissarien Hörstadius samt bodde och dog i Har- 
demo socken vid Nalberga.

Utgifna skrifter: disputation De usu atque applicatione dissimilitudinis, 
ad felicitatem civilem obtinendam, pars I, under presidium af Joh. Ihre, Ups. 
1741. Disp. pro gradu: pars posterior, eodem præside, Ups. 1743.

78. Håkan Ekenbokg, förut kallad (Edzenius), kollega 1763 
—1775. Bondeson från Binninge uti Edsbergs socken, föddes den 
1 Jan. 1733 och började sina studier i Örebro skola samt blef 
därifrån år 1750 upptagen på Strengnäs gymnasium. Ar 1755 
blef han student i Upsala, hvarest han år 1762 hade aflagt alla 
till graden hörande prof. Såsom sökande till andra kollegatet i 
Örebro anmäler sig 1763 den 13 Juli filos, kandidaten Håkan 
Ekenborg; och skrifver samma år och dag, att han efter åttaårigt 
vistande vid akademien har afslutat den filosofiska kursen, samt 
har informerat barn uti elfva års tid. Samma år 1763 den 18 
Aug. rekommenderas han af prosten Lidius till kollega i 2:dra 
klassen i Örebro den 4 Januari 1765; och protesterar den 18 
Dec. mot P. Widells ansökan att få vara med vid subskriptions- 
delningen (delningen af influtna subskriberade medel); och tilllägger 
därvid: »Gud välsigne herr biskopen, som förordnat en hedersman 
till rektor vid skolan härstädes». Han begär 1766 den 19 Mars 
vederlags-spanmålen för dubbla nådåret. Härpå svaras, att det 
skall genom rektor Lundmark kommuniceras med aflidne kollega 
Hedenii arfvingar. Samma år den 23 April får han hälften af 
spannmålen. Aret 1777 den 26 Mars förekommer utdrag af ett 
bref, från kamreraren Gustaf Wikander till Ekenborg.

Den 18 Dec. 1764 lät han viga sig till präst, och var sedan 
skolelärare i Örebro till 1772, då han i Maj månad tillträdde 
Svennevads pastorat. Han dog därstädes den 7 Nov. 1805. Han 
var gift med Kristina Engström, prostdotter ifrån Skedevi för
samling i Östergötland. Hon öfverlefde honom med trenne barn.

Utgifna skrifter: Disputation De dexteritate et sinceritate apostolorum, 
in tradenda historia Jesu Christi, under presidium af N. Wallerius, Ups. 1765. 
Pro gradu: De plmia sulphorea, under presidium af J. G. Wallerius, Ups. 1762.

79. Daniel Jonas Nording, Ner., 1768—78.
Son af kyrkoherden Jonas Nording i Svennevad (F. 554) 

och hans hustru Beata Wirell. Filosofie magister i Upsala. Blef
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efter fullbordade studier v. kollega i Strengnäs i tredje klassen 
1766 och skötte denna tjänst i två år. Befordrades därifrån 
till apologistbefattningen i Örebro, hvilken han tillträdde, efter Abr. 
Samzelius, i början af Nov. 1768 och innehade den till 1778.

Utnämndes 1777 till lektor i matematik i Strengnäs; men ut
nämningen öfverklagades af Sven Gabriel Hedin, som erhöll plat
sen. Nording blef konsistorie-notarie i Strengnäs 1778 samt elo- 
quentiæ et poeseos lector 1780. Fungerade såsom orator vid prins 
Carl Gustafs födelse. Afled den 23 Febr. 1780.

Gift med Margareta Elisabet Hjortzberg, dotter af kyrko
herden Jonas Hjortzberg i Mosjö (F. 478).

80. Petrus Almstedt, Ner., 1773—92.
Född å hemmanet Näsby i Almby den 20 Dec. 1735. För

äldrarna voro åbor därstädes, med namnen Magnus Nilsson och 
Ingrid Persdotter. Efter att hafva genomgått Örebro skola och 
gymnasiet i Strengnäs, blef han student i Upsala 1759. Efter 
idkade akademiska studier vid Åbo universitet, blef ban filosofie 
magister därstädes 1763. Invigdes i Strengnäs till prästämbetet 
den 20 Dec. 1765 och missiverades till pastors-adjunkt hos pro
sten Thyselius i Vintrosa. Blef kollega i Örebro i första klassen 
1773, i andra 1775, i tredje 1777. Gifte sig 1778. Befordrades 
till konrektor och pastor i Eker 1782 samt till kyrkoherde i Vin
trosa 1792.

Prost 1804. Afled den 15 Aug. 1807 (F. 610—11).

81. Gustaf Adolf Hallman, Ner., 1775—78. Föddes i 
Odeby den 25 Nov. 1745, son af komministern därstädes Johan 
Hallman och Margr. Elisabet Thuring, samt sonson till Samuel 
Hallman, som 1693 —1717 var kollega i Örebro. Erhöll privat 
undervisning i hemmet, hvarefter han upptogs på gymnasiet i 
Strengnäs 1757, stud, i Ups. 1763, prom. till magisler den 18 
Juni 1770, prästvigd i Strengnäs 1774. Blef vice kollega i Öre
bro den 10 Sept. 1772, och ordinarie kollega derstädes den 25 
Nov. 1775. Befullmäktigades till kyrkoherde i Skagershult i Febr. 
1768, tilltr. s. å., kyrkoherde i Axberg och Hofsta 1 Maj 1795. 
Han skötte äfveu från 1 Maj 1808 embetsgöromåleu vid Dylta 
svafvelbruks församling, hvilken sedan början af 1600-talet haft 
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egna präster och sedermera 1819 förenades fullständigt med Ax
berg till en församling. H. prost 1804, v. kontraktsprost 1812. 
Gift sedan 1775 med rektor Jonas Höijers dotter Henrietta Eleo
nora. Afled den 10 Aug. 1818.

Tr. skrifter: Disput, pro exerc. under prof. Johan Ihres presidium: 
De üpsalia illustrata, Ups. 1769, och pro gradu: De fundamento certitudinis 
veritatum moralium, Ups. 1770. (F. 61).

82. Per Bellander, Vesterb., 7777—81.
Född den 31 Aug. 1746 i Båneå socken i Vesterbotten. Fa

dern, bruksförvaltaren Lars Bellander, flyttade 1752 till Skagers- 
hult, hvarigenom sonen kom att studera i Örebro och Strengnäs; 
stud, i Ups. 1765, prästvigd den 30 Maj 1771, pastorsadj. s. å. 
i Kvistbro, aftonsångspredikant och vice skolmästare i Askersund 
1773 samt 10 Okt. s. å. bat.-predikant vid Jemtlands Regemente. 
Husvill vid Askersunds stadsbrand 1776 måste han annorstädes 
söka sin utkomst och blef kollega vid trivialskolan i Örebro en
ligt fullmakt af 4 April 1777; tillträdde Askersunds pastorat 1 
Maj 1781 och Kvistbro 1 Maj 1795. Afled den 30 Jan. 1808. 
(F. 479.)

Under sin pastorsadjunktstid i Kvistbro utarbetade han en för 
sin tid ganska god beskrifning öfver Kvistbro, hvilken lemnades 
till Archivum Nericiense och nu tillhör Fantska samlingarna å 
Upsala bibliotek.

83. Per Hjelmström, Sud., 1779—84.
Född i Stigtomta 1738 den 8 Mars. Blef student i Upsala 

1760. Prästvigdes i Strengnäs 1768 och blef adjunkt i S:t Kata
rina församling i Stockholm samma år. E. o. pastor vid Kongl. 
Lifregementet till häst samma år. Blef pastorsadjunkt i S:t Klara 
församling i Stockholm 1770; pastorsadjunkt i Nyköpings Vestra 
församling 1773. Erhöll 1779 den 10 Febr, anställning såsom 
apologist i Örebro. Pastor i Grödinge 1784. Kontraktsprost i 
Södertörn 1799. Han afled 1821 den 10 Juni i sitt åttiondefjärde 
lefnads- och femtiotredje tjänsteår.

84. Erik Setterlund, Ner., 1788—1800.
Föddes den 18 Dec. 1758 i Tystberga; fadern, Lars Ers-
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son, torpare. Blef 1781 student i Ups. och 1785 prom. fil. ma
gister, prästvigd i Strengnäs s. å. samt past.-adj. i Knista och Hi- 
dinge. Befordrades den 22 Okt. 1788 till kollega i prima-klassen 
i Örebro trivialskola, 1793 till lärare i andra klass. Valdes 1798 
till kyrkoherde i Hardemo och tilltr. 1 Maj 1800. H. prost 1809 
och afled 17 Dee. 1810. (F. 238).

Tr. skrifter: Disput, pro exercitio: De Lege Keppleriana, Ups. 1784, och 
pro gradu: De Periodis Histories universalis recentioris, Ups. 1785.

85. Petrus Hedenius (hette förut Widenius), Ner., 1781—93.
Föddes den 28 Okt. 1750 i Viby, vid frälsehemmanet Kör- 

tingsberg, där föräldrarne Per Persson och Katarina Eriksdotter 
voro åbor. Visade tidigt en särdeles håg för studier, hvarför för
äldrarne, sedan sonen under deras egen handledning gjort hastiga 
framsteg uti innan- och utanläsning, skaffade honom vidare under
visning af en student Anders Wibelius *),  som dä bodde i socknen.

*) Lärjunge i Örebro 1740, gymnasist 1746, student 1753, död såsom lä
rare i Viby.

Inskrefs i Örebro skola den 13 Okt. 1763 med namnet Petter 
Widenius, kallas dä en »gosse på tolfte (läs: trettonde) året», och 
fick sin plats bland de »mellersta i prima klassen».

Gossen var under ledning af sin morbroder (icke »morfader») 
kollega Erik Hedenius, hvars namn han upptog. Började redan 
efter tre års skoltid 1766 att undervisa andra. Vid slutet af höst
terminen 1767 dimitterades han från skolan och upptogs på gym
nasium den 1 Mars 1768. Blef student i Upsala vårterminen 
1774. Vid åtgången från gymnasium medförde han af dåvarande 
rektor Barckman ett testimonium så lysande, att säkerligen få 
hafva erhållit ett sådant. Rektor säger där bland annat: »Jag tvif- 
lar, att någon skall befinnas förtjänt af en större uppmärksamhet 
än denne; hvilken varit för sina lärare en glädje och en heder, 
samt förvärfvat alla de berömliga egenskaper, som pryda en yng
ling. Han är nästan ett underverk och någonting i sitt slag utom
ordentligt; och vårt gymnasium skall knappast kunna erbjuda många 
hans likar (videtur pæne prodigium; Hedenios multos gymmnasium 
Strengnense vix dabit).

I Upsala fortsatte han sina studier med mycken flit. Dispu
terade där pro exercitio den 31 Maj 1775, pro gradu den 14 
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Maj 1779 och promoverades till magister den 10 Juni samma år. 
Undergick teologie kandidatexamen den 26 Maj, och prästvigdes 
den 17 Maj 1780 på kallelse af arkiater Nils von Rosensteins 
änka Anna Kristina von Hermansson. Till kollega i första klas
sen af Örebro skola utnämndes han den 4 April 1781, och till 
andra kollegatet den 10 Juli 1782; hvarefter han på hosten 1782 
erhöll, såsom innehafvare af ett Guthermuths stipendium, två års 
tjänstledighet för att i Tyskland studera de teologiska vetenska
perna. I Greifswald försvarade han 1784 med utmärkelse en af 
honom författad teologisk afhandling. Efter hemkomsten till Sve
rige på hösten 1784, återtog han sin kollegaplats i Örebro och 
befordrades den 12 Febr. 1785 till apologistsysslan, hvilken han 
innehade till 1793.

Utnämnd till logices et pbysices lektor i Strengnäs den 17 
Aug. 1791, erhöll han fullmakt på denna tjänst den 17 Sept., samt 
tillträdde den och intog sitt rum i konsistorium den 1 Maj 1793.

Sedan Viby pastorat 1794 blifvit ledigt, erhöll Hedenius den 
25 Okt. 1795 församlingens kallelse och konsistorii fullmakt den 
18 Nov., samt tillträdde nämda pastorat den 1 Maj 1797; hvadan 
hans lektorstid i Strengnäs varade i fyra år, 1793 — 97.

Installation skedde sistnämda år af biskop Stefan Insulin, 
hvilken förut nämnt honom till prost öfver sina församlingar.

Blef kontraktsprost 1807 och teologie doktor 1818. Åtnjöt 
tjänstledighet från prost-expeditionen från 1821. Efter 26 års 
nitisk verksamhet i församlingen, afled han vid 73 års ålder den 
3 Aug. 1823.

Af trycket utgifvit trenne akademiska afhandlingar.

86. Anders Wangstelius, Sud., 1784—1804.
Född i Torshälla den 17 Mars 1754. Föräldrarne voro råd

mannen Aron Wangstelius och Brita Kristina Söderberg. Åtnjöt 
i hemmet privat undervisning af då varande pedagogen i Tors
hälla (sist teologie lektorn i Strengnäs) Daniel Magnus Aldgren. 
Blef gymnasist i Strengnäs på hösten 1768. Student i Upsala 
den 12 April 1775. Konditionerade i fem år i Sala hos berg- 
mästarinnan Bellander och rådmannen Weijel och beredde sig 
under konditionstiden till filosofie kandidat-examen, hvilken aflades 
den 13 februari 1782. Promoverades till magister den 17 Juni 
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sistnämda år. Förordnades 1782 till vice kollega i Örebro, men 
öfvergick snart till Nyköping, dit hau utnämndes till ordinarie kol
lega i första klassen 1784. Prästvigd i Strengnäs 1783 förflytta
des han den 29 Juni 1788 till Örebro såsom ordinarie kollega 
i andra klassen och fick den 12 Dec. 1792 fullmakt att vara 
kollega i tredje klassen därsammastädes. Förordnades till vice 
rektor i Örebro 1794 och förestod sedan rektors-sysslan under 
sin öfriga tjänstetid i skolan. Hans tjänstgöring i Örebro varade 
i tjugu år.

Uppfördes å förslag till Torshälla sacellani den 2 Nov. 1803 
och erhöll vid valet den 19 påföljande Februari församlingens kal
lelse. Fick fullmakt på tjänsten den 14 Mars, och tillträdde den 
1 Maj 1804. Befordrades till kyrkoherde i Vintrosa den 18 Juli 
1808, och tillträdde pastoratet den 1 Maj 1810. Prost 1813. 
Afled den 17 Juli 1832 (F 613).

87. Johan Åblad, Sud., 1785—1804.
Född den 14 Juni 1748 i Lerbo af Södermanland. Föräl- 

drarne voro bondfolk. Fadern hette Lars Persson, och modern 
Maria Andersdotter. Genomgick Nyköpings skola och blef gym
nasist i Strengnäs, där han gjorde snara framsteg; vidare student 
i Upsala och använde där med mycken flit sin tid, disputerade 
och aflade filosofie kandidatexamen. Vigdes till präst den 21 Dec. 
1774 och missiverades till adjunkt i Knista och Hidinge försam
lingar, uti hvilka han under flera år tjänstgjorde. I anseende till 
sin svaga hälsa sökte han sig sedan in vid skoleverket och blef 
i början af 1785 kollega i första klassen i Örebro. Befordrades 
till öfverste kollega den 14 Maj 1788, och till konrektor den 8 
Aug. 1792, samt pastor i Eker den 30 Juli 1794 (F. 159).

Äblad var en »insiktsfull man och mycket berömlig lärare, 
samt lefde länge i kärt minne för sin ypperliga undervisning». 
Särskildt berömd såsom latin-lärare. Såsom ett minne efter ho
nom bevaras ännu åtskilliga latinska tema- och kria-böcker (sanno
likt från hans gymnasiitid i Strengnäs); vidare en samling »tema
svenskor» utgifna i Örebro; vidare valda latinska verser till in
lärande af ordens qvantitet äfvensom latinsk version och resolution 
till några kapitel grekisk text af Johannes evangelium; de båda 
sistnämda samlingarne skrifna med lärjungarnes egna handstilar, 



Sven Adolf Lundmark, 1792—93. CCLV

sannolikt efter lärarens diktamen. Åblad vitsordades af sina lär
jungar såsom en synnerligen samvetsgrann, nitisk och skicklig lä
rare. Hade svag synförmåga, men ett förträffligt minne. Han 
skötte själf sin syssla i det längsta, under senaste åren mestadels 
hemma hos sig, för sin svaga hälsas skull. Undervisade ungdo
men alltid med bästa framgång intill 1803, då han begärde vi
karie och afled ogift den 27 Juli 1804.

88. Sven Adolf Lundmark, Ner., 1792—93.
Född på Odensvi i Viby 1760, inskrefs han vid åtta års 

ålder i Örebro skola den 16 Okt. 1768 af fadern, dåvarande skol
rektorn i Örebro Anders Lundmark. På samma dag inskrefs äfven 
hans yngre broder Per, hvilken var född 1762 och således vid in- 
skrifningen i skolan var endast sex år gammal. Fadern hade af- 
lidit redan 1772 och efterlemnat änka och tio barn, hvaraf åtta 
söner och två döttrar, i största torftighet. För sönerna, hvilka 
alla voro begåfvade och välartade, syntes ingen möjlighet finnas 
att gå läsvägen; men efter hand yppades utsikter för dem, genom 
vänners och välgörares bistånd att från Örebro skola komma till 
Strengnäs gymnasium.

Dessa förhållanden omnämnas i tvänne afgångsbref, utfärdade af rektor 
P. Widell 1775 och 1776. I det förra af dem kallas Sven Adolf, hvilken då 
var femton år gammal, för »en yngling af förträffliga anlag' och godt hopp, 
son af den för tre år och några månader sedan aflidne och högt berömlige 
rektorn vid denna trivialskola (incliti rectoris filius); hvilken yngling, ehuru 
upptänd af brinnande kärlek till studier (vehementissimo camoenarum flagrans 
amove) har varit nära att lemna dem (studiis valedicere), men nu i sista stun
den blifvit satt i stånd att begifva sig till gymnasium, genom en högt aktad 
och ädelsinnad frus välvilja (generosissimæ matronæ ac dominos liberalitate) 
och fått löfte om understöd för sina gymnasiestudier. Den två år yngre bro
dern Per, som 1776 afgick från skolan till gymnasium, har funnit en manlig 
välgörare (virum quemdam celeberrimum), som på liknande sätt vill stödja ho
nom under hans studier. Det var denne yngre broder, som blef medicine dok
tor och professor, och som förut är omnämnd (sid. CXXI).

Den äldre brodern Sven Adolf kom emellertid till gymnasium, 
fortsatte sina studier och visade fortfarande goda anlag; blef stu
dent i Upsala och filos, magister. Kom till Örebro 1792 och 
blef där apologist efter P. Hedenius, hvilken från samma tjänst 
afgått 1791 och då blef lektor i Strengnäs.

Sven Adolf Lundmark har, ehuru flitigt eftersökt, icke blifvit
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påträfffad i de skolhandlingar, som varit för utgifvaren tillgängliga; 
men synes hafva haft faderns och brödernas goda hufvud och öf- 
riga goda egenskaper. Han har emellertid tjänstgjort i Örebro en 
kortare tid till omkr. 1793. I en anteckning om honom heter 
det att han dog såsom apologist »1798«, hvarvid den sista siffran 
otvifvelaktigt är felskrifven, enär han enligt kyrkoboken »afled i 
Örebro 1193«. Detta stämmer äfven med tillträdesåret för hans 
närmaste efterträdare mag. S. Sahlstedt, hvilken erhöll fullmakt på 
apologistsysslan den 8 Maj 1793.

89. Samdel Sahlstedt, Sud., 1793—1800.
Född den 20 Ang. 1762. Fadern var banko-bokhållare vid 

Tumba pappersbruk i Botkyrka. Samuel blef student i Upsala 
1785, och magister därstädes den 29 Juni 1788. Prästvigdes i 
Strengnäs och förordnades till slottspredikant i Örebro samma år, 
hvilken syssla han genast tillträdde. Disputerade i Upsala 1792. 
Blef vice kollega i Örebro höstterminen 1792 och erhöll fullmakt 
på ajioZo^wt-beställningen därstädes den 8 Maj 1793. Synes hafva 
innehaft apologisttjänsten i omkring sju år, enär han, efter kal
lelse af vederbörande patronus, befullmäktigas till pastor i Lerbäck 
den 5 Febr. 1800, och tillträdde detta patronella pastorat den 1 
Mars samma år. Var vikarierande prost i Kumla kontrakt under 
ordinariens frånvaro 1819 och 1821. Blef ordinarie prost den 29 
Sept. 1824, ledamot af K. V. O. 1826. Afled den 6 Mars 1835.

90. Olof Fredrik Wulf, Sud., 1799—1804.
Född den 1 Okt. 1772. Fadern var skolmästare i Söder- 

telje. Tvenne bröder till Olof Fredrik nämnas i Marschells ma
trikel. Student i Upsala 1793, magister 1797, vice kollega i 
Örebro den 16 Jan. 1799.

Prästvigd 1803, ordinarie kollega i Nyköping 1804. Kon
rektor därstädes 1814, tillträdde 1815. Erhöll afsked med pen
sion 1830. .Tubelmagister 1848. Död vid 88 års ålder 1860.

Utgifna skrifter: Lat. konstruktionslära, Nyk. 31; Sv. och Lat. Flexions- 
låra, Nyk. 31; Latinsk Propedevtik, Nyk. 32.

91. Daniel Erici Hjortzberg, Sud., 1797—1805.
Född den 8 Nov. 1769 i Blacksta, där fadern Erik Magnus 

Hjortzberg då var kyrkoherde och därefter innehade samma tjänst
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i Si. Malm (Aur. 57, 302). Modern Hedvig Katarina Ljung
berg var dotter af domprosten Ljungberg i Strengnäs.

Sonen genomgick Strengnäs gymnasium, blef student 1787 
och magister 1794. Förordades till v. kollega i Örebro 1795. 
Blef ordinarie kollega i första klassen 1797, i andra 1798, och 
apologist 1800. Förordnades till v. konrektor 1803 och v. rek
tor 1804 samt skötte rektorstjänsten vid skolan till 1805, då han 
tillträdde Lennäs pastorat.

Befordrades till Julita pastorat, på kallelse af patronus frih. 
Carl Carlsson Bonde, och tillträdde 1815. Prost samma år. Afled 
den 3 Aug. 1816. Gift med fröken Charlotta Aurora Brauner, 
dotter af kammarrådet frih. Joh. Brauner.

92. Per Magnus Enhörning, Sud., 1798—1809.
Född å Tuna kyrkoherdeboställe i Södermanland den 11 Nov. 

1769, son af kyrkoherden i Tuna, kontraktsprosten i Nyköpings 
östra kontrakt Carl Enhörning och dess tredje hustru Margareta 
Ljungberg (dotter af domprosten Ljungberg, Aur. 607). Efter 
privatundervisning kom Per Magnus till gymnasium i Strengnäs 
och blef student i Upsala 1790. Prästvigd den 16 Okt, 1796 
och förordnades till huspredikant hos riksmarskalken grefve Joh. 
Gabr. Oxenstjerna. Magister i Upsala 1797. Ordinarie kollega 
i Örebro i första klassen den 26 Sept. 1798, i andra klassen 1800 
och i tredje 1804. Var vice konrektor 1804 och vice rektor 
1805—17. Enhörning var en mycket berömlig skolman, som höll 
god ordning utan stränga lampor. Omtalades med aktning och 
tillgifvenhet ännu på 1870-talet af en då lefvande 82 år gammal 
lärjunge.

Befordrades till kyrkoherde i Edsberg, hvilket pastorat han 
tillträdde 1809. Prost 1806. Afled den 2 Sept. 1838.

93. Johan Lithell, Ner., 1805—17.
Född den 22 Maj 1762 i Stene by af Kumla socken. Fadern 

var rusthållaren Lars Börjesson och modern Kristina Jonsdotter. 
Han härstammade på fädernet från en officers-släkt och på mö
dernet från prästsläkten Stenius. Sonen inskrefs i Örebro skola 
1774, blef gymnasist i Strengnäs vårterminen 1777 och student 
i Åbo samt där magister 1786. Lemnade Abo mot hösten 1788
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och återkom till Sverige, där han den 22 Okt. 1788 blef vice 
kollega i Strengnäs skola. Antogs den 11 Mars 1789 att jämte 
skoltjänsten vara konsistorie-amanuens och blef den 2 Dec. samma 
år ordinarie kollega i första klassen. Blef kollega i tredje klassen 
1792, och vice konsistorie-notarie samma år. Prästvigd 1794, 
ordinarie konsistorie-notarie 1795, och tillika gymnasie-adjunkt. 
Vice lektor vid gymnasium 1803; och har under sin tjänstetid i 
Strengnäs förestått flera lektorstjänster.

Utnämndes till konrektor i Örebro den 24 Nov. 1804, och 
mottog denna befattning höstterminen 1805, sedan han den 17 
April erhållit fullmakt på Ekers pastorat, hvilket han tillträdde 
den 1 Maj 1806. Tjänstgjorde i Örebro till 1817, då han erhöll 
fullmakt att vara pastor i Torshälla, hvilket pastorat han tillträdde 
1818. Utnämndes till prost samma år. Afled i Torshälla den 5 
Mars 1822.

94. Sven Christian Klingberg, Ner., 1801—14.
Född 1767 den 29 Nov. i Örebro. Aflade studentexamen i 

Upsala 1789, hvarefter han tillbragte en del af sin studietid i 
Greifswald, där han promoverades till magister 1793. Blef året 
därpå, 1794, prästvigd i Strengnäs. Tjänstgjorde samma år som 
pastorsadjunkt i Vintrosa samt anställdes följande år såsom vica- 
rius i prima-klassen vid Örebro skola. Därstädes blef han vice 
apologist 1800 och samma år vice kollega i prima-klassen. Han 
blef 1801 ordinarie kollega i samma klass och 1804 vice kollega 
i sekunda-klassen, men tillträdde redan samma år den ordinarie 
lärarebefattningen i nämda klass. Ar 1805 blef han vikarierande 
kollega i tredje klassen och samma år ordinarie apologist. Ut
nämndes till pastor i Trosa landsförsamling och Vagnhärad 1813, 
hvilken befattning han tillträdde 1814. Förordnades till kontrakts
prost i Daga kontrakt år 1817, död den 12 Mars 1835.

95. Jakob Marschell, 1805—15.
Jakob Marschell föddes 1770 den 21 Sept, i Kjula socken. 

Hans fader var landssekreterare i Gefle med titel af hofrättsassessor. 
Han aflade studentexamen i Upsala 1792 samt i Abo 1793. På 
sistnämda ställe blef han magister 1795. Kom efter trenne år 
till Strengnäs, där han blef amanuens 1798. Efter någon tid 
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egnade han sig emellertid ät skolans tjänst, hvilken bana han an
trädde med att tjänstgöra som vice kollega i Strengnäs år 1803. 
Påföljande året kom han till Örebro, där han innehade samma be
fattning under ett års tid, tills han 1805 blef anställd som ordi
narie kollega därsammastädes. Under senare tiden af sin tjänst
göring vid Örebro skola innehade han apologistbeställningen där
städes; detta dock endast några terminer. Ar 1812 befordrades 
han till skolemästare i Södertelje. Vid samma tid begärde och 
erhöll han konsistorii tillstädjelse att aflägga ämbetseden, hvilket 
skedde inför vice kontraktsprosten i Örebro kontrakt, doktor Ma
thias Falk, i Sköllersta år 1813. Tillträdde Södertelje stads pe
dagogi 1815, men måste redan år 1821 begära vikarie för sin 
sjuklighets skull. Död 1822 den 14 Februari.

Från trycket utgifna skrifter: Två stiftsmatriklar, af hvilka den ena är 
tryckt i Örebro hos N. M. Lindh 1806, den andra i Strengnäs hos C. E. Ek- 
marck 1821. Dessa äro de äldsta fullständiga stiftsmatriklar, som Strengnäs 
stift eger.

96. Gustaf Adolf Hallman, Ner., 1806—17.\
Född i Örebro den 5 Sept. 1777 och son af d. v. kollegan, 

sedermera kyrkoherden i Axberg G. A. Hallman. Efter att hafva 
blifvit student i Upsala 1796 och fil. kand. 1802 samt prästvigd 
i Strengnäs den 25 Febr. 1803, blef han kallad till huspredikant 
hos generaladjutanten, frih. <S. Åkerhjelm på Dylta och pastorsadj. 
i Axberg samma år. Fil. mag. i Upsala 1803 och vice apologist 
i Örebro den 17 Sept s. å. Befullmäktigades till kollega i Öre
bro den 29 Maj 1806, tillika vice konrektor och vice pastor i 
Eker den 23 Jan. 1811. Aflade pastoral-examen 1812, vice rek
tor i Örebro den 2 Juni 1813. Till kyrkoherde i Lerbo befordra
des han 1816, tilltr. g. ack. 1 Okt. 1817, tillträdde kyrkoherde
befattningen i Sköllersta 1 Maj 1832. Tjänstgjorde såsom vice 
kontraktsprost långa tider och såsom vikarierande inspektor vid 
Schola Carolina 1838 på kort tid, 1844—46 och under riksdagarne 
1847 och 1850. Led. af K. V. O. 1853, jubelmagister i Upsala 
1854, senior bland stiftets prästerskap 1857. Afled den 7 Juli 
1866.

Under sin läraretid i Örebro gagnade Hallman genom utgif- 
vande af goda läroböcker, hvaribland hans latinska lexikon egde 
förtjänst för sin tid. Såsom präst utmärkte han sig förnämligast 



CCLX L. Gr. Ekstrand, 1809—17. J. U. Walberg, 1813—19.

genom ordningskärlek och noggrannhet under sin långvariga äm
betsförvaltning. Egde förmånen af god helsa och friska kropps
krafter in i höga ålderdomen. Sin förmögenhet använde han på 
ett ädelt och människovänligt sätt genom åtskilliga testamentariska 
förordnanden, hvaribland till karolinska läroverket i Örebro ett 
kapital, stort 1,000 rdr riksmynt, hvaraf räntan skall användas till 
stipendier (se häft. IV pag. CCL).

Tr. skrifter: Lat. och Sv. samt Sv. och Lat. Handlexikon, Örebro 1806; 
Arithm. Tabb. för skolungdom; Ovidii Metamorphosen, lib. I med anm. och en 
latinsk Prosodie, Örebro 1813; Kort utdrag ur sv. hist, och statskunskap, 3me 
uppl.; Predikan på jubeldagen 1830, tal till skriftebarnen 1833 och pred. på 
nyårsdagen 1853.

97. Lars Gustaf Ekstrand, Sud., 1809—11.
Föddes i Torpa den 20 Febr. 1778, son till kyrkoherden L. 

Ekstrand. Student i Ups. 1796, fil. magister 1800. Prästvigd 
därsammastädes den 7 Okt. 1803. Blef pastorsadj. i Glansham
mar s. å., vice kollega i Örebro 1805, ord. kollega därstädes 1809 
samt vice konrektor och vice pastor i Eker till 1 Maj 1812. Ut
nämnd 1811 till kollega i Strengnäs och domkyrko-syssloman, 
tilltr. 1812. Befullmäktigades till komminister i Botkyrka och 
Salem den 4 Sept. 1816 och skulle hafva tillträdt 1818, men 
omkom den 30 Maj 1817 under segling mellan Strenguäs och 
Gorsingeholm. Afled ogift, men förlofvad med företrädarens enka, 
som fick ett nytt nådår vid beställningen.

98. Johan Ulrik Walberg, Ner., 1813—19.
Född i Knista den 28 Dec. 1781, där fadern var kommini

ster, blef han fil. magister i Upsala och prästvigd i Strengnäs 
den 24 Juni 1807 och kallad till pastorsadjunkt i Sköllersta af 
kyrkoh. Matths Falk. Blef vice kollega i Örebro 1808, tillika 
vice pastor i Sköllersta under riksdagen 1812. Ordinarie kollega 
i första klass uti Schola Carolina den 1 Maj 1813, i andra klass 
1815 och i tredje 1816 samt vice konrektor 1813 från tiden för 
S. Chr. Klingbergs afflyttning till Trosa och Vagnhärads pastorat. 
Befullm. komminister i Björkvik den 19 Juli 1819, tilltr. s. å. 
Afled den 15 Juni 1820 i sitt 39:de lefnadsår. Gift 1819 med 
en dotter till doktor M. Falk i Sköllersta.
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99. Per Wikander, Ner., 1815—21.
Född den 6 April 1781 i Vintrosa, där fadern var bonde. 

Sonen blef student i Upsala 1802, och magister i Greifswald 
1805. Prästvigdes 1806 och blef då pastorsadjunkt i Floda. I 
Örebro förordnades han till vice komminister 1810, vice kollega 
därstädes 1812, samt vice apologist 1813. Befordrades till ordi
narie kollega samma år och tillträdde denna tjänst 1815. Tjänst
gjorde i skolan som kollega till 1821.

Befordrades till komminister i Knista 1821 och till kyrko
herde i Kil 1832 samt slutligen till kyrkoherde i Ekeby (efter 
Ekenvall) 1836. Prost samma år. Afled den 9 Aug. 1854.

100. Johan Gustaf Askengren, Stockh., 1816—21.
Född i Stockholm den 14 Sept. 1783; fadern hallmästare. 

Sonen blef student i Upsala 1802 och aflade filosofie kandidat
examen därstädes 1807. Prästvigd i Strengnäs 1809, kallades 
han till huspredikant hos kammarherren grefve T. G. Rudensköld. 
Blef magister i Upsala 1809 och var kollega i Strengnäs skola 
1810—14.

Förflyttades till Örebro och blef där kollega 1816 och vice 
konrektor 1819. Befordrades till kyrkoherde i Hardemo 1821 
samt i Svennevad 1825. Prost 1831. Afled den 20 Juli 1858.

Tr. skrift: Sv. grammatik i sammandrag, Str. 1819.

101. Niklas Åstrand, Ner., 1819—27.
Född den 9 Dec. 1785 i Ansta vid Örebro. Fadern var sol

dat. Sonen hette under en del af sin studietid Åvall. Blef stu
dent i Upsala 1807 och aflade där filosofie kandidatexamen den 
15 Maj 1811 samt promoverades till magister 1812. Såsom kan
didat förordnades han till vice kollega i Strengnäs, och blef apo
logist i Nyköping den 1 Maj 1815. Höll tal i Nyköping vid 
jubelfesten den 1 Nov 1817. Blef apologist i Örebro 1819. 
Prästvigd i Strengnäs 1821 samt aflade pastoral-examen och dispu- 
tations-specimen samma år. Var från början af höstterminen 1822 
tillförordnad konrektor i Örebro och tillträdde konrektorstjänsten 
jämte Ekers pastorat efter Ekenvall den 1 Maj 1823. Erhöll full
makt på Kräklinge pastorat den 12 Sept. 1825 och tillträdde 
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detta pastorat två år senare, nämligen den 1 Maj 1827. Sist 
pastor i Edsberg den 1 Sept. 1839; tillträdde den 1 Maj 1840.

Åstrand hade ett ovanligen ljust, vetenskapligen och grund
ligen bildadt samt tillika ett mycket praktiskt hufvud, och åtnjöt 
stort anseende och förtroende. Var riksdagsman i prästeståndet 
vid alla riksdagar från 1828 till 1840. Revisor af banko- och 
diskontverkets räkenskaper 1836 samt ledamot af allmänna fattig- 
vårdskomitén. Uppförd å biskopsförslag efter Thyselius 1838. 
Afled, under pågående riksdag i Stockholm, den 10 Dec. 1840.

Utgifna skrifter. Disputation pro exercitio: Meditationes de immutabili- 
tate Vei, under presidium af Anders Hultén, Ups. 1808. Disp. pro gradu: 
Ve viribus pendulorum, under presidium af Z. Nordmark, Ups. 1811.

102. Adolf Christian Gellerstedt, Ner., 1819—29.
Född den 12 Aug. 1792 i Örebro, där fadern var skomakare

ålderman. Student i Upsala 1813, magister 1818, vice kollega i 
Örebro 1818, 19. Befullmäktigad ordinarie kollega 1819, vice 
konrektor 1826. Präst 1827, ordinarie konrektor 1827.

Pastor i Lennäs 1829 och i Knista 1839, hvarest han dog 
som prost den 23 Ang. 1851.

Hade under studenttiden, såsom född 1792 och således till
hörande första årets beväring 1813, deltagit i det s. k. norska 
kriget 1814, och därvid tjänstgjort såsom underofficer.

103. David Gotthard Blomberg, Sud., 1821—26.
Född den 16 Dec. 1789 i St. Malm. Fadern frälseinspektor. 

Student i Upsala 1811, filos, kandidat 1814, förordnades till vice 
kollega i Örebro den 15 Januari 1815. Promoverades till magi
ster den 15 Juni 1815. Var vice kollega i Örebro under åren 
1815 till 1818. Befullmäktigades till ordinarie kollega i Nykö
ping den 12 Febr. 1819, och tillträdde kollegatet därstädes den 
1 Maj samma år. Prästvigdes i Strengnäs den 10 Okt. 1819. 
Återvände till Örebro där han den 3 Mars 1820 befullmäktigades 
till kollega och tillrådde den 1 Maj påföljande år 1821. Blef i 
Februari 1826 konrektor i Örebro och pastor i Eker, efter Åstrand, 
hvilket pastorat han dock icke kom att tillträda, emedan han den 
1 Oktober samma år (1826) efter Askengren tillträdde Hardemo. 
Blef prost 1833 och pastor i Götlunda 1840. Död 1866.
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104. Anders Fredrik Berghoim, Ner., 1820—29.
Föddes den 2 Sept. 1789 på Kvicksta, en då mindre be

byggd gård, i Toresunds församling af Södermanland. Fadern var 
där frälsefogde eller befallningsman och kunde endast genom 
sträng sparsamhet uppfostra de 10 barnen. Efter någon under
visning af komministern i socknen, blef Anders Fredrik vid 10 
års ålder inskrifven i Strengnäs skola och vidare på därvarande 
gymnasium, samt blef student 1810. Genom undervisning åt an
dra måste han söka bereda sig medel för sitt uppehälle under 
studietiden; och en fördelaktig akademisk kondition gjorde för ho
nom lättare att fortsätta sina gradualstudier, som han fullbordade 
1818. Efter afslutad akademisk kurs blef han tillförordnad kollega 
i Örebro höstterminen 1819 och tillträdde den 1 Maj 1820 den 
nystiftade befattningen såsom andre apologist i Örebro, efter att 
hafva skött densamma såsom tillförordnad från vårterminens början. 
Tillträdde kollegatet i Örebro, efter Askengren, den 1 Maj 1823, 
och började sin tjänstgöring såsom kollega från och med föregå
ende hösttermin samt tillträdde konrektorssysslan, jämte Ekers 
därmed förenade prebende-pastorat, efter A. C. Gellerstedt, den 1 
Maj 1829. Bergholm hade under längre tid såsom lärare i Öre
bro vistats i dåvarande skolinspektorn doktor Thyselii hus, i egen
skap af informator för dennes söner, och hade under denna tid, 
likasom genom sin undervisning och disciplin i skolan, tillvunnit 
sig Thyselii tillgifvenhet och aktning, som han också bibehöll i 
rikt mått under hela dennes inspektors- och biskopstid. Men lik
väl ansåg sig biskopen, när utnämningen till rektoratet i Orebro 
efter Ekenvall ifrågakom, oaktadt sina varma sympatier för Berg- 
holm, hvilka han i konsistorieprotokollet den 26 Sept. 1829 oför
behållsamt uttalade, icke kunna utnämna honom, utan i stället 
hans medsökande Gumælius, som var öfverlägsen i pappers-meriter. 
Bergholm, hvilken var mycket sluten, yttrade väl häröfver intet 
missnöje; men att det dock fanns hos honom, var ganska natur
ligt och ganska mycket att ursäkta.

Bergholm och Gumælius stodo väl sedan långliga tider uti 
ett vänskapligt förhållande till hvarandra; men Gumælius var yngre 
till åren, hade hela tre år senare blifvit magister, en termin se
nare blifvit tillförordnad lärare och nära fyra terminer senare till- 
trädt ordinarie lärare-befattning; förutom det att han i en före- 
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gående tid såsom gymnasist befunnit sig tre klasser lägre än Berg- 
holm samt blifvit student omkring två år efter honom. Likaledes 
hade Gumælius under gymnasietiden såsom enskild lärare för hans 
yngre bror, stått i afseende på Bergholm i ett på sätt och vis 
beroende och underordnadt förhållande. Gumælius hade dessutom 
ej tilltrott sig att tillsammans med Bergholm 1821 söka ett ledig- 
varande kollegat i Örebro, hvarest de båda samtidigt tjänstgjorde.

En sådan rubbning, som nu skulle inträda i deras ömsesidiga 
förhållanden, att Gumælius nu skulle blifva Bergholms närmaste 
förman, kunde icke vara för den senare behaglig.

Biskop Thyselius ansåg sig ock pliktig att på ett hedrande 
sätt förhjälpa Bergholm från den obehagliga ställningen och så 
medelst godtgöra att han ej röstat på honom vid tillsättandet af 
rektoratet i Örebro. Han uppdrog därför åt Bergholm, innan ännu 
Gumælius hade tillträdt nämda rektorsbeställning, att öfvertaga 
rektoratet i Nyköping, hvars skola geuom bristande noggrannare 
tillsyn under biskop Tingstadii eforat, hade råkat i fullständig 
lägervall.

Bergbolm hade under sin tioåriga tjänstgöring i Örebro för- 
värfvat ett välförtjänt anseende som utmärkt lärare med allmänt 
erkändt nit och skicklighet. Han var en man af gammaldags en
kelhet, allvar och kraft, icke lysande genom mångsidig lärdom, men 
ägande de egenskaper, hvilka isynnerhet höfvas och pryda en rek
tor, nämligen allvar, fasthet i karaktären, samvetsgranuhet, trohet 
i uppfyllandet af åtagna plikter, en aldrig tröttnande flit och ett 
strängt ordningssinne, allt detta i förening med faderlig mildhet 
och uppoffrande kärlek till sina lärjungar.

Till honom vände sig biskopen genast, då underrättelsen om 
den förut varande Nyköpings-rektorns lilsfarliga sjukdom anländt 
till Strengnäs, med anhållan att Bergholm ville öfvertaga rektora
tet i Nyköping och i sådant afseende omedelbart sig till Nyköping 
förfoga.

»Jag vet», skrifver biskopen i bref till Bergholm, »huru mycket 
Örebro skola förlorar; men här är fråga om att förekomma en 
annan skolas upplösning. Kände jag någon bättre och skickligare 
man att vända mig till än herr konrektorn och kyrkoherden, skulle 
jag uppsöka honom. Men nu beder jag herr konrektorn hälst och 
först, med anhållan om hjälp».
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Bergholm var till en början föga benägen att emottaga detta 
ingalunda angenäma och ingalunda lätta uppdrag, hälst som de 
nedslående förhållandena vid Nyköpings skola voro allmänt kända; 
meu biskopen förmådde slutligen Bergholm därtill, och denne måste 
midt under redan börjad läsetermin i Örebro lämna sin verksam
het därstädes och begifva sig till Nyköping.

Då varande ordinarie kollega i Strengnäs, magister Lars Erik 
Edström, gafs Bergholm till biträde; och redan den 21 April in
stallerades Bergholm såsom vice rektor, och Edström såsom kol
lega i de förenade l:sta, 2:dra och 3:dje klasserna. Vid års- 
examen, efter samma termins slut, var biskopen personligen till
städes; då följande förekom.

Lärjungarnes kunskaper befunnos i hög grad underhaltiga. Lärjungarne 
i hela lässkolan voro tre i kvarta, fyra i tertia, sex i sekunda och fyra i 
prima (af hvilka tre i slutet af April blifvit nyinskrifna), således tillsammans 
sjutton. Af de två i kvarta kunde ingen flyttas. Af de fyra i tertia endast en 
(två med vilkor). De sex i sekunda fingo löfte om flyttning (alla dock med 
vilkor). Af de fyra i prima kunde ingen uppflyttas.

Den 17 Nov. samma år utnämdes Bergholm till ordinarie 
rektor och mottog detta kall med det allvarliga beslut, att »an
tingen skulle skolan komma upp, eller ock han själf stupa på 
skolberget».

Med rastlös ifver grep sig också Bergholm an med genom
förandet af denna uppgift. Det var icke nog, att han själf, som 
under ett och ett halft års tid var biträdd endast af tvenne kol
leger, ensam måste bestrida alla de göromål som förut varit 
fördelade mellan rektor, konrektor och äldste kollega. Jämte 
denna tredubbla verksamhet egnade han en synnerlig omvårdnad 
åt läsningen med skolans nattvardsungdom och en trägen tillsyn 
åt skolhusets pågående reparationer. Under sommarferierna ägnade 
han fem timmars kostnadsfri undervisning åt de skolynglingar, 
som därtill sig anmälte.

Förtroendet till skolan började att växa med stark fart. Re
dan år 1830 inskrefvos 29 lärjungar. Följande år uppgick lär
jungeantalet till 69; vidare till 84, 98, 118, 120 o. s. v.

Härigenom, och genom de lärares bemödanden, som verkade 
vid hans sida, blef skolan snart återupprättad från förfall; och 
Bergholm framstod sålunda såsom icke blott stadens utan hela 
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ortens välgörare. Tacksamt erkändes också detta allmänt. Fäder 
började fatta kärlek till skolan, och denna återvann icke blott 
sitt gamla utan fick ett ytterligare förökadt anseende.

Genom kungliga brefven af den 8 Januari, 8 Mars och 1 
Nov. 1839 återställdes Nyköpings skola till en högre lärdoms-och. 
apologistskola, med rektor, konrektor, tre kolleger och en apo
logist.

Vid anteckningen af dessa båda första kongl. bref, hade Berg
holm den tillfredsställelsen att i skolans protokollsbok få inskrifva: 
»tandem justa caussa triumphal».

Sällan har väl någon lärare mera gagnat än denne man, säger 
en af hans minnestecknare. Med en grundlig om än ej vid
sträckt lärdom besatt han den ännu bättre gåfvan att med skick
lighet och framgång meddela undervisning. Men ett afseende i 
hvilket han hade få sina likar var den faderliga välviljan, det jämna 
och allvarliga i hans väsende och den stränga rättrådigheten och 
rättvisan i allt hans förhållande. Genom den verkliga kärlek, som 
bodde i det hjärta, hvilket för många syntes tillslutet och sträft, 
men så snart man genomträngt ytan var så kärleksfullt, så rent 
och så godt, vann han en vän icke blott i hvarje lärjunge utan 
i hvarje dess målsman.

Bergholm var för Nyköping något af samma slag, som Gu- 
mælius var för Orebro, och den förres storverk var på sitt håll 
icke mindre än den senares på sitt. Begges minne lefver därföre 
i ära och erkänsla.

Efter att i tjugu år hafva verkat såsom skolman, dock med 
ännu oförsvagad styrka, inträdde Bergholm i kyrkans tjänst. Till 
lediga kyrkoherde-beställningen i Nyköpings östra pastorat erhöll 
han forsamlingarnes enhälleliga kallelse, samt förord af biskop Thy- 
selius, hvilken gärna önskade Bergholm för den skola, han såsom 
rektor upprättat.

I slutet af 1837 sökte och erhöll han med i det närmaste 
likaledes enhällig kallelse Runtuna pastorat, som var att tillträda 
den 1 Maj 1840.

Säkerligen hade han gärna intill den sista dagen bibehållit 
styrelsen af sin kära skola; men då ombyte af rektor under på
gående läseår syntes mindre lämplig, och efterträdaren önskade 
redan från läseårets början mottaga sysslan, gaf Bergholm vika 
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för denna önskan, och afgick med slutet af vårterminen 1839 från 
styrelsen af skolan.

I protokollet för examen den 14 Juni samma år inskref Berg- 
holm sitt farväl till Nyköpings skola. Då han lämnade denna 
och staden, var saknaden lika allmän som djup. Minnesgåfvor, 
rätt dyrbara, däribland en större silfverkanna med lämplig inskrift, 
ägnades honom från flera håll.

I den park, som omgifver Nyköpings skolhus, lät hans forne 
lärjunge, läroverkets sedermera blifvande inspektor, doktor E. 
Thyselius, aderton år senare uppresa en minnessten med rektor 
Bergholms namn.

Med samma samvetsgrannhet fullgjorde Bergholm sina plikter 
inom sin nya verksamhetskrets. Alla Runtuna församlings-ange- 
lägenheter vårdade han omsorgsfullt och väl, samt biträdde med 
råd och dåd dem, som vände sig till honom. Han var en allvarlig 
och god predikant. Bergholm, som beräknade skillingen, när det 
rörde en utgift för honom själf, gaf med fulla händer, då det 
gällde en sak, för hvilken han var intresserad.

Sin kärlek till läroverken, ådagalade han genom stiftande af 
en stipendiefond för studerande af Södermanlands-Nerikes nation 
i Upsala. Så hafva äfven Runtuna samt Nyköpings östra stads, 
Helgona och Svärta församlingar fått mottaga värdefulla bevis af 
hans hågkomst och kärlek. För forne lärjungar, när de förtjenade 
hans hjälp, var hans hand eller hans hjärta aldrig tillslutet. Heder 
åt hans minne, på hvilket förtalet ieke ens hafver försökt, eller 
haft mod och hjärta att kasta någon skugga!

Bergholm lefde ogift, och afled i Runtuna den 4 Maj 1856.

Utgifna skrifter. Disputation pro exercitio: Specimen versionis Corani, 
notis philologicis illustratum, pars 6:ta, under presidium af O. Carling. Ups. 
1812. Disp. pro gradu: Historia Ibrahimi regis et filii ejus, ex arabico in la- 
tinnm conversa, under presidium af G. Knös, Ups. 1818.

105. Anders Ekstrand, Ner., 1823—29.
Bondeson, född i Gellersta den 21 April 1793. Blef student 

1816, präst 1818, filos, kandidat 1821, magister 1822, och tjänst
gjorde såsom vice kollega i Strengnäs vårterminen 1822. Befull- 
mäktigades till andre apologist i Örebro höstterminen 1822 och 
tillträdde sistnämda tjänst den 1 Maj 1823 efter Bergholm. Blef 
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kollega i Örebro den 1 Mars 1827 och innehade denna tjänst till 
1829, då han tillträdde Bodarne pastorat. Blef därefter pastor i 
Blacksta 1840 och prost 1848, samt afled den 1 April 1867.

106. Immanuel Martin Luther Malmgren, Sud., 1822 
—29.

Född den 13 Okt. 1790 i Tumbo af Södermanland, där fa
dren var kronolänsman. Student i Upsala 1817, magister 1821, 
tillförordnad apologist i Strengnäs i början af höstterminen 1822, 
och därefter i Örebro. Befullmäktigad förste apologist i Örebro 
efter Åstrand den 15 April 1822; tillträdde den 1 Maj 1823. 
Var en man med synnerligen god uppfattningsgåfva och framstå
ende lärdom, särskildt i österländska språk.

Tjänstledig höstterminen 1828 och följande vårtermin till den 
1 Maj 1829, då han tillträdde Österåkers patronella pastorat i 
ärkestiftet.

»Han ansågs såsom nog stolt öfver sin lärdom och sina för
tjänster», och kunde hafva god grund därtill. Lämnade hastigt, 
efter blott fjorton dagars tjänstgöring, skoltjänsten i Strengnäs 
den 1 Okt. 1821, när Enevald Widebeck, »hvilken var honom i 
flera hänseenden icke så obetydligt underlägsen», föredrogs honom 
vid tillsättningen af apologistsysslan i Strengnäs. Malmgren åter
vände till universitetet i Upsala, hvarest han kämpade starkt med 
sedermera pastor i Tierp, professor Lindgren, om docentur i öster
ländska språken vårterminen 1822; men förlorade striden.

Hans befattning såsom enskild lärare för friherre Gustaf Georg 
Knut Äkerhjelm på Dylta (en yngre broder till sedermera lands- 
höfdingen i Örebro), hvilken begagnade undervisningen i karolin
ska skolan 1823—28, gjorde, att Malmgren af dessas moder enke- 
friherrinnan Akerhjeltn, född Burenstam, erhöll kallelse att vara 
kyrkoherde i ofvannämda patronella pastorat. H. prost 1840, afl. 
22 Nov. 1857.

Af trycket har M. utgifvet trenne akademiska disputationer 
för den nyss nämda docenturen i Upsala 1822. Afvenså ett på 
vers affattadt tal, som han å karolinska skolans vägnar höll med 
anledning af arfprinsen Carl Ludvig Eugens födelse den 18 Maj 
1826, under titel af Nordens Minnen och Nordens Hopp.
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107. Johan Daniel Gellerstedt, Sud., 1823—-39.
Född i Edsberg den 11 Juni 1802. Fadren var kyrkoherden 

i Huddinge och Brännkyrka Anders Wilhelm Gellerstedt*).

*) Farfadren var skomakareålderman i Örebro. Af hans söner var An
ders Wilhelm född 1772, pastor i Huddinge, och Adolf Christian född 1792, 
kollega i Örebro, därefter pastor i Lennäs och sist i Knista. Johan Daniel var 
son till den förre samt brorsson (och efterträdare i Lennäs) till den senare. — 
En son till Adolf Christian var Nils Christian Wilhelm Gellerstedt, läroverks
adjunkt i Örebro, död 1894.

Student 1823, prästvigd 1826, filos. kandidat 1827. Befull- 
mäktigades till kollega i Örebro den 9 Mars 1827 och tillträdde 
tjänsten två år senare, den 1 Maj 1829 efter Ekstrand. Hade 
förut varit huspredikant, och från den 19 Mars 1828 vice kollega 
i Strengnäs, hvarest han fortfor med tjänstgöringen till vårtermi
nens slut 1829. Promoverades till magister 1830. Förordnades 
till konrektor i Örebro från den 14 April 1830 till terminens slut 
och befullmäktigades till ordinarie konrektor därstädes och pastor 
i Eker, efter Edström, den 2 Juni 1838; hvilken befattning han 
tillträdde genom ackord den 1 Aug. samma år, men i verkligheten 
icke kom att tillträda, emedan han före rätta tillträdestiden kom 
att tillträda Lennäs pastorat (efter sin farbroder Adolf Christian 
Gellerstedt) d. 1 Juni 1839.

Johan Daniel blef därefter prost och kyrkoherde i Stigtomta 
af Södermanland, och var riksdagsman i prästeståndet vid riks- 
dagarne 1847—53 och 56. Ledamot af statsrevisionen 1845 och 58.

J. D. Gellerstedt, hvilken med förkärlek älskade botanik, höll 
sitt inträdestal i skolan den 16 Sept. 1829 om Värdet och nyttan 
af naturalhistoriens studium. Detta anslående tal verkade, att kom
merserådet C- G. Broms ofördröjligen skänkte ett kapital af 500 
riksdaler banko, hvilket icke långt därefter af en annan onämd 
gifvare ökades med 100 riksdaler samma mynt, hvarå årliga räntan 
skulle användas till arvode åt en lärare i skolan, som, när årstid 
och väderlek det medgåfve, ute på fältet hölle föreläsningar i bo
tanik. Denna önskan uppfylldes genast, då Gellerstedt åtog sig 
nämda uppdrag; hvarefter han under hela sin läraretid i Örebro 
uppbar i fråga varande arvode. Samma inträdestal förmådde äfven 
gifvaren att skänka ett visst kontant belopp till inköp af böcker i 
botanik, till begagnande intill dess en Nerikes Flora huune ut-



CCLXX V. T. Casström, 1827—55. Æ. J. Nyberg, 1827—46.

komma, samt, dä detta skett i Maj 1831, inlösa och till rektor 
aflemna 300 ex. af nämda arbete, att gratis utdela till medellösa 
lärjungar enligt lärarens förslag.

Nerikes Flora utkom i Örebro 1831, och en ny upplaga om
besörjdes 1858 af Gellerstedts svåger apotekaren Oskar Hamnström.

Gellerstedt afled i Stigtomta den 12 Mars 1863.

108. Nils Theodor Casström, Sud., 1821—55.
Föddes den 21 Juli 1797 i Floda, där fadren teol. doktor 

Andr. Casström var prost och kyrkoherde. Sonen blef student 
1816, magister 1821, och teologie kandidat 1824; förordnades 
till vice kollega i Örebro höstterminen 1826, och i Strengnäs vår
terminen 1827. Befullmäktigades till ordinarie kollega i Örebro 
den 25 Maj 1821 och tillträdde d. 1 Juni samma år efter Ad. 
Chr. Gellerstedt. Orator vid jubelfesten 1830. Vice konrektor i 
Örebro 1830—31. Befullmäktigad konrektor och pastor i Eker, 
efter Joh. Dan. Gellerstedt (eller rättare efter Lars Erik Edström), 
efter att sedan början af höstterminnen 1839 hafva varit tillför
ordnad konrektor. Höll tal i skolan på vers, med anledning af 
Karl XIV Johans 25-åriga regering, 1843. Blef 1845 på egen 
begäran befriad från tjänstgöring i skolan, men skötte fortfarande 
de prästerliga göromålen i Eker till 1855, då han tillträdde Sköl
dinge pastorat i Södermanland.

Kyrkoherden Casström är att räkna bland karolinska lärover
kets välgörare, enär han tillika med sin fru Gustafva Casström, 
född Fahlsten, den 18 Ang. 1854 stiftat en stipendiefond å ett 
tusen riksdaler banko, hvarå räntan utgått äfven under stiftarens 
lifstid. Han afled i Sköldinge den 2 Mars 1862.

Har af trycket utgifvit akademiska disputationer, för hvilka 
han i filosofiska fakulteten i Upsala presiderade 1824 och 1825, 
vidare i Örebro 1848 en Handbok i kristendom, samt det förut 
nämda festtalet 1843.

109. Erik Johan Nyberg, Ner., 1821—46.
Rustbållareson från Sköllersta, född den 28 Sept. 1799, stu

dent 1819, filos, kand. 1826. Tillträdde andra apologist-^esläW- 
ningen efter Ekstrand den 1 Juli 1827, sedan han förestått tjän
sten under föregående vårtermin, och tillträdde l:sta apologist- 
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beställningen efter Malmgren den 1 Maj 1829. Tjänstgjorde så
som tillförordnad rektor i Eskilstuna vårterminen 1835, hvar- 
efter lian återtog sin egentliga befattning. Tillträdde kollegatet i 
Örebro, efter J. D. Gellerstedt, den 1 Juni 1839. Förordnades 
vid början af höstterminen 1840 att tjänstgöra såsom Itste lärare 
och rektor vid den då från lägre till högre förvandlade apologist
skolan, en då för första gången tillsatt lärareplats. Tillträdde 
denna beställning såsom rektor i afseende på undervisningen, men 
icke i afseende på disciplinen eller ekonomien, den 1 Nov. 1842.

Nyberg blef sedan rektor i Eskilstuna efter Falk den 1 Maj 
1846, samt rektor i Strengnäs skola den 1 Maj 1847, hvilken 
rektorsbefattning, ehuru rektors namn och lön samt undervisnings- 
skyldighet bibehölls, dock i själfva verket upphörde 1849 med an
ledning af dåvarande gymnasii och skolas förening till ett läroverk. 
Rektor Nyberg åtnjöt från början af höstterminen 1857, på egen 
begäran tjänstefrihet. Afled den 8 Nov. 1863.

Nyberg var en man med djup lärdom, klart och redigt fram
ställningssätt och gagnade med ovanlig framgång på läroverkets 
högsta stadium Synnerligen visade sig detta, då han vid Örebro 
apologistskola jämte tvenne yngre kamrater bildade ynglingar för 
inträde vid akademien. Genom omständigheternas makt reducera
des han det oaktadt i Strengnäs efter 1849 till adjunkt med un- 
dervisningsskyldighet i första klass. Ett tragiskt öde!

110. Per Olof Forselius, Arosiensis, 1829—33.
Komministerson från Linde i Vesterås stift, systerson till bi

skop Thyselius, hvilken helt och hållet besörjt hans och hans bro
ders studiekurs. Var född 1801 och blef student i Upsala 1819, 
samt filos, kand, den 16 Juni 1828. Befullmäktigad apologist i 
Örebro den 24 Okt. samma år. Tillträdde apologist-beställningen 
efter Nyberg den 1 Maj 1829 och hade förut från början af höst
terminen 1828 förestått samma befattning. Promoverades till ma
gister 1830.

Sannolikt därför att hans morbror och välgörare ville hafva i 
sin närhet den unge och honom mycket käre läraren, och denne 
äfven önskade att få så mycket som möjligt vistas i hans grann
skap, förflyttades P. O. Forselius, med bibehållande af plats och 
lön i Örebro, vid början af höstterminen 1830 till Strengnäs.
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Afven Strengnäs skola fick ej länge behålla honom; ty gamla vän
skapsförbindelser med de unga grefvarne Löwen förskaffade honom 
helt snart en kallelse till Svinstads patronella pastorat i Linkö
pings stift den 23 Januari 1833, hvilket han tillträdde den 23 
Maj samma år. Afled såsom prost i Svinstad i Nov. 1873. An
tecknas såsom död 1874, då ett bref af hans änka förefinnes.

Han var gift med Anna Elisabet Herlén, som öfverlefde ho
nom med fyra söner och en dotter.

111. Maths Falk, Ner., 1829—35.
Född i Sköllersta den 30 Apr. 1800. Fadern kyrkoherde i 

Sköllersta (F. 527). Student 1819, filos, kand. 1827, vice apo
logist i Nyköping höstterminen 1828. Befullmäktigad kollega i 
Örebro den 27 Sept. 1828; tillträdde den 1 Maj 1829. Tjänst
gjorde i Örebro till och med 1836. Vice rektor i Eskilstuna den 
15 Sept. 1835, befullmäktigad rektor i Eskilstuna den 24 Febr. 
1836; tillträdde den 1 Maj samma år. Befordrades till pastor i 
Vallby och Hammarby den 19 Aug. 1844, hvilket pastorat han 
tillträdde den 1 Maj 1846. Pastor i Ekeby och Gellersta den 
19 Mars 1855, tillträdde den 1 Maj 1857. Afled därstädes den 
20 Juli 1870.

Utgifna skrifter. Disput, pro exercitio: De Buddha et Wodan, pars III, 
under presidium af W. F. Palmblad, Ups. 1822. Disp. pro gradu: Scholia 
selecla in Esaiam, under presidium af G. Knös, Ups. 1824.

112. Laks Erik Edström, Ner., 1831—38.
Föddes den 14 Mars 1796 i Hallsberg, där fadern var klockare. 

Blef student i Upsala 1818 och filos, kand, därstädes den 25 Febr. 
1824. Befullmäktigades till apologist i Strengnäs den 24 April 
1824 och tillträdde nämda syssla den 1 Maj 1825. Promoverades 
till magister 1824, och var vice konrektor i Örebro under två 
månader samma år. Blef ordinarie kollega i Strengnäs den 16 
Sept. 1828, och tillrädde två år senare den 1 Maj 1830. Förord
nades såsom ordinarie i Strengnäs till vice kollega i Nyköping, 
att biträda den nyss utnämde vice rektorn And. Fredr. Bergholm 
därstädes vårterminen 1830. Prästvigdes den 12 Sept. 1830, och 
höll tal i anledning af jubelfesten den 29 Nov. samma år.

Utuämdes den 2 Mars 1831 till ordinarie konrektor i Örebro 
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och pastor i Eker samt tillträdde den 1 Maj samma år. Var 
vice kontraktsprost i Glanshammars kontrakt 1836. Befordrades 
den 3 Februari 1837 till pastor i Aæberg, hvilket pastorat han 
genom ackord tillträdde den 1 Aug. 1838. Ordinarie kontrakts
prost 1843. Befordrades till pastor i Viby den 1 Maj 1854, dit 
han inflyttade den 1 Juni samma år och där han afled den 16 
Dec. 1862.

Edström visade en ovanligt dugande kraft såsom skolman. 
Han sändes därföre mot sin vilja af eforus från Strengnäs, där 
han var ordinarie lärare, till Nyköpings läroverk, för att såsom 
vice kollega biträda vid upprättande af detta läroverk ur dess för
fall. Såsom pastor var han ordningsälskande, kraftfull och nitisk; 
saknades djupt i Axberg.

113. Axel Theodor Bergman, Stockh., 1833—34.
Född i Stockholm 29 September 1804, där fadern var öfver- 

kommissarie. Student i Upsala 1823, fil. mag. 1830 och vice 
apologist i Örebro 15 Sept. s. å., blef han ordinarie från och med 
1 Juni 1833, men tjänstgjorde ej längre än till i Sept. 1834, då 
han förordnades till v. gymnasieadjunkt i Strengnäs. Höll sitt 
inträdestal i Örebro skola samma dag läroverkshuset där invigdes den 
13 Sept. 1833 öfver ämnet: »Om kärleken till fäderneslandet». Be- 
fullm. till ordinarie gymnasieadjunkt 6 Nov. 1834, blef han till
lika domkyrko-organist och kantor vid gymnasiet 1838, och tilltr. 
1840 samt lärare i moderna språk därstädes vårt, samma år. Fick 
såsom gymnasie-adjuukt sig af k. maj:t 30 Okt. 1842 ålagd skyl
dighet att undervisa i latinska språket, men erhöll ock samtidigt 
nådigt tillstånd att dessutom förestå läraretjänsten i främmande 
lefvande språk och därför uppbära det i stat bestämda arvode 
jämte adjuuktslönen. Prästvigdes i Strengnäs 1843 och aflade 
pastoralexamen s. å. Tillträdde Årdala såsom pastor 1846 och 
samma befattning i Dunker och Lilla Malma 1 Maj 1849 samt 
blef H. prost s. å. L. N. O. 1862, præses vid prästmötet i 
Strengnäs 1866, teol. doktor 1877, och afled den 20 Dec. 1883.

B. kännetecknades af en utpräglad, manlig karakter och ådaga- 
lade stor duglighet både såsom lärare och präst, var human och 
välvillig samt uppburen af ungdomen för sitt rättframma ungdom
liga sätt. Skötte, utan att vara framstående musiker, sin musik-
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och sånglärarebefaltning på ett utmärkt sätt och förstod att där
för lifligt intressera ungdomen").

114. Jöns Hallquist, Ner., 1835—72.
Född den 19 Jan. 1805 i Hardemo, där fadern var nämndeman. 

Efter studier i Orebro skola och Strengnäs gymnasium blef han stu
dent i Upsala 1825, fil. kand. 32 och mag. 33. Vik. gymnasie-adj. 
i Strengnäs ht. 1834, blef han vice apol. i Orebro s. å. och till
trädde såsom ordinarie apologist tjänsten 1 Maj 35; konstituerades 
såsom förste lärare'") vid apologistskolan 1845 och tillträdde 1 
Maj 46, då Nyberg frånträdde platsen såsom förste lärare och 
rektor.

Jemte Nyberg och J. E. Strömberg samt sedermera O. F. 
Englund hade Hallquist såsom apologist och sedan förste lärare 
den ingalunda lätta uppgiften att i apologistskolans trenne klasser 
utbilda ynglingar (på reallinien), så att de äfven kunde mottagas 
vid akademien, hvarför erfordrades mycket arbete och stor under
visningsskicklighet. Arbetet blef där så mycket mer betungande, som 
hos det stora antalet lärjungar mycken olikhet i ålder och förstånds
utveckling rådde. — Ifrån Sept. 1849 till och med ht. 59 skötte 
H. hufvudlärarebefattningen i matematik vid den då med dimis- 
sionsrätt å båda linierna försedda skolan, sålunda en fullständig 
lektorssyssla utan motsvarande lön, men med flera undervisnings- 
timmar än som åligger lärare i denna grad. Vid läroverkets om-

') Vi hänvisa i öfrigt till de mer eller mindre utförliga karakteristiker, 
som förekomma i Strengnäs synodalhandlingar för de efter 1860 aflidna, förf, 
för prästmötet 1866 af Th. Strömberg, 73 af A. G. Salenius, 79 af Joh. Wahl- 
fisk, 85 af J. Widen, 91 af K. A. Hagström och 97 af J. W. Hedberg, äfven- 
som till Örebro läroverks program, där några biografier äfven förekomma.

") Genom k. cirkuläret 1 Nov. 1839 hade det blifvit stadgadt, att utom de 
två förutvarande apologisterna ytterligare skulle tillsättas en »förste lärare 
med rektors namn», hvartill eforus lade ett visst rektoisbestyr, bestående i 
uppsikt öfver och ordnande af undervisningen i apologistskolan. Båda rektorerna 
Gumælius och Nyberg funno detta besvärande, och kollisioner kunde ej und
vikas. Då Nyberg befordrades 1845 till Eskilstuna, begagnade G. tillfället att 
utverka, det platsen endast tillsvidare skulle tillsättas, d. v. s. på förordnande ; 
hvilket kom att gälla alla tillsättningar här och annorstädes tills skolreformen 
1858—59 genomfördes. Och på biskop Holmströms hemställan bestämde k. 
maj:t att Nybergs efterträdare skulle nämnas »förste lärare» utan rektors namn 
eller bestyr. Hallquist blef den förste och ende lärare af detta slag. 
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bildning 1859 sökte han lektoratet i det ämne han så länge skött 
och utgaf därför en afhandling »Uträkning af Logarithm«' medelst 
convergerande Serier och Differensmethoden» (Or. 59), men full
följde ej ansökan. Åtnjöt tjänstledighet från och med 1860 till 
sin död 24 Maj 1872.

Med hans omfattande, mångsidiga och djupa kunskaper torde 
en akademisk lärareplats hafva varit för honom mera passande, än 
den vid en skola, där han hade att göra med en yr och liflig 
ungdom, som icke förstod och ej heller kunde förmås att upp
skatta hans förtjänster som lärare. Hans godmodighet och käns
liga sinne sattes ofta på alltför hårda prof, hvarvid den på djupet 
liggande misstänksamheten och retligheten fick stark näring, och 
den oundvikliga följden blef att den jämna undervisningens gång 
betänkligt stördes. Detta i förening med tilltagande sjuklighet 
gjorde ock, att han jämförelsevis snart lemnade skolarbetet och 
lefde sedermera i djup tillbakadragenhet det sista tiotalet af sitt 
lif hos släktingar i Hardemo, där han ock ligger begrafven. Emel
lertid hade han verkat med trohet och nit i 25 års tid, hvarvid 
den, som ville lära sig något, ock kunde lägga en god grund för 
vidsträcktare studier på det matematiska området.

I hög grad sparsam och för sig själf litet fordrande samlade 
H., ungkarl därtill som han var, en betydlig förmögenhet, som 
han sökte i testamentsväg göra fruktbärande för välgörande ända
mål, hedrande för hans varma hjärta; men bestämmelserna voro 
opraktiska och ingen vågade mottaga donationerna. Af beloppet, 
som i öfrigt stannade inom släkten, tillföllo slutligen 3,000 rdr 
karolinska läroverket, hvilka enligt bestämmelse af d. 30 Aug. 1864 
skola utgöra en stipendiefond, hvaraf årliga afkastningen skall utgå 
i tvenne större stipendier ä 60 och tvenne mindre å 30 rdr. 
Läroverket blef sålunda äfven föremålet för hans sista omtanke.

115. Johan Fredrik Morenius, Ner., (1834) 1836 —49.
Född i Edsberg 25 Sept. 1807; fadr. kyrkoherde i Knista. 

Student i Upsala 1827 blef han til. kand. 32 och fil. mag. 33 
samt prästvigd i Strengnäs s. å. Blef v. kollega vid karolinska 
lärdomsskolan i Örebro 15 November 1834 och befullm. kollega 
därstädes 16 Juni 1836; tjänstgjorde under teol. kand. N. T. 
Casströms tjänsledighet såsom vice konrektor från 7 Febr. 45 till 
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13 Juni 49. Aflade pastoralexamen 1840 och blef pastor i Grö- 
dinge 1849, i Knista 54; kontraktsprost 64; L. N. O. 78, och 
afled den 14 April 1881.

Till sitt väsende vänsäll, förtroendeingifvande, lugn och all
varlig gjorde M. sig, därtill nitisk som han var, högt aktad och 
värderad på alla de platser, där han verkat.

116. Nils Gustaf Wennerström, Sud., 1839—41.
Född på Hörningsholm i Södermanland den 28 Mars 1811; 

fadern inpektor. Intogs 1820 i Nyköpings skola, hvarifrån han 
med utmärkt beröm öfvergick till Strengnäs gymnasium 1825. 
»Hans flit och seder på gymnasium», säger hans d. v. lärare Gu- 
mælius, »voro exemplariska, och han ägde bland kamrater och 
lärare ett utmärkt anseende för sina goda kunskaper, hvilket jag 
såsom ögonvittne kan betyga». Ar 1830 blef han student i Up
sala, fil. kand. 35 och magister därstädes 36. Såsom fil. kand, 
vikarierade han en termin vid Askersunds skola vt. 36. Då ut
sikt att erhålla plats vid något af stiftets läroverk ej förefans, 
sökte och erhöll han i Febr. 1837 läraresysslan i latin vid upp
fostringsinrättningen å Barnängen, där han tjänstgjorde P/g läroår 
och inträdde därunder i prästeståndet. Som denna väl aflönade 
och behagliga plats ej medförde förmånen af prästerlig tjänsteårs- 
beräkning, sökte och erhöll han ett vikariat vid Örebro lärdoms- 
skola ht. 38. Den 15 Maj 39 utnämdes han till ordin, apologist 
därstädes, och tilltr. s. å. med ett inträdestal »om Grekernas hjälte
ålder sådan den framställes af Homerus» (d. 3 Sept. 39).

Långvarig blef icke här hans tjänst, ty redan med ht. 40 
blef han v. rektor vid prins Oscars elementarskola i Askersund 
och nämdes till ord. rektor den 29 Juni 1841. Enligt nådigt 
faststäldt reglemente skulle rektor där åtnjuta i lön 407 rdr 43 
sk. banko. Var tillika predikant vid Olshammar från 1 Maj 41 
till 1 Juli 52. Aflade pastoralexamen 1848 och blef komminister 
i Örebro 52, pastor i Botkyrka 54 och tilltr. 1 Maj 56; kon
traktsprost 72; L. N. O. 77. Efter långvarig tjänstledighet på 
grund af försvagad synförmåga och hög ålder, afled han den 19 
Mars 1892.

Vid sitt frånträde af lärareplatsen i Örebro betecknade honom 
skolans rektor såsom »den på det fördelaktigaste utmärkte och 
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mycket saknade läraren». W. egde ett sällsynt klart, lugnt och 
bevisande framställningssätt, som ock kom honom väl till godo i 
det offentliga lifvet, där han erhöll många uppdrag, såsom tillika 
varande en praktiskt duglig, kunnig och användbar man. Så var 
han riksdagsdeputerad för Strengnäs stift åren 59, 62 och 65, 
statsrevisor 66 och från 69 suppleant i Stockholms läns löne- 
regleringsnämnd. Vid sitt frånfälle var han stiftets sista »riks- 
dagsprost».

Tr. Skrifter: Lärobok i allmänna historien för lägre elementarläroverk, 
5:te uppl. 1875; Lärobok i allm. hist, för folkskolor, Örebro 1853.

117. Göran Gezelius, Sud., (1838) 1840.
Född i Björnlunda den 10 Mars 1812, son af den lärde 

kontraktsprosten och riksdagsmannen, teol. doktorn Carl Gezelius, 
och broder till den kände lärde lektorn i Strengnäs Johan G. samt 
morbror till biskop K. H. Gez. v. Schéele. Göran, som under 
första lefnadsåret förlorade sin far, fostrades jemte en sin syster 
hos sin mor, som bosatte sig i Strengnäs, under det att de tre 
öfriga syskonen fostrades utom hemmet. Efter att hafva genom
gått Strengnäs skola och gymnasium blef han student och fil. 
kandidat i Upsala samt disp. pro gradu 12 Mars 1836 och pro
moverades till magister 16 Juni s. å. Anställdes såsom vik. lä
rare vid karolinska skolan i Örebro från och med vt. 38 för andre 
koll. J. D. Gellerstedt, och från ht. 39 såsom lärare i lärdoms- 
skolans första afdelning, samt utnämdes den 20 Juni 1840 till 
lärare i den nu inrättade gemensamma förberedande Uassen för 
lärdoms- och apologistskolorna*). På denna plats fick han aldrig 
såsom lärare verka, ty redan den 12 Sept, samma år inberättar

') Denna lärarebefattning var inrättad jämlikt k. br. af 1 Nov. 1839 
med en lön af 300 rdr banko, eller lika med förste apologistens. Den för
beredande klassen var gemensam för lärdoms-och apologistskolorna. Intet språk 
sknlle där studeras utom modersmålet. Öfriga läroämnen voro katekes, bib
lisk och svensk historia, geografi, aritmetik och välskrifning. Med inrättandet 
af denna klass och samtidigt en tredje, högsta klass, blef den sedan 1820 exi
sterande karolinska »lägre apologistskolan» nu 1840 förvandlad till en »högre» 
sådan, med åliggande att bibringa »en grad af bildning, tillräcklig för genom
gående af fullständig studentexamen uti alla ämnen, utom i de gamla språ
ken». — Lärdomsskolan hade fyra klasser, den högsta kallad »rektorsklass»; 
apologistskolan tre.
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rektor till eforus, att G. »är så angripen af gastrisk feber, att om 
han än vederfås, hvilket ej lärer vara säkert, han ej kan under 
denna hösttermin, enligt läkares yttrande, återtaga sin tjänst». 
Redan den 7 Okt. afled han på Björneborg, där han under ferie
tiden vistades hos en kamrat Nordenfeldt, af hvars familj han var 
högt aktad och värderad.

Under sin läraretid beredde han sig på prästexamen och var 
färdig att taga den, då han likväl i sista stund drog sig tillbaka 
af fruktan att ej ega det rätta allvaret och nödig mognad för ett 
så högt kall.

G. lär hafva varit en gladlynt och hurtig personlighet med djupt 
allvar på hjärtegrunden. Skildras från skilda håll såsom en af de 
mest sympatiska och älskvärda karaktärer man kunde träffa, en rik
tig »typ för godhet och älskvärdhet», hvarför saknaden vid hans 
tidiga bortgång var stor. Äfven skolans rektor betecknade honom 
i en offentlig inbjudningsskrift, då hans efterträdare tillträdde sitt 
ämbete, såsom »den ömt saknade och älskade förste läraren i för
beredande klassen».

Tr. skrift: Disp. pro grada under C. J. Tornbergs presidium: Ex Ibn 
el Vardii libro, Margarita mirabilium inscripto, Proæmium et Caput secundum. 
Pars XV.

118. Johan Emil Strömberg, Sud., 1841—75.

Född i Strengnäs 3 Okt. 1813; fadern math, lector, teol. d:r, 
prost m. m. Inhemtade sin förberedande kunskap i Strengnäs
skola och gymnasium, hvarifrfin han blef stud, i Upsala 1832, fil. 
kand. 38 och fil. mag. 39. Ingick i skolans tjänst såsom t. f.
kollega i Eskilstuna vt. 39, fortsatte i Örebro ht. s. å. och i
Strengnäs vt. 40; t. f. apologist vid läroverket i Örebro ht. 40
och ord. andre apologist därstädes från 1 Maj 41 efter N. G. 
Wennerström, samt förste apologist 1846. Höll 1 Maj 1841 sitt in
trädestal i skolan, öfver ämnet: »en öfversikt af de grekiska fri
staternas, särskildt Spartas och x\thens, samhällsskick under deras 
blomstringsperiod».

Ifrån hösten 1841 till samma tid 49 hade han till åliggande, 
att i historia och geografi samt teologi och filosofi undervisa i 
apologistskolan s. k. realister ifrån lägsta stadiet intill student
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examen*) och öfvertog sistnämda höst, när lärdoms- och apologist- 
skolorna här ombildades till ett enda fullständigt elementarläroverk, 
undervisningen i historia ocb geografi för både den klassiska och 
reala linien. Denna lärarebefattning, till alla delar en lektors, dock 
utan fullmakt och lön, skötte han med den framgång och utmär
kelse, att k. maj:t på domkapitlets underdåniga förord, när han 
icke längre hade några medtäflare om platsen, anbefalde domka
pitlet att utfärda fullmakt för honom på lektoratet i historia utan 
profs afläggande. Befullmäktigad den 5 Okt. 1859 tillträdde han 
lektoratet den 1 Nov. s. å.

Trots sin långa och förtjänstfulla tjänstgöring nedsattes lönen 
för honom såsom nyblifven lektor till 2,000 rdr från 2,500, hvilka 
han såsom adjunkt i högsta lönegraden åtnjutit. En föreslagen 
gratifikation åt honom på en gång af 1,000 rdr afslogs äfven af 
k. Maj:t 20 Mars 1860.

Då rektor Gumælius mot slutet af 1861 tog tjänstledighet, 
tillförordnades S. såsom vice rektor från 1 Jan. 1862; förordna
des af k. maj:t till rektor på fem år den 31 Okt. 1862, hvilket 
förordnande sedermera förnyades. Till E. N. O. nämdes han 1866.

Från början af hösten 1872 nödgades Strömberg, hvars hälsa 
blifvit allt mera vacklande, att begära tjänstledighet för att söka 
återvinna hälsa och krafter, men forgäfves. Den 12 Mars 1875 
afled han. Under denna sjukdomstid sysselsatte han sig med att 
utarbeta en lärobok i allmänna historien, ett ytterligare vittnes
börd om hans kärlek till sitt undervisningsämne. Dock förstod 
han ej att göra detta ämne lefvande och kärt för flertalet af sina 
lärjungar. Därtill höll han, sonen af en gången tid, alltför mycket 
fast vid nakna fakta, namn- och årtal, hvilka han dock så inpräg
lade i sina lärjungars minne, att de sutto kvar såsom ett fast 
underlag för kommande vetenskapliga studier.

Värdera honom rätt kunde lärjungarne först med åren. Ung
domen, som ej kände sig dragen till honom, förmådde ej fatta den

’) 1846 vt. afgick den förste lärjungen från apologistskolan (grefve Karl 
Gustaf Kalling, f. 1828) till Upsala och aflade i Juni studentexamen med hög
sta betyg och på hösten s. å. likaledes en lärjunge med goda betyg (Karl 
Wilh. Otto Sahlin, f, 1828). — Under läsåret 50—51, året efter de båda 
skolornas sammanslagning till ett läroverk, fullständigt på båda linierna, af- 
gingo med betyg till Upsala 3 lärjungar, som läst de tre gamla språken, 1 som 
läst latin och grekiska samt 4 realister.
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stränghet han ådagalade eller behofvet däraf, — en stränghet i 
arbetet, hvari han dock föregick med eget exempel.

Hans verksamhet som rektor, hvarvid han uppehöll läroverkets 
gamla anseende, faller utom det nu afsedda tidsskiftet, hvarför vi 
nu ej orda vidare därom.

Utom skolan och i hans hem fann man snart att det låg 
mera värme och mera kärlek på djupet än den i skolsalen fram
trädande sträfva ytan någonsin lät ana. Där framträdde då vän
fasthet och trofasthet, paradt med gladt umgängessinne och väl
vilja. Slutligen bör nämnas att S. med stort nit och skicklighet 
under sin läraretid tillika i många år skötte åtskilliga maktpålig- 
gande kommunala uppdrag.

Utom ofvannämda arbete, som år 1874 utkom med titel: Försök till en 
kortare framställning af allmänna historien, har han utgifvit: Om konung Joh. 
111 såsom liturgisk reformator (progr. afh. 1863) och läroverksprogrammer.

119. Gustaf Ramström, Ner., 1841—53.
Född i Askersunds landsförsamling den 1 Jan. 1809; fadern 

hofkamrer. Student i Upsala 1830 och fil. mag. 36. Efter att hafva 
tjänstgjort som vik. lärare i Nyköping 39, i Askersund vt. 40, i 
Strengnäs ht. s. å., blef han utn. till kollega vid karolinska högre 
lärdoms- och apologistskolan i Örebro 30 April 1841 och till
trädde 1 Maj. Ehuru nämnd till lärare i förberedande klass tjänst
gjorde han i lärdomsskolan. Oskarsdagen 1841 höll han sitt in
trädestal öfver ämnet: »en återblick på undervisningsverken i riket 
efter reformationen».

Blef vice rektor vid prins Oscars elementarskola i Askersund 
ht. 52 och konst, rektor därstädes 5 Mars 53, tillika brukspredi- 
kant vid Olshammar från Sept. 52. Aflade präst- och pastoral
examen samt prästvigdes i Strengnäs 20 Febr. 1850. Valdes till 
pastor i Mosjö och Täby 56 och tillträdde 59. Tjänstledig sedan 
1865, afled han efter en långvarig sjukdom och i bekymmersamma 
förhållanden den 27 Juni 1874.

R. var icke någon vägbrytande man, men samvetsgrann och 
nitisk fullgjorde han troget de uppdrag han fått. Godmodighet, 
fridsamhet och välvilja voro hans karaktärsdrag.

120. Carl Jacob Callmander, Stockh., 1841—64.
Född i Stockholm 14 Febr. 1814; fadern handelskassör. Stu- 
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dent i Upsala 1833, fil. kand. 37 och prom. fil. mag. 39; erhöll 
jus indigenatis 37 och prästvigdes i Strengnäs s. å. samt aflade 
disp. spec. 45. Blef huspredikant bos grefve Fr. Kalling 1837 och 
tjänstgjorde kortare tider på stiftet såsom e. o. Var lärare vid militär
skolan i Örebro 1838—-41; blef v. kollega vid karolinska skolan vt. 
1840 och tjänstgjorde i förberedande klassen innan ordinarie lärare 
därstädes hunnit tillsättas samt under höstt. i st. f. Gezelius och 
sedan för koll. Ramström, som blifvit nämd till G:s efterträdare. 
Befullmäktigades till ordinarie kollega 29 Sept. 1841 och tillträdde 
genast; från och med ht. 43 nämnes han såsom ord. lärare i för
beredande klassen och fortfor därmed till och med vt. 49, hvadan 
han ständigt var lärare i denna klass, så länge den egde bestånd 
och lärer hafva varit en duglig sådan i denna ej alldeles lätta upp
gift. Höll enligt skolordningens föreskrift sitt inträdestal i skolan 
Oskarsdagen 1841 öfver ämnet: »Strödda tankar öfver uppfostran 
och undervisning». Från och med ht. 49 till läroverkets ombild
ning 59 var han hufvudlärare i svenska språket och filosofi och 
de senaste åren jämväl i danska och norska oeh fullgjorde sålunda 
en lektors arbete och tjänst utan motsvarande ställning och lön. 
Från 1 Maj 55 var han kyrkoherde i Ekers prebendepastorat, 
hvarmed han fortsatte till sin död, hvaremot han åtnjöt ledighet 
från läroverkets tjänst från och med vt. 60. Till pastor i Stig- 
tomta befordrades han 12 Okt. 63, men afled innan tillträdet den 
19 Febr. 1864.

Tr. skrifter: Strengnäs stifts matrikel 1847. Dansk grammatik med 
chrestomathi, Sthlm 1859.

121. Jonas Herman Ekendahl, Ner., (1841) 1843—58.
Ehuru ingen gång tjänstgörande i Örebro såsom ordinarie 

lärare, måste vi likväl upptaga honom här, enär han i 15 år stått 
såsom sådan och här uppburit lön, hvarunder hans tjänst oupp
hörligt uppehållits genom vikarier. Född i Mosjö den 13 Okt. 
1809, där fadern var komminister och sedan erhöll likartad be
fattning i Kumla. Student i Upsala 1829, prästvigd i Strengnäs 
32, fil. kand, i Lund och därstädes fil. mag. 38, presiderade han i 
fil. fak. i Upsala 40, samt aflade pastoralexamen i Strengnäs 48. 
Före sitt inträde i skolverket tjänstgjorde han såsom extra ord. 
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i Lunds och Strengnäs stift och var en tid huspredikant hos 
öfverstelöjtn. friherre Koskull å Engelholm i Kronobergs län.

Sin tjänstgöring i skolan begynte lian såsom vice kollega i 
Örebro ht. 41, hvarmed han fortfor vt. 42. Förordnades i Dec. 
1842 till lärare och 44 till föreståndare för folkskolläraresemina
riet i Strengnäs; hvilken befattning han sedermera egentligen 
skötte, ehuru han befullmäktigades till ordinarie kollega vid karol, 
läroverket i Örebro från och med 1 Maj 1843. Tjänstgjorde 
äfven tidtals såsom vik. gymnasieadjunkt i Strengnäs. Företog 
med understöd af statsmedel utländska resor Nov. 49—Sept. 50 
samt somrarne 52 och 53. E. sysselsatte sig mycket med utgif- 
vande på tryck af dels öfversättniugar, dels bearbetningar, dels af 
honom själf författade arbeten, som rörde skolan, kyrkliga och 
religiösa ämnen. Så började han 1848 utgifva en »Tidskrift för 
Folkscholelärare och Folkscholebildningens vänner», som fortsattes 
åtskilliga år framåt. För inlösen af 300 ex. af årg. 1852 erhöll 
han af kongl. maj:t ett anslag af 300 rdr banko, att utgå af 
Filénska donationsfonden för folkundervisningens befrämjande.

Det största och sista af hans arbeten, hvilket till en stor del 
utgöres af underrättelser om folkundervisningen i främmande län
der, är utgifvet i tre delar, af hvilka den första är tryckt i Stock
holm 1852, de båda andra i Upsala 54 och 55 under titel: »Resa 
genom Danmark, Tyskland och Schweitz».

Den 11 Sept. 1856 befullmäktigades han till pastor i Klo, 
Åhs och Sahls pastorat i Skara stift, tillträdde 1 Maj 58; men 
afled redan den 17 Mars 1862 efter en svår sjukdom.

E. var en rikt begåfvad person, med mycken arbetsförmåga, 
men orolig såsom af det föregående väl kan skönjas, en främ
ling hos sig själf. Med en så rörlig och liflig ande hade han det 
svårt att fixera sitt mål, i följd hvaraf han ej heller kunde verka 
i sin egentliga ämbetsutöfning så, som man kunnat hoppas. Han 
var härtill allt för mycket upptagen af sin litterära verksamhet, 
som beständigt fortgick, och af sina studier, dem han tillika syn
tes söka rigla, såvidt möjligt var, mera i direkt umgänge med 
författarna än med deras skrifter. »Han uppsökte», säger en min
nestecknare, »utan betänkande hvar och en som syntes honom i 
något hänseende framstående, och tillgodogjorde sig hvarje bekant
skap ifrån den svenska skjutsgossen till katolska kyrkofursten».
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Såsom t. f. lärare i midten af 1840-talet tjänstgjorde följande: 
Fredrik Teodor Hagberg. 1843—44.
Född 13 Juli 1814 på Utön. Student i Upsala 34, fil. kand. 41 och 

fil. mag. 48, teol. kand. 50, prästvigd 51, presiderade i teol. fak. i Upsala s. å., 
•pastorales, s. å., vice kollega i Örebro vt. 43—vt. 44. Efter e. o. tjänstgöring 
på stiftet och vid läroverket i Nyköping, blef han konst, lärare därstädes med 
tillträde 1 Maj 57. Kyrkoherde i Edsberg från 1 Maj 67. Tjänstledig sedan 
ett par år tillbaka, besitter han ännu (1900) mycken vigör, och är senior på 
Strengnäs stift. H. har af trycket utgifvit flera arbeten.

Fredrik August Thavenius, 1844—48.
Född i Ardala 14 Juni 1813, student i Upsala 35, fil. kand. 43, fil, mag. 

45, aflade past. ex. i Strengnäs 1848. Förordnades ht. 44 till vikarierande kol
lega i lärdomsskolans första afdelning för tjänstledige Ekendahl, och fortsatte 
därmed till och med vt. 48. Befullm. till kollega i Eskilstuna 26 Nov. 47. 
Befullm. pastor i Österåker 48, tilltr. 50, Kontr. prost 80. Afled den 28 
Sept. 188(8.

Anders Gustaf Gotthard Salenius, 1845—46.
Född i Hammar 25 Maj 1815, student i Upsala 35, prästvigd 39, fil. 

kand. 45 och fil. mag. s. å. Vice kollega i Örebro ht. 45 och vice apol. vt. 
46; apologist i Strengnäs s. å. Kyrkoherde i Kjula från 1 Maj 61, kontrakts
prost 72, inspektor öfver Eskilstuna läroverk 75, L. N. O. 81. Afled 1896.

Bland utgifna arbeten märkes Latinsk-Sv en sk Ordbok (stor 8.-o, 1,100 
sid.), Sthlm 73.

122. Otto Ferdinand Englund, Sud., 1846—82.
Född den 28 Aug. 1816 i Kjula, där fadern var komminister, 

inhemtade han sina element,ar-kunskaper i Strengnäs, hvarifrån 
han blef student i Upsala 1836 och fil. mag. 1842. Förestod 
apologistbefattningen i Strengnäs frän ht. 43 till vt. 46; konsti
tuerades till apologist i Örebro den 27 April 46 och tilltr. 1 Maj. 
Med höstterminen samma år började han sin befattning såsom 
lärare i lefvande språk och fortsatte därmed till sitt afskedstagande. 
I likhet med de förr nämda lärarne Nyberg, Hallquist och Ström
berg fick han underkasta sig det ansträngande arbetet i apologist- 
skolan att på olika stadier undervisa ett stort antal lärjungar och 
förbereda dem, som det önskade, till akademien. Efter karolinska 
skolans ombildning till fullständigt elementarläroverk ht. 49 fick 
han, likaledes på vederbörandes anmodan, utan fullmakt, lektors
lön och namn, meddela den undervisning, som en lektor tillkom
mer; och han gjorde det med den framgång och utmärkelse, att 
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han under alldeles lika omständigheter som med lektor Strömberg 
förklarades kompetent till platsen utan lektorsprof, hvarpå han ut- 
nämdes till lektor i Aug. 1859 och tillträdde den 1 nästf. Sep
tember.

I och för utbildningen af sin språkkunskap företog han på 
egen bekostnad en resa till Tyskland, Geneve och Frankrike Dec. 
1848—Aug. 1849. Blef R. N. O. 79.

Erhöll afsked med pension den 11 Jan. 1882 och flyttade 
till sin egendom Björkeboda i Finland, där han, sysslande ined 
vidlyftiga anläggningar i förbindelse med sitt landtbruk, gick eko
nomisk ruin till mötes. Afled hastigt den 16 April 1887.

Pedagog i djupare mening torde E. knappast hafva varit. 
Men »han var en sitt ämne hängifven lärare, skötte punktligt 
sina åligganden, behärskade sin grammatik och åtnjöt mycken 
respekt från sin kateder». Därtill var han en känslig och för 
sina lärjungar välvillig man.

123. Andees Gustaf Bogren, Ner. (nat.), 1849—88.
Född i Medåker 23 Okt. 1816. Fadern var veterinär vid Lif- 

regementets husarer. Efter inbemtade elementarkunskaper vid karo
linska högre lärdomsskolan och Strengnäs gymnasium, blef B. stu
dent i Upsaln 1834 och promoverades- till filos, magister därstädes 
48. Lärare vid Upsala Lycei förberedande skola ht. 41—vt. 47 
och vid Upsala real-gymnasium ht. 45—ht. 47. Blef vice koll, 
vid högre lärdomsskolan i Örebro ht. 48, konstituerades till kol
lega därstädes 30 Nov. 49 och tillträdde genast. Ifrån denna 
tid bar han oafbrutet tjänstgjort vid detta läroverk, tills han i 
Aug. 1888 afgick med pension.

Från höstterminen 49 till och med vårt. 55 uppehöll han 
hufvudlärarebefattningen i grekiska och teologi och ifrån denna 
senare tid uti grekiska, tills han blef ordinarie lärare däri. I likhet 
med flera förut nämda lärares var hans befattning sålunda till alla 
delar en lektors, ehuru utan fullmakt, namn och lön. Blef i följd 
af sin »under så många år ådagalagda lärareskicklighet och sitt 
städse såsom lärare visade nit» efter gjord ansökning och (år 
1859) »aflagda fullgoda lektorsprof framför en ung lärd och sär
deles väl vitsordad medsökande» (akad. docenten, mag. primus 
J. M. Sundén) enhälligt af domkapitlet i Strengnäs utnämd till 
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lektor i grekiska härstädes och i Nov. 59 försedd med fullmakt 
därå samt tillträdde genast.

Det var dock egentligen på mellanstadiet i skolan som han 
stod synnerligen högt som lärare. Där förstod han att på ett enkelt 
och lättfattligt sätt meddela sina ämnen. Ansågs barsk och sträng, 
så att han var fruktad af de yngre, trots hans i grunden godmo
diga väsende.

Praktiskt anlagd, ordningsälskande, driftig och ständigt verk
sam, togs han ock mycket i anspråk inom den kommun han till
hörde, och medhann mycket i sina kraftsdagar utan att eftersätta 
något i sin tjänst. Synnerligt väl till pass kom hans praktiska 
duglighet såsom folkskoleinspektör, i hvilken egenskap han tjänst
gjorde i vestra inspektionsdistriktet af Strengnäs stift från 15 
Juni 61—Juli 86. I denna befattning nedlade han kanske sin 
största förtjänst. Med stor utmärkelse skötte han i 25 år detta 
maktpåliggande uppdrag, outtröttligt ingripande öfverallt och där 
så behöfdes ordnande, uppryckande och förbättrande. Folkskole
väsendets raska och sunda utveckling inom hans distrikt står till 
honom i en stor tacksamhetsskuld. — Ett offentligt erkännande 
kom honom till del såsom K. N. O. 1877.

Sedan han 1888 tagit afsked äfven från lärarebefattningen
och han ej mera hade någon verksamhet, sjönko hastigt hans kraf
ter, och framlefde han ett aftynande och plågsamt lif, till dess 
han 27 Mars 1895 fick lägga sitt trötta hufvud till ro.

Tr. skrifter: Grekiska deklinationstabeller, Örebro, 2:a uppl. 64. Be
rättelser om folkskolornas tillstånd i v. inspektionsdistriktet i Strengnäs stift 
för perioderna fr. 61—81.

Extra lärare och duplikanter under åren 1849—53, hvilka 
icke sedermera sökte eller vunno ordinarie anställning härstädes:

Adam Teodor Strömberg, 1848—52.
Född i Strengnäs 5 Maj 1820 och broder till sedermera rektor J. E. 

Strömberg, aflade stndentex. i Upsala 39, fil. kand. 47, fil. magister 48. Blef 
anställd såsom vice kollega i Ekendals ställe i Örebro ht. 48, extra lärare")

*) Efter karol, skolans ombildning till fullständigt läroverk å båda lini- 
erna, voro icke lärarekrafterna tillräckliga att bestrida undervisningen för det 
stora lärjungeantalet därstädes med anledning hvaraf eforus hemstälde, att lön 
för ytterligare åtminstone en ordinarie lärare måtte anslås; men k. maj:t be
stämde, med afslag därå d. 15 Febr. 50, att ett arvode af 400 rdr banko skulle 
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ht. 50—vt. 52 med undervisningsskyldighet i svenska och tyska språken, till
lika vik. gymnastiklärare vt. 52. Kollega i Strengnäs ht. s. å., domprost där
städes 64, pastor primaries i Stockholm 80, biskop i Strengnäs stift 81, kom
mendör af K. N. O. 82, Ridd. af Carl XIII:s orden 83, afled 3 Maj 1889. — 
Skald, vältalare, författare.

Carl Wilhelm Hedström, 1849—51.
Född 20 Juli 1825, student i Upsala 48, prästv. 52. Anställdes såsom 

duplikant i Örebro ht. 49 och fortfor därmed till och med ht. 50, extra lärare 
vt. 51; tjänstgjorde såsom biträdande lärare i kl. 1—3. Blef komminister i 
Torshälla 63 och e. o. hofpredikant s. å., domkyrkokomminister i Strengnäs 
71, pastor i Asker 74, kontr.-prost 79, L. N. O. 83. H. är ännn (1900) 
kraftfullt verksam i sin församling. Bland utgifna skr. märkes »Minnesteck
ning öfver biskop Annerstedt», Strengnäs 85.

Nils Fredrik Sander, 1849—50.
Född 26 Sept. 1828, student i Upsala 48, fil. kand. 55, prom. mag. 57. 

Tjänstgjorde såsom duplikant i Örebro ht. 49 och vt. 50 och var därunder 
biträdande lärare i 1 och 3 klasserna. Blef prot.-sekreterare 70, kanslisekr. 
78, kansliråd 82, en af de aderton i Sv. akademien 89. Riddare och kom
mendör af flere ordnar. — Skald, vetenskaplig forskare och mångsidig förfat
tare samt därutinnan ännu (1900) verksam.

Anders Arhustander, 1850—52.
Född i Säter 29 April 1827, student i Upsala 46, fil. kand. 55, prom. 

mag. 57, prästvigd 55. Tjänstgjorde såsom duplikant i Örebro ht. 50—vt. 52 
och var lärare i matematik. Kons, amanuens i Vesterås 59, komminister där
städes 62, kyrkoherde i Köping 75; inspektor öfver Köpings pedagogi s. å., 
kontr. prost 76, L. N. O. 82, död 1895. Utgifvare af flera skrifter, hvaribland 
»Minnesord vid prästmötet i Vesterås 1878 öfver aflidne prästmän och läro- 
verkslärare».

Johan Albert Ekström, 1850—51.
Född i Örebro 6 Juni 1830, student i Upsala 49, fil. mag. 54, teol. kand. 

59. Tjänstgjorde såsom duplikant i Örebro ht. 50 och vt. 51 och var där
under biträdande lärare i kl. 1—3. Blef adj. vid nya elementarskolan i Stock
holm 63, tjänstg. e. o. hofpredikant 65, kyrkoherde i V. Vingåker 68; var 
præses vid prestmötet i Strengnäs 85 och utgaf därför »Pastoral-teologiska 

för ett års tid utbetalas till en extra lärare därstädes. Följande år anslog k. 
maj;t lika arvode till två sådana, hvarmed fortsattes till skolans fullständiga 
ombildning 1859. Redan med ht. 49 finna vi trenne duplikanter anställda, 
från och med vt. 55 äro fem sådana anställda och med ht. 57 ytterligare två, 
inalles sju. — Den 2 Sept. 51 anslog k. maj:t arfvode å 240 rdr banko, hvar 
åt tre sådana att utgå af besparingarna å anslaget till elementarläroverken i 
riket; 1853 d. 9 Sept, höjdes detta arfvode till 300 rdr banco och 1855 utgick 
dylikt arfvode åt fem duplikanter; från och med vt. 58 höjdes detta arfvode till 
600 rdr rmt. Från och med ht. 57 voro duplikanterna sju.



Hofstedt. Holmlin. C. A. F. Sädbom, 1854—80. CCLXXXVII 

studier öfver församlingsvården». Utn. till kontr. prost 88, L. N. O. 84, teo
logie doktor 93 och afled 1897.

Gustaf Adolf Hofstedt, 1851—53.
Född i Örebro 1812, där fadern var guldsmed och rådman. Blef student 

i Upsala 31, fil. mag. 48, var extra lärare i Nyköping 47 och vice kollega 48; 
anställdes såsom extra lärare i Örebro ht. 51 och var därunder lärare i mate
matik i kl. 1—3 tilis på vt. 63, då han afled den 26 Maj efter langvarig 
sjukdom.

Labs August Holmlin, 1852 —53.
Född i Thorshälla 1824, student i Upsala 46, prästvigd i Stockholm 47, 

prom. till fil. mag. 9 Juni 54. Var tjänstgörande duplikant i Örebro ht. 52' 
och vt. 53, biträdande i kl. 1—3. Tjänstgjorde i öfrigt såsom extra ordinarie 
på stiftet; tillträdde fcrirkolierdebefattningen i Trosa 61, men afled redan den 
24 Nov. 1863.

124. Carl August Ferdinand Sädbom, Ner., (1840) 1854—80.
Född i Asker den 12 Nov. 1813; fadern stadskassör i Öre

bro. Han blef student i Upsala 35 oeh prästvigd i Strengnäs 39' 
samt huspredikant s. å. hos grefve F. Kalling på Myrö. Hans 
varma intresse för naturvetenskaperna förmådde honom, som var be
stämd för det prästerliga kallet, att söka anställning i läroverkens 
tjänst, där, med det nyvaknade intresset för dessa vetenskaper, han, 
hoppades få en framtid. Till att han alltfort stannade där, bidrog 
sedermera en misslyckad ansökan i prästerlig väg. Så blef han 
vice kollega i Örebro ht. 40 och vt. 41, i Nyköping ht. 41 och 
vt. 42, i Örebro åter någon tid på hösten 43 samt större delen 
af året 44, hvarefter han här oafbrutet tjänstgjorde såsom vice 
kollega eller apologist, trots det att han befullmäktigades till kol
lega i Strengnäs 14 Dec. 1846, där han aldrig kom att tjänst
göra. Till lärare vid karolinska elementarläroverket i Örebro 
konstituerades han 1853 och tillträdde 1 Jan. 54; aflade disp. 
spec. 55 och past, examen 7 Okt. s. å.

Den genom konrektor J. D. Gellerstedts nitälskan grund
lagda och genom donationer af kommerserådet C. G. Broms (se 
pag. 269) och majoren Gust. Dankwardt-Lillieström på Kåsäter 
underhållna undervisningen i botanik fick i Sädbom en nitisk vår
dare, som tillika förstod att därför intressera sina lärjungar. Del
tagandet i denna undervisning var ännu frivilligt*)  och fortfor så 

*) Undervisningen meddelades under senare delen af vårterminen. Ar 1840 
t. ex. deltaga däri 43 af skolans 233 lärjungar; 1841 deltaga 86 af 232; 1842 
deltaga 71 af 257, o. s. v.
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till och med vt. 49. Denna undervisning skötte S. till en början 
utöfver sina lagligen åliggande göromål. Från och med vt. 47 
namnes han ej blott såsom »allmän lärare i botanik», utan äfven 
såsom lärare uti »naturhistoria, särskildt i apologistklassens öfver- 
sta afdelning». Från och ht. 49—ht. 59 uppehöll han under
visningen i naturalhistoria läroverkets alla åtta klasser igenom, 
skötte sålunda en lektorstjänst i detta ämne utan motsvarande för
måner. Ett erkännande af hans förtjänster härutinnan gafs, då 
k. maj:t 25 Aug. 1859 förklarade honom »berättigad, att utan 
hinder däraf att han ej undergått prof för filosofisk grad söka 
och vinna befordran till lektorstjänst i naturkunskap vid Strengnäs 
stifts elementarläroverk». Han sökte ock lektorstjänsten i detta 
ämne, som han så länge skött, men drog sig tillbaka för sin 
mycket meriterade medtäflare.

Såsom adjunkt vid läroverket biträdde han därefter med under
visning med naturkunskap genom skolans flesta klasser, särskildt i 
zoologi, hvari han på det högre stadiet ensam undervisade, — ett 
ämne, som han med sällsynt kärlek omfattade, liksom han ock 
inlade hela sin kraft i det värf han hade att fylla. Det vid Öre
bro läroverk på hans initiativ bildade och af honom (jämte läro
verkets inspektor doktor G. W. Gumælius) alltjämt riktade zoolo
giska museet, prydligt, väl ordnadt och efter förhållandena ganska 
rikt, var »hans älsklingsbarn, hans stolthet, den helgedom, där han 
ej tålde något intrång, det rike inom hvilket han enväldig här
skade». För långliga tider framåt har han därigenom hugfäst sitt 
■minne vid läroverket. Efter att i 40 år hafva tillhört detsamma 
afgick han med pension 31 Aug. 1880. Först två år därefter 
erhöll han ett offentligt erkännande såsom L. W. O. Efter en 
stilla och lugn lefnadsafton afled han den 3 Juni 1887.

125. Carl Fredrik Samuel Virgin, Gottl., (1849) 1855 
—56.

Född på Gottland 1821 och son till artillerikaptenen Fredrik 
Virgin, hvilken såsom ung officer deltagit i fälttågen i Pommern 
och Nordtyskland 1808 och 13 samt tåget till Norge 1814, egnade 
han sig i motsats till sin fader åt vetenskapernas fredliga yrke. 
Han blef student i Upsala och prom, till fil. magister därstädes 
16 Juni 48.



C. F. S. Virgin, 1855—56. CCLXXXIX

Med vårterminen 1849 började han sin tjänstgöring vid karolinska 
läroverket i Örebro såsom vik. lärare i moderna språk (för tjänst
ledige Englund), var duplikant läseåret 49—50 och sedermera vi
karie för Casström till vt. 55, då han den 24 Mars nämdes till 
ordinarie lärare *) vid läroverket och tog afsked från denna be
fattning i Sept. 1856. Under större delen af sin läraretid skötte 
han undervisningen i tyska och fysik i klass 4—8 och detta »med 
det lifliga intresse för kunskap och vetande, som satte den be
stämmande prägeln på hans personlighet».

Virgins intressen hade blifvit vända åt annat håll. En tek
nisk läroanstalt skulle inrättas i det uti många hänseenden fram
åtskridande Örebro och V. beslöt sig, att för en lärarebefattning 
därvid göra sig mera kompetent. Han sökte därför och erhöll 
anställning på hösten 56 såsom biträdande lärare i matematik och 
mekanik vid k. teknologiska institutet, samt i geometri och algebra 
vid slöjdföreningens skola i Stockholm och fortsatte därmed läse
året ut. Den 24 Juli 1857 förordnades V. af k. maj:t att under 
ett års tid förrätta föreståndarebefattningen vid tekniska skolan i 
Örebro och den 17 Juni 58 förordnades han att tillsvidare vara 
föreståndare därför. Från sin föreståndare- och lärarebefattning 
afgick han med pension den 30 Aug. 86 och förlefde i stillhet 
sina återstående år i Stockholm, där han afled den 28 Juni 1899.

■ I tekniska skolan voro hans läroämnen matematik och fysik 
och gjorde han sig känd som en utmärkt lärare, hvilken, oaktadt 
sitt ej alltid så vänliga sätt, i allmänhet var mycket omtyckt af 
sina lärjungar. Såsom organisatör och ledare af denna skola har 
han inlagt mycket stora förtjänster och bragt den till ett godt 
och vidsträckt anseende, som den allt fort bibehållit. Ett stort 
tillopp af lärjungar äfven från Norge hade denna skola, så länge 
detta land saknade sådana anstalter.

En mängd kommunala uppdrag lades på hans axlar, hvilka 
han plikttroget och med stor samvetsgrannhet skötte. Yttre er- 

') Virgin efterträdde konrektor, teol. kand. Casström, som 1 Maj 55 
tillträdde Sköldinge pastorat. Med Casströms afgång indrogs enligt kongl. br. 
5 Sept. 54 konrektorstjänsten vid läroverket och en ord. »lärare» skulle i st. 
tillsättas och Ekers prebendepastorat frånskiljas samt »tillsättas efter ansök
ning af kompetente lärare vid Örebro läroverk» och »domkap. nämna den 
efter fullmakten äldste». Callmander blef den ende innehafvaren af sistnämda 
befattning, som upphörde med hans afgång.

V XIX
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kännanden fick han efter hand mottaga i ridderskap af K. V. O. 
69, N. S:t O. O. och slutligen N. O. 82. — En stor personlig 
vänkrets har honom i kärt minne.

126. Viktor Theodor Almstedt, Ner., (1853) 1857—59.
Föddes i Vintrosa den 13 Dec. 1826; fadern komminister, 

slutligen kyrkoherde i Torshälla. Blef student i Upsala 45, fil. 
mag. 51; inträdde i läroverkens tjänst, då han ht. nyssnämda år 
förordnades till duplikant i Nyköping, hvarifrån han efter tvenne 
års tjänstgöring förflyttades hit till karolinska läroverket såsom 
vikarierande lärare i st. f. J. H. Ekendahl, hvarvid han biträdde 
såsom lärare i tyska och svenska språken i kl. 1—4 och fortfor 
därmed till 1 Maj 57, då han såsom konstituerad lärare härstä- 
des fick undervisningsskyldighet i latin på mellanstadiet samt i 
svenska språket i de lägre klasserna. Aflade disp.-prof för rektoratet 
i Askersund 4 Nov. 58, befullm. till rektor därstädes 11 Mars 59 
och tillträdde s. å.; var tillika vice gymnastiklärare därstädes 
66—82. Blef R. af K. V. O. 82 och afled 27 Okt. 85 under 
pågående läsetermin.

A. var sekreterare i Nerikes Bibelsällskap sedan 59 och i åt
skilliga år landstingsman.

Almstedt var den tredje i ordningen af lärare vid Örebro 
läroverk som blifvit befordrad till rektor i Askersund. Man var 
en ordningsälskande man rned klarhet i framställningen, rask i 
sitt väsende osh sätt, redbar och vänsäll.

127. Johan Valfrid Moback, Sud., (1851) 1858—75.
Föddes den 24 Mars 1821 i Eskilstuna, där fadern var råd

man. Student i Upsala 40 och prästvigd i Strengnäs 45, blef 
han någon tid tjänstgörande såsom e. o. på stiftet, hvarpå han 
aflade fil. kandidatex. i Upsala 1851 oeh prom, till fil. mag. s. å. 
Förordnades till duplikant vid karol, elementarläroverket ht. 51 
och extra lärare ht. 52 med undervisningsskyldighet i kristendom 
samt i historia och geografi i de nedre klasserna. Konstituerades 
till ord. lärare 19 Sept. 56, tillträdde 1 Maj 58. M. förblef 
alltjämt vid denna tjänst såsom adjunkt, ehuru han flera gånger, 
nämligen från ht. 54—vt. 59, läseåret 61 — 62 samt tvenne gånger 
på kortare tid med framgåtig bestridde lektorsundervisningen i 
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teologi och kyrkohistoria. Efter att sedermera hafva såsom adjunkt 
bestridt undervisningen än i latin och modersmålet, än i latin och 
kristendom, bestred han från 1864 undervisningen i kristendom 
uteslutande i klass. 1—5. Från 1864 efter Callmanders afgång 
såsom kyrkoherde i Eker, förestod han äfven pastoralvården där
städes.

Utan buller och bång gick han sin väg fram. »Bene vixit, 
qui bene latuit» tyckes hafva varit hans valspåk. För blygsam att 
fullgöra de prestanda som erfordrades för att såsom kyrkoherde 
träda i församlingens tjänst eller för att söka den lektion han så 
ofta med erkännande skött, förblef han stilla på den plats han 
en gång fått och skötte plikttroget och med stor duglighet sitt 
kall. Irriterande och ej sällan tröttande med sina i hastig följd 
framkastade frågor, var han dock städse med kärlek omfattad af 
sina lärjungar. Såsom kamrat kännetecknades han af »en anspråks
löshet, vänfasthet och tillbakadragenhet, som kom honom att före
draga en liten vänkrets framför stora sällskap. Nära känd af 
få hade han inga ovänner». — Utan egentliga dödsförebud afled 
han hastigt och oförmodadt den 19 April 1875.

128. Per August Wikander, Ner., (1852) 1858—86.
Son af kyrkoherden i Ekeby Per W., som var kollega i Öre

bro 1815—21, var han född i Knista den 11 Nov. 1824, blef 
student i Upsala 44, fil. kand. 51 och prom. mag. 54. Han in
trädde i läroverkens tjänst såsom extra lärare i Nyköping ht. 
51, blef vice kollega vid karol, läroverket i Örebro i st. f. 
tjänstledige G. Ramström ht. 52, extra lärare 53 och blef adjunkt 
12 Aug. 58 med tillträde följande månad. Samma år blef han 
tillika lärare vid tekniska elementarskolan i Örebro. Såsom extra 
lärare skötte han undervisningen i matematik i kl. 1—3, seder
mera förblef han lärare i detta ämne i skolans 4:de och 5:te 
klasser. — I många år skötte han jämväl den ansträngande be
fattningen såsom kamrerare vid Örebro läns brandstodsbolag.

Långt förr än man haft skäl att vänta bortgick han ur tiden 
den 10 Febr. 1886; han stupade på sin post.

W. var visserligen icke vetenskapsman och han gjorde ej heller 
anspråk därpå; men som lärare och pedagog försvarade han sin 
plats i främsta rummet. Han förstod som få att väcka de slum- 
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rande anlagen och elda lärjungarnes intresse för sitt ämne. Där
till kom hans djupa intresse för och hans personliga kännedom 
om hvar och en enskild, hvilket gjorde att han kunde träffa det 
för hvar och en säregna och därefter lämpa metoden.

En minnestecknare, själf lärjunge till honom, säger bland 
annat träffande: »Själf en gedigen karaktär, var han enkom danad 
att leda ynglingar. Med en sällsynt klarhet och reda i framställ
ningssättet förenade han en lugn, men fast energi att ej släppa 
ett spörjsmål förr än det af alla var fulleligen fattadt och till- 
egnadt. Och hvad disciplinen beträffar, så var W. en mästare i 
konsten att utan många ord, endast med sin lugna värdighet och 
sitt jämna godmodiga allvar leda och styra så, att allas tankar 
voro oafvändt riktade på hvad som förehades, ej på något annat. 
Det hvilade under W:s ledning öfver hela klassen en stämning af 
tyst men plikttrogen arbetsamhet och flit».

En lycka för såväl honom som lärjungarna var, att han i 
skolan uteslutande fick egna sig åt sin kära matematik och därtill 
på ett stadium, där han var sin ställning fullt vuxen.

129. Per Johan Hellbom, Ner., (1851) 1858—93.
Född i Örebro den 26 Sept. 1827, fadern sjättedelsinnehaf- 

vare. Efter förberedande studier i Örebro lärdomsskola och Streng
näs gymnasium, blef han student i Upsala 1848 och fil. magister 51. 
Inträdde ht. samma år i karolinska elementarläroverket såsom dupli- 
kant, och befullmäktigades därstädes till adjunkt 12 Aug. 58 samt 
tillträdde 1 Sept. s. å.; i hvilken befattning han oafbrutet kvar
stod till sitt afskedstagande. Hans undervisningsämnen har där
vid varit matematik och naturkunskap i skolans nedre klasser, tid
tals äfven tyska och historia; från slutet af 6O-talet har han tjänst
gjort såsom andraklasslärare. Därjemte har han varit lärare i Öre
bro söndagsskola åren 53—63; i botanik och zoologi vid tekniska 
skolan i Örebro 59—62; i naturalhistoria uti Risbergska elemen
tarläroverket för flickor 69—78. — Till riddare af V. O. utnäm- 
des han 86. Afsked med pension erhöll han 1 Sept. 93.

Har området för d:r Hellboms verksamhet och stora arbets
förmåga sålunda i skolan varit mycket trångt tillmätt, så har det 
däremot varit så mycket rymligare utanför skolans väggar, hvar
vid han gjort sig vida känd i vetenskapliga kretsar. Få elemen- 
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tarlärare torde hafva så som han förstått, att i vetenskapligt in
tresse tillvarataga sina mellanterminer och sin tid. För botaniska, 
särskildt lichenologiska undersökningar har han genomströfvat eller 
besökt alla provinser i vårt land, med undantag af Blekinge, och 
därtill vissa delar af Norge och Danmark. Så har han företagit 
undersökningar på Gottland 1857, Öland och Gottland 63, i Luleå 
lappmark 64, i Nerike 66 och 69, i Vestergötland 73, 84 och 86, 
i Östergötland 74 och i Gestrikland 77, delvis med statsunderstöd 
för undersökning af lafvegetationen; likaså öarne Orust, Tjörn, Hal
lands Väderö, Hven och Bornholm 84 samt Bornholm 86; — i 
Herjedalen och Norge 67, på bekostnad af Kryptog. Reiseverein; 
— åter i Luleå lappmark 71, i Norrland, hufvudsakligen Jemt
land, 75; i Helsingland, Jemtland och Herjedalen 78; i Medelpad, 
Ångermanland och Vesterbotten 81: alla dessa med understöd af 
k. vetenskapsakademien.

Då H. ej blott genomsökt så vidsträckta trakter, utan äfven 
varit den ende som på senare tider i lichenologiskt hänseende be
sökt Lappland, är det gifvet, att han funnit en hel mängd arter, 
nya för Sverige och äfven för vetenskapen, af hvilka han bestämt 
och namngifvit ej så få. Själf har han hedrats med att lafarter 
blifvit efter honom uppkallade. Så upptager Regensburger Flora 
för år 1870 en vid Vretstorp funnen lafart med namnet Lecidea 
Hellbomii Lahrn, och samma flora för 1874 en lafart från Herje
dalen, kallad Polyblastia Hellbomii (Lahm) Arnold. D:r H., som 
stått i vidsträckt och liflig vetenskaplig skriftväxling och lafbyte 
med in- och utländska lichenologer, framför allt tyskar, har be
vistat naturforskaremötena i Kristiania 1868 och 86, vid hvilket 
senare tillfälle han var vice ordförande i sektionen för botanik; 
samt mötena i Köpenhamn 73 och 92.

Efter sitt afskedstagande har han fortfarande lifligt sysselsatt 
sig med sin vetenskap. Redan under åren 68—73 ordnade han 
riksmusei dåvarande skandinaviska lafsamling och har sedan år 
1894 ordnat hvad som dittills tillkommit; under åren 94—96 
äfven största delen af riksmusei extra-skaudinaviska lafsamling.

Lika oaflåtligt verksam har d:r H. varit såsom författare. Utom 
gradualdisputatiou och uppsatser i tidskrifter har han utgifvit föl
jande arbeten.
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»Försök till lärobok i mineralogi för nybegynnare», Stockholm 65: »Be
richt von einer bot. Reise in Herjedalen mit angrenzenden Theilen Nor
wegens», i Regensburger Flora 68; »Nerikes Lafflora I», i Orebro läroverks 
program 70; »Nerikes Lafflora», Or. 71; Uppsatser i Hedwigia 69 och Bot. 
Notiser 72. Vidare: Lichenologiska anteckningar från en resa i Lule lapp
mark sommaren 64; Kort redog. för de lichenol. undersökningarne i Nerike66; 
Rariores Lichenum Species, quas in Nericia invenit, 67; Om Nerikes lafvegeta- 
tion, 71; Bidrag till Lule lappmarks lafflora, 75; Berättelse om en för Liche
nologiska forskningar företagen resa i Norrland sommaren 81; Norrlands laf- 
var, 84; Laf-vegetation på öarne vid Sveriges vestkust, 87; Bornholms lafflora, 
90: hvilka alla äro tryckta i k. vetenskapsakademiens handlingar eller i öfver- 
sikterna. Slutligen ock »Lichenæa Neo-Zeelandica sev Lichenes novæ 
Zeelandiæ, a Sv. Berggren annis 1874—75 collecti, odditis speciebus indidem, 
hue usque cognitis, breviter commemoratis», Stockholm 96 (tr. i Bihang till 
k. vet.-akad. handl. 1896).

130. Erland Herlén, Verml., (1852) 1858—71.
Herlén föddes i Väsehärad den 8 Nov. 1823, fadern löjtnant. 

Blef student i Upsala 44 och fil. mag. 51. Anstäldes såsom du- 
plikant vid karolinska läroverket ht. 1852 och tjänstgjorde där 
öafbrutet, till en början såsom biträdande lärare i tyska och histo
ria, sedan i franska och tyska, längre fram ensam lärare i engel
ska och tyska i de öfra klasserna. Befullmäktigades till adjunkt 
vid läroverket 12 Aug. 1858. Under Mars—Juli 1859 företog 
han för språkstudier en resa till Tyskland, Schweitz, Frankrike 
och England. Aflade disp. spec, för lektion i främmande lefvande 
språk 28 Sept. 59. Afled efter en tärande sjukdom den 24 
Febr. 1871.

Med H. bortgick en ovanligt dugande och högt uppburen 
lärare. Till fullo måste man instämma i hvad som yttrades om 
honom i läroverkets årsredogörelse för 1871: »Sällan har ett 
dödsfall inom vänners, kamraters och lärjungars krets väckt så 
allmän och uppriktig sorg. Utmärkt såsom lärare förenade han 
nämligen i sitt väsende med karaktärens fasthet och kraft en viss 
enkelhet och trygg öppen rättframhet, som tillvann sig allas deras 
hjärtan, som kommo med honom i närmare beröring. På en gång 
gladlynt, godmodig och allvarlig, var han en af de få lyckliga 
människor, som, ehuru vägadt ett sådant yttande än kan synas, 
endast kunde vinna vänner». — Äfven i vidsträcktare kretsar 
verkade han genom utgifvande af en förtjänstfull lärobok i engelska 
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språket, som mot slutet af hans lefnad utkom och antogs såsom 
lärobok vid många af rikets elementarläroverk.

Herlén var den förste lärare i engelska språket vid detta 
läroverk. Rektor Gumælius hade nämligen med sin praktiska och 
öppna blick för tidens kraf redan med höstterminen 1856 infört 
undervisning i detta språk från och med femte klassen och uppåt. 
Afven latinare fingo — till deras glädje — däruti deltaga, hvar
med fortsattes länge framåt, tills bestämdt förbud däremot från 
ecclesiastikdepartementet ankom.

131. Per Diedrik Lagerholm, Ner., (1853) 1858—69.
Son af förste landtmätaren Lagerholm i Örebro föddes han 

12 Sept. 1824, blef student i Upsala 46, fil. mag. 51, prästvigd 
i Strengnäs 52 och past.-adjunkt i Stockholm s. å. Tjänstgjorde 
tidtals under mellanterminerna såsom e. o. på olika ställen i stiftet. 
Inträdde i skolans tjänst såsom v. kollega i Örebro vt. 53, blef 
duplikant ht. s. å. samt befullm. till adjunkt därstädes 12 Aug. 
58. Ifrån vt. 56 var han biträdande lärare i latin i kl. 2—8; 
från och med ht. 62—66 förstaklass-lärare, som han med stor fram
gång skötte, slutligen lärare i teologi i skolans mellanklasser. Till
trädde såsom kyrkoherde Södertelje pastorat 1 Maj 69. Under 
sin tjänstgöring i Örebro var han tillika lasarettspredikant äfven- 
som fångpredikant från 1863 och reg.-pastor vid Lifregementets 
husarer från 1864. — Ordf, i Örebro stads fattigvårdsstyrelse från 
63 och i allmänna barnuppfostringsinrättningen sedan 65.

Utan ersättning tog han hand om skolans boksamling, ord
nade den efter fack och utgaf katalog däröfver 1855. — I Upsala 
hade han äfven utgifvit katalog öfver Söderm. och Ner. nations 
bibliotek.

Af dessa allmänna konturer framgår, tydligt, att L. var en 
ovanligt verksam man, som väl tillvaratog sin tid. Visserligen 
var hans begåfning som skolman ej så stor; men han använde 
troget sina gåfvor och vann sina lärjungars såväl uppmärksamhet 
som kärlek. Såsom präst var han mera på sin rätta plats. Öfver- 
allt förstod han att vinna aktning och tillgifvenhet såsom en all
varlig lärare och varmhjärtad själasörjare. Såsom enskild person 
vann han tillit och förvärfvade en stor vänkrets genom sitt kärn- 
fasta och flärdfria väsen. — Djupa och bittra förluster i hans 
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husliga lif i förening med vekt lynne och ansträngande ämbets
verksamhet bröto hans kraftigt anlagda natur i förtid. Han afled 
6 April 1875.

Ehuru följande lärare ej tjänstgjorde under denna period så
som ordinarie lärare härstädes, upptagas de dock, enär de före 
ht. 1859 uppehöllo under längre eller kortare tid duplikantbefatt- 
ningar vid läroverket.

132. Carl Johan Henric Lund, Sud. (1855) 1859—92.
Född i Nyköping 5 Sept. 1827; fadern slutligen häradshöf- 

ding i Lifgedingets domsaga. Efter genomgångna elementarstudier 
i Strengnäs skola och gymnasium, blef han student i Upsala 46, 
fil. kand. 54 och prom, till fil. mag. 57. Med vt. 55 inträdde 
han i karolinska läroverkets tjänst såsom duplikant och har sedan 
dess oafbrutet tillhört detsamma till sitt afskedstagande 92. Till 
adjunkt vid läroverket befordrades han 1859 och tillträdde 1 Dec. 
samma år.

D:r L:s undervisningsskicklighet och arbetsförmåga har tagits 
i anspråk på läroverkets alla stadier och i olika ämnen. Hvar 
behofvet för tillfället gjort sig gällande har han, såsom förr gym- 
nasieadjunkterna, fått stå färdig. Såsom duplikant och vikarierande 
lärare undervisade han än i välskrifning och historia, än i historia 
och matematik, än i latin och teologi; såsom adjunkt förnämligast 
i historia och geografi och det i olika klasser från de nedre till 
till de högsta; ifrån ht. 72—ht. 75 uppehöll han den historiska 
lektionen.

Ett offentligt erkännande kom honom till del såsom R. af 
K. V. O. 91. Från sin tjänst afgick han med pension den 10 
Okt. 92, sedan han oafbrutet i 37 V2 ^r genom trägen och fram
gångsrik verksamhet gagnat detta läroverk. Efter väl förrättadt 
värf njuter han nu sitt otium »cum dignitate».

133. Carl Fredrik August Ljungberg, Ner. (nat.), (1855) 
1860—91.

Föddes i Hjulsjö församling af Vesterås stift den 21 Juni 
1825, där fadern var kyrkoherde. Student i Upsala 45, fil. mag. 
54, aflade präst- och pastoralexamen samt prästvigdes i Strengnäs 
29 Juli 76.
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L. inträdde i skolans tjänst, då han vt. 55 blef duplikant 

vid karolinska högre elementarläroverket i Örebro, hvarest han 
blef befullmäktigad till adjunkt 29 Dec. 59 och tillträdde 1 Jan. 
60. Under sin läraretid fick han pröfva sin undervisningskonst i 
rnånga af skolans läroämnen och på olika stadier. Såsom dupli- 
kant biträdde han med undervisningen i matematik, svenska och 
kristendom; fr. o. m. 1859 undervisade han äfven i hebreiska, 
därpå blefvo hans undervisningsämnen svenska språket, grekiska 
och kristendom i läroverkets mellanklasser och tjänstgjorde såsom 
vice lektor i teologi och hebreiska under läseåret 77—78.

Men hans undervisningsskicklighet och stora arbetsförmåga 
togs dessutom i anspråk på mångahanda sätt. Så var han lärare 
i Örebro stads söndagsskola 56—62: i Örebro tekniska skola uti 
historia och geografi 57—62; i Risbergska elementarläroverket för 
flickor 62—75; t. f. regementspastor vid k. Lifregementets husar
kår 1 Maj 78 och ordinarie 79 samt predikant vid länslasarettet 
från 1 Maj 79.

Att medhinna allt detta förutsätter konsten att väl tillvara
taga sin tid samt en stor arbetsförmåga och en sådan egde han. 
Liflig och fryntlig som han var, förstod han ock att göra sina 
lektioner lifliga och rycka sina lärjungar med sig. Trots sitt lätt
rörda, häftiga och något ojämna lynne, hvaraf en yr ungdom 
kunde känna sig hugad att begagna sig, var han alltid situationen 
vuxen, hade herravälde i sin klass, upprätthöll tukt och ordning 
samt vann sina lärjungars sympati. För öfrigt var han »en man 
af bottenärlig karakter».

Vid nära 50 års ålder aflade han en vacker pastoralexamen; 
men hans längtan att få i stillhet sluta sin verksamhet på lands
bygden såsom församlingsherde, gick icke i uppfyllelse och där
med torde han till sin lycka hafva undgått hårda missräkningar. 
Äfven han bortgick ur tiden förr, än man kunnat vänta den 19 
Jan. 1891.

134. Nils Christian Gellerstedt, Ner., (1857) 61—94.
G., som var född i Lennäs den 27 Maj 1831, son af där- 

varande kyrkoherde, sedermera prosten i Knista Ad. Chr. Geller
stedt, förut konrektor i Örebro, var den tredje läraren härstädes 
af denna väl kända präst- och läraresläkt. Genomgick karolinska 
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lärdomsskolan härstädes och Strengnäs gymnasium, hvarifrån han 
blef student i Upsala 50, fil. kand. 56 och prom. fil. mag. 57. 
Med höstterminen s. å. förvärfvades han såsom duplikant vid karo
linska läroverket, enär han var behöflig därstädes för meddelande 
af undervisning i fysik och kemi, hvilket ingen dåvarande lärare 
kunde åtaga sig. För ernåendet häraf utverkade rektor Gumælius 
att medel till aflöning åt honom liksom åt duplikanten Drake 
skulle i nödfall få tagas af en läroverkets fond, öfver hvilken 
biskopen ensam egde att disponera. G. tjänstgjorde sedan såsom 
vikarierande adjunkt till vt. 60, då han förflyttades till Nyköping 
att i därvarande, på reallinien fullständiga läroverk i egenskap af 
t. f. kollega bestrida den högre undervisningen i matematik. Samma 
år befullmäktigades han till adjunkt i Gefle, året därpå till adjunkt 
i Örebro, hvilken befattning han tillträdde 1 Juli s. å. och tjänst
gjorde nitiskt och plikttroget i denna (genskap såsom hafvud- 
lärare i fysik och biträdande lärare i matematik till sin död den 
9 Febr. 1894.

Alltifrån hösten 1876 var han tillika en nitisk vårdare af 
läroverkets myntsamliug och har däröfver utgifvit en beskrifning 
tr. i läroverkets årsber. 79—81.

135. Johan Conrad Kjellström, Ner., (57) 64—79.
Född i Örebro den 25 Okt. 1832; fadern handlande. Efter 

att hafva genomgått apologistskolan och det kort förut fullständigt 
blifna läroverket i Örebro, aflade han studentexamen i Upsala 
1851, fil. kand. 56 och blef fil. mag. 57. Med höstterminen s. å. 
inträdde han såsom duplikant vid karolinska läroverket i st. f. 
V. Th. Almstedt, som 1 Maj 57 tillträdde ordinarie lärarebefatt
ning efter Virgin; tjänstgjorde sedan som vikarie till höstterminen 
60; åter duplikant i Örebro vår- och höstt. 62, extra lärare vt. 
63—1 Maj 64, då han tillträdde adjunktsbefattning i Strengnäs. 
Bef. till adjunkt i Örebro 21 Juli 64 och tillträdde 1 Ang. s. å. 
Biträdde under sin första läraretid med undervisning i historia 
och geografi i de nedre klasserna, sedermera i latin, tyska och 
svenska i skolans mellanklasser. Aflade pastoralexamen 1871 och 
åtnjöt tjänstledighet från och med 72, hvarefter han egnade sig 
åt kyrkans tjänst såsom ex. ord.; utnämdes till komminister i Bot
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kyrka och Salem 78, men afled efter en långsamt tärande sjuk
dom, innan han hann tillträda, den 2 Febr. 1879.

K. var en personlighet, där hjärtats, hufvudets och den fasta 
karaktärens bästa egenskaper voro förenade. Fin kännare af musik. 
Ehuru plikttrogen och nitisk, var han, oaktadt sina förträffliga 
egenskaper i öfrigt, ej passande för lärarekallet, hvadan han, föl
jande en tidig böjelse, sökte sin verksamhet på ett fält, där han 
hoppades kunna med mera tillfredsställelse gagna, men hvilken 
verksamhet döden i förtid afbröt.

136. Gustaf Axel Ludvig Drake, Nob., Sud., (1857—61).
Född i V. Vingåker 16 Febr. 1834; fadern löjtnant. Efter 

elementarstudier i Örebro blef han student i Upsala 54 och prom. 
till fil. mag. 57. Afven han förvärfvades såsom duplikant vid 
karolinska läroverket i Örebro ht. 57 på grund af hans behöflig- 
het därstädes: han var nämligen känd såsom särdeles lämplig att 
biträda vid den då mycket ntvidgade undervisningen i franska 
språket, hvartill ingen lärare i öfrigt ansågs nog användbar, hvar- 
förutom en förstärkning behöfdes för delning af de tre nedersta, 
öfverbefolkade klasserna. Härmed voro inalles 7 duplikanter här- 
städes anställda, sålunda två utöfver det förut vanliga antalet. — 
Drake tjänstgjorde sedermera såsom biträdande lärare i moderna 
språk till och med höstt. 61, hvarfter han blef vice koll, i Ny
köping. Under tiden befullmäktigades han till kollega i Asker- 
sund 61, men tjänstgjorde där ieke. Aflade disp. spec, för lek
toratet 65 och bef. till lektor i lefvande språk vid Nyköpings 
läroverk 7 April s. å., i hvilken befattning han tjänstgjorde till 
sin död 1896. — B. N. O. 88.

Förf, till åtskilliga arbeten i språkvetenskap och i uppfostrings- 
samt läroverksfrågor, i hvilkas diskussion han lifligt deltog.



ccc Sångundervisning enligt skolordningarna.

V.
SANGUNDERVISNING OCH SÅNGLÄRARE.

I medeltidens skolor intog sångundervisningen ett framstående 
rum och kantor hade ett stort anseende. Äfven vår första skollag 
efter reformationen, hvilken förekommer i 1571 års kyrkolag, fram
håller undervisningen i sång och tilldelar den rätt många timmar 
i veckan. I kapitlet om »Ordning huru läsas skal j Scholerna» he
ter det i fråga om inåndagslektionerna: »Ytterligare strax effter 
måltijdh ifrå thet tolff slår iu til itt slår, skola allesammans som 
lyda til then andra, tridie eller fierde kretzerna öffvas in Musica, 
bådhe Chorali och figurativa. Icke at the allenast sjunga ex usu, 
uthan at the ock på samma tijd warda underwijste in Rudimentis 
Musicce. Och skal thenne timen brukas til sång, icke måndagen 
allenast, uthan ock så the andra dagarna j wekonne».

Skolordningen af 1611 föreskrifver också att tiden kl. 12—1 
hvarje dag skall vara allmän sångtimme. I första klass skulle 
under ledning af dess kollega sjungas psalmer af David och Luther; 
i andra klass koralsång såsom Kyrie, Venite, etc., i närvaro af 
etymologen; i tredje och öfre klassen antiplionce, responsoria och 
cantus figurativus (harmonisång), i närvaro skiftesvis af rektor, 
konrektor och kollega supremus.

Äfven skolordningen af 1649 förlägger sångundervisningen 
till samma tid. I första klass: sångöfningar, sjungande af några 
lätta svenska psalmer, inhemtas ock nottecknen. I andra klass: 
de som ega röst må inhemta första grunderna i harmonisång; i 
musik inöfvas tonerna och sjungande af Kyrie jemte svenska psal
mer; i tredje och fjerde klass: i musik öfvas dels choral, dels 
harmonisång med tillägg af de nödvändiga teoretiska reglerna.

Skolordningen af 1693 bestämmer likaså att hvarje dag kl. 
12—1 skall användas till musica choralis och af dem som hade 
röst äfven till musica figurativa.

Skolordningen af 1724 gör någon ändring. Nu skulle samma 
tid på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar därtill användas.
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Motsvarande timmar på onsdagar och lördagar skulle «räknande 
öfvas af apologisten«. Tidens utilism börjar göra sig gällande. Uti 
nedre skolan skulle alla öfvas i musica chorali, «således att den 
kollega, som till sjungande är bekvämast, måste antaga direktio
nen af sången emot den lön, som denna sysslan kan tillslagen 
vara eller blifva, och uppteckna notas musicales på de psalmer, 
hvilka höra till följande söndag, och i anledning däraf lära skol- 
piltarna sjunga de nämda psalmerna; men därest särskilda perso
ner finnas med apart lön för sången uti skolan försedda, må det 
efter vanligheten blifva». »Hvad musica figurativa angår, måste 
rektor cantus däröfver sörja och icke allenast öfva gymnasisterna, 
utan ock af trivialskolan utvälja dem som därtill böjlige äro». I 
gymnasierna skulle sång öfvas alla dagar kl. 12—1.

Skolordningen af 1807 föreskrifver, att alla skulle öfvas i 
kyrkosång två timmar i veckan; alla i »nedre skolan» öfvas i koral
musik efter musikaliska noter; de som härtill »voro fallne och skick
lige» skulle äfven undervisas i musica figurativa. Till sångtimmar 
skulle väljas tid helst eftermiddagen och »bestämmas af eforus, i 
lämplig förening med de öfriga lektionerna». Undervisningen skulle 
ske af den antagna kantorn, och, där en sådan ej funnes, af den 
kollega, som därtill skickligast vore, eller af någon annan, den 
eforus med konsistorium härtill tjänlig pröfvade. Helst skulle nå
gon »litterär person antagas, som utom detta göromål äfven kan 
biträda läraren i första gemensamma klassen, i den händelse bar
nens antal blifver där så stort, att det icke kan af en ensam lärare 
tillbörligen skötas». »Han skall då utom sin lön som sångare, 
njuta någon del af de s. k. djäknepenningarna». Därtill skulle 
han ock få räkna enkla tjänsteår, om han framdeles skulle söka 
befordran.

Den förnyade skolordningen af 1820 föreskrifver, att alla 
skulle öfvas i koralsång och fördenskull indelas i två eller tre 
sångklasser, efter ungdomens större eller mindre talrikhet. »Alla 
efter läroboken anvista öfningar» skulle före afgången ifrån sko
lans öfversta klass vara inhemtade. Dagen före sön- och helg
dag skulle alla lärjungarna, förenade till en sångklass, — äfven 
gymnasiernas där sådana funnos — inöfva psalmerna till följande 
högmessogudstjänst. Skulle dessa vara förut väl kände, så skulle 
denna timme användas till »öfning i flerstemmig sång af koraler,
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svenska messan eller annan tjänlig musik». Sångöfning skulle 
hållas alla dagar på den timme, som följde på förmiddagens sista 
undervisningstimme i läroämnena.

Dessutom skulle vid alla läroverk, der director musices fans, 
fyra timmar i veckan, två på onsdags och två på lördags e. m., 
de af lärjungarne öfvas uti instrumentalmusik, hvilka af en sådan 
undervisning önskade sig begagna.

Alla de lärjungar, som vid sångtimmen icke voro upptagne, 
skulle pä samma tid bevista gymnastiken, där en sädan funnes in
rättad.

Detta är den första skolordning, där gymnastik såsom öfnings- 
ämne finnes omtalad. Gymnastik behöfde dock icke förekomma 
annorstädes, än där detta läte sig göra. Enligt det bifogade sche
mat skulle gymnastik öfvas fyra timmar i veckan. Från och med 
1840 långt in på 1860-talet öfvades den samtidigt med sång- 
öfningarna, hvarigenom gymnastikklasserna sammanföllo med sång
klasserna, till stort men för gymnastikundervisningens ändamåls
enliga ordnande.

»Direktörs-sysslan för musiken» skulle tillsättas i föreskrifven 
ordning af vederbörande konsistorier; men till kantor kunde skol- 
kollegiet med efori bifall taga »hvilken som helst, vare sig tjänste
man eller icke, inom eller utom läroverket, som befinnes skicklig 
att ungdomen uti koralsången undervisa». Han lika litet som 
direktören behöfde ej heller tillhöra stiftet.

I denna skolordning förekommer ock för första gången »in
struktion för lärare uti koralsång och instrumentalmusik».

Vid Örebro skola meddelades ifrån äldsta tider allt fortfaraude 
undervisningen i sång alla läsdagar kl. 12—1 intill år 1849, med 
undantag af tiden från 1830, då denna timme på onsdagen var 
anslagen till »rektors timme», den s. k. »kladden».

Från och med 1824 voro lördagar och från 1830 äfven ons
dagar kl. 2—3 e. m. anslagna till öfniug uti instrumentalmusik 
för dem, som det önskade.

Att för äldre tider något närmare redogöra vare sig för själfva 
undervisningen, huru skolordningens föreskrifter utfördes, eller för 
lärarne i detta öfningsämne, låter sig svårligen göra af brist på 
tillräckliga källor därför. En kort antydan huru sångöfningar 
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inom och utom skolan bedrefvos på 1600- och början af 1700- 
talet är meddelad i fjärde häftet af detta af detta arbete, sid. 
38—41. Någon särskild lärare i detta ämne förekom icke förrän 
mot slutet af 1700-talet, såvidt icke för någon kortare tid kan
torn vid stadens kyrka haft detta uppdrag, Undervisningen till
kom någon af apologisterna eller kollegerna, den »som till sjun
gande är beqvämast». Att under sådana förhållanden det icke 
alltid kunde vara så väl bestäldt med denna undervisning ligger i 
öppen dag. Också klagas ofta däröfver. Man begär till apolo- 
logista någon som är »kunnig i sjungande» eller någon som är 
förfaren i musik, någon som »kan öfva ungdomen i denna konst» 
o. s. v. Understundom afslås en sådan begäran af konsistorium. 
Så t. ex. 1659 då stadens vice pastor Johannes Beclcius föreslås 
till apologista och director cantus, eftersom en sådan behöfves å 
kyrkans och skolans vägnar». Vid andra tillfällen bifalles en sådan 
begäran och hänsyn tages till en sådan förfarenhet, då en lärare 
tillsättes, såsom t. ex. då Laurentius Collberg 1708 namnes till 
kollega. Andra förmanas vid tillträdet af sina tjänster, att »öfva sig 
i musican». Någon gång var ställningen så gynnsam att själfva 
rektor var hemmastadd i musikens ädla konst och intresserade sina 
lärjungar därför. Så rektor Walingius, som »på lediga stunder 
undervisade sina lärjungar i musiken».

Naturligtvis var äfven aflöningen knapp. På 1660-talet synes 
kantor bland annat fått i lön 20 daler af Eskog. Kollega 
Olaus Nythelius har af sockengången i Knista 1695 pro cantu 15 
daler. Kantor åtnjöt därefter sockengången, så länge den varade, 
i Knista och Hidings, både för- och eftergång. Efter 1780 upp
buros djäknepengarne af kronofogden och fördelades sedan mellan 
kollegerna, kantor och skolares. Ar 1791 erhöll kantor af djäkne
pengarna 7 rdr och 45 sk. banko; 1802 af djäknepengarne 8 rdr 
och 3 rdr 32 sk. banko, ränta af Ola Månssons donation. Efter 
nya lönestaten enl. ständernas anslag vid riksdagen 1818, erhöll 
kantor 9 t:r spanmål och kontant 11 rdr 13 sk. banco. Enligt 
löneregleringsstaten af 1831 åtnjöt kantor i arvode 15 t:r spanmål, 
beräknadt till 90 rdr banko. 1855 bestämdes lönen till 300 rdr 
banko; efter 1858 utgick den med 500 kr., med ålderstillägg efter 
5 år 750 kr. och 10 år 1,000, hvilket belopp höjdes 1874, hvar- 
jämte en tillfällig löneförhöjning inträdde 1882 och 1898.
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Af de i det föregående omnämnda lärare, hvilka såvidt man 
kunnat finna tillika varit sånglärare märkas:

Petrus Andreas Ekenius, koll. 1661—74, omtalas 1661 
såsom bland annat mediocriter versatus in musica.

Canutus Petri, 1670, begärdes 1669 till apologist, efter 
han kan musicam exercera, och fick därför 1670 bref på collega- 
tum i Örebro, men dog en månad efter sin ankomst till staden.

Olaus Olai Nythelius, kollega 1687—1710, bar sockengång 
utom i andra socknar särskildt i Knista pro cantu. Har vitsordet 
att vara en utmärkt sångare, men blir slutligen mycket försumlig, 
så att rektor 1707 klagar bland annat, att »cantus figurations lig
ger alldeles ödelagd genom hans förvållande». »Här hjälpa inga 
förmaningar».

Laurentius Collberg, koll. 1708—17, förordnades 1710 
att tillika »informera ungdomen in cantu figurationis emot det 
underhåll som vid den uppvaktningen faller».

Johannes Bergling, apologist 1717—35, förestod tillika 
sången i skolan (»egregie informavit et cantui simul præfuit»),

Johannes Nicolai Mellring, koll. 1736—54, tillika sång
lärare i skolan, slutligen utfattig och utsliten. 1741 klagas, att 
»sången lider under hans bristande förmåga att lära andra».

Olaus Berggren, kollega 1754—63, antogs till förenämndes 
vikarie 1752 äfven i sångsysslan. Anhåller 1755 att få sångtim
men, hvilken af ålder plägat vara mellan 12—1, i stället ändrad 
till kl. 10—11. Konsistorium var benäget för bifall, men skulle 
först meddela sig med rektor Höijer. Synes icke hafva ledt till 
någon ändring; om så skett, har denna anordning varit af kort 
varaktighet.

Af särskildt anstälda lärare i sång och musik hafva vi (un- 
nit följande:

Olaus Georgei, 1658, omtalas då såsom director cantus 
och »får för detta år något participera af apologist® lön och 
deputat».
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Johan Lenning, organist vid Örebro kyrka, omtalas vid mid- 
tep af 1760-talet och under sådana förhållanden (h. 4, sid 241), 
•att man torde kunna antaga det han någon tid tjänstgjort som 
kantor. L. var född i Enköping 1709 och dog i Örebro 1791.

Lars Wallstedt, född i Längbro 1743, omnämnes 1777 
såsom kantor, då skjutsersättning tillerkändes honom, för att vid 
tinget bevaka en inteckning i häradsdomaren Olof Månssons i 
Rösavi egendom (se h. 4 sid. 241—42).

Carl Fredrik Hallberg omnämnes i skolkatalogen för 1780 
såsom kantor. Några närmare upplysningar om honom har icke 
kunnat i tillgängliga handlingar vinnas. Någon katalog nämner 
ej heller vidare hans namn.1

Först från och med 1800 hafva vi en sammanhängande serie 
af särskildt anställda lärare i sång och musik:

1. Johannes Godefridus Zaar, 1800—09, kungl. kammar- 
musikus. Han var född i Karlskrona den 15 Maj 1754, inflyttade 
därifrån till Örebro 1799 såsom organist och kantor vid stadens 
kyrka och omtalas 1800 såsom kantor vid skolan. Afflyttade möj
ligen 1809, åtminstone synes han ej vidare till i kyrkoböckerna, 
hvarken i husförhörsbok eller i dödbok. Han namnes i hosföl- 
jande anteckningar af assessor Morén.

2. Per Granlund, 1810—24, var född i Vintrosa 1756, 
kom till Örebro 1810 såsom klockare och organist, och antogs 
tillika såsom kantor vid skolan. Dog därstädes den 12 Februari 
1824.

3. Anders Lundvall, 1826—40, tit. musikdirektör, L. var 
född i Götlunda den 26 Okt. 1779, inflyttade från Nyköping till 
Örebro 1826 såsom klockare och organist; och var tillika lärare 
i musik och sång vid Schola Carolina. Afled i Örebro den 8 
Juli 1840.

4. Carl Gustaf Valerius, 1840—42, kapten. Antogs efter 
Lundvall af skolkollegiet med efori bifall till lärare i sång och 
musik vid skolan den 10 Sept. 1840, samt tjänstgjorde till och 
med vt. 1842. Anmälde den 5 Sept. s. å. att han på grund af.

v XX
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svår sjukdom ej vidare kunde sköta platsen. Under en del af vt. 
,1841 åtnjöt han tjänstledighet, för att inför musikaliska akademien 
aflägga examen.

Valerius var född 1796, utnämndes till fänrik vid Nerikes 
regemente den 7 Maj 1816, befordrades efter tagen officersexamen 
till löjtnant 1818, till kapten och kompanichef 1833, erhöll såsom 
sådan afsked från regementet den 13 Februari 1836. Afled i 
lungsot den 9 Jan. 1843. Vid afskedstagandet från skolan utta
lade lärarekollegiet sin tacksamhet för hans »ådagalagda beröm
värda nit och skicklighet samt den goda framgång, med hvilken 
han undervisat och handledt ungdomen i sina ämnen».

5. Carl Johan Lewerth, 1842—1888, musikdirektör. L. 
var född i Arboga den 13 Juni 1818; fadern borgare; aflade 
musikdirektörsexamen 1839, blef organist och kantor vid Örebro 
kyrka 1841, lärare i musik och sång vid karolinska skolan 1842.

Framstående såsom musiker, synnerligen på orgel, och kom
positör, har han af trycket utgifvit en mängd sång- och musik
stycken, samt »svenska kyrkans koralbok», bearbetad för kyrkan, 
skolan och hemmet, 1860, nionde uppl. 95. L. var ock nitisk i 
sitt kall såsom lärare. Innehafvare af medaljen Litteris et Artibus. 
Afled i Örebro den 25 Maj 1888.
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VI.
LÄRARE I TECKNING.

Enligt kongl. cirkuläret af 1 November 1839 hade ett årligt 
arvode af 120 rdr banko blifvit anslaget åt lärare i teckning, 
hvilket höjdes till 300 rdr banko 1855 och till 500 rdr rmt efter 
1858 med förhöjning efter 5 och 10 år. Förhöjningar hafva 
sedermera inträdt 1874, 78 och en tillfällig åren 1882 samt 98. 
Sättet för tillsättandet var ännu ej närmare bestämdt. Tillgång 
på särskildt därtill utbildade lärare fans ej, lika litet som på nå
gon gymnastik-lärare som från Centralinstitutet vore utexaminerad. 
Rektor föreslog därföre att med öfningslärares tillsättande borde 
uppskjutas, tills det afgjordt blifvit, huru de skulle tillsättas. De 
första lärarne på hvardera området antogos därföre af eforus och 
skolkollegiet gemensamt.

1. Karl Gerhard Palmstruch, 1840—43, generalstabs
officer, blef den förste läraren i teckning och antogs på före- 
nämnda sätt den 12 Sept. 1840, samt tjänstgjorde till och med 
vt. 43, då han icke längre hade tillfälle att fortfara med sin under
visning i skolan.

Palmstruch var född 1802 i Stockholm, son af majoren Carl 
Urban P., som var med i Finland 1789—90. Han blef student 
i Upsala 1817, fänrik 1821 och löjtnant 1829 vid Vestmanlands 
regrte; generalstabsofficer 37, kapten i armén 40 och vid regemen
tet 41. Erhöll afsked 1850, men kvarstod i armén. Inrättade 
1838 och förestod till 1844 en militärskola i Örebro, hvilken 
hade godt namn om sig. P. dog i Eskilstuna 1872, den siste 
af sin ätt.

Deltagandet i teckning och ritning var under nu afhandlade 
period frivilligt. Vårterminen 42 deltogo af 235 lärjungar 147 i 
teckning och vt. 43 af 257 lärj. 120 o. s. v.

2. Abraham Oskar Gestrin, 1843—47, löjtnant, anmälde sig 
vid Palmstruchs afgång såsom hugad att mottaga och sköta be-
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malda befattning, och hade han till sin skrifvelse fogat »officiella 
betyg om dels fullgod och berömlig, dels utmärkt skicklighet i 
ritning», och då han »desutom vore af rektor och kollegiet väl 
känd», föreslogs han till platsen samt konstituerades därtill af 
eforus den 24 Maj 1843 samt kvarstod vid denna befattning till 
och med ht. 47.

Gestrin var född den 11 Mars 1812, utnämndes till fänrik 
vid Nerikes regemente den 24 Aug. 33, aflade officersexamen 14 
Maj 34, genomgick militärläroverket vid Marieberg 35—38, blef 
andre löjtnant 37, regements-kvartermästare 43, andre kapten 49. 
R. S. O. 60, samt erhöll afsked med pension 1 Okt. 63.

Gestrin tjänstgjorde såsom lärare vid militärskolan i Örebro 
40—41 och som dess föreståndare 45—47. Deltog i topografiska 
kårens rekognosceringar 35 och 39, samt tjänstgjorde likaledes vid 
generalstabens litografiska inrättning tidtals 45—47.

Ar 1870 utnämndes han till intendent vid allmänna barn
huset i Stockholm samt fortfor med denna befattning till sin död 
den 29 Dec. 1888. — Där liksom under sitt föregående lif visade 
han sig outtröttligt arbetsam, duglig och nitisk. Af en bestämd 
karaktär var han i sitt framträdande enkel och flärdfri, en heders
man i ordets fulla mening.

3. August Wilhelm Hummel, 1848—59, hofsekter, blef 
Gestrins efterträdare. H. var prostson från Göteborgs stift och 
född 1 Okt. 1802. Efter att hafva genomgått Göteborgs gymna
sium blef han student i Lund och Upsala. Var någon tid civil 
tjänsteman och konstituerades i början af året 1848 till lärare i 
teckning vid karolinska läroverket; tillika ritlärare vid tekniska 
elementarskolan i Örebro från dess öppnande ht. 57.

Hummel var en man med lätt och gladt lynne, varmt intres
serad för sitt kall och sina lärjungar, af hvilka han var mycket 
afhållen. Med sina små inkomster måste han kämpa sig fram 
under ekonomiska svårigheter, men behöll sitt jämnmod. Efter 
ett långsamt aftyuande afled han den 5 Juni 1859.
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VII.
GYMNASTIK- OCH MILITÄRÖFNINGAR SAMT LÄKARE DÄRI.

Gymnastik-hus anskaffades för läroverket genom frivilliga bi
drag under åren 1840—41. Ett bolag bildades därför 1840, hvars 
intressenter tecknade sig för aktier ä 10 rdr banko. »Genom öfver- 
sten och riddaren von Schnitzens rastlösa och oegennyttiga bemö
dande såsom byggmästare samt herrar bokhandlaren Rohloffs och 
fabrikören Rosenlinds nitiska biträde och förskotter» stod huset 
fullt färdigt med början af vårterminen 1840, och begagnades då 
»såsom ett helsans och nöjets tempel af den glada ungdomen 
under en skicklig lärares ledning» enligt rektors uttalande i ämnet. 
Emellertid hotades företaget redan följande är med undergång. 
En skuld af minst 1,000 rdr banko tryckte bolaget och aktie- 
ägarne ville ej tillskjuta mera än det hvartill de förbundit sig. 
Huset skulle försäljas. Biskopen uppmanade då genom cirkulär 
kontraktsprostarne i Nerike att befrämja ytterligare aktieteckning, 
hvarjämte rektor gjorde en likartad hemställan genom Örebro 
Tidning, med den framgång att inom kort mer än två tredjedelar 
af den bristande summan tecknades. Återstoden fylldes genom 
behållningen af tvänne för ändamålet gifna societetsspektakel. In
rättningen stod sålunda redan på våren 1841 betryggad, utan att 
det allmänna behöft anlitas. Aktieägarne lemnade efter hand sina 
aktier till läroverket.

Genom ett k. cirkulär af 1 Nov. 1839 hade bland annat ett 
arvode af 150 rdr banko blifvit anslaget åt en lärare i gymna
stik. 1855 den 12 Sept, höjdes arvodet för öfuingslärarne hvar- 
dera till 300 rdr banko. Efter 1858 skulle de åtnjuta 500 rdr 
rmt med ålderstillägg efter 5 och 10 år. Härtill kom ett tillägg 
för vapenöfningar m. m., hvarigenom arvodet till gymnastiklärare 
vid de högre fullständiga läroverken 1863 bestämdes till 800 rdr 
och efter 10 år till 1,200 rdr. Geuom 1874 års löneförbättring 
bestämdes lönegraderna för lärare i gymnastik till 1,000, 1,250, 
1,500 kronor. Från och med 1882 har riksdagen årligen bevil-
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jat en tillfällig löneförhöjning af 500 kr, åt ämneslärare och ytter
ligare en sädan vid 1898 ärs riksdag.

Blott tvenne lärare i gymnastik och militäröfningar före
komma under denna period.

1. Sten Erland v. Hofsten, 1840—42, officer, blef den 
förste läraren i gymnastik vid karolinska läroverket. Han var född 
i Knista 1816, där fadern, ägare af Villingsberg, var brukspatron, 
blef officer 1837, underlöjnant vid Nerikes regemente s. ä., löjt
nant 1843; tog afsked 1846. Hofsten antogs af lärarekollegiet 
i Örebro med efori bifall till gymnastiklärare den 10 Sept. 40, 
men anmälde redan vid examen den 15 Juni 42, att han till följe 
af ändrad boningsort ej längre blefve i tillfälle att behålla gym
nastiklärarebefattningen.

Efter sitt afskedstagande frän regementet egnade han sig ät 
mångsidig och omfattande praktisk verksamhet, särskildt åt sköt
seln af Villingsberg, som han förstorade och förbättrade; bodde 
slutligen pä Sund i Nysund. Ledamot och sedermera äfven vice 
ordförande i direktionen för Köping—Hult jernväg. R. W. O. 57, 
St. O. O. 64, led. af riksdagens första kammare 66—67. Afled 
i Gnesta den 24 Apr. 1867.

2. Gustaf Rudolf Abelin, 1842—62. Född den 17 Maj 
1819 i Linköping, där hans fader Zacharias Abelin var borg
mästare. Bestämd för den militära banan, ingick han vid 18 ärs 
ålder såsom volontär vid första lifgrenadierregementet och aflade 
under de följande åren studentexamen i Upsala samt officersexamen. 
Utnämnd till officer, öfvergick han 1839 till Nerikes regemente, inom 
hvilket han blef löjtnant 1846, regementskvartermästare 1850 oeh 
kapten 1855, hvarpå han 1862 befordrades till öfverstelöjtnant 
och förste major vid skånska infanteriregementet.

Efter v. Hofstens afgäng frän gymnastiklärarebefattningen vid 
karolinska läroverket, »förklarade underlöjtnanten R. Abelin sig 
villig att samma befattning öfvertaga», och som han vore af kol
legiet »fördelaktigt känd» från sin tjänstgöring såsom vikarie i äm
net och därjämte »inför Gymnastiska centralinslitutet aflagt full- 
giltig examen», föreslog kollegiet honom enhälligt till v. Hofstens 
efterträdare, hvarpå han den 12 Sept. 1842 konstituerades till
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gymnastiklärare, och fortfor han i denna befattning tills förenämnda 
befordran inträffade. På grund af generalorder af 14 Aug. 1846 
kommenderades han till Gymnastiska centralinstitutet den 1 Okt. 
s. å. Ht. 51 och vt. 52 åtnjöt han tjänstledighet för utländsk 
resa i och för språkstudier, m. m.

Då det arbete, som kapten Abelin här vid läroverket nedlade, för 
utvecklingen af undervisningen i gymnastik och införandet af militär
öfningar för skolungdomen ej blott uppenbarar hans framtidsblick, 
utan äfven blef af betydelse såväl för honom själf såsom förgångs- 
man, som för läroverket, hvilket äfven därigenom fick härutinnan 
taga ett steg före de öfriga, hafva vi ansett oss böra däråt ägna 
en utförligare redogörelse.

Införandet af militäröfningar vid läroverket. De förberedande 
öfningar såsom marscher och vändningar, hvilka voro nödiga för 
bringande af ordning vid gymnastiköfningarnes utförande voro här, 
såsom tvifvelsutan vid läroverken i allmänhet, för länge sedan in
förda. Däremot torde den utsträckning af de militära öfningarna, 
hvarom i det följande talas, fått sin tillämpning vid Örebro läro
verk tidigare än vid något annat läroverk. Redan på 1850-talet 
hade lärjungarna från och med femte klassen fått tillfälle att öfva 
sig i florettfäktning samt vid lärjungarnes mera framskridna ålder 
äfven i bajonettfäktning och sabelhuggning. Sedermera under läse- 
året 1859—60 utsträcktes de militära öfningarna till så många 
inom rekrytskolan förekommande öfningar utan gevär, som gymna
stiksalens trånga utrymme kunde medgifva. Vid dessa öfningar 
ordnades den exercerande styrkan i så stor taktisk enhet, som om
ständigheterna medgåfvo, hvarvid underafdelningarne fördes af där
till inlärde och i öfrigt lämplige elever af skolans öfre klasser.

Vid skolans afslutning vårterminen 1861 uppvisades i manö
ver en styrka af 100—120 ynglingar, ordnad som till bataljon, 
ehuru blott på fyra afdelningar. Gevär funnos då ännu icke, men 
uppvisningen hänförde så ynglingarnes fäder och anhöriga samt 
intresserade åskådare i öfrigt, att efter ett vid tillfället af läro
verkets inspektor d:r Gumælius gifvet varmhjärtadt upprop därtill, 
inom kort 1,000 kronor tecknades till inköp af gevär. Ungdomen 
själf, lifligt intresserad, skyndade att bidraga till det goda ända
målet och anordnade ht. s. å. några sällskapsspektakler, hvarigenom 
en behållning för gevärsfonden af 725 kr. 95 öre inbragtes. På 
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enahanda sätt hade redan hösten förut blifvit för samma ändamål 
af några bland ungdomen samlade 200 kr. Inom kort eller vid 
slutet af år 1861 ägde läroverket ett vapenförråd så stort, att 
säkert intet läroverk i Sverige då kunde uppvisa något motsvarande. 
Det ägde nämligen 100 st. gevär af 1860 års modell, 2 dussin 
fäktsablar, 6 st. fäktmasker, 2 par fullständiga fäktrustningar, 
skänkta af kaptenen vid k. Svea artilleriregemente grefve Adler- 
sparre, 2 målskjutningsstudsare, 2 st. målskjutniugsgevär af 1860 
års modell, skänkta af tvenne lärjungar vid läroverket, och 4 tänd- 
nålsstudsare af Sollingertillverkning, för målskjutning, skänkta af 
grosshandlaren V. Sundstedt, Stockholm.

Fana anskaffades 1862 genom sammanskott af stadens och 
ortens damer samt genom inkomsten af en af läroverkets högsta 
afdelning gifven konsert, för en kostnad af 700 kronor. Läro
verkets inspektor gaf idé till ritningen, hvilken med artistisk full
ändning utfördes af professor Scholander.

Äfven skoluniform infördes på kapten Abelins förslag af skol- 
kollegiet 1861 till frivilligt begagnande. Förslaget klandrades hårdt 
af en del tidningar, hvilka förmente, att man skulle lägga hyende 
under fåfängan, införa militärlyx och att man därmed hade för 
afsikt, såsom en tidning uttryckte sig, att »russifiera» ungdomen. 
Klandret tystnade först, sedan skolans inspektor i en ortstidning 
ådagalagt, att förslaget afsåg just motsatsen af allt detta, såsom 
ock synes af kapten Abelins här nedan anförda, redan förut af- 
gifna officiella utlåtande i frågan. Uniformen bestod af en rund 
svart mössa, en enkel svart lifrock, enkla grå, vida byxor, hvartill 
kom vid exercis en lifrem med bandolär. Härtill kom på rektor 
Gumælius förslag klassmärke af silfver å hufvudbonaden.

Äfven den länge närda önskan att få ett rymligare, mera till
fyllestgörande gymnastikhus, fick kapten Abelin se förverkligad. 
Det gamla, som endast ägde 30 alnars längd, 15 alnars bredd och 
8 alnars höjd, ombyggdes och förökades till 53 alnar i längd och 
9 alnar i höjd. Arbetet utfördes under sommaren 1862.

Innan kapten Abelin lemnade befattningen, hade han kommit 
därhän, att undervisningen i exercis (läseåret 1861—62) begag
nats af 125 lärjungar, hvarvid blifvit genomgångna handgrepp, 
laddning och eldgöring, äfvensom alla i rekrytskolan och vid kom
paniet förekommande rörelser i sluten ordning; dessutom alla rö- 
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reiser i bataljonsexercis. Pluton- och riktbefäl togs ur de öfver- 
sta klasserna. Uudervisningstimmarnas antal i veekau hade varit 6.

Uti undervisningen i vapenföring hade omkring 50 lärjungar 
deltagit, fördelade pä 2 afdelningar. Undervisning hade medde
lats i florett- och bajonettfäktning samt sabelhugguing. I första 
afdelningen hade genomgåtts alla i linien förekommande rörelser, 
och i andra dessutom rörelser ur linien samt kontralektioner med 
räkning och på florett kontraöfning utan räkning. Lektionstimmar 
i veckan 4.

Målskjutning öfvades vid skolan från och med ht. 1860, ehuru 
under denna och följande termin endast med salongsgevär och 
inom gymnastiklokalen. Under läsåret 1861—62 öfvades målskjut
ning utom lokalen under höstterminens början och vårterminens 
slut med två för ändamålet inköpta studsare och två gevär af 
1860 års modell. Däri deltogo de två äldsta klasserna. Dessa 
målskjutningar öfvades 2 timmar i veckan.

Då till förenämnda öfningstimmar kommo 8 ordinarie gymna- 
stiktimmar, blefvo gymnastiklärarens undervisningstimmar inalles 
20. För att medhinna detta, aflönade Abeliu själf biträde under de 
tre sista läsåren (ht. 59—vt. 62), hvarvid han biträddes första och 
sista året af löjtnanten sedermera kaptenen Hampus Uggla och 
det andra af d. v. underlöjtnanten sedermera öfversten C. O. 
Unæus. En underdånig framställning om arvodesersättning till 
kapten Abelin för aflöning åt biträdande gymnastiklärare afslogs 
likväl af kongl. maj:t den 7 Febr. 1862. Aret därpå anslogs extra 
arvode för gymnastikundervisningens bestridande vid sådana läro
verk, där lärjungarnas antal i större mån öfverstiger 200.

Kapten Abelins och skolkollegiets utlåtande i jråga om in
förandet af militäröfningar vid läroverken. Emellertid hade stats
makterna börjat att taga frågan om militäröfningar vid läroverken 
om hand. I skrifvelse af 5 Okt. 1860 bade rikets ständer bland 
annat anhållit, »att kongl. Maj:t måtte i nåder tillse, på hvad sätt 
en mera allmänt utbredd färdighet i vapenkonst och andra militä- 
riska öfningar må, till gagn i en framtid för fäderneslandets för
svar, kunna genom undervisning i skolorna bibringas det uppväxande 
släktet». Med anledning häraf anbefalltes domkapitlen den 10 
Dec. 1860, att efter skolkollegiernas hörande inkomma med ytt
rande i frågan.
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Skolkollegiet i Örebro afgaf den 23 Mars 1861 sitt under
dåniga utlåtande, hvartill det enhälligt instämde i kapten Abelius 
infordrade yttrande. Då detta ur flera synpunkter är af intresse, 
tillåta vi oss därur anföra det hufvudsakliga.

»Idéen om det uppväxande släktets bibringande af färdighet i 
vapenbruk och andra militäriska öfningar, i ändamål att därigenom 
ej allenast gifva en mångsidig utveckling åt dess gymnastiska öf
ningar, utan ock att därigenom skänka åt nationen kraftfulla, 
stridbara och vapenföra män, är icke ny. Den uttalades redan 
af Ling, ehuru den nu först tyckes vunnit ett välförtjänt, mera 
allmänt erkännande och behjärtande. Nyttan af vapenöfningar för 
ungdomens fysiska uppfostran är obestridlig; och nödvändigheten 
däraf, såsom medel att förverkliga folkbeväpningens stora idé, synes 
■mig ßataglig. Ja, denna ungdomens militära uppfostran, dess 
härdande i kroppsöfningar och förtroliggörande med vapnens bruk, 
utgör, jämte värnpliktens utsträckning, tvifvelsutan den enda prak
tiska grunden för en fast och varaktig folkbeväpning. Med dessa 
idéens stora fördelar, både såsom medel och ändamål, för ögonen 
har den ock, sedan längre tid tillbaka, ehuru i mån af tid, utrymme 
och medel, vid härvarande läroverk blifvit tillämpad».

Efter referat, hur gymnastik- och militäröfningar vid lärover
ket hittills bedrifvits, heter det:

»At dessa de rent militära öfningarna, hvilka alla af ungdomen 
med värma och intresse omfattats, hafva omständigheterna likväl 
icke medgifvit en så allmänt och i öfrigt så beskaffad utsträck
ning, att något väsentligt gagn i framtiden för fäderneslandets för
svar därmed kan anses vunnet. För ernåendet af detta syfte blir 
det nödigt att åt öfningarna ägna mera tid, utrymme och medel, 
såsom jag här i korthet har äran angifva».

»De fyra lägsta klasserna öfvas såsom här redan äger rum. 
Tvenne timmar gymnastik i veckan böra för de yngsta gossarne 
— som genom sina lekar i det fria, hafva den sundaste och mest 
härdande kroppsrörelse, och hvars späda lemmar icke böra för 
mycket påtvingas ansträngande bestämda rörelser — vara fullt till
räckliga.

I femte klassen, där ynglingarnes medelålder är ungefär 15 
år, inträder skyldighet att jämte ofvannämnda öfningar deltaga uti 
minst en timmes exercis och manöver i hvarje vecka, — börande 
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detta såsom »rättighet» vara medgifvet de ynglingar inom de lägre 
klasserna, som därtill anses äga erforderliga krafter.

I sjätte klassen inträder därjämte skyldigheten att öfva florett
fäktning, hvilken skyldighet fortgår inom de öfriga högre klasserna, 
inom hvilka alla sabelhuggning bör, efter en tids florettfäktning; 
vara medgifven. Inom åttonde och nionde, de båda högsta klas
serna, ingår dessutom deltagandet i målskjutningsöfningarna såsom 
skyldighet.

Härigenom skulle de fyra lägsta klassernas öfningar inskränkas 
till 2:ne timmar i veckan, 5:te klassens utsträckas till 3:ne tim
mar, 6:te och 7:de klassernas till 5 samt 8:de och 9:de klassernas 
öfningar till 6 timmar i veckan eller en timmes öfning dagligen. 
— Mången torde finna det orimligt, att ynglingarnas tid, i mån 
den blir mer och mer nödvändig för deras studier, tages i anspråk 
för dessa gymnastiska och militära öfningar; men just denna tid, 
då benägenheten för barnsliga lekar upphör, då ett ökadt intresse 
eller ökad ifver för studierna med däraf följande stillasittande hotar 
undergräfva ynglingarnes hälsa, just då, under denna period af 
deras utveckling, äro dessa öfningar af högsta vikt, icke allenast 
för att motarbeta ett ondt, utan för att grundlägga en stark 
kropp och god hälsa, i stånd att, för framtiden uthärda både 
själs- och kroppsansträngningar.»

Efter framhållandet af nödvändigheten att, för den tid öfnin- 
garna ej kunna hållas under bar himmel, hafva tillräckligt rymliga 
gymnastiklokaler, fortsätter han med yrkande på förökade lärare
krafter:

»Såsom en ytterligare följd af den antydda önskliga utsträck
ningen i ungdomens kroppsöfningar, torde det blifva af nöden, att 
vid skolor med 400 ynglingar och därutöfver såsom vid denna, 
anställa 2:ne gymnastiklärare, eller ock att anslå ett arvode åt 
den ordinarie läraren med skyldighet för honom att därmed aflöna 
en biträdande, skicklig medlärare. Vid skolor med nämnda an
tal lärjungar skulle nämligen, efter ofvanstående förslag och under 
förutsättning att endast 100 lärjungar öfvades samtidigt i gymna
stik och 20 i fäktning, undervisningstimmarne uppgå till 24 uti 
veckan eller 4 om dagen. Om än lärare funnes benägna att, med 
denna uppoffring af tid och mot åtnjutande af nu anslagna löne
förmåner, åtaga sig dessa befattningar, så vore dock att befara, 
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att de, genom det både kropps- och själsansträngande vid under- 
visningstimmarne, —- själsansträngande genom den oro, hvari med
vetandet af de med öfningarna förknippade faror håller dem — 
snart blefve uttröttade, och, hvad säkert är, aldrig skulle kunna 
med det lif, den fart och raskhet som höfves, leda öfningarna.

Slutligen vågar jag fästa uppmärksamheten på vikten af en 
i sammanhang härmed stående fråga, nämligen ungdomens uni
formerande, dess lika och ändamålsenliga beklädande. Må ingen 
häri se ett offer åt fåfängan, eller åt begäret att utmärka sig fram
för andra. Tvärtom, en sådan åtgärd aiser jämnandet af yttre 
olikheter, förekommandet af lyx och omintetgörandet af föreställ
ningar om deraf följande företräden, och skulle vänja ungdomen 
att i hjärtats och själens goda egenskaper samt i öfverlägsenheten 
af kunskaper och ridderliga idrotter se och erkänna inom sig det 
enda företrädet. — Dräkten som skulle anläggas vid första in
trädet i skolan, skulle under terminen vid alla tillfällen utom hem
met bäras. Den skulle vara enkel och ledig, lika så till färg som 
beskaffenhet för alla. En blå rund mössa, en enkel och ledig blå 
lifrock (båda blefvo, såsom ofvan är anfördt, i O. svarta) och 
ett par ännu enklare grå, vida byxor, hvartill vid exercis komme 
en lifrem med bandolär. Se där hela utstyrseln, hvilken, jag vågar 
påstå det, skulle lända till besparing äfven för den obemedlade, 
och skulle genom den mönstring af mundering m. m., som vid 
hvarje uppställning till exercis forekomme, vänja ungdomen att 
iakttaga aktsamhet och snygghet i afseende å sin klädnad.«

Till sist gifver han förslag på de vapen med tillbehör, som 
vid tillämpningen af detta förslag borde finnas.

Läroverkskollegiet anförde till detta yttrande, att det enhälligt 
vore af samma tanke som gymnastikläraren och följaktligen icke 
hade något i hufvudsak att tillägga eller förändra, »enär förslaget 
utmärkte sig för sunda åsikter samt berömvärd måtta och hofsam- 
het», hvarföre det ock instämde uti »hvad han föreslagit såsom 
verkställbart, gedt och nyttigt, synnerligen för ungdomens hälsa 
och härdande, men äfven för möjligen inträffande krigsbehof». — 
— — »För egen del trodde läroverkskollegiet, att den tillökning i 
gymnastik- och militäröfningstimmar, hvilken blifvit föreslagen för 
de öfra klasserna i läroverket, lämpligen borde åtföljas af en motsva
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rande minskning i timantalet för undervisning i andra läroämnen, 
hvilket utan särdeles svårighet torde låta sig göra».

Militäröfning  arnes införande genom kungligt cirkulär. Den 
ordning i fråga om gymnastik och miltäröfningar vid läroverken, 
för hvilken kapten Abelin i förenämnda utlåtande uttalat sig, och 
hvilken var af honom, så långt det låtit sig göra, vid Örebro 
läroverk införd, blef ock i hufvudsak gällande för alla läroverk 
genom k. cirkuläret angående undervisningen i gymnastik och 
militäröfningar vid elementarläroverken m. fl. af den 9 Jan. 1863.

Detta cirkulär var tillkommet på grund af förenämnda rikets 
ständers skrifvelse af 5 Okt. 1860. Däri föreskrifves bland annat 
3 timmars pedagogiska gymnastiköfningar för lärjungarne i de fyra 
nedersta klasserna och för de öfriga 4—6 timmars öfningar i 
veckan; för de lägre klasserna enklare infanterirörelser, gevärs
exercis och bajonettfäktning med begagnande af trägevär samt för 
de högre läroverkens öfversta klasser: infanterirörelser, exercis och 
bajonettfäktning med vanliga gevär, värjföring, sabelhuggning och 
målskjutning, det senare dock frivilligt. Därjämte bestämdes att 
extra arvode skulle utgå för gymnastikundervisningens bestridande 
vid de läroverk, där lärjungarnes antal i större mån öfversteg 
200, så ock inskränkning i hemarbetet i den mån sådant blefve 
erforderligt för beredande af nödig tid till kroppsöfningar. Om 
någon skoluniform talas icke.

Som man häraf finner, var man vid Örebro läroverk redan 
åren förut kommen fullt ut så långt, om ej längre, i frågan om 
mititäröfningar, än hvad detta cirkulär föreskrifver. De omfattades 
då och alltfort af lärjungarne med lifligt intresse och stor ifver. 
Så heter det i årsredogörelsen för år 1869 i fråga om dessa öf
ningar bland annat: »Gevärsförrådet och uniformen, båda ett arf 
af en för några år sedan afgangen högst förtjänstfull gymnastik
lärare, äro utan fråga de mäktiga driffjädrarna för uppehållandet 
och fortplantandet af den lefvande håg för de militära öfningarna, 
som på senare tider utmärkt detta läroverks ungdom.-------Dessa 
öfningar drifvas med oförminskad ifver; en fallenhet som öfvergår 
liksom traditionellt ifrån den ena generationen till den andra.

Kapten Abelins af gång såsom gymnastiklärare. Just vid den 
tid då kapten Abelin fått i ordning livad han önskat, för att 
kunna fullt förverkliga sina planer, inträffade hans befordran till 
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annan plats och till viktigare uppdrag. Öfverraskningen blef stor, 
enär ingen hade anat denna förändring, och aflyttningen hastig. 
»Vi», skrifver en af hans lärjungar i afgångsafdelningen, »hunno 
nied knapp nöd anskaffa en enkel minnesgåfva, hvartill medel i 
hast anskaffades bland lärjungarna. På aftonen före hans affärd 
uppvaktades han på militäriskt vis af den inom skolan bildade 
bataljonen samt hela skolungdomen i öfrigt med fackeltåg. Hyll- 
ningsverser — visserligen anspråkslösa, men af hjärtat framsprungna 
— författade af någon bland eleverna, tillställdes honom, en af 
sångerna afsjöngs; den anskaffade pokalen öfverlämnades, tal väx
lades, och sällan torde ett afsked mellan lärare och lärjungar känts 
så djupt smärtsamt. — Utan öfverdrift kan sägas, att Abelin var 
lika varmt som enhälligt älskad af sina lärjungar. För ingen hade 
vi ett sådant förtroende som för »kaptenen». Gällde det att få 
ett godt råd, vände man sig företrädesvis till honom. Det kunde 
icke falla någon in att vara slarfvig eller ouppmärksam under hans 
lektioner. Man var idel öga och öra då han visade sig. Utan 
tvifvel har han, under sin 2O-åriga verksamhet som lärare härstä- 
des, utöfvat ett mycket stort inflytande på sina lärjungar, den ena 
generationen efter den andra, framför allt med afseende på deras 
fostran till ordentlighet, punktlighet och plikttrohet samt i fråga 
om framkallande af fosterlandskärlek. — Huru djupt han å sin 
sida var fästad vid ungdomen, visade sig då och sedermera på 
många sätt; och har han alltfort, oaktadt sina höga och makt- 
påliggande befattningar, bibehållit ett varmt intresse för sina fordna 
lärjungar och med lifligt intresse följt deras framsteg i lifvet i alla 
de fall, där detta låtit sig göra».

I afseende på hans ställning till den stora allmänheten gaf 
rektor i 1863 års redogörelse ett uttryck, då han betonar »den 
allmänna afsaknad, som vid den afgående lärarens skilsmessa från 
läroverket, staden och orten, förspordes ej mindre bland de öfriga 
lärarne och hela ungdomen, än äfven bland alla de samhällets och 
provinsens medlemmar, som med honom stått i beröring»; och till
lägger: »det utmärkta nit och den ovanliga skicklighet, som herr 
öfverstelöjtnant Abelin under sin långa tjänstgöringstid här städse 
ådagalagt, det särdeles lyckliga sätt, hvarpå han förstått att leda 
ungdomen, den redbara, flärdfria karaktär, som i allt hans görande 
och låtande uppenbarat sig, har här tillvunnit honom så odelad 
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högaktning och tillgifvenhet, att vid hans aflyttning från orten 
allmän och innerlig känsla af saknad lät sig förnimmas».

Om hans öfriga befordringar och betydelsefulla verksamhet 
kunna vi här yttra oss kort, då detta tvifvelsutan å andra håll 
kommer att fullständigt tecknas. Hans namn tillhör historien. 
Såsom nämndt är, befordrades kapten Abelin i Sept. 1862 till 
förste major och öfverstelöjtnant vid södra skånska infanterirege
mentet. Utnämnd till öfverste och chef för norra skånska infan
teriregementet i Mars 1867, inkallades han tre månader därefter 
i konungens statsråd såsom chef för landtförsvarsdepartementet. 
Frågan om försvarsverkets reorganisation stod då på dagordningen 
och ett kungligt förslag i denna syftning framlades för riksdagen, 
men vann ej dess bifall. Då förslaget, väsentligen omarbetadt och 
modifieradt för andra gången förkastades vid urtima riksdagen 
1871, begärde och erhöll A. afsked från sin plats såsom statsråd. 
Han utnämndes då till generallöjtnant och befordrades i Juli 1872 
till generalbefälhafvare i andra militärdistriktet, hvarifrån han er
höll afsked den 25 November 1887, och kvarstod sedan i genera- 
litetets reserv till i Jan. 1900. Han blef ledamot af krigsven- 
skapsakademien 67, ridd. och kommendör af k. maj:ts orden 1886;, 
har varit ledamot af riksdagens första kammare för Östergötlands 
län under åren 1871—98, hvarunder han bevistat 27 lagtima och 
3 urtima riksdagar; samt ordförande i direktionen öfver Göta ka
nalverk sedan 81, och fullgör han ännu (1900) detta uppdrag.



cccxx Öfvergångstid. Missmod bland lärarne.

VIII.
ÖFVERGÅNGSTIDEN 1858—59.

Vår skildring af Örebro skola har afsett att afslutas med 
vårterminen 1859, enär från och med höstterminen samma år den 
nya organisationen af läroverket började mera fullständigt utföras. 
På grund af sakens natur har man dock icke kunnat, då de förut 
vid läroverket tjänstgörande lärarnes biografier måst mera fullstän
digt tecknas, undvika att beröra åtskilliga förhållanden efter för
berörda tidpunkt, hvilket väl icke torde kunna räknas arbetet till 
men. Nu till slut några ord om öfvergångstiden åren 1858 och 
1859.

Denna öfvergångstid var en orons och bekymrets tid för de 
lärare, som alltsedan 1849 förestått tjänster, hvilka nu skulle be
sättas med lektorer. Skulle de utan vidare blifva uppflyttade till 
dessa platser eller icke? Skulle de kanske nödgas söka dem och 
gifva sig in i en oviss täflan med yngre, mera vetenskapligt bil
dade, om ock i öfrigt mindre erfarne medsökande? Och, om de 
fingo dessa befattningar, huru skulle det ställa sig i aflöningshän- 
seende för dem, som åtnjöto högre adjunktslön än lektor i lägsta 
lönegrad? Denna oro, äfven af andra anledningar, delades af den 
gamle rektorn och af eforus själf, såsom växlade skrifvelser utvisa. 
I en skrifvelse af November 1858 yttrar eforus bland annat: »Om 
de män, hvilka hittills med utmärkelse skött samma tjänstgöring, 
som hädanefter tillkomma de nya lektoraten i Örebro, söka de 
lediga platserna, kunna knappast några meriter uppväga den af 
deras föregående tjänstgöring, de kunna nästan vara säkra om 
platserna». — — — »Måtte icke lärarne, som jag högt värderar, 
afskräckas . från att söka dem; hvad jag tror mig veta är, att de
ras lönevilkor icke komma att nedsättas om de såsom adjunkter 
hafva rätt till 2,500 riksdaler pr år». I hvad mån dessa förhopp
ningar uppfylldes, hafva vi redan sett. Det var ringa.

Den 1 Okt. 1858 hade k. maj:t anbefallt domkapitlet att an
slå 7 lektorsbefattningar vid detta läroverk, hvilket ock skedde den 
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24 Nov. s. å. Till en lektorsbeställning (i latin) var gamle rek
torn själfskrifven, hvadan den ej anslogs ledig. Emellertid skyn
dade samtlige sex öfrige lärare, adjunkterna Hallquist, Strömberg, 
Callmander, Englund, Sädbom och Bogren, hvilka med erkännande 
och framgång skött dessa befattningar, att hos k. maj:t i under
dånighet anhålla, att »utan vidare profs afläggande, pä grund af 
deras tjänstgöring, varda för lektorer vid högre elementarläroverket 
i O. förklarade»; andragande, att de med erkännande skött dessa 
platser sedan 1849 och att de sistnämnda år vid skolans ombild
ning till fullständigt elementarläroverk icke affordrats nya prof, 
hvadan nya prof icke heller nu borde behöfvas. De erhöllo dock 
icke domkapitlets understöd. Domkapitlet hade icke, säger det i 
en skrifvelse till dessa lärare, ansett sig berättigadt, att utöfver 
hvad kongl. maj:t i cirkulärbrefvet den 20 Mars 1858 anbefallt 
göra någon framställning i antydda syftning; det hade måst åtlyda 
hvad k. majt:t anbefallt i cirk.-br. af 1 Okt. s. å., och därföre 
anslagit beställningarna lediga till ansökan. K. maj:t fann ej hel
ler för godt, att till deras ansökan lämna bifall, enligt bref af 
14 Jan. 1859.

Rektors missmod öfver detta förfaringssätt och stämningen 
hos dessa lärare skönjes bäst af rektors yttrande i årsredogörelsen 
vid slutet af vårterminen 1859. Han skrifver bland annat: »I af- 
seende på lärarnes art och antal är h. v. läroverk ännu på långt 
när icke ordnadt så som det skall blifva. Af de 8 lektorerna i sär
skilda språk och vetenskaper finnes ännu efter balftannat års för
lopp, blott en enda. De öfriga lektionerna stå ännu lediga, och 
fråga är, om de alla under året 1859 hinna att bestämdt tillsättas. 
De skötas emellertid fortfarande, ehuru utan förordnande af nästan 
samma lärare, som redan 1849 på hösten begynte att, på anmodan 
af rektor, utan ringaste motsträfvighet, utan ens den minsta ersätt
ning då eller sedermera för sitt mycket ökade besvär, endast af mån
het om läroverkets bästa och dess framgång under den nya formen, 
tjänstgöra såsom lektorer, men med vida fler undervisningstimmar, 
än verkliga sådana vid de s. k. gymnasierna och med vida djupare 
ned i läroverket gående tjänstgöringsskyldighet. Desse lärare hade 
väl hoppats, och det som jag tycker ej utan skäl, att de, åtmin
stone de mest förtjänte bland dem, skulle, när fråga uppstode om 
lektoraters inrättande äfven här, komma att för hvad godt de hit-

V XXI 
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tills lönlöst uttröttat, utan vidare prof belöuas med de platser, 
som de beklädt och visat sig vuxne; men vederbörande tänkte 
annorlunda, och lärarne hafva blifvit grymt svikne i sitt hopp. 
— — Huru många af dem akta det värdt att verkligen aflägga 
de föreskrifna profven, får man väl se i slutet af Augusti; och 
sedermera hvilka af dem kunna bestå i kampen med de täflande. 
Huru det än må aflöpa, är det dock godt, att det numera kom
mit så långt att man ser läroverkets ordnande ej alltför atlägset i 
framtiden; och man bör hoppas, att de nya krafter, som tvifvels- 
utan snart nog blifva på vårt läroverk inympade, lika väl som de 
gamla, ställa sig helt och hållet till läroverkets disposition så, att 
af alltsammans, nytt och gammalt, blifver en enda lefvande och 
harmonisk organism.»

Emellertid sökte samtliga förenämnda lärare de respektive 
platser, som de innehaft. Hallquist, Callmander och Sädbom full
följde ej med afläggande af prof. Flere medsökande aumälde sig. 
Till lektoraten i historia och moderna språk drogo sig dock de med
sökande tillbaka, så att endast Strömberg och Englund kvarstodo, 
hvilka därpå, såsom förut är anfördt, af kongl. maj:t, uppå därom 
gjord ansökan, förklarades kompetente till lektorsbeställningeu utan 
vidare profs afläggande, och fingo fullmakt därpå. Adjunkten Bo
gren fullföljde sin ansökan till lektionen uti grekiska språket, af
lade prof och nämndes till platsen.

Under hösten af samma år utnämndes de öfriga nya lekto
rerna: vice lektorn i Vesterås J. I. Brodén den 25 Aug. till lek
tor i filosofi och svenska språket; v. lektorn i Karlstad L. J. 
Phragmén den 5 Okt. till lektor i matematik; adj. i Gefle C. 
Hartman s. d. till lektor i naturvetenskaperna, och akademidocen
ten J. G. A. Broman den 4 November till lektor i teologi och 
kyrkohistoria.

Af de nya lektorerna afgick Broman redan 1862, då han vann 
transport till teologiska lektionen vid Linköpings läroverk och ut
nämndes till kyrkoherde i Skärkind 1876, hvarest han ännu (1900) 
är verksam. 1 sin tjänst vid läroverket afledo J. I. Brodén den 
3 Maj 77 och C. Hartman 19 April 1884. Om lektorerna Eng
lund och Bogren är förut taladt.

Sist i kretsen af nya lektorer inträdde utgifvaren af detta 
arbete, d. v. läroverksadj. Karl Fredrik Karlson, som med vt.
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1862 här började sin tjänstgöring, såsom vice lektor i latinska språ
ket i tjänstledige rektor Gumælii ställe, och tillträdde den 1 Febr. 
1864 platsen såsom ordinarie lektor samt fortfor därmed till 1884, 
då han den 1 Maj tillträdde Nyköpings östra pastorat, hvarest 
han såsom prost och kyrkoherde samt ene inspektor öfver Nykö
pings allmänna läroverk fortfarande är verksam.

Den ende i läroverkets tjänst nu (1900) kvarvarande af den 
första uppsättningen af lektorer vid läroverket är L. J. Phragmén, 
hvilken ännu efter 40 års tjänstgöring härstädes med ungdomligt 
intresse och kraft sköter sin lektion och har därjämte, såsom vice 
rektor från ht. 72 och såsom ordinarie rektor från 1 Juli 75, häfdat 
läroverkets gamla anseende. Det är hans nit, ingripande och infly
tande man i främsta rummet har att tacka för att läroverket med det 
nya seklets första läsår får inflytta i en utvidgad och nydanad 
fullt tidsenlig undervisningslokal, värdig sin höga och viktiga be-O O 2 o o o
stämmelse.

Hvad rektor Gumælius i sin årsredogörelse 1859 uttalade 
såsom förhoppning, med afseende på de nya lärarne och den nya 
organisationen, kom ej på skam. Redan i följande årets redo
görelse säger han med afseende därpå bland annat: »Hvad de 
från adjunkter vid h. v. läroverk blifne lektorer vidkommer, är 
det en stor fägnad för den gamle rektorn att erkänna deras full
komliga identitet före och efter förvandlingen. Samma värma 
för sitt lärare- och ledarekall, samma vänliga förhållande till äldre 
och yngre kamrater, så att i själfva verket ingenting förekommer 
hos dem förändradt utom själfva titeln».

»Beträffande åter de lektorer, som blifvit liksom från en främ
mande jord hit förflyttade, synas de, ehuru blott en och två ter
miner efter deras hitkomst förflutit, så acklimatiserade, som skulle 
de hafva befunnit sig här i många år. De trifvas själfva väl med 
sina sysselsättningar, sina lärjungar, sina medlärare, och såsom 
kunskapsrike, skicklige och nitiske lärare, samt såsom allesam
mans, oaktadt inbördes mycken olikhet i skaplynne, vänsälle män, 
äro de allaredan föremål för allmän tillgifvenhet och aktning 
både utom och inom läroverket. — Så stäldt med lektorspersona
len, tror sig läroverkets ännu varande åldrige föreståndare kunna 
hoppas en fortfarande jämn, lugn och god utveckling af detta 
läroverk».
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Denna den gamle rektorns då uttalade förhoppning har hit
tills gått i fullbordan, och vi må hoppas, liksom vi ock lifligt 
önska, att denna lycka må under Guds nåderika hägn allt fort
farande vederfaras detta urgamla läroverk.
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IX.
MUNTLIGA UNDERRÄTTELSER OM ÖREBRO SKOLA

från 1797 till omkr. 1830.

Vi äro nog lyckliga att kunna meddela några anteckningar 
om Örebro skola från 1797, enligt meddelanden af den då åttiosex
årige men ännu rätt ungdomsfriske assessorn A. G. Morén, (född 
1786, död 1873); äfvensom för åren 1809—10 af brukspatronen 
Carl Gustaf af Geijerstam (född 1802, död 1891). Därtill äro vi 
satta i tillfälle att lemna några anteckningar, från en annan ännu 
lefvande aktad meddelare, om Örebro skola från 1830-talet.

Vi börja med assessor Moréns berättelse, meddelad under 
flera särskilda tillfällen, och låta honom tala med egna ord.

».Tag kom in i Örebro skola vårterminen 1797, och var så
ledes då en elfvaåring. Jag är nu mina åttiosex år gammal. Det 
är allt en vacker tid sedan! Men jag mins den tiden rätt lifligt, 
nästan som i går.

Den vanliga tiden för inträde i skolan var just omkring 
tio, elfva års ålder. En af mina kamrater (Astrand hette han) 
var ett par år äldre än jag; således omkring tretton år. Kyrko
herden Nyselius i Mosås (F. 462} sade åt min far, att jag borde in i 
skolan. Jag hade fått läsa för prästen en gång vid ett husförhör 
och redde mig rätt hjälpligt, samt fick af honom ett åttastyfver- 
stycke till uppmuntran. Mor sade, att jag inte just dugde till 
»arbete», men »bråkar om läsa och skrifva det gör han jämt». 
Kyrkoherden Nyselius gjorde emellertid, att jag fick komma in i 
skolan. Det var just det här gamla skolhuset vid vesternorra hör
net af kyrkogården, med hufvudsidan åt norr och östra gafveln 
åt kyrkan, samt den andra åt vestra Kyrkogatan nedanför skol
huset.

Stora rummet på nedre bottnen var »räknekammare». Där 
kunde vara en hel hop med pojkar, ända till bortåt 50 å 60
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stycken. Tertia-klassen var i förstugukammaren. Prima och se
kunda voro ät väster. Det var i prima med utsikt åt kyrko
gården, som jag gjorde mitt inträde. Lilla kammaren, en trappa 
upp öfver tertia, var kvarta. Där bredvid var en stor sal, sades 
det. Jag var aldrig där. Den begagnades icke af skolan. Bok
tryckaren Lindh bade den för sina boksamlingar, förmodar jag.

Tertia och kvarta hade tvä fönster, ett ät söder och ett åt 
öster. Prima och sekunda hade blott livar sitt fönster; prima på 
södra sidan åt kyrkogården till, och sekunda pä norra sidan ät 
gatan. I smårummen kunde vara sju, åtta å tio pojkar i hvar 
klass, men i räknekammaren kunde vara ända till sextio.

Vid mitt inträde i skolan var Wangstelius tjänstförrättande 
rektor. Åblad var konrektor och den skickligaste läraren i hela 
skolan. I tredje klassen undervisade först Setterlund och sedan 
Enhörning, Per Magnus. I sekunda klassen läste Wulf och i 
prima Daniel Hjortzberg.

Wangstelius var låghalt, hade litet och ljust hår och trind- 
lagdt ansikte. Såg icke så illa ut. Var kanske några och femtio 
är. Han var rätt fruktansvärd, isynnerhet i »kladden» om lörda- 
garne, dä det skulle hällas dom öfver veckans förbrytelser.

Konrektor Åblad var en gammal och mager sjuttioårig man 
och nyttjade peruk. Han läste aldrig uppe i skolan för sin sjuk
lighets skull. Var en utmärkt lärare och särskildt skicklig lärare 
uti latin. Såg dåligt, men hade ett godt minne. Visste hvar 
hvarje bok stod i hans bokhylla, så att gossen tillsades att taga 
fram den boken, som stod t. ex. på tredje raden nedifrån, sjunde 
boken till venster. »Slå upp pagina den och den, sä fär du 
rätt på kvantiteten!» Han hade skrifvit en samling af latinska 
verser till öfning af kvantiteten. Lärjungarne fingo afskrifva dem 
och lära sig dem utantill, t. ex.

“Principibus pläcuisse viris, non ultima laus est“*).
Åblad och Enhörning voro de bästa lärarne och satte skolan 

i stort anseende, så att de lärjungar, som kommo från Örebro,

’) En samling af sådana minnesverser, äfvensom en samling af utmärkta 
tema-svenskor finnas ännu på Örebro skolas bibliotek; likaså en handskrifven 
resolution på latin, ord för ord, af de första kapitlen i Johannes evangelium 
på grekiska.
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fingo på Strengnäs gymnasium vanligen sitta öfver dem som 
kommo från Nyköping och Strengnäs.

Setterlund var en dugtig karl han också, men jag mins ho
nom ej mycket. Han blef till sist kyrkoherde i Hardemo, tror 
jag, eller åtminstone i någon församling i de sydvästra delarne af 
Nerike.

Enhörning var en rasker karl i gång, medelmåttig i växt, och 
såg reputerlig ut. En mycket framstående lärare och ordnings
man var han. Vi gingo med långa hår, »kvinnohår», som hängde 
ned på axlarne. Vi nyttjade flätade hår. Långa piskor hängde 
nedåt ryggen på oss. Det tog Enhörning bort. »Du skall se 
snygg ut, min gosse», sade han, »inte ska du nyttja kvinnohår». 
Han satte ruter i pojkarne, både med afseende på snygghet och 
seder. Hade ett mycket godt sätt, nästan som en far. »Tycker 
du att det passar, sådant där», brukade han fråga; »jag tycker att 
du borde blygas». »Nej raska ska’ ni vara samt snälla och för
ståndiga gossar, och uppföra eder väl». Han var mycket afhållen 
af oss alla. Jag blef flyttad till notarius, när han kom till tertia. 
Till notariens åliggande hörde bland annat, att hafva uppsigt öfver 
»riset» och tillse att sådant fanns till hands. Nu var det en pojke, 
som skulle ha handplagg; hvad som för Enhörning sällan före
kom. Han lyfte på locket till katedern. Riset fanns ej. »Du är 
ej ordentlig i din syssla, min gosse», sade han mildt men allvar
ligt åt mig såsom notarius; »nu får du flytta ned». En af kam
raterna (Fagerlund hette han) hade stulit bort riset. Min ambi
tion var uppeldad. Snart fick jag flytta upp igen. Och ris skaf
fade jag!

»Lilla Wulfen», Olof Fredrik, var en liten, korter karl; men 
ganska hetsig till humöret. Kom sedan till Nyköpings skola. 
Jag råkade i ett krakel med honom en dag såsom kustos angå
ende uppsigt under en sångtimme. Jag blef anfalleu af magister 
Wulf. Kom i handgemäng med honom och slog honom i bänken. 
Klagade hos rektor Wangstelius, som tog kustos i försvar och gaf 
magistern orätt.

Daniel Hjortzberg, lärare i prima, var en stor, lång karl, 
litet koppärrig, med stångpiska och pudradt hår. Han skulle vara 
skicklig, sades det. Men han lärde illa; hade ingen ro eller tåla- 
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mod. Trakterade flitigt med handplagg, om man aldrig så litet 
felade i latinska grammatikan.

Örfilar och hårluggar begagnades nog fifven af åtskilliga lä
rare. »Lilla Wulfen» förmodligen också, ty han var så hetlefrad 
så. Jag läste aldrig för‘n.

Om vintern, när det var kallt, brukade Hjortzberg komma 
upp i skolan klädd i vargskinnspäls »med det ludna utåt». Äfven 
Wangstelius brukade under den kalla årstiden cn dylik päls; men 
den var annorlunda inrättad och hade krage, muddar och slag af 
björnskinn.

Hjortzberg gifte sig med en fröken, icke en sådan som nu 
kallas fröken, utan en riktig fröken (af adlig börd). Jag var med 
då han friade. Jag följde med honom såsom grindpojke. Skulle 
öppna grindarne och taga vara på hans pipa, en stor sjöskums- 
pipa. Friarefärden var till en herrgård i Glanshammar. Frieriet 
lyckades.*)

Hjortzberg och Wangstelius brukade frukostera på »källaren», 
innan de gingo in i skolan. Källaren var belägen vid vestra 
kyrkogatan, ett par steg nedanför skolan, och kallades »Myntzin- 
gens»; samma ställe som nu (1871) benämnes »gamla gästgifvare- 
gården»**). Det var närhändt, tyckte de väl; bara tvärs öfver 
gatan.

Det hände nog ibland att vederbörande kunde »försinka sig» 
något litet hos »Müntzingens». Det var icke alldeles ovanligt, att 
lärarne kommo mycket sent till skolan. Wangstelius brukade nå
gon gång komma t. ex. innemot kl. 9, då han skulle vara i sko
lan kl. 7, eller tre kvart på fem i stället för klockan 3 o. s. v. 
Vi pojkar fingo naturligtvis sitta och vänta, och tyckte att det 
var nästan lika roligt ändå, »fastän» magistern inte kom.

Enhörningen var alltid ackurat. Han var själfva ordningen. 
Han var faderlig mot oss, mån om ordning och skick samt ren
lighet och snygghet i klädsel o. s. v., hvarom vi icke hade något 
begrepp i första och andra klassen. Och i läsning lärde vi för

') Folien, s. 375, kan här komplettera berättarens uppgifter och meddela 
fästmöns namn. Hon hette Charlotta Aurora Brauner, dotter af kommerse
rådet, friherre Johan Brauner.

”) Müntzing, källarmästare, rådman o. s. v., nämnes flitigt i »catalogus 
discentium» på 1700-talet.
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Enhörning nier på en eller ett par terminer, än förut under hela 
vår skoltid.

»Significering», eller »bådning» till lärarne att klockan var så 
eller så mycket, begagnades väl; men jag hörde knappast den 
förra benämningen. När klockan var »tre kvart» på slaget, gick 
en lärjunge hem till läraren, och när klockan slog, sade han till 
honom, att klockan var slagen. Ibland mötte de läraren på vägen. 
Enhörning var alltid påpasslig. Signifikatorn sprang före läraren 
till skolan och sade: »nu är magistern här» eller »nu är han här». 
Men man sade icke såsom i Strengnäs »adest», ej heller »stån 
upp!» När läraren kom in i klassen, reste sig emellertid alla 
pojkarne och togo emot honom stående. Då sade han: »sitt ner», 
och så begyntes lektionen, som bestod i att läsa upp läxorna och 
börja »explicera».

»Kollegernas gård» fanns ej. Den hörde jag ej talas om. 
Lärarne bodde här och där i staden. Ablad bodde vid stora ga
tan, där sockerbagar Petterssons hus nu är (vid Drottninggatan). 
Enhörning bodde »ner på Gamla gatan mellan kvarnen och torget»; 
Wangstelius »vid Gamla gatan mellan torget och pumpkällan». 
Hos honom var jag när jag beklagade mig öfver, att Wulfen hade 
anfallit mig såsom kustos.

Undervisningen gick, efter tidens sed, hufvudsakligen på ett 
mekaniskt sätt, utanläsning och latinska glosor o. s. v., allt 
minnes-v^A.

I prima begagnades en liten bok »Colloquia». T sekunda bör
jades med lätta beskrifningar ur Cornelius. I tertia och kvarta 
skulle vi läsa igenom hela Cornelius. Klasserna voro ettåriga. 
De trögare lärjungarne gingo två år i klassen; äfven ett och ett 
halft år, emedan examen för inträde hölls hvarje termin. Jag 
gick ett år i prima, elt år i sekunda, ett och ett halft år i tertia 
och ett år i kvarta. På en termin i tertia för Enhörning lärde 
jag mer än för Hjortzberg under hela den föregående tiden.

Vi läste mest latin, och litet grekiska. Strelings latinska 
grammatika var den som alltjemt nyttjades. Colloquia lästes både 
i prima och sekunda. Sedan kom Cornelius, och i tertia Virgilius. 
Historia och geografi förekommo icke mycket. Grekiska lärde vi 
bra i kvarta för Ablad. Det var i nya testamentet på Johannis 
evangelium; huru långt vi hunno, mins jag ej.
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Vårterminen började i slutet af Januari eller i början af Fe
bruari och räckte till inemot midsommar. Höstterminen började 
i September och räckte till kort före jul. Lästimmarne för dagen 
voro 7—10 förmiddagen samt 1—2, 3—5 eftermiddagen. Kan 
icke minnas, att vi gingo upp till skolan på »förmiddagarne»'). 
Möjligen dock 11 —12 eller kanske 11 — 1. Onsdags- och lördags
eftermiddagar voro lediga. Söndagarne voro vi i kyrkan under 
högmässan, men icke uti ottesang eller aftonsång.

Funktionärer eller skolans ämbetsmän i smått voro kustoderna, 
två i sänder. Ämbetet räckte en vecka. Skolans styrelseform var 
naturligtvis patriarkaliskt-despotisk; ty från rektors åtgärd föll 
det ingen in att vädja. Handplaggen eller i värsta fall »stuten» 
fick man ha som »behållen gåfva».

Notarius i hvarje klass skulle hålla ordning i klassen före 
lärarens ankomst, och var skyldig att. svara på lärarens frågor, 
hvem som »stimmat» eller fört oljud i klassen. Notarius var själf- 
skrifven kustos i sin klass, så länge han var notarius.

Men för hela skolan funnos som sagdt två ansenliga ämbets
män, de båda nyssnämda kustoderna i kvarta.

Om lördagarne var det »kladd» (strafftimme) klockan 12. Då 
skulle alla in i räkneklassen och stå till rätta för sitt förhållande 
under veckan. Pojkarnc voro församlade och väntade med en 
viss bäfvan på att rektorn skulle komma, särskildt de som hade 
dåliga samveten. Så kommer Wangstelius »inlinkandes» (vi min
nas, att han var låghalt). »Han såg grymmer ut», helst om vin
tern, när han kom i sin stora björnskinnspäls. Vi stego upp. 
Rektorn steg upp i katedern, emottog »kladden» (förteckningen) 
och ropade upp de brottslige. Kustoderna i kvarta skulle hafva 
i ordning ris. Riset var ungefär en aln långt, fullt ut. Det ut
gjordes af hopknutna björkkvistar. Skaftet eller handtaget var ett 
par finger tjockt, viradt med segelgarn. »Kom fram», ropade rek
tor. »Räck fram handen!» Och nu smällde det. »Aj, aj, aj, söta 
goa herr rektor, aj, aj, aj!» — »Ja, ja, du ska’ ha du», hette det.

Det vanligaste felet var »stimniug i kyrkan», att man ej 
»suttit stilla» där, utan haft något tissel och tassel för sig, »grinat» 
o. s. v. Några pojkar hade för vana att narra de andra pojkarne

") Sannolikt åt man middag omkring tolftiden, enär de öfriga timmarne 
räknas till eftermiddagstimmar.
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att skratta. Märkte en kustos detta, så blefvo båda »oppskrifna». 
Kustos’ vitsord gällde såsom laga bevis. Vår plats i kyrkan var 
i korbänkarne på ömse sidor om altaret.

Lindrigare förseelser behandlades med lindrigare åtgärder. 
Absentes sluppo t. ex. någorlunda undan, såvidt frånvaron ej var 
förenad med försvårande omständigheter. Men strepentes och riden
tes fingo stryk. Örfil och hårlugg förekommo nog äfven, men det 
vanligaste var handplagg, Det gafs icke parvis (såsom i Vexiö, 
s. k. »dubbla handskar»), utan ett slag i sender inuti flata handen.

Närmast handplagg var »stut». Sådan bestraffning förekom 
endast för gröfre skälmstycken, men icke för oflit eller försumlig
het i läsning. Den felaktige upplades på en bänk ock »fick» af 
storändan. Straffet var förenadt med skam. Kamraterna pekade 
finger åt den, som fått det, och sade: »jo, jo, du har fått stut 
du». Stuten gafs, som sagdt, med storändan af riset; den gafs 
utanpå byxorna, hvilka spändes hårdt till. Stut på bara kroppen 
(eller s. k. »våt» stut) förekom ej. Slagen kunde vara flera eller 
färre, efter omständigheterna och felets beskaffenhet.

Om lördagarne vid kladden hände det nog, att de ungdomar, 
som hade icke fullt rent samvete, men dystra aningar om påfölj
den af begångna pojkstreck, passade på och sprungo sin väg, in
nan kladden skulle börja. Detta kallades att »kila». Man förstod 
sig ej på att nyttja ordet »smita», hvilket torde vara af senare 
datum.

Kladden började kl. 12 eller 1, då läsningen slutat. Kvar- 
tanerna hade till åliggande att hindra pojkarne från att »kila». 
Bestraffningsrummet var alltid »räknekammaren», stora rummet på 
nedra botten. Kvartanerna brukade ej själfva vara anklagade. De 
ansågos såsom fria och själfständiga (befriade från ansvar för sitt 
uppförande under veckan). Svårare bestraffning såsom relegation 
mins jag ej under min tid någonsin förekomma.

Fängelsestraff eller arrestrum var alldeles okändt, och äfven 
namnet »proban» eller »prubban» var obrukligt och bortglömdt*).

*) I Vesterås fanns det dock på sin tid. Biskop Fahlcrantz hade en gång 
under sin lärjungetid af nyfikenhet varit inne i gamla »prubban».

Skamstraff förekommo just ej. Man tog det ej på det viset, 
att det skulle vara någon skam att få handplagg; ty det hörde 
ju till dagligt bröd, det. Men stut var si och så. Att stå i 
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skamvrån förekom emellanåt. Den felaktige fick stå vid kakel
ugnen. Men det nyttjades sällan.

Vi voro inkvarterade i staden. Föräldrarne betalte för maten 
som värdinnan gaf oss. Min mor skickade in ett par kannor 
mjölk ora dagen, så att piltarne skulle få. Ofta bodde flera poj
kar i samma rum. Olof Åkerlind i kvarta samt Axenborg, kom
ministerson från Sköllersta (F 239), ocb jag bodde tillsammans 
och lågo i samma säng; en stor, bred utdragssoffa, där vi lågo 
och sparkade.

Axenborg blef filosofie magister och medicine doktor (F. 240). 
En bror till honom blef rektor i Eskilstuna och lefde ännu bortåt 
1870-talet tror jag. Åkerlind dog, när han kom pä gymnasium. 
Han var en mycket flitig och snäll gosse och beskedlig, men 
kunde nog ha ruter i sig. Han var liksom litet informator för 
mig. Vi tre bodde hos en madam.

Jag flyttade sedan till ett annat kvarter. Då voro vi också 
tre. Värdfolket låg i samma rum som vi. Vi voro alltd i säng 
förr än värdfolket. Sedan vi ätit, skyndade vi oss att komma 
i kull, och somnade alltid strax. Värdfolket lade sig senare.

Matordningen när vi kommo till Strengnäs brukade vara föl
jande. Söndagar och måndagar kål; tisdagar soppa och välling; 
onsdagar kanske strömming och ölsupa; torsdagar och fredagar 
ärter; lördagar lika med onsdagar. »Klimpkvällar» förekommo ett 
par gånger i veckan. Klimp var »summum bonum» och efterläng
tades. En fläskskifva afskars af en medförd skinka. Däri stektes 
klimpen, och klimpfatet »gick alltid åt».

I Orebro var ingen viss matordning; utan det var som det 
föll sig.

Hälsotillståndet var godt. Pojkarne voro rödblomtniga, friska, 
raska och duktiga. Nu pinas barnen för mycket med mångläs- 
ning. Någon gymnastik fanns ej, och ingen simlärare.

Kostnaderna för terminerna voro ej stora. »Terminspengar» 
betaltes till magistern efter råd och lägenhet. Mins ej, hvad bo
stad och mat kostade i kvartalet. Frågade ej far därom; icke 
heller hörde jag honom tala om det. Emellertid var det icke dyrt.

Klädseln för oss skolpojkar var naturligtvis jacka och skinn
byxor, som räckte till knäna; vidare långa ullstrumpor samt skor 
eller kängor. Att ha stöflar, det var stort det! Somliga gingo bar
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fota upp i skolau om somrarna, de som icke hade andra skodon än 
sina egna fotsulor. Om somrarne nyttjades »lenbyxor» (byxor af 
linne). Det nyttjades ej annat än knäbyxor. Om helgdagarne, 
ifall man hade råd, nyttjades vadmalsbyxor, kanske äfven klädes
byxor, ifall man sä hade. Rock eller tröja förekommo ömsom. 
Hattar nyttjades ej, utan bara mössor.

Lärjungarne voro i allmänhet mera storväxta då, än nu för 
tiden. Några småpiltar förekommo ej. Det kom sällan någon 
in förr än vid 11—12 års ålder.

Hela skolan kallades af de öfriga stadspojkarne för »skolråt- 
tor». Slagsmål med gatpojkarne förekommo ibland, när de voro 
för otidiga mot oss. Äfven inbördes hände det ibland, att vi, 
skolans lifvade ungdom, »klådde på» hvarandra; emellanåt i all 
vänskap kanske, men understundom kunde det väl ock hända, att 
»sinnet» var med.

Lofstunder mellan timmarne förekommo ej. Leken ägde så
ledes rum förut, innan man kom in i skolan. Man samlades en 
half timme förut på kyrkogården, om man ville hoppa och roa 
sig. Man »hoppade bock» eller brottades o. s. v. Jag var myc
ket »styf» i brottning ock slog lätt omkull kamraterna. Jag var 
vig och stark. Somliga voro liknöjda samt stodo bara och »sågo 
på». Det var de trögare det.

Nu kunna pojkarne simma. Men det kunde vi ej den tiden, 
ty ingen lärde oss eller tänkte därpå. Men »åka skridskor», det 
gjorde vi. Och många voro skicklige i den idrotten. Bollspel 
(t. ex. »abo, bibo, kaka») nyttjades icke i skolan, men väl hemma 
på gårdarne.

Om sopning och städning i skolan samt om eldning därstädes 
om vintern mins jag ej, huru det var. Icke buro vi ved med 
oss själfva. Icke heller mins" jag, att vi någonsin hade ljus 
med oss’).

Till festligheter skulle väl räknas skolans examina. Då voro 
föräldarne inne, och vi hade mycket främmande, och det såg hög
tidligt ut. Skolan såg väl ock mer festlig ut än i hvardagslag. 
Men rummen voro så små, att icke särdeles mycket folk just

') Senare, under rektor Ekenvalls tid, tillgick det dock på sådant sätt, 
att pojkarue själfva eldade och städade samt medförde ljus och ved.
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kunde få rum i dem. Vi förhördes i klasserna och samlades se
dan i stora räknekammaren, där afslutningen skedde.

Beträffande premier, kan jag ej påminna mig, att sådana ut
delades. Kanske dock, fastän jag ej lagt det på minnet. En 
dunkel ihågkomst har jag, att jag hörde talas om Robsahmska 
stipendiet. Socknegång omtalades i min barndom, men den var 
förmodligen borttagen. Jag har ett oredigt minne af att någon 
gång, vid ett högtidligt tilllfälle böcker eller litet pengar utdela
des, men det var något sällsynt åtminstone*).

*) Bagge har antecknat, att de få premier som funnos, »allesammans beatodo 
af socknegångar».

Kristi himmelfärdsdag voro skolpojkarne uppe i tornet och 
sjöngo: »Uppfaren är vår Herre Krist». Det »sjöngs öfver» först 
uti apologistklassen. Blott de som hade »röster» (sångröst) fingo 
gå upp. Något kalas eller dylikt efter sången förekom ej. Hvar 
och en gick hem till sitt.

Icke heller förekommo några högtidligheter, förlustelser, »trak- 
teringar» eller dylikt vid afresan från skolan till Strengnäs gymnasium.

»Superi» eller sådan slags förlustelse, där starka drycker före
kommo, var alldeles okändt.

Var det någon i räknekammaren, som tyckte om brännvin, 
så blef han mycket illa ansedd. Och sådana voro högst få. Jag 
minnes blott en. Han hette Törnblom eller något dylikt. Den 
kallade de för »fyllracka». Det hände någon gång om onsdags
eller lördagseftermiddagarne, att han var »full», ringlade på be
nen och röjde med sin gång, att han icke var säker på foten. 
Ville då gerna slåss. Hade långa naglar. Dem han kom i hand- 
gemäng med, ref han gerna »i synen». Jag »knölade på» honom 
en gång, då han anföll mig. Jag bultade på honom och slog 
honom i Storgatan, ty jag var starkare än han.

Bland festligheter mins jag en gång, när »kungen» var här. 
Det var Gustaf IV Adolf. Vi stodo uppställda, klädda i hvita 
skjortor ofvanpå kläderna, och bekransade med blomsterkransar på 
hufvudena. När vagnen stannade i tullporten, uppstämde vi:

»Under Svea _banér
Himlen seger oss ger, 
När^för konung och land 
Aran lyfter sin hand» o. s. v.
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Sångläraren hette Zaar. Han hade inöfvat sangen. Kungen satt 
stel. Sade sedan: »tack, gossar!» Drottningen var ej med. Så 
for kungen igen. Och så var den högtidliga stunden förbi!

Jag kunde kanske hafva mer saker att berätta om; men det 
anförda kan vara tillräckligt. Emellertid tackar jag den, som så 
flitigt antecknat detta från min mun. Jag har själf upplefvat allt 
som berättats. För mig har det varit ett nöje, att få återupp- 
lifva gamla skolminnen från 1790-talet».

Så ungefärligen berättade den gamle, fryntlig och rätt lifvad 
samt relativt ungdomlig för sina 86 år.

Nu följer en uppteckning, samtidigt med föregående, gjord 
från en annan äldre Örebroares muntliga berättelser, nämligen 
från brukspatronen C. G. af Geijerstam, hvilkens minnen från 
Örebro gamla skola gå tillbaka till 1809—-10.

»Min skoltid i Örebro var under höstterminen 1809 och vår
terminen 1810 samt omfattar således endast ett år. Jag kom. 
sedan till Strengnäs.

Skolan i Örebro var då i mycket förfall. Skolhuset var ej 
då att använda såsom sådant, utan nyttjades till något ändamål 
för kronans räkning; såsom jag vill minnas, till förvaringsrum för 
»utredningspersedlar» under kriget. Till sjukhus var det icke.

Här voro 1809—10 ryska fångar. Jag lärde känna två kos- 
sacker och en officer. De voro ganska hyggliga och vänliga mot. 
mig såsom pojke. De hade ganska riktigt sin Nikolaibild upp
ställd. Att Örebro kyrka hette Nikolai kyrka, kom jag ej att då 
tänka på, och visste det knappt. Officeren hette Mikailoff.

Läsningen skedde hemma hos lärarne, icke i skolan, ty den 
var ej för oss. Det fanns icke den ringaste sammanhållning. Vi 
voro tillsammans blott hvarje lördag, då det var »kladd». Hvarest 
sammankomsten då skedde, mins jag ej. Kanske var det i det 
sedan så kallade telegrafhuset. Jag är ej säker därpå.

Klingberg tjänstgjorde som rektor, och Hallman var konrektor. 
Handplagg utdelades. Enhörning var sträng, men mycket duglig.

Anledningen, hvarför jag kom att flytta härifrån, var att Asken
gren, som var min informator, blef kollega i Strengnäs skola. Jag 
flyttade då med honom till Strengnäs.
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Lästimmarne voro 7—9, 10—12, 2—5; således sju timmar 
om dagen. Sångtimme var onsdagar och lördagar kl. 3—-4. För 
öfrigt voro onsdags- och lördagseftermiddagar lediga.

Man talar så mycket nu för tiden om öfveransträngning. 
Den ligger, enligt min tanke, blott i det välsignade mångläseriet, 
livarmed pojkstackarne besväras.

Jag var uppe kl. 2—3 hvar morgon för att kunna göra rätt för 
mig. Lycka var, att konrektorn var slapp, så att vi hade lindri
gare hvarannan dag. Rektor och konrektor läste livar sin dag 
turvis.

Min bror och jag voro i Strengnäs skola, och vår hushållning 
gick till på det sättet, att vi hade en kista med torrföda och 
köpte ett halft stop mjölk om dagen. Det gällde för frukost 
och kväll.

Den som läste i första klassen i Strengnäs skola, hette Mar- 
schell. Han slogs efter den tidens sed rätt betydligt. Jag läste 
ej för honom.

Så dåligt som jag tyckte, att Örebro skola sköttes, så bra 
tyckte jag att den sköttes i Strengnäs. Det kan dock allt för 
väl hända, att det var en missuppfattning af mig. Af de tre 
läroverken i Örebro, Strengnäs och Nyköping, sutto vanligen 
Strengnäsensarne högst.

Lärarne på gymnasium behandlade oss såsom studenter och 
höllo ordentliga föredrag (t. ex. professor Strömberg)-, alldeles 
akademiska föreläsningar, sådana som vi sedan fingo höra dem i 
Upssla. Läraren satt i katedern. Vi hörde på — och lärde 
ingenting.

I Örebro stad och med dess skolförhållanden stod det säkert 
dåligt till.

Lärare i sekunda var Almstedt. Jag var aldrig i skolhuset. 
Det användes, såsom sagdt, för kronans räkning under kriget.

Ryssarne voro hyggligt folk och gjorde aldrig någon förar
gelse. De lärde mig då och då litet ryska. Pojke heter på ryska 
muschik. Dobra betyder bra o. s. v.

Jag var icke i beröring med någon annan af skolans lärare 
än Almstedt, och känner således ingenting om dem. Med rektorn 
(Klingberg) höll jag på att komma i beröring för en »skuffning» 
i kyrkan, men det blef ingenting af, ty »kladden« blef uppskjuten.
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På kladden, lördagsmiddagarna kl. 12, förekom friskt med 
handplagg. Jag såg ingen »stut«. För handplaggarne nyttjades 
såsom en nyttig preparation att väl »talja in» händerna. Det 
skulle vara bra och lindra svedan.

Jag var icke i beröring med någon enda lärjunge utom min 
klass. Det var icke ovanligt att läraren »slumrade af» under lektionen.

Det är enligt min öfvertygelse en stor fördel, att lärjungarne 
i skolorna nu för tiden få lära sig historia och geografi o. s. v., 
men det är mångslöjd i språkstudier.

Det är två saker, som utveckla förmågan att tänka hos poj
kar: språk och matematik.

Almstedt bodde i »doktor Hallbergs gård söder i staden», 
som sedan brann upp i den stora eldsvådan.

Någon examen i skolan hörde jag aldrig talas om.
Lärarne hade 36 timmar i veckan (7 timmar 4 dagar i vec

kan och 4 timmar 2 dagar i veckan = 28 t|- 8 = 36 tim
mar), utom rektor och konrektor, som hade 18 och i Strengnäs 
läste hvarannan dag.

Yngste kollegas lön var i Örebro 5 tunnor säd och termins- 
pengar. Askengren, som då i Örebro icke var ordinarie, hade en
dast 3 tunnor».

Från en ännu friskt lefvande förut varande lärjunge af Öre
bro skola från 1826—31, hvars namn man kanske icke får an- 
gifva, är utgifvaren lycklig nog att kunna meddela följande utdrag 
ur tvenne bref, dat. d. 13 och 20 Juli 1899.

»För Eder ärade skrifvelse af den 5 i denna månad, jämte 
åtföljande sändning af Edert fjärde häfte af Karolinska läroverkets 
historia och de tre banden af Söderströms Garmina Selecta, ber 
jag Eder mottaga min förbindliga tacksägelse. Söderströms tek
niska mästerskap är helt enkelt häpnadsväckande, och hans egen 
lefnadssaga i hög grad rörande.

Af de under min skoltid varande lärarne från höstterminen 
1826 till vårterminen 1831, har knappt mer än en, konrektorn 
Bergholm, bevarat sig i min tacksamma hågkomst.

Min första och bästa latinlärare var en simpel pastorsadjunkt 
Lars Hallgren, död såsom kyrkoherde i Axberg.

v XXII
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Jag minnes ined en viss bäfvan Edströms handplaggar, och 

Otto Joel Gumælii icke mindre häftiga lynnesyttringar, fastän jag 
ej själf blef föremål för någondera. Den senares idiosynkrasier 
(den tiden) i uudervisningssättet undgingo icke lärjungarne4)

I ett senare bref tillägger han att Lars Hallgren aldrig var 
tjänstgörande vid Örebro skola. Nyåret 1827 sjuknade jag i en 
svår nervfeber. Hallgren var då pastorsadjunkt i Lillkyrka. När 
jag någorlunda tillfrisknat, fick jag under ett par månader åtnjuta 
hans förträffliga undervisning, som jag aldrig glömmer.

Jag tror icke att stryk och brutalitet längre hörde till peda- 
gogiens grundsatser på min tid. Jag mins ej mycket af Ny
berg, min lärare i prima; men kan ej erinra mig att han någon
sin for fram som en tyrann.

Casström kunde ibland bära sig vildsint nog åt, men naturen 
hade utrustat honom med andliga skygglappar, och han högg van
ligen i vädret, eller träffade orätt person.

En enda vikarie hade skolan under min tid några veckor i 
tertia. Det var Nils Ulrik Bergstedt, då en ung elegant student, 
som gjorde sig mycket omtyckt för sin skicklighet och humanitet.

Skolan var på min tid i det närmaste den samma som i Eder 
skildring, och årsexamen alldeles oförändrad, med undantag af de 
latinska talen. Kustos hade att elda sin klass, skaffa ved och 
tända talgljusen, hemta ris, signijtcera, d. v. s. vid timmens 
början lyssna efter läraren och ropa inåt klassen »han är här», 
samt mot dess slut i förstugan lyss efter tornklockan och efter 
slaget ropa ut »hora sonuit».

Söderströms dioskurer voro i möjligaste måtto omaka. Castor 
hade af de andra gåfvorna tagit för sig så rikligt, att för Polluæ 
föga blef kvar utom prosan. Han var emellertid en redlig man 
som gjorde samvetsgrant bruk af de pnnd han undfått och lycka
des derför verkligen slå i pojkarne en del vetande, så att det 
satt kvar som ärren efter smittkoppor. Personligt stod jag alltid

') Sedermera slog han, såsom bekant, alldeles om, efter vunnen insigt 
om felaktigheten af denna då tämligen allmänt begagnade metod, hvilken då 
ännu ansågs såsom den enda fullt lämpliga. Gumælius var själf en af de 
förste som insåg, att denna metod icke var den rätta och bemödade sig att 
genomföra en annan, hvarigenom han lyckades att tillvinna sig allas kärlek 
och tillgifvenhet.
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på bästa fot med honom och besökte honom ända till hans död, 
så olta jag kom till Örebro.

Läroböckerna voro ej de bästa. Dahls olämpliga grekiska 
grammatik med krestomati användes så länge jag var kvar; hvilket 
var olämpligt då Buttmans skolgrammatik redan sex år förut fanns 
i svensk öfversättning.

Af Gumælii svenska historia, för öfrigt torr som en trästicka, 
inhämtades, att Sveriges förste konung var Fornjoter"), 400 år 
före Kristi födelse.

För många hans egenheter i den muntliga undervisningen 
skulle en modern pedagog baxna.

Skolprästerna hade stundom kondition hos förmögna stånds
personer. Två gånger om året fingo de s. k. terminspengar, efter 
gossarnes råd och lägenhet, »3 riksdaler banko», »2 riksgälds» 
ned till 16 skillingar banko.

För en arkivforskare kan det vara intressant, att skolans s. k. 
arkiv var inrymdt i en liten afplankniug af bönsalen. Genom ett 
halffönster åt gården (i det karolinska trähuset) brukade vi kika 
in på det hemlighetsfulla skåpet därinne.

*) Denne förekom icke i de senare upplagorna, och äfven de föregående 
sagolika regentcrna »från 88 år efter syndafloden» hade aldrig blifvit upptagna
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X.
DET OM- OCH TILLBYGGDA KAROLINSKA 

LÄROVERKSHUSET 1900.

Den ombyggnad, som det gamla karolinska lärohuset under vin
terns lopp undergått, har i själfva verket varit en nydaning. På 
dess plats reser sig nu den nya läroverksbyggnaden med en fasad åt 
bröderna Petri minnessten af 46,7 meters längd, uppförd i en stil, 
som rikare utvecklat de blygsamma barockmotiv, der funnos förut, 
formade i ädelt material. Den oansenliga ingången har vidgats 
till en bred, stolt portal öfverst krönt af örnvapnet. Den gamla, 
trånga och branta trappan derinom har fått gifva rum åt en yttre 
vestibul, hvars breda steg leda upp till den inre centralhall, som 
i sig upptager byggnadens inre kommunikationsled och som äfven 
genom tvenne ytterdörrar åt norr står i förbindelse med skolgården.

Från denna hall föra de tvenne breda, af järn och sten byggda, 
väl belysta trapporna till de öfre våningarne och närmast till den 
i höjd med bönsalen belägna öfre hallen, hvars stora takfönster 
lemna en riklig dager. Breda mot trapporna öppna arkader i 
hvarje våning medla förbindelsen med åt öster och vester belägna 
kapprum, kring hvilka sluta sig i grupper om 3 de 18 i hufvud- 
byggnaden belägna lärosalarne, hvaraf 6 äro rymliga nog att 
mottaga 36 och de öfriga 30 lärjungar hvardera. I dessa, de 
egentliga klassrummen, äro dageröppningarne, utgörande ungefär 
V4 af motsvarande golfyta, upptagna åt en sida endast och pul
peterna därefter ordnade på ett afstånd från svarta taflan af högst 
8,5 meter i de större och 7 meter i de mindre rummen.

Golfyta och luftrymd fördelade pr lärjunge gifva följande siffror: 
I de större rummen ungefär 1,8 kvm. och 7 kbm.
» » mindre » » 1,7 » » 6,5 »

Collegium scholæ carolinæ skall fortfarande hållas i det rum 
åt söder 1 tr. upp, som af ålder härtill användts, men det har 
ökats i vidd och försetts med tambur och toalettrum, samt står 
medelst särskild trappa i förbindelse med en rektorsexpedition,
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bvartill attikans klockrum omdanats. Det stora utrymmet åt vinden 
har tillgodogjorts för tecknings- och sangundervisningen. Ritsalen, 
hvars 145,2 kvmeters golfyta lemnar plats för 18 bord af den nu 
använda typen, får sin dager genom 6 större takfönster åt vester. 
Den är försedd med väggfasta skåp för material och ritbräden samt 
i öfrigt med bekväma och tidsenliga anordningar för de tekniska 
behofven. Synnerligen ändamålsenlig torde inredningen af det 
mindre rum blifva, som är afsedt för teckning efter gips och klots. 
Åt öster äro de båda, för musik- och sångöfningarne ämnade 
med takdager likaledes försedda salarne belägna, och blifva bän- 
karne i den egentliga sångsalen amfiteatraliskt ordnade. Bönsals- 
flygeln har ej undergått andra inre förändringar än dem, som cen
traluppvärmningens införande kräfver, hvarjämte tvenne nya dörrar 
upptagits till själfva salen. Dess yttre skall ombildas i öfverens- 
stämmelse med byggnaden i öfrigt.

I samtliga tamburer har infört? vatten, som för att ernå största 
möjliga ordning och renlighet, skall i likhet med, hvad fallet är 
flerstädes utomlands, hållas rinnande under skoltimmarne och porla 
fram ur botten af en mindre vid ledningen fästad dricksbägare.

För artificiel belysning torde genom införande af elektriskt 
ljus blifva väl sörjdt, liksom det för en skola så viktiga problemet, 
att effektivt uppvärma och ventilera dess skilda rum genom det 
af ingeniör H. Theorell anordnade centraluppvärmningseystemet 
blifva — efter hvad erfarenheten från andra håll visat — synner
ligen lyckligt löst. Det är i källaren som ångpannerum och de 
skilda med s. k. ångkaminer försedda varmkamrarne äro belägna, 
från hvilken varmluften genom kanaler tillföras rummen. Platsen 
är ej här, att i detalj redogöra för detta system. Dock torde så 
mycket böra sägas, att vid jämn tillströmning af till cirka 18° C. 
uppvärmd luft vinnes fullständigt luftombyte tre gånger pr timme.

Ombyggnadsarbetet, som betingar en kostnad af 135,000 kr., 
oberäknadt hvad införande af värmeledning samt vatten, gas och 
elektriskt ljus kräfver, har anförtrotts åt byggmästare Axel Lind
ström och utföres efter ritning och under ledning af stadsarki
tekten i Örebro Magnus Dahlander.

Den 15 Augusti 1900 skall arbetet vara i sin helhet afslutadt 
och byggnaden tagas i besittning vid nästkommande hösttermins 
ingång.
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PERSON-REGISTER
till alla fem häftena.

De lutande siffrorna utmärka den paginering, som å i häft. I—III betecknas 
med arabiska siffror.

A.
Abelin, Gust. Rudolf, kapten och gymnastiklärare 1842—62, sist general

löjtnant, V 310—319.
Afgångskamraters, 1866 års, stipendium, IV 255.
Alm, Ericus Erici, kollega 1653 -69, I 49, II 51, V 178.
Almgren, Joh. Peter, advokatfiskal 1809, stipendium IV 244, 245.
Almstedt, Petrus, kollega, konrektor 1773—92, IV 60, V 250.
Almstedt, Viktor Teodor, konst, lärare 1857—59, rektor i Askersund, 

V 290.
Aminson, Henrik, lektor, medarbetare, d. 1885, se dedikationen h. III.
Aminsonska stipendiet, V: tillägget.
Anders Oluffsson, rådman 1639, I 48.
Anders, klockgjutare 1678, II 63, 69, 82.
Anders, trädgårdsmästare 1616, I 35.
Andreas Jonæ, pastor i Edsberg 1616, I 31, II 59.
Andreas Lydhekini, scholasticus Örebroensis 1387, V 3, 4, tillägget.
Andreas Olavi, från Örebro, stud, i Tyskland 1516, II 23, 24.
Annerstedtska stipendiet 1861, IV 251.
Appélbom, Harald, landssekreterare, assessor 1718, II 81, IV 98.
Arhusiander, Anders, duplikant 1850—52, sist kyrkoherde i Köping, 

V 286.
Arved Bengtsson, borgmästare 1616, I 34, 37, 46, 47, II 64.
Arvidus Nicolai, pastor i Lennäs 1616, I 30, II 59.
Askengren, Joh. Gustaf, kollega 1816—21, sist kyrkoherde i Svennevad, 

V 261.
B.

Bagge, beskrifning öfver Örebro 1785, I 6, IV 110.
Barckman, Jakob, rådman 1718, II 81.
Barckman, Carl Gustaf, domprost 1799, IV 293.
Beckius, Johannes, föreslagen apologist 1659, V 185.
Beckius, Petrus Pauli, kollega 1661—68, slutligen pastor i Ekeby, II 50, 

IV 290, V 189.
Beckman, Lars Olaf sson, guldsmed 1673, II 62, 63, 68.
Bellander, Petrus Lawrentii, kollega 1777—81, II 60, V 251.
Bellander, Petrus Magni, lektor, pastor i Knista, I 6, 54, IV 262.
Béllinus, Olaus Stephani, biskop i Vesterås, I 51, II 33.
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Benedictus Andreas Nericius, knektepräst 1636, 111 56, 57, IV 139.
Benedictus Johannis, djäkne 1666, IV 160.
Benedictus Petri (Smolandus), djäkne 1615, IV 135.
Bengt Olavi, från Örebro, stud, i Tyskland 1545, II 24.
Bergenskoldska stipendiet 1880, IV 255.
Berger, Arvidus Danidis, konrektor i Örebro 1724—31, II 55, V 226.
Berggren, Olaus, kollega 1757—63, II 57, V 243.
Bergholm, Anders Fredrik, kollega 1820—29, rektor i Nyköping, sist 

kyrkoherde i Runtuna, V 262—267.
Bergius, Jonas, lektor, pastor i Glanshammar 1630—42, III 33—41. 
Bergling, Johannes, kollega 1717—35, II 54, IV 98, 99, V 221.
Bergman, Axel Teodor, apologist 1833—34, sist kyrkoherde i Dunker, 

V 273.
Betelius (Betulander), Johannes Petri, kollega 1669—77, II 51, V 190.
Bilberg, Johannes Jonæ, past, i Örebro 1692—1701, sist biskop 1701—17, 

n 67, IV 83, 127, 299.
Bille, Andreas Petri, kollega 1615—30, I 20, 21, 3, II 61, 17, 49, V 161. 
Billingius, Andreas Petri, apologist 1651—75, pastor i Eker, V 174, 175. 
Birgerus Johannis, pastor i Hardemo 1603—27, I 30, II 58.
Biss, Jockum, kopparslagare 1713, II 68, III 19.
Biörckman, Lorentz, kyrkovärd 1698, II 73.
Biörkstadius, Laurentius, pastor i Björksta, Vestmanland, 1641, I 64.
Bjömståhl, Jacobus Jonas, professor i Luud 1779, IV 293.
Blackstadius, Sveno Benedicti, pastor i Kumla 1607—18, 1 30, II 58.
Blix, Samuel, pastor vid Leckö 1677, II 63, 69, 82.
Blomberg, David Gotthard, kollega 1821—26, sist kyrkoherde i Götlunda, 

V 262.
Bogren, And. Gust., kollega, lektor, folkskolinspektör, 1849—88, V 284.
Bohm, Jakob, landskamrer 1715, Il 72, 74, 81.
Bonde, Carl, landshöfding 1616, I 30, II 62.
Bose, Esbernus Petri, pastor i Örebro, I 60, V 22, 23, 32, 42.
Bose, Kristina, Rudbeckiernas stammoder, f. 1557, d. 1620, I 56, 60, 59, 

V 32, 42.
Brannius, Laurentius, kollega 1717—23 II 54, V 222.
Broberg, Petrus, apologist 1694—1709, II 53, IV 292, V 210.
Brobeckius, Sveno Trudis, kollega 1658, krigspräst V 182, 183.
Brodén, Johan Ivar, lektor 1859—77, V 322.
Brolenius, Zacharias Erici, konrektor 1691—1706, II 52, V 206.
Broling, Johannes Erici, pastor i Edsberg, 1727—45. II 83.
Broman, J. G. A., lektor 1859—62, kyrkoherde, V 322.
Broms, C. G., kommerseråd, donator, V 269, 287.
Broms, Gustaf Adolf, handlande 1822, IV 109.
Bromsiska stipendiet, 1851—56, IV 248.
Brun, Andreas Andrece, pastor i Örebro 1676—86, II 61, 69.
Bräms, Lars, borgmästare 1615, I 3, II 64.
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BiMæus, Nicolaus Suenonis, rektor 1635—38, I 7,44—47,. 72—74, 48,56. 
II 77—86, 50, III 44, 54, 60—65, 70, 8—11, V 57—61.

Burch, Anders Nilsson, borgare 1669, II 70—72.
Burck, Hans Nilsson, (den förres broder) 1700, II 70—72.
Burkman, Petter, rådman 1681, II 61.
Börje Olsson, rådman 1687, II 70.
Böös, Christopher, stadsskrifvare, borgmästare, 1616 -39, I 37, 46, 47, 49, 

II 64, 65, IV 223, 224.

C.
Callander, Magnus, borgmästare 1681, II 78, 79, IV 298, 299.
Callander, Nicolaus Magnus, pastor i Lerbäck 1750—78, IV 298.
Callmander, Carl Jacob, kollega och adjunkt 1841—64, utn. kyrkoherde 

i Stigtomta, V 280.
Campanius, Ermundus Andreæ, kollega 1721—36, II 55, IV 99, V 224.
Cantherus, Andreas Birgeri, rektor 1612—15, I 15, 17, 33, 41, 1, 35, II 

54, III 70, V 29—31.
Canutus Petri, kollega 1670, II 51, V 191.
Carl Gustaf Hamiltons stipendium 1856, IV 250.
Carlsson, Petrus, apologist 1750 — 53, II 57, V 240.
Carolus Antonii, landsfogde 1625, I 47, V 69.
Carolus Esberni (Kidlman), kollega 1654—56, komminister i Viby, III 

79, 108, 109, V 179.
Casströmska stipendiet 1854, IV 249.
Casström, Nils Teodor, kollega 1827—55, kyrkoherde i Sköldinge, V 

270, 289.
Cederhvarf, Anders, (vittne å Eskogsbrefvet 1631), I 61.
Christiernus Henrici, rektor 1555—57, I 15, 49, II 21, 31, V 17, 18.
Christopher Börjelsson, kyrkovärd 1665, II 66.
Christophorus Hermanni, ung prästman 1641, II 92, 93.
Collberg, Laurentius, kollega 1708—17, II 52, 53, V 216.
Colling, Johan, pastor i Fogdö 1691, II 91.
Colling, Olof, assessor i bergskollegium, II 91.
Colmitz (Kälmius), David, apologist 1691—92, II 53, IV 291, V 204.
Cronhjelm, S., landshöfding 1718, IV 141.

D.
Dahlander, Magnus, stadsarkitekt 1899, V 341.
Danckwardt, Michael, borgare 1616, II 67.
Dankwardt, Johannes Michaelis Örebroensis 1616, I 12.
Dankivardt, Nicodemus, köpman 1616, II 66, 67.
Dankivardt, Johannes Nicodemi Örebroensis, 1616, I 35, II 61, 67.
Dankwardt-LUlieström, Gustaf, major, skolans gynnare, V 287.
Drake, Gust. Ax. Ludvig, duplikant 1857—61, sist lektor i Nyköping, 

V 299.
Duchæus, Andreas, konrektor 1697—1720, II 52, 53, N 212.
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E.
Edsbergius, Daniel, apologist 1692—94, II 53, IV 291, V 207, 208.
Edsberg ins, Jonas Erici, kollega 1649—61, II 20, III 100, 101, IV 282, 

288, 289, V 172.
Edström, Lars Erik, konrektor 1831 -38, sist kyrkoh. i Viby, V 273.
Ekeblad, Claes,' generalmajor, landshöfding 1718, II 81.
Ekebom, Joel, stads-syndicus, 1639, I 61.
Ekenborg, Håkan, kollega 1764—77, I 6, II 59, IV (11), V 249.
Ekendahl, Jonas Herman, kollega 1843—58, se.minarieföreståndare i Streng- 

nas, sist pastor i Flo, V 283.
Ekenius. Petrus Andrece, kollega 1661—74, Il 50, V 190.
Ekenvall, Per, vice rektor, rektor 1816—30, II 18, 19, IV 109, 110, V 

131-137.
Ekstrand, Anders, apologist 1823—29, sist kyrkoli. i Blacksta, V 267.
Ekstrand, Lars Gustaf, kollega 1809—12, V 260.
Ekstrem, Johan Albert, duplikant 1850—51, sist kyrkoherde i V. Ving

åker, V 286.
Elias Olai, pastor Arosiensis 1631, I 61.
Eneroth, Nils, borgare, 1677, II 69, 74, 75, 82.
Enhörning, Per Magnus, kollega 1798—1809, v. rektor, V 257.
Englund, Otto Ferd., apologist, lektor 1846—82, V 283.
Ericus Caroli Strengnensis, strengnäsdjäkne, IV 147, 148.
Ericus Andreæ, skolemästare 1577—79, II 32, V 22, 23.
Erik Börjesson, rådman 1630, I 47.
Erik Göstafsson, borgmästare 1626, I 39.
Erik Olsson, borgmästare 1616, I 34, 39, Il 64.
Erik Svensson (Broling), rådman, donator, 1695, I 3, II 66, 68, IV 91, 92.
Erland Hertens stipendium 1874, IV 254.
Ernest, Paulus (Pauli), konrektor 1707, sedan rektor i Strengnäs, V 215.
Esbergius, Daniel, apologist 1692—4, V 207.
Esberni, Thorerus, kollega 1654, III 97, V 179.

F.
Falk, Maths, kollega 1829—35, sist kyrkoli. i Ekeby, V 272.
Flodmark, Petrus, rektor i Nyköping, IV 292, 293.
Forselius, Per Olof, apologist 1829—33, sist kyrkoh. i Svinstad, V 272.
Fraxell, Johan, stadsskrifvare 1667, II 66, 69.
Fredrik Cassels stipendium 1848, IV 248.
Frumerie, Per, sekreterare, 1701, V 91.
Funck, Gustaf, lagman, v. landshöfding 1718, II 81, 84.

G.
Gadd, Brynolphus Jonæ, kollega 1616—29, I 21, 39, Il 62, 76, 77, 49, 

HI 108, V 163.
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Geijerstam, af, C. G., brukspatron, V 3'25.
Gellerstedt, Adolf Christian, kollega 1819—29, konrektor, sist kyrkoh. i 

Knista, V 162.
Gellerstedt, Johan Daniel, kollega 1829—39, kyrkoh. i Lennäs, V 269.
Gellerstedt, Nils Christian, adjunkt 1861—94, V 259, 297.
Georgii, Olaus, director cantus 1658, V 184.
Geringius, Johan Gabriel, 1717, II 95.
Gestrin, Abraham Oskar, kapten, lärare i teckning 1843—47, V 307.
Geting, Petrus Andrea, kollega 1646—57, II 50, IH 100, V 171.
Gezelius, Göran, förste läraren i förberedande klassen 1840, V 277.
Glantzws, Johannes Olai, pastor i Knista 1616, I 22, 30.
Gottschalk, skolmästare 1545, II 17, 25, 31, V 16.
Graf man, Ingellus, kollega 1674—88, II 51, IV 147, V 192, 193, 194.
Graffman, Hans, domprost, stipendiestiftare, 1802—28, IV 246, 293, V 195.
Granlund, Per, organist och kantor 1810—24, V 305.
Gravander, Per Olof, skolinspektör, stipendiestiftare, IV 247, V 141.
Gravius, Josua Laurentii, rektor 1639—56, I 49, II 50, III 75, 102—106.

IV 4, 5, V 61—68.
Gravius, Laurentius, pastor i Axberg 1616, I 31, II 60.
Gudhemius, Sveno, rektor i Skara 1618, IV 136, 137.
Grefvinnan Kallings donationsmedel 1871, IV 253.
Gris, Olaus, pastor i Götlunda 1616, 1 31, II 60.
Gumælius, Gustaf Wilhelm, skolinspektör 1853—77, II 19, V 156—160,

311—312.
Gumælius, Otto Joel, rektor 1830—61, II 19, V 137—156.
Gustaf I, reformatorn på tronen, II 26, V 14—16.
Gymnastikstipendiet 1885, IV 267.

H.

H. H. Gyllanders stipendium 1881, IV 256.
Hagberg, Fredrik Teodor, vice kollega 1843, sist kyrkoherde i Edsberg, 

V 283,
Hagberg, Lars, kollega 1710, V 218.
Hagström, K. A., kyrkoherde, förf, af Strengnäs stifts herdaminne, biogr. 

förf., V 274.
Hallberg, C. Fredrik, kantor 1780, V 305.
Hallman, Gustavus Adolphus (Johannis), kollega 1775—78, sist kyrkoh. 

i Axberg, II 60, V 250.
Hallman, Gustaf Adolf (Gustafsson), kollega 1806—17, v. rektor, sist 

kyrkoh. i Sköllersta, V 259.
Hallman, Carl Gustaf (Samuelsson), professor, pastor på Åland, sist på 

Ytter-Selö, IV 294—296.
Hallman, Johan Gustaf Gåstafsson, pastor i Hedvig Eleonora 1766, II 

20, IV 21.
Hallman, Samuel Johannis, kollega 1693—1717, sist pastor i Lennäs, V 209.
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Hallman, Samuel Davidis, pastor i Göthinda, f. 1633, d. 1709, II 73, 75, 
86, III 92, 107.

Hallmanska stipendiet 1856, IV 249.
Hallquist, Jöns, adjunkt 1835—72, V 274.
Hallquistska stipendiet 1860, 64, IV 252.
Hans Andersson, uppbördsman 1616, I 31, 33.
Hans Eriksson, rådman, 1639, I 48.
Hans Hansson (gifvit skolan en basun) 1639, I 47.
Hans Nilsson, kamrer 1616, I 22, II 63.
Hans Joakimsson, murare 1716, II 79.
Hartman, Carl, lektor, 1859- 84, V 322.
Hedberg, J. W., kyrkoherde, biografisk författare, V 274.
Heddinus, Benedictus Petri, kollega 1723—27, II 55, IV 99, V 225.
Heddinus, Petrus, kollega 1681—85, sist hosp.-pred. i Strengnäs, II51, V 197.
Hedenius, Andreas Henrici, rektor 1685—92, II 51, V 81—86.
Hedenms, Ericus, kollega 1763—73, II 58, V 246.
Hedenius, Petrus, kollega 1781—93, sist kyrkoherde i Viby, V 252.
Hedström, C. V., duplikant 1849—51, sist kyrkoherde i Asker, V 286.
Hellbom, Per Johan, adjunkt 1858—93, lichenolog, V 292.
Berlin, Erland, adjunkt 1858- -71, V 294.
Hessler, Antonius Caroli, rektor 1656—81, I 49, II 50, 61, 63, 68, 76, 79, 

83, V 69—77.
Hidingius, Laurentius Johannis, pastor i Kräklinge 1616, I 30, Il 59.
Hjdmström, Per, apologist 1779—84, pastor i Grödinge, V 251.
Hjortzberg, Bernhardus Jonæ, kollega 1714—16, II 54, N 220.
Hjortzberg, Daniel Erici, kollega 1797—1805, sist kyrkoh. i Julita, V 257.
Hoffman, Jonas, stadssekreterare, sedan borgmästare 1699, 1724, II 65, 

67, 68, 81, 86, 87, III 13.
Hofstedt, Gust. Ad., extra lärare 1851—53, V 287.
v. Hofsten, Sten Erland, löjtnant, gymnastiklärare 1840—42, bruksägare, 

V 310.
Holgerus Olai, rektor 1568—77, I 15, 50, II 28, 39—31, 32, V 19—21.
Holmlin, Lars Aug., duplikant 1852—53, sist kyrkoh. i Trosa, V 287.
Holstenius, Gabriel, rector gymnasii Arosiensis 1631, I 61, 64.
Hugo Alontgomery-Cederhjelms stipendium 1865, IV 252, 253.
Hugo Schoultz' stipendium 1854, IV 249.
Hummel, August Wilh., hofsekreterare, lärare i teckning 1848—59, V 308.
Höijer, Jonas Henrici, rektor 1746—64, II 56, III 12—24, IV IS5—188, 

189, 190, V 103—107.
Höjer, Gerhard Beinhold, kollega, sedan rektor, 1770—1820, Il 18, 59, 

V 125—131.
Hök, Ericus Jonæ, kollega 1656—63, V 180.

I.
Isaacus Erici, Tædensis, djäkne 1615, IV 119.
Isak Hansson, hattmakare, 1639, II 63. 69, 70, 74.
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J.
J. HO Gyllanders stipendium 1876, IV 255.
Janssonska stipendiet 1879, IV 257.
Jemtlander, Gullbrandus, kollega 1721—23, V 223.
Johan Bengtsson, rådman 1680, II 61, 63, 64, 65, 76, 78, 80, 83.
Johan Håkansson, skräddare 1697, 1717, II 88, 89, IV 94—96.
Johan Johansson, rådman, kyrkovärd 1682—99, II 67, 70, 75, 76.
Johan Larsson, rådman 1699, II 67, 81, 83, IV 91, 92.
Johan Olsson, kyrkovärd 1665, II 65, 66.
Johannes de Kil, scholasticus in Örebro, curatus in Kil, II 12, 13, V 1, 2.
Johannes Laurentii, pastor i Kumla 1619—29, I 53, 54, 37, II 56, IV 

(22, 23), 260.
Johannes Matthias, biskop 1643—64, II 64, 83.
Johannes Petri Örebrogiensis, conrector 1616, I 21, 20, II 62, V 163.
Johannes Stephani, apologist 1659, IV 290, V 185.
Jon Andersson, bodde i skolmästaregården 1632, III 43.
Jon Månsson, bodde därsammastädes 1627—28, I 80, V 52.
Jon Månsson, f. d. Örebrodjäkne, rustico-latinsk dagbok, 1642—46, IV 

158—170.
Jonas Maximus, rektor 1596—1603 (?), I 15, 52, II 17, V 27.
Jonas Petri, pastor i Mosjö 1613—35, I 31, Il 60.
Jonas Stephani, kollega 1615, pastor i Vårdinge, I 21, 3, II 62, V 162.
Jonter, Niklas, kyrkovärd 1715, II 71.

K.
Karlson, Karl Fredrik, lektor 1864—84, prost, utgifvare af detta arbete, 

V 322, 323.
Kempe, Johannes Andrece, rektor 1591—96, I 15, 51, II 17, 53, 54, 49, 

V 25, 26.
Kexlerus, Laurentius Erici, kollega 1684—87, V 200.
Kjellman, Garolus Esberni, kollega 1654—56, V 179.
Kjellström, Joh. Conrad, adjunkt 1864—79, V 298.
Kjellström, Adolf, lektor, restaurator af Örebro kyrka, IV 17, 19.
Klerck, Thomas, borgmästare 1658, II 61, 63, 68, 74, 81, S3, 83, 88, IV 

85, 87.
Klingius, Johannes Laurentii, kollega 1677—81, V 96.
Klingius, Laurentius Johannis, kollega 1642—50, II 50, III 100, 101, 

V 170.
Klingberg, Sven Christ., koll. 1801—14, kyrkoherde i Trosa landsförsam

ling, V 258.
Knöppel, Petrus, vidimationsvittne, 1600-talet, I 61.
Kumblæus, Magnus Erici, kollega 1649—53, I 49, II 50, III 100, 101,

V 172.
Kumblinus, Johannes Suenonis, kollega 1714, 15, II 54, V 219.



CCCL

L.
Layerholm, P. D., adjunkt, 1858—69, sist kyrkoh. i Södertelje, V 295.
Lars Gustaf Westerlings stipendium 1884, IV 256.
Lars Hemingsson, Örebro 1720, II 80.
Lars Mattsson, Örebro 1616, I 34, II 68.
Lasse Månsson, Örebro 1621, I 37, 46, 47, II 66.
Lars Olsson, borgmästare, donator, f. 1571, d. 1629, I 3, 4, 43, 34, 36, 

39, 40, II 63, 67, 68, 84, III 24 -26, 1—5, V 51.
Lars Oloffsson, rådman, kyrkovärd 1677, II 69, 75, 76, 82.
Laurentius Olai, pastor i Lillkyrka 1586—1631, I 31, II 59.
Laurentius Olai Vibyensis, domprost 1669—81, III 80.
Laurentius Petri, kyrkoreform ator. II 13, 15, 16, V 12, 13.
Laurentius Pocularius, djäkne, gångbud 1626, I 38.
Leijonska premiet 1869, IV 253.
Leaning, Johan, organist och kantor, V 305.
Lewerth, Carl Johan, organist och kantor, lärare i musik och sång 1842 

—88, V 306.
Lidius, Erik, pastor i Örebro 1740—74, II 95, V 115.
Lidius, Johannes Erici, kollega 1683—89, II 51, V 199.
Liljeström, Johannes Nicodemi, prokansler för Greifswalds akademi 1656, 

V 69.
Lindblad, Johannes, konrektor i Nyköping (1710), V 219.
Lindgren, JNicolaus, kollega 1714—20, II 53, 68, IV 97, V 220.
Lindhult, Petter, rådman, kyrkovärd 1701, II 73, III 11.
Lindström, Axel, skol-byggmästare, 1899, V 341.
Lithéll, Johan, koll. 1805—17, konrektor, sist kyrkoh. i Torshälla, V 257.
Ljungberg, Carl Fredrik, domprost 1743—61, IV 292.
Ljungberg, C. Fr. August, adjunkt 1860—91, V 296.
Lucas Lucasson, Örebro 1616, I 34, II 68.
Lund, C. J. Henric, adjunkt 1859—92, V 296.
Lundahl, Bengt, domkyrkosyssloman, orientalist, 1754—63, IV 212, 293, 294.
Lundius, Laurentius Matthiæ, rektor 1629—30, I 43, 71, 72, 40, 41, 47, 

II 50, III 17, 18, 28, V 50—57.
Lundius, Olaus Matthiæ, prost i Vingåker, d. 1658, I 36, V 56. 
Lundmark, Anders, rektor 1765—72, II 59, 95, IV 108, V 117—121. 
Lundmark, Sven Adolf, apologist 1792, V 254.
Lundmarkska stipendiet 1853, IV 248, 249.
Lundvall, Anders, organist och kantor, 1826—40, V 305.
Luth, Johan, borgmästare 1656, I 48, 49.
Läroverkets väns gåfva 1876, IV 255.
Löthman, Georg Hans, postmästare, donator 1764, II 92, IV 241.
Löfmark, Olaus, apologist 1723—50, II 56, N 229.

M.
Magnus Hansson, borgmästare, 1716, II 77, 78, 81, 95.
Magnus Johannis, pastor i Vintrosa 1616—64, I 30, 48, II 55.



CCCLI

Malmgren, Immanuel Martin Luther, apologist 1822—29, kyrkoh. i Öster
åker, V 268.

Marck, Ericus, apologist 1753—GO, II 57, V 241.
Marschell, Jacob, kollega 1805—15, V 258.
Martinus Svenonis, sacellanus i Örebro 1629—39, I 47, 48, III 11.
Matthias Olofsson, Örebro 1631, II 62.
Matths Larsson vid Segersjö 1616, I 30, II 63.
Mellring, Johannes, kollega 1736—51, II 56, V 108—119, 235.
Moback, Hans, rådman, donator 1684, I 3, 4, IV 84, 240, 241.
Moback, Johan Walfrid, adjunkt 1858—75, V 290.
Morellska stipendiet 1861, IV 250, 251.
Morén, A. G., assessor, V 325.
Morenius, Johan Fredrik, kollega 1836—49, sist kyrkoh. i Knista, V 275.
Müller, Christian, mäster 1681, II 62.
Mårten Mårtensson, rådman, kyrkovärd 1700, II 70, 71, 81, 82, IV 

98, 298.
Möller, Andreas, rektor 1732—4G, II 55, IV 103—106, V 101, 103.

N.
Nalén, Petter, rådman 1691—99, II 67, IV 298.
Nalenius, Hungerns Petri, kollega 1639—51, II 50, III 50, IV 183, V 169.
.Nicolaus, sacellanus Glanshambrensis 1616, I 31, II 61.
Nicolatis Jacobi Bothniensis, pastor i Örebro 1620—55, 1 41, 37, 39, 46,

47, 48, 49, II 55, III 11, IV 182, 288, 289.
Nicolaus Petri, pastor i Ekeby 1615—37, I 31, II 60.
Nicolaus Petri Strengnensis, rektor 1584—91, I 15, 80, II 29, V 24, 25,26.
Nicolaus, (Mäster Nils), f. d. skolmästare, före 1556, V 17.
Nils Arfvedssons stipendium 1885, IV 267.
Nils Persson, kämnär 1630, II 64.
Nils Svensson, Örebro 1630, I 47.
Nording, Daniel Jonas, apologist, lektor 1768—80, II 59, V 249.
Norstedt, Lars, Örebro 1772, II 96.
Nyberg, Erik Johan, apologist, rektor i Eskilstuna och Strengnäs skola, 

V 270.
Nyberg, Nicolaus, apologist 1721, V 223.
Nylandus, Isacus Johannis, pastor i Svennevad 1614—38, I 30, II 59.
Nythelius, Olaus, kollega 1687—1710, II 52, IV 119, 120, V 201, 202.

O.
Olaus Barvensis sockendjäkne, 1636, III 57, IV 139.
Olaus Gunnardi Hambrensis, sockendjäkne 1615, I 36, IV 139.
Olaus Johannis, sacellanus i Örebro 1610—19, I 31, II 60.
Olaus Magni, scribarum instructor 1639, II 4, III 78, IV 289, V IG8.
Olaus Matthias Hélsingus, pastor i Glanshammar 1621—27, I 30, 37, II 56.
Olaus Petri, kyrkoreformator, II 13—15, V 12.
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Olaus Petri Vibyensis, pastor i Viby, I 30, II 58.
Ole Andersson, tiondefogde 1616, I 30, II 63.
Ole Jonsson, slottsskrifvare 1616, I 35, II 63.
Ole Ersson, slottsfogde 1616, I 36, II 63.
Olof Bengtsson, glasmästare 1699, II 78.
Olof Månsson i Via, Kumla, donator 1764, II 92, IV 241, 242.
Oloff Ersson, skomakare 1672 (“bytesgårdens“ ägare), II 62.
Onämds stipendium 1863, IV 252.
Otter, Carsten, f. i Bremen 1589, d. 1657, faktor, framstående borgare, 

borgmästare, stamfader för v. Otterska släkten, I 44, 47, II 67.
Otto Joel Gumælii stipendium 1862, IV 251.

P.

Palmstruch, Carl Gerhard, generalstabsofficer, lärare i teckning 1840—3, 
V 307.

Paulinus Gothus, Laurentius, biskop i Strengnäs 1609, erkebiskop 1637, 
III 73.

Per Assarsson, landsfogde 1616, I 31, 34, II 63.
Per Christoffersson, rådman 1650, I 47.
Per Israelsson, borgare 1656, IV 282—289.
Per Jonsson, borgmästare 1616, I 35, 64.
Petrejus, Jonas Petri, rektor 1603—06, I 15, 52, V 27, 28.
Petriska stipendiet 1844, IV 247.
Petrus Johannis de Malmom, rektor 1374, 75, V 2, 3, tillägget.
Petrus Matthiæ Hélsingius, pastor i Örebro 1614—18, I 16, 22, 14, 30, 

II 55.
Pintzelius, Ericus Olai (Pintorpensis), kollega 1651—52, II 50, V 177.
Phragmén, Lars Jacob, lektor, rektor, 1859, V 322, 323.
Prins Eugens stipendium 1884, IV 256.
Prytz, Henricus Andrea, pastor i Sköllersta I 30, II 57.

Q.
Qtiist, Johannes Fridericus, kollega 1770—73, II 60, V: tillägget.

R.
Ramstadius, Ericus Laurentii, krigspräst 1626—44, sist pastor i Asker, 

III 67.
Ramström, Gustaf, kollega 1841—53, sist kyrkoh. i Mosjö, V 280.
Rebeen, Engelbrekt, borgmästare 1681, II 61.
Ribbing, C., landshöfding 1721, IV 141.
Rivelius, Georgius Jonæ, kollega 1629—46, II 50, III 13, 18, 19, 95, IV 

225, V 165.
Robsahm, Anna Katarina, enkefru 1770, donationsmedel, I 93—96 IV 

242-244.
Robert Ealkenstedts stipendium 1857, IV 248.



cccLin
Rogstadius, Ericus Andreæ, pastor i Sköldinge 1630—53, HI 57, IV 

263—266.
Rohloffska premiet 1875, IV 254, 255.
Roman, Arvid, rådman 1716, II 90, III 11.
Rondelitius, Jacobus, borgare 1626, I 39.
Rondelitius, Måns, borgare 1724, II 77.
Rondell, Elias, “sieur“, 1724, II 77.
Rosendalius, Ericus Olai, kollega 1629—45, II 1, 50, III 13, 18, 19, 96, 

V 167.
Rosvidius, Nicolaus Nicolai, kollega 1681—90, II 51, V 198.
Rudbeck, Hans Pedersson, stadsskrifvare, f. 1550, d. 1603, I 56, 60, V 

32, 42.
Rudbeckius, Jacobus Boise, rektor 1615—26, I 2, 6, 16—18, 20—42, 56— 

62, 1, 14—29, 30—39, 43—47, 61, 62, II 44—50, 53, 74, 49, III 11 
12, 72, 83—87, IV 79, V 32—47, 49.

Rudbeckius, Johannes, biskop i Vesterås 1619—46, I 3, 4, 48, 49, 58—61, 
63, 64, III 30, IV 74, V 48.

Rudbeckius, Johannes d. y., superintendent i Narva, IV 81, 82, 
Rudbeckius, Petrus, prost i Köping, f. 1578, d. 1628, I 56, V 32, 33.

S.

SaHstedt, Samuel, apologist 1793—1800, kyrkoh. i Lerbäck, V 256.
Salin, Olof, borgmästare, beskrifning öfver Örebro 1737, I 6, IV 296.
Salenius, A. G-. O., vice kollega 1845—46, sist kyrkoh. i Kjula, biogr. 

förf., V 274, 283.
Samzelius, Abrahamus Abrahami, apologist 1762—68, II 58, IV (10—12), 

V 244.
Sander, Nils Fredrik, duplikaut 1849—50, kansliråd, V 286.
Schepherus, Petrus Benedicti, pastor i Mosjö, 1672—1712, IV 279, 280.
Schepner, Laurentius Laurentii, rektor 1724—32, II 55, V 100, 101.
Schepner, Magnus Laurentii, kollega, konrektor 1727—36, II 55, V 227.
Schepner, Theodorus Erici, konrektor, rektor, 1682—1710, II 52, 76, 77, 

79, V 86—92.
Schierning, S. H, rådman 1699, II 67.
Seger, Johannes, vice apologist 1731, V 229.
Serenius, Jacobus, biskop 1763, H 18, IV 120, 121, V 113, 114.
Setterlund, Erik, kollega 1783—1800, kyrkoh. i Hardemo, V 251.
Sigfridus Canuti, rektor 1579—84, I 15, 50, II 26, 28, 32, V 23, 24.
Silvius Canutus, pastor i Ardala 1629, afsatt för bannor vid nattvards

gång, III 23.
Skåning, Andreas, kollega 1698—1714, II 52, 53, N 214.
Smidt, Elias Månsson, Örebro 1677, II 62, 69, 70, 74, 76.
Smålander, Jonas Pettersson, skomakare, 1687, II 69, 72, 74, 75.
Sophie Bondes stipendium 1867, IV 254.

V XXIII
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Spex, Cornelius, holländsk skeppare, 1630, TT 65.
Spongius, Olaus, rådman 1697, Il 61, 63, 67, S2, 90, TV 94—96.
Stenius, Johan, konrektor, V 247.
Stenius, Laurentius, apologist 1723—30, V 226.
Stephani, Johannes, apologist 1659, V 185.
Stephani, Nicolaus, pastor i Örebro 1555, Ordinarius, biskop, V tillägget.
Stipendiet af den 3 November 1862, IV 252.
Strömberg, A. Teodor, extra lärare 1848—52, sist biskop, V 274, 285.
Strömberg, Joh. Emil, apologist 1841, lektor 59, rektor 62- 75, V 278.
Strömer, Johannes Jonæ, pastor i Örebro 1722—23, II 63, 77, S3.
Stuthæus, Petrus Laurentius, kollega 1615—16, pastor i Lerbäck, I 21, 

30, 3, II 59, 62, V 162.
Sundel (Sundelius, Sundeil), Johannes, kollega 1688—93, II 52, V 202.
Sundenius, Carolus Caroli, kollega 1676—81, V 195.
Sveno, har haft schola Örébroensis 1538, II 17, 24, 25, 31, V 16.
Sveno Truelis (Brobeckius), apologist 1658, II 84, IV 227, V 182.
Sädbom, C. A. Ferdinand, adjunkt 1854—80, V 287.

T.

Templinus, Sveno, apologist 1709—15, V 217.
Thalias vänners stipendium 1842, IV 247.
Thavenius, Fredr. Aug., vice kollega 1844—48, sist pastor i Österåker, 

V 283.
Thunström, Axel, gästgifvare 1764, II 92.
Thyselius, Per, skolinspektör, biskop 1805—08, II 19, IV 61, V 136, 141, 

142—144.
Thyste, Anders, stadsskrifvare 1697, II 90, 91, IV 94, 95.
Tilo Martini, pastor i Kil 1616, I 31, II 60.
Tingstadius, Johan Adam, biskop 1805—27, II 19, IV 58, 59, 61, V 140.
Tiselius, G-ustaf, pastor i Götlunda 1831, stipendiestiftare, IV 247.
Tunelius, Olof, stadssekreterare 1773, II 94.

U.
Ulmgrenska stipendiet 1861, IV 250.

V.
Valerius, Carl Gustaf, kapten, sånglärare 1840—42, V 305.
Virgin, C. Fr. Samuel, “ord. lärare“ 1855—56, rektor vid tekniska 

skolan i Örebro 1857—86, V 289.

W.
Wahlfisk, Johan, kontr.-prost, författare, IV 17, V 274, förordet 6.
Wallenius, Nicolaus Benedicti, konrektor 1682—84, 1 -19, 11 50, 51, 79, 

III 100, IV 30, V 77—81.
Walberg, Johan Ulrik, kollega 1813—19, komm, i Björkvik, V 260.



CCCLV

Walingius, Abrahamus, rektor 1711—21, II 21, 53, 63, 69,70,83,86,87, 
V 92—99.

Waller, Ericus Petri, pastor i Orebro, biskop i Vesterås, 1776—1811, V 
126, 128—130.

Wallerius, Erik, pastor i Mellösa 1718, II 83.
Wallius, Andreas, apologist 1660—69, pastor i Eker 1676, II 51, IV 291, 

V 186, 187.
Wallius, Laurentius Olai, professor, biskop 1638, I 33, 36, 46, II 56.
Wallstedt, Lars, kantor 1777, V 305.
Wangstdius Anders, kollega 1784—1804, vice rektor, sist kyrkoh. i Vin

trosa, V 253.
Warg, Mårten Persson, Örebro 1630, I 47.
Wasberg, Ericus Erici, kollega, konrektor 1736—63, II 56, V 231.
Wemiws, Jonas Halvari, sacellanus vid svafvelbruket 1616, I 31, II 60.
Wester ska sterbhuset 1718, II 82, III 12.
Wetzel, Zacharias, kollega 1763—70, II 58, V 246.
Widell, Petrus Petri, rektor 1775—81, II 57, 95, N 121—125.
Widen, Johan, pastor i Örebro 1798—1813, IV 199—201.
Widen, Jonas, prost, biogr. författare 1891, V 274.
Widmarck, Jonas Nicolai, rektor 1721—24, II 55, 77, V 99—100.
Wigæus, Johannes Petri, rektor 1606—12, I 15, 53, 30, II 54, 49, V 28,29.
Wikander, Per, kollega 1815—21, sist pastor i Ekeby, V 261.
Wikander, Per August, adjunkt 1858—86, V 291.
Wulf, Ol. Fredrik, v. koll. 1799—1804, konrektor i Nyköping, V 256.

Z.

Zaar, Johan G-odefr., organist och kantor 1800—09, V 305. 
Zebrozynthus, Jacobus Bureus, biskop 1639—42, I 48, III 72, 74, 94, 95. 
Zethræus, Olaus Laurentii, kollega 1670—73, V 195.

Ä.
Åberg, Ericus, kollega 1747—62, II 57, V 240.
Åblad, Johan, 1785—1804, pastor i Eker, V 254.
Åman, Olof, apotekare, donator 1716, I 3, Il 88—91, IV 93—96.
Ågrenska stipendierna 1867, IV 253.
Åhlbeck, Hindrik Johan, rådman 1699, II 67, 81.
Åstrand, Niklas, apologist 1819—21, konrektor, sist kyrkoh. i Edsberg, 

V 261.
Ö.

Ökner, Laurentius, kollega 1746—56, II 56, V 238.
Öman, Börje, rådman, kyrkovärd 1687, II 76, 77, 81, 84, 85.
Öm,an, Ericus, kollega, därefter rådman 1689—98, II 52, V 203.
Öman, Carolus Erid, kollega 1736—47, II 56, V 230.
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SAK-REGISTER.

A.
Afgångsbref (litteræ recommendatitiæ), I 22, 23, Ill 21, 22, IV 188.
Afskrankningar i nedre klasserna III 35, 36.
Archivum Nericiense 1766, I 5, IV (10, 11) 41.
"Arkiv-anteckningar“ IV 258—300.
“ Assecurations-brefvet“ (om testamentsgårdens vidmakthållande) 1641, III 

88, 89, IV 80.
B.

Bannlysningsbref 1637, I 47, 49, 51, 52.
Befordran för skollärare, IV 157.
Bitbergs privata akademi i Örebro 1692, IV 127.

C.
Collegium Illustre (adelsskolan på Riddarhuset) 1626—29, I 58, 11 75, 

IV 126, 127.
Collegium Rudbeckianum i Upsala 1610—13, IV 123—126.

D.
Decisionsakten om skolans fordringar 1718, II 81—84.
"Deponera“, “Deposition“ 1636, III 56.
Dagboksanteckningar, Jon Månssons, 1642—46, IV 158, 170.

E.
Ekers pastorat, IV 128, V 289.
Elegier, vid Buddæi död 1653, Il 83—85.
Eskog, 1631, I 4, 44, 58—61, IV 75—78.

F.
Familje-interiörer, III 52, V 298, 299.
Fotgängare, (brefbärare), I 38, 39, 41, 42.
Fähuset från Eker, IV 97.
“Förmaningstalet" palmsöndagen 1637, II 50, III 58.
Försvärjdse till djäfvulen, IV 267'—273, 273—276.

G.
Gatubuller m. m. 1615, I 36, IV 135.
Grisen i kåltäppan, IH 52.
Gymnastikkurs, V 309, 312.

I.
Ihjälstucken skolmästare IV 285.
Information IV 145.
Inqvisitions-akten om skolans fordringar 1715—16, 11 63—81.
Inskrifter å gamla skolhuset (1626), 1 40, IV 26, (1695) IV 33, 1875 IV 59.
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K.

“Karolinska lärohuset“ (1829), II 19, IV Gl—64, V 135-36, (1900) V 340.
Kils kyrka, N 2.
Klockare-Rindrik 1632, III 43.
Kolonier från Örebro skola, I 42.
“Konservation“ af prästänka, III 92, IV 158, V 168,173,183,199,211,218.
Kungsstugan, IV 65—73.
Kyrkan i Örebro, IV 17—19.

L.
Leges scholæ, ordningsstadgar, I 27—29, 33—35, V 37, 38.
Lärareförteckning, II (49—60).
Lärare-löner (rektors lönespanmål, kollegernas uppehälle), IV 114—123.

„ (öfningslärares), V 303, 307, 309.
Lärjungar i Örebro, III 101—111, IV 176.
Lärjungeantal, IV 173—180, V 132, 179.

M.
Marknadslif i Örebro på 1630-talet, III 53.
Medéltidsskolan och klostret, I 8—10, IV 204—206, V 4, 5, 7, 12.
Memorialbok, I, 5, IV 170.
Militäröfningar vid läroverken, V 311—317.

N.
Namnbildning (tillnamns uppkomst), IV 218—239.
Norstedts vind (teater), IV 56.
“Notata“ (examensfrågor), IV 299, 300.

O.
Orgel (1631, 1643), I 53, 54, IV 18, 19.

P.
Pastoral-examen, IV 155—156.
“Panem propter Deum“, III 49—52.
Penningvärde II 68, IV 23, 24.
Pesten (1603, 1711), I 60, IV 281, V 94.
Petrimonumentet, IV 64, 134.
Portetullsmedel, N 63.
Privata läroanstalter IV 123—127.
Präst-examen, III 20, IV 152—155.

R.
“Ransakning“ om skolans medel 1781, II 61—63.
Rektorsgården 1724, I 3, IV 101—103; 1740,13, IV 109—110; 1822,1V 110.
Rektorsserie, I 49-64, 11 17 19, 31—33, IV (11) 3—6.
Respondenter, på Buddæi gymnasmata, I 64, 11 81, 85, 86.
“Rotulus actorum“ 1748, III 13—34.



cccLvm
Ra dstuar kivet, “tänkeböcker“, 1 7.
Rådstusalen, konsertsalong, IV 55.

S.

Samlingar, N. G. Djurklon’s, IV 159.
Schola Carolina (trähuset 106 norr), II 18, 19, IV 59-61, V 133.
Schola Rhalambiana (på Örebro slott) 1622, IV 125, 126.
Skolan-teatern IV 44—45.
Skolbibliotek, I 43, IV 27, 28, 41, V 36.
Skolböcker, IV 204, 217.
Skolexamina, I 129, 130, 16, IV 189—198.
Skolfester, I 31—35, II 44—50, IV 150, V 38—41.
Skolhuset, 1615 I 16; 1616 I 39, 40, 22, 23, IV 21—64, V 34; (1695) V 89.
Skolhörarnes celibat, III 68.
Skolinventarium, I 2, 17, 18, 2, 43—49.
Skolkassa, nybildad 1615, I 25.
Skolkrönika 1615—17, I 2, 14—29.
Skollag sstiftning, IV 7—15.
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17 21.

[CATALOGUS
SCHOLARIUM OREBROENSIUM

ab a. 1721 cl. 15 Aug.]

Me Jona Wijdmakck Rectore, sequentes diseipulorum scholæ nostræ 
albo adscript! sunt anno 1721.

d. 15 Aug. Olaus Ekegren, agricolæ filius in Halsberg et Ekeby, ad 
class. Lmam. Gymn. 1725, stud. 1731. Adjunctus Qvistbroensis obiit.

d. 17 Aug. Carolus Eek, comministri Caroli Eekz in Kijhl (F. 257) 
filius, ad class. 2;dam translatus.

d. 21 Aug. Andreas et 1 T . T , . T" . > Lemon, cauponis Johannis Lemons inEricus Gustavus
Lerbeck filii, in class. Lam introducti. Eric Lemon, gästgif- 
vareson från Lerbäck, gymn. 1726, död som stud, i Ups. 1734,

d. 29 Aug. Johannes Christophorus, Waschi fabarum indicarum 
in hac urbe coqui ac venditoris filius, ad class. Lmam.

d. 2 Sept. Petrus Nicolo? Svendelius, coloni e Qvisbro et Sväns- 
torp filius, inter superiores classis lanæ adjectus.

Eodem die. Petrus Andreæ Vecander, montani in Wekhyttan et 
Qvissbro filius, etiam inter superiores class, primæ nu
mera tus.

Eodem die. Olaus Petr? Landelius, rustic! in Landzähsen et Kny
stad filius, etiam inter superiores class. Læ locum nactus. 
Gymn. 1725, slud. 1732, t 1734.

d. 14 Octobr. Haquinus Nicolai Oknelius, de Qvissbro et Okna, 
ruricolæ filius, item inter sup. class. Læ receptus.

Eodem die. Jonas Petri Winterberg, ex Vinteråsa, rustic! filius.
d. 16. Jonas hawentii Schepner, defunct! pastoris in Lerbäck, 

beati Laur. Schepneri, filius natu minimus, in classem 
4;tam sen Rectoris introductus. Gymn. 1724, stud. 1730. Sacria 
initiatus obiit. Prestvigd 1737, adj. i Vintrosa, f 1739. (F. 383).

d. 2 Nov. Johannes Andreæ Lundgren, carbonari! de Svartåhn et 
Qvissbro filius, ad class. Lam.

d. 2 Decembr. Johannes Johannis Broman, civis cujusdam Orebro- 
ensis demortui filius, inter infimos class. Læ annumeratus. 

__________ (13).
1



Anno 1722 sequentes in seholam introducti sunt:
; d. 5 Februarii. Andreas Laurentn Kumblander, fabri ferrarii in 

Kumbla et Giärsiö filius, ad class. l:am.
d. 6 ejusdem. Petrus Joann?'.« Linnroth, naucleri cujusdam in hac 

urbe filius, ad class. l:am.
Eodem die. Andreas Petri Ahlmqwist, agricolæ in Halzberg et 

Ahlm filius, ad class. l:am.
Eodem die. Olaus Jonæ Tyslingius, ex Tyslinge et Tysliugby 

rustici cujusdam filius, ad class. l:am.
d. 8:va. Ericus Petri Ahberg, civis Orebroensis filius, ad l:am. 

Född 1712, gymn. 1727, stud. 1734. Coll., inde Coram. Orebr. -f 1791. 
(F. 677).

die 14. Nicolaus Ola? Wyberg, civis Orebroensis filius, ad cl. 
l:mam.

die 12 Martii. Jacobus Svenonis Kiexlerus, molitoris in Gropa et 
Qvissbro filius, inter swperiores classis l:mæ. Post Lauren, 
Comminister et Pædagogus iu oppido Mariæfred defuuctus. Gymn 
1726, stad. 1733 (göres af F. 455 och A. 312, 313 felaktigt till son af 
Laur. Kexlerus, pastor i Mosjö).

Eodem die. Petrus Olai Edberg, in Sanna et Edz-
berg filius, inter infimos class?« l:æ. mortuus ^svoSo^oe 
ibidem.

d. 13. Jonas Erici Barck, aurifabri in Arosia defuncti filius.
die 3 Aprilis. Nicolaus NicoZa? Bäckman, ædilis in Mosiö de Sörby 

filius, inter supremos class?« primæ.
Eodem die. Germundus Petri Söderlind, prætoris in Sörby et 

Mosiö filius. Gymn. 1727.
Eodem die. Ericus Erici Rondelius, rustici in Glantzhanmar et 

Rönne filius, infimo loco collocatus.
d. 5 ejusdem. Ericus Hult, civis Orebr. filius, inter infimos cl. l:æ. 
Eodem die. Olaus Amne.lius, fabri ferrarii in Kumbla et Aby

Olai Andrem filius, inter intermedios cl. l:æ. Gymn. 1726, 
stud. 1734. Philosophiæ Magister mortuns.

d. 9. Magnus Alm, præfecti lictorum de Walby et Längebro 
filius.

Eodem die. Magnus Olai Wallerstedt, agricolæ in Kumbla et 
Mallerstad filius. Sacris initiatus mortuus. Gymn. 1726, stud. 1734, 
död såsom adjunkt.

d. 10 ejusd. Ericus Jonæ Bröms, civis ac mercatoris Orebroensis 
filius. Senator Oerebroensis mortnus.
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(1. 4 Junii. Hendricus Höjer, cbirurgi legionis cujusdam Teutonic! 
filius, nunc incolæ Orebroensts, ad class. l:am. (18)-

Semestri Autumnali eodem anno 1722 insciipti: 12s

d. 11 Aug'. Ericus Sundling, piscatoris in Sund et Mälösa filius. 
ad l:am.

d. 15 ejusd. Andreas Andre® Wennius, agricolie in Halzberg et 
Wenna filius.

Die eodem. Joannes Joannis Hedberg, civis Borensis filius.
d. 10 ejusd. Petrus Hoofberg, civis Orebroensis filius.
Eodem die. Joannes Wätter.
Eodem die. Gothofridus Langner, stannifabri hujus urbis filius.
Eodem die. Salomon Bourkman, mercatoris Orebroensis filius.
Eodem die. Jacobus Hörnberg, civis cujusdam Orebroensis filius.
d. 23 ejusd. Andreas Olai Bromander, civis ac mercatoris Norensis 

Olai Bromandri filius, ad class. 3:tiam translatus. Gymn. 1725.
d. 14 Septembr. Olaus Laurørtn Spange, eqvitis in Winteråsa et 

Spånga filius.
d. 16 Octobris. Andreas Andreæ Julin, montani in Tysliuge et 

Juhlåsen filius, ad l:am.
d. 17 ejusd. Daniel Svenom's Wijström, post Landmark, venatoris 

territorialis (krono-skogvaktare) Svenonis Wijström in Widby 
et Herregrvt filius. Född 1712, gymn. 1726, stud. 1733, mag. 1743. 
Math. Lector. Postremo Past, et Præp. in Öster Haninge, Theol. 
Doctor 1772, naturæ debitnm reddidit 1776. (A. 752).

die 18 Dec. Ericus Erici Roberg, Pastoris in Mosiö et Täby 
Vlurimum y^everendi Erici Robergz filius. Gymn. 1726. 
Rnsth&llare i Mosjö (F. 456).

Eodem die. Hendricus Erici Roberg, ejusdem Pastoris filius. 
Gymn. 1726. Landsfiskal i Stockholms län (F. 456). (14).

Hoc anno 32 adjecti.

Anno 1723 ad scholam accesserunt subscript!:

d. 14 Januarij. Olaus Olai Berg, equitis in Mosjö et Sörby filius, 
in classe?» arithmetical introductus.

d. 4 Februarii. Petrus Jacobi Stille, urnatoris in hac urbe filius, 
ad cbm 1.
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Eodem die. Laurentius Olai Kilingius, agricolæ in Asker in Ky- 
linge, ad el:m Lam.

1» d. 5 Febr. Nicolaus Nicolai Bergstedt, agricolæ in Mällösa et 
Berstad filius, ad classe?» 2:dam introductus. Gymn. 1726. 
Post Pastor in Österåker. (A. 771).

d. 6 ejusdem. Jonas Arvidi Söderberg, sartoris in hac urbe filius, 
translates ad Lam classem et ejus superiores.

d. 7 ejusdem. Laurentius Andre® Åhgren, ^tvoåoxov in Nysund 
et Atorpet filius, sectatur artem avMimeticam.

d. 9 ejusdem. Laurentius Laurentii Schalenius, agricolæ in Hals- 
berg et Skallru filius.

Eodem die. Joannes Joannis Ahlm, civis Orebroensis filius, anno 
quidem 1719 [1720] albo discentium adscriptus, verum ob 
teneram ætatem ad hunc abfuit diem.

d. 15 ejusd. Carolus Gustavus Strockierk, scribæ defuncti Andreæ 
Strockierks filius, ad classis primæ superiores translatus. 
Post Camerarius ad officinam femriam Stora Lassåna.

d. 27. Andreas Akerman, fabri lignarii in Sköllerstad Velham 
Akermans filius, in primam introductus.

d. 12 Martii. Theodorus Söderberg, agricolæ in Ahlmby de Sorby 
Joannis Erici filius, rediit iam ad addiscendam arithmeticam 
post duorum annoram absentiam.

d. 13 ejusd. Andreas Laurentii Kiärenberg, montani cujusdam in 
Carlskoga et Östra Kiärna filius, ad classem primam intro
ductus.

d. 19 ejusd. Laurentius Svenonis Hedin, comministri in Winteråsa 
et Tyslinge Beverendi Svenonis Hedini filius natu maximus, 
ad classem primam. Gymn. 1727. Bokhållare och byggmästare vid 
Garphytte alunbruk i Tysslinge. (F. 287). Aeditaus in Kræklinge.

,, Gustavus Svenonis Hedijn, frater prioris, ad eamdem classem. 
Född 1714, gymn. 1727, stud. 1732. Pastor et Præp. in Kræklinge. 
(F. 289).

die 23 Aprilis. Johannes Nicolai Morath, fabri ferrarii in hac urbe 
filius, introductus ad classem Lam.

Die eodem. Johannes Olai, fabri ferrarii Olaf Johannis filius, ad 
classem Lam.

tao die 29 Aprilis. Ericus Erici Magelius, beate defuncti Pastoris in 
Kijhl Erici Magelii (F. 245) filius natu minimus, inter clas
ses Lmæ supremos.
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die 1 Maji. Jonas Laurentii Yfvverstedt, fabri ferrarii civis Ore
broensis filius, ad class«»« primam introductus.

die 2:da ejusd. Nicolaus Petri Nyblin, hospitis publici in Sköl- 
lersta Sörby Petri Nyblini filius, inter class)« l:mæ supe- 
riores translatus.

die 7 Junii. Olaus Johannis Espling, agricolæ Johannis Olai in 
Wydby et Espe, in classem l:am introductus est. Post 
Inspector officin® ferrari® Wir® in Roslagia.

Semestri Autumnali inscripti:
die 12 Aug. Jonas Petri Chalman, agricolæ Petri Nicolai in Sköl- 

lerstad et Kahlstad filius, ad classem Lam introductus.
die 14 ejusdem. Sveno Johannis Hesselius, rustici defuncti Jo

hannis Benedicti in Häsleberg et Kumbla filius, ad classem 
l:am adscitus.

die 26. Suno Jonæ Råberg, rustici Jonæ Simonis in Täby pa- 
roecia et Råberga filius, in Lam classem introductus.

Eodem die. Magnus Norberg, civis et senatoris in Nohra beate 
defuncti Caroli Norbergs filius, translatus ad classem l:am.

die 27. Petrus Joannis Ahlmgren, agricolæ Joannis Petri in 
Ahlmby et Onnesta filius, ad classem primam translatus.

die 2:da Sept. Nicolaus Friis, infimi equitum ductoris (korpral) 
in Sköllersta et Sörsta Gustavi Friis filius, ad classem 2:dam 
translatus. Gymn. 1725, stud. 1733. Postremo Consul civitatis Ore
broensis 1755, mortuus d. 6 Sept. 1766.

die 10 ejusdem. Nicolaus Hendrfcz Gijl, ad infimos classis 2:dæ 
translatus, (Gymn. 1727), et Johannes Hendrict Gijhl, alpha- 
beticus, ambo molitoris in Snaflunda Hendrici Gijls filii.

die 17 Sept. Carolus Petri Lanning, in urbe hac Organistæ Petri isi 
Lanning filius, ad classem 2:dam translatus. Director Musices 
Academia Regi® Aboensis.

die 18 ejusdem. Johannes Benedicti, decimarum status Gymnastici 
Stregnesensis per Nericiam inspectoris Benedicti Andreæ 
filius, ad classem 2:dam.

die 8 Octobris. Salomon Gijhl (Berg), molitoris Jonæ Gijhls in 
Ringarby et Oby filius, inter intermedios dass. Læ locum 
SUUm nactus est. Född 1712, gymn. 1728. Denne är nn Commini- 
stern Strömdahl in AUmby. — Pastor in Söderteige obiit 1771. (F. 
689, .4. 513).
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Eodem die. Joannes Laurent?'?' Hagsten, agricolæ Laurent?'?’ Petri 
in Hagaby et Kumbla filius, ad scholam rediit post trium 
annorum absentiam, et in classes l:am retroductus.

die 14. Johannes Österberg, Johannis Österbergii montaui de 
Dahlkarshyttan et Lindesbergii districtus filius, ad classem 
2:dam est translatus.

die 18 ejusd. Nicolaus Andreæ Örling, agricolæ in Rinkaby et 
Giöthawi Andreæ Nicolai filius, inter artem Arithmetices 
sectantes adscriptus.

Eodem die. Olaus Erici Bergsten, coloni in Rinkaby et Solberga 
Erici Nicolai filius, etiam ad classem Arithmeticam intro- 
ductus. (15).

In scholam hoc anno introducti sunt 35.

Anno Christi 1724 sequentes in album discentium scholæ 
Orebroensis adscripti sunt:

die 25 Januarij. Renhardus Stening, Pastoris beate defuncti Jo
hannis Stening in Nylandia et Haris filius, ad infimo« clas- 
sis l:mæ.

132 d. 26 Januarii Johannes Ludovicus Merchel, fabri ferrarii in Tys- 
linge et Bleckbruket Michaelis Merchels filius. Gymn. 1728.

die 12 Febr. Petrus Erici Ekelöf, agricolæ Erici Andreæ in Kum- 
blad et Ekeby filius, ad infimos class?« l:mæ.

die 21 ejusdem. Laurentius Roseli, agricolæ in Kumblad et Söre 
Mosiö Andreæ Haqvini filius, inter infimos class?« l:mæ 
introductus.

die 22 ejusdem. Olaus Olai Dyring, fabri ferrarii Olai Laurentii 
in Mosiö et Dyringe filius, inter supremos class?« l:mæ 
adscitus. Gymn. 1729.

die 26 ejusdem. Sveno Laurentii Hörstadius, fabri ferrarii Lau
rentii Sveuonis in Hörstad et Kumblad filius, ad infimos 
class?« l:mæ translatus. Född 1714, gymn. 1728, stud. 1736, mag. 
1746. Pastor in Askersund, deinde in SköDerstad. fato concessit 1776. 
(F. 32, 521).

Eodem die. Petrus Laurentii Hedelin, incolæ ac civis urbis hujus 
Laurentii Henningii filius, inter inferiores classis l:mæ locum 
suum nactus.



die 2 Martii. Petrus Petri Horstedt, fabri et agrieolæ Petri Jonæ 
in Hörstad et Kumblad filius, inter inferiores Lmæ classis 
locum accepit.

die 11 ejusdem. Johannes Svenonis Okenfelt, equitis in Giällerstad 
et Atterstad Svenonis Okenfeltz filius, ad l:am introductus.

die 14 ejusdem. Petrus Hammarström, præfecti fabrorum ad hane 
urbem Johannis Hammarström filius, introductus acZ classes 
2:dam. Gymn. 1727. Collega classis 2:dæ in schoZ« TrivZaZZ Streng- 
nesewsZ. —- Postrerøo Pædagogus in Askersund.

d. 20 Martii. Andreas Bollberg, fabri ferrarii in hac urbe Andreæ iss 
Bollbergs filius, ad infimos classis lanæ introductus.

Die eodem. Joannes Bromander, civis defuncti Joannis Laurentii 
in hac urbe filius, ad inferiores classis Lmæ translatus.

d. 7 April. Johannes Renholdi Forsberg, fabri ferrarii in Lanfors 
Wermelandiæ et paroecia Biurkiärn, ad classem Lam in
troductus.

die 18 ejusdem. Jonas Almlund, agrieolæ in Ahlmby Jonæ Jons 
sons filius, introductus ad intermedios classis l;mæ.

Eodem die. Sveno Landzberg, civis hujus urbis Laurentii Sveno
nis Landzbergs filius, etiam inter intermedios classis Lmæ 
adscitus.

die 27 ejusdem. Johannes Petri Holmberg, fabri ferrarii ad Bleck- 
bruket in Tysslinge beate defuncti Petri Canuti Holms 
filius, ad classis Lmæ intermedios. Gymn. 1728, stud. 1737. 
Comminister in Wallbv et Hatnmarbv defuactus 1770. (A. ß33).

06).

Ex quo Rectoratum Schölte Orebroensis gerere coepit Laurentius 
Laurentii Schepner, societati scholasticæ sequentes 

sunt adscripti discipuli.

Anno 1724.

die 7 Maji. Simson Jonæ Berg, fabri ferrarii in hac urbe filius, is« 
ad infimos classis Lmæ introductus.

Die eodem. Nicolaus Liungberg, Svenonis fabri ferrarii filius, ad 
inferiores classis Lmæ translatus.

Die eodem. Ericas Ornbom, Johannis seribæ Cameræ filius, in 
eandem classem introductus.



die 14 Maji. Jonas Almqvist, Erici filius, ad infimos classes 2:dæ 
introductus.

die 1 Junii. Petrus Petri Ascher (Asker), mercatoris apud Ore- 
broenses filius, in classem l:mam translatus. Gymn. 1129.

die 3 Junii. Zacharias Andrem Barckner, militis filius, ad inter- 
medios class;« l:mæ translatus.

ns Eodem die. Petrus Simon Benedict! Lofgren, in classem l:mam 
introductus.

die 5 Junii. Johannes Dyring, Johannis fabri ferrarii in hac urbe 
filius, inter infimos classes Lmæ locum nactus.

die 2 Junii. Carl Oman, Jonæ fabri ferrarii filius, infimum claszs 
l:mæ locum nactus.

die 17 Aug. Matthias Vette, Matthiæ filius, inter superiores clas- 
sis l:mæ locum obtinuit.

die 25 Aug. Johannes Antonii Kretsmer, mercatoris Orebroensis filius, 
superioribus classis 2:dæ adsociatus.

die 27 Sept. Carolus Caroli, fabri ferrarii ad Bläckbruket filius, 
Petolin dictus, inferioribus classis l:mæ associatus.

us die 4 Sept. Andreas Andrem Laman, equitis filius, infimum clas
sis l:mæ locum nactus.

die l:a Oct. A:o 1724. Lars Ringström, senatoris filius in Nohra, 
inflmis classis l:mæ associatus.

die l:a Oct. A:o 1724. Petrus Langbergh, Matthiæ fabri ferrarii 
filius, intermediis classes l:mæ adscriptus.

die 19 Oct. A:o 1724 Andreas Olai Broqvist, civis Orebroensis 
filius, Alphabetariis annumeratus.

die 23 Oct. A:o 1724. Nicolaus Klingbergh, Nicolai rustici in 
Kräklinge filius, artem sectatur Arithmeticam.

is; die 27 Oct. A:o 1724. Daniel Furman, Reinholdi Kihlbergs sar- 
toris apud Orebroenses filius, inferioribus classis Lmæ ad
scriptus.

die 10 Nov. A.-o 1724 Johannes Johannis Ramzell, civis Nohren- 
sis filius, Alphabetariis associatus. zyrn

Anno 1725 sequentes in scholarium numerum recepti:

die 8 Febr. Andreas Mosberg, Andrem rustici filius, ex paroecia 
Mosiö et villa ejusdem Mosåhs, infimis classis l:mæ adscriptus.
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Eodem die ejusdem mensis Andreas Beckman, Erici filius, patre 
cive Orebroensi natus, eandem accessit classem.

Eodem die. Thomas Beckman, Laurentii aurifabri apud Orebro- 
enses filius, intermediis classis Lmæ associatus. Gymn. 1729, 
stud. 1735. Post Senator civitatis Orebroensis.

die 9 Febr. Johannes Ringström, Johannis civis Orebroensis filius, us 
in medio classis Lmæ circulo locum obtinuit.

Die eodem. Jonas Tiger (Viselius), Jouæ supremæ legionis equestris 
Corporalis filius, ultimus classis Lmæ annumeratus. Gymn. 1729.

Die eodem. Ericus Aira, Erici civis pauperrimi apud Orebroenses 
filius, ultimus classis Lmæ constitutus.

die 13 Febr. ejusdem anni. Laurentius Petri Björkling, rustici 
filius in Biörka, paroeciæ Ekebyensis prædio, inter infimos 
classis Lmæ locum occupavit.

die 17 Febr. Jonas Öhrgren, Petri, figuli apud Orebroenses, filius, 
ultimus classis Lmæ.

Eodem die. Ericus Sundström, Erici agricolæ filius in Sundby is« 
ecclesiæ Almbyensis, ultimis classis l:mæ annumeratus.

die 23 Febr. Andreas Andreæ Esling, rustici filius in Skyllerstad 
et Eslebo, ultimus classts Lmæ.

die 24 Febr. Andreas, Reinholdi filius, Renberg, alphabeticis annu- 
meratus.

die 4 Martii. Zacharias Andreæ Trosing, fabri Orebroensis filius, 
alphabetarius.

die 5 April. Johannes Laurentii, mercatoris Orebroensis filius, 
cognomine Bergh, ultimus classis Lmæ.

die 7 Aprilis ejusdom anni NB. Joannes Soderbergh, Johannis 
rustici in Sorby Almbyensium filius, intermediis classis Lmæ 
associatus. Född 1715, gymn. 1729, stud. 1738. Comm, in Wiby (F. 597).

die 16 Aprilis NB. Carolus Secander, Petri rustici in Rinkarby uo 
filius, inter Ultimos classis Lmæ locum nactus.

Die eodem. Nicolaus Hellbergh, rustici Johannis filius ex paroecia 
Rinkarbyensi et villa Meystad, ultimum classis Lmæ locum 
occupavit.

die 17 Aug. A:o 1725 NB. Gustavus Svenonis Vidström, post Lund- 
mark, natus in paroecia Vidby et Herrgryt, Alphabetarius. 
Postremo Exactor Territorialis (: Länsman :) in Viby, decessit 1774.

die 6 Sept. Ericus Erici Röding, æditui filius in Kråklinge, ul
timis classis Lmæ associatus.
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die 8 Sept. Johannes Vilhelmus Petri Boreli, senatoris filius apud 
Orebroenses, Alphabetarius.

die 9 Sept. Johannes Zachariæ Boman, Inspectoris aulæ Gökzholm 
filius, ultimum classis l:mæ locum nactus

Eodem die. Carolus Otto Antonii Kretzmer, mercatoris filius apud 
Orebroenses filius, Alphabetarius.

ui die 15 Sept. A:o 1725. Sveno Petri Ekeberg Orebroensis, paren- 
tibus tenuis sortis prognatus, (in elassem infimam locates) 
penes me examinatus, sed numqua»» introductus.

die 6 Oct. A:o 1725. Laurentius Olai Kexlerus, rustici filius in 
Mosiö et Sörby, Alphabetarius. Gymn. 1130.

die 7 Oct. A;o 1725. Nicolaus Andrem Moberg, rustici filius in 
paroecia Mosiö et Tösiö, Alphabetarius.

die 7 Dec. A;o 1725. Johannes Johannis Atterling, rustici filius 
in paroecia Gällerstad ex vico Atterstad, Alphabetarius.

(25).

Anno 1726 sequentes albo scholastico inscripti:

die 7 Febr. Johannes Laurentii Broman Orebroensis, fabri ferrarii 
filius, ultimum in classe lima occupavit locum.

„ Nicolaus Lemon, cauponis Johannis in Lerbeck filius, in 
elassem l:mam introdnetus.

us die 14 Febr. Petrus Benedicti Lindblad, hortulani penes nobilis- 
simum Nordenfeit in Fröswidahl filius, intermediis classis 
l;mæ associatus.

die 23 Febr. A:o 1726. Nicolaus Petri Bergh, rustici in paroecia 
Eker et Hiulberga filius, ultimus classis l:mæ constitutus.

die 5 Martii A:o 1726. Nicolaus Magni Sutander, montani in 
Tyslinge et Sutarboda filius, ultimis classis l:mæ adscriptus.

die 8 Martii A:o 1726. Jonas Laurentii Sandmark (Sandahi), fabri 
ferrarii filius in Kumbla et Sanna Boreali, ultimus classis 2:dæ. 
Född 1716, gymn. 1729, stud. 1738, kaplan i Asker. (F. 20).

die 10 Martii Aro 1726. Johannes Johannis Kumlin, sacellani in 
Almby filius, intermediis classis l:mæ associatus. Gymn. 
1730, drunknade 1735. (F. 688).

die 21 Martii A:o 1726. Laurentius Laurentii Beckman, ultimis 
classis l:mæ adscriptus.
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d. 19 Aprilis A:o 1726. Nicolaus Mattliiæ Nyström, fabri ferrarii m 
filius, Orebroensis, ultimum in classe l.ma locum obtinuit.
Gymn. 1730, stud. 1739. Pastor in Enhörna, obiit 1772. (A. 104).

Eodem die. Johannes Mattliiæ Barkman, fabri ferrarii filius Ore
broensis, ultimis classis Lmre associatus.

d. 27 Aprilis A:o 1426. Andreas Andrem Kihlberg Orebroensis, 
mercatoris filius, extremum in classe Lma occupavit locum.

die 17 Augusti. Olaus Jonæ Ramnerus, rustici filius in Winteråsa 
et Ramstad, in classem l:am introductus.

Eodem die. Petrus Svenonis Broman, Alphabetarius, Orebroensis, 
fabri ferrarii filius.

die 18 Aug. 1726. Ericus Jonæ Mose, Prætoris Kumlensis filius, 
ultimus classis quartæ constitutus. Postremo Lector Matheseos 
1759, cui muneri immortuus est 1764.

die 20 Aug. 1726. Ericus Erici Höriing, rustici filius in Asker n< 
et prædio Höre, infimis classis Lmre associatus.

Eodem die et Anno. Olaus Jonæ Södergren, rustico Kumblensi 
prognatus, ultimum in classe prima nactus locum. Född 
1715, gymn. 1730, stud. 1739, mag. i Greifswald 1740. Comminister in 
Kumla. Voluntariam sibi conseivit mortem 1757. (F. 347).

die 25 Aug. A.-o 1726. Johannes Johannis Gellerstedt, civis Ore
broensis filius, ultimus classis Lmre constitutus.

die 29 Aug. Johannes Conradi Polster, linteonis filins Orebro- 
ensis, in classem Lmam introductus.

die 30 Aug. Olaus et Petrus Petri Vallström, quondam sacellani 
in Esberg (F. Ill) filii, in classen 2:dam introducti, paupeies.

Eodem die. Petrus Olai Lindlöf, rustici filius in Axberg et Lång
by, in primam etc.

Die eodem. Gideon Georgii Orling, tubanistæ filius in Skyller- u» 
stad, infimis classis l:mæ associatus.

die 31 Aug. Jacobus Andrere Kling, rustici filius in Kråklinge et 
Nalavi, ultimum in classe l:ma occupavit locum.

d. 5 Oct. A:o 1726. Jonas Jonæ Lagerlöf, equitis filius in Kum- 
bla, ultimis classis Lmre associatus. Gymn. 1728.

Eodem die. Carolus Laurentii Jernelius, rustici filius in Gersiö et 
Kumbla, in classem Lmam introductus. Gymn. 1728. — reliquit 
1734.

Eodem die. Nicolaus Andrere Almgren, rustici filius in Almby et 
Uggleboda, Alphabetarius, pauper.
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Eodem die. Laurentius Andreæ Hiälmberg, equitis filius in Galler
stad et Okna, Alphabetarius.

ne die 5 Octobris. Laurentius Nicolai Biörkner, rustici filius in Glantz- 
hamar et Biörka, Alphabetarius.

die 6 Octobris. Laurentius Johann« Fromstedt, rustici filius in 
Ekeby et Vastorp, Alphabetarius.

Eodem die. Olaus Stephani Ahlstedt, item rustici filius in Ekeby 
et Vastorp, Alphabetarius.

Eodem die. Johannes Petri Berg, rustici filius in Eker et Hiuhl- 
berga, Alphabetarius.

die 7 Oct. Johannes Pauli Rotander, rustici filius in Hofstad et 
Torp, in classem primam introductus.

die 8 Oct. Petrus Jonæ Salenius, rustici filius in Kumbla et 
Biörka, in classem Lmam introductus.

ni die 11 Octob. A:o 1726. Olaus Johannis Roselius, rustici filius 
in Rösawij et Kumbla, in classem Lmam introductus.

Eodem die. Ericus Erici Certander, rustici filius in Wissberga et 
Kumbla, classi Lmæ introductus.

Eodem die. Andreas Andreæ Austrin, rustici filius in Halzberg et 
Sörby, intermediis classis Lmæ associatus. Gymn. 1730, stud. 
1730. Custos templi Kumblensis (kyrkwaktare).

die 13 Oct. Nicolaus Olai Skyllerstedt, rustici filius in Skyller
stad et Munslät, classis l:mæ discipulus factus.

die 15 Octob. Jjaurentius Johannis Schyllerstadius, rustici filius in 
Skyllerstad et Skruke, intermediis classis Lmæ associatus.

Eodem die. Carolus Laurentii Tiselius, rustici filius in Samzala 
et Halzberg, classis Lmæ discipulus. Gymn, 1730, död i Strengn. 

ne Eodem die. Ericus Erici Rosell, rustici filius in Kumbla et Rö
sawij, in classem Lmam introductus.

die 17 Oct. Petrus Sunonis Setander, rustici filius in Snaflunda 
et Börstorp, classis Lmæ discipulus.

die 18 Oct. Zacharias Zachariæ Lindstedt, nautæ pauperrimi filius, 
Orebroensis, Alphabetarius.

Eodem die. Laurentius Johannis Mosberg, militis filius ex paroecia 
Vinteråsa, in classe Lma locum obtinuit ultimum.

Eeodem die. Olaus Olai Vidberg, qui per aliquot annos e schola 
abfuerat, rediit.
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die 24 Octob. Laurentius Petri Tiuselius, rustici filius in Hofstad 
et Tiuse, in classem Lmam introductus.

die 25 Octob. Petrus Petri Barnstedt,1 fabri ferrarii filius ex Rams- no 
hytta et paroecia Kihl, Alphabetarius.

Eodem die. Carolus Caroli Hofstedt, rustici filius in Hofstad, 
classi l:mæ initiatus.

d. 29 Oct. Nicolaus Erici Torpander, rustici filius in Hofstad et 
Torp, in primam classem.

die 2 Nov. Olaus Erici Montell, rustici filius in Kumbla et Wiss- 
berga, in primam classem.

Eodem die. Nicolaus Andrere Bergander, agricolre filius in Halz- 
berg et Berga, in primam etc.

Eodem die. Nicolaus Andrere Cruzelius, rustici filius in Hofstad 
et Korstad, Alphabetarius.

Eodem die. Olaus Benedict! Bexander, agricolre filius in Hofstad 
item et Korstad, Alphabetarius.

die 4 Nov. Petrus Erici Norling, agricolre filius in Halzberg et iso 
Norrby, in primam etc.

die 5 Nov. Olaus Magni Hallgren, agricolre filius in Hardemo et 
Elgvad, in primam etc.

,, Johannes Petri Stipulander, rustici filius. in Hardemo et 
et Norrby, classi primre initiatus.

die 8 Nov. Johannes Magni Helleqvist, agricolre filius in Helle- 
qwistztorp, in primam etc.

die 14 Nov. Jonas Jonæ Chytræus, rustici filius in Hofstad, et 
Gryt, Alphabetarius.

din 12 Nov. Ericus Olai Vijman, lancemanni filius in Widby, in 
primam etc.

Eodem die. Petrus Andrere Montelius, agricolre filius in Hardemo 
et Bergia, Alphabetarius.

die 15 Nov. Ludovicus Vilhelmi De Besehe, Geometrre per Neri- 
ciam et Vrermelandiam filius, in secundam etc.

die 25 Nov. Dauiel Elire Hallman, beate defuncti Pastoris (F. 30) im 
filius in Askersundz sockn, in primam etc.

die 1 Dec. Ericus Jonre Hagman, pauperrimi cujusdam civis Ore- 
broensis filius, in primam etc.

(62).
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Anno 1727.
die 24 Januarii. Benedictus Erici Bergzelius, rustici filius in 

Ostanberg et Erfwala Vesmannorum, superioribus classis 
l:mæ associatus.

die 6 Febr. Ato 1727. Laurentius Andrem Nystedt, agricolæ filius 
in Erfwala Vestmanniæ paroecia et prædio Nytorp, in clas- 
sem primam etc. Gymn. 1730, stud. 1739. Verbi Divini Commini- 
ster (?) in Lunda et Kihla. Comm, in Jäder. (A. 265).

die 13 Eebr. A:o 1727. Olaus Svenonis Klingberg, cauponis filius 
in Lanna et paroecia Hidings in primam etc. Adj. Pastoris 
in Knidstad mortuus.

die 14 Eebr. A:o 1727. Ericus Olai Elvins, rustici filius in Lang
bro et Elftompta, in primam etc.

iw die 16 Febr. Abrahamus Jonæ Hasselqvist, rustici filius in Hof
stad et Hofstadby, in primam etc.

die 20 Febr. A:o 1727. Olaus Olai Mosander, agricolæ filius in 
Mosby et paroecia Kurnbla, in infima classe obtinuit locum 
infimum. Gymn. 1732, stud. 1740. Studiosus mortuus.

die 23 Febr. 1727. Petrus Nicolai Velander, pauperrimæ cujus- 
dam viduæ filius Orebroensis, in primam etc.

die 7 Martii 1627. Carolus Haqvini Norberg, fodinæ snlphureæ 
penes Axebergenses luspectoris filius, in secundam etc.

d. 10 Martii A:o 1727. Johannes Akerstedt, agricolæ filius in 
Skyllerstad et Akerby, in primam etc.

Eodem die. Israel Nicolai Næfstedt, post Manelius, agricolæ filius 
in Axeberg et Næfwesta, in primam. Gymn. 1732, stud. 1740. 
Mönsterskrifvare. Scriba secundarius legionis pedestris Sudermanniæ.

Eodem die. Johannes Jonæ Broms, mercatoris Orebroensis filius, 
in secundam etc. Senator et Mercator inter Orebroenses spectabilis. 

tsa die 19 Apr. A:o 1727. Nicolaus Nicolai Rosvidius, agricolæ filius 
in Kumbla et Rösawij, in primam etc.

Eodem die. Olaus Olai Betulander, rustici filius in Kumbla et 
Biörka, in primam etc.

die 26 Aprilis 1727. Laurentius Benedict! Bergman, pauperrimæ 
cujusdam viduæ filius penes fabros ferrarios Orebroenses, in 
primam etc.

die 23 Aug 1727. Olaus Jonæ Ahman, piscatoris filius, in pri
mam etc.
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Bodem die. Jacobus Arvidi Söderberg, sartoris penes Orebroenses 
filius, in primam etc.

die 3 Oct. A:no 1727. Olaus Petri Lundblad, agricolæ filius in 
Snaflunda et Degnäs, classis l:mæ discipulis associatus.

die 5 Oct. A:o 1727. Johannes Nicolai Kumblander, militis filius 
in Kumbla et Wia Boreali, in- primam etc.

Eodem die. Petrus Olai Byselius, rustici cujusdam pauperrimi 
filius in Kumbla et Byrstatorp, Älphabetarius.

d. 23 Nov. A:o 1727. Zacharias Olai Berg, equitis jam demortui isi 
filius in Bengtztorp et Täby, Älphabetarius.

die 12 Dec. Olaus Ingcvaldi Vestadius, equitis filius in paroecia 
Kumbla natus, in primam.

(21).

Anno 1728 sequentes societati scholastic» adscripti sunt:

die 10 Pebr. Laurentius Petri Gellerstedt, agricolæ filius in Eke- 
by et Gellersta, in primam etc.

Eodem die. Petrus Olai Fröling, equitis filius, in Ekeby et Fro
stad natus, in primam etc.

Eodem die. Jonas Andrem Hedin, rustici filius in Ekeby et Fro
stad, in primam etc.

Eodem die Petrus Olai Vivallius, equitis filius, Orebroensis, in 
primam etc.

die 13 Febr. Laurentius Laurentii Siöstedt, agricolæ filius in Ring- 
karleby et Sjögstad, in primam etc.

Eodem die. Andreas Andrem Falk, militis cujusdam pauperrimi iss 
filius, in primam etc.

die 16 Febr. Johannes Laurentii Boman, sartoris filius in Ekeby, 
in primam etc.

Eodem die. Johannes Zachariæ Gellerstedt, agricolæ filius in pa
roecia Gellersta et prædio ejusdem nominis, intermediis 
classis l:mæ associatus.

die 24 Febr. Olaus Olai Söderling, agricolæ filius in Kumbla et 
Sörby, in secundam etc. Gymn. 1734, stud. 1745. Collega classis 
l:mæ in Sehola TriniaZi Strengnesensi. — Deinde Collega classis 2:dæ 
in eadem sehola. Pædagogns Torsiliensis 1774.

die 4 Martii. Sveno Petri Ekeberg, civis cujusdam pauperrimi 
filius, alphabetarius.
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d. 3 Aprilis. Joachimus Johannis Dyring, fabri ferrarii filius Ore- 
broensis, in primam etc.

die 6 Aprilis A:o 1728. Carolus Petri Blomberg, sacellani filius 
in Ringkarleby, (F. 185), Alphabetarius.

ise die 10 Maji A:o 1728. Joachimus Joachimi Biss, fabri ærarii 
filius Orebroensis, iu primam etc.

d. 30 Maji. Ericus Johannis Marck, fabri ferrarii filius Orebr. in 
l:m. Gymn. 1735, stud. 1742, mag., kanslist i krigskollegium. Apolog. 
in sch. triv. Orebr. 1753, prest 1756, obiit 17G0.

die 19 Aug. Jonas Danielis Mask, proximum a centurione locum 
tenentis filius, natus in Hardemo et Norrby, in primam etc.

die 28 Aug. Hinricus Abrahami Vesterling, civis Orebroensis filius, 
in primam etc.

die 3 Sept. Johannes Johannis Ström, corporalis qvondam eqve- 
stris gradus Legionis Nericiensis filius, in primam etc.

die 10 Sept. Anno 1728. Reinholdus Stening, Johannis filius, 
Nylandus, Arithmetices studiosus.

die 10 Oct. A:o 1728. Sueno Erici Almgren, viduæ cujusdam 
pauperrimle filius in Fällersta et Ghllerstad, Arithmetic«#. 
Postremo civis et mercator inter Orebroenses maxime conspicnus. — 
mortuus 1775.

die 12 Octob. A. 1728. Petrus Andrem Ledin, ruricolæ in Rom 
et Halzberg filius, Arithmeticus.

die 16 Oct. Magnus Bergeri Fredstedt, cauponis in Mesko et 
paroecia Nysund filius, in secundam etc.

ist d. 16 Oct. 1728. Olaus Olai Håhlberg, sacellani filius in Swen- 
newad, in secundam classem. Gymn. 1731, stud. 1735. (F. 566).

die 22 Oct. 1728. Laurentius Jonæ Jerner, proximum a centu
rione locum tenentis filius, in Halzberg et Nedra Westa 
natus, locum accepit in classe l:ma.

die 25 Nov. Laurentius Petri Brunberg, agricolæ filius in Axberg 
et Brutisiötorp, in primam etc.

(24).

Anno 1729.
die 8 Jan. Jonas Benedicti Åberg, civis Orebroensis filius, in 

primam etc.
Eodem die. Andreas Svenonis Granstedt, agricolæ filius in Vin- 

terasa et Granhammar, in primam etc.
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die 10 Jan. Olaus Francisci Malmberg, cauponis filius, in paroecia 
Jernboåhsen et prædio ejusdem nominis, in priniam etc. 
Vesmannus.

die 12 Febr. 1729. Claudius Jonas Bernhardi Hiortzberg, concio- iss 
natoris pauperum (F. 396) Orebroensts filius, suum in tertia 
classe locum obtinuit.

die 14 Lebr. Laurentius Nicolai Lilja, agricolæ filius in Gräfwe, 
in primam etc.

die 18 Febr. A. 1729. Carolus Zachariæ Hallman, quondam lan- 
ceinanni filius, natus in Hardemo et Ormestad, in primam etc. 
Minister mercatoria cujusdam Holmiensis defunctus.

Eodem die. Petrus Svenonis Hofstenius, sacellani filius in Asker- 
sundz S:n in secundam etc. Student 1738, engagerade sig vid 
militairen. (F. 46).

die 22 Febr. Ericus Magni Schepner, agricolæ filius in Täbj’ et 
Skepstad, in primam etc.

die 25 Febr. Ericus Gabrielis Siömander, montani filius in Nohra 
Vesmanniæ paroecia et Elfhyttan, in primam etc.

die 1 Martii. Ericus Petri Säfström, agricolæ filius in Säby et 
Winteräsa, ultimus classis Lmæ,

die 14 Aprilis A:o 1729. Jacobus Johannis Kumlin, sacellani is» 
filius in Almby, in primam etc. Gymn. 1733, drunknade jemte 
sin broder Johan 1735. (F. 688).

die 15 Aprilis. Petrus Petri Florin, telonarii in Lekhyttan in- 
spectoris filius, in primam etc.

die 16 Aprilis. Laurentius Olai Norstedt, naucleri filius, Orebro- 
ensis, in primam etc. Postr. Civis et Mercator inter Orebroenses 
maxinie conspicuus, delegatus etiam ad Comitia Regni 1765 et 1771. 
Senator Oerebr.

d. 3 Oct. Petrus Jonæ Floselius, montani cujusdam in Grythytta 
et Flodsiö hytta, in primam classem translatus.

„ Olaus Floselius, frater superioris, ultimus classis primæ.
d. 7 Oct. Johannes Johannis Sandström, agricolæ filius in Win

teräsa et Sanna, in primam etc.
Eodem die. Laurentius Petri Scharman, civis quondam Orebroenszs 

filius, Arithmeticen professus est.
die 4 Nov. Petrus Erici Lekberg, mercatoris Orebroensts filius. 

in secundam etc.
2
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die 8 Dec. Jonas Israelis Brunstedt, agricolæ filius in Axberg et 
Brunsiötorp, in primam etc.

«o d. 12 Dec. Nicolaus Jonæ Tibelius, rustici filius in Almby et 
Tible. in primam etc.

(20).

[Anno 1730:]
A:o 1730 die 6 Febr. Andreas Andræ Dyring, fabri ferrarii filius 

Orebroensis, in primam etc.
Eodem die. Laurent«« Olai Norling, item fabri ferrarii filius 

Orebroensis, classi primæ initiatus.
Eodem die. Carolus Jonæ Floselius, montani in Grythytta filius, 

discipulis classis primæ associatus.
die 9 Febr. Johannes Christophori Schenbom, æditui filius ex Swen- 

newad, in primam etc.
die 12 Febr. Ericus Danielis Girenius, concionatoris in Hellefors 

Vesmannorum filius, in quartam etc.
die 16 Febr. Ericus Andreæ Nyman, fabri ferrarii filius Orebro

ensis, in primam etc.
die 26 Febr. Nicolaus Johannis Bergsteen, inspectoris in Åkerby 

et Gräfwe filius, in secundam etc
«i Eodem die. Petrus Laurentii Sandelins, comministri filius in Kihl 

et Gräfwe (F. 258), in secundam etc.
Eeodem die. Ericus Johannes Georgii Sparr, natus in paroecia 

Kihl et Helleby, in primam etc.
d. 9 Martii A:o 1730. Carolus Olai Qvist, scribæ territorialis 

(häradsskrifvare, F. 472) Nericiæ occidentals, natus in paroecia 
Mosiö et Krutbruket, in primam etc. Gymn. 1734, stud. 1743 
—• Studiosus, aliquanto monte captus. Bokhållare.

die 11 Martii 1730. Ludovicus Gabriel, Detlai Augustini Haqves 
chirurgi (fältskär och perukmakare) Orebroensis filius, in ter- 
tiam etc.

d. 6 Aprilis. Ericus Christiani Furst, scribæ Orebroensis filius, in 
primam etc.

d. 18 Aug. Sveno Erici Templin, in paroecia Vinteräsa natus, in 
primam etc.

Eodem die. Petrus Johannis Bergzelius, montani filius in Win- 
teräsa et Arrbohyttan, in primam etc.
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d. 18 Aug. Petrus Jouæ Frotelius, agricolæ filius, in Ekeby et iw 
Fromesta, Arithmeticus.

d. 25 Aug. Sveno Magni Rund, militis filius, Vestrogothus, in 
primam etc.

Eodem die. Johannes Axelius Petri Biörnram, ultimum in classe 
secunda nactus locum.

Eodem die. Olaus Laurentii Beckström Örebroensis, in primam etc.
die 29 Aug. A:o 1730. Jonas Erici Hwass, militis filius in Har- 

demo, in primam etc.
die 9 Aug. Isacus Georgii Beckman, officinæ ferreæ inspectoris 

in Swinewad filius, in primam etc.
d. 10 Aug. Andreas Svenonis Dahm Örebroensis, in tertiam. 

Primarius inter Sartores Oerebroenses. Skreddare Alderman.
Eodem die 1730. Petrus Petri Foræus, tonnarum fabricatoris filius 

Örebroensis, in secundatn etc.
d. 13 Sept. 1730. Isacus Isaci Mikiander, filius Comministri in 

Grythyttan, in tertiam etc.
d. 31 (!) Sept. Laurenitws Olai Hellgrcn, rustici Kilensis in Häll- 

bytorp, arithmetices studiosus.
d. 7 Oct. 1730. Johannes Jonæ Beecher, agricolæ filius in Win- iss 

teråsa et Bäck, in primam etc.
Eodem die. Andreas Nicolai Ekenhielm, agricolæ filius in Ekeby, 

Alphabetarius.
Eodem die. Andreas Caroli Forsberg, signiferi filius, in paroecia 

Längbro et Melringe, in primam etc.
Eodem die. Petrus Petri Sundelius, agricolæ filius in Edzberg et 

Qvisru, in primam etc. Född 1718, gymn. 1737, stud. 1742. Poste« 
Pastor in Qvissbro. + (F- 477)-

d. 9 Oct. Nicolaus Nicolai Astadius, lancemanni filius in Fällings- 
bro, Arithmetices studiosus.

d. 19 Oct. 1730. Carolus Pauli Strömseil, Prætoris Nobilissimi 
Domini Caroli Vennerstedt in Swennewad et Lagmansbacka 
molitoris filius, in primam etc.

Eodem die. Laurentius Jonæ Fallman, civis Örebroensis filius, in 
primam etc.

die 12 Nov. 1730. Olaus Olai Körling, agricolæ filius in Boderna m 
et Långsmon, Alphabetarius.

d. 23 Nov. Gustavus Nicolai Baggeström, molitoris quondam filius, 
natus in Vintrosa, etc.
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[Anno 1731;]
A:o 1731 d. 9 Febr. Nicolaus Hendrici Lidström, naucleri filius 

Orebroeusis, in priinam etc. Gymn. 1736, stud. 1743. Poste« V. 
D. Comminister in Jerna, f 1772. (A. 272).

Eodem die. Laurentius Abrabami Orberg, castelli Orebroensis cu- 
stodis filius, Alphabetarius.

die 10 Febr. Laurentius Laurentii Mellin, agricolæ filius in Mell- 
ringe et Längbro, in priinam etc.

Eodem die. Nicolaus Svenonis Becchius, rustici filius in Bäck et 
Winteråsa, in primam.

Eodem die. Andreas Petri Asker, mercatoris filius Orebroensis, in 
primam etc.

die 16 Febr. Olaus Olai (Rostedt) Schepling, agricolæ filius in 
Mosiö et Råberga, in primam etc.

d. 17 Febr. Carolus Petri Liung, sacellani in Ekeby filius, in 
primam etc. Knappmakare i Uddevalla. (F. 142).

iss d. 25 Febr. Olaus Laurentii Ekeqvist, agricolæ filius in paroecia 
Kumbla et Ekeby, in primam etc.

Eodem die iterum societatem scholasticam repetit Johannes Johannis 
Ringström, civis Orebroensis filius, Arithmetices studiosus.

die 3 Martii A:o 1731. Carolus Fridericus Johannis Felt, et An
dreas Johannis Felt, ambo locum tenentis filii, in primam etc. 

Eodem die. Laurentius Laurentii Ekmark, agricolæ filius in Kumbla 
et Balesta, in primam etc. Gymn. 1736, stud. 1744. Vir juvenis, 
morum elegantia et quocumque studiorum genere ornatissimus, cum 
plures annos Academiam frequeutasset, in ipso flore ætatis exstinctus 
est 1749.

die 6 Martii. Elias Nicolai Körning, militis qvondam filius, natus 
in Långsmoen et Boderna, in primam etc.

d. 15 Martii. Isacus Erici Broman, sartoris Oerebroensis filius, 
intermedius classis primæ.

die 21 Martii. Johannes Laurentii Kellström, natus in paroecia 
Mosiö et prædio Sörby.

1S6 d. 27 Apr. A:o 1731. Petrus Petri Borell, senatoris filius Ore
broensis, intermediis classis l:mæ associatus.

d. 22 Aug. A:o 1731. Petrus Olai Örn, civis Orebr. filius, in 
primam etc.

Eodem die. Martinus Svenonis Billgren, item civis Orebroensis 
filius, in primam etc.
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die 28 Aug. A:o 1731. Laurentrø Laurent« Hellgren, ruricolæ 
Halsbergensis filius, Arithmetices studiosus.

d. 14 Oct. A:o 1731. Andreas Johannis Bratt, agricolæ filius in 
Skj'llerstad, in primam etc. — Postmästare, död.

d. 10 Dec. 1731. Andreas Andreæ Hallgren, agricolæ filius in 
Elgewad Hardemoensium, in primam introductus.

-------------- (21).

[Anno 1732:]
A:o 1732 d. 18 Eebr. Petrus Roselius, Petri filius, agricolæ in 

Kumbla et Rösawi, penultimus classis primus. Gymn. 1737, stud. 
1743. Postea Aedituus in Gellerstad defnnctus.

Eodem die. Laurentius Jonæ Rosander, agricolæ filius, in eadem 
paroecia et pago ut prior, ultimus classis primæ. Gymn. 1737, 
stud. 1743. Pædagogas privates Oerebroæ obiit 1770.

Eodem die. Laurentius Andreæ Hallsten, pauperrimæ sortis, in 
primam gratis introductus.

die 2S Martii. Olaus Andreæ Södermark, rustici filius de Södra ist 
Moos, inter Ultimos primæ classis locum obtinuit. Gymn. 
1736. Studiosus, aqua submersus. /x\

Rectore Andrea Möller scholam Oerebroensem accessere iC8 
seqventes pueri Anno 1732.

die 8 Maji. Laurentius Laurentii Nevelius (af Näfvesta i Ekeby). Gymn. 
1737, stud. 1744, prestvigd 1750. Post. V. Pastor in Svinnevad. — Com- 
minister in Mosiö et Täby, t 1798. (F. 469, 363).

die 10. Johannes Liungberg.
die 15 Junii. Joannes Gran.
die 21 Aug. Daniel Zacharias Hallman. Född 1722, fadren länsman i 

Hardemo; gymn. 1739, stud. 1744, mag. i Åbo 1748. Post. S. Theol. 
Doctor, Past, et Præpositus in Dunker. — Archipræpositus Stregnæ
sensis 1770. i- 1782. (A. 94, 500).

die 26 ejusd. Nicolaus et Laurentius Sundbom. Fadren mönsterskrif- 
vare. Quorum ille prior census capitum præfeetus. Camwarius honor, 
provinciates mortaws. Hic vero (gymn. 1737, stud. 1742) scriba secun- 
darius ad legionem regiam eqvestrem primam.

die 31. Johannes et Abrahamus Billgren.
die 2 Septemb. Carolus Gustauns Setterqvist. Gymn. 1737, stud. 1742. 

Post pastor secundarius ad. legionem pedestrem Ner. et Vermel. — 
Past, primarius ad eandem legionem 1775.
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die 10 Octobr. Andreas Svenonis Lundmarck. Född 1722, fadren kro- 
noskogvaktaren Sven Wiström; gymn. 1736, stud. 1743. Postea Kector 
scholæ triviaKs Orebroensis. 1743. Obiit 1772.

Eodem die. Nicolaus Grimsten. Posten Inspector ad of&cinam ferra- 
riam Lannaforss.

Eodem die. Abrahamus et Olaus Boman.
die 
die 
die

iso die

die

14 ejusdem. Olaus Kiellin.
15 ejusdem. Andreas Hammarstedt.
20 ejusdem. Olaus Ramsten.
24 ejusdem. Johannes Kihlman. p. Collenius. Från Backa i Kil.

Född 1716, gymn. 1738, stud. 1746. Posten V. Comminister in Axberg, 
f 1793. (F. 67).

2 Nov. Johannes Clorin.
die 6 Nov. Abrahamus Nordström. Posten Director Officiuæ Ferrariæ 

ad ... in Finlandia.
_________ (19).

Anno 1733:
die 7 Febr. Laurentius Petri Kiblberg p. Dahlin. Från Kil; född 1723, 

gymn. 1738, stud. 1749. Posten V. Pastor in Aspö. — Post V. D. 
Comminister in Ofwer Sellö. — Pastor in Thuringe designates 1776. 
(A. 735. 552).

Eodem die. Petrus Ahlberg. Fadren hattmakare i Örebro. Gymn. 1738, 
stud. 1743. Postremo Senator Civ. Orebr. mortuus.

die 8 ejusdem. Henricus Sörling. p. Söderstedt. Gymn. 1738, stud. 1743. 
Post Scriba primarius ad Provincialem, ut vocant, Cancelliam Orebro- 
ensem (Lands-Cancellie). mortuus.

die 14 ejusdem. Andreas et Nicolaus Orræus.
Eodem die. Sveno Stenius. Post Organista in Fogdö. — Aedituus ec-

die 
die 
die 
die 
die

clesice rustices Åskersundensis.
15 ejusdem. Henricus et Nicolaus Ahlbeck.
16 ejusdem. Andreas Langren.
20 ejusdem. Andreas Almqvist.
24 ejusdem. Ericus Floselius.
26 ejusdem. Petrus Petri Thyselius. Från Tysslinge; född 1720, 

gymn. 1736, stud. 1745, mag. i Greifswald 1756. Postea Pastor in 
Vintrosa et Tyslinge. Prost i Kumla 1791, 4 1793; fader till bi
skop P. Thyselius i Strengnäs. (F. 328).

die 27 ejusdem. Christophorus et Ericus Nyblæus. Quorum iile in 
pueritia mortuus. Hic vero sacro ordini iuitiatus 1750, et ob nefariam 
vitam officio remotus 1759 (F. 676), militiæ nornen dedit. — Holmiæ 
mortuus.
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die 6 Martii. Gustavus Fabrin.
die 2 April. Jacobus Robsa/nn. uo
die 4 ejusdem. Jacobus Romberg.
die 4 ejusdem. Johannes Glantzberg.
Eodem die. Joannes Körning.
d. 22 Maji. Gabriel Hammarstedt.
die 
die 
die 
die 
die 
die 
die

die 
die 
die

18 Augusti. Olaus Billman.
20 ejusde/n. Laurentius Alm.
4 Septimbw. Joannes Nordgren.
8 ejusdem. Ericus Holmgren, från Hardemo, Gymn. 1739; reliquit.
5 Octobm's. Andreas Lundstedt.
15 ejusdem. Laurentius Seilberg.
17 ejusdem. Jacobus Jacobi Rondelitius.' Fadrm kaplan i KU (F. 

259). Gymn. 1736, stud. 1744, prest 1746. Post Comminister in Lunda, 
mortuus 1770. (A. 295).

22 ejusdem. Nicolaus Biörckner.
30 ejusdem. Laurentius Sundvall.
7 Nov. Laurentius Transtedt.

W

Anno 1734: 171

die 7 Febr. Magnus Scharman.
Eodem die. Johannes Törner.
Eodem die. Carolus Moberg.
die 8 ejusdem. Olaus Hofstedt.
Eodem die. Petrus Hofstadius.
Eodein die. Laurentius Widelius, post Hagner cognoininatus, mercator 

obsoniorum Holmiensis.
die 9 ejusdem. Nicolaus Weman.
die 11 ejusdem. Petrus Collin.
Eodem die. Petrus et Gustavus Lundberg.
die 12 ejusdem. Petrus Aberg.
Eodem die. Ericus Grytselius.
Eodem die. Joannes Rostadius.
Eodem die. Laurentius Marcander. Adolescens aqua submenus.
die 23 ejusdem. Nicolaus Hullin.
Eodem die. Andreas Wikbom. Civis Arbogiewsw.
die 25 ejusdem. Olaus Kihlbom.



24 1 734—äs.

die 11 Martii. Adolphus Schierman.
i*2 die 12 ejusdezn. Carolus Echeberg.

die 21 ejusdezn. Sveno Billgren.
die 20 April. Petrus Landelins.
Eodem die. Laurentius Elg.
die 22 ejusdem. Olaus Kihlgren.
Eodem die. Johannes Wallmark.
die 24 ejusdem. Isacus Kumlin.
die 26 Ang. Nicolaus Velander.
die 30 ejusdem. Johannes Hultström.
Eodem die. Nicolaus Almgren. Gymn. 1740, stud. 1748. Inspector villæ 

Hjelmarsberg.
Eodem die. Joannes Grenstedt.
die 24 September's. Johannes Kihlberg*.
Eodem die. Daniel Ecklöf.
die 23 Octob. Petrus Höfling.
die 12 Novembrz's. Laurentius Landgren.
die 4 Decembr. Laurentius Bistedt. (3AA

Anno 1735:
die 6 Febr. Olaus Laurentii Klingström. Från Kråklinge; född 1719, 

gymn. 1740, stud. 1747. Post sacro ordine initiatus 17S3. — Commi- 
nister in Hnsby Recarl. 1772. (A. 234).

Eodem die. Gustavus Kling. Gymn. 1740, in adolescentia mortuus Streng- 
nesiæ. 4 1742.

Eodem die.
Eodezzi die.
Eodem die.
Eodem die.

Henricus Enroth. 
Olaus Bergstedt. 
Petrus Dahlstedt. 
Johannes Biörckner.

die 11 ejusdem. Laurentius Berg.
Eodem die. Jacobus Stirling. Agricola in Södra Runnaby, in paroecia 

Eker, mortuus.
die 12 ejusdem. Petrus Kielman.
die 13. Andreas Ascher (Asker).
die 15 ejusdem. Andreas Kielman.
die 20 ejusdem. Ambrosius Lindberg.
Eodem die. Petrus Borre. Post Inspector officinæ ferrariæ ad Lilla 

Lassåna.
die 3 Martii. Nicolaus Klingberg.
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Eodem die. Petrus Berg.
die 14 Apr. Olaus Sandelins. Gymn. 1740. Adolescen» Strengnesiæ obiit.
die 26 ejusdem. Laurentius Hedemnark. Post Rundahl cognominatns; 

gymn. 1738, stud. 1747, obiit Phil. Magister et vice Pædagogs atque 
Comminister Mariæfredii.

dia 28 ejusdem. Daniel Westling.
die 2 Junii. Petrus Widmark, post vocalus Widell. Från Viby, född 

1725, gymn. 1739. stud. 1748. Con-Rector sch. triv. Orebroens. 1765. — 
Rector ibidem 1774—81.

die 26 Augusti. Johannes Oberg.
die 28 ejusdem. Andreas Stenius, post vocalus Lithelius. Gymn. 1740, 

stud. 1748. Sacris initiatus; amens est factus, atqne in Nosocomio 
Oerebroensi inclusus publice alitur.

die 1 Septembn's. Andreas Wallström. Post hospes publicus in Wall- 
by, in paroecia Wiby.

die 8 ejusdetn. Olaus Wranberg.
die 22 ejusdem. Carolus Torpström.
Eodem die. Andreas Yxling.
die 26 ejusdem. Johannes WoZlrath. Gymn. 1738, stud. 1746, mag. i 

Greifswald 1746. Post Comminister in Ornö defunctus 1770. (A. 762).
die 7 Octobw. Johannes Wilander. Adolescens mortuus.
Eodem die. Laurentius Kielgren.
die 8 ejusdem. Sveno Kihlstedt.
die 13 ,, Petrus Rydman.
die 18 ejusdem. Johannes Hellström. (31).

Anno 1736.
die 4 Febr. Petrus Laurentii Widius, post Widström. Född 1725, gymn. 

1741, stud. 1750. Adjunctus pastoris in Kræklinge 1752. — Commini
ster in Stenquista et Arila. 4 1778. (A. 472).

die 5 Febr. Petrus Forsberg.
die 5 ,, Petrus Gyrling.
die 7 „ Daniel Turnej.
die 9 ,, Laurentius Boman.
die 10 „ Nicolaus Borelius.
die 20 Maji. Ericus Hullin, post vocatus Hedenius. Collega 1763 clae- 

sis l:æ sch. triv. Oerebr., 1765 naturæ debitum reddidit.
die 25 Augusti. Ericus Biörkling.
Eodem die. Joannes Söderberg. Fadren bonde. Gymn. 1742.
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die 27 ejusdem. Andreas Klingberg, post vocatus Klingdal. Från Krak- 
Unge; född 1723, gymn. 1743, stud. 1750. Saoris initiatus 1754. Com- 
minister Torsiliensis anno 1775. (A. 538).

Eodem die. Joannes Klingius.
die 30 ej usd em. Olaus Spångman.

us die 14 Septembns. Johannes Montin. Gymn. 1737, stud. 1742. Post 
Philosophiae Magister,' Cancellariæ Regni scriba ordinoriws, obiit 1756. 
(F. 608).

die 8 Octobr/s. Fredricus et Magnus Berg, Fadren fältväbel. Guo- 
rum ille apparitor territorialis (: Landsman :), hie vero (gymn. 1741) 
apparitor Holmensis (Slotts-Cancellie Betjent i Stockholm).

die 7 ejusdem. Andreas et Petrus Hofgren, quorum ille Naviculator 
Oerebr. defunctus est, hie vero Comminister in Lunda et Kila. (A. 296).

die 14 ejusdem. Nicolaus Kihlgren.
die 12 Octobr. Ericus Georg?? Lemon.
die 39 Nov. Petrus Sjöman.

Anno 1737.

irr die 7 Febr. Petrus Schepner.
Eodem die. Ericus Rosenlund.
Eodem die. Olaus Ringblom, post vocatus Ringzelius. Från Ringkarle- 

by, f. 1626, gymn. 1743, stud. 1750. Comminister iu Botkyrka et Sa
lem. (A. 70).

die 10 Febr. Johannes Wassenius.
Eodew die. Olaus Berggren. Född 1726, gymn. 1741, stud. 1748; kollega 

i Örebro. Post Comminister in Stora Mellösa; sist pastor i Qvistbro, 
+ 1792. (F. 478).

Eode»? die. Andreas Klingberg. Gymn. 1740. Adolescens gymnasista 
aqua submersus.

Eodem die. Laurentius Montin, puer mortuus.
die 23 ejusdem. Samuel Warg. Post ad legionem pedestrem Nericiæ et 

Vermelandice locum tenens. Capitaneus. (F. 290).
die 28 ejusdezn. Nicolaus Hanfelt.
die 5 Martii. Johannes Landin.
die 26 ejusdem.
die 18 April?«.
die 19 ejusdem.
die 25 ejusdew.
die 28 Augusti.

Andreas Salin.
Daniel Kexlerus. Agricola factns.
Johannes Almgren.
Olaus Norstedt. Post civis et mercator Orebroensis.
Ericus Eckström.
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(23).

Eodem die. Jonas Hofstadius.
Eodem die. Andreas Elg. (Son af färgaren i Örebro Anders Elg, A. 495?).
die 8 Octobr. Jacobus Cretzmer.
die 24 ejusdem. Michael Philippander.
die 3 Novembr. Benedictus Kumiander.
die 8 ejusdem. Petrus Lindgren.
die 18 ejusdem. Petrus Ascherqvist.
die 28 ejusdem. Claudius Telander, post Chronander. Född 1724, gymn.

1739, stud. 1746. Pastor secundarius ad legionem pedestrem Ner. et
Vermeland 1773. Pastor in Wallby et Hammarby. (A. 629).

Anno 1738.

die 6 Febr. Petrus Hofstenius. 
die 7 ejusdem. Sveno Lundin. 
Eodem die. Israel Brunstedt.
Eodem die. Petrus Vilander.
die 8 ejusdem. Jonas Westerling.
die 10 ejusdem. Petrus Gravander.
Eodem die. Andreas Siöqvist.
die 10 Febr. Olaus Sichelström, post v. Sedenius. Gymn. 1742, stud. 

1750, mag. 175 . . Comminister in Lilla Mellösa. (A. 322).
die 14 ejusdem. Isacus Orn, murarius Oerebr.
Eodem die. Olaus Forlin.
die 17 
die 20
die 21

ejusdem. 
ejusdem. 
ejusdem.

Ericus et Olaus Hålberg.
Laurentius Nohrström.
Laurentius Venelius, från Halsberg, fadren bonde;

gymn. 1742, stud. 1750. Studiosus defwactwa.
die 28 ejusdem. Petrus Bergström.
Eodem die. Petrus Boman.
die 10 Aprilis. Joannes Adelins. Gymn. 1744; reliquit. Bruks-Inspec- 

tor. Dog 1760.
Eodem die. Laurentius Ahlin. Post vocatus Ekstrand. Gymn. 1745, stud. 

1752, mag. 1758. Notarius Consistorä Strengn. anno 1774. Pastor 
in Torpa et Carlskyrka. (A. 84).

die 13 ejusdem. Stephanus Floselius.
,, ,, Georgius Floselius.

Eodem die. Petrus Vitelius.
die 26 Augusti. Petrus Dam. Borgare i Örebro.
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Eodem die. Carolus Ökenqvist. Borgare i Örebro.
die 26 Aug. Andreas Söderqvist. Fabriqueur i Örebro. Rådmam ibi

dem 1776.
die 28 ejusdem. Sveno Palmgren.
die 30 ejusdem. Olaus Rosander.
die 25 Septembers. Laurentius Giötlind. (Antagligen son af Olof Göth- 

lind i Axberg, F. 66; samma namn 1741 d- 12 Febr.)
die 9 October's. Petrus Ryman.
die 16 ejusdem. Ericus Söderberg.
die 24 ejusdem. Andreas Granholm.
Eodem die. Ericus Nederholm.
die 3 Novembers. Nicolaus Axing. (32}

Anno 1739.
die 7 Febr. Olaus Ögren.
Eodem die. Andreas Tibelius.
Eodem die. Johannes Sundling.
Eodem die. Nicolaus Söderlöf.
Eodem die. Petrus Söderlund. Landsbokhållare i Örebro. ■— Härads-

skrifvare i Östersysslet i Wermeland.

Eodem die. Martinus Almström.
iso die 8 ejusdem. Olaus Söderling.

Eodem die. Petrus Mosehus. Post Mosenius. Gymn. 1745, stud. 1755. 
Bokhollare.

die 9 ejusdem. Laurentius Enroth.
die 10 ejusdem. Carolus Berg, från Srennevad. Gymn. 1739, + i Str.
die 12 ejusdem. Tobias Möller.
Eodem die. Andreas Ybelius. Post Östring, eivis et mercator Stock- 

holmiensis; mortuus 1766.
die 13 ejusdem. Nicolaus Bergqvist.
Eodem die. Laurentius Telin. Thylin? komminister i Mita. (A. 254).
Eodem die. Daniel Morén.
die 14 ejusdem. Jonas Agrelius.
die 15 ejusdem. Magnus Kinström.
Eodem die. Tyre Södergren.
die 20 ejusdem. Carolus Brantenberg. Inspector officinæ terraria.
die 28 ejusdem. Johannes Hammarström.
die 6 Martii. Andreas Giötelin.
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Eodem die. Carolus Petrus Biörkling. Adolescens defunctus Strengnesiæ.
die 16 ejusdem. Daniel Lind.
die 31 ejusdem. Nicolaus Kumlander.
die 30 Aprilis. Daniel Vennerberg.
dte 4 Maji. Petrus Söderbom. Aurifaber Oerebroensis, mortaas 1777.
die 25 Augusti. Ericus Esström.
die 27 ejusdem. Andreas Stålpe.
die 28 ejusdem. Laurentius Brask. Inspector villæ mortuus.
die 4 Septembrzs. Olaus Lofgren.
die 7 ejusdem. Christophorus Thun.
die 15 ejusdem. Johannes Siöblad. isi
die 21 ejusdem. Sveno Almqvist. Fadren klockare i Halsberg. Gymn.

1742. Ædituus in Halsberg.
die 3 Octobrt's. Olaus Aberg.
die 8 ejusdem. Benedictus Neuman.
Eodem die. Henricus Lidström. Stads-Wachtmästare i Örebro.
die 9 ejusdem. Petrus Giöte. 
Eodem die. Carolus Broman.
die 10 ejusdem. 
die 24 ejusdem. 
die 27 ejusdem. 
die 30 ejusdem. 
die 3 Novembrø. 
die 27 ejusdem.

Magnus Ascherqvist.
Ericus Granholm. 
Johannes Lind. 
Olaus Rundelius.

Johannes Anstadius.
Jonas Wiberg. (44).

Anno 1740.
die 5 Feb?’. Ericus Salenius.
Eodem die. Petrus Berg, ifrån Tyslinge.
Eodem die. Ericus Aim.
die 16 qjusdem. Johannes Luthman.
die 20 ejusdem. Carolus Gustavus Dreilich.
die 25 ejusdem. Ericus Viberg.
die 26 ejusdem. Ericus Hammarström.
die 5 :Martii. Jonas Eckström.
die 21 April. Gustavus Glansberg.
die 2 .Junii. Augustinus Rothman.
die 26 Augusti. Andreas Wibelius. Gymn. 1

gus in Wiby defunctus.
1746, stud. 1753. Pædago- 182
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die 30 Augusti. Johannes Hallman.
die 2 Septemb. Isacus Tyvallius.
die 17 ,, Olaus Petri Vahlgren.
die 7 Octob. Jonas Arrhenius.
d. 7 Octob. Petrus Lund.
Samma dag. Thomas Atterling.
d. 9 Octob. Olaus Cumberg.
d. 20 ,, Johannes Kihlgren.
d. 17 Novemb. Jonas Broström.

Åhr 1741.

d. 7 Febr. Carolus Almström.
Samma dag. Olaus Holm.
Samma dag. Ericus Betulander.
Samma dag. Carolus Tysell.
Samma dag. Laurentius Eekstadius.
Samma dag. Abrahamus Klintström. Klintin? Gymn. 1747.
d. 9 Febr. Petrus Sundbeck.
Samma dag. Olaus Bergström. Gymn. 1743; sedan på bruk. (F. 476).
d. 10 Febr. Sveno Vallgren.
Samma dag. Johan Didric Viberg.
d. 11 Febr. Petrus Tylander.
d. 12 „ Laurentius Giötlind (rediit?).
d. 17 ,, Carolus Vicander. Från Lerviken i Skagershult; född 1729,

gymn. 1745, stud. 1755. Adj. Paatoris in Kumbla, Comminister i 
Wintrosa och Tyslinge. t 1794. (F. 616).

d. 16 Febr. Benedictus Lindgren.
iso d. 18 „ Ericus Eckholm.

Samma dag. Andreas Tystedt.
d. 6 Martii. Joannes Ijiungblad.
d. 7 ,, Carolus Stenius (Stenander, Lithell), från Stene i Kumla,

Född 1731, gymn. 1746, stud. 1755; sist prost i Ekeby, f 1S17. (F. 135).
d. 30 Martii. Anthonius Åhlstedt (Lindmark). Gymn. 1745, stud. 1753.
d. 6 April. Laurentius Eck.
d. 26 Augusti. Olaus Viström.
Samma dag. Joannes Schyllerstedt.
d. 1 Septemb. Johannes Gustavus Frestare.
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d. lSNovemb. Nicolaus Starck.

Samma dag. 
Samma dag. 
d. 8 Octob.

Olaus Kihlander. Gymn. 1746, stud. 1755 
Jonas Nyberg.
Petrus Kevstedt.

<1- 21 „ Nicolaus Ringholm.
d. 21 Octob. Johannes Iwerman.
d. 23 „ Ericus Erici Öman.
d. 27 „ Gustavus Colling.
d. 31 Nicolaus Biström,
Samma dag. Laurentius Nyblin.
Samma dag. Laurentius Sörling.

(34).

Åhr 1742.

d. 8 Febr. Nicolaus Örn.
Samma dag. Rhenholdus Thun.
d. 9 Febr. Ericus Petri Öman. Född 1727, gymn. 1747, stud. 1753; kap- 

lan i Ekeby, + 1784. (F. 145).
d. 12 „ Andreas Norgren.
Samma dag. Joannes Granstedt.
d. 13 Febr. Johannes Trång (Arctelius), post Lindmark. Gymn. 1747, stud.

1755.
d. 18 „ Joannes Sundling. is»
d. 26 Martii. Fredericus Siöqvist. Apothekare.
Samma dag. Petrus Garlstedt.
d. 30 Martii. Christophorus Dam. ApotheWe i Askersund.

„ ,, Sveno Dam. Gymn. 1749; reliquit 1753. Apothekare i Hel-
singforss.

d. 31 ,, Laurentius Kundin, från Örebro, fadren skeppare. Gymn.
1749; reliquit.

d. 10 Maji. Sveno Frögren. Bokbindare i Batavia.
Samma dag. Ericus Ericson. Chartæ Sigillatæ Ombudsman.
d. 12 Maji. Ericus Petri Almqvist.

(1742 I?—45 ingen matrikel förd).
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>93 Änno 1746 a Con-Rectoratu ad Rectoratum accessit Jonas Höijer, 
a quo tempore sequentes pueri inscripti sunt.

Anno 1746. Tempore vernali.
Thomas Boman, filius civis Orebroensis Johannis Boman, adeoque 

nepos senioris Thomæ Boman. Civis et Mercator Oerebr.
Täbelius I
TöLplin» Täby Sockn, ad classem l:mam, sed non multo post

Iabiere.

Petrus Dahmberg, från Örebro, ad classem 2:dam. Sed mox abiit, et 
rediit anno 1751 ad Cameram.

Wallstedt, från Wallby i Kijhls Sockn, ad Cameram.
Giellerstedt, från Giällersta Sockn.
Johan Rytting, äfwen från Giällersta.
Petrus Hofstedt, från Hofwestad Socku, ad Cameram. /q\

>94 Tempore autumnali ejusdem anni.

Laurentius Schagerström (Skagerström), från dwissbro, fadren Crono- 
skiött (skogvaktare); ad l:mam classem. Född 1736, gymn. 1753, 
stud. 1759. Prest 1763, adjunct i Lillkyrka. Vicarius Pastoris in Aspö. 
Pastor i Lerbäck 1792, Hammar 1800, prost. Död 1820. (F. 220).

Petrus Almstedt, från Allmby och Näsby, ad classem l:mam. Född 
1735, gymn. 1752, stud. 1759. Magister i Abo. Prest 1765. Adjunct 
i Wintrosa. — Collega l:æ cl. sch. Orebr. 1773, 2:dæ cl. 1775, 3:tiæ 
1777. — Pastor i Eher 1782, Wintrosa 1792, prost, + 1807. (F. 610).

Johan Sundberg, från Gryth i Giällersta Sockn, ad classem l:mam. 
Sed postea abiit ad privatam informationem. mutato nomine Gryselins 
dictus. Gymn. 1751. Med. Doctor et Medicas Provincialis in Bothnia 
Occidentale

Jonas Sundstedt, från Ormesta i Allmby, fadren Nämdeman, ad 
classem l:mam. Gymn. 1752. Dog gymnasist.

Anders Bundling, från Sundby i Allmby Sockn, ad Cameratn, gratis.
Ericus Widenius, från Wiby Sockn, ad Cameram. z^j

Anno 1747. Tempore vernali.
Carolus Siöberg, från Örebro, patre sartore, ad 3:tiam classem. 

Gymn. 1750. Regementsskrifvare i Helsingland. — Häradsfogde der- 
sammastädes.
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Erlandus Siöberg, nominati sartoris nepos ex fratre, ad l:mam 
elassem. tar studia (ad gymnasium!) continuaturus (1747).

Laurentius Kollmodin, filius defuneti Pastoris in Christinæhamn, 
ad l:mam. Docilis, sed novercante fortana vix studia continuaturus.

Johan Winter, ad Cameram. (4).

Tempore autumnali ejusdem anni.
Ericus Ericson, pastea Edblad dictus, Fadren Mölnare; gymn. 1749, stud. 1754. 
Hnquinus Edzenius, posten Ekenborg, uterque de paroecia Edsberg et 

commendatione Præpositi Edsbergensis (F. 100) ad 3:tiam clas- 
setn recepti. Född 1736, fadren Nils Håkansson mjölnare i Backa, 
derefter' bonde i Binninge; gymn. 1750, stud. 1755, mag. 1764, Collega 
classes 3:tiæ sch. triv. Oerebr. Förf. till anteckningar ome Örebro Scho
las Historia (handskr.) — Pastor i Svennevad 1777, f 1805. (F. 557).

Daniel (Ericsson) Edblad, frater prioris, ad l:mam.
Johan Dred. Hahlberg, filius Comministri ad Boo Capell in Swinne- 

wad, ad 3:tiam classem. Gymn. 1751. (F. 570).
Peter Lybeck | filii scribæ telonii Orebroensis (jfr A. 33), uterqtze 

et / ad Cameram.
Thomas Lybeck | Tullskrifvare. Död 176G.

Anno 1748. Tempore vernali. 191
Jonas Nyberg, från Tyslinge Sockn, Fadren Corporal under infanteris; 

ad l:mam.
Olaus Nyquist, från Orebro, Fadren i lifstiden Borgare, föräldrarne både 

döde, och Sonen effterlemnad i stor fattigdom, niuter fattigdelil of 
Staden, men qwick och skickelig til Boken; ad 1 :mam, gratis.

Nils Tysell, från Tysslinge Sockn och Egersta By, Fadren Bonde; 
ad Lmarn, deinde ad Cameram.

Johan Egerström, från samma By och Sockn, Fadren Bonde; ad l:mam.
Petter TysZenius, från Tysslinge och Kyrckjebohl, Fadren Bonde; ad 

Ltnam, deinde ad Cameram.
Gustav Nederbohm, från Örebro, Fadren Ryttare, död, Modren fattig; 

gratis, ad l:mam, deinde ad Cameram.
Carolus Strömberg, från Swinnewad, Fadren Giästgifware mid Swenne- 

wads kroug; ad Cameram.
Olavus Windahl, från Sköllerstad och Winla By, Fadren Bonde; ad 

Cameram. Handlande i Örebro.
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Carl Magnus Sandberg, från Örebro, Fadren ringa Borgare; ad Ca
meram, gratis. ro\

Tempore autumnali ejusdein anni.
Gabriel Boman, från Orebro, fadren (Hans Boman, se 1755) Krämare 

Söder i Staden; ad Lmam.
Petrus Schepner, från Täby och Skieppsta, af förra Schepneriska släch- 

ten, men Fadren Bonde; ad Lmam, deinde ad Cameram.
Carolus Landin, från Lillkyrckja och Slijte, Fadren Frälse-fougde, död; 

ad Cameram.
Andreas Sandelins, från Qwissbro. Fadren Bonde och Nämdeman, haf- 

wer 8 Söner, af hwilka denne blifmit satt i schole; ad Lmam.
Abraham Muhlin, Bruksidkaren Mublins \för detta Bruksförwaltares) 

son, ad Cameram.
Ericus Johannis Lidius, filius defuncti Pastoris in Ekebj' (F. 127), 

egregiæ spei adolescens, ad 4:tam classem. Gymn. 1751, stud. 
1757. Magister i Abo 1761. Eloquentiæ et Poeseos Lector i Strengnäs 
1772. t 1779.

(6).

Anno 1749. Tempore vernali.

d. 9 Febr. Adolph Sprinchorn, från Örebro (jfr 1763), ad Came
ram ; publicum restat.

dito dag. Petter Ekeblad, från Almby och Ormestatorp, ad Ca
meram.

dito dag. Anders Bellander, sedan Bellqvist, från Qwissbro och 
Bälssbo, ad Lmam, sed denique ad Cameram. HandelsBetjent 
hos Herr Lars Norstedt. Sedan Handlande i Örebro.

dito dag. Gustaf Lindblad, från Kjätzlewad uti Wintrosa Söckn, 
ad Lmam.

d. 10 ejusdein mensis. Ericus Bergquist, post Mellerborg, från Bär- 
sta uti Stora Mällösa Sockn, ad Lmam. Gymn. 1754, stud. 
1760. Prest 1764. — Comininister i Svinvad 1772, sist i Kumla, f 
1793. (F. 350).

dito dag. Eric Bundling, från Ormesta By i Almby Sockn, ad 
Lmam, deinde ad Cameram.

dito dag. Petrus Öman, afhdne Rådman Ömans soneson, ad Lmam. 
dito dag. Claes Gabriel Löfmark, filius Apologistæ hujus scholæ 

(Olof Löfmark, apologist 1730—50, f 1750); ad classem Patris.
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d. 14 Febr. Fredric Klingberg, från Örebro, ad classem Lmam.
d. 16 ,, Anders Mällberg, från Knarsta uti Stora Mällösa,

ad Gameram.
dito dag. Nils Bärstedt, från Bärsta ibidem, ad Gameram.
dito dag. Andreas Lundberg, från Swinnewad, ad Lmam. Gymn. 1754. 
dito dag. Eric Kiellström, från Swennewad, ad Lmam.
d. 18 Febr. Petter Planberg, från Swinnewad, ad Gameram.
d. . . Martii. Gustaf Biörnberg, från Lerbäcks Sockn, ad Gameram. 

Student 17G3 (?)
Eodem mense. Gabriel Selfving, från Knidesta, ad Gameram.
Eodem mense. Johan Liungberg, från Örebro, fadreu Snickare- 

ålderman död; ad Gameram.
d. 3 April. Olaus Täbelius, från Täby Socken, ad Lmam.
d. 4 „ Carolus Liungberg, frater prioris, ad Gameram, mox

ad 3:tiam.
d. 11 April. Anders Strömsel/, från Swennewad och Lagmans- 

backa, ad l:mam.
d. 13 April. Nils Mosel/, från Mosåhs Socken, ad Gameram. 

(27/
, Tempore autumnali ejusdem anni. 200

Jonas et Laurentius Ekmarck, filii Comministri in Swinnewad, ad 
3:tiam classem. Jon reste till Tyskland, blef Siden-Fabrigueur, samt 
Ledamot af Br ödr a-För samlingen; dog år 1810 (F. 568). — Lars 
född 17’39, gymn. 1753, stud. 1761, Magister i Upsala 1764. Hist. Nat. 
Lector wid Strengn. Gymn. 1776. Domprost 1784. (A. 501).

d. 29 Octob. Andreas Nystedt (Nymark), från Kijbls Sockn och 
Bråten, ad l:mam classem. Patre sutore parochial i, Anders An
dersson (se 1764). Född 1734, gymn. 1754, stud. 1761; kaplan i Ofver- 
Selö 1778 (A. 735).

Petrus Strömbom, från Örebro, en fattig änckas son, ad Gameram, 
gratis.

Lars Rosel/, från Kumbla Sockn, ad Cameram.
Lars Spongberg, från Wingåker, på Probsten Strengboms (A. 681) 

attest, ad Cameram. (6).

Anno 1750 Tempore vernali. 201

d. 12 Februar. Gustaf Nesselius, från Ekeby Sockn och Näsby, 
ad Lmam classem, men abiit ad privatam informationem.

dito dag. Lars Lundstedt, från Hofwesta Sockn och Förlunda By, 
ad Lmam.
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dito dag. Olof Bärgreu, från Stora Mällösa Sockn och Bärsta By, 
ad Cameram.

dito dag. Gustaf Fromdahl, från Ekeby Sockn och Frommesta By, 
ad l;matn.

d. 13 Febr. Johan Carl (Ekselius) Ekner, från Ringkarleby Sockn 
och Esplunda-godset, af förra Ekneriska släckten, som stam
mar från Ekers Sockn, så wida kunnigt är; ad l:mam clas
sem. Född 1739, gymn. 1756, stud, 1762. Prest 1665. Adj. i Eds
berg. — Magister i Greifswald t767. Comminister wid Bo Capell 1775, 
sist i Edsberg, f 1803. (F. 114).

d. 16 dito. Johan Lundgren, Skieppareson i Staden, ad l:mam 
classem. Gymn. 1754.

dito dag. Benedictus Gellerstedt, från Örebro, ad Cameram.
dito dag. Matthias Blom, fattig Soldatson från Wingåker, ad 

l:mam, mox ad Cameram, gratis.
d. 30 Martii. Laurentius Kling (Klingvall?), från Kräcklinge Sockn 

och Nahlawij By, ad l:matn. (Gymn. 1754?)

d. 9 April. Laurentius Knistedt, från Knidesta Sockn och Gysta 
by, ad Lmatu, deinde ad Cameram.

d. 14 Maji. Johan Blomberg, från Örebro, fadren Smed på Ting- 
stugu-Backen; ad l:mam, deinde ad Cameram.

dito dag. Paul Blom, från Wingåker, frater prioris (Matthias Blom), 
ad Cameram, gratis.

d. 15 dito. Andreas Dreberg, Klockareson i Kijhl Sockn, ad 
Cameram. (.1^)-

Tempore autumnali ejusdem anni.
d. 22 Aug. Laurentius Wahlström, från Knidesta Sockn och Giöks- 

walla, ad l:mam. Post vocatus Strömwall. Gymn. 1754. Magister 
et Adj. Pastoris in Knidstad. Vie. Pastor vid Streng«. Domk. 1774. 
— Past, i Sköldinge 1812.

d. 25 dito. Andreas Landin, från Hardenio Sockn och Lanna By, 
ad l:mam. F. 1736, gymn. 1754, kom till Acad. 1761. Prest 1765. 
Adj. i Almby. — Slotts- och Ottesnwys-Prest i Orebro. — Commini- 
ster i Ekeby, död 1791. (F. 146).

d. 3 Sept. Christian Musselins, från Hidinge Socken, Tullskrif- 
vareson, med fadren död, ad Irmam, gratis

dito dag. Anders Ahsberg, från Stora Mällösa Socken och Ahsby, 
ad Irmam.
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dito dag. Lars Ähsquist, från samma Socken och By, ad l:mam. 
d. 20 dito. Anders Carlbom (Zetteln), från Sköllersta Sockn och 

Karsta By, ad 3:tiam. Gymn. 1754.
d. 5 Octob. Anders Öhrberg, från Örebro, midt emot Hospitalet, 

ad 3:tiam gratis, propter incendii calamitatem.
d. 11 dito. Jonas Kihlstedt, från Kijhls Sockn och Wallby, ad 

l:mam; sed mox ad Cameram, ex postulato.
d. 12 dito. Jöns Wallquist, från Ringkarleby och Siugesta, ad 

l:mam, sed deinceps ad Cameram. . (9).

Anno 1751, tempore vernalj. 203

d. 15 Februar. Anders Håhlberg, filius Comministri ad Boo Ca- 
pelZ in Swinnewad (F. 569), ad 3:tiam.

d. 18 Februar. Petrus Dahmberg, filius civis Orebroensis, antea 
acceptus, sed jam rediens ad Cameram.

d. 19 dito. Olaus Wiström, från Ahnesta Sockn och Kiöruings- 
torp, ad l:mam, deinde ad Cameram.

d. 21 dito. Israel Ahlin, från Närbyåhs Sockn, ad Cameram.
d. 25 dito. Eric Westergrén, från Ormesta uti Allmby Socken, ad 

Cameram.
d. 27 dito. Carl Sundstedt, från Ormesta uti Allmby, Nämdernans 

son, ad Cameram.
d. 28 dito. Johan Atterling, Mölnareson från Dyllta qwarn i Axe- 

bergs Socken, ad Cameram.
d. 1 Martii. Emanuel Noræus, från Örebro, filius sartoris defuncti, 

et privignus successoris Schionberg; ad Cameram. Puer bonæ 
indolis. — Bokhollare.

d. 5 dito. Eric Hofstenius, från Gryt i Hofwesta Socken, ad 
l:mam, deinde ad Cameram.

d. 6 April. Petter Pettersson, postea Theselius dictus, Klockare
son från Täby, ad l:mam.

d. 9 dito. Anders Öberg, Mölnareson från Snaflunda qwarn wid 
Örebro, ad 1 :mam. Gymn. 7757. Kom till Acad. 1763. Philoso- 
phiæ Magister, död 1771.

d. 28 Maji. Carl Holmberg, Stadswacktmästarens son här i Sta
den, ad l:mam.
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lisdem diebus accepti sunt ad l:mam classem:
Johan Wilhelm Debesche i
Wilhelm Elg . Orebroenses.
Johan Fred. Schlegel | (15).

201 Eodem anno 1751, tempore autumnali.

d. 22 Aug. Johan Hellberg, från Wintrosa Sockn och Hellebrunn. 
ad l:mam, fattig.

d. 26 dito. Daniel Hallbeck, Klockareson från Hardemo Socken, 
ad 2:dam.

d. 27 dito. Fredrik Bure, från Oiebro, ad l:mam.
d. 28 dito. Lars Tybeliüs, från Tycke uti Snaflunda Sockn, ad 

3:tiam. Gymn. 1754, stud. 1761.

d. 9 Septemb. Eric Pihlgren, snickareson från Wingåker under 
Säfweholmsgodzet, ad l:mam. Gymn. 1754.

d. 12 dito. Nils Halén (Hallén), från Halsbergs Socken och Tomta, 
ad l:mam. Gymn. 1756.

ios Anno 1752 Tempore yernali.
Carolus Henricus Håhlberg, filius Comministri ad Boo Capelf in 

Swinnewad, ad 3:tiam. Gymn. 1754, stud. 1761, prest 1764, haplan 
i Dunker, f 1813 (F. 570, A. 99).

Abraham Westerling, filius defuncti civis Orebroensis, ad l:mam.
Johan Fredrich Kramer, ad Cameram | fratres; fadren handsk- 
Christian Gottfried Kramer, ad l:mam ( makare i Örebro.
d. 16 April. Olaus Thestadius, från Thesta och Skiöllersta Sockn, 

ad l:mam.
Olof Hammarstedt, fadren Byggmästare vid Klockarehamrarne i 

Kijhls Sockn; ad Cameram.
Tahlbom, från Frössewidahl i Kijhls Sockn, ad Cameram.
Anders Lybeck, Tullskrifvareson i Örebro, ad Cameram.
Olof Schiöllerström, från Skiöllersta Sockn och Skiöllersta By, ad 

Cameram.
Nils Floding, från Örebro, fadren Målare i Staden; ad Cameram.
Funderus Norquist, från Örebro, fadren Brefbärare; ad Cameram.
Jacob Gry self, BergsPetters Son, från Gryth i Hofwesta Sockn; ad 

Cameram. (12\
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Eodem anno Tempore autumuali. 20»

d. 10 Aug. anmält sig Olof Kihlström från Kijhls sockn, fadren 
förafskiedad Ryttare; intagen efter Michaelis ad l:mam, 
deinde ad Cameram. Denne blef sedan Betjänt hoos Högwälborne 
Herr Baron och Landzhöfdingen Reuterholm.

d. 4 Septemb. Johan Husitig, från Åhnesta By och Sockn, fadren 
Hindrfc Gustafsson; ad l:mam.

d. 6 Octob. Magnus Ekstedt, postea Ekenmarck, från Ekeby i 
Kumbla Sockn, ad Cameram.

d. 8 dito. Eric Mostadius, Nämdemansson från Hulinge i Mosåhs 
Sockn. ad Cameram.

dito dag. Jonas Schepner, Nämdemansson från Skieppsta i Täby 
Sockn, ad Cameram.

d. 8 Octob. Jonas Mostedt, Bondeson från Råby i Mosåhs Sockn, 
ad Cameram. — Hi tres simul sunt accepti.

d. 15 dito. Jacob Tybeck, från Swennwad, på Kyrckjoherden 
Branders (F. 553) recommendation, ad Lmam.

dito dag. Petter Hörner, från Hackewads Sockn, på Adjuncti in 
Edsberg recommendation, ad l:mam, gratis.

d. 31 dito. Magnus Biörnberg, från Biörnfalla i Lerbäcks Sockn, på 
pastoris ibidem (F. 387) recommendation, ad l:mam. Gymn. 1757.

d. 18 Novemb. Christian Musselins, från Hidinge Sockn, antea ac- 
ceptus (1750 d. 3 Sept) sed relinquens, nunc rediens, ad l:mam.

incerto die. Samuel Beckman, intagen præliminariter af Mag.
Carlsson (Apolog. 1750—53, sist past, i Snaflunda, t 1786, F. 542), 
men anmålter efter Juhl hoos Rectorem, Fadren Guldsmed 
i Örebro Thomas Beckman: ad Cameram.

' fW-

Anno 1753 Tempore vernali. a«

d. 25 Januari anmälder, och sedan intagen, Jonas Hörstadius, från 
Hörsta By och Kumbla Sockn, 9 åhr gammal, fadren Bonde 
Erik Ersson ibidem; ad l:mam. Concellist wid Lands-Cancelliet 
i Örebro. MantalsCommissarius i W. Nerike.

d. 3 Febr. Johan Sundling, från Ormesta i Allmby, fadren Erik 
Olsson den äldre, gossen 11 åhr, ad l:mam.

dito dag. Johan Ekman, från Södra Smedjebacken, fadren Factorie- 
smed, gossen på 10 åhret, ad l:mam. Guldsmed i Christinæhamn.
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d. 15 dito. Tyres Tyresson Söderberg, fråu Sörby i Allmby, 9 år 
gammal, ad Sed paulo post apud parentes obiit.

d. 16 dito. Daniel Danielsson Norlin, från Närbyåhs och Dum
hagen, på 14 åhret, ad Lmam.

d. 1 Martii. Nils Philippander, från Örebro, wid 12 åhr, fadren 
BergSSprängare, ad l:mam, sed mox abiit ad privatam informatio
nen), unde rediens anno 1754 ad 3:tiam classem aeceptus est. Gymn. 1755.

d. 5 dito. Hindric Hultin, från Skagershullt Soekn och Rustorp, 
på Pastoris loci recommendation, ad Cameram. Besökare, död.

d. 8 dito. Samuel Kumblin, från Öhrebro, på 12;te åhret, fadren 
Skieppare; ad Cameram.

d. 15 dito. Gabriel Hörsel/, från Hörsta i Kumbla Soekn, ad 
l;mam.

d. 22 Martii. Andreas Ekmarck, filius Coraministri Svennevadensis 
(F.568) minimus, ad 4:tam. Sed paulo post abiit Strengnesiam. 
Född 1741. Sacris initiatus 1764. Comminister ad S. Clar. Holmiæ 
design. 1774. Pastor vid Tyska kyrkan i Norrköping 1776. Teol. 
doktor, prost i EkebyRinna, Linköp. stift (F. 568).

d. 30 April. Petter Hallmodin, från Hardemo Soekn och Norrby, 
12 åhr, ad l:mam; postea ad Cameram.

d. 1 Maji. Petter Klingmarck, från Kräcklinge och Norra Folckewi, 
10 åhr gammal, fadren Giästgifware ibidem; ad Lmam.

w d. 3 Maji. Lars Biörckegren, från Örebro, 11 åhr, fadren Krämare 
söder i Staden, ad 3:tiam. Född 1742, gymn. 1757, stud. 1762. 
Phil. Magister 1769. Past, i St. Mellösa. K. H. Hofpredikant 1778. 
Pastor i Ekeby. t 1804 (F. 133).

dito dag. Eric Öckuer, filius Domini Laurentii ejusdem nomiuis, 
Collegæ scholæ hujus Orebroensis laudatissimi (1739 —58, sist 
pædagog i Södertelje, t 1772); ad 3:tiam, på 10 åhret. Gymn. 
1758. Död Gymnasist.

dito dag. Fredric Pihlberg, från Örebro, 10 åhr, fadren Swarfware 
i Staden; ad 3:tiam. Gymn. 1758, stud. 1763, prest 1769. Commi- 
ster i Bnrbo 1781. (A. 320).

dito dag. Jonas Tyberg, från Örebro, på 11 åhret, fadren Sko
makare i Staden, ad 3:tiam. Född 1744, gymn. 1758, stud. 1765. 
Sedan Rydberg (Rydeberg). Adj. i Skyllerstad 1770, sist pastor i Ska- 
gershult, t 1786, (F. 493).

dito dag. Anders Tyberg, frater prioris. Gymn. 1758. Död Gymnasist. 
— Hi 5 cura et promotions Præceptoris sui Domini Laurentii 
Öckner ad 3:tiam classem accepti sunt.
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d. 11 Maji Eric Giöthlin, från Wintrosa Sockn och Giöthawi, 
på 9 åhret, fadren Olof Larsson ibidem; ad l:mam. Gymn. 
1759, slud. 1767. Phil. Candidat. Phil. Magister 1773. Extra ord. 
Amanuens wid Acad. Biblioth. i Upsala samt Notarius Eac. Phil, i 
Upsala.

dito dag Johan Oman, från Orebro, wid 10 åhr, fadren Petter 
Oman Borgare, Rådinan Omans Son, död (Stjuffadern Ek
ström wid namn); intagen ad Cameram, gratis.

d. 12 Maji, Eric Tolver, från Kumbla Socken, .fadreu förafskiedad 
frälsefogde, intagen genom Herr Aberg (kollega 1747—63, sist 
kaplan i Örebro, "1 1791, F. 677), ad l:mam.

d. 23 dito. Jonas Sommar, från Örebro, på 9 åhre', fadren Crono- 
Båtzman i Staden; ad Cameram, gratis.

(21).

Eodem anno 1753. Tempore autumnali.

d. 8 Sept. Sveno Forsselius, postea Kihlbom, från Qwissbro och 
Gropa qwarn, fadren Mölnare död, stjuffadren Kihlbom för 
detta Bruksskrifware, gossen på 12 åhret; på Herr Berg- 
grens (kollega 1751—63, sist pastor i Qvistbro, 1 1792, F. 478) cau- 
tion antagen ad 2:dam classem.

d. 10 dito. Anders Norlin, från Örebro, på 11 åhret, fadren Sko- 
flickare i Staden, fattig; ad Cameram, gratis.

d. 13 dito. Jonas Kiempe, fattig Tullskrifware-Son i Staden, på 
10 åhret, ad l:mam, gratis. Blef sedan död effter Juhl.

dito dag. Johan Fred. Müntzing, fadren Kjällarmästare i Staden; 
ad l:mam. Proviantmästare och Slotts-Bokhollare i Örebro. Råd- 
mn» derstädes.

d. 1 November anmälter Erik Almström, från Näsby i Allmby 
Sochn, på 14 åhret, fadren Magnus Johansson ibidem 
Bonde; ad l:mam. Gymn. 1758. Adjunct i Skyllinge.

d. 14 dito. Jacob Rydberg, från Örebro, på 13 åhret, fadren 
Skomakare död, ad Cameram.

d' 17 dito. Olof Granstedt, från Östra Granhammar i Wintrosa 
Sockn, fadren Nämndeman Olof Jönsson, gossen på 11 
åhret, ad l:mam.

d).
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Ito Anno 1754. Tempore vernali.

d. 13 Februarii. Nils Grandelius, från Östra Granhammar i Win- 
trosa Sockn, på 9 åhret, fadren Nils Nilsson ibidem; ad 
l:mam. Tenuis in litteris et parum ad studia aptus (1760). Född 1745, 
gymn. 1760, stud. 176S. Prestwigd 1773. Extra ord. Kongl. HofPrädikant. 
Pastor i Nyköp. Ö. 1780. Prost 1781. Theol. Doctor 1818. (A. 342).

ti. 18 dito. Olof Rosvidius, från Gryth i Hofwesta Sockn, på 12 
åhret; fadren Joseph Nilsson, framledne Comministern i Axe- 
berg och Hofwesta Herr Nils Rosvidii Son (F. 65), effter 
hwilcken Sonesonen, som nu intages, behåller namnet; ad 
Cameram.

d. 20 dito. Nils Nilsson Törnberg, på 11 åhret, En fattig Euckias 
Son som bor i St. Mällösa Sockn Wid Knarsta By, fadren 
warit fordom Kohlmästare i Erwalla Sockn; ad Linam, 
gratis.

d. 21 dito. Peter Blom, på 10 åhret, fadren Anders Blom, Be- 
skjutare wid factoriet, gossen ad l:mam. Factorie-Bokhollare.

d. 4 Martii. Albrecht Elfström, från Elftomta i Längbro Sockn, 
på 11 åhret, fadren Jacob Johansson, Colonus ibidem, gos
sen ad Cameram. Publicum restat.

d. 5 dito. Jonas Westergren, från Ormesta och Allmbj' Sockn, 
på 13:de åhret, frater prioris anno 1751 inscripti, fadren 
Lars Larsson; Prior frater ad Cameram, Hic ad l:mam.

d. 7 dito. Olof Tingstedt, från Erwalla Sockn och Tingstorp, på 
15 åhret, fadren Lars Olsson ibidem, gossen ad Cameram.

d. 8 dito. Johan Stolpe, från Örebro, 14 åhr, fadren filtmakare 
Mäster Peter Stolpe, gossen ad Cameram.

so d. 18 Martii. Carl Broberg, från Södra Bro uti Giällersta Sockn, 
född, effter Kyrckjoherdens Herr Mag. Bildmans (F. 128) 
attest, 1737 2f och således 17 åhr gammal, Fadren Bertil 
Broberg; gossen intagen ad Cameram.

d. 18 dito. Jonas Malmberg, filius defuncti Pastoris in Skiöllersta 
Magistri Caroli Malmberg (F. 517); på Herr kollega Öckners 
Caution intagen ad 3:tiam. Född i Stockholm 1741 (F. 518); 
gymn. 1755.

d. 24 April. Claes Ekman, frän Södra Smedje-Backen i Örebro, 
8 åhr gammal, Fadren Pijp-Smed under factoriet Olof Ek
man; gossen ad l:mam.
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d. 30 dito. Carl Fredrich Alm, från Örebro, wid pass 12 åhr, 
Fadren Skräddare Olof Alm död, Stjuffadren Mäster Mar
tin Falck, Skräddare; gossen ad Camerain.

d. 3 Maji. Petter Wester, ung till åhr, Fadren Bruks-Patron Herr 
Carl Wester på Nasta Rusthåld wid Örebro, gossen under 
Herr Mag. Mareks (apologist 1753—60 1760) private informa
tion, men intagen ad l:mam. Drunknade på sjön wid Stockholm.

P).
Eodem anno tempore autumuali.

d. 31 Aug. Niclas Söderman, från Örebro, 12 åhr, Fadren Petter 
Söderman, Pijp-Smed på Södra Smedje-Backen; gossen ad 
l:mam.

d. 5 Sept. Petter Almberg, född i Allmbro och Giällersta Sookn, 
där fadren Jonas Jönsson då bodde, men är nu hälfften- 
brukare på Wiwalla; gossen wid pass 15 åhr, ad Cameram.

d. . . Septemb. Christopher Liungberg, från Örebro, Fadren Sämsk- 
makare i Staden, gossen ung; ad Cameram.

d. 12 Septemb. Lars KorsselZ, från Korsta By uti Hofwesta Sockn, 
Fadren Bonde, gossen ung; ad Cameram.

d. 5 Octob. Jacob Nytelius, postea Nytzelius (Nyselius) dictus, från 212 
Sälfwe By i Hidinge Sockn, 9 åhr. Fadren Olof Olsson, 
Bonde ibidem, men gossen undfår namnet, elfter fadrens 
begiäran, af Bergsmanshemmanet Nyta, hwarifrån gossens 
moder är kommen; ad l:mam. Tenuis in litteris et parum ad stu
dia aptus (1760). Född 1745, gymn. 1760, stud. 1768, prest 1769. Ad
junct»« Pastoris i Botkyrka, sist past, i Mosjö 1797, t 1802. (A. 646, 
F. 462).

d. 7 Octob. Lars Ringstedt, född på Ringshyttan i Nora Sockn, 
Fadren Swen Pehrsson död, Stjuffadern Eric Swensson boor 
på Loekhyttan i Kijhis Sockn, gossen på 16 åhret, men 
småväxt; ad Cameram.

dito månad. Gustaf Miintzing, på 7:de åhret, Fadren Kjällar- 
mästare i Orebro. — Död i barndomen.

d. 29 Octob. Petter Sjugstedt, från Sjugesta i Ringkarlby Sockn, 
på 17 åhret, Fadren Pehr Larsson, öster i Sjugesta; ad 
Cameram.

d. 2 Decemb. Jacob Stäckman, från Wintrosa Sockn och Swin- 
bronn, fadren Jacob Olofsson Stäckman härstammande al 
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en Lieutenant af detta namnet, gossen wid pass 15 åhr 
gammal, ad Lmam.

dito dag. Lars Bäckman, från dito Sockn och dito gård, fadren 
Jonas Ingwaldsson Bäckman ibidem, gossen wid 15 åhr, 
ad Lmam. (10}

213 Anno 1755, tempore vernali.
d. G Febr. Olof GräfselZ, från Gräfwe Sockn och By, på ILte 

åhret, fadren Erick Nilsson ibidem, gossen ad Lmam classem.
d. 8 dito. Nils Ersson Bellander, från Qwissbro Sockn och Bälsåhs 

gård, på ILte åhret, fadren Erich Ersson ibidem, Bonde 
och Bergsman; ad Lmam.

d. 10 dito, Lars Warg, 9 åhr gammal, fadren Erich Warg, Fourier 
af Närikes infanterie Regemente, hwars förfäder haft det 
namnet; gossen ad Lmam classem.

d. 12 dito. Carl Boman, från Örebro, på 17:de åhret, fadren Hans 
Boman, Söder i staden, Krämare; gossen ad Cameram.

d. 18 dito. Olof Halmenius, från Wreta uti Hardemo Sockn, på 
12:te åhret, fadren Pehr Olsson ibidem, gossen ad Lmam. 
postea ad Cameram d.13 Octob. 1760. Bonde.

dito dag. Petter Schybelius, från Skyberga i Hardemo Sockn, fa
dren Pehr Pehrsson ibidem, gossen 9 åhr gammal, ad Lmam. 
postea etiam ad Cameram. Bägge dessa antagne på adjuncti 
in Hardemo recommendation. Bonde.

d. 20 dito. Anders Landelins, från Lanna uti Hidinge Sockn, på 
12:te åhret, Swen Nilsson fadren Bonde ibidem, gossen 
ad Lmam classem. Född 1743, gymn. ,1760, stud. 1768. Philos. 
Candidat. Phil. Magister och Prest 1773. Coll. sch. Nycop. 1773, kom
minister i Nyköp. W. 1783 (A. 371). Past, i L. Mellösa. Död 1808.

Samma gång. Eric Hedenius (Hidenius), från Hidinge Sockn coh By, 
på ILte åhret, fadren Nämndeman Anders Andersson, gossen 
ad Lmam. Bägge dessa på Herr Mag. Thyselii (F. 328) recom
mendation. Sedan kallat sig Hedengren. Gymn. 1760? Student. Prest.

d. 22 dito. Daniel Sundberg, från Örebro, på ILte åhret, fadren 
Daniel Larsson, muhrmästare Söder i Staden, död; gossen 
ad Lmam classem.

d. 6 Martii. Petter Bergström, från Örebro, på 15:de åhret, fa
dren Sadelmakare Lars Bergström, gossen ad Cameram.



45

(J. 7 April. Fredrich Hansson, från Örebro, på 14:de åhret, fadren ju 
död, warit handelsman från Boråhs; Stjuffadren soldat, fat
tig; ad Cameram.

d. 8 dito. Petter Asker, från Örebro, på 10:de åhret, fadren Bor
gare i Staden, af samma namn, gossen ad Cameram.

d. 9 dito. Eric Almgren, från Norra Smedje-Backen i Örebro, på 
9:de åhret, Apologistens Mag:r Mareks Systerson, fadren 
Stockmakare Petter Almgren; gossen ad Lmam. Melioris spel 
ac indolis, progressum annis ægualem fedt (1762). Född 1746, gymn. 
1762, stud. 1770. Prestvigd 1772, sist kaplan i Kumla, f 1800. (F. 352).

dito dag. Anders Dyring, från Norra Smedje-Backen, på 9:de åhret. 
fadren Anders Dyring, ålderman för Pijp-Smederna; gossen 
ad l:mam.

d. 12 dito. Petrus Biörckegren, filius Keverendi Domini Petri 
Biörckegren, adjuncti in Lillkyrkja sed habitantis in Glantz- 
hanunar et pago Biörcka, tenui fortuna laborantis; ad l:mam.

d. 14 dito. Abraham Tingstadius, från Envalla Sockn och Tings- 
torp, på ll:te åhret, fadren Olof Olsson, Sockenskomakare; 
gossen Släckt med Kyrkjoherden Mag:r Tingstadius in Lunda 
Sudermanuorum (F. 487, A. 21)3), Invars namn han upptagit, 
som äfwen från denna By härstammar; gossen ad Lmam.

d. 18 dito. Niclas Malmberg, på 12:te åhret, fadren Skieppare i 
Staden död, modren fattig, gossen ad Cameram, gratis.

(7).

Eodem anno 1755, tempore autumnali: ns
d. 4 Octob. Ermenius, Smeds-Son från Erwalla-hammar, ad Ca

meram.
d. 9 dito. Steuius, Klockare-Son från Axberg, ad Cameram.
d. 17 dito. Jacob Sandström, Torpare-Son från Carlslund wäster 

om staden, fadren Erich Pehrsson död, modren fattig, 
gossen ad Lmam, gratis. 63/

Anno 1756, tempore vernali. ais
d. 6 Febr. Lars Ölin, från Öckna i Giällersta eller Närby-åhs 

Sockn, fadren Jönss Larsson ibidem, gossen på 15:de åhret; 
ad Cameram.
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d. 10 dito. Johan Esberg, från Skyberga i Hardemo Sockn, fa
dren Giästgifware ibidem, gossen på 17:de åhret; ad Ca- 
meram. Gestgifvare ibidem.

d. 2 April. Johan Fredric Boman, från Orebro, fadren Krämare 
söder i Staden Hans Boman, gossen på U:te åhret, ad 
l:mam.

d. 26 dito. Gustaf Höök, sed mutato nomine Westadius dictus, ex pago 
Westa in Kumbla Sockn, hwadan fadren skall wara kommen, fadren 
Skräddare i staden, ejusdein nominis, gossen 9 åhr gam
mal, ad l:mam. Brefbärare.

d. 27 dito. Anders Landgren, från Lanna i Hardemo Sockn, fa
dren Anders Andersson, Bonde ibidem, gossen på 13:de 
åhret, ad l:mam. Pædagogtis i Hardemo, död.

d. 28 dito. Hans Adolph Frestare, på ll:te åhret, från Sörby i 
Allmby Sockn, fadren Cornett herr Petter Frestare död, 
gossen ad l:mam classem. Hof-Jägnre wid Kungsör.

d. 18 Maji. Jonas Widgren, på 14:de åhret, från Wija Qwarnar 
i Hackewads Sockn, fadren Pehr Nilsson mölnare ibidem, 
gossen ad l:mam classem.

d. 1 Junii. Johan Olof Berg, från Orebro, fadren Tobaks-Spin- 
nare i staden; ad Cameram.

au Eodem anno, tempore autumnali.

d. 1 Sept. Eric Aberg, filius Reverendi Domini Collegæ Erici 
Aberg (kollega 1747—62, sist kaplan i Örebro, r 1791, F. 677), ad 
3;tiam classem, gratis propter officium ^atris scholastic!. 
Notarius scholæ 1760. Född 1746, gymn. 1760, stud. 1768. Adj. Patris, 
Comministri Oerebr. D:ni Erici Aberg; sist kaplan i St. Mellosa. (F. 449).

d. . . dito. Lars Sweriker (Sverck), från Orebro, fadren Wackt-knecki 
wid Slottet, gossen på 11:te åhret, ad l:mam. Kallat sig sedan 
Ohrberg. Debilioris ingenii et minoris industrial (1762). Gymn. 1762.

d. 8 Octob. Johan Duchæus, filius Reverendi Domini Andreæ 
Duchæi adjuneti in Giöthlunda (F. 395), på 15:de åhret, ad 
Lmam, gratis propter paupertatem parentum.

d. 25 dito. Olof Nyblin, från Runuesta gårdh i Wintrosa Sockn, 
wid pass 15 åhr, fadren Olof Pehrsson, Bonde ibidem; gos
sen tager sitt namn af sina farbröder; translatus ad Ca
mera ra.



1 75 6 — 5 7. 47

d. 4 Novemb. Johan Fredric Bagge et Lars Christian Bagge, 
fratres, filii Seuatoris Curiæ Orebroensis Domini Johannis 
Friderici Bagge, uterque ad 3:tiam classem. Quorum hic, 
gymn. 1158, mörtuus Scriba Cameras provincialis Oerebr.; ille vero, 
gymn. 1758, Philosophiæ Magister 1770, Copist wid Post-Expeditions- 
Cancelliet i Stockholm 1773, sekreterare vid kongl. fortifikationen 1779; 
förf, till Beskri fning öfver Örebro, 1785.

Anno 1757, tempore vernali. =>’
d. 11 Fcbr. Fetter Bergquist, på 11 åhret, från Skarby i Hacke- 

wad Sockn, fadren Soldat; ad classem primam.
d. 15 dito. Nils Mose, Klockare-Son från Mosiö, 10 åhr gammal, 

ad Lmam.
d. 17 dito. Zacharias Ekfeldt, från Orebro, fadren Anders Ekfelt, 

död, gossen underhallen af faderfadren Swen Ekfelt; gossen 
wid pass 9 åhr, ad Lmam.

d. 25 dito. Olof Nastedt, från Örebro, på 9:de åhret, fadren
Ryttare död; ad Cameram, gratis.

d. 28 dito. Anders Winnelbom, från Örebro, 14 åhr gammal
circiter, fadren Tunnbindare; ad classem Lmam.

d. 2 Martii. Jacob Fahlén (Fallen), från Rynninge i Längbro Sockn, 
fadren Bonde, gossen 11 åhr gammal circiter, behåller nam
net af sin faderbroder herr Olof Fahlén, Pædagogo in Telje; 
ad classem Lmam. Gymn. 1764. Student i Ups. 1772. Adjunctas 
Pastoris i Wallby och Hammarby.

d. 7 dito. Petter Siöquist, Klockare-Son i Örebro, wid pass 10
åhr gammal, ad Lmam.

dito dag. Petter Stadius, Klockare-Son från Hofwesta, 10 åhr
gammal, ad Lmam. Kallat sig sedan Lundborg. Puer bonæ spei
et indolis, et prob'atis studiis ac moribus commendabilis (1762). Gymn. 
1762. Landsman i Fellingsbro.

dito dag. Eric Hofstedt, från Yxsta By i Hofwesta Sockn, 14 åhr 
circiter, fadren Bonde, gossen ad classem Lmam.

d. 18 April. Erik Strömberg, från Edsbergs Sockn och Risberga 
Kloster, 13 åhr gammal circiter, fadren Trägårdsmästare wid 
herregården, gossen ad Cameram. Ländsman öfwer Edsbeigs 
härad, hofrättskommissarie; farfader till bisk. Th. Strömberg.

d. 7 Maji. Arvid Winroth, från Örebro, fadren Handlande, gossen 
på 10 åhret, ad 2;dam.
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<1. 10 Maji. Johan Granbom, från Örebro och Smedje-Backen, på 
ILte åhret, ad Lmam.

210 Eodem anno, tempore autumnali.
d. 7. Septemb. Lars Wiberg, från Örebro, fadren Skieppare, gos

sen på 10:de åhret, ad Cameram.
dito dag. Niclas Schepner, på 10:de åhret, fadren Ryttare för 

Skieppsta i Täby Sockn, boor i Staden; ad Cameram.
d. 12 dito. Anders Brundin, på 13:de åhret, fadren Bonde Hier- 

sta By och Längbro Sockn; gossen får sitt namn af Brun- 
nesta By i Kumbla Sockn, bwarifrån fadren kommen är; ad 
classem Lmam.

d. . . Septemb. Olof Ekström, från Norra Runnaby i Ekers Sockn, 
15 åhr gammal, fadren Bonde Nils Olsson, gossen antagen 
ad Lmam.

dito månad. Niclas Wahlström, på 9:de åhret, fadren Borgare i 
Orebro, kommen från Wal/by i Längbro Sockn, hwadan gos
sen behåller namnet, äfwensom fadren Sven Wahlström, som 
namnet uptagit; gossen ad Lmam.

Eodem mense. Eric Widgren, från Wiby- Sockn och Herrgryth, 
på 12:te åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam classem.

d. 8 Octob. Eric KlingselZ, från Södra Folckewij i Kräcklinge 
Sockn, på 15:de åhret, fadren Socken-Skräddare, gossen 
ad Cameram.

dito dag. Lars Lundgren, från Förlunda i Hofwesta Sockn, på 
12:te åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam.

dito dag. Lars Hofstenius, på 12:te åhret, från Hofwesta By och 
Sockn, fadren Bonde, gossen ad classem Lmam.

d. 15 dito. Johan Kihlstedt, från Kihls Sockn och Locken-Kijhl, 
på 15:de åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam.

d 22 Octob. Lars Siugstedt (Siogstedt), sedan Siglander, från Sjugsta 
och Ringkarlby Sockn, 15 åhr gammal, fadren Bonde, gos
sen ad Lmam classem. Gymn. 1762. Klockare i Gellerstad.

dito dag. Lars Olofson Nastedt, från Nasta By i Ringkarlby, 15 
åhr gammal wid pass, fadren Bonde; ad classem Lmam.

72» Eodem mense. Johan Quisselius, från Qwissbro Sockn och Bagge
torp, på 14:de åhret, fadren Bonde eller Bergsman, gossen 
ad classem Lmam.
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d. 14 Novemb. Salomon Merckel, från Bleckbruket i Tysslinge 
Sochn, på 16:de åhret, fadren Hammar-Smed död, modren 
åncka, gossen ad Cameram gratis.

in Septembri blef äfwen Eric Bergstén antagen, från Berga i Wiby 
Sockn, til åhren ung, fadren förmögen Bonde, gossen ad 
l:mam. Gymn. 1761, stud. 1768. Philosophise Candida!. Magister 
1773. Prest 1775. Hof-Predikant hos Hans Kongl. Höghet Hertig 
Carl af Södermanland 1778. (1

Anno 1758, tempore vernali. 221
d. 6 Februarii. Olans Högstedt (Vilander?), från Wiby Sockn och 

Höga gård eller By, fadren Bonde ibidem, gossen 10 åhr, 
ad l:rnam. (Gymn. 1764?). Bonde.

d. 8 dito. Nils (Ericsson?) Edblad (jfr sid. 33), från Wija i Edsbergs 
Sockn, på 14 åhret, fadren Bonde, gossen ad classem l:mam. 
Bonde.

d. 10 dito. Hans Bergström, från Örebro, på ll:te åhret, Fa
dren Skieppare i Staden, död, Stiuffadren Båtsman Olof 
Siöberg, gossen ad Cameram

d. 13 dito. Abraham Liungberg, från Örebro, 9 åhr gammal, fa
dren Sämskmakare; ad classem l:mam.

dito dag. Olof Schyllström, från Anstorp i Skyllersta Sockn, på 
15:de åhret, fadren Bonde, gossen ad Cameram.

dito dag. Johan Wallman, på 13:de åhret, från Örebro, fadren 
Muhrmästare i Staden, gossen ad Cameram.

dito dag. Petter Hofstedt, från Hofwesta Socken och By, på ll:te 
åhret, fadren Bonde, gossen ad classem l:mam.

d. 15 dito. Carl Gustaf Lundgren, från Örebro, 12 åhr gammal, 
fadren Skieppare i Staden, gossen ad classem 2:dam. — 
Död. Skeppare.

dito dag. Gustaf Fiederlöf, från Örebro, fadren Fodermarsk, död, 
modren äncka, gossen 12 åhr, ad Cameram, gratis.

d. 16 dito. Nils Nybelius, från Nyble i Hardemo Sockn, fadren 
Bonde ibid., gossen på 13:de åhret; ad 2:dam classem, på 
herr kyrkoh. Textrins (F. 235) recommendation och caution.

d. 21 dito. Lars Bergdahl, från Gry th i Giällersta Sockn, fadren 
Bonde, gossen 12 åhr gammal, ad classem l:mam.

dito dag och samma gång. Johan Gerlin, från dito By och Sockn, 
fadren Bonde, gossen 11 åhr, ad classem l:mam.

4
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222 d. . . Februar. Olof Sundman, Kyrckjoherdens Hiortzbergs Stiuf- 
Son i Mosiö, fadren frälseinspektoren vid Ekersberg i Enhörna 
Petter Sundman (F. 459), gossen . . åhr gammal, ad 3:tiam 
classem. Landsman i Ostergöthland.

d. 2 Martii. Anders Klinglund, från Norra Folckewij i Kräck- 
linge Sockn, 12 åhr gammal, fadren Bonde, gossen ad 
Linam classem. Gymn. 1764; död Gymnasist.

d. 7 Martii. Gustaf Fredrich Holmberg, från Örebro, fadren Stads- 
Wacktmästare (jfr sid. 37), död, gossen 11 åhr, ad Cameram.

d. 2 April. Eric Giellerstedt, från Örebro, fadren Skieppare, gos
sen 11 åhr, ad Cameram.

d. . . dito. Matthias Lekberg, från Örebro, fadren Borgare, gos
sen ung, ad Lmarn.

d. 26 dito. Johan Norberg, från Örebro, fadren Snickare i Sta
den, gossen ung, ad Lmarn. Snickaregesel).

223 Eodem anno, tempore autumnali.
Anders Rundahl, från Mosiö, ad Cameram.
Anders WidelZ, från Wiby, Mag:r WidelZs (kollega 1758, rektor 1774—81), 

halfbroder; ad Cameram. Bonde.
d. 10 Octob. Lars Thylenius, från Latorp i Tysslinge Sockn, fa

dren Bonde, gossen på 15 åhret gammal, ad classem Lmarn. 
Kallat sig sedan Lagergren. Gymn. 1763. Adj. Pastoris i Ekeby 1771, 
sist kaplan i Axberg, f 1812. (F. 68).

d. 13 dito. Johan Ekegren, fadren hofslagare wid Fällingsbro 
Compagnie, gossen ad classem Lmarn.

Johan Ekström, från Örebro, fadren plåtslagare i Staden, gossen 
ad Lmarn.

Anders Westerling, från Skyllersta Sockn och Wärsta, fadren 
Bonde, gossen ad Cameram.

Petter Samzelius, från Örebro, framlidne Rådman Bomans Stiufsons 
Son, fadren Borgare, gossen ad Cameram.

Westerberg, från Örebro, fadren för detta Mölnare wid Stads- 
qwarnen, gossen ad Cameram.

d. 30 Novemb. Johan Längren, en fattig gosse från Hiersta i 
Längbro Sockn, fadren förafskiedad Soldat; På Jöns Pers
sons begiäran i Hjersta antagen ad Cameram; gossen på 
15;de åhret. (9).
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Anno 1759, tempore vernali. 224

d. 19 Januarii anmält sig Eric Widström, på ILte åhret, från 
Wija i Edsbergs Sockn, fadren Bonde, gossen ad l:mam.

d. 20 dito anmält sig Anders Axling, från Axebergs Sockn och 
Näfwesta, på 12:te åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam. 
1767 Febr, reste till Strengnäs.

d. 10 Febr, anmält sig Petter Norgrén, från Örebro, fadren gam
ma! murmästare, gossen på 12 åhret, ad Cameram.

dito dag anmält sig Lars Siögren, från Örebro, Stiuffadren Snic
kare i Staden, gossen på ll:te åhret, ad Cameram.

d. 12 dito. Nils Stolpe från Örebro, på ILte åhret, fadren wackt- 
karl wid Slottet, gossen ad Lmam.

dito dag. Olof Windahl, från Örebro, Handelsman Windahls Bror- 
Son, gossen ad Lmam. Handelsbetjent hos sin Farbror.

dito dag. Carl Broman, från Örebro, på 10:de åhret, fadren mä
tare i staden, gossen ad Lmam.

Samma gång. Johan Fredrich Lundstén, Herr Collega Åbergs (F. 
677) Syster-Son, fadren Skogwacktare wid Linde, gossen på 
9:de åhret, ad classem Lmam.

dito dag. Anders Puke, från Örebro, fadren Borgare Söder i 
Staden, gossen på 10:de åhret, ad Lmam.

Samma gång. Lars Sturck, från Örebro, fadren Slacktare Söder 
i Staden, gossen på 12:te åhret, ad classem Lmam.

dito dag. Anders Öman, från Kynninge i Längbro Sockn, af Öman
ska Släckten, fadren Bonde på Hospitalshemmanet, gossen 
på 10:de åhret. Bonde. Brefbärare.

d. 13 dito. Jonas Hiding, från Hidinge Sockn, fadren förafskiedad 
Saltpeters-Siudare, gossen 12 åhr gammal; på Kyrckjoherden 
Hellströms (F. 267) föreskrift intagen ad Lmam classem, gratis.

d. 17 dito. Nils Almquist, från Wiwalla i Ijängbro Socken, men 225 
namnet tages ifrån Almby per deductionem, fadren Bonde, 
gossen 13 åhr gammal; ad classem Lmam, sed postea ad 
Cameram.

d. 20 dito. Anders Collenius, från Backa i Kijhls Sockn, 11 åhr 
gammal, fadren Bonde, och Broder med Prästen Collenius 
(F. 67), gossen intagen ad classem Lmam. Bonde.

dito dag. Lars Örn, från Kräcklinge Sockn och By, fadren Carl 
Örn död, farfadren Johan Örn fordom och i lifstiden Cor- 
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net, gossen under förmyndare, 12 ålir gammal; intagen ad 
Cameram.

dito dag. Johan Ökengren, från Öckna i Giällersta Sockn, på 
ILte- åhret, fadren Saltpetters-Siudare, intagen ad classem 
Lmam.

d. 28 dito. Johan Fredrich et Gustaf Miintzing, antea (1753, 54) 
inscripti, rediere, alter ad 3:tiam, alter ad Cameram; fadren 
Kjällarmästare i Staden.

d. 23 dito. Eric Sundbom Larsson, på ILte åhret, fadren Mun- 
sterskrifware, gossen ad superiores classis Lmæ.

d. 2 Martii. Carl Gustaf Wester, på ILte åhret, fadren Herr 
Carl Wester, Brucks-Patron, boende på Nasta Rusthåld brede- 
wid Örebro; gossen intagen til Notarius classis 2:dæ.

d. 5 dito. Olof Taliu, från Askers Sockn, fadren förafskiedad 
Soldat, gossen på 13 åhret, ad Lmam classem.

d. 8 dito. Eric Lindgren, från Walsna By i Glantzhammars Sockn, 
af Lindgreuska Släckten från Wingåker, fadren Bonde, 
gossen på 15;de åhret, ad classem Lmam. Bonde.

d. 10 dito. Anders Öijermarck, från Hardemo Sockn och Östra 
Öija, fadren Frälse-Bonde, död, gossen på 15:de åhret, ad 
Cameram.

dito dag. Lars Thylander, på 15;de åhret, från Tysslinge Sockn 
och By, ad classem Lmam.

226 item d. 10 dito. Olaus Brogren, på 10:de åhret, från Örebro, fa
dren Borgare, Söder i Staden, gossen ad classem Lmam.

Samma gång. Lars Kullberg, på ILte åhret, fadren Stockmakare 
på Södra Smedjebacken, gossen ad Lmam. 1767, då han war 
dimitterad till Strengnäs, dog han i Febr.

Samma gång. Petter Jederström, på 13;de åhret, från Örebro, fa
dren Skogwaktare, Söder i Staden, gossen ad Cameram.

d. 13 dito. Johan Petter Morenius, på 10:de åhret, filius Reve- 
rendi Domini Nicolaz Morenii Comministri in Knidesta 
(F. 275/ ad classem 3:tiam, Notarius. Född 1750, stud. 1770. 
Phil. Candidat. Prestvigd 1772, kollega i Örebro 1782, sist konsist, 
notarie, t 1788. (F. 276).

d. 29 dito. Eric Thorén, från Thoresboda i Tysslinge Sockn, til 
ålders åhr ung, föräldrarne döda, underhålles af Crono-Be- 
fallningsman Collin, anmälter gienom (v. pastor i Örebro) Mager 
Thyselius (F. 609, 328); ad Lmam.
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d. 21 April. Lars Kruuse, på ll:te åhret, och Jeremias Kruuse, 
på 8:de åhret, Bröder; fadren Bleckslagare hår i Staden, 
af Tysk extraction; gossarne ad l:mam.

dito dag. Anders Utterström, från Örebro och Norra Smedje-Bac
ken, fadren Stockmakare under Factoriet, gossen på 10:de 
åhret, ad l:mam. Docilitate et vitæ morumque integrilate probatus 
(1165). Gymn. 1165. Student i Upsala 1772, Prest 1774. Kaplan i 
Asker, sist i Torshälla, f 1806 (F. 21).

d. 1 Maji. Johan Berg, från Örebro och Södra Smedje-Backen, 
på 10:de åhret, fadreu låssmed under Factoriet; ad l:mam.

-------------- (32).

Tempore autumnali, ejusdem anni. 227

d. 15 Octob. Magnus Nyström, från Frösswidahl i Kihls Sockn 
men född i Nysunds Sockn år 1740, fadren HammarSmed 
wid förenämde Bruk, gossen intagen ad Cameram.

d. 16 dito. Petter Hiertstedt, från Swennewads Socken och Östra 
Hierttrud, fadren Bonde ibidem, gossen född åhr 1742, 
intagen ad Cameram.

d. 20 dito. Johan Akerstedt, från Akeröön i Hardemo Sockn, fa
dern Bonde, gossen född åhr 1745, intagen ad Cameram.

d. 27 dito. Lars Hiertblad, från Swennewad och Östra Hjerttrud, 
född 1747, fadren Bonde, gossen intagen ad Cameram.

in Septembri, ante hos prænominatos, acceptus est Nicolaus Lundin, 
frän Lundby i Längbro Sockn, natus Patre inter Plebejos 
conspicuo; gossen ung, intagen ad Cameram. /rj

Anno 1760, tempore vernali. 22s
d. 16 Febr. Carl Gustaf Sahlberg, från Örebro, fadren Slacktare

i Staden, gossen på 10:de åhret, ad Cameram.
dito dag. Salomon Söderberg, från Sörby i Allmby Sockn, på 

10:de åhret, fadren Bonde, gossen intagen ad l:mam.
d. 18 dito. Johan Dahlquist, från Örebro, 10 åhr gammal, fadren 

Lås-Smed, död; gossen ad l:mam classem.
d. 20 dito. Olof Malmberg, från Skiärmareboda, fadren gästgif- 

ware därsammastädes, gossen på ll:te åhret, ad l:mam. 
Reste dimitterad, med behörigt testimonio försedd, till Westerås Tri- 
vial-schola d. 24 Jan. 1765.
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d. . . dito. Sven Ekenström, från Örebro, fadren Skieppare Sö
der i Staden; namnet taget ifrån Eker, hvarifrån fadren, 
som samma namn upptagit, är kommen; gossen ung, ad 
Lmam classem.

d. 1 Martii. Olof Espling, från Södra Smedjebacken i Örebro, 
fadren död, gossen ung, ad l:mam classem. Född i Asker- 
sunds landsförsamling 1751. Reste 1767 Febr, till Strengnäs. Student 
1774, mag. 1782, utrikes studier och resor 1782—88, lektor i Strengnäs, 
sist prost i Svennevad, f 1821. (F. 558—564: Dr. 116).

d. 3 Martii. Lars Sundquist, från Sundby uti Allmby Soekn, fa
dren Bonde, gossen 11 åhr, ad Cameram.

d. 10 dito. Lars Hellström, från Örebro, på 10;de åhret, fadren 
Timmerkarl i Staden, gossen ad l;mam.

in Aprili circiter, anmältes boos Hectorem Gabriel och Isaac Iser 
fratres, fadren Mässingsslagare i staden (Gabriel Iser, se 1664), 
gossarne unge, intagne ad Lmatn. 1769 i Febr, reste den se
nare till Strengnäs. Student.

d. 1 Maji anmältes Jacob Grysselius, från Grythytte Soekn i Bergs
lagen, 13 åhr gammal, fadren Bergsman, gossen angifwen 
til räckneCammaren.

Tempore autumnali, eodem anno.
d. 8 Octob. Fredrich Öhrberg, från Örebro, på 12:te åhret; fa

dren Snörmakare i staden, af Tysk extraction, Johan Ko
berg, död; gossen ad Cameram.

d. 11 dito. Petter Landgren, från Edsbergs Soekn och Backa 
Qwarnar, 12 åhr gammal, fadren Mölnare och Bonde ibidem, 
gossen ad Lmam classem.

d. 21 dito. Anders Wahlström, på 15:de åhret, från Wallby giäst- 
gifwaregård i Kijhls Sokn, fadren Giästgifware och Bonde, 
död; gossen ad Cameram.

d. 7 Octob. Olof Alm, från Mällösa Soekn, på 12:te åhret, fa
dren Corporal wid infanterie, gossen ad Lmam.

d. 13 Octob. Johan Lybeck, på 14:de åhret, fadren Tullskrifvare här 
i Staden (jfr sid. 33), gossen ad Lmam classem. Gymn. 1163, stud. 
1710. Adjunctas Pastoris i Asker. Gomminister i Bettna 1782 (A. 33).

Samma tid, Kjällarmästarens Müntzings yngste Son . . ad Lmam 
classem. (6).
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Anno 1761, Tempore vernali. 230

d. 9 Febr. Johan Broman och brodreu Lars Broman, från Norra 
Smedje-Backen, den förra på 10:de, den andra på 8:de åhret, 
fadren Factorie-Smed; ad Lmam. 1768 reste den sednare till 
Strengnäs. Student. (Bröder till Eric Broman, past, i Kråklinge, F. 
2950-

d. 10 dito. Eric Erason Edsberg, från Örebro, på 14 åhret, fa
dren Skieppare, kommen från Edsbergs Sockn; ad Cameram.

2. dito dag. Gustaf Schelin, postea Täblin, från Skieppsta i Täby 
Sockn, fadren Bonde, gossen på 12:te åhret; ad Cameram.

item Nils Schepner, från samma By och Sockn, 11 åhr, fadren 
Bonde, död; ad Cameram.

1. d. 7 Febr. anmältes en gosse från Byrsta i Kumbla Sockn Elias 
Bylander, på 12:te åhret, fadren Plebejus; anmäld gienom 
modren; gossen ad Cameram.

dito dag. Anders Broman, på 12:te åhret, fadren Mölnare i Öre
bro död, gossen upfostrad hoos Moderfadern i Eskoug och 
Allmby Socken; ad Cameram.

d. 11 Februar. Jöns Tebelius, från Täby By och Sockn, 10 åhr 
gammal, fadren Bonde, rusthållare; gossen wäl för sig kom- 
men; ad l:mam. FSdd 1750 d. 17 Aug. D. . . Febr. 1766 reste 
med testimonium tilZ Strengnäs, och blef antagen i Prima. Kaliar sig 
nu Florell. Stud. 1773, Prest 1775, kyrkoherde i Hölö 1778. (A. 243).

dito dag. Carl Husing, ifrån Ahnesta By och Sockn, anmäld gie
nom Wackt-Kneckten Sveriker (se 1756), som äger fadrens 
Syster, men fadren död; ad classcm Lmam.

d. 12 dito. Petter Dyring, från Norra SmedjeBacken, fadren Fac- 
torieSmed, gossen 9 ähr; ad Lmam.

d. 14 dito. Lars Svensson Atterling, från Attersta i Giällersta 
Sockn, på 13:de ähret, fadren Bonde och Mölnare.

item Giöstaf Nilsson Attergren, pä 12:te ähret, från samma By och 
Sockn, fadren Bonde och Mölnare. Sedan kallat sig Levin. Kom, 
sedan han ett eller annat åhr warit ifrån scholan, tillbaka d. 5 Martii 
1765.

item Anders Andersson Atterberg, på ILte åhret, fadren Bonde och 
Mölnare ibidem. — Förenämde 3 från Attersta, försedde med 
kyrkjoherden Mag:r Bildmans (F. 127) attest, blefwo an
tagne ad Cameram.
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d. 23 dito. Jonas Norberg, från Örebro, fadren Snickare af samma 
namn, gossen ung; ad classem l:mam. Gått till Räkne-classen 
höstterminera 1764.

231 d. 24 dito. Anders Tyblæus, från Tyble i Askers Sockn, på ll:te 
åhret, fadren Bonde, gossen ad l:mam.

d. 27 dito. Petter Hellström, från Örebro, på 8:de åhret, fadren 
Slacktare i Staden, af samma namn; gienom Herr Berggrens 
(kollega 1751—63, F. 477) öfwerenskommande med föräldrarne, 
för gossens späda ålder och swaga profecter, antagen ad l:mam. 
Gått strait bort, och nyttjat privat information hos H:r Rosander; men 
återkom <1. 21 Martii 1764, och fick då rum i i:dra classen.

d. 27 Martii. Johan Asklenius, från Askers Sockn och Led, 12 
åhr gammal, fadren Bonde ibidem; ad classem l:mam.

d. 28 Martii. Jöns Pehrsson Ledin, från Led uti Askers Sockn, 
född 1743, fadren Bonde, död; gossen ad l:mam classem.

item Pehr Pehrsson Tyblin, från Tybble i Askers Sockn, född 1744, 
fadren Bonde, död; gossen ad classem Lm. D. . . . Febr. 
1766 reste med testimoniram till Strengnäs, och blef antagen i Prima. 
Prest. Begge antagne på Kyrckjoherdens Hedins i Asker 
(F. 9) attest.

dito dag. Lars Blöding, från Örebro, på 10:de åhret, fadren Må
lare i Staden; ad l;mam.

d. 31 dito. Anders Schepling från Täby Sockn och Skieppsta, på 
14:de åhret, fadren Bonde, gossen ad Cameram.

dito dag. Anders Öländer, från Örebro, på 14:de åhret, fadren 
inflyttad Bonde från Landet till Staden; namnet är taget 
af Axbergsöön, ett frälsehemman, ni fällor, i Axebergs Sockn, 
hwarest fadren fordom bott, men flyttat sedan till Mällringe 
och omsider till Staden; gossen ad Cameram.

d. 29 dito. Anders Wiselius, på 14:de åhret, från Wissberga och 
Kumbla Sockn, fadren Bonde; gossen antagen ad Cameram. 
Gick 1766 ur Qvarta till Räl-rae-Kammaren.

d. 31 dito. Olof Wirén, på 12te åhret, från Wija uti Kumbla 
Sockn, fadren Bonde; ad l:mam.

d. 2 April. Isaac Wallgren, på 11 åhret, från Ohswalla i Tyss- 
linge Sockn; ad l:mam. 1767 testimonio Rectoris præditus in 
Febr. Strengne«iam abiit. Prest 1775.

d. 18 dito, ni fällor, Petter Jacob Letzschincki (Leczinsky?), på 12 
åhret; fadren ejusdem nominis, Pourier wid Närikes och 
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Wärmelands infanterie-Regemente, från Finland kommen, 
men boor i Sörby och Allmby Sockn; gossen ad Cameram.

in Maji. Nils Granlund, från Wästra Granhammar i Wintrosa 
Sockn, på 15:de åhret, fadren Bonde; antagen ad l:mam.

_________  (27).

Tempore autumnali ejusdem anni. 232

in Septembri. Nils Ekelund, från Ekeby i Stora Mällösa Sockn, 
fadren Bonde; ad l:mam.

d. 17 Octob. Jacob Hulander, från Mosiö Sockn och Mohs-åhs 
By, fadren NämdeMan och äfwen en eller annan gång, ni 
fällor, RicksdagsMan, död, bott för detta i Hulinge och 
förenämnde Sockn, hwaraf Sonen namnet antager; ad l:mam.

d. 3 Novemb. Olof Nymarck, från LåckenKjhls ägor i Kjhls 
Sockn, broder med Anders Nystedt, som intogs 1749 in 
Octobri (sid. 35) och sedan kallat sig Nymarck (A. 735); fa
dren ex ordine Plebejo; ad Cameram.

d. 14 ditn. Bengt Asker, BorgareSon i Staden, ad Cameram.
Samma höst anmältes Johan (Adamsson?) Kniström, som hade Kyrckjo- 

herdens Hellströms i Knidesta (F. 267) recommendation; an
togs ad l:mam, men begaf sig sedan till Räckne-Camma- 
ren. —■ Vide sequentia post paginas antique scriptas (233— 
250, innehållande Annales scholæ 1615—1616).

--------------- rø-

Anno 1762 Tempore vernali.

d, 25 Januarii anmältes Lars Nilsson Bellander, från Bälssåhs i 
Qwissbro Sockn, på 12:te åhret, fadren Bonde eller Bergs
man; antagen på vice Pastorens (Eric) Bergströms (F. 476) 

t 
recommendation, ad l:mam.

d. 8 Febr. Carl Petter Alm, från Örebro, 12 åhr gammal, fadren 
rymd eller död; anmäld genom Modren, och upptager 
Moderfadrens namn; ad Cameram.

dito dag. Hans Akerstadius, från Ahuesta Sockn och By, 9 åhr 
gammal, fadren Bonde; ad l:mam.

d. 10 dito. Jonas Orræus, född i Wingåker i Sörmanland, fadren 
Fourier wid samma orts Regemente, från Eskougshemmanet 
här i Närike och Allmby Sockn, som blifwit för 2-.ne åhr 
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sedan död i Pomern; anmäld gienom Modren, oeh antagen 
ad Lmam classem.

d. 11 dito. Lars Åkerlind, från Hacksta By och Wingåkers Sockn 
i Södermanland, född d. 29 Julii 1751, fadren Rusthållare; 
på kollega Mag:r Widells intercession och lofwen at få niuta 
hoos honom privat information, antagen til 3:tiam classem. 
Född 1751. 1767 d. . . . Febr. Strengnesiam abiit, testimonio rite
mnnitus. Student 1773, Prest 1774, kapellpredikant i Bo 1781, kyrkoh. 
i Gryt 1798, t 1804 (F. 574).

d. 12 dito. Magnus Månsson Kumblander, på 17:de åhret, fadren 
Klockare i Kumbla Sockn, död; ad Lmam, til widare försök.

d. 13 dito. Lars Kihlstedt, från Kijhls Sockn och Elgesta By, på 
15:de åhret, fadren Bonde; gossen ad Lmam.

d. 15 dito. Anders Ringblom, från Ringkarleby Sockn och Siugsta 
By, på 13:de åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam.

d. 27 dito. Hindnc Tyvander, från Axeboda i Tysslinge Sockn, 
13 åhr ganwzal (född 1749 d. 8 Okt.), fadren Bergsman; på 
Comministern Malmströms (F. 616) attest; ad Lmam. Sedan 
kallat sig Axenborg. Gått til Räkne-classen (vårterminen och åter til' 
baka til scholan) höst-terminen 1764. 1768 Febr, til Strengnäs. Stu
dent 1774, prest 1775, Adj. Pastoris i Kråklinge 1775, kaplan i Sköller
sta 1788, kyrkoh. i Hardemo 1812 (F. 535, 239).

d. 18 dito. Nils Hielmquist, från Wållsta i St. Mällösa Socken 
wid Hielmaren, född 1746, fadren Bonde, gossen ad Ca 
meram.

M2 d. 19 dito. Petter Hagander, från Hagaby strax utom Staden, på 
ILte åhret, fadren Bonde, gossen ad Lmam classem. 
Begifwit sig sedan, 1763, i RäckneCanunaren.

d. 24 dito. Fredrich Menlöös, från Örebro, 12 åhr gammal, fa
dren Borgare, fordom Skräddare; gossen ad Cameram.

d. 26 dito. Anders Junander, från Örebro, på 13:te åhret, fadren 
Garfware i Staden, gossen ad 2:dam classem. Begifwit sig 
sedan under privat information til Strengnäs.

d. 11 Martii. Anders Mellander (Melander), från Askers Sockn och 
Tybble, på 13:de åhret, fadren Bonde; ad Lmam classem. 
1767 Febr, reste til Strengnäs.

d. 26 April. Nils Ullström, från Kräcklinge Sockn och Wija-mohn, 
fadren Fourier, nu wistande i Pomern; gossen ad Cameram. 

_________  (15).



1 762 — 63. 59

Anno 1762 Tempore autumnali. 253

d. 12 Octob. anmälte sig en wid namn Adam Adamsson Gewert, 
Broder med Johan Kniström, som antogs förledet år eller 
1761 om hösten (sid. 57). Denne hade Mag:r Carlssons. Pa
storis i Bodarne (F. 87, 542), attest, och begiärde komwia in i 
Räckne-Camjnaren, fast han war 21 åhr gammal; men be- 
gaf sig några dagar där elfter därifrån, och blef herrtjänare 
hoos Ryttmästare Ridderstam.

dito dag. Anders Hofstadius, från Hofwesta By och Sockn, 13 
åhr gammal, fadren Bonde; gossen ad Cameram.

d. 16 dito. Eric Widblad, från Wiby Sockn, 15 åhr, men liten 
til wäxt, fadren förafskiedad AdelsRyttare; gossen hade 
Probsten Engzelii (F. 58S) recommendation, och blef antagen 
ad l:mam, gratis. 1767 til Boktryckare.

dito dag. Zacharias Elfström, från Tångeråhsa Sockn, fadren Trä
gårdsmästare wid Trystorps herrgård, gossen på ll:te åhret; 
ad classem l:mam. 1767 äfwen i lära hos Boktryckaren Lind i 
Örebro.

d. 20 dito. Herman Adolph Schioll, på 9:de åhret, fadren för 
detta Smed i Wingåker under Högsiögosset, men nu boende 
på Attersta i Giällersta Socken; gossen ad l:mam classem.

(5).

Anno 1763 Tempore Vernali. 254
d. 7 Febr. Johan Blomberg, på 10:de åhret, från Fällingsbro 

Sockn, fadren Byggmästare wid Norrby qwarn i förenämde 
Socken, af samma namn som sonen; publicum restat.

Samma dag. Magnus Almström, från Näsby i Almby Sockn, på 
15:de åhret, fadren Rusthållare och Bonde; ad Cameram.

d. 12 dito. Anders Stångfelt, från Örebro och Södra Smedjebac
ken, på 15:de åhret, fadren Smed under Factoriet, gossen 
ad Cameram.

d. 14 dito. Anton Cont, 14 åhr gammal, fadren Klockare i När- 
byåhs, gossen ad classem l:mam. 1768 till Strengnäs. Prest 
1776.

dito dag. Eric Sprinckorn, född d. 18 Septemb. åhr 1750, och
„ Carl Sprinckorn, född d. 24 Octob. åhr 1754, bägge

bröder och från Örebro (jfr sid. 34), fadren Kopparslagare
i Staden död; gossarne bägge ad Cameram.
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d. 11 April. Carl Petter Boström, på 13:de åhret, och
,, Dittlof Boström, på 9:de åhret, bägge från Örebro 

och bröder, fadren Kopparslagare i Staden; den förre gos
sen ad Cameram, den senare ad l:mam classem.

d. 18 dito. Petter Hållsten, på ll:te åhret, från Tysslinge Sockn 
och Hållstorp, fadren Ryttare; gossen ad l:mam.

d. 20 April. Fromhold Hallman, 13 åhr, filius Pastoris in Lill- 
kyrcka (F. 398), ad classem 2:dam. I lära hos Bokbindare Fi
scher här i Staden.

255 Anno 1763. Tempore Autumnali.
d. 6 Sept. Petter Wigell, på ll:te året, Fadren Borgare i Sta

den; ad l:mam.
d. 12 dito. Johan Petter Norgren, på 9:de åhret, Fadren Ålder

man wid Skomakare-Ämbetet i Staden; ad l:mam. Död.
dito dag. Hans Wikbom, från Glanshammars Sockn, Fadren Läns

man, gossen på 10:de året, ad l:mam.
d. 5 Oct. Eric Söderling, från Mosiö Sockn och Sörby By, Fa

dren Ryttare, död i Pomern, gossen på 13:de året, ad 
Cameram, gratis.

d. 12 dito. Petter Widenius (Hedenius) från Wiby Sockn och Kör- 
tingstorp, Fadren Bonde, gossen på 12:te året (född 1750 d. 
20 Okt.) intermedium classis l:mæ occupavit locum. Har, sedan 
Moderfadren Herr Collega Eric Hedenius (kollega 1763— 65) blef död, 
kallat sig Hedenius. 1768 til Strengnäs. Stud. 1774, magister 1779, 
teol. kand, och prest 1780, kollega i Örebro 1781, apologist 1785, lektor 
i Str. 1791, kyrkoh, i Viby 1797, prost 1807 (F. 590—593).

d. 3 Nov. Anders Söderquist, på 10:de året, från Södra Torpa i 
Snaflunda Sockn, Fadren Bonde, gossen Broderson til Post- 
Inspectoren Hr Anders Söderquist; intermediis classis l:mæ 
associatus. 1770 i Febr, afgick til Gymnasium i Strengnäs.

dito dag. Gustaf Söderlund, på 15:de året, från Södra Torpa i 
Snaflunda Sockn, Fadren Bonde död, gossen emottagen 
på ModerBrodrens LandsBokhållaren Herr Peter Söderlunds 
reconmendation; ad Lmam. 1768 i Maji til Strengnäs. Stu
dent 1775.

256 d. 9 Decemb Friedrich Rivelius, på 10:de året, Fadren Målare 
i Staden H:r Carl (A. 414) Rivelius Jöransson, gossen Kyr- 
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kioberden H:r Georg Rivelii Gi. 413) Soneson, anförvandt till 
rektor Jonas Höljer. Ultimus classis 3:tiæ constitutus. 1768 
Febr. til Strengnäs. Student 1774.

-------------- (8).

x\nno 1764 Tempore Vernali. 251

Sequentes pueri post Rectoris Admodum Reverendi, Præcla- 
rissimi Domini Jonæ Höijer, beatum e vita excessum ad Scholam 
accessere; quorum primi octo, me Petro Widell, cui jam pridem 
directio scholæ a Reverendissimo Ephoro ae Venerando Consistorio 
commissa fuit, plane inscio ae inconsulto, vel a beate defuncti 
Rectoris filio, clarissimo Philosophiæ Candidato Domino Gerhardo 
Höijer, vel ab alio quodam, nescio quo, nimis andacter in Album 
Scholasticum relati atque in Scholam introducti sunt.

d. 6 Pebr. Peter Lenggren, på 9:de året, från Hiersta By, Lang- 
bro Sockn, Fadren Bonde, ad Lmam.

dito dag. Anders Hierlin, från Hiersta By och Langbro Sockn, 
Fadren Bonde, gossen på 12:te året, ad l:mam.

d. 7. Febr. Anders Håhl, på 16:de året, Fadren Skieppare i Sta
den, död; ad Cameram.

dito dag. Abraham Hammarstedt, på 10:de året, från Orebro Stad, 
fadren Ryttare, död; ad Lmam, gratis.

dito dag. Anders Lundquist, från Dofra i Snaflunda, Fadren 
Bonde; gossen på 14:de året, ad Cameram.

d. 9 Febr. Ludvig Friedrich och Carl Gustaf Löthman, den förre 
på 12:te, den senare på ILte året, Fadren Post-Inspector 
i Orebro Hr Georg Henr. Löthman, superiora classis 2:dæ 
obtinuere loca Den förre Garfwaregesäll, den senare Cancellist 
wid Orebro Lands-Cancellie.

dito dag. Nils Rungren, från Orebro Stad, Fadren Ringare, 
gossen 11 år gammal, ad Cameram.

die 8 Febr. Carolus Lundin, postea vero cognomine mutato Sund- 258 
gren adpellatus, natus anno 1763, Patre Anders Månsson 
ædituo Ecclesiæ Snaflundensis; ad classem Lam. Mercaturæ 
se addixit.

die 9 Ejusdem. Andreas Blom, natus eodem anno hac in urbe, 
Patre Chirurgo Provincial! Domino Stephano Blom, ad 
classem l:am föröder till Olof Blom, F. 33). lusanns, aqua sub-
mersus.
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die 10 Ejud. Petrus Gustavus Tengmalm, natus anno 1754; Pater 
Tengmalm, jam defunctus, quondam fuit vicarius Secretarius 
ad Satellitium regium (: vice Auditor wid Lif-Drabante- 
corpsen Patruus vero ejusdem cognominis est civis et 
mercator hac in urbe honestus; ejus alumnus, ad l:am 
classem.

Die 13 Ejusd. Matthias Falk, natus 1754, Patre ejusdem cogno
minis olim sartore et cive hac in urbe, jam vero ruricola 
in Yttraby in Mellösa habitante; ad classem Lam.

Die 14 Ejusd. Olaus Hofstedt, deinceps vero cognomine mutato 
Hofgren vocatus, de Korstad in Hofstad, natus anno 1752, 
Patre Rustico Jöns Larsson; ad classem Lam, at postea 
ad classem Apologisticam.

Eodem die. Andreas Hofstadius, at postea Hofstenius cognomina- 
tus, de eodem pago, natus anno 1753, Patre Rustico Lars 
Larsson; ad Lam classem, qui etiam post aliquantum tem
poris spatium ad classem Apologisticam abiit.

Die 16 Ejusd. Andreas Fahlbom, natus in Westrogothia et paroe- 
cia Fahlköpensi anno . . . ., plebejis parentibus, Senatoris 
ac Mercatoris hujus civitatis conspicui Domini Siggard 
Fahlroth ex Sorore Nepos, post Scholam Trivialem Skarensem 
antea frequentatam, locum in classe 3:tia obtinuit primam. 
D. . . . Febr. 1766 testimonio munitus abiit Strengnesiam, atque inter 
superiores cives Gymnasticos classis primæ collocatus est. Gymn. 1166.

Die 17 Ejusd. Ericus Modahl, de Råby in Mosiö, natus anno 
1751, Patre jam defuncto Rustico Sven Eriksson; ad clas
sem Arithraeticam.

ass Die 21 Febr. Petrus Hofstedt, de pago Hofstad, natus anno 1754, 
Patre Rustico Måns Pehrsson; ad classem Apologisticam.

Eodem die. Laurentius Rundahl, de Råby in Mosiö, natus anno 
1749, Patre Rustico Jacob Hansson; ad classem Apolo
gisticam.

Eodem die. Fredericus Siöquist, natus anno 1754, Patre ejusdem 
cognominis, Cive et Sartore in hac urbe inopi; ad classem 
Lam, gratis. Ad Cameram d. 10 Octob. 1770.

Die 23 Ejusd. Ericus Wallström, de Kungs-Wallby in Wiby, na
tus anno 1750, Patre Hospite publico (: Gestgifware :) 
Andrea Wallström; ad classem Apologisticam. 1767 til Hö- 
kare i Stockholm.
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Die 5 Martii. Johannes Sjöman Oerebroensis, natus 1751 Patre 
Nauta classis regiæ exauctorato (f. d. båtsman) Lars Palmtopp 
s. Sjöman; ad classem l:am.

Eodem die. Jonas Söderblad, de Södra Mosjö in Kumbla, natus 
anno 1747, Patre conspicuo Agricola atqwe aliquando ad 
Comitia Regni deputato Jona Larsson; ad classem Apolo- 
gisticam.

Die 10 Ejusd. Nicolaus Strömerdahl Oerebroensis, natus anno 
1753, Patre Vespillone, Campanarum motore atque Custode 
nocturno (: Dödgräfware, Ringare och Brandwakt :); ad 
classem Arithmeticam.

die 13 Ejusd. Olaus Hellström, de Hellebergstorp in Tysslinge, 
natus anno 1749, Patre Agricola Jöns Månsson; Patruus 
vero est Pastor in Knidsta et Hidinge, Clarissimus Dominus 
Olaus Hellström (F. 267); obtinuit locum secundo ab ultimo 
proximum in classe prima. Dornum contendens, in lacu Tysslin- 
gensi die 4 Maji 1765 misere aqua mersus.

die 15 Ejusd. Joannes Göthselius, de Göthawi in Wintrosa, natus 
anno 1754, Patre Ruricola, Pars Jonsson; ad Lam classem.

die 19 Ejusd. Andreas Wibelius, de Gymninge et Tysslinge, na
tus anno 1746, Patre Rustico Pehr Andersson, alumnus 
Pharmacopolæ Domini Joachimi von Aken; ad classem Lam.

Die 27 Martii. Petrus Jacobus Bostrom, natus anno 1751; Pater aso 
Dominus Jacob Boström a rationibus est Possessor! officina- 
rum ferrearum ad Olsboda in Nysund Wermeiandiæ; ad 
classem Apologisticam.

Eodem die. Laurentius Täbelin, de Welanda in Täby, natus anno 
1750, Patre Ruricola Jöns Ericsson; ad classem Apolo
gisticam.

Die 2 Apr. Christophorus Moberg Oerebroensis, spurius natus anno 
1754, Matre Anna Catharina Moberg, Patre nt perhibetur 
Pedissequo Christophoro Gråberg; ad classem Arithmeticam, 
gratis.

Eodem die. Reinholdus Nalbom, de Sörby in Mosjö, natus anno 
1751, Patre jam defuncto Ratiocinatore (: Bokhollare :) 
Domino Olao Nalbom; ad classem Arithmeticam.

Eeodem die. Laurentius Ekenquist, de Ekersby, anno 1751, Patre 
tenuissimæ fortunæ Lars Månsson; ad classem Lam, gratis. 
1769 Febr, til Strengnäs.
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Die 20 Ejusd. Matthias et Andreas Iser fratres, Oerebroenses, 
quorum ille natus est a. 1755, hie vero 1759; Pater civis 
et Faber Orichalci (: Messingsslagare :) Gabriel Iser; ad 
elassem l:am.

Eodem die. Carolus Johannes Wallman, Oerebroensis, natus anno 
1754, Patre Give et Sartore Andrea Wallman; ad l:am 
elassem. In Gymn. Strengn. translatus intervaWo verno 1770.

Die 3 Maji. Jonas Bostedt, deinceps vero Bomarck cognominatus, 
de Bo in Knidstad, natus a. 1752, Patre Rustico Lars 
Larsson; ad l:am elassem.

Eodem die. Carolus Gustavus Staf Oerebroensis, natus anno 1752, 
Patre exauctorato vectigalium scriba; ad l:am elassem.

ici Die 4 Maji. Johannes Fredericus Gellerstedt Oerebroensis, natus 
anno 1750, Patre Custode nocturno Gideone Gellerstedt; 
ad elassem Apologisticam.

Die 8 Ejusd. Petrus Ekegren, de Ekeby in Hallsberg, natus anno 
1754, Patre Ruricola Pehr Pchrsson; ad elassem Lam.

Summa in Scholam hoc intervallo introductorum 38.

Tempore autumnali ejusdem anni.

Die 10 Sept. Carolus Lundstedt, de Norra Torpa in Snaflunda, 
natus anno 1754, Patre Rustico Pehr Jonsson, ad elassem 
Lam.

Eodem die. Petrus et Jacobus Fridericus et Christophorus Daniel 
et Johannes Adolphus Nisser fratres, mediique duo gemelli, 
Oerebroenses; quorum primus, natus anno 1750, in media 
classe 3:tia (1766 Febr. lilt Strengnäs); medii nati 1752, ulti
mus vero natus 1756, in media 2:da classe (Str. 1769) obti- 
nuere loca. Pater Chirurgus (regementsfältskär) legionis pede
stris Neriet® et Wermelandiæ, Dominus Daniel Nisser.

Die 13 Ejusd. Laurentius Magnus Wester, de Nastad in Annestad, 
natus anno 1754, Patre jam beate defuneto, offietn® ferrart® 
Possessore Dotntno Carolo Wester; ad elassem 2:dam. 1770 
Febr. til Strengnäs.

Die 17 Ejusd. Laurentius Kumblander, de Råberga in Täby, na
tus anno 1754, Patre Rustico Carl Olofsson; ad elassem 
Apologisticam. 1771 i Febr. til Strengnäs.
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Oktobr. d. 8. Johannes Wretlin, de Wreta iu Hardemo, natus anno 202 
1752, Patre Rustico Erico Ericsson, ad Lain classem. 
Apparitor territorii Ilardemoensis.

» Die 9. Johannes Bjurström, de Björkön in St. Mellösa, natus 
a. 1747, Patre Fabro lignario atque architecto And. Bjur
ström; ad classem apologisticam.

» die 12. Ericus Breselius, de Breslätt in Wiby, natus a. 1751, 
Patre agricola jam defuncto Jöns Olofsson; ad l:am classem. 
Till Bruk,

Nov. d. 5. Laurentius Ostedt, de Brohyttan in Knistad, natus
» anno 1751, Patre agricola Nils Larsson; ad l:am classem.

die 8. Johannes Nymark, de Lockenkilstorp in Kil, natus
anno 1748, Patre jam dimisso Sutore Parochiali.

» die 13. Johannes Wiselius, de Halsbergs Klockaregård, natus 
anno 1754, filius olim Apothecæ Upsaliensis Provisoris 
Domini Jonæ Wiselii, Privignus vero æditui in Halsberg 
Simonis Almqvist; ad classem l:am. 1768 in Febr. rediit, et 
Arithmetic»: studium amplexus erat.

Summa hoc intervallo inscriptorum 13.

Anni 1765 Tempore Verno.
Febr. d. 11. Ericus Wallén, de Ingvaldstorp in Qvisttorp, natus 

anno 1748, Patre Ruricola montano (: Bergsman :) Jonaa83 
Jonsson; ad l:am classem.

» die eodem. Nicolaus Löthman, de Grythyttan, natus anno 
1744, Patre Aedituo in Grythyttan Johanne Löthman, 
Patruo Inspectore Tabellariorum publicorum (postinspektor) Do- 
mino Georgio Johannis Löthman; ad classem Apologisticam.

» die eodem. Ericus Lund, de Svinnerstad in Snaflunda, natus 
anno 1756, Patre Rustico Erico Jonsson; ad l:am classem. 
Discessit ad Gymnasium Strengnesense, testimonio legitimo munitus, 
intervallo verno 1772.

» die 14. Johannes Berglund, de Storsjön in Knidstad, natus 
anno 1752, Patre Rustico Anders Larsson; virique inter 
Plebejos maxime conspicui atque honestissimi, ad comitiaque 
regiii præsentia delegati, (riksdagsman) Olai Larsson in 
Södra Wisboda in eadera paroecia, ex Fratre Nepos; ad 
classem l:am.

5
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Febr. d. 15. Olaus Ekström Oerebroensis, natus anno 1752, Patre 
Custode Nocturno (brandvakt) Olof Jonsson; ad classem 
Apologisticam.

» die 18. Theodorus Edsenius, de Brokäsen in Edsby, natus 
anno 1735, Patre Ruricola Anders Tyresson; ad classem 
l:am.

sei Febr. d. 19. Carolus Gustavus Sjöberg, Oerebroensis, natus anno 
1755, Patre Gubernatore celocis (styrman) Olof Sjöberg; ad 
l:am classem.

» die eodem, Gustavus Johannes et Adolphus Fredericus Thuring, 
fratres; quorum ille natus est anno 1752, hic vero anno 
1754, Patre olim officinarom sulphurearum ad Dylta In- 
spectore, jam autem cive ac Mercatore inter Oerebroenses 
conspicuo, Domino Wilhelm Thuring; major natu in classe 
2:da, minor autem in classe l:ma obtinuit locum.

» die 26. Christophorus Lethin Oerebroensis, natus anno 1749, 
Patre Vectigalium Præfecto Domino Petro LetÄin; ad classem 
Apologisticam.

Martii die 5. Laurentius Fredricus et Henricus Georgius Hedin, 
fratres, Pastoris in Kräklinge Pl. Reverendi atqwe Clarissimj 
Domini Gustavi Hedin filii; quorum ille, natus anno 1752, 
in classe 3:tia (död som student vid 23 års ålder), hie vei'O 
natus anno 1755, in 2:da obtinuit locum, qui obiit anno 
1769 (gymnasist 14 år gammal, F. 291).

» die eodem. Johannes Daniel Pilblad, de Wärla in St. Mellösa, 
natus anno 1753, Patre Exactore (länsman) territorii Asker- 
ensis Domino Thoma Pilblad; ad classem 2:dam. 1769 Febr, 
till Guldsmed.

Martii die 19. Sveno Laurentius Ljungberg Oerebroensis, natus 
anno 1754, Patre societatis Aurifabrorum Seniore (ålderman) 
Nicolao Ljungberg; ad classem l:am. Till Guldsmed.

April d. 16. Carolus Thomæ Goffeng, de Egeby in Skyllerstad, 
natus anno 1753, Patre Tubicine primariæ Regiæ legionis 
equestris Domino Thoma Goffeng; ad classem 2:dam.

» die 17. Olaus Berg de Wintrosa, natus anno 1755, Patre 
ibidem ædituo Petro Berg; ad Lam classem.

» die 23. Ericus Björkling Oerebroensis, natus anno 1756 
tibialium textore (strumpväfvare); ad Lam classem.
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Maji die 2. Nicolaus Håhl Oerebroensis, natus anno 1753, Patre 
olim Naviculærio postea vero milite; ob egestatem in classem 
apologisticam adscitus gratis.

Summa hoc intervallo inscriptorum 18.

Då Adders Lundmark var Rector, blefvo följande Gossar inskrifne 
uti Örebro schola, 1765 Höste-Terminen. 287

Sept. 5. Carl M. Frischenfelt, f. 1752 i Hardemo, Måsby, F. Jäg
mästaren Pet. Frischenfelt. Intagen i Apologist-classen.

» 9. Carl Peter Böös, f. 1758, Örebro. F. Stads-Waktmästare;
sonen blifvit af Hr Secreteraren Delphin uppfostrad ifrån 
spädaste åren, och underholles ännu af honom ganska he
derligen. Apolog. classen. 1771 til Strengnäs Gymnasium i Martii 
monad, försedd med behörigt testimonium. Sedermera Apothekare 
i Filip stad, död.

Octob. 2. Eric Hedenmark, f. 1751, Hidinge. F. Bonde Nils 
Nilsson. Apolog. dassen.

» » Lars Hedlind f. 1755, Hidinge. F. Klockaren And. Hed
lind. Apolog. classen.

» » Bengt Engström, f. 1751, Kuidstad, Stafläng. F. Bonde Nils 
Bengtson. Prima. Gick, af olust till Boken, strax hem igen.

» » Johan DanteZ Lundmark, f. 1755, Wiby, Odensvi. F. Rec
tor Scholæ And. Lundmark. Tertia. Beste med vederbörligt 
testimonium til Strengnäs Gymnasium d. 4 Martii 1768.

Oct. 5. Anders Ulrfc Lundmark, f. 1757, Wiby, Odensvi. F.268 
Rector Scholæ And. Lundmark. Prima. Til Skrifvarestaten.269

» » Gusta/ Lundmark, f. 1758, Wiby, Odensvi. F. Rector 
scholæ And. Lundmark. Prima, til Strengnäs Gymnasium wår- 
terminen 1775, med testimonium.

Oct. 10. Gustaf Strandlund, f. 1749, Örebro. F. Handelsman 
Nils Strandlund. Apolog. dassen. Till Skrifvarestaten.

» 14. Peter Hedman, f. 1751, Grythytte. Grythyttehed. F. 
Grufdräng Per Ersson. Apolog. classen. Til Bagare.

» 16. Olo/ Norberg, f. 1756, Nora, Greks åsar. F. Torparen 
Job. Olofsson. Prima. Blef vid slutet af denna Termin, för des 
lättja och oarter, bortkörd.

» 29. Carl Gusta/ Ek, f. 1754, Örebro. F. Skomakaren Peter 
Ek. Apolog. dassen.

December 2. Johan Erte Hedenbom, f. 1757, Örebro. F. Ten- 
gjutare. Död 1767.
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1766. Sommar-Termine?t.

Febr. 12. Anders Mellqvist, f. 1751,8t. Mellösa, Ustad. F. Bonde 
Erick Andersson. Prima. Ehuru väl fallen för Boken, gick 
dock efter en Termin öfver till Bondearbete.

» » Erik Mellgren, f. 1753, St. Mellösa, Ustad. F. Bonde 
Johan Nilsson. Prima. Ej mindre godt ämne, begaf sig äfven 
samma tid til Plogen.

» » Christ. Brunström, f. 1754, Norrbyås, Hidingsta. F. In
spector Jon Brunström. Prima. Til Guldsmed.

» » Eric Aspman, f. 1755, Orebro. Prima. F. Snickare Lars 
Aspman. Prima. Til Snickare-Embetet.

» » Lars Edström, f. 1751, Edsberg, Edsbergs By. F. Bonde 
Olof Axelsson. Apolog. Til Skrifvare.

» » Lars Floding, f. 1752, Örebro. F. Målare Olof Floding. 
Apolog. Målare.

» » Eman. Floding, f. 1754, Örebro. F. Målare Olof Floding. 
Prima. Målare.

a » Pehr Sjömark, f. 1751, Örebro. F. Skeppare Pehr Sjö
mark. Apolog.

» » Magnus Westling, f. 1756, Skyllersta, Egeby. F. Hof- 
slagare Jonas Westling. Apolog.

» » Salom. Lungdelius, f. 1757, Örebro. F. Urmakare Olof 
Lungdelius. Prima. Til Strengnäs Gymnas. Martii 1771, med 
behörigt Testimonium.

» » And. Hedström, f. 1753, Hidinge, Hidingeby. F. Bonde 
Anders Andersson. Prima. Til Apothekare.

» » Lars And. Wiström, f. 1755, Hardemo, Julsta. F. Prest- 
man Pehr Wiström. Prima.

» 13. Eric Ekholm, f. 1752, Ekeby, Ålsta. F. Bonde Pehr 
Pehrsson. Prima. Til Stregn. Gymnas. Martii 1771, med be
hörigt Testimonium.

» » Olof Alstedt, f. 1754, Ekeby, Ålsta. F. Bonde Lars 
Olsson. Prima.

» 20. Pehr Setterberg, f. 1756, Örebro. F. Borgare Pehr 
Setterberg. Prima.

» » Pehr Wallström, f. 1756, Örebro. F. Skeppare Anders 
Wallström.
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Febr. 20. Lars Örling, f. 1753, Örebro. F. Buldanväfvare Nils 
Örling. Apolog.

» 22. Henric Rungren, f. 1756, Örebro. F. Ringare Nils 
Rungren. Apolog. Til Skrifvarestaten.

» » Lars Göthlin, f. 1754, Wintrosa, Götavi. F. Rusthållaren 
Olof Larsson. Apolog. Til Win-kypare i Stockholm.

Martii 2. Abraham Wigell, f. 1752, Örebro, F. Borgare Peter 
Wigell. Apolog.

» » Anders Norberg, f. 1757, Örebro. F. Svarfvare, Peter 
Norberg. Prima. Utkörd för oarter.

» 12. Olof Ekselius, f. 1750, Ekeby, Skarbjörka. F. Bonde 
Jöns Nilsson. Prima. Död i slutet af denna termin.

» 14. Lars Lake, f. 1755, Strengnäs. F. Bokbindare Lars 
Lake. Prima. Til Bokbindare.

April 7. Anders Wallström, f. 1756, Wiby, Kongs Wallby. F. 
Gästgifvare Anders Wallström. Apolog.

» » Anders Göthe, f. 1755, Wintrosa, Göthen. F. Ryttm. 
Pehr Göthe. Apolog.

» » Eric Högberg, f. 1753, Kumla, Kumla by. F. Lösman 
Joh. Högberg. Tertia.

» » Olof Wallqvist, f. 1755, Edsbärg, Snarfwi. F. Commi-274 
nister Olof Wallqvist. Quarta. Reste på vederbörligt testimonium 27“ 
til Strengnäs d. 4 Martii 1768. Dog som Biskop i Vexiö 1800, i 
Norrköping, af slag.

» 28. Jonas Forsberg, f. 1755, Längbro, Snaflunda. F. Må
laren Jon. Forsberg. Apolog.

» 29. Anders Torberg, f. 1753, Ekeby, Törsta. F. Bonden 
Anders Olsson. Til Bonde.

» » Jonas Malmström, f. 1752, Wintrosa. F. Comminister 
Pehr Malmström. Secunda. Til Svarfvarelära.

» » Samuel Tiselius, f. 1756, Axberg. F. Kyrkoherde Zach. 
Tiselius. Prima.

Maji 27. Eric Bäckselius, post Kilstadius, f. 1756, Blacksta. F. 
Bonde Olof Olsson. Prima. Afgick til Strengwds gymnasium med 
behörigt testimonio försedd, wårterminere 1772. Dog 1821 som Pastor 
i Halla.
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1766. Höste-Terminen.

Sept. 1. Lars Bäcklin, f. 1755, Wintrosa, Bäck. F. Bonde Per 
Jönsson. Prima. Oartig, häglös, gick ändtligen til Bond-arbetet.

» » Carl Lundmark, f. 1759, Wiby, Odensvi. F. Rector scholæ 
And. Lundmark. Apolog. Til Handlande i Norrköping.

» 2. Jacob Fischier, f. 1752, Djursjö, Bresjö Bruk. F. Bruks- 
Inspector Magnus Fischier. Apolog. Til Skrifvarestaten.

» 3. Johan Fred. Hallman, f. 1756, Lillkyrka. F. Kyrko
herde Fromhold Hallman. Apolog. Til Handskmakare.

ase » 5. Nils Ringström, f. 1760, Ringkarleby, Hofsta. F. Tor- 
29 7 pare Frans Erik Bengtsson. Apolog. Gick strax bort.

» 8. Erik Adolph Broms, f. 1753, Örebro. F. Råd- och 
Handelsman Joh. Broms. Secunda. Til Handlande. Commer- 
se-Råd och Wasa-Riddare, dog i Götheborg 1828 Junii d. 16.

» » Carl Gustaf Broms, f. 1756, Örebro. F. Råd- och Han
delsman Joh. Broms. Secunda. Til Handlande. Commerse-Råd 
och Wasa- samt Nordstjerne-Riddare.

» » Carl Lekberg, f. 1756, Örebro. F. Handelsman Abrah. Lek
berg. Apolog. Til Garfvare.

» 9. Gabriel Korsseman, f. 1752, Längbro, Rosta. F. Krigs- 
Commissarie Joh. Korsseman. Quarta. Til Garfvare.

» » Olof Ivar Korsseman, f. 1753, Längbro, Rosta. F. Krigs- 
Commissarie Joh. Korsseman. Prima.

» 10. Pehr Israel Hulth, f. 1756, Örebro. F. Fabriqueur 
Israel Hulth. Secunda. Til Stregn. Gymnas, d. Martii 1770 
med behörigt Testim.

» 11. Abraham Lundgren, f. 1753, Wärmdö i Roslagen, Möl- 
narström. F. Glasmästare Elias Lundgren. Prima.

Okt. 2. Olof Widelius, f. 1756, Hardemo, Wia. F. Bonde Erik 
Nilsson. Prima.

» 11. Pehr Schölden, f. 1752, Sköllersta, Baggernd. F. Bonde 
Jöns Persson. Prima.

» 24. Lars Sköldgren, f. 1750, Sköllersta, Skruke. F. Bonde 
Anders Jönsson. Prima.

» 28. Eric Joh. Ullström, f. 1755, Kråklinge, Wiamon. F. 
Fourier Nils Ullström. Prima. Dog som Adjutant vid Nerikes 
Regemente.
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Okt. 28. Zacliris Ågren, f. 1755, Austa, Ånsta. F. Bonde Zachris 
Zachrisson. Apolog.

» » Jöns Ågren, f. 1758, Ånsta, Ånsta. F. Bonde Zacliris 
Zachrisson. Apolog.

» 30. Anders Nygren, f. 1758, Skagershult, Nydrätt. F. 
Frälse-Fogde N. Hamnaardahl. Apolog.

Summa af Inskrifne år 1766 51.

1767. Wår-Termin.
Febr. 11. Olof Gran, f. 1757, Wintrosa, Kättslevad. F. Kyrko- 

värd Jöns Ersson. Prima. Död 1768.
» » Magnus Behmer, f. 1755, Hidinge, Smedstorp. F. Krono- 

Skogvaktare Christian Behmer. Prima. Troligen WSgmästare 
i Örebro, död.

» » Pehr Lindmark, f. 1753, Skyllersta, Skricke. F. Rusthål- 
laren Lars Nilsson. Prima.

» » Jonas Tyblin, f. 1751, Almby, Tybble. F. Bonde Carl 
Andersson. Apolog.

» 18. Pehr Billgren, f. 1754, Ervalla, Björkebacken. F. Bonde aso 
Anders Andersson. Prima. asi

» » Adolph Hansson, f. 1757, Örebro. F. Proviant-Mästaren 
Magnus Hansson. Secunda. Til Handlande.

» » Reinhold Hansson, f. Örebro. F. Proviant-Mästaren Mag
nus Hansson. Prima. Sjöman.

» 23. Georg Puke, f. 1759, Örebro. F. Borgare Anders 
Puke. Prima.

April 28. Daniel Ågren, f. 1753, Knistad, Åbytorp. F. Bonde 
Daniel Andersson. Prima.

» » Nils Önnerstedt, f. 1756, Wiby, S:a Öna. F. Bonde Sven 
Nilsson. Prima. Til Bonde.

» » Carl Otto Scharman, f. 1756, Örebro. F. Borgare Jon M. 
Scharman. Apolog.

» » Pehr Trång, f. 1757, Örebro. F. Krukmakare Jacob Trång. 
Prima.

Maji 5. Eric Wasberg, f. 1755, Ekers Prestgård. F. Kyrkoherde 
Eric Wasberg. Apolog. Garfvare.
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1767. Höste-Termin.

1. Jonas Hoffman, f. 1760, Örebro. F. Justitiæ-Ombuds- 
mannen Claes Hoffman. Apolog. Til Skrifvarestaten. Hos- 
pitals-sysloman 1785, Rådman i Örebro 1792.

2. Nils Almqvist, f. 1751, Almby, Tybble. F. Frälse-Fogde 
Nils Almqvist. Apolog. Til Handlande i Nora.

» Pär Gröndahl, f. 1758, Örebro. F. Häradsskrifvare Par 
Gröndahl. Prima. Til Skrifvarestaten.

» Anders Mellström, f. 1758, Örebro. F. Ringare Nils 
Mellström. Prima. Til Strengnäs Gymnasium vår-termin 1772
med beh. test, försedd. Dog som Pastor i Gryt.

3. Jacob Hallman, f. 1760, Lillkyrka. F. Kyrkoherde Fromh. 
Hallman. Prima. Til Boktryckare i Stockholm.

1. Nils Rosvidius, f. 1752, Hofsta, Gryt. F. Bonde Nils 
Josephsson. Prima.

» And. N. Schöldström, f. 1755, Örebro. F. Järndragare 
Joh. Schöldström. Apolog.

» Johan Asker, f. Örebro. F. Handelsman N. Asker. 
Apolog.

12. Par Egelström, f. 1756, Wiby, Ybby. F. Härads-Skrif- 
vare Pär Egelström. Tertia. 1769 Febr. med testimon. til 
Strengnäs.

13. Anders Boman, f. 1755, Örebro. F. Handelsman Peter 
Boman. Prima. Måste öfverge skolan följ, året, sedan han blifvit 
rörd af slag.

» Joh. Peter Lindh, f. Örebro. F. Boktryckare Johan Lindh. 
Prima. 1772 vår-term, med testimon. til Strengn. Gymnas.

» Carl Dan. Lindh, f. Örebro. F. Boktryckare Johan Lindh. 
Prima. 1772 vår-termin til Strengnäs Gymnasium.

20. Carl Almgren, f. 1754, Örebro. F. Handelsman Sven 
Almgren. Tertia. Til Handlande i Örebro.

» Joach. Wilh. Almgren, f. 1756, Örebro. F. Handelsman 
Sven Almgren. Tertia. Til Handlande i Örebro.

21. Fredric Roth, f. 1754, Stockholm. F. Fabriqueur Fredric 
Roth, Stjufson til Probst H:r Doct. Eric Lidius. Apolog. 
Til Sjöman Död 1773.

» Eric Holger Roth, f. 1756, Örebro. F. Fabriqueur Fredric 
Roth, Stjufson til Probst H:r Doct. Erik Lidius. Apolog.
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Oct. 23. Carl Österberg, f. 1741, Axberg, Östanbärg. F. Sko
makare Per Karlsson. Apolog.

1768. Wår-Termin.

Febr. 13. Nils Gällerstedt, f. Axbärg, Axbärgshammar. F. Möl- 
naren Mils Gällerstedt. Apolog.

» » Jonas Gällerstedt, f. Axbärg, D:o. F. Mölnaren Nils Gäl
lerstedt. Apolog.

» 14. Nils Fredr. Åkerberg, f. 1751, Jönköping. F. Tull- 
skrifvare Nils Åkerberg. Apolog. Til Skrifrarestaten. Död. 
Tullskrifrare i Örebro 1775.

» » Matthias Åkerberg, f. 1753, Jönköping. F. Tullskrifvare ass 
Nils Åkerberg. Prima. Til Skrifrarestaten. Tullskrifrare. 2sr 

» » Anders Åkerberg, f. 1758, Jönköping. F. Tullskrifvare
Nils Åkerberg. Prima. Död i början af Termin.

» » Pehr Wikbom, f. 1754, Qvistbro, Wikhyttan. F. Bärgs- 
man Nils Ersson. Prima.

» 16. Eric Binning, f. 1756, Örebro. F. Slottsvakt-Kneckt 
Binning. Apolog.

» 19. Anders Wallman, f. 1760, Örebro. F. Skräddare M:r
And. Wallman. Prima. Til Apothequ. Rothovius i Borås 1773.

» » Lars Jon. Kihlbom, f. 1759, Örebro. F. Handelsman H. 
Kihlbom. Prima. Til Handlande.

» 24. Johan Björk, f. 1756, Götlunda, Frötuna. F. Hammar
smed M:r N. Björk. Prima.

» 29. Pehr Hedin, f. 1748, Mellösa. F. Klockare Jonas 
Hedin. Prima.

» » Johan Leschinsky, f. 1757, Almby, Sörby. F. Sergeant 
Pehr Jacob Leschinsky. Prima. Skeppare i Örebro. Död.

Martii 1. Hans Fred. Hiibel, f. 1755, Örebro. F. Scherslipare 
W:m Hans G. Hiibel. Apolog. Skärslipare i Örebro. Död.

» 3. Henric Almlöf, f. 1759, Almby, Sörby. F. Rusthållare 
Nils Henricsson. Prirna.

» 7. Gustaf Hasselström, f. 1757, Wiby. Odensvi. F. Bärgs- 
Fogde Carl Er. Hasselström. Quarta. Til Strengnäs Gym
nasium 1769. Krono-Fogde i Westergötland.
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288 Martii 5. Sven Engström, f. 1757, Siinonstorp i Östergötland, 
sas F. Comminister Nils Engström. Prima.

» 6. Henric Robert Samzelins, f. 1757, Askersund, Stocks
hammar. F. Kyrkoherde Lars Samzelins. (F. 41) Tertia.

» 17. Joh. Reinh. Frischen felt, f. 1757, Hardemo, Mosby. F. 
Jägmästare Pehr Frischenfelt. Prima.

» 21. Gotth. Eman. Curo, f. 1758, Örebro. F. Sockerbagare 
Gotth. Eman. Curo. Prima.

April 11. Joh. Pel. Almgren, f. 1759, Örebro. F. Stockmakare 
Pet. Almgren. Prima. Til Strengnäs Gymnasium vår-termin 1773 
med testim. Advocat-Fiscal och Riddare af Wasa Orden.

» » Carl Pet. Hedde, f. 1756, Örebro. Hofslagare Lars Hedde. 
Apolog. Bokbindare i Örebro.

» 16. Henric Åhlbeck, f. 1755, Örebro. F. Metallsarbetare 
Henric Ahlbeck. Apolog.

» 18. Carl Joh. Lethgren, f. 1753, Örebro. F. Handelsman 
Johan Lethgren. Tertia. Til Handlande i Örebro. Död.

» 26. Pehr Settergren, f. 1757, Örebro. F. Saltpetter-Sjudare. 
Apolog.

» 29. Anders Broqvist, f. 1755, Qvistbro. F. Torpare Nils 
Andersson. Apolog. Til Apotheq. Rothovius i Borås 1772.

Maji 13. Anders Örn, f. 1756, Nora Bärgslag, Baggetorp. F. 
Soldat Eric Örn. Apolog.

290 » 30. Olof Wallström, f. 1760, Wiby, Wallby. F. Gästgifvare 
sbi And. Wallström. Prima.

» » Eric Wibelius, f. 1753, Wiby, Wallby. F. Skolemästare 
i Wiby And. Wibelius. Apolog. Skrifväre.

1768. Höste-Termin.

Sept. 1. Gust. Gabr. Boman, f. 1757, Stockholm. F. Inspector 
vid Blockhusudden Gabriel Boman. Prima. Til Handlande. 
Nu Skrifväre i Örebro 1828.

» » Uno Petræus, f. 1758, Örebro. F. Klockgjutare Pehr 
Petræus. Secunda.

» 20. Eric Wikbom, f. 1753, Qvistbro, Fräntorp F. Bonde 
Per Ersson. Apolog.
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Oct. 6. Eric Hedman, f. Grythytte, Grythytte hed. F. Per Ersson. 
Apolog.

» 11. Eric Flink, f. 1752, Örebro. F. Mur-Gesäll Joh. 
Flink. Apolog.

» 16. Sven Adolph Lundmark, f. 1760, Odensvi, Wiby. F. 
Sector Scholæ And. Lundmark. Apolog. Til Strengnäs Gym
nas. Höst-term. 1775 försedd med beh. testim. Dog som Apologist i 
Örebro.

» » Pehr Lundmark, f. 1762, Odensvi, Wiby. F. Rector Scholæ 
And. Lundmark. Apolog. Til Strengnäs Gymn. Wår-termin 
1776 förs, med beh. testim. Med. Doet.

» 29. And. Sköllerström, f. 1756, Åkerby, Skyllersta. F. Rust- 
hollaren Erik Olofsson. Apolog.

Nov. 5. Johan Axel Puke, f. 1755, Kumla, Brångsta. F. Fand-292 
rik Anders Puke. Tertia. Til Strengn. Gymnas. Martii 1771,293 

med testim.
» 8. Pehr Wahrenberg, f. 1760, Örebro. F. Bagare Olof 

Wahrenberg. Secunda. Död d. 7 Febr. 1773.

1769. Wår-Termin.

Febr. 13. Joh. Fred. Gleisman, f. 1757, Julita, Grapptorp. F. 
Frälse-Inspector Carl Fred. Gleisman. Tertia. Til Strengn. 
Gymn. Martii 1771, med testim. Dog som Pastor i Brännkyrka.

■ » » Johan Wisell, f. 1756, Wiby, Herrgryt. F. Bonde Per 
Ersson. Apolog. Til Skrifvarestaten.

» » Carl Birat, f. 1754, Qvistbro, Svartå. F. Hammarsmeds- 
Mäsfare Eric Birat. Apolog.

» » Carl Temptander, f. 1757, Ovistbro Klockaregård. F. Kloc
karen Gustaf Gustafsson. Apolog. Klockare i Qvistbro.

» » Olof Korsell, f. 1756, Hofstad, Korsstad. F. Bonde Olof 
Larsson. Apolog. Var en tid Inspector. Död.

» » Olof Lindelius, f. 1754, Hardemo, Alavi. F. Bonde Bengt 
Olofsson. Apolog.

» 18. Joh. Adolph Hult, f. 1760, Örebro. F. Fabriqveur 
Israel Hult. Prima. Til Knappmakare. Rustmästare vid N. 
Werml. Reg.

» 23. Anders Ekmark, f. 1754, Tysslinge, Walla. F. Bonde 
Erik Ersson. Prima.
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294 Febr. 28. Eric Berg, f. 1756, Örebro. F. Borgare Eric Berg.
296 Apolog.

Martii 8. Johan Tivander, f. 1758, Knista, Bärga. F. Mantals- 
Commissarie Anders Tivander. Prima. Död.

» 9. Eric Atterling, f. 1755, Gällerstad, Atterstad. F. Bonde 
Olof Ersson. Apolog.

April 4. Gust. Daniel Bagge, f. 1760, Örebro. F. Rådman Joh. 
Fredr. Bagge. Prima. Til Skrifvarestaten. Död i Christinæ- 
hamn 1776.

» » Arvid Mosén, f. 1758, Mosjö. F. Klockare Jon Nilsson. 
Prima.

» 28. Henr. Jacob Lungdelius, f. 1760, Örebro. F. Urma
kare Olof Lungdelius. Prima. Til Skrifvarestaten.

» 29. Anders Bergendal, f. 1763, Tysslinge, Walla. F. Super- 
cargadeur Olof Bergendal. Prima.

1769. Höste-Termin.

Sept. 5. Israel Nyman, f. 1754. F. Manufacturist Pet. Nyman. 
Apolog. Til Skrifvarestaten.

» » Lars Dreborg, f. 1760, Kihl. F. Klockare And. Dreborg. 
Prima.

» » Adolph Fredr. Boström, f. 1759, Örebro. F. Kopparsla
gare Pehr Boström. Prima. Inspector. Död.

296 » 4. Frantz Carl Norstedt, f. 1759, Örebro. F. Råd- och
291 Handelsman Lars Norstedt. Tertia. Til Handlande. Död som

Hospitalssysloman.
» » Lars Fredr. Norstedt, f. 1761, Örebro. F. Råd- och 

Handelsman Lars Norstedt. Tertia. Til Handlande. Gross
handlare i Stockholm.

» 11. Lars Hagander, f. 1756, Längbro, Hagaby. F. Bonde 
Erik Persson. Apolog.

» » Olof Hagman, f. 1754, Längbro, Hagaby. F. Corporal 
Hagman. Apolog.

» » Lais Westholm, f. 1754, Lilla Ryttern, Tidö. F. Fiskare 
Lars Westholm. Apolog.

» 8. Gustaf Joh. Egnell, f. 1759, Snaflunda, Torpa. F. Läns
man i Sundbo Gustaf Egnell. Tertia. Til Strengn. Gymn. 1771.
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Sept. 8. Anders Egnell, f. 1761, Snaflunda, Torpa. F. Länsman
i Sundbo Gustaf Egnell. Tertia. Til Strengnäs Gymn. 1771.

» 21. Olof Skarin, f. 1753, Hackvad, Skarby. F. Bonde 
Erik Olsson. Apolog.

» » Magnus Halldin, f. 1754, Hackvad, Skarby. F. Bonde 
Mans Andersson. Apolog.

Oct. 3. Joh. Christ. Keppel, f. 1756, Åmål. F. Tullskrifvare i 
Örebro Joh. Mart. Keppel. Prima. Visiteur.

» 2. Olof Wiberg, f. 1753, Örebro. F. Frälse-Inspector Olof 
Wiberg. Apolog.

» » Adolph Lindh, f. 1762, Örebro. F. Boktryckare Joh. Lindh, aas 
Prima. Död. 299

» 10. Anders Puke, f. 1759, Kumla, Brångsta. F. Fandrik 
And. Puke. Prima.

» 16. Eric Almberg, f. 1756, Almby, Eskog. F. Torpare 
Anders Ersson. Apolog.

» 23. Johan Göthlin, f. 1756, Wintrosa, Götbavi. F. Rust- 
hollaren Olof Larsson. Prima. Til Strengnäs Gymn. Vår-term. 
1773 med beh. testim. Dog såsom v. Past, i Wansö.

1770. Wår-Termin.
Febr. 13. Eric Gresell, f. 1759, Gräfve, Gräfve. F. Rusthollare 

Eric Nilsson. Prima. Til Handlande.
» » Eric Lilja, post Grelin, f. 1760, Gräfve, Gräfve. F. Rust

hollare Lars Nilsson. Prima.
» » Pehr Collenius, f. 1758, Kihl, Backa. F. Bonde Sven 

Andersson. Prima.
» » Joh. Dan. Broms, f. 1762, Örebro. F. Rådman Joh. Broms, 

Prima. Handlande i Örebro. Död 1822.
» 16. Pehr Hallenius, f. 1760, Hardemo, Källtorp. F. Sko

makare Nils Jönsson. Apolog.
» 17. Pehr Edenius, f. 1761, Edsbärg, Lång-Sörby. F. Rust

hollare Olof Olsson. Apolog.
» 16. Anders Hultin, sedermera Hultén, f. 1757, Snaflunda, Hult, soo 

F. Bonde Per Persson. Prima. Til Strengnäs Gymnasium wär- 301 
termin 1774 med behörigt testimonio försedd. Theologie Professor 
i Upsala.
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Febr. 20. Joli. And. Kilborn, f. 1761, Örebro. F. Handelsman 
Anders Kililbom. Prima. Til Handlande. Död.

» » Emanuel Cont, f. 1755, Norrbyås. F. Klockare Nils Cont 
Apolog. Comminister.

» » Jonas Ålander, f. 1756, Norrbyås, Åsen. F. Bonde Lars 
Larsson. Apolog.

» 22. Gabriel Elfström, f. 1759, Tångeråsa, Tängstorp. F. 
Trädgårdsmästare Zach. Elfström. Prima. Til Boktryckare. 
Död.

Martii 2. Anders Gust. Bergius, f. 1762, Örebro. F. Handelsman 
Carl Bergius. Prima. Til Skrifvarestaten 1777. Handlande i 
Örebro 1792. Död.

» 6. Noacli Hedin, f. 1756, St. Mellösa. F. Klockare Jonas 
Hedin. Apolog.

» 7. Pehr Berggren, f. 1761, St. Mellösa. F. Comminister 
Olof Berggren. Prima. Til Strengnäs Gymn. 1774. Ord. In- 
geniör och Justerare i Götheborg 1792.

a 12. Lars Berg, f. 1761, Örebro. F. Låssmed Berg. Prima.
» 13. Carl Beckman, f. 1760, Örebro. F. Rådman Thomas 

Beckman. Tertia. Til Skrifvarestaten. Secreterare i Com.-Colleg.
» 14. Carl Bergman, f. 1756, Örebro. F. Låssmed Bergman. 

Apolog.
» » Pehr Rundberg, f. 1762, Ekeby. F. Comminister Jonas 

Rundberg. Prima. Til Strengnäs Gymn. 1774. Pastor i Thuringe.
» » Johan Asplin, f. 1762, Örebro. F. Snickare-Ålderman Pehr 

Asplin. Prima.
» 15 Eric Rosander, f. 1760, Kumla, Blacksta. F. Gäst- 

gifvare Olof Rosander. Prima. Til Strengnäs Gymnas. 1774. 
Död.

» 20. Carl Sjöberg, f. 1758, Pilis, Finland. F. Ryttare Johan 
Gipperstedt. Apolog.

1770. Höste-Termin.

Sept. 3. Anders Wiselius, f. 1757, Wiby, Salsbro. F. Bonde 
Anders Andersson. Apolog.

» 10. Seth Wallqvist, f. 1760, Edsbärg, Snarfvi. F. Com
minister Olof Wallqvist. Quarta. Til Strengnäs Gymn. währ- 
termin 1772 med beh. testimon. Probst och Kyrkoherde i Eskilstuna.
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Oct. 4. Nils Sundbom Larsson, f. 1758, Gällersta, Bondsätter. 
F. Mönsterskrifvare Lars Sundbom. Prima. Til Skrifvarestaten. 
Mönsterskrifvare vid Kongl. Lif-Regementet. Död 1828.

» 10. Fredric Wallman, f. 1762, Örebro. F. Skräddare Anders 
Wallman. Prima.

» 15. Johan Holmberg, 1. 1762, Örebro. F. Brandvackt Olof 
Holmberg. Apolog. Til Handlande.

» » Axel Kråka, f. 1760, St. Mellösa, Bärsta. F. Munster-304 
skrifvare Olof Kråka. Prima. 306

» » Conrad Kråka, f. 1762, St. Mellösa, Bärsta. F. Munster- 
skrifvare Olof Kråka. Prima.

1771. Wår-Termin.

Febr. 12. Johan Lindqvist, f. 1764, Örebro. F. Sporrmakare 
Johan Lindqvist. Prima.

» 20. Johan Eric Berg, f. 1761, Örebro. F. Murmästare 
Joh. Berg. Prima. Til Ap. el. wåhr-term. 1777.

» 23. Nils Hagström, f. 1756, Hackvad, Skeppsta. F. Nämn
deman Sven Nilsson. Apolog.

Martii 6. Eric Broman, f. 1758, Örebro. F. Factorz-Smed Eric 
Broman. Prima. Til Strengnäs Gymnasium wåhr-termin 1774 med 
behörigt testimonio försedd. Comminister i Wintrosa 1795, sist i 
Kräklinge 1813. (F. 295).

» 13. Carl Nordling, f. 1757, Örebro. F. Pip-Smed Pehr 
Nordling. Apolog.

April 6. Olof Strömdal, f. 1760, Örebro. F. Facton-Smed And. 
Strömdal. Prima.

» 8. Stålnacke, f. Örebro. F. Factorz-Smed. Apolog. Smed 
vid Willingsberg.

» 9. Pehr Söderman, f. 1760, Örebro. F. Knappmakare Pehrsos 
Söderman. Prima. 807

» » Anders Dahm, f. 1760, Örebro. F. Skräddare Pehr Dahm.
Prima. Lands-Cancellist, numera Krono-Länsman.

» 10. And. Bergström, f. 1758, Wiby, Körtingsbärg. F. Sadel- 
makare Pehr Bergström. Apolog.

» » Pehr Bergström, f. 1760, Wiby, Körtingsbärg. F. Sadel- 
makare Pehr Bergström. Apolog.
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April 15. Olof Örlund, f. 1763. Obekant, af obekanta föräldrar. 
Prima. Til Skrifvarestaten.

» 16. Gustaf Bagge, f. 1756, Örebro. F. Handelsman Carl 
Bagge. Apolog. Til Handlande. Död.

1771. Höste-Termin.
Sept. 2. Eric Fallström, f. 1759, Wiby, Falltorp. F. Bonde Hans 

Ersson. Apolog.
» 3. Abrah. Lundén, f. 1757, Snaflunda, Storängen. F. Bonde 

Lars Jansson. Prima. Til Skrifvarestaten.
» » Olof Christ. Stener, f. 1754, Ringkarleby, Espelunda. F. 

Trägårdsmästare Olof Stener. Apolog.
aos Oct. 11. Joh. Pet. Staf, f. 1760, Knistad. F. Klockare Johan 
309 Staf. Prima. Til Målare.

» 18. Claes Gust. Nording, f. 1753, Åker, Södermanland. 
F. Kyrkoherde i Swinewad Jonas Nording. Apolog. Til 
Skrifvarestaten.

» 19. Anders Wirén, f. 1757, Kumla, N:a Wia. F. Bonde 
Jöns Jonsson. Apolog.

» 30. Carl Axel Brun, f. 1763, Wiby, Nygården. F. Fält- 
väbel Albrecht Brun. Prima. Til Skrifvarestaten. Fendrich 
vid Kgl. Nerikes och Werml. reg:t.

Nov. 5. Eric Hammarén, f. 1757, Glantshammar, Fjugestad. F. 
Bonde Lars Larsson. Apolog.

» » Anders Hammargrén, f. 1756, Glantshammar, Fjugestad. 
F. Bonde Per Andersson. Apolog.

» 7. Pehr Storsell, f. 1753, Glantshammar, Storstike. F. 
Bonde Anders Ragvaldsson. Apolog.

» 26. Carl Lenander, f. 1764, Edsbärg, Backa. F. Mölnarn 
Lars Jansson. Prima.



OMDÖMEN OM K. FE. KARLSON
OCH HANS SKOLHISTORISKA ARBETEN.

'‘Karl Fredrik Karlson. Sveriges kulturhistoria från förflutna 
århundraden är rik på minnen af präster, som varit den andliga 
odlingens förgångsmän äfven på andra områden än det religiösa. 
Senare tiders specialiseringstvång har gjort denna imponerande präst
typ mera sällsynt än fordom. Biskopar af en Johannes Rudbeekius’, 
en Erik Benzelius’ och en Esaias Tegnérs universella kynne, för att 
nämna ett hvar för sig typiskt exempel från hvar sitt sekel, voro 
visserligen redan på sin tid ovanliga företeelser, men i våra dagar 
äro de så godt som otänkbara. Och präster sådana som Anders 
Fryxell, Per Wieselgren och den för några år sedan aflidne, frejdade 
latinskalden C. E. A. Söderström äro likaledes sällsynta. Men om 
typen är sällsynt, så är den dock lyckligtvis ännu ej utdöd. Annu 
kvarlefver här och där i prästgårdarna på land och i städer i större 
eller mindre grad det humanistiska intresse, den forskarhåg, som 
en gång ställde kyrkan med öfverlägsenhetens, ej blott med tradi
tionens, rätt vid styret i vetenskapernas värld.

En af de stilla i landet, men en i all sin tillbakadragenhet och 
anspråkslöshet mycket betydande prästman, af gammaldags huma
nistiskt skaplynne, är prosten i Nyköping Karl Fredrik Karlson.

Prosten Karlson är född 1831, i samma stad dit han nu på 
ålderdomen återbördats. Fadern var handlande. 1848 student i 
Upsala, blef Karlson fil. mag. 1857, och hade under studietiden 
emellertid innehaft flera lärareförordnanden, dels i Nyköping, dels 
i Strengnäs. Under åren 1857 1858 idkade han teologiska studier 
i Upsala. Efter några års lärareverksamhet i Nyköping, där mo
derna språk var hans hufvudämne, blef han v. lektor 1862 och or
dinarie lektor (i latin) 1864 vid Karolinska läroverket i Örebro. 
1873 aflade han pastoralexamen med den ovanliga utmärkelsen af 
högsta betyget — laudatur — i alla ämnen.

Efter åtskilliga vid sidan af lektorsbefattningen mottagna prä
sterliga förordnanden, däribland som regementspastor vid Nerikes 
regemente, utnämndes han 1883 till kyrkoherde i Nyköpings östra, 
Alllielgona och Svärta församlingar. Denna befordran medförde 
hans nedläggande af det mångåriga lärarekallet, och den befattning 
han sedan haft med skolan har varit den af inspektör vid Nykö
pings högre alllmänna läroverk. Prost blef han 1884.

Se där de yttre dragen af detta verksamma lif. Men denna 
befordringslista ger dock ingen föreställning om den enastående 
arbetskraft och den oerhördt mångsidiga verksamhet, som den nu 
åldrande forskaren alltid gifvit prof på, och som ännu, trots de fyllda 
67 åren, långt ifrån visa tecken till afmattning.

Man gripes af häpnad och beundran vid tanken på detta lif 
af det mest rastlösa och därtill det mest oegennyttiga, osjälfviska 
arbete. Under- studentåren mångårig kurator för hembygdens stu
derande nation och snart sagdt från inträdet i nationsforeningen 
dess ledande själ, ägnade han en verklig Heraklesmöda åt olikar
tade arbeten för sina landsmäns nytta och — icke minst — äfven 
för deras nöje. Den som i Södermanland-Nerikes nations arkiv 
eller i prosten Karlsons eget biblioteksrum sett de väldiga folianter 
af handskrifna böcker, som bära den något mystiska titeln “Göken“, 
kan få någon föreställning därom. “Göken“ var en vid nationens 
gillen föredragen skämttidning, fortsatt åratal, för att icke säga



decennier igenom, med en seghet, som helt visst skulle bringa rätt 
offervilliga moderna tidningbolag att baxna. Under långa tider 
var Karlson samlare af denna unika publikation, som endast 
skulle behöft trycksvärtan och en större intressekrets för att 
bli erkänd som ett fullkomligt kommensurabelt motstycke till 
det yppersta vårt land producerat på den humoristiska publicite
tens område. Dessa manuskriptmassor, prydligt renskrifna och väl 

II ordnade ännu af åldringens pietetsfulla hand, innesluta dyrbart 
material till studentlifvets historia och karakteristik i midten af 
vårt sekel — denna det svenska studentlifvets guldålder.

Men det var ej det efemära, låt vara än så attiska skämtet 
allena, som idkades och studerades af Karlson som student. Redan 
då känd som studentvärldens styfvaste latinare, lade han grunden 
till det stora rykte han som ''poeseos et eloquentiæ lector“ i Öre
bro i detta afseende åtnjöt. Det saknades ej personer —• och gan- 

II ska sakkunniga sådana — som på 1860- och 1870-talen i K. Fr. 
Karlson sågo Sveriges störste latinkännare och latintalare. Ännu 
torde det flerstädes ej vara glömdt, hvilket uppseende det väckte, 
då lektor Karlson, en dag under lektionen af en lika latin- 
kunnig som högtstående åhörare — ingen mindre än konung Oscar 
— vid dennes inträde i klassrummet hälsade honom med ett im- 
proviseradt tal på elegant latin, hvarvid han redogjorde för före
gående svenska konungars omvårdnad om Karolinska läroverket i 
i Örebro. Det behöfver ju ej tilläggas, att den höge åhöraren ej 
blef honom svaret skyldig.

Ingen kunde vara mer ägnad att ge besked om de svenska 
II konungarnes relationer till Örebro läroverk än just den flitige for

skaren i detta läroverks häfder. Vi komma här till en af Karlsons 
yppersta lifsgärningar: han är inom vår skolhistoriska, för att ej säga 
vår kulturhistoriska litteratur epokgörande genom sitt bekanta, lika 
omfattande som blygsamt titulerade arbete "■Några blad ur Örebro 
skolas historia“ (4 delar utgifna och den 5:te för närvarande under 
utarbetning). Detta verk är frukten af en ytterst tidsödande och 
mödosam forskning; det lemnar ock i fullständighet, klarhet och 
lättläst stil föga öfrigt att önska. Det enda, man skulle kunna 
förebrå detsamma, är en nästan för stor detaljrikedom.

På tal om Karlsons litterära verksamhet må vidare erinras om 
hans utgifvande af ett bland våra ädlsta svenska dramer, “Darius“ 
af Isaac Börk, samt — last, but not least — om den evärdliga för
tjänst han förvärfvat, genom att undan en hotande förstörelse rädda 
och i samarbete med en annan latinare utgifva den ofvannämnde 
C. E. Ä. Söderströms lika rikhaltiga som betydande samlingar af 
latinska dikter, ett arbete som tilldragit sig — och därigenom vårt 
land — den mest odeladt smickrande uppmärksamhet från utlan
dets sida. De dryga kostnaderna för detta omfattande verks utgif- 
ning, visserligen underlättad genom en rätt afsevärd subskription, 
har Karlson burit, och allt det vidlyftiga dithörande förberedelse- 
och samlingsarbetet har han utfort. Ensamt korrespondensen i 
och för detta arbete omfattar inemot 1,000 bref.

Utom dessa arbeten som torde vara de förnämsta, har Karlson 
utgifvit en mängd mindre skrifter, skoltal (däraf ett ganska märk
ligt och i pressen kommenteradt vårterminen 1897), studentlifsbil- 
der och andra kulturskildringar af en mångsidighet, som kommer 
biografen att förvånas.

Ingenstädes har denna mångsidighet mer gjort sig gällande än 
inom det vittra vänsamfundet “Konkordia“ i Örebro, hvars stödje- 
pelare Karlson var alltifrån dess stiftelse 1862 till sin aflyttning från 
Örebro 1883. Här har han (under 22 år) hållit mer än 90 föredrag 
öfver ämnen så varierande som t. ex. “Rasmus Nielsens filosofi“, “Dim
bilder ur skol- och prästlifvet i Sverige på 1600-talet“, “Problemet 
att mäta tankens hastighet“, “Nyaste biografiska upplysningar om 



kokkonstnärinnan Kajsa Varg“, “Ul' frimärkenas svenska historia“, 
“Om kosmisk telegrafi“, m. fl., för att nu ej tala om de många 
föredragen med ämnen ur den klassiska forntidens lif.

Utom de många tryckta skrifterna af hans hand förvarar Sö- 
dermaiilaiid-Nerikes nationsbibliotek, äfvensom Kongl. biblioteket i 
Stockholm, betydande håndskriftsamling ar, utgångna från den fli
tige forskarens och samlarens hand.

Ett kuriöst exempel på hans speciellt för språk fenomenala 
begåfning i förening med ovanlig energi är det faktum, att han 
en gång, efter att af en händelse ha fått en lappsk nykterhetsskrift 
i sina händer, efter fjorton dagar var färdig med en fullkomligt 
korrekt öfversättning däraf, ehuru han förut var absolut obekant 
med lappska språket; öfversättningen var till på köpet verkställd 
utan lexikon och graiflmatik, endast med tillhjälp af den ledning 
som de i originalet anförda bibelspråken gåfvo honom.

Prosten Karlsons hem, Stenbro utanför Nyköping, är en den 
vackraste idyll. Förskönadt af konsten lika mycket som af natu
ren och vårdadt af hans hängifna maka, mottager det med gammal
dags gästfrihet hvarje besökande, i all synnerhet den som har lit
terära och vetenskapliga intressen.

Liksom Geijer sjunger om odalmannen, så må man väl med 
tanke på den ty värr ej så talrika ätt - figurligt taladt — som 
med prästens kall kan förena den kulturintresserade forskarens och 
samlarens, lifligt önska, medan den gamle “sitter och täljer sin ål
ders staf“:

“Må hans ätt ej i Sverige se slut“.
(Ny Illustrerad Tidning, Juni 1898.)

“En framstående prästman. (Utdrag ur ett ännu outgifvet ar
bete Minnen från kyrkan oeh skolan.)

Ett mycket framstående rum inom Strengnäs stift intog såsom 
skolman latinlektorn i Örebro K. F. Karlson, nu prost och kyrko
herde i Nyköping. Bedan under sin vistelse i Upsala på 1850- 
talet gjorde han sig känd för sitt ovanliga språksinne och den 
lätthet och elegans, hvarmed han behandlade romarspråket. Det 
antogs för alldeles gifvet, att han skulle kvarhållas vid akademien, 
något som väl ock blifvit fallet, om han ansett sig kunna och böra 
följa sin egen håg i detta afseende. För fortare vinnande af sin 
utkomst beslöt emellertid K. att ingå som lärare vid de allmänna 
läroverken; och det dröjde icke länge, innan han blef lektor vid 
Örebro läroverk. Oaktadt de fordringar, som Karlson ställde på 
sina lärjungar, voro långt ifrån små, tillvann han sig sina alumners 
synnerliga tillgifvenhet. Han förstod ock att göra sin undervisning 
lefvande och i hög grad intresseväckande, icke minst genom det 
mästerliga sätt, hvarpå han förstod att framställa taflor och bilder 
ur den antika världen. Ett framstående minne från denna sin läro
tid, har Karlson lemnat i Örebro skolas historia, hvaraf de 3 för
sta delarne utkommo 1871-75. Detta arbete framhölls både inom 
och utom fäderneslandet såsom epokgörande och såsom mönster för 
arbeten af dylik art.

Det som gjorde Örebro skolas historia intresseväckande inom 
vidsträckta kretsar var framför allt de lifliga skildringarne och de 
många målande tidsbilderna, som voro egnade att sprida ljus öfver 
gångna tiders borgerliga och kyrkliga förhållanden. Med afslu- 
tande af detta arbete är Karlson för närvarande sysselsatt.

Under sin vistelse i Örebro stiftade K. i förening med några 
litterärt anlagda vänner 1862 det vittra samfundet Konkordia, hvil
ket ännu äger bestånd. I detta samfund var K. den ledande själen 
och den hvars begåfning och mångsidiga bildning oftast togos i 



anspråk, då det gällde att hålla de bestämda föredragen. Icke 
mindre än inemot 100 vetenskapliga, mest kulturhistoriska föredrag 
hafva af K. hållits inom detta samfund. En icke ringa del af 
dessa rörde skol- och stndentlif såväl i norden som i andra länder, 
t. ex. i Grekland i 4:de århundradet. En del af dessa föredrag 
torde möjligen komma att från trycket utgifvas. Det af Karlson 
påträffade och utgifna dramat “Darius“ af Isaac Börk (f som 
rektor i Narva 1700) väckte mycken uppmärksamhet, icke minst 
till följd af den till arbetet af utgifvaren gjorda intressanta inled
ningen samt de bifogade kommentarierna.

Sedan Karlson aflagt pastoralexamen (med högsta betyget i 
alla ämnen) och någen tid bestridt prästerlig tjänstgöring, bland 
annat som ordinarie regementspastor, utnämndes han 1883 till 
kyrkoherde i Nyköpings Östra. Sin från ämbetsgöromål lediga tid 
har han äfven här egnat åt vetenskaplig forskning och litterärt 
arbete. Den betydelsefullaste frukten af detta arbete är utgif- 
vandet af latinskalden komministern C. E. A. Söderströms sven
ska och latinska dikter, hvilka såväl inom den protestantiska 
som den katolska kyrkan väckt synnerlig uppmärksamhet. Ofver- 
allt har detta arbete, så långt recensioner i tidningar, veten
skapliga och religiösa tidskrifter inom och utom vårt land, gif- 
vit vid handen, bedömts såsom mästerligt; och det har från mer 
än ett sakkunnigt håll uttalats, att en och annan af våra vackra
ste svenska psalmer framträda ännu härligare i den latinska öfver- 
sättningen. Psalterium Svecanum var emellertid vid Söderströms 
död så till vida oafslutadt, att S. själf förklarat detsamma behöfva 
en grundlig om- och öfverarbetning. Karlson hade aldrig själf 
skrifvit vers, men grep dock verket an. Och hans fina öra, när 
det gällde vare sig svensk eller latinsk språkbehandling, kom ho
nom till hjälp. Arbetet anses vara helgjutet. Det var framför allt 
vänskapen till Söderström, som kom K. att till det yttersta an
stränga sig för att få det egendomliga och betydelsefulla verket att 
utgå i värdigt skick. Vi kunna icke här redogöra för prosten 
Karlsons öfriga utgifna arbeten, och ännu mindre för de stora sam
lingar, utgörande bidrag till Sveriges kulturhistoria m. m., hvilka 
finnas förvarade å bibliotek i Upsala och på kungl. biblioteket i 
Stockholm. Hvad prosten Karlson på sina från ämbetsgöromål le
diga stunder åstadkommit, är emellertid förvånande mycket; och, 
hvad mer är, det allra mesta torde hafva bestående värde.

Karlson är i vida kretsar känd som vältalare. Något känne
tecknande för honom såsom predikant har alltid varit att hans 
predikningar varit texttrogna och att han icke i sitt ämne lagt in 
mer än som helt osökt af själfva texten framgått, samt sträfvat att 
hålla sig fri från allt uppstyltadt frasmakeri. Hvad som framför allt 
gjort att Karlson intagit och alltjämt intager ett framstående rum 
som predikant, är emellertid utom språkets formfulländning och in
nehållets gedigenhet, de lifliga skildringarne, som göra innehållet 
lefvande och rycka åhöraren med, samt föredragets hjärtevärma, 
som gör, att man får ett intryck af att bakom ordet står en man 
med religiös känsla och öfvertygelse. Skulle, såsom antagligt är, 
en del af Karlssons predikningar komma att tryckas, skola de helt 
visst vinna synnerligt erkännande och röna uppmärksamhet äfven 
till följd af de reformatoriska tankar som i dem, liksom i de till 
en del tryckta, skoltal, han som läroverksinspektor hållit, på många 
ställen kraftigt uttalas. Karlsson extemporerar visserligen hälst, 
men alltid efter den allra omsorgsfullaste förberedelse och efter ett 
noggrant utarbetadt utkast.

Då prosten Karlson, nu 67 år, eger oförminskad kvar sin and
liga spänstighet, är det att. hoppas, att han skall hinna fullborda 
de arbeten, hvarmed han för närvarande är sysselsatt, och äfven 
genom utgifvande af några af sina högstämda kyrkliga föredrag 



lemna efter sig minnen från sin pastorala verksamhet, som dock 
varit honom mest kär och framför allt annat ligger honom om 
hjärtat. “

(Helsingborgs Dagblad, den 23 April 1899.)

“ Örebro skolas historia. Med Karolinska skolans årsprogram 
för 1899 följer ett omfångsrikt och innehållsrikt fjärde häfte af de 
“Blad ur Örebro skolas historia“, som numera prosten och kyrko
herden i Nyköping K. Fr. Karlson, för snart trettio år sedan bör
jade samla och utgifva, då som lektor vid Örebro läroverk. I 
detta nya häfte som snart kommer’ att efterföljas af ett sista femte, 
tillägnar författaren “Örebro samhälle“ med minnesgod tacksamhet 
det afslutade arbetet; och vi tro att Örebro samhälle å sin sida 
har all anledning att med största tacksamhet mottaga den värde
fulla gåfvan. I ett förord till det nu föreliggande häftet redogör 
författaren för de omständigheter, som vållat det mödosamma arbe
tets försenade' utgifning, hufvudsakligen beroende på nya ämbets
plikter, som tagit författarens tid så starkt i anspråk att han för 
skolhistoriens fortsättning endast kunnat disponera de lediga stun
der sommartiden kunnat skänka.

Öfverblickar man den innehållsöfversikt, som åtföljer fjärde 
häftet, får man redan däraf en god föreställning om det källstu- 
dium, som behöfs för hopsamlingen af de på olika håll förekom
mande uppgifter, som ligga till grund för skildringen; hvilken 
ofta berör äldre förhållanden, som ieke stå i så strängt samband 
med skolan, men alltid röra ting, som för stadens kulturhistoria 
äro af stort intresse.

Och öfvergår man till texten, hvilken massa af upplysningar 
om skolväsen, personligheter, lefnadsförhållanden m. m. möter oss 
icke där, alltid framlagda i en form, som har den lifliga lefvande 
framställningens hela förmåga att fängsla. Rikedomen är verk
ligen så stor, att vi hälst afhålla oss från hvarje försök att inlåta 
oss på ett bestämmande i detalj, hvar man har att söka det mest 
värdefulla. Man skall på hvarje sida finna något af värde och på 
ingen något värdelöst.“

(Nerikes Allehanda 1899 Maj.)

“Ett kulturhistoriskt sammelverk. Under de senaste årtiondena 
har lektorn i Örebro, sedan kyrkoherden i Nyköping, prosten K. 
Fr. Karlson, riktat vår literatur med “Blad ur Örebro skolas hi
storia“, hvaraf fjärde häftet i dessa dagar utkommit, egnadt att 
för vänner af kulturhistorisk läsning bilda ett helt, utan samband 
med de tre äldre häftena, hvilka aldrig varit i bokhandeln och nu 
knappast stå att anskaffa. Det nya häftet, en volym om tre hundra 
sidor, hvilar liksom föregångarne på omfattande arkivforskning, 
men har äfven tillgodogjort den tryckta litteraturen, och meddelar 
vida mer än titeln lofvar. Ty hvad den flitige forskaren anträffat, 
som kan belysa odlingens tillstånd och öden i andra delar af Sve
rige, än Örebro och Nerike, har han icke uteslutit ur samlingen, 
hvilka därigenom i ännu högre grad blifvit ett verk af intresse 
för den svenska kulturhistorien. Men Örebro är hufvudsaken. Dess 
skola, skolgårdar, lärare, lärjungar, stipendier, kyrka och kungs
stuga upptaga hufvudinnehållet, och utrymmet omfattar därjämte 
skollagsstiftningen i vårt land från äldre till nyare tider, skolteatern 
och senare landsortsteatrar, sockengången, prästbildningen, skol
böcker, namnbildning, spökerier och trolldomsanklagelser, utarm
ningen under krigstider, tillståndet under pest, hunger och dyr tid, 
skolstraff och “familjeinteriörer“ i ganska rik omväxling. Ett femte 
häfte utlofvas: det är redan nära färdigt i manuskript och innehåller



biografier öfver lärarne i Örebro skola, alltifrån medeltiden intill 
våra dagar. Vi tillönska den af kärleksfullt nit drifne forskaren 
att erhålla det erkännande som ligger i bokens spridning till så
dana hem, där våra fäders öden anses värda att känna. Talrikare 
böra dessa svenska hem vara nu, än när prosten Karlson först gaf 
ut sina “Blad“, ty nu har Nordiska Museet och Skansen med sin

I rika åskådningsmateriel och sina många skrifter väckt nationens 
intresse för allt som bidrager att mogna sinnet att hörsamma Nor
diska museets allvarliga tillrop:

“Känn dig själf!“
(Stockh. Dagblad 1899 d. 6 Juni.) —---------------

“Blad ur Örebro skolas historia. Detta den svenska skolhisto- 
rikens hittills väl innehållsrikaste specialverk, är författadt af den 
framstående, nu 68-årige, men ännu raske och ungdomligt flitige 
forskaren, prosten i Nyköping, förut varande lektorn i Örebro, dr 
K. Fr. Karlson, och har nu framskridit till och med den fjärde 
delen. Med den under tryckning varande femte blir arbetet af- 
slutadt.

Den fjärde delen, hvars nyligen skedda publicering (den åt
följde Örebro läroverks program för i år) gifvit anledning till dessa 
rader, är redan i och för sig en ansenlig volym på öfver 300 sidor 
i oktav. Den innehåller efter en kort återblick på hufvudpunk- 
terna i de tre föregående delarna, sedan hvilkas offentliggörande 

[I nu inemot 25 år förflutit, en detaljrik och färgrik kulturskildring, 
som äger förutsättningar att väcka intresse hos långt flere än fack
männen.

Man får till en början en intressant serie kulturteckningar af 1 
Örebro skolas rektorer från Jacobus Rudbeckius (1615 - 26) till 
Otto Joel Gumælius (1830—62). Därefter följer en kort och klar 

|| öfversikt af skolordningar och skölstadgar under tiden 1571 -1862 
- en afdelning, som äger intresse ej endast med afseende på Öre

bro skola utan på alla högre skolor i vårt land.
Efter några i förbigående meddelade notiser om Örebro kyrka 

(med afbildning af dennas utseende före restaurationen på 1870- 
talet) öfvergår författaren sedermera till skolhusets historia. Denna 
afdelning är mycket utförlig och af betydande kulturhistoriskt in
tresse. Man får följa utvecklingen från den tid, då en gammal 
medeltidsstuga, med torftak och i absolut saknad af värmeanord
ningar, erbjöd den bildningssökande Nerikesungdomen en tillflykts
ort för dess lärda studier, ända intill 1898 års förslag till nyaste 
läroverksbyggnad, ännu mera monumental än det hittills varande 
“karolinska lärohuset“ af 1832 med restauration af 1876.

Diverse utvikningar förekomma, strängt taget utom ämnet, 
men så intressanta, att man gerna förlåter dem. Så t. ex. ger skol
lokalen anledning till en rolig liten teaterhistorisk utflykt från öfre 
skolsalen, hvilken under mer än ett århundrade var stadens enda 
teaterlokal till de namngifna komedianter, som därstädes enligt 
skolkassans räkenskaper ha uppträdt och betalt hyra för “teaterns“ 
nyttjande under marknadstider. Dessa skildringar gå från 1616, 
då Örebro-djäknarne, på en friluftsteater utanför skolan, spelade 
“Terentius“ på latin, intill dess på 1700-talet på tiljan i öfre skol
salen, en ung intagande aktris lyckades eröfra själfva skolrektorns 
hjärta och själf slutade som en välbeställd rektorsfru i Örebro.

Från skollokals-kapitlet ledes förf, in på historiken öfver skol
gårdar och skolhemman, skänkta af diverse mer eller mindre namn
kunniga donatorer, och man får en lika intressant som i själfva 
verket upprörande skildring af den brist på aktning för lag och 
rätt, som så ofta framträdde i forna tiders behandling af skolornas 
egendom.



Lika upprörande är den bild, man får af de utarmade och helt 
enkelt af nödtvång allmosesökande skollärarne - för att nu ej 
tala om lärjungarnas ekonomiska ställning under vår yttre stor
maktstids glansdagar.

I ett högst intressant kapitel om lärjungarne får man bland 
annat till lifs en latinsk ehuru allt annat än klassisk kärleks
historia, upptecknad på veritabelt kökslatin, uppblandadt med 
1600-talets nerikes-svenska. Dagboksantecknaren är en f. d. Örebro- 
djäkne Jon Månsson (1640-talet). Denna dråpliga kulturbild är 
äfven separat utgifven.

Ett ytterligare kapitel behandlar skolböckerna och är liksom 
lagstiftningskapitlet och för öfrigt mycket annat i detta rikhaltiga 
arbete af största intresse för hela den svenska skolhistorien.

Tilläggas bör, att arbetet i sin helhet är grundadt på så godt 
som en hel mansålders ingående studier af tryckta och framför allt 
otryckta källor, hvilka senare för öfrigt blifvit af förf, med stor 
möda och skicklighet framdragna och bevarade från förstörelse.

Summa summarum: Det är ett arbete, som gör sin författare 
den största heder och sina läsare det största nöje samt den svenska 
kulturforskningen det största gagn.“

(Stockh.-Tidningen 1899 d. 26 Juli.)

“Blad ur Örebro skolas historia, samlade.och utgifna af K. 
Fr. Karlson. Fjärde hilft. 34 CCC sid. Örebro 1899.

Början till detta arbete infördes år 1871 uti Örebro Högre Ele
mentarläroverks årsprogram, och på samma sätt offentliggjordes 
fortsättningar under åren 1872 och 1875. Visserligen upplades i 
särtryck en mindre upplaga af dessa 3 häften, men, redan då svår
åtkomliga, torde dessa nu alldeles hafva försvunnit ur bokmark
naden. Äfven nu föreliggande häfte tillhör examensprogrammet 
för innevarande år, men dock såsom särskild bilaga, och man må 
därför hoppas att denna tryckts i flera exemplar än de föregående.

Ytterligare ett femte häfte är bebådadt, och skulle med detta 
samlingen vara afslutad samt bilda en fullständig historik öfver 
Örebro skola, från äldsta tider intill dess omdaning till ett högre 
elementarläroverk. Vi hoppas att förf, äfven är betänkt på utarbe
tande af ett register till verket i dess helhet.

De långa afbrotten och examensprogrammens efemera tillvaro, 
i förening med nya upptäckter under fortsatta forskningar, hafva 
medfört nödvändigheten att i detta häfte till förnyadt skärskådande 
upptaga en mängd i de äldre meddelade uppgifter, hvarförutom en 
ordnad disposition af det öfver förväntan ökade materialet blifvit 
omöjlig. Författaren har därföre med skäl undvikit den mera for
drande benämningen “Örebro skolas Historia“ och åtnöjt sig med 
den mera blygsamma af “Blad“ därur.

Allmänheten bör också vara honom tacksam därför, ty härige
nom har han tillförsäkrat sig fullt berättigande att, där anledning 
funnits, gå djupare in i många biomständigheter än som kunnat i 
ett arbete med den mera anspråksfulla titeln Historia; och det är 
just i dessa detaljerade, i, det rent personliga inträngande skildringar, 
som förf, är en erkänd mästare, och där hans skarpsynthet och 
ovanliga kombinationsförmåga bäst framträder.

Det föreliggande häftet, som omfattar tiden efter drottning 
Kristinas skolordning, börjar med en summarisk redogörelse för 
denna och efterföljande skolstadgar intill år 1862, och öfvergår 
därefter till skildringar af skolans öden och det utarmade, mången 
gång tröstlösa tillstånd, hvari bon och skolminnena befunnit sig under 
17:de och 18:de seklet. Den målande framställningen af det våld 
och de hemsökelser för hvilken så väl institutionen som dess måls
män ständigt varit utsatta, samt den rättslösa godtycklighet, hvar-



med. de af myndigheterna behandlats, äro reut häpnadsväckande. 
Följer så en redogörelse för de äldre skolhusen och deras inven
tarier, de olika, alltid vårdslösa reparationerna, samt för skolans 
öfriga fastigheter de s. k. “skolgårdarne“ m. m. För att sätta lä
saren i tillfälle att ur de meddelade sifferuppgifterna göra sig en 
föreställning om äldre penninge- och varuvärden lemnas hänvis
ningar till nutidens. I dessa i detalj genomförda skildringar har 
förf, funnit rika tillfällen att ådagalägga sin högst ovanliga för
måga att ur knapphändiga inventarielängder, syneprotokoller, kvit
tenser och hvarjehanda spridda “blad“, hvilka för de flesta kunnat 
synas värdelösa, framtrolla så åskådliga bilder, att läsaren tycker 
sig själf lifslefvande försatt midt i de förhållanden, som beskrifvas. 
Lika intressanta och lefvande äro hans redogörelser för lärarne och 
lärjungarne, deras lif så inom som utom skolan. För att gifva 
en klarare uppfattning af arten och beskaffenheten af de studier, som 
då bedrefvos, gör han läsaren förtrogen med de läroböcker, den 
undervisningsmetod och den material, som under olika tider stodo 
till buds. Det torde därför icke kunna förnekas att författarens i 
alla detaljer genomförda bilder ur Örebro skolas lif mer än kanske 
någon annan föregående skildring af samma art belyser vårt all
männa skolväsen samt våra skolors och deras lärares lefnadsför- 

i| hållanden under dessa tider, synnerligast som han, för att klargöra 
alla därmed förknippade omständigheter, icke försummat att vända 
sig till godo de upplysningar, som från andra håll kunnat hämtas.

De mångskiftande iakttagelser på äfven andra områden, som 
fäst den lärde författarens uppmärksamhet under hans kultur
historiska forskningar - då man ofta vid sökande efter ett, ej 
finner detta, men väl något annat, som bör hugfästas — samt hans 
varma intresse för den stad och den bygd, som i nära ett fjärde
dels sekel varit hans hemort, hafva understundom under sysslandet 
med skolans historia trängt sig på honom med sådan makt, att de 
icke kunnat tillbakavisas.

Detta har föranledt åtskilliga utflykter åt skilda håll. Sålunda 
har det intima förhållandet emellan skolan och kyrkan skänkt oss 
en beskrifning öfver Örebro stads tempel, och hans kärlek till sta
dens märkligaste konstminne från 16:de seklet, “ Kungsstugan“, åen 
fullständigaste redogörelse för denna byggnad och dess gamla mål
ningar, som hittills i tryck lemnats. Skolans användande till skåde
bana icke blott för skolungdomens utan äfven för kringresande 
sällskaps sceniska föreställningar, föranleder en lifligt tecknad åter
blick öfver våra äldre teaterförhållanden och landsortstrupper; och 
under rubriken “lärjungarne“ få vi göra bekantskap med ett i sitt 
slag utan tvifvel enastående skriftprof, en förälskad f. d. skol- 
djäknes rustico-latinska dagboksanteckningar, hvilkas erotiska inne
håll öfvergjutes med ett lätt och behagligt skimmer, som göra dem 
kanske mera idylliska än de i själfva verket torde vara. Anteck
ningarnas barbariska latin föranleder en liten exkursion in på. det 
språkliga området, och ortnamnens afgörande betydelse vid bildan
det af skolpiltarnes namn medför en annan o. s. v. För den som 
strängt, fäster sig vid formen kunna dessa utflykter synas gå väl 
mycket på sidan om ämnet; men förnekas kan det icke, att de i 
sfn mån bidraga att försätta läsaren i en mängd kulturförhållanden 
under den tid hufvudskildringen afser, och att det varma intresse, 
som lockat förf, till dessa afsteg och den lifliga färg han gifver 
sina iakttagelser rycka läsaren med sig och gör det i sig själf nog 
torra hufvudämnet njutbart inom vidare kretsar än blott skol
mannens.“

(Historisk Tidskrift 1899, häft. 3J

Örebro, Bohlinska Boktryckeriet 1900.


